
หน้า 1973ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านมาระโก

การเทศนาสั 
งสอนของ
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ &:(-(()
(ลก &:(-(,)

(ยน (:,--, (/-0-)

1
ข่ าวประเสริ ฐของพระเยซู
คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

เริ3มต้นตรงนี4
2 ตามที3 ได้ เขี ยนไว้ ในคาํ ของ
ศาสดาพยากรณ์ว่า `ดูเถิด เรา
ใชทู้ตของเราไปขา้งหนา้ท่าน ผู ้
นั �นจะเตรียมมรรคาของท่านไว ้
ขา้งหนา้ท่าน
3 เสียงผู ้รอ้งในถิ" นทุรกันดารว่า
"จงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระ
ผูเ้ป็นเจา้ จงกระทําหนทางของ
พระองค์ใหต้รงไป"'
4ยอห์นให้ เขารับบัพติศมาใน
ถิ3นทุรกันดาร และประกาศเรื3อง
บัพติศมาอันสาํแดงการกลับใจ
ใหม่ เพื3 อการยกโทษความผิด
บาป
5คนทั3 วแคว้นยูเดียกับชาวกรุง
เยรูซาเล็มได้พากันออกไปหา
ยอห์น สารภาพความผิดบาป
ของตน และได้รับบัพติศมาจาก
ท่านในแม่นํ4าจอร์แดน
6ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ

และใช้หนังสัตว์คาดเอว รับ
ประทานตัGกแตนและนํ4าผึ4 งป่า
7ท่านประกาศว่า "ภายหลังเรา
จะมีพระองค์ผู้หนึ3 งเสด็จมาทรง
เป็นใหญ่กว่าเราอีก ซึ3 งเราไม่
คู่ ควรแม้จะน้อมตัวลงแก้สาย
ฉลองพระบาทให้พระองค์
8จริงๆแล้วเราให้เจ้าทั4 งหลาย
รับบัพติศมาด้วยนํ4า แต่พระ
องค์นั4 นจะให้ เจ้ าทั4 งหลายรับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ-
สุทธิN "

พระเยซูทรงรบับพัติศมา
จากยอหน์

(มธ &:(&-(O)
(ลก &:0(-00)

9ต่อมา ในคราวนั4 นพระเยซู
เสดจ็มาจากเมืองนาซาเรธ็แคว้น
กาลิลี และได้ทรงรับบัพติศมา
จากยอห์นในแม่นํ4าจอร์แดน
10 พอพระองค์เสด็จขึ4 นมาจาก
นํ4า ในทันใดนั4นกท็อดพระเนตร
เห็นท้องฟ้าแหวกออก และพระ
วิญญาณดุจนกเขาเสดจ็ลงมาบน
พระองค์
11 แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้า
สวรรค์ว่า "ท่านเป็นบุตรที3 รัก
ของเรา เราชอบใจในท่านมาก"
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หน้า 1974

พญามารทดลองพระเยซู
(มธ S:(-((; ลก S:(-(&)

12 ในทันใดนั4น พระวิญญาณจึง
เร่งเร้าพระองค์ให้เสดจ็เข้าไปใน
ถิ3นทุรกันดาร
13 และซาตานได้ ทดลองพระ
องค์อยู่ ในถิ3 นทุรกันดารนั4 นถึง
สี3 สิบวัน พระองค์ทรงอยู่ในที3
ของสัตว์ป่า และมีพวกทูต
สวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์
พระเยซูทรงเริ
มเทศนาสั 
งสอน

ในแควน้กาลิลี
(มธ S:(0-(&; ลก S:(S)

14 ครั4 นยอห์นถู กขั งไว้ ในคุก
แล้ว พระเยซูได้เสด็จมายัง
แคว้นกาลิลี ทรงประกาศข่าว
ประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระ
เจ้า
15 และตรัสว่า "เวลากาํหนดมา
ถึงแล้ว และอาณาจักรของพระ
เจ้าก็มาใกล้แล้ว ท่านทั4 งหลาย
จงกลับใจเสียใหม่ และเชื3 อข่าว
ประเสริฐเถิด"

ทรงเรียกซีโมน อนัดรูว ์
ยากอบ และยอหน์
(มธ S:(--&0)
(ลก U:(T-(()

16 ขณะที3พระองค์เสด็จไปตาม
ชายทะเลกาลิลี พระองค์ก็ทรง
ทอดพระเนตรเห็ นซี โมนและ
อันดรูว์น้องชายของซีโมนกาํลัง
ทอดอวนอยู่ที3ทะเล ด้วยว่าเขา

เป็นชาวประมง
17 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ท่าน
จงตามเรามาเถิด และเราจะตั4 ง
ท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา"
18 เขาก็ละอวนตามพระองค์ไป
ทันที
19 ครั4 นพระองค์ทรงดาํเนินต่อ
ไปอีกหน่อยหนึ3 ง พระองค์ก็
ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตร
ชายเศเบดี กับยอห์นน้องชาย
ของเขา  กาํลังชุนอวนอยู่ในเรือ
20 ในทันใดนั4 นพระองค์ได้ทรง
เรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิดา
ของเขาไว้ที3 เรือกับลูกจ้าง และ
ได้ตามพระองค์ไป

พระเยซูทรงขบัผี
ในเมืองคาเปอรนาอุม

(ลก S:&(-&O)
21 พระองค์ กั บพวกของพระ
องค์จึงเข้าไปในเมืองคาเปอร-
นาอุมและพอถึงวันสะบาโตพระ
องค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา
เทศนาสั3งสอน
22 เขาทั4 งหลายก็อั ศจรรย์ ใจ
ด้ วยคาํ สั3 งสอนของพระองค์
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั3 งสอน
เขาด้วยสิทธิอาํนาจ หาเหมือน
พวกธรรมาจารย์ไม่
23 มีชายคนหนึ3 งในธรรมศาลา
ของเขามีผีโสโครกเข้าสิง มันได้
ร้องออกมา
24 ว่า "พระเยซูชาวนาซาเร็ธ

มาระโก (
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หน้า 1975 มาระโก (

ปล่อยเราไว้ เราเกี3 ยวข้องอะไร
กับท่านเล่า ท่านมาเพื3 อจะทาํ
ลายเราหรือ เรารู้ ว่าท่านเป็นผู้
ใด ท่านคือองค์บริสุทธิNของพระ
เจ้า"
25 พระเยซู จึ งตรัสห้ ามมันว่ า
"เจ้าจงนิ3งเสีย ออกมาจากเขาซิ"
26 และเมื3 อผีโสโครกทาํให้คน
นั4นชักและร้องเสียงดังแล้ว มัน
กอ็อกมาจากเขา
27 คนทั4 งปวงก็ประหลาดใจนัก
จึงถามกันว่า "การนี4 เป็นอย่างไร
หนอ นี3 เป็นคาํสั3งสอนใหม่อะไร
ท่านสั3 งผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ-
นาจและมันกเ็ชื3อฟังท่าน"
28 ในขณะนั4 น กิตติศัพท์ของ
พระองค์ได้เลื3 องลือไปทั3 วแว่น
แคว้นบ้านเมืองที3 อยู่ รอบแขวง
กาลิลี

พระเยซูทรงรกัษา
แม่ยายของซีโมนเปโตร

(มธ -:(S-(U)
(ลก S:&--&/)

29 พอออกมาจากธรรมศาลา
พระองค์กับพวกของพระองค์จึง
เข้ าไปในเรื อนของซี โมนและ
อันดรูว์ พร้อมกับยากอบและ
ยอห์น
30 แม่ยายของซี โมนนอนป่วย
จับไข้อยู่ ในทันใดนั4 นเขาจึงมา
ทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรื3 อง
ของนาง

31 แล้วพระองค์ก็ เสด็จไปจับ
มือนางพยุงขึ4 นและทันใดนั4 นไข้
ก็หาย นางจึงปรนนิบัติเขาทั4 ง
หลาย

พระเยซูทรงรกัษา
คนเป็นอนัมากเวลาเย็น

(มธ -:(,-(O; ลก S:ST-S()
32 เวลาเยน็วันนั4นครั4นตะวันตก
แล้ว คนทั4 งหลายพาบรรดาคน
เจบ็ป่วย และคนที3มีผีสิง มาหา
พระองค์
33 และคนทั4 งเมืองก็แตกตื3นมา
ออกันอยู่ที3ประตู
34 พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็น
โรคต่างๆให้หายหลายคน และ
ได้ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่
ผีเหล่านั4 นพระองค์ทรงห้ามมิให้
พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์

พระเยซูทรงอธิษฐาน
และออกไปประกาศ

(ลก S:S0-SS)
35 ครั4 นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้
ทรงลุกขึ4 น เสด็จออกไปยังที3
เปลี3ยว และทรงอธิษฐานที3นั3น
36 ฝ่ายซีโมนและคนทั4 งหลายที3
อยู่ด้วยกต็ามหาพระองค์
37 เมื3อพวกเขาพบพระองค์แล้ว
เขาจึงทูลพระองค์ว่า "คนทั4งปวง
แสวงหาพระองค์"
38 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "ให้
เราทั4 งหลายไปในบ้านเมืองใกล้
เคียง เพื3 อเราจะได้ประกาศที3
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หน้า 1976มาระโก (, 0

นั3 นด้วย ที3 เรามาก็เพื3 อการนั4 น
เอง"
39 พระองค์ได้ประกาศในธรรม
ศาลาของเขาทั3วแคว้นกาลิลีและ
ได้ขับผีออกเสียหลายผี

พระเยซูทรงรกัษา
คนเป็นโรคเรื/ อนใหห้าย

(มธ -:0-S; ลก U:(0-(S)
40 และมีคนโรคเรื4 อนคนหนึ3 ง
มาหาพระองค์ คุกเข่าลงต่อพระ
องค์ และทูลวิงวอนพระองค์ว่า
"เพียงแต่พระองค์จะโปรด พระ
องค์ก็จะทรงบันดาลให้ ข้าพระ
องค์สะอาดได้"
41 พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรง
ยื3นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั4น ตรัส
แก่เขาว่า "เราพอใจแล้ว เจ้าจง
สะอาดเถิด"
42 พอพระองค์ตรัสแล้ว ในทัน
ใดนั4 นโรคเรื4 อนก็หาย และคน
นั4นกส็ะอาด
43 ก่อนให้เขาไป พระองค์จึง
กาํชับผู้นั4น
44 ตรัสแก่เขาว่า "เจ้าอย่าบอก
เล่าอะไรให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไป
สาํแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวาย
เครื3 องบูชาสาํหรับคนที3หายโรค
เรื4 อนแล้ว ตามซึ3งโมเสสได้สั3งไว้
เพื3 อ เป็ นหลั กฐานต่ อคนทั4 ง
หลาย"
45 แต่คนนั4 นเมื3 อออกไปแล้วก็
ตั4 งต้นป่าวร้องมากมายให้เลื3 อง

ลือไป จนพระเยซูจะเสดจ็เข้าไป
ในเมืองอย่างเปิดเผยต่อไปไม่
ได้ แต่ต้องประทับภายนอกในที3
เปลี3 ยว และมีคนทุกแห่งทุก
ตาํบลมาหาพระองค์

คนอมัพาตไดร้บัการรกัษา
จนหายและไดร้บัความรอด
(มธ /:(--; ลก U:(--0,)

2
ครั4 นล่วงไปหลายวัน พระ
องค์ได้เสด็จไปในเมืองคา-

เปอรนาอุมอีก และคนทั4งหลาย
ได้ยินว่า พระองค์ประทับที3บ้าน
2และในเวลานั4นคนเป็นอันมาก
มาชุมนุมกันจนไม่มีที3จะรับ จะ
เข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ พระองค์
จึงเทศนาพระวจนะนั4นให้เขาฟัง
3 แล้ วมี คนนาํ คนอั มพาตคน
หนึ3งมาหาพระองค์ มีสี3คนหาม
4 เมื3 อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์
ไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึงรื4 อ
ดาดฟ้ าหลั งคาตรงที3 พระองค์
ประทับนั4น และเมื3อรื4 อเป็นช่อง
แล้ว เขาก็หย่อนแคร่ที3คนอัม-
พาตนอนอยู่ลงมา
5 เมื3 อพระเยซู ทอดพระเนตร
เห็นความเชื3 อของเขาทั4 งหลาย
พระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาต
ว่า "ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับ
การอภัยแล้ว"
6แต่มีพวกธรรมาจารย์บางคน
นั3งอยู่ที3นั3น และเขาคิดในใจว่า
7"ทาํไมคนนี4 พูดหมิ3 นประมาท
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หน้า 1977 มาระโก 0

เช่นนั4น ใครจะยกความผิดบาป
ได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั4น"
8และในทันใดนั4 นเมื3 อพระเยซู
ทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดใน
ใจอย่างนั4น พระองค์จึงตรัสแก่
เขาว่า "เหตุไฉนท่านทั4งหลายจึง
คิดในใจอย่างนี4 เล่า
9ที3จะว่ากับคนอัมพาตว่า `บาป
ของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว' หรือ
จะว่า `จงลุกขึ4 นยกแคร่เดินไป
เถิด' นั4น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน
10 แต่เพื3 อท่านทั4 งหลายจะได้รู้
ว่ าบุตรมนุษย์มีสิทธิอาํนาจใน
โลกที3 จะโปรดยกความผิดบาป
ได้" (พระองค์จึงตรัสสั3งคนอัม-
พาตว่า)
11 "เราสั3 งเจ้าว่า จงลุกขึ4 นยก
แคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด"
12 ทันใดนั4 นคนอัมพาตได้ลุก
ขึ4 นแล้วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อ
หน้าคนทั4 งปวง คนทั4 งปวงก็
ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญ
พระเจ้าว่า "เราไม่เคยเห็นการ
เช่นนี4 เลย"

ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี
(มธ /:/-(&; ลก U:0O-&0)

13 ฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปตาม
ชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหา
พระองค์ และพระองค์ได้ตรัสสั3ง
สอนเขา
14 เมื3 อพระองค์กาํลั งเสด็จไป
นั4 น พระองค์ก็ทอดพระเนตร

เห็นเลวีบุตรชายอัลเฟอัสนั3 งอยู่
ที3ด่านเกบ็ภาษี จึงตรัสแก่เขาว่า
"จงตามเรามาเถิด" เขากล็ุกขึ4 น
ตามพระองค์ไป
15 ต่อมาเมื3 อพระเยซู เอนพระ
กายลงเสวยอยู่ในเรือนของเลวี
มีพวกคนเก็บภาษีและคนบาป
หลายคนเอนกายลงร่วมสาํ รับ
กับพระเยซูและพวกสาวกของ
พระองค์ เพราะมีคนติดตาม
พระองค์ไปมาก
16 ฝ่ ายพวกธรรมาจารย์ และ
พวกฟาริสี เมื3 อเห็นพระองค์
ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวก
คนเกบ็ภาษีและคนบาป จึงถาม
สาวกของพระองค์ว่า "เหตุไฉน
พระองค์จึงกินและดื3 มร่วมกับ
พวกคนเก็ บภาษี และคนบาป
เล่า"
17 ครั4 นพระเยซู ทรงได้ ยินดั ง
นั4 น พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า
"คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คน
เจ็บต้องการหมอ เรามิได้มา
เพื3อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มา
เรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่"
18 มีพวกศิษย์ของยอห์นและ
ของพวกฟาริสีกาํลังถืออดอา-
หาร พวกเขาจึงมาทูลถามพระ
องค์ว่า "เหตุไฉนพวกสาวกของ
ยอห์นและของพวกฟาริสีถืออด
อาหาร แต่พวกสาวกของพระ
องค์ไม่ถือ"

(/) มธ /:U ((0) มธ (U:&(; ฟป 0:(( ((&) มธ /:/
((S) มธ S:(/; -:00; /:/-(&; (/:0(; ลก U:0O-&0; (-:0-; ยน (:S& ((U) มธ /:(T
((O) มธ /:(0-(&; (-:((; ลก U:&(-&0; (/:(T ((-) มธ /:(S-(O; ลก U:&&-&-
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19 พระเยซู จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวถือ
อดอาหารเมื3 อเจ้าบ่าวยังอยู่กับ
เขากระนั4นหรือ เจ้าบ่าวอยู่ด้วย
นานเท่าใด สหายกถ็ืออดอาหาร
ไม่ได้นานเท่านั4น
20 แต่ วันนั4 นจะมาถึ งเมื3 อเจ้ า
บ่าวจะต้องจากสหายไป ในวัน
นั4นสหายจะถืออดอาหาร

คําอุปมาเกี
ยวกบั
ผา้และถุงหนงั
(มธ /:(,-(O)
(ลก U:&,-&/)

21 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่
มาปะเสื4 อเก่า ถ้าทาํอย่างนั4 น
ท่อนผ้าทอใหม่ที3ปะเข้านั4 นเมื3 อ
หดจะทาํให้ เสื4 อเก่ าขาดกว้ าง
ออกไปอีก
22 และไม่มีผู้ใดเอานํ4าองุ่นใหม่
มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่า ถ้าทาํ
อย่างนั4นนํ4าองุ่นใหม่จะทาํให้ถุง
เก่านั4นขาดไป นํ4าองุ่นนั4นจะไหล
ออก ถุงหนังกจ็ะเสียไป แต่นํ4า
องุ่นใหม่นั4นต้องใส่ไว้ในถุงหนัง
ใหม่"

พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่
เหนือวนัสะบาโต

(มธ (0:(--; ลก ,:(-U)
23 ต่อมาในวันสะบาโตวันหนึ3 ง
พระองค์กาํลังเสด็จไปในนาข้าว
และเมื3 อพวกสาวกของพระองค์
กาํลังเดินไปกเ็ริ3มเดด็รวงข้าวไป

24 ฝ่ ายพวกฟาริสี จึ งถามพระ
องค์ว่า "ดูเถิด ทาํไมพวกเขาจึง
ทาํการซึ3 งพระราชบัญญัติห้ามไว้
ในวันสะบาโต"
25 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือซึ3 ง
ดาวิดได้กระทาํเมื3อท่านขาดอา-
หารและอดอยาก ทั4 งท่านและ
พรรคพวกด้วย
26 คือคราวเมื3 ออาบียาธาร์เป็น
มหาปุโรหิต ท่านได้เข้าไปใน
พระนิเวศของพระเจ้า และรับ
ประทานขนมปังหน้าพระพักตร์
ซึ3 งพระราชบัญญัติ ห้ ามไม่ ให้
ใครรับประทาน เว้นแต่พวก
ปุโรหิตเท่านั4 น และซํ4า ยังส่ง
ให้คนที3 มากับท่านรับประทาน
ด้วย"
27 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"วันสะบาโตนั4 นทรงตั4 งไว้ เพื3 อ
มนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้
สาํหรับวันสะบาโต
28 เหตุฉะนั4 นบุตรมนุษย์ เป็น
เจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสะบาโต
ด้วย"

ทรงรกัษาชายมือลีบ
ในวนัสะบาโต

(มธ (0:(T-(S)
(ลก ,:,-(()

3
แล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไป
ในธรรมศาลาอีก และที3นั3น

มีชายคนหนึ3งมือข้างหนึ3งลีบ

(0T) กจ (:/ (0&) พบญ 0&:0U; มธ (0:(--; ลก ,:(-U (0S) อพย 0T:(T; &(:(U
(0U) ( ซมอ 0(:(-, (0,) อพย 0/:&0-&&; ลนต 0S:U-/
(0O) ปฐก 0:&; อพย 0&:(0; พบญ U:(S (0-) มธ (0:- (() มธ (0:/-(S; ลก ,:,-((
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2คนเหล่านั4 นคอยดูพระองค์ว่า
พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั4 น
ในวันสะบาโตหรือไม่ เพื3อเขาจะ
หาเหตุฟ้องพระองค์ได้
3พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่า
"มายืนข้างหน้าเถอะ"
4 พระอง ค์ จึ งตรั สแก่ คนทั4 ง
หลายว่า "ในวันสะบาโตให้ถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติควรจะ
ทาํการดีหรือทาํการชั3 ว จะช่วย
ชีวิตดีหรือจะสังหารชีวิตดี" ฝ่าย
คนทั4งปวงกน็ิ3งอยู่
5 พระองค์มี พระทัยเป็ นทุ กข์
เพราะใจเขาแข็ งกระด้ างนั ก
และได้ทอดพระเนตรดูรอบด้วย
พระพิโรธ และพระองค์ตรัสกับ
ชายคนนั4 นว่า "จงเหยียดมือ
ออกเถิด" เขาก็เหยียดออก
และมือของเขาก็หายเป็นปกติ
เหมือนกับมืออีกข้างหนึ3ง
ฝูงชนก็ติดตามไปและคนเป็น
อนัมากไดร้บัการรกัษาใหห้าย

(มธ (0:(U-(,)
(ลก ,:(O-(/)

6พวกฟาริสีจึงออกไป และใน
ทันใดนั4 นได้ปรึกษากั บพรรค
พวกของเฮโรดถึ งพระองค์ ว่ า
พวกเขาจะทาํอย่ างไรจึ งจะฆ่ า
พระองค์ได้
7 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกของ
พระองค์จึงออกจากที3นั3 นไปยัง
ทะเล และฝูงชนเป็นอันมากจาก

แคว้นกาลิลี ได้ตามพระองค์ไป
ทั4งจากแคว้นยูเดีย
8จากกรุงเยรูซาเล็ม และจาก
เมืองเอโดม และจากฟากแม่นํ4า
จอร์แดนข้างโน้น และจากแคว้น
เมืองไทระและไซดอน ฝูงชน
เป็นอันมาก เมื3อเขาได้ยินถึงสิ3ง
ยิ3 งใหญ่ที3 พระองค์ทรงกระทาํ
นั4นกม็าหาพระองค์
9พระองค์จึงตรัสสั3 งพวกสาวก
ของพระองค์ให้ เอาเรือเล็กมา
คอยรับพระองค์ เพื3อมิให้ประ-
ชาชนเบียดเสียดพระองค์
10 ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงรักษา
คนเป็นอันมากให้หายโรค จน
บรรดาผู้ ที3 มี โรคต่ างๆเบี ยด
เสียดกันเข้ามาเพื3อจะได้ถูกต้อง
พระองค์
11 และพวกผี โสโครกเมื3 อได้
เห็นพระองค์กไ็ด้หมอบลงกราบ
พระองค์ แล้วร้องอึงว่า "พระ
องค์ทรงเป็นพระบุตรของพระ
เจ้า"
12 ฝ่ ายพระองค์ จึ งทรงกาํ ชั บ
ห้ามมันมิให้แพร่งพรายว่าพระ
องค์คือผู้ใด

ทรงตั/ งอคัรสาวกสิบสองคน
(มธ (T:(-S; ลก ,:(0-(,)

13 แล้วพระองค์เสด็จขึ4 นภูเขา
และพอพระทัยจะเรียกผู้ใด พระ
องค์กท็รงเรียกผู้นั4น แล้วเขาได้
มาหาพระองค์

(0) สดด &O:&0; ลก (&:(S; (S:(; 0T:0T (U) ศคย O:(0 (,) มธ 00:(,; มก (0:(&
(O) มธ S:0U; ลก ,:(O (-) มก U:(/ ((T) มธ /:0(; (S:&,; มก U:0/, &S; ลก O:0(
((() มธ -:0/; มก (:(; ลก S:S( ((0) มธ (0:(,; มก (:0U ((&) มธ (T:(; มก ,:O
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14 พระองค์จึงทรงตั4 งสาวกสิบ
สองคนไว้ให้พวกเขาอยู่กับพระ
องค์ เพื3อพระองค์จะทรงใช้เขา
ไปประกาศ
15 และให้ มี อาํ นาจรั กษาโรค
ต่างๆและขับผีออกได้
16 และซีโมนนั4น พระองค์ทรง
ประทานชื3ออีกว่าเปโตร
17 และยากอบบุตรชายเศเบดี
กับยอห์นน้องชายของยากอบ
ทั4 งสองคนนี4 พระองค์ทรงประ-
ทานชื3ออีกว่า โบอาเนอเย แปล
ว่า ลูกฟ้าร้อง
18 อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว
มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรชาย
อัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนชาว
คานาอัน
19 และยูดาสอิสคาริ โอทที3 ได้
ทรยศพระองค์นั4น พระองค์และ
พวกสาวกจึงเข้าไปในเรือน
20 และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก
จนพระองค์และพวกสาวกจะรับ
ประทานอาหารไม่ได้
21 เมื3 อญาติมิตรของพระองค์
ได้ยินเหตุการณ์นั4 น เขาก็ออก
ไปเพื3อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขา
ว่า "พระองค์วิกลจริตแล้ว"

ความผิดบาปที

ทรงอภยัใหไ้ม่ได ้
(มธ (0:0S-0/)
(ลก ((:(S-0T)

22 พวกธรรมาจารย์ซึ3 งได้ลงมา

จากกรุงเยรูซาเลม็ได้กล่าวว่า "ผู้
นี4 มีเบเอลเซบูลสิง" และ "ที3เขา
ขับผีออกได้ก็ เพราะใช้อาํนาจ
นายผีนั4น"
23 ฝ่ ายพระองค์ จึ งเ รี ยกคน
เหล่านั4 นมาตรัสแก่ เขาเป็นคาํ
อุปมาว่า "ซาตานจะขับซาตาน
ให้ออกอย่างไรได้
24 ถ้ าราชอาณาจั กรใดๆเกิ ด
แตกแยกกันแล้ว ราชอาณาจักร
นั4นจะตั4 งอยู่ไม่ได้
25 ถ้ าครั วเรื อนใดๆเกิ ดแตก
แยกกัน ครัวเรือนนั4 นจะตั4 งอยู่
ไม่ได้
26 และถ้าซาตานจะต่อสู้ กับตน
เอง และแตกแยกกัน มันก็ตั4 ง
อยู่ไม่ได้ มีแต่จะสิ4 นสูญไป
27 ไม่มี ผู้ ใดอาจเข้าไปในเรือน
ของคนที3มีกาํลังมาก และปล้น
ทรัพย์ของเขาได้ เว้นแต่จะจับ
คนที3 มีกาํลั งมากนั4 นมัดไว้ เสีย
ก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ใน
เรือนนั4นได้
28 เราบอกความจริงแก่ท่านทั4 ง
หลายว่า ความผิดบาปทุกอย่าง
และคาํหมิ3 นประมาทที3 เขากล่าว
นั4 น จะทรงโปรดยกให้บุตรทั4 ง
หลายของมนุษย์ได้
29 แต่ ผู้ ใดจะกล่ าวคาํ หมิ3 น
ประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิN
จะไม่ได้รับการอภัยโทษเลย แต่
ผู้นั4 นย่อมได้รับโทษจากการพิ-

((,) มธ (,:(-; ยน (:S0 (0T) มก ,:&( (0() มธ (&:UU; มก ,:&; ยน 0:(0
(00) มธ /:&S; ลก ((:(U; ยน O:0T; อฟ 0:0 (0&) มธ (0:0U-0/; ลก ((:(O-00
(0O) อสย S/:0S-0U; มธ (0:0/ (0-) มธ (0:&(-&0; ลก (0:(T; ( ยน U:(,
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พากษาเป็นนิตย์"
30 ที3 ตรัสอย่างนั4 นก็เพราะเขา
ทั4 งหลายกล่าวว่า "พระองค์มี
ผีโสโครกเข้าสิง"

ผูที้
เชื
อเป็นเหมือน
มารดาและพี
นอ้งของพระเยซู

(มธ (0:S,-UT)
(ลก -:(/-0()

31 เวลานั4 นมารดาและพวกน้อง
ชายของพระองค์มายืนอยู่ ข้าง
นอก แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียก
พระองค์
32 และประชาชนก็นั3 งอยู่ รอบ
พระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ว่า
"ดูเถิด มารดาและพวกน้องชาย
ของพระองค์มาหาพระองค์คอย
อยู่ข้างนอก"
33 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า
"ใครเป็นมารดาของเรา และใคร
เป็นพี3น้องของเรา"
34 พระองค์ทอดพระเนตรคนที3
นั3 งล้อมรอบพระองค์นั4 น แล้ว
ตรัสว่า "ดูเถิด นี3 เป็นมารดาและ
พี3น้องของเรา
35 ผู้ ใดจะกระทาํตามพระทัย
พระเจ้า ผู้นั4 นแหละเป็นพี3 น้อง
ชายหญิงและมารดาของเรา"
คําอุปมาเกี
ยวกบัผูห้ว่านพืช
(มธ (&:(-0&; ลก -:S-(U)

4
แล้วพระองค์ทรงตั4 งต้นสั3 ง
สอนที3 ฝั3 งทะเลอีก ฝูงชน

เป็นอันมากพากันมาหาพระองค์

เหตุฉะนั4น พระองค์จึงได้เสด็จ
ลงไปประทับในเรือที3ทะเล และ
ฝูงชนอยู่บนฝั3งชายทะเล
2 พระองค์ จึ งตรัสสั3 งสอนเขา
หลายประการเป็นคาํอุปมา และ
ในการสอนนั4 นพระองค์ตรัสแก่
เขาว่า
3"จงฟัง ดูเถิด มีผู้หว่านคน
หนึ3งออกไปหว่านพืช
4และต่อมาเมื3อเขาหว่าน เมลด็
พืชกต็กตามหนทางบ้าง แล้วนก
ในอากาศกม็ากินเสีย
5บ้างก็ตกที3ซึ3 งมีพื4 นหิน มีเนื4 อ
ดินแต่น้อย จึงงอกขึ4 นโดยเร็ว
เพราะดินไม่ลึก
6แต่เมื3อแดดจัด แดดกแ็ผดเผา
และเพราะรากไม่มี จึงเหี3ยวไป
7บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้น
หนามก็งอกขึ4 นปกคลุมเสีย จึง
ไม่เกิดผล
8บ้างก็ตกที3ดินดี แล้วงอกงาม
จาํเริญขึ4 น เกิดผลสามสิบเท่า
บ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่า
บ้าง"
9 แล้ วพระองค์ ตรั สแก่ เขาว่ า
"ใครมีหู จงฟังเถิด"
10 เมื3 อพระองค์อยู่ ตามลาํพัง
คนที3 อยู่รอบพระองค์พร้อมกับ
สาวกสิบสองคนได้ทูลถามพระ
องค์ถึงคาํอุปมานั4น
11 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ข้อความลึกลับแห่งอาณาจักร

(&T) มธ /:&S; ยน O:0T; -:S-, U0; (T:0T (&() มธ (0:S,-UT; ลก -:(/-0(
(&U) อฟ ,:,; ฮบ (T:&,; ( ปต S:0; ( ยน 0:(O (() มธ (&:(-(U; ลก -:S-(T
(0) มธ (0:&- ((T) มธ (&:(T; ลก -:/ ((() มธ ((:0U; ( คร 0:(T-(,; 0 คร S:,
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ของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั4 ง
หลายรู้ ได้ แต่ฝ่ายคนนอกนั4 น
บรรดาข้อความเหล่านี4 จะแจ้งให้
เป็นคาํอุปมาทุกอย่าง
12 เพื"อว่าเขาจะดูแลว้ดูเล่า แต่
มองไม่เห็น และฟังแลว้ฟังเล่า
แต่ไม่เขา้ใจ เกลือกว่าในเวลา
หนึ" งเวลาใดเขาจะกลับใจเสี ย
ใหม่ และความผิดบาปของเขา
จะไดย้กโทษเสีย"

พระเยซูทรงอธิบายถึง
คําอุปมาน ั/น

(มธ (&:(--0&)
(ลก -:((-(U)

13 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "คาํ
อุปมานั4 นพวกท่านยังไม่เข้าใจ
หรือ ถ้ากระนั4นท่านทั4งหลายจะ
เข้าใจคาํอุปมาทั4งปวงอย่างไรได้
14 ผู้ หว่ านนั4 นก็ได้หว่ านพระ
วจนะ
15 ซึ3 งตกริมหนทางนั4 นได้แก่
พระวจนะที3หว่านแล้ว และเมื3อ
บุคคลใดได้ฟัง ในทันใดนั4 น
ซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ3 ง
หว่านในใจเขานั4นไปเสีย
16 และซึ3 งตกที3 ซึ3 งมีพื4 นหิน มี
เนื4 อดิ นแต่ น้ อยนั4 นก็ ทาํนอง
เดียวกัน ได้แก่บุคคลที3 ได้ยิน
พระวจนะ และก็รับทันทีด้วย
ความปรีดี
17 แต่ไม่มี รากในตัวจึงทนอยู่
ได้ชั3วคราว ภายหลังเมื3อเกิดการ

ยากลาํบากและการข่มเหงต่างๆ
เพราะพระวจนะนั4 น ก็เลิกเสีย
ในทันทีทันใด
18 และพืชซึ3 งหว่านกลางหนาม
นั4 น ได้แก่บุคคลที3 ได้ฟังพระ
วจนะ
19 แล้วความกังวลตามธรรมดา
โลก และความลุ่มหลงในทรัพย์
สมบัติ และความโลภในสิ3งอื3นๆ
ได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะ
นั4น จึงไม่เกิดผล
20 ส่วนพืชซึ3 งหว่านตกในดินดี
นั4 น ได้แก่บุคคลที3 ได้ยินพระ
วจนะนั4น และรับไว้ จึงเกิดผล
สามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง
ร้อยเท่าบ้าง"

เทียนที
จุดแลว้
ตอ้งตั/ งไวใ้หส่้องแสง

(มธ U:(U-(,)
(ลก -:(,; ((:&&)

21 แล้วพระองค์ตรัสแก่ เขาว่า
"เขาเอาเทียนมาสาํหรับตั4 งไว้ใต้
ถัง ใต้เตียงนอนหรือ และมิใช่
สาํหรับตั4 งไว้บนเชิงเทียนหรือ
22 เพราะว่าไม่มีสิ3 งใดที3 ซ่อนไว้
ซึ3งจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ3ง
ใดที3 ปิดบังไว้ ซึ3 งจะไม่ต้อง
แพร่งพราย
23 ถ้าใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด"
24 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "จง
เอาใจจดจ่อต่อสิ3 งที3ท่านฟังให้ดี
ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอัน

((0) อสย ,:/; ยรม U:0(; อสค (0:0; มธ (&:(S ((S) มธ (&:(--0&; ลก -:((-(U
((/) สภษ 0&:U; ปญจ U:(& (0T) ยน (U:0, U; รม O:S (0() มธ U:(U; ลก -:(,; ((:&&
(00) ปญจ (0:(S; มธ (T:0, (0&) มธ ((:(U; มก S:/ (0S) มธ O:0; 0 คร /:,
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ใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนาน
อันนั4น ทั4 งจะเพิ3มเติมให้อีกแก่
ผู้ที3ฟังแล้ว
25 ด้วยว่าผู้ ใดมีอยู่แล้วจะเพิ3 ม
เติมให้ผู้นั4นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้
ว่าซึ3 งเขามีอยู่ นั4 นจะเอาไปเสีย
จากเขา"

อาณาจักรที
เติบโตขึ/ น
อย่างต่อเนื
อง

26 พระองค์ตรัสว่า "อาณาจักร
ของพระเจ้าเปรียบเหมือนชาย
คนหนึ3งหว่านพืชลงในดิน
27 แล้วกลางคืนกน็อนหลับและ
กลางวันก็ตื3นขึ4 น ฝ่ายพืชนั4นจะ
งอกจาํเริญขึ4 นอย่างไรเขากไ็ม่รู้
28 เพราะแผ่นดินเองทาํให้พืช
งอกจาํเริญขึ4 นเป็นลาํต้นก่ อน
ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มี
เมลด็ข้าวเตม็รวง
29 ครั4 นสุ กแล้ วเขาก็ไปเกี3 ยว
เกบ็ทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี3ยว
แล้ว"

คําอุปมาเกี
ยวกบั
เมล็ดพนัธุผ์กักาด
(มธ (&:&(-&0)
(ลก (&:(--(/)

30 และพระองค์ตรัสว่า "อา-
ณาจั กรของพระเจ้ าจะเปรียบ
เหมือนสิ3งใด หรือจะสาํแดงด้วย
คาํเปรียบอย่างไร
31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์
ผักกาดเมลด็หนึ3ง เวลาเพาะลง

ในดินนั4นกเ็ล็กกว่าเมล็ดทั4 งปวง
ทั3วทั4งแผ่นดิน
32 แต่เมื3 อเพาะแล้วจึงงอกขึ4 น
จาํ เริ ญใหญ่ โตกว่ าผั กทั4 งปวง
และแตกกิ3 งก้านใหญ่พอให้นก
ในอากาศมาอาศัยอยู่ ในร่มนั4 น
ได้"
33 พระองค์ได้ตรัสสั3 งสอนพระ
วจนะให้ แก่ เขาเป็ นคาํอุ ปมา
อย่างนั4นเป็นหลายประการ ตาม
ที3เขาจะสามารถฟังได้
34 และนอกจากคาํอุปมา พระ
องค์มิได้ตรัสแก่เขาเลย แต่เมื3อ
พวกเขาอยู่ตามลาํพัง พระองค์
จึงทรงอธิบายสิ3 งสารพัดนั4 นแก่
เหล่าสาวก
พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง

(มธ -:0&-0O)
(ลก -:00-0U)

35 เย็นวันนั4 น พระองค์ได้ตรัส
แก่เขาทั4 งหลายว่า "ให้พวกเรา
ข้ามไปฝั3งฟากข้างโน้นเถิด"
36 เมื3อลาประชาชนแล้ว เขาจึง
เชิญพระองค์ เสด็จไปในเรือที3
พระองค์ประทับอยู่นั4 น และมี
เรืออื3 นเล็กๆหลายลาํไปกับพระ
องค์ด้วย
37 และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ4 น
และคลื3 นก็ซัดเข้าไปในเรือจน
เรือเตม็อยู่แล้ว
38 ฝ่ ายพระองค์ บรรทมหนุ น
หมอนหลับอยู่ที3 ท้ายเรือ เหล่า

(0U) มธ (&:(0; ลก -:(- (0,) มธ (&:0S (0O) 0 คร &:(- (0-) ยน (0:0S
(0/) มก (&:&T; วว (S:(U (&T) มธ (&:&(; ลก (&:(- (&&) มธ (&:&S-&U; ยน (,:(0
(&S) ลก 0S:0O, SU (&U) มธ -:(-, 0&-0O; ลก -:00 (&-) สดด SS:0&; มธ 0&:--(T
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สาวกจึงมาปลุกพระองค์ ทูลว่า
"อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั4งหลาย
กาํลังจะพินาศอยู่แล้ว ท่านไม่
ทรงเป็นห่วงบ้างหรือ"
39 พระองค์จึงทรงตื3 นขึ4 นห้าม
ลมและตรัสแก่ทะเลว่า "จงสงบ
เงียบซิ" แล้วลมก็หยุดมีความ
สงบเงียบทั3วไป
40 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ทาํไมท่านกลัวอย่างนี4  ท่านยัง
ไม่มีความเชื3อหรือ"
41 ฝ่ายเขาก็เกรงกลั วนักหนา
และพูดกันและกันว่า "ท่านนี4
เป็นผู้ ใดหนอ จนชั4 นลมและ
ทะเลกเ็ชื3อฟังท่าน"

ทรงขบัผีออกจาก
ผูช้ายที
เมืองกาดารา

(มธ -:0--&S; ลก -:0,-&O)

5
ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็
ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกา-

ดารา
2พอพระองค์ เสด็จขึ4 นจากเรือ
ทันใดนั4นมีชายคนหนึ3 งออกจาก
อุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้
มาพบพระองค์
3คนนั4 นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝัง
ศพ และไม่มีผู้ ใดจะผูกมัดตัว
เขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็
ไม่อยู่
4 เพราะว่ าได้ ล่ ามโซ่ ใส่ตรวน
หลายหนแล้ว เขาก็หักโซ่และ
ฟาดตรวนเสีย ไม่มี ผู้ ใดมีแรง

พอที3จะทาํให้เขาสงบได้
5 เขาคลั3 งร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์
ฝั งศพและที3 ภู เขาทั4 งกลางวัน
กลางคืนเสมอ และเอาหินเชือด
เนื4 อของตัว
6ครั4 นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกล
เขากวิ็3งเข้ามานมัสการพระองค์
7แล้วร้องเสียงดังว่า "ข้าแต่พระ
เยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด
ข้าพระองค์ เกี3 ยวข้องอะไรกับ
ท่านเล่า ข้าพระองค์ขอให้พระ
องค์ ปฏิ ญาณในพระนามของ
พระเจ้าว่า จะไม่ทรมานข้าพระ
องค์"
8ที3พูดเช่นนี4  เพราะพระองค์ได้
ตรัสแก่มันว่า "เจ้าผีโสโครก จง
ออกมาจากคนนั4นเถิด"
9แล้ วพระองค์ตรัสถามมันว่า
"เจ้าชื3 ออะไร" มันตอบว่า "ชื3 อ
กอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์
หลายตนด้วยกัน"
10 มันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็น
อันมากมิให้ ขับไล่มันออกจาก
แดนเมืองนั4น
11 มีสุกรฝูงใหญ่กาํลังหากินอยู่
ที3ไหล่เขาตาํบลนั4น
12 ผี เหล่ านั4 นก็ อ้ อนวอนพระ
องค์ว่า "ขอโปรดให้ข้าพระองค์
ทั4งหลายเข้าในสุกรเหล่านี4 เถิด"
13 พระเยซูก็ทรงอนุญาตทันที
แล้วผีโสโครกนั4 นจึงออกไปเข้า
สิงอยู่ในสุกร สุกรทั4งฝูง (ประ-

(&/) สดด ,U:O; -/:/; /&:S; (TS:,-O; มธ -:0,; มก /:0U; ลก S:&/; -:0S
(ST) มธ (S:&(; ลก -:0U (() มธ -:0-; ลก -:0, (0) มก (:0&; O:0U; วว (,:(&-(S
(O) มธ 0,:,&; มก (:0S (-) มก (:0U; กจ (,:(- ((() ลนต ((:O--; พบญ (S:-
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มาณสองพันตัว) ก็วิ3 งกระโดด
จากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาํ-
ลักนํ4าตาย
14 ฝ่ายคนเลี4 ยงสุกรนั4 นต่างคน
ต่ างหนี ไปเล่ าเรื3 องทั4 งในนคร
และบ้านนอก แล้วคนทั4 งปวงก็
ออกมาดูเหตุการณ์ที3เกิดขึ4 นนั4น
15 เมื3อเขามาถึงพระเยซู กเ็ห็น
คนที3ผีทั4 งกองได้สิงนั4นนุ่งห่มผ้า
นั3งอยู่มีสติอารมณ์ดี เขาจึงเกรง
กลัวนัก
16 แล้วคนที3 ได้เห็นก็เล่าเหตุ-
การณ์ซึ3 งบังเกิดแก่คนที3 ผีสิงนั4 น
และซึ3 งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขา
ฟัง
17 คนทั4 งหลายจึ งเริ3 มพากั น
อ้ อนวอนพระองค์ ให้ เสด็จไป
เสียจากเขตแดนเมืองของเขา
18 เมื3 อพระองค์กาํลังเสด็จลง
เรือ คนที3ผีได้สิงแต่ก่อนนั4นได้
อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไป
19 พระเยซูไม่ทรงอนุญาต แต่
ตรัสแก่เขาว่า "จงไปหาพวกพ้อง
ของเจ้าที3 บ้าน แล้วบอกเขาถึง
เรื3องเหตุการณ์ใหญ่ซึ3 งองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าได้ทรงกระทาํแก่ เจ้ า
และได้ทรงพระเมตตาแก่ เจ้ า
แล้ว"
20 ฝ่ายคนนั4นกทู็ลลา แล้วเริ3ม
ประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุ-
การณ์ ใหญ่ที3 พระเยซู ไ ด้ ทรง
กระทาํแก่เขา และคนทั4 งปวงก็

ประหลาดใจนัก
หญิงผูถู้กตอ้งชายฉลอง
พระองคแ์ละหายโรค

ลูกสาวของไยรสั
 เป็นขึ/ นมาจากความตาย

(มธ /:(--0,)
21 ครั4นพระเยซูเสดจ็ลงเรือข้าม
ฟากกลับไปแล้ว มีคนเป็นอัน
มากมาหาพระองค์ และพระ
องค์ยังประทับที3ฝั3งทะเล
22 ดูเถิด มีนายธรรมศาลาคน
หนึ3 งชื3 อไยรัสเดินมา และเมื3 อ
เขาเห็นพระองค์กก็ราบลงที3พระ
บาทของพระองค์
23 แล้ วทู ลอ้ อนวอนพระองค์
เป็นอันมากว่า "ลูกสาวเล็กๆ
ของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตาย
แล้ว ขอเชิญพระองค์ไปวางพระ
หัตถ์บนเขา เพื3 อเขาจะได้หาย
โรคและไม่ตาย"
24 ฝ่ายพระเยซู ได้ เสด็จไปกับ
คนนั4 น มีคนเป็นอันมากตาม
พระองค์ไป และเบียดเสียดพระ
องค์
25 มีผู้หญิงคนหนึ3 งเป็นโรคตก
เลือดได้สิบสองปีมาแล้ว
26 ได้ทนทุกข์ลาํบากมากเพราะ
มีหมอหลายคนมารักษา และได้
เสียทรัพย์จนหมดสิ4 น โรคนั4นก็
มิได้บรรเทาแต่ยิ3งกาํเริบขึ4 น
27 ครั4นผู้หญิงนั4นได้ยินถึงเรื3อง
พระเยซู เธอก็เดินปะปนกับ

((U) อสย ,(:(T; มธ S:0S; มก (:&0 ((O) มธ -:&S; กจ (,:&/ ((-) ลก -:&--&/
(0T) อพย (U:0; สดด ,,:(, (0() มธ /:(; ลก -:ST (00) มธ /:(--0,; ลก -:S(-U,
(0&) มธ -:(U; มก ,:U (0U) ลนต (U:(/, 0U; มธ /:0T (0O) มธ (S:&U-&,; มก &:(T

 41_mar.pub 
 page 13

 Sunday, April 17, 2016 21:38 



หน้า 1986มาระโก U

ประชาชนที3 เบียดเสียดข้างหลัง
พระองค์ และได้ถูกต้องฉลอง
พระองค์
28 เพราะเธอคิดว่า "ถ้าเราได้
แตะต้องแต่ฉลองพระองค์ เราก็
จะหายโรค"
29 ในทันใดนั4 น เลือดที3 ตกก็
หยุดแห้งไป และผู้หญิงนั4นรู้สึก
ตัวว่าโรคหายแล้ว
30 บัดเดี^ยวนั4 น พระเยซูทรงรู้
สึกว่าฤทธิN ซ่านออกจากพระองค์
แล้ว จึงเหลียวหลังในขณะที3
ฝูงชนเบียดเสียดกันนั4 นตรัสว่า
"ใครถูกต้องเสื4 อของเรา"
31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลพระองค์
ว่า "พระองค์ทอดพระเนตรเห็น
แล้วว่า ประชาชนกาํลังเบียด
เสียดพระองค์ และพระองค์ยัง
จะทรงถามอีกหรือว่า `ใครถูก
ต้องเรา'"
32 แล้วพระองค์ทอดพระเนตร
ดูรอบ ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที3
ได้กระทาํสิ3งนั4น
33 ฝ่ายผู้ หญิงนั4 นก็กลั วจนตัว
สั3น  เพราะรู้เรื3องที3 เป็นแก่ตัว
นั4 น จึงมากราบลงทูลแก่พระ
องค์ตามจริงทั4งสิ4 น
34 พระองค์ จึงตรัสแก่ ผู้ หญิง
นั4 นว่า "ลูกสาวเอ๋ย ที3 เจ้าหาย
โรคนั4 นก็เพราะเจ้าเชื3 อ จงไป
เป็นสุขและหายโรคนี4 เถิด"
35 เมื3 อพระองค์ตรัสยังไม่ทัน

ขาดคาํ มีบางคนได้มาจากบ้าน
นายธรรมศาลาบอกว่า "ลูกสาว
ของท่านตายเสียแล้ว ยังจะ
รบกวนอาจารย์ทาํไมอีกเล่า"
36 ทันทีที3พระเยซูทรงฟังคาํซึ3 ง
เขาว่านั4 น พระองค์จึงตรัสแก่
นายธรรมศาลาว่า "อย่าวิตกเลย
จงเชื3อเท่านั4นเถิด"
37 พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้
ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตร ยากอบ
และยอห์นน้องชายของยากอบ
38 ครั4 นพระองค์ เสด็ จไปถึ ง
เรือนนายธรรมศาลาแล้ว กท็อด
พระเนตรเห็นคนวุ่นวายร้องไห้
ครํ3าครวญเป็นอันมาก
39 และเมื3อพระองค์เสด็จเข้าไป
แล้วจึงตรัสถามเขาว่า "ท่านทั4 ง
หลายพากันร้องไห้วุ่นวายไปทาํ
ไม เดก็หญิงนั4นไม่ตายแต่นอน
หลับอยู่"
40 เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระ
องค์ แต่เมื3อพระองค์ขับคนทั4 ง
หลายออกไปแล้ว จึงนาํบิดา
มารดาของเด็ กหญิ งนั4 นและ
สาวกสามคนที3 อยู่ กับพระองค์
เข้าไปในที3ที3เดก็หญิงนอนอยู่
41 พระองค์จึงจับมือเด็กหญิง
นั4นตรัสแก่เขาว่า "ทาลิธา คูมิ"
แปลว่า "เดก็หญิงเอ๋ย เราว่าแก่
เจ้าว่า จงลุกขึ4 นเถิด"
42 ในทันใดนั4 นเด็กหญิงนั4 นก็
ลุกขึ4 นเดิน เพราะว่าเดก็นั4นอายุ

(&T) ลก ,:(/ (&&) สดด -/:O (&S) ( ซมอ (:(O; 0 พกษ U:(/; มธ /:00; มก (T:U0
(&U) ลก -:S/ (&,) มก /:0&; ยน ((:ST (&-) มก (,:(T; กจ /:&/
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ได้สิบสองปี คนทั4 งปวงก็ประ-
หลาดใจอย่างยิ3ง
43 พระองค์ก็กาํชับห้ามเขาแข็ง
แรงไม่ ให้บอกผู้ ใดให้ รู้ เหตุ -
การณ์นี4  แล้วจึงสั3 งเขาให้นาํ
อาหารมาให้เดก็นั4นรับประทาน

พระเยซูทรงกลบัไป
เยี
ยมเมืองนาซาเร็ธ

(มธ (&:US-U-; ลก S:(,)

6
ฝ่ ายพระองค์ได้เสด็จออก
จากที3 นั3 น ไปยังบ้านเมือง

ของพระองค์ และเหล่าสาวก
ของพระองค์กต็ามพระองค์ไป
2พอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรง
ตั4 งต้นสั3งสอนในธรรมศาลา และ
คนเป็นอันมากที3 ได้ยินพระองค์
กป็ระหลาดใจนักพูดกันว่า "คน
นี4 ได้ความคิดนี4 มาจากไหน สติ
ปัญญาที3ได้ประทานแก่คนนี4 เป็น
ปัญญาอย่างใด จึงทาํการมหัศ-
จรรย์อย่างนี4 สาํเร็จด้วยมือของ
เขา
3คนนี4 เป็นช่างไม้บุตรชายนาง
มารีย์มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส
ยูดาส และซีโมนเป็นน้องชายมิ
ใช่หรือ และน้องสาวทั4 งหลาย
ของเขาก็อยู่ที3นี3กับเรามิใช่หรือ"
เขาทั4 งหลายจึงหมางใจในพระ
องค์
4 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า
"ศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความ
นับถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของ

ตน ท่ามกลางญาติพี3 น้องของ
ตน และในวงศ์วานของตน"
5พระองค์จะกระทาํการมหัศ-
จรรย์ที3 นั3 นไม่ได้ เว้นแต่ได้วาง
พระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคน
ให้หายโรค
6พระองค์ก็ประหลาดพระทัย
เพราะเขาไม่มีความเชื3 อ แล้ว
พระองค์จึงเสด็จไปสั3 งสอนตาม
หมู่บ้านโดยรอบ
ทรงใชอ้คัรสาวกทั/งสิบสองคน

ออกไปเทศนาสั 
งสอน
(มธ (T:(-S0; ลก /:(-,)

7 พระองค์ ทรงเรี ยกสาวกสิ บ
สองคนมา แล้วทรงเริ3มใช้เขาให้
ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทาน
อาํนาจให้เขาขับผีโสโครกออก
ได้
8 และตรัสกาํ ชั บเขาไม่ ให้ เอา
อะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้า
สิ3 งเดียว ห้ามมิให้เอาอาหาร
หรือย่าม หรือหาสตางค์ใส่ไถ้ไป
9แต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้
สวมเสื4 อสองตัว
10 แล้วพระองค์ตรัสสั3 งเขาว่า
"ถ้าไปแห่งใด เมื3 อเข้าอาศัยใน
เรือนไหน ก็อาศัยในเรือนนั4 น
จนกว่าจะไปจากที3นั3น
11 และถ้าผู้ใดไม่ต้อนรับไม่ฟัง
ท่านทั4 งหลาย เมื3 อจะไปจากที3
นั3 นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของ
ท่านออกเป็นสักขีพยานต่อเขา

(S&) มธ -:S; มก &:(0 (() มธ (&:US; ลก S:(, (0) มธ O:0- (&) มธ ((:,; (0:S,
(S) มธ (&:UO; ลก S:0S (U) ปฐก (/:00 (,) อสย U/:(,; มธ /:&U (O) ปญจ S:/-(T
(/) ปฐก ST:0T ((T) มธ (T:((; ลก /:S; (T:O ((() มธ (T:(S; ลก (T:(T; กจ (&:U(
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เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ใน
วันพิพากษานั4 น โทษของเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบา
กว่าโทษของเมืองนั4น"
12 ฝ่ ายเหล่ าสาวกก็ ออกไป
เทศนาประกาศให้ คนทั4 งปวง
กลับใจเสียใหม่
13 เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลาย
ผี และได้เอานํ4ามันชโลมคนเจบ็
ป่วยหลายคนให้หายโรค

เฮโรดทรงสั 
งใหต้ดัศีรษะ
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

14 ฝ่ายกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยิน
เรื3 องของพระองค์ (เพราะว่า
พระนามของพระองค์ได้ เลื3 อง
ลือไป) แล้วท่านตรัสว่า "ยอห์น
ผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ4 นมาจาก
ความตายแล้ว เหตุฉะนั4นจึงทาํ
การมหัศจรรย์ได้"
15 แต่คนอื3นว่า "เป็นเอลียาห์"
และคนอื3 นๆว่า "เป็นศาสดา
พยากรณ์คนหนึ3 งหรือเหมื อน
คนหนึ3 งในพวกศาสดาพยา-
กรณ์"
16 ฝ่ายเฮโรดเมื3อทรงได้ยินแล้ว
จึงตรัสว่า "คือยอห์นนั4 นเองที3
เราได้ตัดศีรษะเสีย ท่านได้เป็น
ขึ4 นมาจากความตาย"
17 ด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับ
ยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้
เพราะเห็ นแก่ นางเฮโรเดี ยส
ภรรยาฟีลิป น้องชายของตน

ด้ วยเฮโรดได้ รั บนางนั4 นเป็ น
ภรรยาของตน
18 เพราะยอห์นได้เคยทูลเฮโรด
ว่า "ท่านผิดพระราชบัญญัติที3รับ
ภรรยาของน้องชายมาเป็นภรร-
ยาของตน"
19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาท
ยอห์นและปรารถนาจะฆ่าท่าน
เสียแต่ฆ่าไม่ได้
20 เพราะเฮโรดยาํเกรงยอห์น
ด้วยรู้ว่า ท่านเป็นคนชอบธรรม
และบริสุทธิN จึงได้ป้องกันท่านไว้
เมื3 อเฮโรดได้ยินคาํสั3 งสอนของ
ท่านก็ปฏิบัติตามหลายสิ3 งและ
ยินดีรับฟังท่าน
21 ครั4 นอยู่ มาวันหนึ3 งเป็นโอ-
กาสดีคือเป็นวันฉลองวันกาํเนิด
ของเฮโรด เฮโรดให้จัดการเลี4 ยง
ขุนนางกับนายทหารชั4 นผู้ ใหญ่
และคนสาํคัญๆทั4 งปวงในแคว้น
กาลิลี
22 เมื3 อบุตรสาวของนางเฮโร-
เดียสเข้ามาเต้นราํ ทาํให้เฮโรด
และแขกทั4งปวงซึ3 งเอนกายลงอยู่
ด้วยกันนั4 นชอบใจ กษัตริย์จึง
ตรัสกับหญิงสาวนั4 นว่า "เธอจะ
ขอสิ3 งใดจากเรา เราก็จะให้สิ3 ง
นั4นแก่เธอ"
23 และกษัตริย์จึงทรงปฏิญาณ
ตัวไว้กับหญิงสาวนั4นว่า "เธอจะ
ขอสิ3 งใดๆจากเรา เราจะให้สิ3 ง
นั4 นแก่เธอจนถึงครึ3 งราชสมบัติ

((&) ยก U:(S ((S) มธ (S:(-(0; มก ,:(S-(,; ลก /:O-/; (/:&O
((U) มธ (,:(S; 0(:((; มก -:0-; ลก /:(/ ((,) มธ (S:0; ลก &:(/ ((-) ลนต (-:(,
(0T) มธ (S:U; 0(:0, (0() ปฐก ST:0T; มธ (S:, (0&) อสธ U:&, ,; O:0
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หน้า 1989 มาระโก ,

ของเรา"
24 หญิงสาวนั4 นจึงออกไปถาม
มารดาว่า "ฉันจะขอสิ3 งใดดี"
มารดาจึงตอบว่า "จงขอศีรษะ
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิด"
25 ในทันใดนั4 น หญิงสาวก็รีบ
เข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่า "หม่อม
ฉันขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพ-
ติ ศมาใส่ ถาดมาให้ หม่ อมฉัน
เดี^ยวนี4 เพคะ"
26 กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นัก แต่
เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิญาณไว้
และเพราะเห็นแก่หน้าแขกทั4 ง
ปวงซึ3 งเอนกายลงอยู่ด้วยกัน ก็
ปฏิเสธไม่ได้
27 ในขณะนั4 นกษัตริย์จึงรับสั3 ง
เพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์น
มา เพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะ
ยอห์นในคุก
28 เอาศีรษะของยอห์นใส่ถาด
มาให้แก่หญิงสาวนั4น หญิงสาว
นั4นกเ็อาไปให้แก่มารดาของตน
29 เมื3 อสาวกของยอห์นรู้ เหตุ
แล้ว ก็พากันมารับเอาศพของ
ท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์

อคัรสาวกกลบัมาพกัผ่อน
(ลก /:(T)

30 ฝ่ ายอัครสาวกพากั นมาหา
พระเยซู และได้ทูลถึงบรรดา
การซึ3 งเขาได้กระทาํและได้สั3 ง
สอน
31 แล้วพระองค์ตรัสแก่ เขาว่า

"ท่านทั4 งหลายจงไปหาที3 เปลี3 ยว
หยุดพักหายเหนื3 อยสักหน่อย
หนึ3ง"  เพราะว่ามีคนไปมาเป็น
อั นมากจนไม่มี เวลาว่างจะรับ
ประทานอาหารได้

ทรงเลี/ ยงอาหารคนหา้พนั
(มธ (S:(&-0()
(ลก /:(T-(O)
(ยน ,:U-(&)

32 พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับ
สาวกไปยังที3เปลี3ยวแต่ลาํพัง
33 คนเป็นอันมากเห็นพระองค์
กับสาวกกาํลังไป และมีหลาย
คนจาํพระองค์ได้ จึงพากันวิ3 ง
ออกจากบ้านเมืองทั4 งปวงไปถึง
ก่อน และพากันเฝ้าพระองค์
34 ครั4 นพระเยซู เสด็จขึ4 นจาก
เรือแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนหมู่ใหญ่ และพระองค์
ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเป็น
เหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี4 ยง พระ
องค์จึงเริ3มสั3 งสอนเขาเป็นหลาย
ข้อหลายประการ
35 เมื3 อ เวลาล่ วงไปมากแล้ ว
พวกสาวกของพระองค์ มาทู ล
พระองค์ว่า "ที3นี3 กันดารอาหาร
นัก และบัดนี4 เวลากเ็ย็นลงมาก
แล้ว
36 ขอให้ประชาชนไปเสี ยเถิด
เพื3 อเขาจะได้ ไปซื4 ออาหารรับ
ประทานตามบ้านไร่บ้านนาที3อยู่
แถบนี4  เพราะเขาไม่มีอะไรที3จะ

(0,) มธ (S:/ (0/) ( พกษ (&:0/-&T; มธ 0O:U--,(; กจ -:0 (&T) ลก /:(T
(&() มธ (S:(&; มก &:0T (&0) มธ (S:(&-0(; ลก /:(T-(O; ยน ,:U-(& (&&) คส (:,
(&S) กดว 0O:(O; ( พกษ 00:(O; 0 พศด (-:(,; ศคย (T:0; อสย S-:(O; มธ /:&,
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หน้า 1990มาระโก ,

รับประทานเลย"
37 แต่ พระองค์ ตรั สตอบแก่
เหล่าสาวกว่า "พวกท่านจงเลี4 ยง
เขาเถิด" เขาทูลพระองค์ว่า "จะ
ให้พวกข้าพระองค์ไปซื4 ออาหาร
สักสองร้อยเหรียญเดนาริอันให้
เขารับประทานหรือ"
38 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า
"พวกท่ านมีขนมปังอยู่ กี3 ก้ อน
ไปดูซิ" เมื3 อรู้แล้วเขาจึงทูลว่า
"มีขนมปังห้ าก้อนกับปลาสอง
ตัว"
39 พระองค์จึงตรัสสั3 งพวกสาวก
ให้จัดคนทั4 งปวงให้นั3 งรวมกันที3
หญ้าสดเป็นหมู่ๆ
40 ประชาชนกไ็ด้นั3งรวมกันเป็น
หมู่ๆ หมู่ละร้อยคนบ้าง ห้าสิบ
บ้าง
41 เมื3 อพระองค์ทรงรับขนมปัง
ห้าก้อนกับปลาสองตัวนั4 นแล้ว
ก็แหงนพระพักตร์ดู ฟ้าสวรรค์
ขอบพระคุณ แล้วหักขนมปังนั4น
ให้ เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่คน
ทั4งปวง และปลาสองตัวนั4นพระ
องค์ทรงแบ่งให้ทั3วกันด้วย
42 เขาได้กินอิ3มทุกคน
43 ส่วนเศษขนมปังและปลาที3
เหลือนั4นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสอง
กระบุงเตม็
44 และในจาํนวนคนที3 ได้ รั บ
ประทานขนมปังนั4 น มี ผู้ชาย
ประมาณห้าพันคน

พระเยซูทรงดําเนินมาบนทะเล
(มธ (S:00-&0)
(ยน ,:(U-0()

45 และทันใดนั4 น พระองค์ได้
ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์
ลงในเรือข้ามไปยังอีกฟากหนึ3 ง
ถึงเมืองเบธไซดาก่อน ส่วนพระ
องค์ ทรงรอส่ งประชาชนกลั บ
บ้าน
46 เมื3 อพระองค์ทรงลาเขาทั4 ง
หลายแล้ว ก็เสด็จขึ4 นภูเขา
เพื3ออธิษฐานที3นั3น
47 เมื3อคํ3าลงแล้ว เรือของเหล่า
สาวกอยู่กลางทะเล ส่วนพระ
องค์อยู่บนฝั3งแต่ผู้เดียว
48 แล้วพระองค์ทอดพระเนตร
เห็นเหล่าสาวกตีกรรเชียงลาํ-
บากเพราะทวนลมอยู่ ครั4นเวลา
สามยามเศษ พระองค์จึงทรง
ดาํ เนิ นบนนํ4า ทะเลไปยั งเหล่ า
สาวก และทรงดาํเนินดังจะเลย
เขาไป
49 เมื3 อเหล่าสาวกเห็นพระองค์
ทรงดาํเนินบนทะเล เขาสาํคัญ
ว่าผี แล้วพากันร้องอึงไป
50 เพราะว่าทุกคนเห็นพระองค์
แล้วกก็ลัว แต่ในทันใดนั4นพระ
องค์ตรัสแก่เขาว่า "จงชื3นใจเถิด
คือเราเอง อย่ากลัวเลย"
51 พระองค์จึงเสดจ็ขึ4 นไปหาเขา
บนเรือ แล้วลมกเ็งียบลง เหล่า
สาวกก็ประหลาดอั ศจรรย์ ใจ

(&O) กดว ((:(&; 0 พกษ S:S& (&-) มธ (S:(O (&/) มธ (U:&U (S() ( ซมอ /:(&
(SU) มธ (S:00; ยน ,:(U (S,) มก (:&U; ลก U:(, (S-) ลก 0S:0- (S/) มธ (S:0,
(UT) อสย S(:(T; มธ /:0; ยน (,:&& (U() สดด (TO:0/; มก (:0O; 0:(0; U:S0; O:&O
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หน้า 1991 มาระโก ,, O

เหลือประมาณ
52 ด้ วยว่ าการอั ศจรรย์ เรื3 อง
ขนมปังนั4นเขายังไม่เข้าใจเพราะ
ใจเขายังแขง็กระด้าง
พระเยซูทรงรกัษาประชาชน

ที
แควน้เยนเนซาเรท
(มธ (S:&S-&,)

53 ครั4 นข้ามฟากไปแล้ว เขา
จอดเรือที3แคว้นเยนเนซาเรท
54 เมื3 อขึ4 นจากเรือแล้ว คนทั4 ง
ปวงกจ็าํพระองค์ได้ทันที
55 และเขารีบไปทั3 วตลอดแว่น
แคว้นล้อมรอบ เริ3มเอาคนเจ็บ
ป่วยใส่แคร่หามมายังที3เขาได้ยิน
ข่าวว่าพระองค์อยู่นั4น
56 แล้ วพระอง ค์ เสด็ จไปที3
ไหนๆ ไม่ว่าในหมู่บ้าน ในตาํ-
บล หรือในเมือง เขาก็เอาคน
เจ็บป่วยมาวางตามถนน ทูล
อ้ อนวอนขอพระองค์ โปรดให้
คนเจ็ บป่ วยแตะต้ องแต่ ชาย
ฉลองพระองค์ และผู้ใดได้แตะ
ต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุก
คน

ทรงตําหนิธรรมเนียม
ของพวกฟาริสี
(มธ (U:(-0T)

7
ครั4 งนั4 นพวกฟาริสีกับพวก
ธรรมาจารย์บางคน ซึ3 งได้

มาจากกรุงเยรูซาเลม็ พากันมา
หาพระองค์
2 เมื3 อเขาได้เห็นเหล่าสาวกของ

พระองค์บางคนรับประทานอา-
หารด้วยมือที3เป็นมลทิน คือมือ
ที3ไม่ได้ล้างก่อน เขากถ็ือว่าผิด
3เพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิว
ทั4 งสิ4 นถือตามประเพณีสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษว่า ถ้ามิได้ล้าง
มือตามพิธีโดยเคร่งครัด เขาก็
ไม่รับประทานอาหารเลย
4และเมื3อเขามาจากตลาด ถ้ามิ
ได้ล้างก่อน เขากไ็ม่รับประทาน
อาหาร และธรรมเนียมอื3นๆอีก
หลายอย่างเขากถ็ือ คือล้างถ้วย
เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิN  และ
โต๊ะ
5พวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์
จึงทูลถามพระองค์ว่า "ทาํไม
พวกสาวกของท่ านไม่ ดาํ เนิ น
ชี วิ ตตามประเพณี สื บทอดมา
จากบรรพบุรุษ แต่รับประทาน
อาหารโดยมิได้ล้างมือเสียก่อน"
6พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "อิส-
ยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคน
หน้าซื3 อใจคดก็ถูก ตามที3 ได้
เขียนไว้ว่า `ประชาชนนี� ให้
เกียรติเราดว้ยริมฝีปากของเขา
แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา
7 เขานมัสการเราโดยหาประ-
โยชน์มิได ้ ดว้ยเอาบทบัญญัติ
ของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็น
พระดาํรสัสอน'
8 เจ้ าทั4 งหลายละพระบัญญัติ
ของพระเจ้า และกลับไปถือตาม

(U0) อสย ,&:(O; มธ (,:/; มก &:U; -:(O-(- (U&) มธ (S:&S-&,; ยน ,:0S-0U
(U,) กดว (U:&--&/; มธ /:0T; มก U:0O-0-; กจ (/:(0 (() มธ (U:( (0) มธ (U:0T
(&) มก O:U, --/; กท (:(S; ( ปต (:(- (U) มธ (U:0 (,) อสย 0/:(&; มธ 0&:(&-0/
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หน้า 1992มาระโก O

ประเพณีของมนุษย์ คือการล้าง
ถ้วยเหยือก และสิ3 งอื3 นๆเช่นนี4
อีกหลายสิ3 ง เจ้าทั4 งหลายก็ทาํ
อยู่"
9พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "เหมาะ
จริงนะ ที3 เจ้าทั4 งหลายได้ละทิ4 ง
พระบัญญัติของพระเจ้า เพื3อจะ
ได้ถือตามประเพณีของพวกท่าน
10 เพราะโมเสสได้สั3 งไว้ว่า `จง
ให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน'
และ `ผูใ้ดแช่งด่าบิดามารดา ผู ้
นั �นตอ้งถูกปรบัโทษถึงตาย'
11 แต่พวกเจ้ากลับสอนว่า `ผู้
ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่า "สิ3ง
ใดของข้าพเจ้าซึ3 งอาจเป็นประ-
โยชน์แก่ท่าน สิ3 งนั4 นเป็นโกระ-
บัน"' แปลว่าเป็นของถวาย
แล้ว
12 เจ้าทั4 งหลายจึงไม่อนุญาตให้
ผู้นั4 นทาํสิ3 งใดต่อไป เป็นที3 ช่วย
บาํรุงบิดามารดาของตน
13 เจ้ าทั4 งหลายจึ งทาํ ให้ พระ
วจนะของพระเจ้ าเป็นหมันไป
ด้วยประเพณีของพวกท่ านซึ3 ง
พวกท่านได้สอนไว้ และสิ3งอื3นๆ
เช่นนี4 อีกหลายสิ3ง เจ้าทั4งหลายก็
ทาํอยู่"
14 แล้ วเมื3 อพระองค์ ได้ ทรง
เรียกประชาชนทั4 งหลายเข้ามาก็
ตรัสกับเขาว่า "ท่านทั4 งหลายจง
ฟังเราและเข้าใจเถิด
15 ไม่มีสิ3 งใดภายนอกที3 เข้าไป

ภายในมนุษย์จะกระทาํให้มนุษย์
เป็นมลทินได้ แต่สิ3 งซึ3 งออกมา
จากภายในมนุษย์ สิ3 งนั4 นแหละ
กระทาํให้มนุษย์เป็นมลทิน
16 ใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด"
17 ครั4 นพระองค์ได้เสด็จเข้าไป
ในเรือนพ้นประชาชนแล้ว เหล่า
สาวกของพระองค์ก็ได้ทูลถาม
พระองค์ถึงคาํอุปมานั4น
18 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ถึงท่านทั4 งหลายก็ยังไม่ เข้าใจ
หรือ ท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ3 ง
ใดๆแต่ภายนอกที3 เข้าไปภายใน
มนุษย์จะกระทาํให้มนุษย์เป็น
มลทินไม่ได้
19 เพราะว่าสิ3 งนั4 นมิได้เข้าในใจ
แต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออก
ลงส้วมไป ทาํให้อาหารทุกอย่าง
ปราศจากมลทิน"
20 พระองค์ตรัสว่า "สิ3 งที3ออก
มาจากภายในมนุษย์ สิ3 งนั4 น
แหละทาํให้มนุษย์เป็นมลทิน
21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์
คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั3 ว
ร้าย การล่วงประเวณี การผิด
ผัวผิดเมีย การฆาตกรรม
22 การลักขโมย การโลภ ความ
ชั3ว การล่อลวงเขา ราคะตัณหา
อิจฉาตาร้อน การหมิ3นประมาท
ความเย่อหยิ3ง ความโฉด
23 สารพัดการชั3 วนี4 เกิดมาจาก
ภายใน และทาํให้มนุษย์เป็น
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มลทิน"
ทรงรกัษาลูกสาวของ
หญิงชาติซีเรียฟีนิเซีย

ที
ถูกผีสิง
(มธ (U:0(-0-)

24 พระองค์จึงทรงลุกขึ4 นจากที3
นั3นไปยังเขตแดนเมืองไทระและ
เมืองไซดอน แล้วเข้าไปในเรือน
แห่งหนึ3 งประสงค์จะมิให้ผู้ ใดรู้
แต่พระองค์จะซ่อนอยู่มิได้
25 เพราะผู้หญิงคนหนึ3งซึ3งมีลูก
สาวที3มีผีโสโครกสิง เมื3 อได้ยิน
ข่าวถึงพระองค์ก็มากราบลงที3
พระบาทของพระองค์
26 ผู้หญิงนั4นเป็นชาวกรีก ชาติ
ซีเรียฟีนิเซีย และนางทูลอ้อน
วอนขอพระองค์ให้ขับผีออกจาก
ลูกสาวของตน
27 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั4 น
ว่า "ให้พวกลูกกินอิ3 มเสียก่อน
เพราะว่าซึ3 งจะเอาอาหารของลูก
โยนให้แก่สุนัขกไ็ม่ควร"
28 แต่นางทูลตอบพระองค์ ว่า
"จริงด้วย พระองค์เจ้าข้า แต่
สุนัขที3อยู่ใต้โต๊ะนั4 นย่อมกินเดน
อาหารของลูก"
29 แล้วพระองค์ตรัสแก่นางว่า
"เพราะเหตุถ้อยคาํนี4 จงกลับไป
เถิด ผีออกจากลูกสาวของเจ้า
แล้ว"
30 ฝ่ายหญิงนั4 นเมื3 อไปยังเรือน
ของตน ได้เห็นลูกนอนอยู่บน

ที3นอน และทราบว่าผีออกแล้ว
ทรงรกัษาชายที
หูหนวก

และเป็นใบ้
(มธ (U:0/-&()

31 ต่อมา พระองค์จึงเสดจ็จาก
เขตแดนเมื องไทระและเมื อง
ไซดอน ดาํเนินตามทางแคว้น
ทศบุรี มายังทะเลกาลิลี
32 เขาพาชายหู หนวกพูดติ ด
อ่างคนหนึ3งมาหาพระองค์ แล้ว
ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ทรง
วางพระหัตถ์บนคนนั4น
33 พระองค์ จึ งทรงนาํคนนั4 น
ออกจากประชาชนไปอยู่ ต่ าง
หาก ทรงเอานิ4 วพระหัตถ์ยอน
เข้าที3 หูของชายผู้นั4 น และ
ทรงบ้วนนํ4าลายเอานิ4 วพระหัตถ์
จิ4 มแตะลิ4 นคนนั4น
34 แล้วพระองค์ทรงแหงนพระ
พักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระ
ทัยตรัสแก่คนนั4นว่า "เอฟฟาธา"
แปลว่า "จงเปิดออก"
35 แล้วในทันใดนั4 นหูคนนั4 นก็
ปกติ สิ3 งที3 ขัดลิ4 นนั4 นก็หลุดและ
เขาพูดได้ชัด
36 พระองค์ทรงห้ ามปรามคน
ทั4งหลายมิให้แจ้งความนี4 แก่ผู้ใด
เลย แต่พระองค์ยิ3 งทรงห้าม
ปรามพวกเขา เขากยิ็3งเล่าลือไป
มาก
37 พวกเขาก็ประหลาดใจเหลือ
เกิน พูดกันว่า "พระองค์ทรง
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กระทาํล้วนแต่ดีทั4 งนั4 น ทรง
กระทาํคนหูหนวกให้ได้ยิน คน
ใบ้ให้พูดได้"

ทรงเลี/ ยงอาหารคนสี
พนั
(มธ (U:&0-&/)

8
คราวนั4นเมื3อฝูงชนพากันมา
มากมายและไม่มีอาหารกิน

พระเยซูจึงทรงเรียกเหล่าสาวก
ของพระองค์มาตรัสแก่เขาว่า
2"เราสงสารคนเหล่านี4  เพราะ
เขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้ว
และไม่มีอาหารจะกิน
3 ถ้ าเราจะให้ เขากลั บไปบ้ าน
เมื3 อยังอดอาหารอยู่ เขาจะหิว
โหยสิ4 นแรงตามทาง เพราะว่า
บางคนมาไกล"
4 เหล่าสาวกของพระองค์จึงทูล
ตอบพระองค์ว่า "ในถิ3นทุรกัน-
ดารนี4 จะหาอาหารให้เขากินอิ3 ม
ได้ที3ไหน"
5พระองค์ตรัสถามเขาว่า "พวก
ท่านมีขนมปังกี3 ก้อน" เขาทูลว่า
"มีเจด็ก้อน"
6พระองค์จึงตรัสสั3 งประชาชน
ให้นั3 งลงที3 พื4 นดิน แล้วทรงรับ
ขนมปังเจ็ดก้อนนั4 น ทรงขอบ
พระคุณ แล้วจึงทรงหักส่งให้
เหล่าสาวกให้เขาแจก เหล่า
สาวกจึงแจกให้ประชาชน
7 และเขามี ปลาเล็กๆอยู่ บ้ าง
พระองค์จึงขอบพระคุณ แล้วสั3ง
ให้เอาปลานั4นแจกด้วย

8คนทั4 งปวงได้ รับประทานจน
อิ3 มและเศษอาหารที3 เหลือนั4 น
เขาเกบ็ได้เจด็กระบุง
9คนที3 รับประทานนั4 น มีประ-
มาณสี3พัน แล้วพระองค์ตรัสสั3 ง
ให้เขาไป
พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคญั

ทรงอธิบายคําอุปมา
เกี
ยวกบัเชื/ อขนม
(มธ (,:(-(0)

10 ในทันใดนั4น พระองค์กเ็สดจ็
ลงเรื อกั บเหล่ าสาวกของพระ
องค์  มาถึงเขตเมืองดาลมานูธา
11 พวกฟาริสีออกมาและเริ3มโต้
เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์
แสดงหมายสาํคัญจากฟ้าสวรรค์
หมายจะทดลองพระองค์
12 พระองค์ ทรงถอนพระทั ย
แล้วตรัสว่า "คนยุคนี4 แสวงหา
หมายสาํคัญทาํไม เราบอกความ
จริงแก่เจ้าทั4 งหลายว่า จะไม่
โปรดให้หมายสาํคัญแก่คนยุค
นี4 "
13 แล้วพระองค์เสด็จไปจากเขา
และลงเรือข้ามฟากไปอีก
14 ฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนม
ปังไป และในเรือเขามีขนมปัง
อยู่ก้อนเดียวเท่านั4น
15 พระองค์ ทรงกาํ ชั บเห ล่ า
สาวกว่า "จงสังเกตและระวังเชื4 อ
แห่งพวกฟาริสีและเชื4 อแห่งเฮ-
โรดให้ดี"

(() มธ (U:&0-&/; มก ,:&S-SS (0) มธ /:&,; มก (:S( (U) มธ (U:&S; มก ,:&-
(O) มธ (S:(/; มก ,:S( ((T) มธ (U:&/ ((() มธ (0:&-; ลก ((:(,; ยน 0:(-; ,:&T
((0) มธ (0:&/; มก O:&S ((S) มธ (,:U ((U) มธ (,:,; ลก (0:(

 41_mar.pub 
 page 22

 Sunday, April 17, 2016 21:38 



หน้า 1995 มาระโก -

16 เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า
"เพราะเหตุที3เราไม่มีขนมปัง"
17 เมื3 อพระเยซู ทรงทราบจึ ง
ตรัสแก่เขาว่า "เหตุไฉนพวก
ท่ านจึ งปรึ กษากั นและกั นถึ ง
เรื3 องไม่มีขนมปัง ท่านยังไม่รู้
และไม่เข้าใจหรือ ใจของท่านยัง
แขง็กระด้างหรือ
18 มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ มีหู
แล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทั4 ง
หลายจาํไม่ได้หรือ
19 เมื3อเราหักขนมปังห้าก้อนให้
แก่คนห้าพันคนนั4 น ท่านทั4 ง
หลายเก็บเศษที3 เหลือนั4 นได้กี3
กระบุง" เขาทูลตอบพระองค์ว่า
"ได้สิบสองกระบุง"
20 "เมื3อแจกขนมปังเจด็ก้อนให้
แก่คนสี3พันคนนั4น ท่านทั4งหลาย
เกบ็เศษที3เหลือได้กี3กระบุง" เขา
ทูลตอบว่า "ได้เจด็กระบุง"
21 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"เป็นไฉนพวกท่านยังไม่เข้าใจ"
พระเยซูทรงรกัษาชายตาบอด

ใกลเ้มืองเบธไซดา
22 พระองค์จึงไปยังเมืองเบธ-
ไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ3ง
มาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอนขอ
พระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั4น
23 พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตา
บอดออกไปนอกเมือง เมื3 อได้
ทรงบ้วนนํ4า ลายลงที3 ตาคนนั4 น
และวางพระหั ตถ์ บนเขาแล้ ว

พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า เขา
เห็นสิ3งใดบ้างหรือไม่
24 คนนั4 นเงยหน้าดูแล้วทูลว่า
"ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือน
ต้นไม้เดินไปเดินมา"
25 พระองค์จึงวางพระหัตถ์บน
ตาเขาอีก แล้วให้เขาเงยหน้าดู
และตาของเขาก็หายเป็นปกติ
แลเห็นคนทั4งหลายได้ชัดเจน
26 พระองค์จึงตรัสสั3 งคนนั4 นให้
กลับตรงไปยังบ้านของตน แล้ว
กาํชับว่า "อย่าเข้าไปในเมือง
หรือเล่ าให้ ใครในเมืองนั4 นฟัง
เลย"

การยอมรบัของเปโตร
(มธ (,:(&-(,)
(ลก /:(--0T)

27 พระเยซู ได้ เสด็จกั บเหล่ า
สาวกของพระองค์ ออกไปยัง
เมื องต่ างๆในแขวงซี ซารี ยา
ฟีลิปปี เมื3ออยู่ตามทางนั4น พระ
องค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่า "คน
ทั4งหลายพูดกันว่าเราเป็นผู้ใด"
28 เขาทูลตอบว่า "เขาว่าเป็น
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่บาง
คนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื3นว่า
เป็นคนหนึ3งในพวกศาสดาพยา-
กรณ์"
29 พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า
"ฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้
ใด" เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า
"พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์"
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30 แล้วพระองค์ทรงกาํชับห้าม
เหล่ าสาวกไม่ ให้ บอกผู้ ใดถึ ง
พระองค์
31 พระองค์ จึ งทรงเริ3 มกล่ าว
สอนสาวกว่า บุตรมนุษย์จะต้อง
ทนทุกข์ทรมานหลายประการ
พวกผู้ใหญ่ พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธ
พระองค์ และพระองค์จะต้อง
ถูกประหารชีวิต แต่ในวันที3สาม
พระองค์จะทรงเป็นขึ4 นมาใหม่
32 คาํเหล่านี4 พระองค์ตรัสอย่าง
เปิดเผย ฝ่ายเปโตรจึงจับพระ
องค์ แล้วเริ3มทูลห้ามพระองค์
33 พระอง ค์ จึ งทรง หั นพระ
พักตร์ดูเหล่าสาวกของพระองค์
แล้วทรงตาํหนิเปโตรว่า "ซาตาน
จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้า
มิได้คิดตามพระดาํริของพระเจ้า
แต่ตามความคิดของมนุษย์"

ยอมแบกกางเขน
หรือมีความละอาย

ในการติดตามพระเยซู
(มธ (,:0S-0O)
(ลก /:0&-0,)

34 และเมื3 อพระองค์ทรงร้อง
เรี ยกประชาชนกับเหล่ าสาวก
ของพระองค์ให้เข้ามาแล้ว จึง
ตรัสแก่เขาว่า "ถ้าผู้ ใดใคร่จะ
ตามเรามา ให้ผู้นั4 นเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบก
และตามเรามา

35 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิต
รอด ผู้นั4 นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใด
จะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและ
ข่าวประเสริฐ ผู้นั4 นจะได้ชีวิต
รอด
36 เพราะถ้ าผู้ ใดจะได้สิ3 งของ
สิ4 นทั4 งโลก แต่ต้องสูญเสียจิต
วิญญาณของตน ผู้นั4 นจะได้
ประโยชน์อะไร
37 เพราะว่าผู้นั4 นจะนาํอะไรไป
แลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับ
คืนมา
38 เหตุฉะนั4 น ถ้าผู้ ใดมีความ
อายเพราะเราและถ้อยคาํของเรา
ในชั3 วอายุนี4  ซึ3 งประกอบด้วย
การล่วงประเวณีและการผิดบาป
บุ ตรมนุ ษย์ ก็ จะมี ความอาย
เพราะผู้ นั4 นในเวลาเมื3 อพระ
องค์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่ง
พระบิดาของพระองค์ และด้วย
เหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิN "

การจําแลงพระกาย
ของพระคริสต์

(มธ (O:(--; ลก /:0--&,)

9
พระองค์ ยั งตรัสแก่ เขาว่ า
"เราบอกความจริงแก่ท่าน

ทั4งหลายว่า ในพวกท่านที3ยืนอยู่
ที3นี3  มีบางคนที3จะไม่รู้รสความ
ตายจนกว่าจะได้เห็นอาณาจักร
ของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพ"
2ครั4นล่วงไปได้หกวันแล้ว พระ
เยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และ

(&T) มธ -:S; ลก /:0( (&() อสย U&:&; มธ (,:0(; มก /:&(; ลก (-:&(; ( ปต (:((
(&&) มก (,:(S; วว &:(/ (&S) มธ (T:&-; ลก /:0& (&U) มธ (T:&/; ลก (O:&&
(&-) มธ (T:&&; ลก /:0, (() มธ (,:0-; มก (&:0, (0) มธ (O:(--; ลก /:0--&,
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ยอห์นขึ4 นภูเขาสูงแต่ลาํพัง แล้ว
พระกายของพระองค์ก็เปลี3 ยน
ไปต่อหน้าเขา
3และฉลองพระองค์ก็ส่องประ-
กายขาวดุจหิมะ จะหาช่างฟอก
ผ้าทั3 วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาว
อย่างนั4นกไ็ม่ได้
4แล้วเอลียาห์กับโมเสสก็ปรา-
กฏแก่พวกสาวกเหล่านั4 น และ
เฝ้าสนทนากับพระเยซู
5ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า "พระ
อาจารย์เจ้าข้า ซึ3 งเราอยู่ที3นี3ก ็ดี
ให้พวกข้าพระองค์ทาํพลับพลา
สามหลัง สาํหรับพระองค์หลัง
หนึ3 ง สาํหรับโมเสสหลังหนึ3 ง
สาํหรับเอลียาห์หลังหนึ3ง"
6ที3 เปโตรพูดอย่างนั4 นก็เพราะ
ไม่รู้จะว่าอย่างไร ด้วยเขาทั4 ง
หลายกาํลังกลัวนัก
7 แล้ วมี เมฆมาปกคลุ มเขาไว้
และมีพระสุ รเสียงออกมาจาก
เมฆนั4นว่า "ท่านผู้นี4 เป็นบุตรที3
รักของเรา จงฟังท่านเถิด"
8ทันใดนั4น เมื3อสาวกแลดูรอบก็
ไม่เห็นผู้ใด เห็นแต่พระเยซูทรง
อยู่กับเขา
9เมื3อกาํลังลงมาจากภูเขา พระ
องค์ตรัสกาํชับเหล่าสาวกไม่ให้
นาํสิ3 งที3 ได้ เห็นนั4 นไปบอกแก่ผู้
ใดเลย จนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็น
ขึ4 นมาจากความตาย
10 เหตุการณ์นั4 น เหล่าสาวกก็

เก็บงาํไว้ แต่ซักถามกันว่า ที3
ตรัสว่ าจะเป็นขึ4 นมาจากความ
ตายนั4 น จะหมายความว่าอย่าง
ไร
11 เขาจึ งทู ลถามพระองค์ ว่ า
"เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่า
เอลียาห์จะต้องมาก่อน"
12 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า
"เอลียาห์ต้องมาก่อนจริง และ
ทาํให้สิ3 งทั4 งปวงคืนสู่ สภาพเดิม
อนึ3 งมีคาํเขียนไว้อย่างไรถึงบุตร
มนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทน
ทุกข์เวทนาหลายประการ และ
คนจะดูหมิ3นละทิ4 งพระองค์เสีย
13 แต่เราบอกแก่ท่านทั4 งหลาย
ว่า เอลียาห์นั4 นได้มาแล้ว และ
ซึ3 งเขาใคร่จะทาํแก่ท่านอย่างไร
เขาก็ได้กระทาํแล้ว ตามที3มีคาํ
เขียนกล่าวไว้ถึงท่าน"

อคัรสาวกเกา้คน
ที
ขาดฤทธิ; อํานาจ
(มธ (O:(S-0()
(ลก /:&O-S0)

14 เมื3 อพระองค์ได้เสด็จมายัง
เหล่าสาวก กท็อดพระเนตรเห็น
ฝูงชนเป็นอันมากอยู่ ล้อมรอบ
เขา และพวกธรรมาจารย์กาํลัง
ซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่
15 ในทันใดนั4 น เมื3 อบรรดา
ประชาชนเห็นพระองค์ก็ประ-
หลาดใจนัก จึงวิ3 งเข้ามาเคารพ
พระองค์

(&) ดนล O:/; มธ 0-:& (O) อพย ST:&S; ( พกษ -:(T; สดด 0:O; อสย S0:(; มธ &:(O
((T) ยน 0:(/-00 ((() มลค S:U; มธ (O:(T ((0) สดด 00:,; อสย U&:&; ดนล /:0,
((&) มธ ((:(S; (O:(0; ลก (:(O ((S) มธ (O:(S-(/; ลก /:&O-S0
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16 พระองค์ จึ งตรั สถามพวก
ธรรมาจารย์ว่า "ท่านซักไซ้ไล่
เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใด"
17 มี คนหนึ3 งในหมู่ ประชาชน
ทูลตอบว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้า
พระองค์ได้พาบุตรชายของข้า
พระองค์มาหาพระองค์เพราะผี
ใบ้เข้าสิง
18 ผีพาเขาไปที3 ไหนๆก็ทาํให้
ล้มชักดิ4 นไป มีอาการนํ4าลายฟูม
ปากและขบเขี4 ยวเคี4 ยวฟันแล้วก็
อ่อนระโหย ข้าพระองค์ได้ขอ
เหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผี
นั4 นออกเสีย แต่เขาขับให้ออก
ไม่ได้"
19 พระองค์จึงตรัสแก่คนนั4นว่า
"โอ คนในยุคที3ขาดความเชื3 อ
เราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใด
เราจะต้องอดทนกับเจ้านานเท่า
ใด จงพาเดก็นั4นมาหาเราเถิด"
20 เขาก็พาเด็กนั4 นมาหาพระ
องค์ และเมื3อเห็นพระองค์แล้ว
ในทันใดนั4นผีนั4 นจึงทาํให้เขาชัก
ล้มลงกลิ4 งเกลือกที3ดิน มีนํ4าลาย
ฟูมปาก
21 พระองค์จึงตรัสถามบิดานั4 น
ว่า "เป็นอย่างนี4 มานานสักเท่า
ไร" บิดาทูลตอบว่า "ตั4 งแต่เป็น
เดก็เลก็ๆมา
22 และผีก็ทาํให้ เด็กตกในไฟ
และในนํ4าบ่อยๆหมายจะฆ่าเสีย
ให้ตาย แต่ถ้าพระองค์สามารถ

ทาํได้ ขอโปรดกรุณาและช่วยเรา
เถิด"
23 พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั4นว่า
"ถ้าท่านเชื3 อได้ ใครเชื3 อก็ทาํให้
ได้ทุกสิ3ง"
24 ทันใดนั4น บิดาของเดก็กร้็อง
ทูลด้วยนํ4าตาไหลว่า "ข้าพระ
องค์เชื3 อ พระองค์เจ้าข้า ที3 ข้า
พระองค์ยังขาดความเชื3อนั4น ขอ
พระองค์ทรงโปรดช่ วยให้ เชื3 อ
เถิด"
25 เมื3 อพระเยซูทอดพระเนตร
เห็ นประชาชนกาํลั งวิ3 งเข้ ามา
พระองค์ตรัสสาํทับผีโสโครกนั4น
ว่า "เจ้าผีใบ้หูหนวก เราสั3งเจ้า
ให้ออกมาจากเขา อย่าได้กลับ
เข้าสิงเขาอีกเลย"
26 ผีนั4 นจึงร้องอื4 ออึงทาํให้เด็ก
นั4 นชักดิ4 นเป็นอันมาก แล้วก็
ออกมา เด็กนั4นกแ็น่นิ3 งเหมือน
คนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า
"เขาตายแล้ว"
27 แต่พระเยซูทรงจับมือพยุง
เดก็นั4น เดก็นั4นกยื็นขึ4 น
28 เมื3 อพระองค์ เสด็จเ ข้ าใน
เรือนแล้ว เหล่าสาวกของพระ
องค์มาทูลถามพระองค์เป็นส่วน
ตัวว่า "เหตุไฉนพวกข้าพระองค์
ขับผีนั4นออกไม่ได้"
29 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ผี
อย่างนี4 จะขับให้ออกไม่ได้เลย
เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการ

((O) มธ (O:(S; ลก /:&- ((/) ยน S:S- (0T) มก (:0,; ลก /:S0
(0&) มธ (O:0T; มก ((:0&; ลก (O:,; ยน ((:ST
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อดอาหาร"
 พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง

การสิ/ นพระชนมแ์ละ
การฟื/ นคืนพระชนม์

(มธ (O:00-0&; ลก /:S&)
30 พระองค์กั บเหล่ าสาวกจึ ง
ออกไปจากที3นั3 น ดาํเนินไปใน
แคว้นกาลิลี แต่พระองค์ไม่
ประสงค์จะให้ผู้ใดรู้
31 ด้วยว่าพระองค์ตรัสพรํ3าสอน
สาวกของพระองค์ว่า "บุตร
มนุ ษย์ จะต้ องถู กมอบไ ว้ ใน
เงื4 อมมื อของคนทั4 งหลายและ
เขาจะประหารท่านเสีย เมื3 อ
ประหารแล้ว ในวันที3สามท่านจะ
เป็นขึ4 นมาใหม่"
32 แต่ถ้อยคาํนี4  เหล่าสาวกหา
เข้าใจไม่ ครั4 นจะทูลถามพระ
องค์กเ็กรงใจ
สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า
(มธ (-:(-,; ลก /:S,-S-)

33 พระองค์จึงเสด็จมายังเมือง
คาเปอรนาอุม และเมื3อเข้าไปใน
เรือนแล้ว พระองค์ตรัสถาม
เหล่าสาวกว่า "เมื3 อมาตามทาง
นั4 น ท่านทั4 งหลายได้โต้แย้งกัน
ด้วยข้อความอันใด"
34 เหล่าสาวกก็นิ3 งอยู่ เพราะ
เมื3 อมาตามทางนั4 นเขาได้ เถียง
กันว่า คนไหนจะเป็นใหญ่กว่า
กัน
35 พระองค์ได้ประทับนั3 ง แล้ว

ทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั4 นมา
ตรัสแก่เขาว่า "ถ้าผู้ใดใคร่จะได้
เป็นคนต้น ก็ให้ผู้นั4 นเป็นคน
ท้ายสุด และเป็นผู้รับใช้ของคน
ทั4งปวง"
36 พระองค์จึงทรงเอาเดก็เลก็ๆ
คนหนึ3 งมาให้ยืนท่ามกลางเหล่า
สาวก แล้วทรงอุ้ มเด็กนั4 นไว้
ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า
37 "ถ้ า ผู้ ใดจะรั บเด็ กเล็ กๆ
เช่นนี4 คนหนึ3 งในนามของเรา ผู้
นั4นกรั็บเรา และผู้ใดได้รับเรา ผู้
นั4นก็มิใช่รับเรา แต่รับพระองค์
ผู้ทรงใช้เรามา"

ทรงว่ากล่าวสาวกที

ชอบวิพากษวิ์จารณ์

(ลก /:S/-UT)
38 ยอห์ นจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้า
พระองค์ ได้ เห็ นคนหนึ3 งขั บผี
ออกโดยพระนามของพระองค์
ซึ3 งคนนั4 นมิ ได้ตามพวกเรามา
และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขา
เพราะเขามิได้ตามพวกเรามา"
39 พระเยซูจึงตรัสว่า "อย่าห้าม
เขาเลย เพราะว่าไม่มี ผู้ ใดจะ
กระทาํการอัศจรรย์ในนามของ
เรา แล้วอีกประเดี^ ยวหนึ3 งอาจ
กลับพูดประณามเรา
40 เพราะผู้ ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้
เรา ผู้นั4นกเ็ป็นฝ่ายเราแล้ว
41 เพราะเราบอกความจริงแก่

(&() มธ (,:0(; ลก /:SS (&0) ลก 0:UT (&&) มธ (-:(-U (&S) สภษ (&:(T; มธ (-:S
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ท่านว่า ผู้ใดจะเอานํ4า ถ้วยหนึ3 ง
ให้พวกท่านดื3 มในนามของเรา
เพราะท่านทั4งหลายเป็นฝ่ายพระ
คริสต์ ผู้นั4นจะขาดบาํเหนจ็กห็า
มิได้

ทรงเตือนถึงนรก
42 แต่ผู้ใดจะทาํผู้เลก็น้อยเหล่า
นี4 คนหนึ3 งที3 เชื3 อในเราให้หลง
ผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูก
คอผู้นั4นถ่วงเสียในทะเลกด็ีกว่า
43 และถ้ ามื อของท่ านทาํ ให้
ท่านหลงผิด จงตัดมันทิ4 งเสีย
ซึ3 งจะเข้าสู่ ชี วิตด้วยมือด้วนยังดี
กว่ามีสองมือและต้องตกนรกใน
ไฟที3ไม่มีวันดับ
44 ในที3นั4 น ตัวหนอนก็ไม่ตาย
และไฟกไ็ม่ดับเลย
45 ถ้ าเท้ าของท่ านทาํ ให้ท่ าน
หลงผิด จงตัดมันทิ4 งเสีย ซึ3งจะ
เข้าสู่ ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามี
เท้าสองเท้าและต้องถูกทิ4 งลงใน
นรกในไฟที3ไม่มีวันดับ
46 ในที3นั4 น ตัวหนอนก็ไม่ตาย
และไฟกไ็ม่ดับเลย
47 ถ้าตาของท่านทาํให้ท่านหลง
ผิด จงควักออกทิ4 งเสีย ซึ3งจะเข้า
ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตา
ข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตา และ
ต้องถูกทิ4 งในไฟนรก
48 ในที3นั4 น ตัวหนอนก็ไม่ตาย
และไฟกไ็ม่ดับเลย
49 ด้วยว่าคนทั4 งปวงจะต้องถูก

ชาํระด้วยไฟ และเครื3องบูชาทุก
อย่างจะต้องถูกชาํระด้วยเกลือ
50 เกลือเป็นของดี แต่ถ้าเกลือ
หมดรสเค็มแล้ว จะทาํให้กลับ
เคม็อีกอย่างไรได้ ท่านทั4งหลาย
จงมีเกลือในตัว และจงอยู่สงบ
สุขซึ3งกันและกัน"

คําบญัชาของพระเยซู
เกี
ยวกบัการหย่ารา้ง

(มธ U:&(-&0; (/:(-/)
(ลก (,:(-; ( คร O:(T)

10
ฝ่ายพระองค์ได้ทรงลุก
ขึ4 นเสด็จจากที3นั3 น เข้า

ในเขตแดนแคว้นยูเดีย ไปตาม
ทางแม่นํ4าจอร์แดนฟากข้างโน้น
และประชาชนพากันมาหาพระ
องค์อีก พระองค์จึงตรัสสั3งสอน
เขาอีกตามที3 พระองค์ทรงเคย
สอนนั4น
2พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์
ทูลถามพระองค์ว่า "ผู้ชายจะ
หย่าภรรยาของตนเป็นการถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติหรือ
ไม่"
3พระองค์ตรัสถามเขาว่า "โม-
เสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร"
4เขาทูลตอบว่า "โมเสสอนุญาต
ให้ทาํหนังสือหย่าภรรยาแล้วก็
หย่าให้"
5 พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว่ า
"โมเสสได้ เขี ยนข้ อบั งคั บนั4 น
เพราะเหตุใจพวกเจ้าแข็งกระ-

(S0) มธ (-:,; ลก (O:( (S&) พบญ (&:,; มธ U:0/-&T; (-:--/ (SS) อสย ,,:0S
(S-) อสย ,,:0S; ยรม O:0T (S/) ลนต 0:(&; อสค S&:0S (UT) มธ U:(&; ลก (S:&S
(() มก (/:(-/; ยน (T:ST; ((:O (0) มธ (/:& (S) พบญ 0S:(-S; มธ U:&(; (/:O
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ด้าง
6แต่ตั4 งแต่เดิมสร้างโลก `พระ
เจา้ได ้ทรงสร ้างพวกเขาให้เป็น
ชายและหญิง
7 เพราะเหตุนี� ผู ้ชายจะจากบิดา
มารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่
กบัภรรยา
8และเขาทั �งสองจะเป็นเนื� ออัน
เดียวกัน' เขาจึงไม่เป็นสองต่อ
ไป แต่เป็นเนื4 ออันเดียวกัน
9 เหตุฉะนั4 น ซึ3 งพระเจ้าได้ทรง
ผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทาํ
ให้พรากจากกันเลย"
10 เมื3 อเข้าไปในเรือนแล้วเหล่า
สาวกของพระองค์ ทูลถามพระ
องค์อีกถึงเรื3องนั4น
11 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"ถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตน แล้ว
ไปมีภรรยาใหม่ ผู้นั4 นก็ได้ผิด
ประเวณีต่อเธอ
12 และถ้าหญิงจะหย่าสามีของ
ตน แล้วไปมีสามีใหม่ หญิงนั4น
กผิ็ดประเวณี"

จงยอมใหเ้ด็กเล็กๆเขา้มา
(มธ (/:(&-(U)
(ลก (-:(U-(O)

13 ขณะนั4 นเขาพาเด็กเล็กๆมา
หาพระองค์ เพื3อจะให้พระองค์
ทรงถูกต้องตัวเดก็นั4น แต่เหล่า
สาวกกห้็ามปรามคนที3พาเด็กมา
นั4น
14 เมื3 อพระเยซูทอดพระเนตร

เห็นดังนั4 นก็ไม่พอพระทัย จึง
ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า "จงยอมให้
เดก็เลก็ๆเข้ามาหาเรา อย่าห้าม
เขาเลย เพราะว่าอาณาจักร
ของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่น
เดก็เหล่านั4น
15 เราบอกความจริงแก่ท่านทั4 ง
หลายว่า ผู้หนึ3งผู้ใดมิได้รับอา-
ณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็ก
เล็กๆ ผู้นั4 นจะเข้าในอาณาจักร
นั4นไม่ได้"
16 แล้ วพระองค์ ทรงอุ้ มเด็ ก
เลก็ๆเหล่านั4น วางพระหัตถ์บน
เขา แล้วทรงอวยพรให้

เรื
องเศรษฐีหนุ่ม
(มธ (/:(,-&T)
(ลก (-:(--0T)

17 เมื3อพระองค์กาํลังเสด็จออก
ไปตามทาง มีคนหนึ3 งวิ3 งมาหา
พระองค์ คุกเข่าลงทูลถามพระ
องค์ว่า "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ
ข้าพเจ้าจะกระทาํประการใดจึง
จะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก"
18 พระเยซูตรัสถามคนนั4 นว่า
"ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทาํไม
ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้า
องค์เดียว
19 ท่านรู้ จักพระบัญญัติแล้วซึ3 ง
ว่า `อย่าล่วงประเวณีผวัเมียเขา
อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่า
เป็นพยานเท็จ  อย่าฉอ้เขา จง
ให้ เกี ยรติ แก่ บิ ดามารดาของ

(,) ปฐก (:0O (O) ปฐก 0:0S; ( คร ,:(,; อฟ U:&( ((() อพย 0T:(S; มธ U:&0; (/:/
((&) มธ (/:(&-(U; ลก (-:(U-(O ((S) ( คร (S:0T; ( ปต 0:0 ((U) มธ (-:&-S
((O) มธ (/:(,-&T; ลก (-:(--&T ((-) ( ซมอ 0:0 ((/) อพย 0T:(0; พบญ U:(,
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ตน'"
20 คนนั4นจึงทูลตอบพระองค์ว่า
"อาจารย์เจ้าข้า ข้อเหล่านี4
ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั4 งแต่เป็น
เดก็มา"
21 พระเยซูทรงเพ่งดูคนนั4น ก็
ทรงรักเขา แล้วตรัสแก่เขาว่า
"ท่านยังขาดอยู่สิ3 งหนึ3 ง จงไป
ขายบรรดาสิ3 งของซึ3 งท่านมีอยู่
แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่าน
จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้ว
จงแบกกางเขน และตามเรามา"
22 เมื3 อเขาได้ยินคาํนั4 นก็เสียใจ
แล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามี
ทรัพย์สิ3งของเป็นอันมาก

คําทรงเตือน
อย่าไวว้างใจในทรพัยส์มบติั

23 พระเยซู จึ งทอดพระเนตร
รอบๆแล้ วตรั สแก่ เหล่ าสาวก
ของพระองค์ว่า "คนมั3 งมีจะเข้า
ในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยาก
นักหนา"
24 เหล่ าสาวกก็ประหลาดใจ
ด้วยคาํตรัสของพระองค์ และ
พระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่า "ลูก
เอ๋ย คนที3วางใจในทรัพย์สมบัติ
จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็
ยากนักหนา
25 ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่า
คนมั3 งมีจะเข้าในอาณาจักรของ
พระเจ้า"
26 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิ3 ง

นักจึงพูดกันว่า "ถ้าอย่างนั4นใคร
จะรอดได้"
27 พระเยซูทอดพระเนตรเหล่า
สาวกแล้วตรัสว่า "ฝ่ายมนุษย์
ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่เป็น
แบบนั4 นกับพระเจ้า เพราะว่า
พระเจ้าทรงกระทาํให้เป็นไปได้
ทุกสิ3ง"
28 ฝ่ ายเปโตรจึ งเริ3 มทู ลพระ
องค์ว่า "ดูเถิด ข้าพระองค์ทั4 ง
หลายได้สละสิ3 งสารพัด และได้
ติดตามพระองค์มา"
29 พระเยซูตรัสตอบว่า "เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใด
ได้สละบ้าน หรือพี3น้องชายหญิง
หรือบิดามารดา หรือภรรยา
หรือบุตร หรือที3ดิน เพราะเห็น
แก่เราและข่าวประเสริฐนั4น
30 ในเวลานี4 ผู้นั4 นจะได้รับตอบ
แทนร้อยเท่า คือบ้าน พี3 น้อง
ชายหญิง มารดา บุตรและที3ดิน
ทั4งจะถูกการข่มเหงด้วย และใน
โลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์
31 แต่มีหลายคนที3 เป็นคนต้น
จะต้องกลับไปเป็นคนสุ ดท้ าย
และที3 เป็ นคนสุ ดท้ ายจะกลั บ
เป็นคนต้น"

ทรงพยากรณถ์ึง
การสิ/ นพระชนมแ์ละ

การฟื/ นคืนชีพของพระเยซู
(มธ 0T:(O-(/)

32 เมื3อกาํลังเดินทางจะขึ4 นไปยัง

(0T) ฟป &:, (0() มธ ,:(/ (0&) มธ (/:0&; มก S:(/ (0S) โยบ &(:0S; สดด U0:O
(0U) มธ (&:00 (0O) โยบ S0:0; ยรม &0:(O; มธ (/:0, (0-) มธ (/:0O; ลก (-:0-
(&T) 0 พศด 0U:/; ลก (-:0/-&T (&() มธ (/:&T; ลก (&:&T (&0) มธ 0T:(O-(/
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กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูก็เสด็จ
นาํหน้าเขา ฝ่ายเหล่าสาวกก็พา
กันคิดประหลาดใจ และขณะที3
เขาตามมากห็วาดกลัว พระองค์
จึงทรงเรียกสาวกสิบสองคนอีก
แล้วเริ3มตรัสสาํแดงให้เขาทราบ
ถึงเหตุการณ์ซึ3 งจะเกิดแก่พระ
องค์นั4น
33 ว่า "ดูเถิด เราทั4งหลายจะขึ4 น
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะ
มอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกปุโร-
หิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์
และเขาเหล่านั4นจะปรับโทษท่าน
ถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับ
คนต่างชาติ
34 คนต่างชาตินั4 นจะเยาะเย้ย
ท่าน จะเฆี3ยนตีท่าน จะถ่มนํ4า-
ลายรดท่าน และจะฆ่าท่านเสีย
และวันที3 สามท่านจะเป็นขึ4 นมา
ใหม่"
คําขอรอ้งของยากอบกบัยอหน์

(มธ 0T:0T-0-)
35 ฝ่ายยากอบกับยอห์น บุตร
ชายของเศเบดี เข้ามาทูลพระ
องค์ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ข้า
พระองค์ทั4 งสองปรารถนาจะขอ
ให้พระองค์ทรงกระทาํตามคาํ
ขอของข้าพระองค์"
36 พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า
"ท่านทั4 งสองปรารถนาจะให้เรา
ทาํสิ3งใดให้ท่าน"
37 เขาจึ งทู ลตอบพระองค์ ว่ า

"เมื3อพระองค์จะทรงสง่าราศีนั4 น
ขอให้ข้าพระองค์นั3 งที3 เบื4 องขวา
พระหัตถ์คนหนึ3ง เบื4 องซ้ายพระ
หัตถ์คนหนึ3ง"
38 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า "ที3
ท่านขอนั4นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ3ง
เราจะดื3 มนั4 นท่านจะดื3 มได้หรือ
และบัพติศมานั4 นซึ3 งเราจะรับ
ท่านจะรับได้หรือ"
39 เขาทั4 งสองทูลตอบพระองค์
ว่า "ได้ พระเจ้าข้า" พระเยซูจึง
ตรัสแก่เขาว่า "ถ้วยซึ3 งเราดื3 ม
ท่านจะดื3มกจ็ริง และรับบัพติศ-
มาด้วยบัพติศมาที3 เราจะรับก็
จริง
40 แต่ที3 จะนั3 งข้างขวาและข้าง
ซ้ายของเรานั4 น ไม่ใช่พนักงาน
ของเราที3 จะจัดให้ แต่ได้ทรง
เตรียมไว้สาํหรับผู้ใดก็จะให้แก่
ผู้นั4น"
41 เมื3 อสาวกสิบคนได้ ยินแล้ว
ก็ เริ3 มมี ความขุ่ นเคืองยากอบ
และยอห์น
42 พระเยซู จึ งทรงเรียกเขาทั4 ง
หลายมาตรัสแก่เขาว่า "ท่านทั4 ง
หลายรู้อยู่ ว่า ผู้ที3 นับว่าเป็นผู้
ครองของคนต่างชาติ ย่อมเป็น
เจ้าเหนือเขา และผู้ใหญ่ทั4 ง
หลายกใ็ช้อาํนาจบังคับ
43 แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่าง
นั4 นไม่ ถ้าผู้ ใดใคร่จะได้เป็น
ใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั4 นจะต้อง

(&U) ยก S:& (&-) มธ 0,:&/, S0; มก (S:&,; ลก (0:UT; 00:S(-S0; ยน (-:((
(&/) มธ (T:(O; ยน (,:&&; กจ (0:0; วว (:/ (ST) มธ 0U:&S; ยน (O:0; รม -:&T
(S() มธ 0T:0S (S0) ลก 00:0U (S&) มธ 0T:0,, 0-; มก /:&U; ลก /:S-
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เป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั4งหลาย
44 และถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอก
เป็นต้น    ผู้นั4นจะต้องเป็นผู้
รับใช้ของคนทั4งปวง
45 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มา
เพื3อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื3อ
จะปรนนิบัติ และประทานชีวิต
ของท่านให้เป็นค่าไถ่สาํหรับคน
เป็นอันมาก"

คนตาบอดชื
อบารทิเมอสั
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

(มธ 0T:0/-&S)
(ลก (-:&U-S&)

46 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกมา
ยังเมืองเยรีโค และเมื3อพระองค์
เสด็จออกจากเมื องเยรี โคกั บ
พวกสาวกของพระอง ค์ และ
ประชาชนเป็นอันมาก มีคนตา
บอดคนหนึ3ง ชื3อบารทิเมอัส ซึ3ง
เป็นบุตรชายของทิเมอัส นั3 งขอ
ทานอยู่ที3ริมหนทาง
47 เมื3 อคนนั4 นได้ยินว่าพระเยซู
ชาวนาซาเรธ็เสดจ็มา จึงเริ3มร้อง
เสียงดังว่า "ท่านเยซู บุตรดาวิด
เจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์
เถิด"
48 มีหลายคนห้ามเขาให้เขานิ3 ง
เสีย แต่เขายิ3งร้องเสียงดังขึ4 นว่า
"บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตา
ข้าพระองค์เถิด"
49 พระเยซูทรงหยุดประทับยืน
อยู่ แล้วตรัสสั3 งให้เรียกคนนั4 น

มา เขาจึงเรียกคนตาบอดนั4นว่า
แก่เขาว่า "จงชื3 นใจและลุกขึ4 น
เถิด พระองค์ทรงเรียกเจ้า"
50 คนนั4 นก็ทิ4 งผ้าห่มเสียลุกขึ4 น
มาหาพระเยซู
51 พระเยซู จึ งตรัสถามเขาว่ า
"เจ้าปรารถนาจะให้เราทาํอะไร
แก่เจ้า" คนตาบอดนั4 นทูลพระ
องค์ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ขอ
โปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้"
52 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "จงไป
เถิด ความเชื3อของเจ้าได้กระทาํ
ให้เจ้าหายปกติแล้ว" ในทันใด
นั4นคนตาบอดนั4นกเ็ห็นได้ และ
ได้เดินทางตามพระเยซูไป

การเสด็จเขา้ไปใน
กรุงเยรูซาเล็มอย่างผูม้ีชยั
(ศคย /:/; มธ 0(:(-/)

11
ครั4 นพระอง ค์ กั บพวก
สาวกมาใกล้กรุงเยรูซา-

เล็ม ถึงหมู่ บ้านเบธฟายี และ
หมู่ บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอก
เทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสอง
คน
2สั3งเขาว่า "จงเข้าไปในหมู่บ้าน
ที3 อยู่ตรงหน้าท่าน ครั4 นเข้าไป
แล้วในทันใดนั4 นจะพบลูกลาตัว
หนึ3 งผูกอยู่ ที3 ยังไม่มีใครขึ4 นขี3
เลย จงแก้มันจูงมาเถิด
3 ถ้าผู้ ใดถามท่านว่า `ท่านทาํ
อย่างนี4 ทาํไม' จงบอกว่า องค์
พระผู้ เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูก

(SU) มธ 0T:0-; ลก 00:0O; ยน (&:(S; 0 คร U:0(; ฟป 0:O--; ( ทธ 0:U-,; ทต 0:(S
(S,) มธ 0T:0/-&S; ลก (-:&U-S& (SO) ยรม 0&:U; มธ (U:00; ลก (O:(&; รม (:&-S
(U0) มธ /:00; มก U:&S (() มธ 0(:(-/; ลก (/:0/; ยน 0:(&
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ลานี4  และประเดี^ ยวพระองค์จะ
ส่งกลับคืนมาให้ที3นี3 "
4สาวกสองคนนั4นจึงไป แล้วพบ
ลูกลาตัวนั4นผูกอยู่นอกประตูที3สี3
แยก เขาจึงแก้มัน
5บางคนซึ3 งยืนอยู่ที3นั3 นถามเขา
ว่า "แก้ลูกลานั4นทาํไม"
6สาวกก็ตอบตามพระดาํรัสสั3 ง
ของพระเยซู แล้วเขาก็ยอมให้
เอาไป
7สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู
แล้ วเอาเสื4 อ ผ้ าของตนปู ลง
บนหลังลา แล้วพระองค์จึงทรง
ลานั4น
8มี คนเป็นอันมากเอาเสื4 อผ้ า
ของตนปู ลงตามถนนหนทาง
และคนอื3นก็ตัดกิ3 งไม้จากต้นไม้
มาปูลงตามทางนั4น
9 ฝ่ายคนที3 เดินไปข้างหน้ากับ
ผู้ที3ตามมาข้างหลัง ก็โห่ร้องว่า
"โฮซันนา ขอใหพ้ระองค์ผูเ้สด็จ
มาในพระนามขององค์พระผู ้
เป็นเจา้ ทรงพระเจริญ
10 ความสุขสวัสดิN มงคลจงมีแก่
อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษ
ของเรา ที3มาตั4 งอยู่ในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซันนา
ในที3สูงสุด"
11 พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรู-
ซาเล็มและเข้าไปในพระวิหาร
เมื3 อทอดพระเนตรสิ3 งทั4 งปวง
แล้วเวลากจ็วนคํ3า จึงเสดจ็ออก

ไปยังหมู่ บ้ านเบธานี กั บเหล่ า
สาวกสิบสองคนนั4น

ตน้มะเดื
อที
ไม่มีผล
(มธ 0(:(/-0()

12 ครั4 นรุ่ งขึ4 นเมื3 อพระองค์กับ
สาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานี
แล้ว พระองค์กท็รงหิว
13 พอทอดพระเนตรเห็ นต้ น
มะเดื3 อต้นหนึ3 งแต่ไกลมีใบ จึง
เสด็จเข้าไปดูว่า มีผลหรือไม่
ครั4นมาถึงต้นนั4นแล้ว ไม่เห็นมี
ผลมีแต่ใบเท่านั4 น เพราะยังไม่
ถึงฤดูผลมะเดื3อ
14 พระเยซูจึงตรัสแก่ต้นนั4 นว่า
"ตั4 งแต่นี4 ไปจะไม่มีใครได้กินผล
จากเจ้าเลย" เหล่าสาวกของพระ
องค์ก็ได้ยินคาํซึ3 งพระองค์ตรัส
นั4น
พระเยซูทรงชําระลา้งพระวิหาร

(มธ 0(:(0-(,)
(ลก (/:SU-SO)

15 เมื3 อพระองค์กับสาวกมาถึง
กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูก็เสด็จ
เข้าไปในพระวิหาร แล้วเริ3มขับ
ไล่บรรดาผู้ซื4 อขายในพระวิหาร
นั4 น และควํ3าโต๊ะผู้ รับแลกเงิน
กับทั4งควํ3าม้านั3งผู้ขายนกเขาเสีย
16 และทรงห้ามมิให้ผู้ ใดขนสิ3 ง
ใดๆเดินลัดพระวิหาร
17 พระองค์ตรัสสอนเขาว่า "มี
พระวจนะเขียนไว้มิ ใช่หรือว่ า
`นิ เวศของเราประชาชาติ ทั � ง

(-) มธ 0(:- (/) สดด ((-:0,; มธ 0(:/ ((T) สดด (S-:( ((() มธ 0(:(0
((0) มธ 0(:(--00 ((&) มธ 0(:/ ((U) ลนต (S:00; มธ 0(:(0-(,; ลก (/:SU-SO
((O) อสย U,:O; ยรม O:((
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หลายจะเรียกว่า เป็นนิเวศ
อธิษฐาน' แต่เจ้าทั4 งหลายได้
กระทาํให้เป็น `ถํ �าของพวกโจร'"
18 เมื3 อพวกธรรมาจารย์ และ
พวกปุโรหิตใหญ่ได้ยินอย่างนั4 น
จึงหาช่องที3 จะประหารพระองค์
เสีย เพราะเขากลัวพระองค์
ด้ วยว่ าประชาชนประหลาดใจ
ด้วยคาํสั3งสอนของพระองค์
19 และเมื3 อถึงเวลาเย็น พระ
องค์ได้เสดจ็ออกไปจากกรุง
20 ครั4 นเวลาเช้า เมื3 อพระองค์
กับเหล่าสาวกได้ผ่านที3นั4นไป ก็
ได้เห็นมะเดื3 อต้นนั4 นเหี3 ยวแห้ง
ไปจนถึงราก
21 ฝ่ายเปโตรระลึกขึ4 นได้จึงทูล
พระองค์ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า
ดูเถิด ต้นมะเดื3 อที3พระองค์ได้
สาปไว้นั4นกเ็หี3ยวแห้งไปแล้ว"

จงเชื
อในพระเจ้า
(ยก U:(U)

22 พระเยซู จึ งตรัสตอบเหล่ า
สาวกว่า "จงเชื3อในพระเจ้าเถิด
23 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ถ้าผู้ใดๆจะสั3งภูเขานี4 ว่า `จงลอย
ไปลงทะเล' และมิได้สงสัยในใจ
แต่เชื3 อว่าจะเป็นไปตามที3สั3 งนั4 น
กจ็ะเป็นไปตามคาํสั3งนั4นจริง
24 เหตุฉะนั4 น เราบอกท่านทั4 ง
หลายว่า ขณะเมื3อท่านจะอธิษ-
ฐานขอสิ3 งใด จงเชื3 อว่าได้รับ
และท่านจะได้รับสิ3งนั4น

25 เมื3อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้า
ท่านมีเหตุกับผู้หนึ3 งผู้ใด จงยก
โทษให้ ผู้ นั4 นเสียเพื3 อพระบิดา
ของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
จะโปรดยกการละเมิดของท่าน
ด้วย
26 แต่ ถ้ าท่ านทั4 งหลายไม่ ยก
โทษให้ พระบิดาของท่าน ผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรด
ยกการละเมิดของท่ านเหมือน
กัน"

เกิดปัญหาเรื
อง
สิทธิอํานาจของพระเยซู

(มธ 0(:0&-0O)
(ลก 0T:(--)

27 ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวก
มายังกรุงเยรูซาเลม็อีก เมื3อพระ
องค์เสดจ็ดาํเนินอยู่ในพระวิหาร
พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมา-
จารย์ และพวกผู้ใหญ่มาหาพระ
องค์
28 ทูลพระองค์ว่า "ท่านมีสิทธิ
อันใดจึงได้ทาํสิ3งเหล่านี4  ใครให้
สิทธิแก่ท่านที3จะทาํการนี4 ได้"
29 พระเยซู จึ งตรัสตอบเขาว่ า
"เราจะถามท่านทั4 งหลายสักข้อ
หนึ3งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้ว
เราจะบอกท่านว่า เรากระทาํการ
นี4 โดยสิทธิอันใด
30 คือบัพติศมาของยอห์นนั4 น
มาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์
จงตอบเราเถิด"

((-) สดด 0:0; มธ O:0-; ลก S:&0 (0T) มธ 0(:(/-00 (0&) มธ (O:0T; ลก (O:,
(0S) มธ O:O; ลก ((:/; ยน (S:(& (0U) มธ ,:(S; อฟ S:&0; คส &:(& (0,) มธ ,:(U
(0O) มธ 0(:0&-0O; ลก 0T:(-- (0-) ยน U:0O (&T) มก (:S-U, -; ลก O:0/-&T
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31 เขาจึงปรึกษากันว่า "ถ้าเรา
จะว่า `มาจากสวรรค์' ท่านจะ
ถามเราว่า `เหตุไฉนจึงไม่เชื3 อ
ยอห์นเล่า'
32 แต่ถ้าเราจะว่า `มาจาก
มนุษย์'" เขากลัวประชาชน
เพราะประชาชนถือว่ายอห์นเป็น
ศาสดาพยากรณ์จริงๆ
33 เขาจึ งทู ลตอบพระเยซู ว่ า
"พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ" พระเยซู
จึงตรัสกับเขาว่า "เราจะไม่บอก
ท่านทั4 งหลายเหมือนกันว่า เรา
กระทาํการนี4 โดยสิทธิอันใด"

คําอุปมาเรื
องเจ้าของสวน
ที
ตอ้งการพืชผล
(อสย U:(-O)

(มธ 0(:&&-S,)

12
พระองค์จึงเริ3 มตรัสแก่
เ ข า เ ป็ นคาํ อุ ปม า ว่ า

"ยังมีชายคนหนึ3 งได้ทาํสวนองุ่น
แล้วล้อมรั4วต้นไม้ไว้รอบ เขาได้
สกัดบ่อเก็บนํ4าองุ่ น และสร้าง
หอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่าแล้ว
กไ็ปเมืองไกล
2ครั4นถึงฤดูผลองุ่น เขาจึงใช้ผู้
รับใช้คนหนึ3 งไปหาคนเช่าสวน
นั4น เพื3อเขาจะได้รับส่วนผลของ
สวนองุ่นจากคนเช่าสวน
3ฝ่ายคนเหล่านั4 นก็จับผู้ รับใช้
นั4นเฆี3ยนตี แล้วไล่ให้กลับไปมือ
เปล่า
4อีกครั4 งหนึ3 งเจ้าของสวนใช้ ผู้

รับใช้ อี กคนหนึ3 งไปหาคนเช่ า
สวน คนเช่าสวนนั4 นก็เอาหิน
ขว้างผู้รับใช้นั4นศีรษะแตก และ
ไล่ให้กลับไปอย่างน่าอัปยศ
5อีกครั4 งหนึ3 งเจ้าของใช้ผู้ รับใช้
ไปอีกคนหนึ3 ง เขาก็ฆ่าผู้ รับใช้
นั4 นเสีย แล้วยังใช้ผู้รับใช้ไปอีก
หลายคน เขากเ็ฆี3ยนตีบ้าง ฆ่า
เสียบ้าง
6 เจ้าของสวนยังมีบุตรชายที3 รัก
คนหนึ3ง จึงใช้บุตรคนนั4นไปเป็น
ครั4งสุดท้าย พูดว่า `พวกเขาคง
จะเคารพบุตรชายของเรา'
7แต่คนเช่าสวนพูดกันว่า `คนนี4
แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้
เราฆ่าเขาเสีย แล้วมรดกนั4 นจะ
ตกอยู่กับเรา'
8เขาจึงพากันจับบุตรนั4นฆ่าเสีย
และเอาศพทิ4 งไว้นอกสวนองุ่น
9เหตุฉะนั4น เจ้าของสวนองุ่นจะ
ทาํประการใด ท่านกจ็ะมาฆ่าคน
เช่าสวนเหล่านั4นเสีย แล้วจะเอา
สวนองุ่นนั4นให้ผู้อื3นเช่า
10 ท่านทั4 งหลายอ่านพระคัมภีร์
ตอนนี4 แล้วมิใช่หรือซึ3 งว่า `ศิลา
ซึ"งช่างก่อไดป้ฏิเสธเสีย ไดก้ลบั
กลายเป็นศิลามุมเอกแลว้
11 การนี� เป็นมาจากองค์พระผู ้
เป็นเจา้ เป็นการมหัศจรรย์
ประจกัษ์แก่ตาเรา'"
12 ฝ่ ายเขาจึงอยากจะจับพระ
องค์ แต่ว่าเขากลัวประชาชน

(&0) มธ &:U; (S:U; มก ,:0T (() มธ 0(:&&-S,; ลก 0T:/-(/
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ด้วยเขารู้อยู่ ว่าพระองค์ได้ตรัส
คาํอุ ปมานี4 กระทบพวกเขาเอง
แล้วเขากไ็ปจากพระองค์

คําถามเกี
ยวกบัการส่งส่วย
(มธ 00:(U-00)
(ลก 0T:(/-0,)

13 เขาจึงใช้บางคนในพวกฟา-
ริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์
เพื3 อจะคอยจับผิดในพระดาํรัส
ของพระองค์
14 ครั4 นมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์
ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั4 ง
หลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็นคน
ซื3 อสั ตย์ และมิ ไ ด้ เอาใจผู้ ใด
เพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใด
แต่สั3 งสอนทางของพระเจ้าจริงๆ
การที3 จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์นั4 น
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือ
ไม่
15 เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดี" แต่
พระองค์ทรงทราบอุบายของเขา
จึงตรัสแก่เขาว่า "ท่านทั4 งหลาย
มาทดลองเราทาํไม จงเอาเงิน
ตราเหรียญหนึ3งมาให้เราดู"
16 เขาก็เอามาให้ พระองค์จึง
ตรัสถามเขาว่า "รูปและคาํจารึก
นี4 เป็นของใคร" เขาทูลตอบพระ
องค์ว่า "ของซีซาร์"
17 พระเยซู จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์
และของของพระเจ้า จงถวายแด่
พระเจ้า" ฝ่ายเขากป็ระหลาดใจ

ในพระองค์
พระเยซูตรสัตอบพวกสะดูสี

เกี
ยวกบัการเป็นขึ/ นมา
จากความตาย

(มธ 00:0&-&&)
(ลก 0T:0O-&-)

18 มีพวกสะดูสีมาหาพระองค์
พวกนี4 เป็นผู้ ที3 กล่าวว่าการฟื4 น
ขึ4 นมาจากความตายนั4นไม่มี เขา
ทูลถามพระองค์ว่า
19 "อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้
เขียนสั3 งข้าพเจ้าทั4 งหลายไว้ ว่า
`ถ ้าชายผู ้ใดตายและภรรยายัง
อยู่  แต่ไม่มีบุตร ก็ให้นอ้งชาย
รับพี"สะใภน้ั �นไวเ้ป็นภรรยาของ
ตน เพื"อสืบเชื� อสายของพี"ชาย
ไว'้
20 ยังมีพี3 น้องผู้ชายเจ็ดคน พี3
หัวปีมีภรรยาแล้วตาย ไม่มีเชื4 อ
สาย
21 น้องที3หนึ3 งจึงรับหญิงนั4 นมา
เป็นภรรยา แล้วกต็าย ยังไม่มี
เชื4 อสาย และน้องที3สองที3สามก็
ทาํเช่นกัน
22 พี3 น้องทั4 งเจ็ดคนนี4 ก ็ได้รับผู้
หญิงนั4 นไว้เป็นภรรยาและไม่มี
เชื4 อสาย ที3 สุดผู้หญิงนั4 นก็ตาย
ด้วย
23 เหตุฉะนั4น ในวันที3จะฟื4 นขึ4 น
มาจากความตาย เมื3อเขาทั4งเจด็
เป็นขึ4 นมาแล้ว หญิงนั4 นจะเป็น
ภรรยาของใครด้วยนางได้ เป็น

((&) มธ 00:(U-00; ลก 0T:0T-0, ((S) กจ (-:0,
((U) มธ 0&:0-; ลก (0:( ((O) ปญจ U:S-U
((-) มธ 00:0&-&&; ลก 0T:0O-&-; กจ 0&:- ((/) พบญ 0U:U
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ภรรยาของชายทั4งเจด็แล้ว"
24 พระเยซู จึ งตรัสตอบเขาว่ า
"พวกท่านคิดผิดเสียแล้ว เพราะ
ท่ านทั4 งหลายไม่ รู้ พระคัมภี ร์
หรือฤทธิN เดชของพระเจ้า
25 ด้วยว่าเมื3 อมนุษย์จะฟื4 นขึ4 น
มาจากความตายนั4น  เขาจะไม่มี
การสมรส หรือยกให้เป็นสามี
ภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือน
ทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์
26 และเรื3องคนซึ3งตายแล้วที3เขา
จะถูกชุบให้เป็นขึ4 นอีกนั4น ท่าน
ทั4 งหลายยังไม่ได้อ่านคัมภีร์ของ
โมเสสตอนเรื3องพุ่มไม้หรือ ซึ3 ง
พระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสสว่า
`เราเป็นพระเจ ้าของอั บราฮัม
เป็นพระเจา้ของอิสอัค และเป็น
พระเจา้ของยาโคบ'
27 พระองค์ มิ ได้ เป็ นพระเจ้ า
ของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้า
ของคนเป็น ท่านทั4งหลายจึงผิด
มากทีเดียว"

พระบญัญติัขอ้ใหญ่ที
สุด
(มธ 00:&S-ST)
(ลก (T:0U-&O)

28 มีธรรมาจารย์คนหนึ3 ง เมื3 อ
มาถึงได้ยินเขาไล่เลียงกันและ
เห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ดี
จึงทูลถามพระองค์ว่า "พระ
บัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่
กว่าบัญญัติทั4งปวง"
29 พระเยซู จึงตรัสตอบคนนั4 น

ว่า "พระบัญญัติซึ3 งเป็นเอกเป็น
ใหญ่กว่าบัญญัติทั4 งปวงนั4 นคือ
ว่า `โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด
องค์พระผู ้ เป็นเจา้พระเจา้ของ
เราทั �งหลายเป็นองค์พระผู ้เป็น
เจา้องค์เดียว
30 และพวกท่านจงรักองค์พระ
ผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน
ดว้ยสุดจิตสุดใจของท่าน ดว้ย
สิ� นสุดความคิด และดว้ยสิ� นสุด
กาํลังของท่าน' นี3 เป็นพระบัญ-
ญัติที3เป็นเอกเป็นใหญ่
31 และพระบัญญัติที3 สองนั4 นก็
เป็นเช่นกันคือ `จงรกัเพื"อนบา้น
เหมือนรักตนเอง' พระบัญญัติ
อื3 นที3 ใหญ่กว่าพระบัญญัติทั4 ง
สองนี4 ไม่มี"
32 ฝ่ายธรรมาจารย์คนนั4 นทูล
พระองค์ว่า "ดีแล้วอาจารย์เจ้า
ข้า ท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามี
แต่พระองค์เดียว และนอกจาก
พระองค์แล้วพระเจ้าอื3นไม่มีเลย
33 และซึ3 งจะรักพระองค์ด้วยสุด
ใจ สุดความเข้าใจ สุดจิตและ
สิ4 นสุดกาํลัง และรักเพื3อนบ้าน
เหมือนรักตนเองกป็ระเสริฐกว่า
เครื3องเผาบูชาและเครื3 องสัตว-
บูชาทั4งสิ4 น"
34 เมื3 อพระเยซูทรงเห็นแล้วว่า
คนนั4 นพูดโดยใช้ความคิด จึง
ตรัสแก่เขาว่า "ท่านไม่ไกลจาก
อาณาจักรของพระเจ้า" ตั4 งแต่

(0U) ( คร (U:S0 (0,) อพย &:,; ยน U:0U; กจ 0,:- (0-) มธ 00:&S-ST; ลก (T:0U
(0/) พบญ ,:S; อสย SS:-; ลก (T:0O (&T) พบญ (T:(0 (&() ลนต (/:(-; มธ 00:&/
(&0) พบญ S:&/; อสย SU:, (&&) ( ซมอ (U:00; ฮชย ,:,; มคา ,:,-- (&S) มธ 00:S,
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นั4นไปไม่มีใครกล้าถามพระองค์
ต่อไปอีก
พระเยซูทรงคดัคา้นพวกฟาริสี
(มธ 00:S(-S,; ลก 0T:S()

35 เมื3 อพระเยซูทรงสั3 งสอนอยู่
ในพระวิหาร ได้ตรัสถามว่า
"ที3พวกธรรมาจารย์ว่า พระ
คริสต์เป็นบุตรของดาวิดนั4นเป็น
ได้อย่างไร
36 ด้วยว่า ดาวิดเองทรงกล่าว
โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิN ว่า
`องค์พระผู ้เป็นเจา้ตรัสกับองค์
พระผู ้ เป็ นเจ ้าของข ้าพเจ ้าว่ า
จงนั"งที"ขวามือของเราจนกว่าเรา
จะกระทําให้ศัตรูของท่านเป็น
แท่นรองเทา้ของท่าน'
37 ดาวิดเองยังได้เรียกท่านว่า
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่าน
จะเป็นบุตรของดาวิดอย่ างไร
ได้" ฝ่ายประชาชนทั3วไปฟังพระ
องค์ด้วยความยินดี
38 พระเยซูตรัสสอนเขาในคาํ
สอนของพระองค์ว่า "จงระวัง
พวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ที3 ชอบ
สวมเสื4 อยาวเดินไปมา และชอบ
ให้คนคาํนับกลางตลาด
39 ชอบนั3 งที3 สู งในธรรมศาลา
และที3อันมีเกียรติในการเลี4 ยง
40 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย
และแสร้ งอธิษฐานเสียยืดยาว
คนเหล่านี4 จะได้ รับพระอาชญา
มากยิ3งขึ4 น"

หญิงม่ายที
ถวาย
ทองแดงสองแผ่น

(ลก 0(:(-S)
41 พระเยซูได้เสด็จประทับตรง
หน้าตู้ เก็บเงินถวาย ทรงทอด
พระเนตรสั งเกตประชาชนเอา
เงินมาใส่ไว้ในตู้นั4น และคนมั3งมี
หลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที3
นั4น
42 มีหญิงม่ ายคนหนึ3 งเป็นคน
จนเอาเหรียญทองแดงสองอัน
มีค่าประมาณสลึงหนึ3งมาใส่ไว้
43 พระองค์ จึ งทรงเรียกเหล่ า
สาวกของพระองค์มาตรัสแก่เขา
ว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั4ง
หลายว่า หญิงม่ายจนคนนี4 ได้ใส่
ไว้ในตู้ เก็บเงินถวายมากกว่าคน
ทั4งปวงที3ใส่ไว้นั4น
44 เพราะว่าคนทั4งปวงนั4นได้เอา
เงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้ แต่
ผู้หญิงนี4 ขัดสนที3 สุด ยังได้เอา
เงิ นที3 มี อยู่ สาํ หรั บเลี4 ยง ชี วิ ต
ของตนมาใส่จนหมด"

การสนทนาบน
ภูเขามะกอกเทศ

(มธ 0S-0U; ลก 0()

13
เมื3 อพระองค์เสด็จออก
จากพระวิหาร มีสาวก

ของพระองค์ คนหนึ3 งทู ลพระ
องค์ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ดู
เถิด ศิลาและตึกเหล่านี4 ใหญ่
จริง"

(&U) มธ 00:S(; ลก 0T:S( (&,) 0 ซมอ 0&:0 (&O) กจ 0:0/ (&-) มธ 0&:(; มก S:0
(&/) ลก (S:O (ST) มธ 0&:(S (S() 0 พกษ (0:/; ลก 0(:(-S
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2พระองค์จึงตรัสแก่สาวกนั4นว่า
"ท่ านเห็นตึกใหญ่เหล่านี4 หรือ
ศิลาที3ซ้อนทับกันอยู่ที3นี3ซึ3งจะไม่
ถูกทาํลายลงกห็ามิได้"
3 เมื3 อพระองค์ประทับบนภูเขา
มะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร
เปโตร ยากอบ ยอห์นและ
อันดรูว์มากราบทูลถามพระองค์
ส่วนตัวว่า
4"ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั4ง
หลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี4
จะบังเกิดขึ4 นเมื3อไร สิ3งไรจะเป็น
หมายสาํคัญว่าการณ์ทั4 งปวงนี4
จวนจะสาํเรจ็"

เสน้ทางแห่งชีวิตของยุคนี/
5พระเยซูจึงตั4 งต้นตรัสตอบเขา
ว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อ
ลวงท่านให้หลง
6 ด้ วยว่ าจะมี หลายคนมาต่ าง
อ้างนามของเราว่า `เราเป็นพระ
คริสต์' และจะล่อลวงคนเป็นอัน
มากให้หลงไป
7เมื3 อท่านทั4 งหลายจะได้ยินถึง
การสงครามและข่ าวลื อเรื3 อง
สงคราม อย่าตื3 นตระหนกเลย
ด้วยว่าบรรดาสิ3 งเหล่านี4 จาํต้อง
บังเกิดขึ4 น แต่ที3สุดปลายยังไม่
มาถึง
8 เพราะประชาชาติจะลุกขึ� นต่อ
สู ้ประชาชาติ ราชอาณาจักร
ต่อสู ้ราชอาณาจักร ทั4 งจะเกิด
แผ่นดินไหวในที3 ต่างๆ และจะ

เกิ ดกั นดารอาหารและความ
ทุกข์ยาก เหตุการณ์ทั4 งปวงนี4
เป็นขั4 นแรกแห่งความทุกข์ลาํ-
บาก
9แต่จงระวังตัวให้ดี เพราะคน
เขาจะมอบท่านทั4 งหลายไว้กับ
ศาล และจะเฆี3 ยนท่านในธรรม
ศาลา และท่านจะต้องยืนต่อ
หน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะ
เห็นแก่เรา เพื3อจะได้เป็นพยาน
แก่เขา
10 ข่าวประเสริฐจะต้องประกาศ
ทั3วประชาชาติทั4งปวงก่อน
11 แต่ ว่าเมื3 อเขาจะนาํท่ านมา
มอบไว้นั4 น อย่าเป็นกังวลก่อน
ว่าจะพูดอะไรดี และอย่าตรึก
ตรองเลย แต่จงพูดตามซึ3 งได้
ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั4 น
เพราะว่าผู้ที3 พูดนั4 นมิใช่ตัวท่าน
เอง แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิN
12 แม้ว่าพี3ก ็จะทรยศน้องให้ถึง
ความตาย พ่อกจ็ะมอบลูก และ
ลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่
ความตาย
13 ท่านจะถูกคนทั4 งปวงเกลียด
ชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่
ผู้ที3 ทนได้จนถึงที3 สุด ผู้นั4 นจะ
รอด

ความทุกขเ์วทนาใหญ่ยิ
ง
(มธ 0S:(U)

14 แต่เมื3 อท่านทั4 งหลายจะเห็น
สิ3 งที3 น่าสะอิดสะเอียนซึ3 งกระทาํ

(0) ลก (/:SS (&) มธ (,:(-; มก (:(, (S) มธ 0S:&; ลก 0(:O (U) ยรม 0/:-; อฟ U:,
(-) ฮกก 0:00; มธ 0S:- (/) มธ (T:(O; กจ (0:S ((T) มธ 0S:(S ((() มธ (T:(/-00
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ให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า ที3
ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ์ ไ ด้
กล่าวถึงนั4 น ตั4 งอยู่ในที3 ซึ3 งไม่
สมควรจะตั4 ง" (ให้ผู้อ่านเข้าใจ
เอาเถิด) "เวลานั4นให้ผู้ที3อยู่ใน
แคว้นยู เดี ยหนี ไปยั งภู เขาทั4 ง
หลาย
15 ผู้ ที3 อยู่ บนดาดฟ้ าหลั งคา
บ้าน อย่าให้ลงมาเข้าไปเกบ็ข้าว
ของใดๆออกจากบ้านของตน
16 ผู้ที3 อยู่ตามทุ่ งนา อย่าให้
กลับไปเอาเสื4 อผ้าของตน
17 แต่ในวันเหล่านั4 น วิบัติ
จะเกิ ดขึ4 นแก่ หญิ งที3 มี ครรภ์
หรือหญิงที3มีลูกอ่อนกินนมอยู่
18 ท่านทั4 งหลายจงอธิษฐานขอ
เพื3อเหตุการณ์เหล่านี4 จะไม่เกิด
ขึ4 นในฤดูหนาว
19 ด้ วยว่ าในคราวนั4 นจะเกิ ด
ความทุกข์ลาํบากอย่างที3 ไม่เคย
มี ตั4 งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมา
จนถึงเวลานี4  และจะไม่มีต่อไป
อีกเลย
20 ถ้ าองค์พระผู้ เป็นเจ้ามิ ได้
ทรงให้วันเหล่านั4นย่นสั4นเข้า จะ
ไม่มี เนื4 อหนั งใดๆรอดได้ เลย
แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ ถูกเลือก
สรรซึ3 งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้
พระองค์จึงทรงให้ วันเหล่านั4 น
ย่นสั4นเข้า
21 และในเวลานั4 น ถ้าผู้ ใดจะ
บอกพวกท่านว่า `ดูเถิด พระ

คริสต์อยู่ที3นี3 ' หรือ `ดูเถิด อยู่ที3
โน่น' อย่าได้เชื3อเลย
22 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียม
เท็จและผู้ทาํนายเทียมเท็จเกิด
ขึ4 นหลายคน ทาํหมายสาํคัญและ
การมหัศจรรย์เพื3อล่อลวงผู้ที3ถูก
เลือกสรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้
23 แต่ท่านทั4 งหลายจงระวังให้ดี
ดูเถิด เราได้บอกสิ3 งสารพัดให้
แก่ท่านทั4งหลายไว้ก่อนแล้ว
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าเสด็จกลบัมา

พรอ้มดว้ยสง่าราศี
24 ภายหลังเมื3อคราวลาํบากนั4น
พ้นไปแล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไป
และดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง
25 ดวงดาวทั �งปวงจะตกจากฟ้า
และบรรดาสิ" งที"มีอํานาจในทอ้ง
ฟ้าจะสะเทือนสะทา้นไป'
26 เมื3 อนั4 นเขาจะเห็น `บุตร
มนุษย์เสด็จมาบนเมฆ' ทรง
ฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอัน
มาก
27 เมื3 อนั4 นพระองค์จะทรงใช้
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ให้
รวบรวมคนทั4 งปวงที3 พระองค์
ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั4 งสี3
ทิศนั4น ตั4 งแต่ที3สุดปลายแผ่นดิน
โลกจนถึงที3สุดขอบฟ้า

คําอุปมาเกี
ยวกบัตน้มะเดื
อ
(มธ 0S:&0; ลก 0(:0/-&()

28 บัดนี4  จงเรียนคาํอุปมาเรื3อง
ต้นมะเดื3 อ เมื3 อกิ3 งก้านยังอ่อน

((O) ลก 0(:0& ((/) ดนล /:0,; ยอล 0:0; มธ 0S:0(; มก (T:, (0() มธ 0S:0&
(00) พบญ (&:(-&; วว (&:(& (0&) ยน (,:(; 0 ปต &:(O (0S) ดนล O:(T; ศฟย (:(U
(0U) อสย (&:(T; ฮบ (0:0, (0,) ดนล O:(&; มธ (,:0O (0-) มธ 0S:&0; ลก 0(:0/
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และแตกใบแล้ว ท่านก็รู้ ว่าฤดู
ร้อนใกล้จะถึงแล้ว
29 เช่นนั4 นแหละ เมื3 อท่านทั4 ง
หลายเห็นสิ3งทั4 งปวงนี4 เกิดขึ4 น ก็
ให้ รู้ ว่าเหตุการณ์นั4 นมาใกล้จะ
ถึงประตูแล้ว
30 เราบอกความจริงแก่ท่านทั4 ง
หลายว่า คนชั3 วอายุนี4 จะไม่ล่วง
ลับไปจนกว่าสิ3 งทั4 งปวงนี4 บังเกิด
ขึ4 น
จงเฝ้าคอยการเสด็จกลบัมา
ของพระคริสตอ์ยู่ตลอดเวลา

31 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อย
คาํของเราจะสูญหายไปหามิได้
เลย
32 แต่วันนั4 นโมงนั4 นไม่มีใครรู้
ถึ งบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์
หรือพระบุตรก็ไม่ รู้  รู้แต่พระ
บิดาองค์เดียว
33 จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่
เพราะท่านไม่รู้ ว่าเวลาวันนั4 นจะ
มาถึงเมื3อไร
34 ด้ วยว่ าบุ ตรมนุ ษย์ เปรี ยบ
เหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ3 งที3
ออกจากบ้านไปทางไกล มอบ
สิทธิอาํนาจให้แก่พวกผู้ รับใช้
ของเขา และให้รู้การงานของตน
ว่ามีหน้าที3 อะไรและได้สั3 งนาย
ประตูให้เฝ้าบ้านอยู่
35 เหตุฉะนั4น ท่านทั4 งหลายจง
เฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ ว่า
เจ้าของบ้านจะมาเมื3 อไร จะมา

เวลาคํ3า หรือเที3ยงคืน หรือเวลา
ไก่ขัน หรือรุ่งเช้า
36 กลัวว่าจะมาฉับพลันและจะ
พบท่านนอนหลับอยู่
37 ซึ3 งเราบอกพวกท่าน เราก็
บอกคนทั4 งปวงด้วยว่า จงเฝ้า
ระวังอยู่เถิด"

พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบาย
ที
จะฆ่าพระเยซู

(มธ 0,:0-U; ลก 00:(-0)

14
ยังอีกสองวันจะถึงเทศ-
กาลปัสกาและเทศกาล

กินขนมปังไร้เชื4 อ พวกปุโรหิต
ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็หา
ช่องที3 จะจับพระองค์ด้วยอุบาย
และจะฆ่าเสีย
2แต่พวกเขาพูดกันว่า "ในวัน
เลี4 ยง อย่าพึ3 งทาํเลย เกรงว่า
ประชาชนจะเกิดวุ่นวาย"

มารียแ์ห่งหมู่บา้นเบธานี
ชโลมพระเยซู

(มธ 0,:,-(&; ยน (0:(--)
3ในเวลาที3พระองค์ประทับอยู่ที3
หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของ
ซีโมนคนโรคเรื4 อน ขณะเมื3อทรง
เอนพระกายลงเสวยอยู่ มีหญิง
ผู้หนึ3 งถือผอบนํ4ามันหอมนาระ-
ดาที3มีราคามากมาเฝ้าพระองค์
และนางทาํให้ผอบนั4 นแตกแล้ว
ก็เทนํ4า มันนั4 นลงบนพระเศียร
ของพระองค์
4แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่า

(&() อสย ST:-; 0 ปต &:O (&0) มธ 0S:&,; กจ (:O (&&) มธ 0S:S0; ลก (0:ST
(&S) มธ (,:(/; 0S:SU; 0U:(S (&U) มธ 0S:S0, SS
(() อพย (0:(-0O; มธ 0,:0-U; มก (S:(0; ลก 00:( (&) มธ 0,:,; ลก O:&O; ยน (0:(
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"เหตุ ใดจึ งทาํ ให้นํ4า มั นนี4 เสี ย
เปล่า
5 เพราะว่านํ4ามันนี4  ถ้าขายก็คง
ได้เงินกว่าสามร้อยเหรียญเด-
นาริอัน แล้วจะแจกให้คนจนก็
ได้" เขาจึงบ่นว่าผู้หญิงนั4น
6 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า "อย่าว่า
เขาเลย กวนใจเขาทาํไม เขาได้
กระทาํการดีแก่เรา
7 ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่าน
เสมอ และท่านจะทาํการดีแก่
เขาเมื3 อไรก็ทาํได้ แต่เราจะ
ไม่อยู่กับท่านเสมอไป
8ซึ3งผู้หญิงนี4 ได้กระทาํกเ็ป็นการ
สุดกาํลังของเขา เขามาชโลม
กายของเราก่อนเพื3อการศพของ
เรา
9 เราบอกความจริงแก่ท่านทั4 ง
หลายว่า ที3ไหนๆทั3วโลกซึ3 งข่าว
ประเสริฐนี4 จะประกาศไป การ
ซึ3 งผู้หญิงนี4 ได้กระทาํก็จะลือไป
เป็นที3ระลึกถึงเขาที3นั3น"

ยูดาสตกลง
ทรยศพระเยซู

(มธ 0,:(S-(,)
(ลก 00:&-,)

10 ฝ่ายยูดาสอิสคาริโอท เป็น
คนหนึ3 งในพวกสาวกสิบสองคน
ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่เพื3 อ
จะทรยศพระองค์ให้เขา
11 ครั4นเขาได้ยินอย่างนั4นก็ดีใจ
และสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาส

แล้ วยูดาสจึ งคอยหาช่องที3 จะ
ทรยศพระองค์ให้แก่เขา

เหล่าสาวกตระเตรียมการ
สําหรบัเทศกาลปัสกา

(มธ 0,:(O-(/; ลก 00:O)
12 เมื3 อวันต้นเทศกาลกินขนม
ปังไร้เชื4 อ ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูก
แกะสาํหรับปัสกานั4น พวกสาวก
ของพระองค์มาทูลถามพระองค์
ว่า "พระองค์ทรงปรารถนาจะ
ให้ ข้ าพระองค์ทั4 งหลายไปจัด
เตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที3
ไหน"
13 พระองค์จึงทรงใช้สาวกสอง
คนไป สั3 งเขาว่า "จงเข้าไปใน
กรุงนั4น แล้วจะมีชายคนหนึ3งทูน
หม้อนํ4ามาพบท่าน จงตามคน
นั4นไป
14 เขาจะเข้าไปในที3ใด ท่านจง
บอกเจ้าของเรือนนั4 นว่า พระ
อาจารย์ถามว่า `ห้องที3เราจะกิน
ปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้
นั4นอยู่ที3ไหน'
15 เจ้าของเรือนจะชี4 ให้ท่านเห็น
ห้องใหญ่ชั4 นบนที3ตกแต่งไว้แล้ว
ที3นั3 นแหละ จงจัดเตรียมไว้
สาํหรับพวกเราเถิด"
16 สาวกสองคนนั4 นจึงออกเดิน
เข้ าไปในกรุ งและพบเหมื อน
พระดาํรัสที3 พระองค์ได้ตรัสแก่
เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้
พร้อม

(U) มธ (-:0-; 0T:((; มก (0:(U; ยน ,:,(
(O) พบญ (U:((; มธ 0,:((; ยน O:&& (/) มธ 0-:(/-0T; มก (,:(U; ลก 0S:SO
((T) สดด S(:/; UU:(0-(S; มธ (T:0-S ((0) อพย (0:-; มธ 0,:(O-(/; ลก 00:O-(&
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พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง
การทรยศพระองค์
(มธ 0,:0T-0S)

(ลก 00:(S, 0(-0&)
17 ครั4นถึงเวลาคํ3าแล้ว พระองค์
จึงเสดจ็มากับสาวกสิบสองคน
18 เมื3 อกาํ ลั ง เอนกายลงรั บ
ประทานอาหารอยู่ พระเยซูจึง
ตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่
ท่านทั4งหลายว่า คนหนึ3งในพวก
ท่านจะทรยศเรา คือคนหนึ3 งที3
รับประทานอาหารอยู่ กับเรานี3
แหละ"
19 ฝ่ายพวกสาวกก็เริ3 มพากัน
เป็นทุกข์ และทูลถามพระองค์
ทีละคนว่า "คือข้าพระองค์หรือ"
และอีกคนหนึ3 งถามว่า "คือข้า
พระองค์หรือ"
20 พระองค์ จึงตรัสตอบเขาว่า
"เป็นคนหนึ3 งในสาวกสิบสองคน
นี4  คือเป็นคนจิ4 มในจานเดียวกัน
กับเรา
21 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไป
ตามที3 ได้ มี คาํ เขี ยนไว้ถึ งพระ
องค์นั4 นจริง แต่วิบัติแก่ผู้ที3
ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั4นมิได้
บังเกิดมาก็จะเป็นการดี ต่อคน
นั4นเอง"

การตั/ งพิธีระลึกถึง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า

22 ระหว่างอาหารมื4 อนั4 น พระ
เยซูทรงหยิบขนมปังมา ทรง

ขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่
เหล่าสาวกตรัสว่า "จงรับกินเถิด
นี3 เป็นกายของเรา"
23 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วย
ขอบพระคุณและส่งให้เขา เขาก็
รับไปดื3มทุกคน
24 แล้วพระองค์ตรัสแก่ เขาว่า
"นี3 เป็นโลหิตของเราอันเป็นโล-
หิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ3งต้อง
หลั3งออกเพื3อคนเป็นอันมาก
25 เราบอกความจริงแก่ท่านทั4 ง
หลายว่า เราจะไม่ดื3มนํ4าผลแห่ง
เถาองุ่ นนี4 ต่อไปอีกจนวันนั4 นมา
ถึง คือวันที3 เราจะดื3 มใหม่ใน
อาณาจักรของพระเจ้า"

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู
(มธ 0,:&(-&U; ลก 00:&()

26 เมื3 อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว
พระองค์กับเหล่าสาวกก็พากัน
ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ
27 พระเยซู จึ งตรั สกั บเหล่ า
สาวกว่า "ท่านทั4งหลายจะสะดุด
ใจเพราะเราในคืนนี4 เอง ด้วยมี
คาํเขียนไว้ว่า `เราจะตีผู ้เลี� ยง
แกะ และแกะฝูงนั �นจะกระจัด
กระจายไป'
28 แต่เมื3 อทรงชุบให้เราฟื4 นขึ4 น
มาแล้ว เราจะไปยังแคว้นกาลิลี
ก่อนหน้าท่าน"
29 เปโตรทูลพระองค์ว่า "แม้
คนทั4 งปวงจะสะดุดใจ ข้าพระ
องค์จะไม่สะดุดใจ"

((O) มธ 0,:0T-0S; ลก 00:(S, 0(-0&; ยน (&:(- ((-) ยน ,:OT-O(
(0() มธ 0,:0S; ลก 00:00 (00) มธ 0,:0,; ลก 00:(O; ( คร ((:0& (0,) มธ 0,:&T
(0O) อสย U&:U; ศคย (&:O; มธ 0,:&( (0-) มก (,:O (0/) มธ 0,:&&; ลก 00:&&
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30 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ใน
วันนี4  คือคืนนี4 เอง ก่อนไก่จะขัน
สองหน ท่านจะปฏิเสธเราสาม
ครั4ง"
31 แต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียว
ว่า "ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้อง
ตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็
จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย" เหล่า
สาวกก็ทูลเช่นนั4นเหมือนกันทุก
คน
พระเยซูทรงปวดรา้วทรมาน

ในสวนเกทเสมนี
(มธ 0,:&,-S,)

(ลก 00:&/-S,; ยน (-:()
32 พระเยซูกับเหล่าสาวกมายัง
ที3 แห่งหนึ3 งชื3 อเกทเสมนี และ
พระองค์ตรัสแก่สาวกของพระ
องค์ว่า "จงนั3 งอยู่ที3 นี3 ขณะเมื3 อ
เราอธิษฐาน"
33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ
และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์
ทรงเริ3มวิตกยิ3งและหนักพระทัย
นัก
34 จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า "ใจ
เราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้า
อยู่ที3นี3 เถิด"
35 แล้วพระองค์เสด็จดาํเนินไป
อีกหน่อยหนึ3ง ซบพระกายลงที3
ดินอธิษฐานว่า ถ้าเป็นได้ให้
เวลานั4นล่วงพ้นไปจากพระองค์
36 พระองค์ทูลว่า "อับบา พระ

บิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสามารถ
กระทาํสิ3 งทั4 งปวงได้ ขอเอาถ้วย
นี4 เลื3 อนพ้นไปจากข้ าพระองค์
เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจ
ปรารถนาของข้าพระองค์ แต่
ให้ เป็นไปตามพระทัยของพระ
องค์"
37 พระองค์จึงเสด็จกลับมาทรง
พบเหล่าสาวกนอนหลับอยู่ และ
ตรัสกับเปโตรว่า "ซีโมนเอ๋ย
ท่านนอนหลับหรือ จะคอยเฝ้า
อยู่สักชั3วเวลาหนึ3งไม่ได้หรือ
38 ท่านทั4งหลายจงเฝ้าระวังและ
อธิษฐานเพื3 อท่านจะไม่ต้องถูก
การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็
จริง แต่เนื4 อหนังยังอ่อนกาํลัง"
39 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐาน
อีกครั4 งหนึ3 ง ทรงกล่าวคาํ
เหมือนคราวก่อน
40 ครั4 นพระองค์เสด็จกลับมาก็
ทรงพบสาวกนอนหลับอยู่ อี ก
(เพราะตาเขาลืมไม่ขึ4 น) และเขา
ไม่รู้ว่าจะทูลประการใด
41 เมื3 อเสด็จกลับมาครั4 งที3 สาม
พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "เดี^ยว
นี4  ท่านจงนอนต่อไปให้หาย
เหนื3อย พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึ3ง
บุตรมนุษย์ต้องถูกทรยศให้ตก
อยู่ ในมือของคนบาปนั4 นมาถึง
แล้ว
42 ลุกขึ4 นไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ที3
จะทรยศเรามาใกล้แล้ว"

(&0) มธ 0,:&,-S,; ลก 00:ST (&&) มก U:&O (&S) อสย U&:&; มธ 0,:&-; ยน (0:0O
(&,) ยน U:&T; ,:&-; รม -:(U; กท S:,; ฮบ U:O (&-) ลก 0(:&,; รม O:(-; กท U:(O
(S() ยน (&:(; (O:( (S0) มธ 0,:S,; ยน (-:(-0
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ยูดาสทรยศพระเยซู
ใหเ้ขาจับตวัไป

(มธ 0,:SO-U,)
(ลก 00:SO-U&)

43 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคาํ
ในทันใดนั4 น ยูดาสซึ3 งเป็นคน
หนึ3 งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั4น
กับหมู่ชนเป็นอันมาก ถือดาบ
ถือไม้ตะบอง ได้มาจากพวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์
และพวกผู้ใหญ่
44 ผู้ที3 จะทรยศพระองค์นั4 นได้
ให้สัญญาณแก่เขาว่า "เราจุบผู้
ใด กเ็ป็นผู้นั4 นแหละ จงจับกุม
เขาไปให้มั3นคง"
45 และทันทีที3 ยูดาสมาถึง เขา
ตรงเข้ ามาหาพระองค์ ทู ลว่ า
"พระอาจารย์เจ้าข้า พระอาจารย์
เจ้าข้า" แล้วจุบพระองค์
46 คนเหล่ านั4 นก็ จั บกุ มพระ
องค์ไป

ดาบของเปโตร
เหล่าสาวกละทิ/ งพระเยซู

(มธ 0,:U(-U,)
47 คนหนึ3 งในพวกเหล่านั4 นที3
ยืนอยู่ใกล้ๆ ได้ชักดาบออกฟัน
ผู้รับใช้คนหนึ3 งของมหาปุโรหิต
ถูกหูของเขาขาด
48 พระเยซู จึ งตรั สถามพวก
เหล่านั4 นว่า "ท่านทั4 งหลายเห็น
เราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือ
ตะบองออกมาจับเรา

49 เราได้อยู่กับท่านทั4งหลายทุก
วันสั3 งสอนในพระวิหาร ท่านก็
หาได้จับเราไม่ แต่จะต้องสาํเรจ็
ตามพระคัมภีร์"
50 แล้วสาวกทั4 งหมดได้ละทิ4 ง
พระองค์ไว้และพากันหนีไป
51 มี ชายหนุ่ มคนหนึ3 งห่ มผ้ า
ป่านผืนหนึ3 ง คลุมร่างกายที3
เปลือยเปล่าของตนติดตามพระ
องค์ไป พวกหนุ่มๆกจั็บเขาไว้
52 แต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั4 น
ทิ4 งเสีย แล้วเปลือยกายหนีไป

พระเยซูทรงเผชิญหนา้
กบัมหาปุโรหิตและสภา

(มธ 0U:UO-,-)
(ยน (-:(0-(S, (/-0S)

53 เขาพาพระเยซูไปหามหาปุ-
โรหิต และมีบรรดาพวกปุโรหิต
ใหญ่ พวกผู้ใหญ่ และพวก
ธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่
ที3นั3น
54 ฝ่ ายเปโตรได้ ติ ดตามพระ
องค์ไปห่างๆ จนเข้าไปถึง
คฤหาสน์ของมหาปุโรหิต และ
นั3งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้
55 พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดา
สมาชิกสภาได้หาพยานมาเบิก
ปรักปราํพระเยซูเพื3อจะประหาร
พระองค์เสีย แต่หาหลักฐานไม่
ได้
56 ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยาน
เทจ็ปรักปราํพระองค์ แต่คาํของ

(S&) สดด &:(; มธ 0,:SO-U,; ลก 00:SO-U&; ยน (-:&-(( (SS) สภษ 0O:,
(S-) มธ 0,:UU; ลก 00:U0 (S/) สดด 00:,; อสย U&:O; มธ 0(:0& (UT) สดด --:-
(U&) มธ (,:0(; มก (U:(; ลก /:00 (UU) มธ 0,:U/ (U,) อพย 0T:(,; สดด &U:((
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เขาแตกต่างกัน
57 มี บางคนยืนขึ4 นเบิ กความ
เทจ็ปรักปราํพระองค์ว่า
58 "ข้าพเจ้าได้ยินคนนี4 ว่า `เรา
จะทาํลายพระวิหารนี4 ที3 สร้างไว้
ด้วยมือมนุษย์ และในสามวันจะ
สร้างขึ4 นอีกวิหารหนึ3 งซึ3งไม่สร้าง
ด้วยมือมนุษย์เลย'"
59 แต่คาํพยานของคนเหล่านั4 น
เองกยั็งแตกต่างไม่ถูกต้องกัน
60 มหาปุ โรหิ ตจึ งลุ ก ขึ4 นยื น
ท่ามกลางที3 ชุมนุมถามพระเยซู
ว่า "ท่านไม่ตอบอะไรบ้างหรือ
ซึ3งเขาเบิกความปรักปราํท่านนั4น
จะว่าอย่างไร"
61 แต่พระองค์ทรงนิ3 งอยู่ มิได้
ตอบประการใด ท่านมหาปุโร-
หิตจึงถามพระองค์อีกว่า "ท่าน
เป็นพระคริสต์พระบุตรของผู้
ทรงบรมสุขหรือ"
62 พระเยซูทรงตอบว่า "เราเป็น
และท่านทั4 งหลายจะได้เห็นบุตร
มนุ ษย์ นั3 ง ข้ างขวาของผู้ ทรง
ฤทธานุภาพ และเสดจ็มาในเมฆ
แห่งฟ้าสวรรค์"
63 ท่ านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื4 อ
ของตนแล้วกล่าวว่า "เราต้อง
การพยานอะไรอีกเล่า
64 ท่ านทั4 งหลายได้ ยินเขาพูด
หมิ3นประมาทแล้ว ท่านทั4งหลาย
คิดเห็นอย่างไร" คนทั4 งปวงจึง
เห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึง

ตาย
65 บางคนก็เริ3 มถ่ มนํ4า ลายรด
พระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์
ตีพระองค์ แล้วว่าแก่พระองค์ว่า
"พยากรณ์ซิ" และพวกคนใช้ก็
เอาฝ่ามือตบพระองค์

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
(มธ 0,:,/-OU)
(ลก 00:U,-,0)

66 และขณะที3 เปโตรอยู่ ใ ต้
คฤหาสน์ข้างล่างนั4น มีหญิงคน
หนึ3 งในพวกสาวใช้ของท่านมหา
ปุโรหิตเดินมา
67 เมื3 อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่ เขา
เขม้นดู แล้วพูดว่า "เจ้าได้อยู่
กับเยซูชาวนาซาเรธ็ด้วย"
68 แต่เปโตรปฏิเสธว่า "ที3 เจ้า
ว่านั4 นข้าไม่รู้ เรื3องและไม่เข้าใจ"
เปโตรจึงออกไปที3 ระเบียงบ้าน
แล้วไก่กขั็น
69 อีกครั4 งหนึ3 ง สาวใช้คนหนึ3 ง
ได้เห็นเปโตร แล้วเริ3มบอกกับ
คนที3ยืนอยู่ที3นั3นว่า "คนนี4 แหละ
เป็นพวกเขา"
70 แต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก แล้ว
อีกสักครู่หนึ3 งคนทั4 งหลายที3 ยืน
อยู่ที3นั3 นได้ว่าแก่เปโตรว่า "เจ้า
เป็นคนหนึ3 งในพวกเขาแน่แล้ว
ด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลี และ
สาํเนียงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียว
กันด้วย"
71 แต่ เปโตรเริ3 มสบถและสา-

(U-) ยน 0:(/ (,T) มธ 0,:,0 (,() อสย U&:O; ลก 00:,O-O(
(,0) ลก 00:,/ (,S) ยน (T:&&, &,; (/:O (,U) อสย UT:,
(,,) ยน (-:(,-(-, 0U-0O (,O) ยน (:SU (,/) มธ 0,:O( (OT) ลก 00:U/; กจ 0:O
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บานว่า "คนที3 เจ้าว่านั4 นข้าไม่
รู้จัก"
72 แล้วไก่ก็ขันเป็นครั4 งที3 สอง
เปโตรจึงระลึกถึงคาํที3 พระเยซู
ตรัสไว้แก่เขาว่า "ก่อนไก่ขันสอง
หน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั4 ง"
เมื3 อเปโตรหวนคิดขึ4 นได้ก็ร้อง
ไห้

พระเยซูทรงถูกนาํไป
อยู่ต่อหนา้ปีลาต

(มธ 0O:(-0, ((-(U)
(ลก 0&:(-O, (&-(-)

15
พอรุ่ งเช้า พวกปุโรหิต
ใหญ่กับพวกผู้ใหญ่และ

พวกธรรมาจารย์ และบรรดา
สมาชิกสภาได้ปรึกษากัน แล้ว
จึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่
ปีลาต
2ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า "ท่าน
เป็นกษัตริ ย์ ของพวกยิวหรือ"
พระองค์ตรัสตอบท่านว่า "ท่าน
ว่าแล้วนี3"
3 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้อง
กล่ าวโทษพระองค์ เป็ นหลาย
ประการ แต่พระองค์ไม่ตรัส
ตอบประการใด
4 ปีลาตจึงถามพระองค์อี กว่ า
"ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ดูเถิด
เขากล่ าวความปรั กปราํ ท่ าน
หลายประการทีเดียว"
5แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประ-
การใดอีก ปีลาตจึงอัศจรรย์ใจ

6ในเทศกาลเลี4 ยงนั4น ปีลาตเคย
ปล่อยนักโทษคนหนึ3งให้เขาตาม
ที3เขาขอ

ปล่อยตวับารบับสั
ตรึงพระเยซูบนกางเขน

(มธ 0O:(,-0,; ลก 0&:(,)
7มีคนหนึ3 งชื3 อบารับบัสซึ3 งต้อง
จาํอยู่ในจาํพวกคนกบฏ ผู้ที3ได้
กระทาํการฆาตกรรมในการกบฏ
นั4น
8ประชาชนจึงได้ ร้ องเสี ยงดั ง
เริ3 มขอปีลาตให้ทาํตามที3 ท่ าน
เคยทาํให้เขานั4น
9 ปีลาตได้ถามเขาว่า "ท่านทั4 ง
หลายปรารถนาจะให้เราปล่อย
กษัตริย์ของพวกยิวหรือ"
10 เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่า พวก
ปุโรหิตใหญ่ได้มอบพระองค์ไว้
ด้วยความอิจฉา
11 แต่ พวกปุ โรหิ ตใหญ่ ยุ ยง
ประชาชนให้ขอปีลาตปล่อยบา-
รับบัสแทนพระเยซู
12 ฝ่ายปีลาตจึงถามเขาอีกว่า
"ท่านทั4 งหลายจะให้เราทาํอย่าง
ไรแก่คนนี4  ซึ3งท่านทั4งหลายเรียก
ว่ากษัตริย์ของพวกยิว"
13 เขาทั4 งหลายร้องตะโกนอีกว่า
"ตรึงเขาเสียที3กางเขนเถิด"
14 ปีลาตจึงถามเขาทั4 งหลายว่า
"ตรึงทาํไม เขาได้ทาํผิดประการ
ใด" แต่ประชาชนยิ3 งร้องว่า
"ตรึงเขาเสียที3กางเขนเถิด"

(O0) มธ 0,:OU (() สดด 0:0; กจ &:(& (0) มธ 0O:((-(S
(&) ยน (/:/ (S) มธ 0O:(& (U) อสย U&:O (,) มธ 0O:(U-0,
((() กจ &:(S ((0) มคา U:0 ((S) ( ปต 0:0(-0&
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15 ปี ลาตปรารถนาจะเอาใจ
ประชาชน จึงปล่อยบารับบัสให้
เขา และเมื3 อได้ให้โบยตีพระ
องค์แล้ว ก็มอบพระเยซูให้เขา
เอาไปตรึงไว้ที3กางเขน
16 พวกทหารจึงนาํพระองค์ไป
ข้ างในราชสาํนักคือที3 เรี ยกว่ า
ศาลปรีโทเรียม แล้วเรียกพวก
ทหารทั4งกองให้มาประชุมกัน

พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม
(มธ 0O:0O-&()

17 เขาเอาเสื4 อสีม่วงมาสวมพระ
องค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎ
สวมพระเศียรพระองค์
18 แล้วเริ3 มคาํนับพระองค์พูด
ว่า "กษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า
ขอทรงพระเจริญ"
19 แล้ วเขาได้ เอาไม้ อ้อตีพระ
เศียรพระองค์ และได้ถ่มนํ4าลาย
รดพระองค์ แล้วคุกเข่าลงนมัส-
การพระองค์
20 เมื3 อเยาะเย้ยพระองค์แล้ ว
เขาถอดเสื4 อสีม่วงนั4นออก แล้ว
เอาฉลองพระองค์ เองสวมให้
และนาํพระองค์ออกไปเพื3 อจะ
ตรึงเสียที3กางเขน
21 มีคนหนึ3 งชื3 อซีโมนชาวไซรีน
เป็นบิดาของอเลก็ซานเดอร์และ
รูฟัส เดินมาจากบ้านนอกตาม
ทางนั4 น เขาก็เกณฑ์ซีโมนให้
แบกกางเขนของพระองค์ไป
22 เขาพาพระองค์มาถึงสถานที3

แห่งหนึ3 งชื3 อกลโกธา แปลว่า
สถานที3กะโหลกศีรษะ
23 แล้วเขาเอานํ4าองุ่ นระคนกับ
มดยอบให้พระองค์เสวย แต่
พระองค์ไม่รับ

การตรึงบนไมก้างเขน
(มธ 0O:&&-U,)
(ลก 0&:&&-S/)

24 ครั4 นเขาตรึงพระองค์ที3กาง-
เขนแล้ว เขากเ็อาฉลองพระองค์
จับสลากแบ่งปันกันเพื3 อจะรู้ ว่า
ใครจะได้อะไร
25 เมื3 อเขาตรึงพระองค์ไว้นั4 น
เป็นเวลาเช้าสามโมง
26 มี ข้ อหาที3 ลงโทษพระองค์
เขียนไว้ข้างบนว่า "กษัตริย์ของ
พวกยิว"
27 เขาเอาโจรสองคนตรึ งไว้
พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระ
หัตถ์คนหนึ3ง และข้างซ้ายอีกคน
หนึ3ง
28 คาํซึ3 งเขียนไว้ในพระคัมภี ร์
แล้วนั4นจึงสาํเรจ็ คือที3ว่า `ท่าน
ถูกนับเขา้กบับรรดาผูล้ะเมิด'
29 ฝ่ายคนทั4 งหลายที3 เดินผ่าน
ไปมานั4 น ก็ด่าว่าพระองค์ สั3 น
ศีรษะของเขากล่าวว่า "เฮ้ย
เจ้ าผู้ จะทาํลายพระวิหารและ
สร้างขึ4 นในสามวันน่ะ
30 จงช่วยตัวเองให้รอดและลง
มาจากกางเขนเถิด"
31 พวกปุ โรหิ ตใหญ่ กั บพวก

((U) อสย U&:- ((,) มธ 0O:0O ((/) อสย UT:, (0T) สดด &U:(, (0() มธ 0O:&0
(00) มธ 0O:&& (0&) มธ 0O:&S (0S) สดด 00:(- (0U) มธ 0O:SU (0,) มธ 0O:&O
(0O) อสย U&:/ (0-) อสย U&:(0; ลก 00:&O (0/) สดด 00:, (&() ลก O:(S-(U
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ธรรมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์
ในระหว่ างพวกเขาเองเหมือน
กันว่า "เขาช่วยคนอื3นให้รอดได้
แต่ช่วยตัวเองไม่ได้
32 ให้เจ้าพระคริสต์ กษัตริย์
แห่งอิสราเอล ลงมาจากกางเขน
เดี^ยวนี4 เถอะ เพื3 อเราจะได้เห็น
และเชื3 อ" และสองคนนั4 นที3 ถูก
ตรึ งไว้ กั บพระองค์ ก็กล่ าวคาํ
หยาบช้าต่อพระองค์
33 ครั4นเวลาเที3ยงกบั็งเกิดความ
มืดทั3วทั4 งแผ่นดินจนถึงบ่ายสาม
โมง
34 พอบ่ายสามโมงแล้ว พระ
เยซูทรงร้องเสียงดังว่า "เอโลอี
เอโลอี ลามาสะบักธานี" แปลว่า
"พระเจา้ของขา้พระองค์ พระ
เจา้ของขา้พระองค์ ไฉนพระ
องค์ทรงทอดทิ� งขา้พระองค์เสีย"
35 บางคนในพวกที3 ยืนอยู่ที3นั3 น
เมื3 อได้ยินก็พูดว่า "ดูเถิด เขา
เรียกเอลียาห์"
36 มีคนหนึ3 งวิ3 งไปเอาฟองนํ4า
ชุบนํ4าองุ่นเปรี4 ยว เสียบปลายไม้
อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย แล้วว่า
"อย่าเพิ3ง ให้เราคอยดูว่า เอลี-
ยาห์จะมาปลดเขาลงหรือไม่"
37 ฝ่ายพระเยซูทรงร้องเสียงดัง
แล้วทรงปล่อยพระวิญญาณจิต
ออกไป
38 ขณะนั4 นม่านในพระวิหารก็
ขาดออกเป็นสองท่อน ตั4 งแต่บน

ตลอดล่าง
39 ส่ วนนายร้อยที3 ยื นอยู่ ตรง
พระพักตร์พระองค์ เมื3อเห็นว่า
พระองค์ทรงร้องเสี ยงดั งและ
ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออก
ไปแล้ว จึงพูดว่า "แท้จริง ท่าน
ผู้นี4 เป็นพระบุตรของพระเจ้า"
40 มีพวกผู้ หญิงมองดู อยู่ แต่
ไกล ในพวกผู้หญิงนั4 นมีมารีย์
ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของ
ยากอบน้อยและของโยเสส และ
นางสะโลเม
41 (ผู้หญิงเหล่านั4 นได้ติดตาม
และปรนนิบัติพระองค์ เมื3อพระ
องค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี) และ
ผู้หญิงอื3 นอีกหลายคนที3 ได้ ขึ4 น
มายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์
ได้อยู่ที3นั3น

พระเยซูทรงถูกฝังไว้
ในอุโมงคฝั์งศพของโยเซฟ

(มธ 0O:UO-,()
(ลก 0&:UT-U,)

42 ครั4 นถึงเวลาพลบคํ3า เหตุที3
วันนั4นเป็นวันเตรียม คือวันก่อน
วันสะบาโต
43 โยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมา-
เธีย ซึ3 งอยู่ในพวกสมาชิกสภา
และเป็นที3นับถือของคนทั4 งปวง
ทั4 งกาํลังคอยท่ าอาณาจักรของ
พระเจ้าด้วย จึงกล้าเข้าไปหา
ปีลาตขอพระศพพระเยซู
44 ปีลาตก็ประหลาดใจที3 พระ

(&0) มธ 0O:SS; ลก 0&:&/ (&&) มธ 0O:SU (&S) สดด 00:( (&,) สดด ,/:0(
(&O) มธ 0O:UT; ลก 0&:S, (&-) อพย 0,:&( (&/) มธ 0O:US (ST) สดด &-:((
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องค์สิ4 นพระชนม์แล้ว จึงเรียก
นายร้อยมาถามเขาว่า พระองค์
ตายแล้วหรือ
45 เมื3 อได้ รู้ เรื3 องจากนายร้อย
แล้ว ท่านจึงมอบพระศพให้แก่
โยเซฟ
46 ฝ่ายโยเซฟได้ซื4 อผ้าป่านเนื4 อ
ละเอียด และเชิญพระศพลงมา
เอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วเชิญ
พระศพไปประดิษฐานไว้ในอุ-
โมงค์ซึ3 งได้สกัดไว้ในศิลา แล้ว
กลิ4 งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้
47 ฝ่ายมารีย์ชาวมักดาลา และ
มารีย์มารดาของโยเสส ได้เห็น
ที3ที3พระศพบรรจุไว้

การฟื/ นคืนพระชนม์
ของพระเยซู

และเหตุการณที์
ติดตามมา
(มธ 0-:(-(U)

16
ครั4 นวันสะบาโตล่วงไป
แล้ว มารีย์ชาวมักดาลา

มารีย์มารดาของยากอบ และ
นางสะโลเม ซื4 อเครื3 องหอมมา
เพื3อจะไปชโลมพระศพของพระ
องค์
2 เวลารุ่ งเช้าวันต้นสัปดาห์พอ
ดวงอาทิตย์ขึ4 นเขากม็าถึงอุโมงค์
3และเขาพูดกันว่า "ใครจะ
ช่วยกลิ4 งก้อนหินออกจากปาก
อุโมงค์"
4 เมื3 อเขามองดูก็เห็นก้อนหิน
นั4 นกลิ4 งออกแล้ว เพราะเป็น

ก้อนหินโตมาก
5ครั4 นเขาเข้าไปในอุ โมงค์แล้ว
ได้ เห็ นหนุ่ มคนหนึ3 ง นุ่ งห่ ม
ผ้ายาวสีขาวนั3 งอยู่ ข้างขวา ผู้
หญิงนั4นกต็กตะลึง
6 ฝ่ ายคนหนุ่ มนั4 นบอกเขาว่ า
"อย่าตกตะลึงเลย พวกท่านทั4 ง
หลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเรธ็
ซึ3 งต้องตรึงไว้ที3 กางเขน พระ
องค์ทรงเป็นขึ4 นมาแล้ว พระ
องค์หาได้ประทับที3นี3 ไม่ จงดูที3
ที3 เขาได้วางพระศพของพระองค์
เถิด
7 แต่จงไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์ทั4 งเปโตรเถิดว่า พระ
องค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อน
ท่านทั4 งหลาย ท่านทั4 งหลายจะ
เห็นพระองค์ที3นั3น เหมือนพระ
องค์ตรัสไว้แก่พวกท่านแล้ว"
8 หญิงเหล่ านั4 นก็ออกจากอุ -
โมงค์รีบหนีไป เพราะพิศวงตก
ใจจนตัวสั3น เขามิได้พูดกับผู้ใด
เพราะเขากลัว
9ครั4นรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื3อ
พระเยซูทรงเป็นขึ4 นมาแล้ว พระ
อง ค์ ทรงสาํ แดงพระองค์ ใ ห้
ปรากฏแก่ มารี ย์ ชาวมั กดาลา
ก่อน คือมารีย์คนที3พระองค์ได้
ขับผีออกเจด็ผี
10 มารี ย์ จึ งไปบอกพวกคนที3
เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อน เขา
กาํลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่

(S,) อสย U&:/; มธ 0O:U/; ลก 0&:U& (() มธ 0-:(; ลก 0&:U,; 0S:(-(T; ยน (/:&/
(0) ลก 0S:(; ยน 0T:( (U) ลก 0S:&; ยน 0T:((-(0 (,) มธ 0-:,; ลก 0S:,
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11 เมื3อเขาได้ยินว่าพระองค์ทรง
พระชนม์อยู่ และมารีย์ได้เห็น
พระองค์แล้ว เขากไ็ม่เชื3อ
12 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏ
พระกายอีกรูปหนึ3 งแก่ศิษย์สอง
คนเมื3 อเขากาํลั งเดิ นทางออก
ไปบ้านนอก
13 ศิษย์สองคนนั4 นจึงไปบอก
ศิษย์อื3นๆ แต่เขามิได้เชื3อ
14 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏ
แก่สาวกสิบเอ็ดคนเมื3 อเขาเอน
กายลงรับประทานอยู่ และทรง
ติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื3 อและ
ใจดื4 อดึง ด้วยเหตุที3เขามิได้เชื3อ
คนซึ3 งได้เห็นพระองค์เมื3 อพระ
องค์ทรงเป็นขึ4 นมาแล้ว
15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั3 งพวก
สาวกว่า "ท่านทั4 งหลายจงออก
ไปทั3วโลกประกาศข่าวประเสริฐ
แก่มนุษย์ทุกคน
16 ผู้ที3 เชื3 อและรับบัพติศมาก็จะ
รอด แต่ผู้ที3ไม่เชื3อจะต้องถูกลง
พระอาชญา

17 มีคนเชื3อที3ไหน หมายสาํคัญ
เหล่านี4 จะบังเกิดขึ4 นที3นั4น คือเขา
จะขับผีออกโดยนามของเรา เขา
จะพูดภาษาใหม่หลายภาษา
18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื3 มยา
พิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตราย
แก่เขา และเขาจะวางมือบนคน
ไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั4 นจะ
หายโรค"

การเสด็จขึ/ นสู่สวรรค์
ของพระเยซู

(ลก 0S:UT-U&)
(กจ (:,-(()

19 ครั4 นองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัส
สั3 งเขาแล้ว พระองค์ทรงถูกรับ
ขึ4 นไปในสวรรค์ ประทับเบื4 อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
20 พวกสาวกเหล่านั4นจึงออกไป
เทศนาสั3 งสอนทุกแห่งทุกตาํบล
และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงร่วม
งานกับเขา และทรงสนับสนุนคาํ
สอนของเขาโดยหมายสาํคัญที3
ประกอบนั4น เอเมน
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