
หน้า 2414ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านมัทธวิ

บทที� �
ลําดบัพงศข์องพระเยซู

ตั�งตน้จากอบัราฮมั
$ หนังสือแห่งพงศ์พันธุ์ของพระเยซู
คริสต์ ผู้ทรงเป็นบุตรชายของดาวิด ผู้ทรง
เป็นบุตรชายของอับราฮัม
- อับราฮัมให้กาํเนิดอิสอัค และอิสอัคให้
กาํเนิดยาโคบ และยาโคบให้กาํเนิดยูดาห์
กับพวกพี2น้องของเขา
3 และยูดาห์ให้กาํเนิดเปเรศกับเศ-ราห์
เกิดจากนางทามาร์ และเปเรศให้กาํเนิด
เฮสโรน และเฮสโรนให้กาํเนิดราม
6 และรามให้กาํเนิดอัมมีนาดับ และอัม-
มีนาดับให้กาํเนิดนาโชน และนาโชนให้
กาํเนิดสลัโมน
7 และสัลโมนให้กาํเนิดโบอาสเกิดจาก
นางราหับ และโบอาสให้กาํเนิดโอเบดเกิด
จากนางรูธ และโอเบดให้กาํเนิดเจสซี
8 และเจสซีให้กาํเนิดดาวิดผู้เป็นกษัตริย์
และดาวิดผู้ เป็นกษัตริย์ให้กาํเนิดซาโล-
มอน เกิดจากนางซึ2 งแต่ก่อนเป็นภรรยา
ของอุรีอาห์
< และซาโลมอนให้กาํเนิดเรโหโบอัม และ
เรโหโบอัมให้กาํเนิดอาบียาห์ และอาบี-
ยาห์ให้กาํเนิดอาสา
= และอาสาให้กาํเนิดเยโฮชาฟัท และเย-
โฮชาฟัทให้กาํเนิดโยรัม และโยรัมให้

กาํเนิดอุสซียาห์
? และอุสซียาห์ให้กาํเนิดโยธาม และ
โยธามให้กาํเนิดอาหัส และอาหัสให้กาํ-
เนิดเฮเซคียาห์
$@ และเฮเซคียาห์ให้กาํเนิดมนัสเสห์
และมนัสเสห์ให้กาํเนิดอาโมน และอาโมน
ให้กาํเนิดโยสยิาห์
$$ และโยสิยาห์ให้กาํเนิดเยโคนิยาห์กับ
พวกพี2 น้องของเขา ประมาณเวลาที2พวก
เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลน
$- และหลังจากพวกเขาถูกกวาดไปยัง
กรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห์ให้กาํเนิด
เชอัลทิเอล และเชอัลทิเอลให้กาํเนิด
เศรุบบาเบล
$3 และเศรุบบาเบลให้กาํเนิดอาบีอูด
และอาบีอูดให้กาํเนิดเอลียาคิม และเอลี-
ยาคิมให้กาํเนิดอาซอร์
$6 และอาซอร์ให้กาํเนิดศาโดก และศา-
โดกให้กาํเนิดอาคิม และอาคิมให้กาํเนิด
เอลีอูด
$7 และเอลีอูดให้กาํเนิดเอเลอาซาร์ และ
เอเลอาซาร์ให้กาํเนิดมัทธาน และมัทธาน
ให้กาํเนิดยาโคบ
$8 และยาโคบให้กาํเนิดโยเซฟ สามีของ
นางมารีย์ ผู้ซึ2งได้ประสูติพระเยซู ผู้ทรง
ถูกเรียกว่าพระคริสต์
$< ดังนัDน บรรดาลาํดับพงศ์พันธุ์ตัDงแต่
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หน้า 2415

อับราฮัมจนถึงดาวิดเป็นสิบสี2ชั2วคน และ
ตัD งแต่ดาวิดจนถึ งการถูกกวาดไปเป็น
เชลยยังกรุงบาบิโลนเป็นสิบสี2ชั2วคน และ
ตัD งแต่การถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ ง
บาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสบิสี2ชั2วคน

การตั�งครรภแ์ละการกําเนิด
จากหญิงพรหมจารี

$= บัดนีD พระกาํเนิดของพระเยซูคริสต์
เป็นดังนีD  เมื2อมารีย์มารดาของพระองค์ได้
ถูกหมัDนกันไว้กับโยเซฟแล้ว ก่อนที2เขาทัDง
สองได้หลับนอนกัน เธอถูกพบว่ามีเดก็ใน
ครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสทุธิK
$? แล้วโยเซฟสามีของเธอ เพราะเป็นคน
ชอบธรรม และไม่ประสงค์ที2จะนาํเธอไปสู่
ความอัปยศอย่างเปิดเผย มีใจที2จะถอน
หมัDนจากเธออย่างลับ ๆ
-@ แต่ขณะที2โยเซฟยังคิดในสิ2งเหล่านีD อยู่
ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หนึ2งขององค์พระผู้
เป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน
โดยกล่าวว่า “โยเซฟ ท่านผู้เป็นบุตรชาย
ของดาวิดเอ๋ย อย่ากลัวที2จะรับมารีย์มายัง
ท่านเพื2อเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่า
ผู้ซึ2งถูกปฏิสนธิในเธอเป็นโดยเดชพระวิญ
ญาณบริสทุธิK
-$ และเธอจะประสตูิบุตรชาย และท่าน
จงเรียกนามของพระองค์ว่า เยซู เพราะว่า
พระองค์จะโปรดช่วยชนชาติของพระองค์
ให้รอดจากบาปทัDงหลายของพวกเขา”
-- บัดนีDบรรดาสิ2งเหล่านีD เกิดขึD น เพื2อสิ2ง
นีD จะสาํเร็จซึ2 งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้
โดยศาสดาพยากรณ์ผู้นัDน โดยกล่าวว่า

23 ‘ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ�งจะมี
เด็กในครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคน
หนึ�ง และเขาทั&งหลายจะเรียกนามของ
ท่านว่า อิมมานูเอล ซึ�งแปลว่า พระเจา้
ทรงสถิตอยู่กบัพวกเรา’
-6 แล้วโยเซฟ เมื2อถูกทาํให้ตื2 นขึD นจาก
การนอนหลับ ได้กระทาํตามที2ทูตสวรรค์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั2งเขานัDน และ
ได้รับมารีย์มาเป็นภรรยาของเขา
-7 และไม่ได้หลับนอนกับเธอจนกว่าเธอ
ได้ประสูติบุตรชายหัวปีของเธอแล้ว และ
โยเซฟเรียกนามของบุตรนัDนว่า เยซู

บทที� &
นกัปราชญจ์ากทางทิศตะวนัออก

$ บัดนีD เมื2อพระเยซูได้ทรงบังเกิดในบ้าน
เบธเลเฮมแห่งแคว้นยูเดียในรัชกาลของ
กษัตริย์เฮโรด ดูเถิด มีพวกนักปราชญ์
จากทางทศิตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเลม็
- โดยกล่าวว่า “กุมารที2 บังเกิดมาเป็น
กษัตริย์ของชนชาติยิวนัDนอยู่ที2 ไหน ด้วย
ว่าพวกเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึD น
ในทิศตะวันออก และได้มาเพื2อจะนมัส-
การท่าน”
3 เมื2อกษัตริย์เฮโรดได้ยินสิ2งเหล่านีD แล้ว
ท่านกปั็2นป่วน และกรุงเยรูซาเลม็ทัDงหมด
ด้วยกันกับท่าน
6 และเมื2อท่านได้รวบรวมบรรดาปุโรหิต
ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชากรเข้า
ด้วยกันแล้ว ท่านกเ็รียกร้องจากพวกเขา
ว่า พระคริสต์นัDนจะบังเกิดแห่งใด
7 และพวกเขาทูลท่านว่า “ในบ้านเบธเล-

มัทธิว $--
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หน้า 2416มัทธิว -

เฮมแห่งแคว้นยูเดีย เพราะว่ามีเขียนไว้
แล้วโดยศาสดาพยากรณ์ผู้นัDนดังนีD ว่า
6 ‘และเจา้ บา้นเบธเลเฮมในแผ่นดิน
ยูเดียเอ๋ย เจา้เล็กนอ้ยที�สุดในท่ามกลาง
บรรดาผู ้ครอบครองแห่งยูเดียมิใช่หรือ
เพราะว่าจากเจา้จะมีเจา้นายคนหนึ�งออก
มา ที�จะปกครองอิสราเอลชนชาติของ
เรา’”
< แล้วเฮโรด เมื2 อท่านได้เชิญพวก
นักปราชญ์เข้ามาเป็นการลับ กส็อบถาม
พวกเขาอย่างขมีขมันถึงเวลาที2ดาวนัDนได้
ปรากฏขึDน
= และท่านได้ส่งพวกนักปราชญ์ไปยังบ้าน
เบธเลเฮม และตรัสว่า “จงไปและค้นหา
กุมารนัDนอย่างขยันขันแข็งเถิด และเมื2 อ
พวกท่านพบกุมารนัDนแล้ว จงนาํข่าวมายัง
เราอีก เพื2อเราจะได้มาและนมัสการท่าน
ด้วย”
? เมื2อพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้ว พวกเขา
ก็ได้ลาไป และดูเถิด ดาวซึ2 งพวกเขาได้
เห็นในทิศตะวันออกนัD นได้นาํหน้าพวก
เขาไป จนดาวนัDนมาและหยุดอยู่เหนือที2
ซึ2งกุมารอยู่นัDน
$@ เมื2อพวกเขาได้เห็นดาวนัDนแล้ว พวก
เขากปี็ติยินดีด้วยความชื2นบานยิ2งนัก
$$ และเมื2อพวกเขาได้เข้ามาในบ้านแล้ว
พวกเขาก็เห็นกุมารพร้อมกับนางมารีย์
มารดาของกุมารนัDน และกราบลงและ
นมัสการกุมารนัDน และเมื2อพวกเขาได้เปิด
สมบัติทัD งหลายของพวกเขาออกมาแล้ว
พวกเขากถ็วายแด่กุมารเป็นของกาํนัลคือ

ทองคาํ และกาํยาน และมดยอบ
$- และเมื2อถูกเตือนจากพระเจ้าในความ
ฝันว่า พวกเขาไม่ควรกลับไปเฝ้าเฮโรด
พวกเขาจึงกลับไปยังประเทศของตนทาง
อื2น
พระกุมารเยซูถูกพาไปยงัประเทศอียิปต์
$3 และเมื2 อพวกเขาไปแล้ว ดูเถิด ทูต
สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏ
แก่โยเซฟในความฝันโดยกล่าวว่า “จงลุก
ขึD น และพากุมารกับมารดาของกุมารนัDน
และหนีไปยังประเทศอียิปต์ และท่านจง
คอยอยู่ที2 นั2นจนกว่าเราจะนาํคาํตรัสมาให้
แก่ท่าน เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมาร
เพื2อจะทาํลายพระองค์”
$6 เมื2อเขาลุกขึD น เขากพ็ากุมารกับมารดา
ของกุมารนัDนไปในเวลากลางคืน และออก
เดินทางเข้าไปในประเทศอียิปต์
$7 และได้อยู่ที2นั2นจนถึงการสิDนพระชนม์
ของเฮโรด เพื2อสิ2งนีD จะสาํเรจ็ซึ2งองค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ผู้
นัDน โดยกล่าวว่า ‘จากประเทศอียิปต์ เรา
ไดเ้รียกบุตรชายของเรา’

กษตัริยเ์ฮโรดมีบญัชา
ใหฆ่้าทารกแห่งบา้นเบธเลเฮม

$8 แล้วเฮโรด เมื2 อท่านเห็นว่าท่านถูก
เยาะเย้ยโดยพวกนักปราชญ์ กก็ริD วโกรธ
ยิ2งนัก และส่งคนออกไป และฆ่าเดก็ ๆ
ทุกคนที2อยู่ในบ้านเบธเลเฮม และในเขต
แดนทัDงสิD นของที2 นั2น ตัD งแต่อายุสองขวบ
ลงมา ตามเวลาซึ2 งท่านได้ซักถามอย่าง
ขยันขันแขง็จากพวกนักปราชญ์นัDน

(8) มคา 7:-; ยน <:6-; วว -:-<
(<) กดว -6:$< ($$) สดด <-:$@; อสย 8@:8
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หน้า 2417มัทธิว --3

$< แล้วก็ได้สาํเร็จสิ2งซึ2 งกล่าวไว้โดยเย-
เรมีย์ศาสดาพยากรณ์ โดยกล่าวว่า
18 ‘ในเมืองรามาห์มีเสียงหนึ�งถูกไดยิ้น
เสียงครํ�าครวญ และรอ้งไห ้ และการไว ้
ทุกข์เป็นอันมาก นางราเชลที�รอ้งไห้
เพราะบุตรทั&งหลายของตน และไม่ยอม
รับคําเลา้โลม เพราะว่าบุตรทั&งหลายนั&น
ไม่มีแลว้’

การกลบัไปยงัเมืองนาซาเร็ธ
(ลก -:3?-6@)

$? แต่เมื2อเฮโรดสิDนพระชนม์แล้ว ดูเถิด
ทูตสวรรค์องค์หนึ2งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที2ประเทศ
อียิปต์
-@ โดยกล่าวว่า “จงลุกขึD น และพากุมาร
กับมารดาของกุมารนัDน และเข้าไปในแผ่น
ดินอิสราเอล เพราะคนเหล่านัDนตายแล้ว
ผู้ซึ2งได้แสวงหาชีวิตของกุมารนัDน”
-$ และเขาจึงลุกขึD น และพากุมารกับ
มารดาของกุมารนัDน และเข้ามาในแผ่นดิน
อิสราเอล
-- แต่เมื2 อเขาได้ยินว่า อารเคลาอัสได้
ครอบครองในแคว้นยูเดียแทนเฮโรดบิดา
ของท่าน เขากก็ลัวที2จะไปที2นั2น อย่างไรก็
ตามเมื2 อถูกเตือนจากพระเจ้าในความฝัน
เขาจึงเลี2ยงไปยังบริเวณต่าง ๆ แห่งแคว้น
กาลิลี
-3 และเขามาและอาศัยอยู่ในเมืองหนึ2งที2
ถูกเรียกว่า นาซาเรธ็ เพื2อสิ2งนีD จะสาํเรจ็ซึ2ง
ได้ถูกกล่าวไว้โดยพวกศาสดาพยากรณ์ว่า
‘ท่านจะถกูเรียกวา่เป็นชาวนาซาเร็ธ’

บทที� 5
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมาประกาศ

(มก $:3-8; ลก 3:--$<)
(ยน $:8-=, $?--=)

$ ในวันเหล่านัDนยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
มาประกาศในถิ2 นทุรกันดารแห่งแคว้น
ยูเดีย
- และกล่าวว่า “ท่านทัDงหลายจงกลับใจ
เสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์
มาใกล้แล้ว”
3 เพราะผู้นีD แหละเป็นผู้ที2ถูกกล่าวถึงโดย
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ซึ2 งกล่าวว่า
‘เสียงของผูห้นึ�งที�รอ้งในถิ� นทุรกันดารว่า
ท่ านทั& งหลายจงเตรียมมรรคาขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ จงกระทําบรรดาหนทาง
ของพระองค์ใหต้รงไป’
6 และยอห์นคนเดียวกันนีD มีเสืD อผ้าของ
ตนซึ2 งทาํด้วยขนอูฐ และมีหนังสัตว์คาด
เอวของท่าน และอาหารของท่านคือพวก
ตัXกแตนและนํDาผึD งป่า
7 แล้วชาวกรุงเยรูซาเล็ม และคนตลอด
ทั2วแคว้นยูเดีย และคนตลอดทั2วบริเวณ
รอบแม่นํDาจอร์แดน กอ็อกไปหาท่าน
8 และได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่นํDา
จอร์แดน โดยสารภาพบาปทัDงหลายของ
ตน
< แต่เมื2อท่านเห็นหลายคนในพวกฟาริสี
และพวกสะดูสีมาเพื2อจะรับบัพติศมาจาก
ท่าน ท่านได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “โอ ชั2ว
อายุแห่งงูร้ายทัDงหลาย ใครได้เตือนพวก
เจ้าให้หนีจากพระพิโรธที2จะมาถึงนัDน

($<) ยรม 3$:$7 (-@) มธ -:$8; ลก -:3? (--) มธ -:$--$3, $?; 3:$3; ลก -:3?
(-3) วนฉ $3:7; ลก $:-8; -:3?; ยน $:67-68 ($) ยชว $6:$@; มธ 3:$-$- (-) ดนล -:66
(3) อสย 6@:3 (6) ลนต $$:--; มธ $$:= (7) มก $:7 (8) กจ $?:6, $= (<) มธ $-:36; ลก 3:<-?
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= เหตุฉะนัDนจงเกิดผลทัDงหลายให้สมกับ
การกลับใจใหม่เถิด
? และอย่าคิดที2จะกล่าวภายในพวกเจ้า
เองว่า พวกเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ
ของพวกเรา เพราะเรากล่าวแก่เจ้าทัDง
หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิKสามารถจะให้
บุตรทัDงหลายเกิดขึD นแก่อับราฮัมจากก้อน
หินเหล่านีD ได้
$@ และบัดนีD ขวานวางไว้ที2 โคนต้นไม้ทัDง
หลายแล้วด้วย ฉะนัDนต้นไม้ทุกต้นซึ2 งไม่
เกิดผลดีจะต้องถูกตัดลงและถูกโยนทิD งใน
ไฟ
$$ แท้จริง เราให้เจ้าทัDงหลายรับบัพติศ-
มาด้วยนํDาอันแสดงถึงการกลับใจเสียใหม่
แต่พระองค์ผู้ที2เสดจ็มาภายหลังเรา ทรงมี
ฤทธิK ยิ2 งกว่าเรา ผู้ซึ2 งเราไม่คู่ควรที2จะถือ
ฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงให้เจ้าทัDงหลายรับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริสทุธิKและด้วยไฟ
$- ผู้ซึ2งพลั2วของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์
ของพระองค์ และพระองค์จะทรงชาํระ
ลานข้าวของพระองค์ให้ทั2ว และจะทรง
รวบรวมข้าวสาลีของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง
แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที2ไม่รู้
ดับ”

พระเยซูทรงรบับพัติศมาจากยอหน์
(มก $:?-$$; ลก 3:-$---)

(ยน $:3$-36)
$3 แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมา
หายอห์นที2แม่นํDาจอร์แดน เพื2 อจะรับ
บัพติศมาจากท่าน

$6 แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ โดยกล่าว
ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมา
จากพระองค์ และพระองค์เสด็จมาหาข้า
พระองค์หรือ”
$7 และพระเยซูตรัสตอบท่านว่า “บัดนีD
จงยอมให้เป็นอย่างนัDนเถิด เพราะเหตุนีD
สมควรที2 เราทัD งสองจะทาํให้ความชอบ-
ธรรมทัDงสิD นสาํเร็จ” แล้วท่านก็ยอมทาํ
ตามพระองค์
$8 และพระเยซู เมื2 อพระองค์ทรงรับ
บัพติศมาแล้ว ในทันใดนัDนกเ็สด็จขึD นมา
จากนํDา และดูเถิด ฟ้าสวรรค์ทัDงหลายก็
แหวกออกให้แก่พระองค์ และพระองค์ได้
ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระ
เจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขา และสถิตอยู่บน
พระองค์
$< และดูเถิด มีเสยีงหนึ2งจากสวรรค์ ซึ2ง
ตรัสว่า “ผู้นีD เป็นบุตรที2รักของเรา ผู้ซึ2งเรา
โปรดปรานมาก”

บทที� 7
พระเยซูถูกทดลองโดยพญามาร
(มก $:$--$3; ลก 6:$-$3)

$ แล้วพระเยซูทรงถูกนาํขึD นไปโดยพระ
วิญญาณเข้าไปในถิ2นทุรกันดาร เพื2อจะถูก
ทดลองโดยพญามาร
- และเมื2อพระองค์ได้ทรงอดอาหารเป็น
เวลาสี2สบิวันและสี2สบิคืนแล้ว หลังจากนัDน
พระองค์กท็รงหิว
3 และเมื2อผู้ทดลองมาหาพระองค์ มันก็
ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า
จงสั2 งก้อนหินเหล่านีD ให้กลายเป็นอาหาร

(?) ยน =:33; กจ $3:-8 ($@) สดด ?-:$--$6 ($$) อสย 6:6; มก $:6
($-) มลค 3:3 ($3) มธ -:--; มก $:? ($8) อสย $$:-; มก $:$@; ลก 3:--
($<) สดด -:<; มก $:$$; ลก ?:37; ยน $-:-= ($) อสค 3:$6; มธ 6:$-$$; มก $:$-
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เถิด”
6 แต่พระองค์ทรงตอบและตรัสว่า “มี
เขียนไว้แล้วว่า ‘มนุษย์จะมีชีวิตอยู่โดย
อาหารอย่างเดียวไม่ได ้ แต่โดยพระวจนะ
ทุกคําซึ� งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
เจา้’”
7 แล้วพญามารกน็าํพระองค์ขึD นไปยังนคร
บริสุทธิK  และวางพระองค์บนยอดหลังคา
อันหนึ2งของพระวิหาร
8 และกล่าวแก่พระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็น
พระบุตรของพระเจ้า จงทิD งตัวลงไปเถิด
เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘พระองค์จะทรง
กาํชบัเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื�อง
ท่าน และในมือของพวกเขา เหล่าทูต
สวรรค์จะประคองชูท่านไว ้เกรงวา่ในเวลา
หนึ�งเวลาใดท่านจะกระแทกเทา้ของท่าน
เขา้กบักอ้นหิน’”
< พระเยซูจึงตรัสแก่มันว่า “มีเขียนไว้อีก
ว่า ‘ท่านอย่าลองดีองค์พระผูเ้ป็นเจา้พระ
เจา้ของท่าน’”
= อีกครัD งหนึ2 งพญามารก็นาํพระองค์ขึD น
ไปบนภูเขาลูกหนึ2งที2สูงยิ2งนัก และแสดง
บรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกและ
สง่าราศีของราชอาณาจักรเหล่านัDนให้พระ
องค์ทอดพระเนตร
? และกล่าวแก่พระองค์ว่า “สิ2งสารพัด
เหล่านีD เราจะให้แก่ท่าน ถ้าท่านจะกราบลง
และนมัสการเรา”
$@ แล้วพระเยซูตรัสแก่มันว่า “จงไปเสยี
ให้พ้น ซาตาน เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า
‘ท่านจงนมัสการองค์พระผู ้เป็นเจา้พระ

เจา้ของท่าน และท่านจงปรนนิบัติพระ
องค์แต่ผูเ้ดียว’”
$$ แล้วพญามารจึงละพระองค์ไป และ
ดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์มาและปรนนิบัติ
พระองค์

พระเยซูทรงประกาศ
ท่ามกลางประชากร

(มก $:$6-$7; ลก 6:$6-$7)
$- บัดนีD เมื2อพระเยซูทรงได้ยินว่ายอห์น
ถูกขังไว้อยู่ในคุก พระองค์ก็เสด็จไปยัง
แคว้นกาลิลี
$3 และเมื2อออกไปจากเมืองนาซาเรธ็แล้ว
พระองค์ก็เสด็จมาและประทับในเมือง
คาเปอรนาอุม ซึ2 งอยู่ริมชายฝั2งทะเล ใน
บรรดาเขตแดนแห่งเศบูลุนและนัฟทาลี
$6 เพื2 อสิ2งนีD จะสาํเร็จซึ2 งถูกกล่าวไว้โดย
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ซึ2งกล่าวว่า
15 ‘แผ่นดินเศบูลุนและแผ่นดินนฟัทาลี
ตามหนทางแห่งทะเล ฟากแม่นํ &าจอร์แดน
ขา้งโนน้ คือกาลิลีแห่งพวกคนต่างชาติ
16 ประชาชนซึ�งนั�งอยู่ในความมืดไดเ้ห็น
ความสว่างยิ� งใหญ่แลว้ และสาํหรับ
คนเหล่านั&นซึ�งนั�งอยู่ ในแดนและเงาแห่ง
ความตาย ความสวา่งไดผุ้ดขึ&นมาแลว้’
$< ตัDงแต่เวลานัDนมาพระเยซูได้ทรงตัDงต้น
ประกาศ และตรัสว่า “จงกลับใจเสยีใหม่
เพราะว่ าอาณาจั กรแห่ งสวรรค์ มาใกล้
แล้ว”

ทรงเรียกเปโตรกบัอนัดรูว์
(มก $:$8--@; ลก 7:--$$)

$= และพระเยซู เมื2อดาํเนินอยู่ข้างทะเล
(6) พบญ =:3 (7) นหม $$:$, $=; ดนล ?:-6 (8) สดด ?$:$$-$- (<) พบญ 8:$8 (=) มธ $8:-8; $ ยน -:$7
($@) พบญ 8:$3; $@:-@ ($$) มธ -8:73; ลก --:63 ($-) มธ $6:3; มก $:$6 ($7) อสย ?:$--
($8) อสย 6-:<; ลก -:3- ($<) มธ 3:-; $@:<; มก $:$6-$7 ($=) มธ 6:$=---; มก $:$8--@
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กาลิลี กท็อดพระเนตรเห็นพี2 น้องสองคน
คือซีโมนที2 ถูกเรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์
น้องชายของเขา กาํลังทอดอวนอยู่ใน
ทะเล เพราะเขาทัDงสองเป็นชาวประมง
$? และพระองค์ตรัสกับเขาทัDงสองว่า
“จงตามเรามาเถิด และเราจะกระทาํพวก
ท่านให้เป็นชาวประมงผู้จับคน”
-@ และในทนัใดนัDน เขาทัDงสองได้ละอวน
ทัDงหลายของตน และตามพระองค์ไป

ทรงเรียกยากอบกบัยอหน์
-$ และเมื2 อเสด็จต่อไปจากที2 นั2นแล้ว
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี2 น้องอีกสอง
คน คือยากอบบุตรชายของเศเบดี กับ
ยอห์นน้องชายของเขา อยู่ในเรือลาํหนึ2 ง
กับเศเบดีบิดาของเขาทัDงสอง กาํลังซ่อม
อวนทัDงหลายของตน และพระองค์ได้ทรง
เรียกเขาทัDงสอง
-- และในทนัใดนัDน เขาทัDงสองได้ละเรือ
และบิดาของตน และตามพระองค์ไป

การรบัใชข้องพระเยซูในแควน้กาลิลี
-3 และพระเยซูได้เสด็จไปตลอดทั2ว
แคว้นกาลิลี โดยทรงสั2งสอนในบรรดา
ธรรมศาลาของพวกเขา และทรงประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนัDน และทรง
รักษาความเจ็บป่วยทุกประเภทและโรค
ภัยทุกชนิดในท่ามกลางประชากรให้หาย
-6 และชื2อเสยีงของพระองค์กเ็ลื2องลือไป
ตลอดทั2วประเทศซีเรีย และพวกเขาได้พา
บรรดาคนป่วยมาหาพระองค์ ที2 เป็นโรค
ต่าง ๆ และมีความทรมานหลายอย่าง
และคนเหล่านัDนซึ2งมีพวกผีเข้าสงิ และคน

เหล่านัDนซึ2งเป็นบ้า และคนเหล่านัDนที2เป็น
อัมพาต และพระองค์ทรงรักษาพวกเขา
ให้หาย
-7 และมีประชาชนเป็นอันมากที2ติดตาม
พระองค์ไป จากแคว้นกาลิลี และจาก
แคว้นทศบุรี และจากกรุงเยรูซาเลม็ และ
จากแคว้นยูเดีย และจากแม่นํDาจอร์แดน
ฟากข้างโน้น

บทที� 8
การเทศนาบนภูเขา พรอนัเปี� ยมลน้

(ลก 8:-@-6?)
$ และเมื2อทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอัน
มากนัDน พระองค์กเ็สดจ็ขึD นไปบนภูเขาลูก
หนึ2ง และเมื2อพระองค์ประทบัแล้ว พวก
สาวกของพระองค์กม็าหาพระองค์
- และพระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ของพระ
องค์ และทรงสั2งสอนพวกเขา โดยตรัสว่า
3 “บรรดาผู้ที2ยากจนในจิตวิญญาณย่อม
ได้รับพร ด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์
เป็นของพวกเขา
6 บรรดาผู้ที2รํ2าไห้ย่อมได้รับพร ด้วยว่า
เขาทัDงหลายจะได้รับการปลอบประโลม
7 บรรดาผู้มีใจอ่อนสุภาพย่อมได้รับพร
ด้วยว่าพวกเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็น
มรดก
8 บรรดาผู้ซึ2 งหิวและกระหายความชอบ
ธรรมย่อมได้รับพร ด้วยว่าเขาทัDงหลายจะ
ได้อิ2มบริบูรณ์
< บรรดาผู้ที2 เปี2 ยมด้วยความเมตตาย่อม
ได้รับพร ด้วยว่าพวกเขาจะได้รับความ
เมตตา

($?) ลก 7:$@ (-@) มธ $?:-< (-$) มก $:$? (-3) มธ ?:37; มก $:$6; ลก 6:$7
(-7) มก 3:< ($) มก 3:$3 (-) มธ <:-? (3) ลก 8:-@--3 (6) วว -$:6
(7) สดด 3<:$$; รม 6:$3 (8) อสย 77:$; ลก $:73 (<) สดด 6$:$
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= บรรดาผู้ที2บริสุทธิK ในใจย่อมได้รับพร
ด้วยว่าเขาทัDงหลายจะได้เห็นพระเจ้า
? บรรดาผู้สร้างสันติย่อมได้รับพร ด้วย
ว่าพวกเขาจะถูกเรียกว่าเป็นลูกทัD งหลาย
ของพระเจ้า
$@ บรรดาผู้ที2 ถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่
ความชอบธรรมย่อมได้รับพร ด้วยว่า
อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของพวกเขา
$$ เมื2อคนทัDงหลายจะด่าว่าพวกท่าน และ
ข่มเหงพวกท่าน และกล่าวความชั2วร้ายทุก
อย่างต่อพวกท่านเป็นความเทจ็เพราะเห็น
แก่เรา พวกท่านย่อมได้รับพร
$- จงปีติยินดีและมีความชื2 นชมยินดี
อย่างเหลือล้น ด้วยว่าบาํเหนจ็ของท่านทัDง
หลายในสวรรค์ก็ใหญ่ยิ2ง เพราะพวกเขา
ได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ทัD งหลายซึ2 งอยู่
ก่อนพวกท่านเหมือนกัน

คริสเตียนคือความสว่าง
และเกลือแห่งแผ่นดินโลก

(มก 6:-$--3; ลก =:$8-$=)
$3 ท่านทัDงหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดิน
โลก แต่ถ้าเกลือนัDนหมดรสเคม็ของมันไป
แล้ว จะทาํให้มันมีรสเค็มอย่างไรได้ ตัDง
แต่นัDนไปเกลือนัDนกไ็ม่เป็นประโยชน์อะไร
นอกจากจะถูกโยนทิD งเสีย และถูกเหยียบ
ยํ2าใต้เท้าของมนุษย์
$6 ท่านทัDงหลายเป็นความสว่างของโลก
นครซึ2งอยู่บนเนินเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้
$7 และมนุษย์กไ็ม่จุดเทยีน และวางเทยีน
นัDนไว้ใต้ถัง แต่ตัD งไว้บนเชิงเทียน และ
เทียนนัDนกใ็ห้ความสว่างแก่ทุกคนที2อยู่ใน

บ้านนัDน
$8 จงให้ความสว่างของพวกท่านส่องไป
ต่อหน้าคนทัDงปวงอย่างนัDน เพื2 อว่าพวก
เขาจะได้เห็นบรรดาการงานที2ดีของพวก
ท่าน และจะได้สรรเสริญพระบิดาของ
พวกท่านผู้ซึ2งทรงสถิตในสวรรค์

ทุกจุดทุกตวัอกัษรจะตอ้งสําเร็จ
$< อย่าคิดว่าเรามาเพื2อจะทาํลายพระราช
บัญญัติหรือพวกศาสดาพยากรณ์เสีย เรา
มิได้มาเพื2อจะทาํลาย แต่เพื2 อจะทาํให้สาํ
เรจ็จริง
$= เพราะเรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDง
หลายว่า จนกว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
โลกจะล่วงไป แม้แต่อักษรหนึ2งหรือจุด ๆ
หนึ2งกจ็ะไม่สญูไปจากพระราชบัญญัติ จน
กว่าสิ2งสารพัดจะถูกทาํให้สาํเรจ็จริง
$? เหตุฉะนัDน ผู้ใดกต็ามที2จะฝ่าฝืนพระ
บัญญัติที2 น้อยที2สุดนีD สักข้อหนึ2 ง และจะ
สอนมนุษย์ให้ทาํอย่างนัDน ผู้นัDนจะถูก
เรียกว่า ผู้น้อยที2สุดในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ แต่ผู้ใดกต็ามที2จะกระทาํตามและ
สอนพระบัญญัติเหล่านัDน ผู้นัDนเองจะถูก
เรียกว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์
-@ เพราะเรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ถ้า
ความชอบธรรมของพวกท่านจะไม่ เกิน
กว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี พวกท่านจะไม่ได้เข้าใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์เลยไม่ว่าในกรณีใด

พระเยซูทรงอธิบายถึง
คําสอนในพระคมัภีรเ์ดิม

-$ ท่านทัDงหลายได้ยินว่ามีคาํกล่าวโดย
(=) สดด $7:-; -6:6; $ คร $3:$- ($@) $ ปต 3:$6 ($$) ลก 8:-- ($-) กจ <:7-; $ ปต 6:$3-$6
($3) ลก $6:36 ($6) ยน =:$- ($7) ลก =:$8 ($8) ยน $7:=; $ ปต -:$- ($<) รม $@:6
($=) มธ -6:37; ลก $8:$< ($?) ยก -:$@ (-@) รม $@:3 (-$) อพย -@:$3; พบญ 7:$<
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คนเหล่านัDนในครัDงโบราณว่า ‘เจา้อย่าฆ่า
คน’ และผู้ใดกต็ามที2จะฆ่าคน จะต้องตก
อยู่ในอันตรายแห่งการพิพากษา
-- แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ผู้ใดก็
ตามที2โกรธพี2น้องของตนโดยไม่มีเหตุ จะ
ต้องตกอยู่ในอันตรายแห่งการพิพากษา
และผู้ใดกต็ามที2จะกล่าวกับพี2น้องของตน
ว่า ‘คนไร้ปัญญา’ จะต้องตกอยู่ในอันต-
รายแห่งสภา แต่ผู้ใดกต็ามที2จะกล่าวว่า
‘เจ้าโง่’ จะต้องตกอยู่ในอันตรายแห่งไฟ
นรก
-3 เหตุฉะนัDน ถ้าท่านนาํของกาํนัลของ
ท่านมาถึงแท่นบูชาแล้ว และที2นั2นระลึกได้
ว่า พี2น้องของท่านมีเหตุขัดเคืองต่อท่าน
-6 จงวางของกาํนัลของท่านไว้ที2 นั2นตรง
หน้าแท่นบูชา และไปตามทางของท่าน จง
คืนดีกันกับพี2 น้องของท่านเสียก่อน แล้ว
ค่อยมาและถวายของกาํนัลของท่าน
-7 จงปรองดองกับคู่ความของท่านโดย
เร็ว ขณะที2ท่านไปตามทางกับเขา เกรง
ว่าในเวลาหนึ2 งเวลาใดคู่ความนัDนจะมอบ
ท่านไว้กับผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะ
มอบท่านไว้กับผู้คุม และท่านจะถูกโยน
เข้าไปในคุก
-8 เรากล่าวความจริงแก่ท่านว่า ท่านจะ
ออกจากที2นั2นไม่ได้เลย จนกว่าท่านจะได้
ใช้หนีD จนครบ
-< ท่านทัDงหลายได้ยินว่ามีคาํกล่าวโดย
คนเหล่านัDนในครัD งโบราณว่า ‘เจา้อย่า
เล่นชู’้
-= แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ผู้ใดก็

ตามที2 มองผู้หญิงคนหนึ2 งเพื2 อให้เกิดใจ
กาํหนัดในหญิงนัDน เขากไ็ด้เล่นชู้กับหญิง
นัDนในใจของตนแล้ว
-? และถ้าตาข้างขวาของท่านทาํให้ท่าน
หลงผิด จงควักตานัDนออก และโยนมันทิD ง
เสยีจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ท่านที2จะเสียอวัยวะของท่านไปอย่างหนึ2 ง
และทัDงตัวของท่านจะไม่ถูกทิD งลงในนรก
3@ และถ้ามือข้างขวาของท่านทาํให้ท่าน
หลงผิด จงตัดมือนัDนออก และโยนมันทิD ง
เสยีจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ท่านที2จะเสียอวัยวะของท่านไปอย่างหนึ2 ง
และทัDงตัวของท่านจะไม่ถูกทิD งลงในนรก

พระบญัญติัใหม่เกี�ยวกบัการหย่ารา้ง
(มธ $?:?; มก $@:--$@)

3$ มีคาํกล่าวไว้ว่า ‘ผูใ้ดก็ตามที�จะหย่า
ภรรยาของตน ก็จงใหเ้ขามอบหนังสือ
หย่าใหแ้ก่ภรรยานั&น’
3- แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ผู้ใดก็
ตามที2จะหย่าภรรยาของตน ยกเว้นสาํ-
หรับสาเหตุการล่วงประเวณี กท็าํให้หญิง
นัDนเล่นชู้ และผู้ใดกต็ามที2จะแต่งงานกับ
หญิงที2หย่ากันแล้ว กเ็ล่นชู้
33 อีกประการหนึ2ง ท่านทัDงหลายได้ยินว่า
มีคาํกล่าวโดยคนเหล่านัD นในครัD งโบราณ
ว่า ‘เจา้อย่าสาบานเป็นความเท็จ แต่จง
ปฏิบัติตามคําสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้’
36 แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า อย่า
สาบานเลย ทัDงโดยอ้างถึงสวรรค์ เพราะ
สวรรค์เป็นบัลลังก์ของพระเจ้า

(--) ยก -:-@; $ ยน 3:$7 (-3) มธ =:6 (-6) โยบ 6-:=; $ ทธ -:= (-7) สดด 3-:8
(-<) อพย -@:$6; พบญ 7:$= (-=) - ซมอ $$:-; โยบ 3$:$ (-?) มก ?:63; คส 3:7
(3$) พบญ -6:$ (3-) ลก $8:$= (33) ลนต $?:$-; พบญ -3:-3; มธ -3:$8 (36) อสย 88:$; ยก 7:$-
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37 หรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลก เพราะ
แผ่นดินโลกเป็นที2 รองพระบาทของพระ
องค์ หรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเลม็ เพราะ
กรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหา
กษัตริย์
38 และท่านอย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะ
ของตน เพราะว่าท่านจะกระทาํให้ผมสัก
เส้นหนึ2งขาวหรือดาํไปกไ็ม่ได้
3< แต่จงให้คาํกล่าวของท่านทัDงหลาย
เป็น จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ เพราะ
สิ2 งใดก็ตามที2 เกินกว่าสิ2 งเหล่านีD ก็มาจาก
ความชั2วร้าย

จงรกัศตัรู
3= ท่านทัDงหลายได้ยินว่ามีคาํกล่าวไว้ว่า
‘ตาแทนตา และฟันแทนฟัน’
3? แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ท่าน
ทัDงหลายอย่าต่อต้านความชั2วร้าย แต่ผู้ใด
กต็ามที2จะตบท่านที2แก้มขวาของท่าน กจ็ง
หันแก้มอีกข้างนัDนให้เขาด้วย
6@ และถ้าผู้ใดจะฟ้องท่านถึงศาล และ
เอาเสืDอนอกของท่านไป กจ็งให้เขาเอาเสืDอ
คลุมของท่านไปด้วย
6$ และผู้ใดกต็ามที2จะเกณฑ์ท่านให้เดิน
ทางไปหนึ2งกิโลเมตร กจ็งไปกับเขาถึงสอง
กิโลเมตร
6- จงยกให้แก่คนที2ขอจากท่าน และจาก
คนที2อยากขอยืมจากท่าน ท่านจงอย่าหัน
ไปเสยี
63 ท่านทัDงหลายได้ยินว่ามีคาํกล่าวไว้ว่า
‘เจา้จงรักเพื�อนบา้นของเจา้ และเกลียด
ชงัศัตรูของเจา้’

66 แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า จงรัก
บรรดาศัตรูของพวกท่าน จงอวยพรคน
เหล่านัDนที2สาปแช่งพวกท่าน จงทาํดีแก่
คนเหล่านัDนที2 เกลียดชังพวกท่าน และ
จงอธิษฐานเพื2 อคนเหล่านัDนซึ2 งปฏิบัติต่อ
พวกท่านอย่างเหยียดหยาม และข่มเหง
พวกท่าน
67 เพื2 อพวกท่านจะเป็นบุตรทัDงหลาย
ของพระบิดาของพวกท่านผู้ ซึ2 งทรงสถิต
ในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวง
อาทิตย์ของพระองค์ขึD นส่องสว่างแก่คนชั2ว
ร้ายและแก่คนดี และให้ฝนตกแก่คนชอบ
ธรรมและแก่คนอธรรม
68 เพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนเหล่านัDนที2
รักพวกท่าน พวกท่านจะได้บาํเหนจ็อะไร
แม้แต่พวกคนเก็บภาษีก็กระทาํเหมือน
กันมิใช่หรือ
6< และถ้าพวกท่านคาํนับพี2น้องของพวก
ท่านเท่านัDน พวกท่านกก็ระทาํอะไรมาก
กว่าคนอื2น ๆ เล่า แม้แต่พวกคนเกบ็ภาษี
กก็ระทาํอย่างนัDนมิใช่หรือ
6= เหตุฉะนีD  ท่านทัDงหลายจงเป็นคนดี
พร้อม เหมือนอย่างพระบิดาของพวกท่าน
ผู้ซึ2งทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีพร้อม”

บทที� ;
คนหนา้ซื�อใจคดเสแสรง้ว่า

เป็นผูเ้คร่งศาสนา
(มธ 8:$8-$=)

1 “จงระวังให้ดีว่า ท่านทัDงหลายอย่าทาํ
ทานทัD งหลายของพวกท่านต่อหน้าผู้คน
เพื2 อจะถูกเห็นโดยพวกเขา มิฉะนัDนพวก

(37) สดด 6=:- (3<) คส 6:8 (3=) พบญ $?:-$ (3?) อสย 7@:8; ลก 8:-?
(6$) มธ -<:3- (6-) ลก 8:3@-36 (63) ลนต $?:$=
(66) ลก 8:-<; กจ <:8@ (67) โยบ -7:3 (68) ลก 8:3- (6=) ลนต $$:66; อฟ 7:$
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ท่านจะไม่ได้รับบาํเหน็จจากพระบิดาของ
พวกท่านผู้ซึ2งทรงสถิตในสวรรค์
- เหตุฉะนัDน เมื2 อท่านทาํทานทัDงหลาย
ของท่าน อย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือน
อย่างพวกคนหน้าซื2อใจคดกระทาํในธรรม
ศาลาทัDงหลายและตามถนน เพื2อพวกเขา
จะได้รับการสรรเสริญจากผู้คน เรากล่าว
ความจริงแก่พวกท่านว่า พวกเขาได้รับ
บาํเหนจ็ของพวกเขาแล้ว
3 แต่เมื2อพวกท่านทาํทานทัDงหลาย อย่า
ให้มือซ้ายของท่ านทราบว่ามือขวาของ
ท่านกระทาํอะไร
6 เพื2 อทานทัDงหลายของท่านจะเป็นการ
ลับ และพระบิดาของท่านผู้ซึ2 งทอดพระ
เนตรเห็นในที2 ลีD ลับ พระองค์เองจะโปรด
ประทานบาํเหนจ็แก่ท่านอย่างเปิดเผย
7 และเมื2 อท่านอธิษฐาน ท่านอย่าเป็น
เหมือนพวกคนหน้าซื2อใจคด เพราะพวก
เขาชอบอธิษฐานโดยยืนอยู่ในธรรมศาลา
ทัDงหลายและในบรรดามุมถนน เพื2อพวก
เขาจะถูกเห็นโดยคนทัDงหลาย เรากล่าว
ความจริงแก่พวกท่านว่า พวกเขาได้รับ
บาํเหนจ็ของพวกเขาแล้ว
8 แต่ท่าน เมื2 อท่านอธิษฐาน จงเข้าใน
ห้องชัDนในของท่าน และเมื2อท่านปิดประตู
ของท่านแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของ
ท่านผู้ซึ2งทรงสถิตในที2ลีD ลับ และพระบิดา
ของท่านผู้ซึ2 งทอดพระเนตรเห็นในที2 ลีD ลับ
จะโปรดประทานบาํเหน็จแก่ท่ านอย่าง
เปิดเผย
< แต่เมื2อท่านทัDงหลายอธิษฐาน อย่าใช้คาํ

ซํDาซากไร้ประโยชน์เหมือนอย่างพวกคน
ต่างชาติกระทาํ เพราะพวกเขาคิดว่าพวก
เขาจะถูกได้ยินเพราะการพูดมากของพวก
เขา

แบบอย่างแห่งการอธิษฐาน
(ลก $$:$-6)

= เหตุฉะนัDนท่านทัDงหลายอย่าเป็นเหมือน
พวกเขาเลย เพราะว่าพระบิดาของพวก
ท่านทรงทราบว่าพวกท่านต้องการสิ2 งใด
บ้าง ก่อนที2พวกท่านทูลขอจากพระองค์
แล้ว
? เหตุฉะนัDน ตามลักษณะนีDท่านทัDงหลาย
จงอธิษฐานว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระ
องค์ทัDงหลาย ผู้ซึ2งทรงสถิตในสวรรค์ ขอ
ให้พระนามของพระองค์เป็นที2เคารพสัก-
การะ
$@ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตัDงอยู่
ขอให้นํDาพระทัยของพระองค์ถูกกระทาํใน
แผ่นดินโลก เหมือนอย่างที2นํDาพระทยัของ
พระองค์ถูกกระทาํในสวรรค์
$$ ขอโปรดประทานอาหารประจาํวันแก่
ข้าพระองค์ทัDงหลายในกาลวันนีD
$- และขอโปรดยกหนีD ข้าพระองค์ทัDง
หลาย เหมือนอย่างข้าพระองค์ทัDงหลาย
ยกหนีDคนเหล่านัDนที2เป็นหนีD ข้าพระองค์ทัDง
หลายนัDน
$3 และขออย่าทรงนาํข้าพระองค์ทัDง
หลายเข้าไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ทัD งหลายให้พ้นจากความชั2 ว
ร้าย ด้วยว่าอาณาจักรและฤทธิK เดชและ
สง่าราศีเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็น

(-) รม $-:= (6) ลก $6:$--$6 (8) - พกษ 6:33 (<) $ พกษ $=:-8; ปญจ 7:-
(=) รม =:-8--< (?) มลค $:$$; มธ 7:?, $8; 8:?-$3; ลก $$:--6; ยน $8:-6
($@) สดด $@3:-@; มธ -8:6- ($$) โยบ -3:$-; สภษ 3@:= ($-) มธ $=:-$ ($3) มธ -8:6$; ยน $<:$7
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นิตย์ เอเมน
$6 เพราะว่าถ้าท่านทัDงหลายยกบรรดา
การละเมิดของมนุษย์ให้แก่พวกเขา พระ
บิดาของพวกท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะ
โปรดยกโทษให้พวกท่านด้วย
$7 แต่ถ้าท่านทัDงหลายไม่ยกโทษบรรดา
การละเมิดของมนุษย์ให้แก่พวกเขา พระ
บิดาของพวกท่านจะไม่โปรดยกโทษบรร-
ดาการละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน

การอดอาหารจากใจจริง
$8 ยิ2งกว่านัDนเมื2อท่านทัDงหลายอดอาหาร
อย่าเป็นเหมือนพวกคนหน้าซื2 อใจคด ที2
ทาํหน้าเศร้าหมอง ด้วยว่าพวกเขาทาํหน้า
ของตนให้ดูโทรม เพื2อพวกเขาจะได้ปรา-
กฏแก่คนทัD งหลายว่ากาํลังอดอาหารอยู่
เรากล่ าวความจริ งแก่ท่ านทัD งหลายว่ า
พวกเขาได้รับบาํเหนจ็ของพวกเขาแล้ว
$< แต่ท่าน เมื2อท่านอดอาหาร จงชโลม
ทาศีรษะของท่าน และล้างหน้าของท่าน
$= เพื2อท่านจะไม่ปรากฏแก่คนทัDงหลาย
ว่ากาํลังอดอาหารอยู่ แต่ให้ปรากฏแก่
พระบิดาของท่านผู้ซึ2 งทรงสถิตในที2 ลีD ลับ
และพระบิดาของท่านผู้ซึ2 งทอดพระเนตร
เห็นในที2 ลีD ลับ จะโปรดประทานบาํเหน็จ
แก่ท่านอย่างเปิดเผย

จงสะสมทรพัยส์มบติัไวบ้นสวรรค์
$? อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สาํหรับตัว
พวกท่านเองบนแผ่นดินโลก อันเป็นที2ซึ2ง
ตัวมอดและสนิมทาํลายเสยีได้ และเป็นที2
ซึ2งพวกขโมยขุดช่องและลักเอาไปได้
-@ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สาํหรับตัว

พวกท่านเองในสวรรค์ อันเป็นที2 ซึ2 งตัว
มอดและสนิมทาํลายเสยีไม่ได้ และเป็นที2
ซึ2งพวกขโมยไม่ขุดช่องหรือลักเอาไปได้
-$ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านทัDง
หลายอยู่ที2ไหน ใจของท่านทัDงหลายจะอยู่
ที2นั2นด้วย
-- ประทปีของร่างกายคือดวงตา เหตุฉะ
นัDนถ้าดวงตาของท่านปกติดี ทัDงตัวของ
ท่านกจ็ะเตม็ไปด้วยความสว่าง
-3 แต่ถ้าดวงตาของท่านชั2 วร้าย ทัDงตัว
ของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืด เหตุ
ฉะนัD นถ้าความสว่างซึ2 งอยู่ในตัวท่านเป็น
ความมืด ความมืดนัDนจะมากมายสกัเพียง
ใด
-6 ไม่มีผู้ใดสามารถปรนนิบัตินายสอง
นายได้ เพราะเขาจะเกลียดชังนายคนหนึ2ง
และจะรักนายอีกคนหนึ2ง หรือมิฉะนัDนเขา
จะยึดมั2นกับนายคนหนึ2 ง และจะเหยียด
หยามนายอีกคนหนึ2 ง ท่านทัDงหลายไม่
สามารถปรนนิบัติพระเจ้าและความมั2งคั2ง
พร้อมกันได้

จงแสวงหา
ทางของพระเจา้ก่อน

-7 เหตุฉะนัDน เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลาย
ว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า
พวกท่านจะเอาอะไรกิน หรือพวกท่านจะ
เอาอะไรดื2 ม และอย่ากระวนกระวายถึง
ร่างกายของตนว่า พวกท่านจะเอาอะไร
นุ่งห่ม ชีวิตสาํคัญยิ2งกว่าอาหารมิใช่หรือ
และร่างกายสาํคัญยิ2งกว่าเครื2องนุ่งห่มมิใช่
หรือ

($6) มธ <:-; มก $$:-7 ($7) มธ $=:37; ยก -:$3
($8) อสย 7=:3-<; ลก $=:$- ($<) นรธ 3:3; - ซมอ $-:-@ ($?) สภษ -3:6
(-@) มธ $?:-$; ลก $-:33 (--) มธ 8:----3 (-6) ลก $8:? (-7) สดด 77:--
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-8 จงดูบรรดานกแห่งฟ้าอากาศ ด้วยว่า
พวกมันมิได้หว่าน และพวกมันมิได้เกี2ยว
และมิได้สะสมไว้ในยุ้งฉางทัDงหลาย ถึง
อย่างนัDนพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ของ
ท่ านทัD งหลายยั งทรงเลีD ยงดูพวกนกไว้
ท่านทัD งหลายไม่ประเสริฐกว่าพวกนกตัD ง
เยอะหรือ
-< มีใครบ้างในพวกท่าน โดยความกระ
วนกระวาย สามารถเพิ2มหนึ2งศอกเข้ากับ
ความสงูของเขาได้
-= และทาํไมท่านทัDงหลายกระวนกระวาย
ถึงเครื2 องนุ่งห่มเล่า จงพิจารณาบรรดา
ดอกลิลลี2แห่งทุ่งนาว่า พวกมันงอกงาม
เจริญขึD นได้อย่างไร พวกมันไม่ทาํงาน
และพวกมันไม่ปั2นด้าย
-? และถึงอย่างนัDนเรากล่าวแก่ท่านทัDง
หลายว่า แม้แต่ซาโลมอนในสง่าราศีทัDงสิDน
ของท่าน ก็มิได้แต่งองค์ทรงเครื2 อง
เหมือนอย่างดอกหนึ2งในดอกลิลลี2เหล่านีD
3@ เหตุฉะนัDน ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่ง
หญ้าแห่งทุ่งนาอย่างนัDน ซึ2 งเป็นอยู่วันนีD
และรุ่งขึD นถูกทิD งในเตาไฟ พระองค์จะไม่
ทรงตกแต่งพวกท่านมากยิ2 งกว่านัD นหรือ
โอ พวกท่าน ผู้มีความเชื2อน้อย
3$ เหตุฉะนัDน อย่ากระวนกระวายเลย
โดยกล่าวว่า ‘พวกเราจะเอาอะไรกิน’
หรือ ‘พวกเราจะเอาอะไรดื2ม’ หรือ ‘พวก
เราจะเอาอะไรนุ่งห่ม’
3- (เพราะว่าพวกคนต่างชาติแสวงหาสิ2ง
สารพัดเหล่านีD ) ด้วยว่าพระบิดาผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ของพวกท่านทรงทราบแล้ว

ว่า พวกท่านต้องการสิ2งสารพัดเหล่านีD
33 แต่ท่านทัDงหลายจงแสวงหาอาณาจักร
ของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระ
องค์ก่อน และสิ2งสารพัดเหล่านีD จะถูกเพิ2ม
เติมให้แก่พวกท่าน
36 เหตุฉะนัDน อย่ากระวนกระวายถึงวัน
พรุ่งนีD  เพราะว่าวันพรุ่งนีD กจ็ะมีการกระวน
กระวายสาํหรับสิ2 งทัD งหลายของวันพรุ่ งนีD
เอง ความชั2วร้ายของวันนัDนกเ็พียงพอสาํ
หรับวันนัDนอยู่แล้ว”

บทที� =
อย่ากล่าวโทษผูอื้�น

1 “อย่ากล่าวโทษ เพื2อท่านทัDงหลายจะไม่
ถูกกล่าวโทษ
- เพราะว่าท่านทัDงหลายจะกล่าวโทษด้วย
การพิพากษาอย่างใด พวกท่านก็จะถูก
กล่าวโทษอย่างนัDน และพวกท่านจะตวง
ด้วยทะนานอันใด จะตวงด้วยทะนานอัน
นัDนให้แก่พวกท่านอีก
3 และทาํไมท่านมองดูผงที2อยู่ในตาพี2น้อง
ของท่าน แต่ไม่พิจารณาไม้ทัDงท่อนที2อยู่
ในตาของท่านเอง
6 หรือท่านจะกล่าวแก่พี2 น้องของท่านได้
อย่างไรว่า ‘จงให้ข้าเขี2ยผงออกจากตาของ
เจ้าเถิด’ และดูเถิด ไม้ทัDงท่อนกอ็ยู่ในตา
ของท่านเอง
7 ท่านคนหน้าซื2อใจคด จงชักไม้ทัDงท่อน
ออกจากตาของท่านก่อน และท่านจึงจะ
เห็นได้ถนัด เพื2 อจะเขี2ยผงออกจากตา
พี2น้องของท่านได้
8 อย่าให้สิ2งซึ2งบริสทุธิKแก่พวกสนัุข และ

(-8) โยบ 3=:6$; สดด $6<:?; มธ $@:-? (33) $ พกษ 3:$3; ลก $-:3$; $ ทธ 6:=
($) มธ <:$-7; ลก 8:3<; รม $6:3; $ คร 6:3
(-) มก 6:-6; ลก 8:3= (3) ลก 8:6$ (8) สภษ ?:<-=; กจ $3:67
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พวกท่านอย่าโยนไข่มุกทัD งหลายของพวก
ท่านไปตรงหน้าเหล่าสกุร เกรงว่าพวกมัน
จะเหยียบยํ2า สิ2 งเหล่านัD นเสียใต้ เท้าของ
พวกมัน และจะหันมาอีก และฉีกพวก
ท่าน

พระสญัญาอนัมหศัจรรย์
แก่ผูอ้ธิษฐาน

(ลก $$:7-$3)
< จงขอ และสิ2งนัDนจะให้แก่พวกท่าน จง
แสวงหา และพวกท่านจะพบ จงเคาะ และ
สิ2งนัDนจะถูกเปิดให้แก่พวกท่าน
= เพราะว่าทุกคนที2ขอก็จะได้รับ และ
คนที2แสวงหากจ็ะพบ และแก่คนที2 เคาะ
ประตูกจ็ะถูกเปิดให้
? หรือผู้ใดในพวกท่าน ผู้ซึ2งถ้าบุตรชาย
ของตนขอขนมปัง ผู้นัDนจะเอาก้อนหินให้
บุตรคนนัDนหรือ
$@ หรือถ้าบุตรคนนัDนขอปลา ผู้นัDนจะเอา
งูให้บุตรคนนัDนหรือ
$$ ฉะนัDน ถ้าท่านทัDงหลายเอง ผู้เป็นคน
ชั2วร้าย ยังรู้ ว่าจะให้ของกาํนัลดี ๆ แก่
บุตรทัDงหลายของตนอย่างไร พระบิดา
ของพวกท่านผู้ ซึ2 งทรงสถิตในสวรรค์จะ
ประทานของดีทัD งหลายแก่คนเหล่านัD นที2
ขอจากพระองค์มากยิ2งกว่าสกัเท่าใด

กฎทองคํา
$- เหตุฉะนัDน สิ2งสารพัดใดกต็ามที2ท่าน
ทัD งหลายปรารถนาให้มนุษย์ทาํแก่พวก
ท่าน พวกท่านจงกระทาํอย่างนัDนแก่พวก
เขาเหมือนกัน เพราะว่านี2คือพระราชบัญ
ญัติและพวกศาสดาพยากรณ์

คนแสวงหาความรอดมีนอ้ย
คนจํานวนมากจึงหลงหายไป

$3 ท่านทัDงหลายจงเข้าไปทางประตูคับ
นัDน เพราะว่าประตูนัDนกก็ว้างและทางนัDน
ก็กว้างขวางที2นาํไปสู่ความพินาศ และมี
คนเป็นอันมากซึ2งเข้าไปในทางนัDน
$6 เพราะว่าประตูนัDนกค็ับและทางนัDนก็
แคบซึ2งนาํไปสู่ชีวิต และมีคนจาํนวนน้อย
ที2พบมัน

เรารูจ้ักผูพ้ยากรณเ์ท็จได้
โดยคําสอนของเขา

$7 จงระวังพวกผู้พยากรณ์เทจ็ ซึ2งมาหา
พวกท่านในเครื2องนุ่งห่มของแกะ แต่ภาย
ในพวกเขาเป็นสนัุขป่าที2ตะกละตะกลาม
$8 ท่านทัDงหลายจะรู้ จักพวกเขาได้โดยผล
ทัDงหลายของพวกเขา มนุษย์เกบ็ผล
องุ่นทัDงหลายจากบรรดาต้นไม้หนามหรือ
หรือผลมะเดื2อทัDงหลายจากบรรดาต้นผัก
หนามหรือ
$< ดังนัDนแหละต้นไม้ดีทุกต้นย่อมเกิด
ผลดี แต่ต้นไม้เสื2อมทรามกเ็กิดผลชั2วร้าย
$= ต้นไม้ดีจะเกิดผลชั2วร้ายไม่ได้ และต้น
ไม้เสื2อมทรามจะเกิดผลดีกไ็ม่ได้
$? ต้นไม้ทุกต้นที2ไม่เกิดผลดีย่อมถูกฟัน
ลง และถูกทิD งเสยีในไฟ
-@ เหตุฉะนัDน โดยผลทัDงหลายของพวก
เขา ท่านทัDงหลายกจ็ะรู้ จักพวกเขาได้

ผูเ้คร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป
-$ ไม่ใช่ทุกคนที2กล่าวแก่เราว่า ‘พระ
องค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะเข้าใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์ เว้นแต่ผู้ที2กระทาํ

(<) มธ -$:--; มก $$:-6 (=) สภษ =:$<; ยรม -?:$- (?) ลก $$:$$ ($$) ปฐก 8:7; สดด =6:$$; อสย 83:<
($-) มธ --:6@; ลก 8:3$ ($3) ลก $3:-6 ($7) พบญ $3:3 ($8) มธ <:-@; ลก 8:63
($<) ยรม $$:$?; มธ $-:33 ($?) มธ 3:$@; ลก 3:?; ยน $7:- (-$) ฮชย =:-; มธ -7:$$; ลก 8:68

 40_mat.pub 
 page 14

 Thursday, May 25, 2023 11:32 



หน้า 2428มัทธิว <-=

ตามนํDาพระทัยพระบิดาของเราผู้ ซึ2 งทรง
สถิตในสวรรค์
-- คนเป็นอันมากจะกล่าวแก่เราในวัน
นัDนว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์ทัD งหลายได้พยากรณ์ในพระ
นามของพระองค์มิใช่หรือ และในพระ
นามของพระองค์ได้ขับผีออกหลายตนมิ
ใช่หรือ และในพระนามของพระองค์ได้
กระทาํการงานมหัศจรรย์เป็นอันมากมิใช่
หรือ’
-3 และในเวลานัDนเราจะกล่าวยอมรับแก่
พวกเขาว่า ‘เราไม่เคยรู้ จักพวกเจ้าเลย จง
ไปเสียให้พ้นจากเรา พวกเจ้าที2กระทาํ
ความชั2วช้า’

รากฐานที�ปลอดภยัหนึ�งเดียว
(ลก 8:6<-6?)

-6 เหตุฉะนัDนผู้ใดก็ตามที2ได้ยินถ้อยคาํ
เหล่านีD ของเรา และกระทาํตามถ้อยคาํ
เหล่านีD  เราจะเปรียบเขาเหมือนผู้ที2มีสติ
ปัญญาคนหนึ2ง ซึ2งได้สร้างบ้านของตนไว้
บนศิลา
-7 และฝนก็ตก และนํDาท่วมทัDงหลายก็
ไหลมา และลมทัDงปวงกพั็ดมา และปะทะ
บ้านหลังนัDน และบ้านนัDนไม่ได้พังลง
เพราะว่ามันได้ถูกก่อตัDงอยู่บนศิลา
-8 และทุกคนที2ได้ยินถ้อยคาํเหล่านีD ของ
เรา และไม่กระทาํตามถ้อยคาํเหล่านีD  จะ
ถูกเปรียบเหมือนผู้ที2 โง่เขลาคนหนึ2 ง ซึ2 ง
ได้สร้างบ้านของตนไว้บนทราย
-< และฝนก็ตก และนํDาท่วมทัDงหลายก็
ไหลมา และลมทัDงปวงกพั็ดมา และปะทะ

บ้านหลังนัDน และบ้านนัDนกพั็งทลายลง
และการพังทลายลงของมันกใ็หญ่โต”
-= และต่อมาเมื2อพระเยซูได้ตรัสถ้อยคาํ
เหล่านีD เสรจ็แล้ว ประชาชนกป็ระหลาดใจ
ด้วยหลักคาํสอนของพระองค์
-? เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั2งสอนพวก
เขาเหมือนผู้หนึ2 งที2มีสิทธิอาํนาจ และไม่
เหมือนพวกธรรมาจารย์

บทที� @
คนโรคเรื� อนไดร้บัการรกัษาใหห้าย

$ เมื2 อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว
คนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไป
- และดูเถิด คนโรคเรืD อนคนหนึ2งมาและ
นมัสการพระองค์ โดยทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า ถ้าพระองค์จะโปรด พระองค์ทรง
ฤทธิKสามารถทาํให้ข้าพระองค์สะอาดได้”
3 และพระเยซูทรงยื2นพระหัตถ์ของพระ
องค์ออก และถูกต้องเขา โดยตรัสว่า “เรา
พอใจแล้ว ท่านจงสะอาดเถิด” และในทนั
ใดนัDนโรคเรืD อนของเขาก็ถูกรักษาให้สะ-
อาด
6 และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านอย่า
บอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไปตามทาง
ของท่าน สาํแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวาย
เครื2 องถวายที2 โมเสสได้สั2งไว้ เพื2 อเป็น
พยานต่อคนทัDงหลาย”

ผูร้บัใชข้องนายรอ้ย
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

(ลก <:$-$@)
7 และเมื2 อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมือง
คาเปอรนาอุมแล้ว นายร้อยคนหนึ2งมาหา

(--) กดว -6:6 (-3) สดด 7:7; มธ -7:$- (-6) มธ <:-6; ลก 8:6<-6? (-=) มธ $3:76; มก $:--; 8:-
(-?) ยน <:68 (-) มธ -:$$; มก $:6@-67; ลก 7:$--$6 (3) มธ $$:7; ลก 6:-<
(6) ลนต $6:3-3-; พบญ -6:=; มธ ?:3@; มก $:66 (7) มธ -<:76; ลก <:$-3; กจ $@:$
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หน้า 2429มัทธิว =

พระองค์ โดยอ้อนวอนพระองค์
8 และทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้ของ
ข้าพระองค์นอนอยู่ที2บ้านป่วยเป็นอัมพาต
ทนทุกข์เวทนาอย่างมาก”
< และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราจะมา
และรักษาเขาให้หาย”
= นายร้อยผู้นัDนตอบและทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สมควรที2พระองค์จะ
เข้ามาอยู่ใต้ชายคาของข้าพระองค์ แต่ขอ
ตรัสคาํนัDนเท่านัDน และผู้รับใช้ของข้าพระ
องค์กจ็ะได้รับการรักษาให้หาย
? ด้วยว่าข้าพระองค์เป็นคนหนึ2งที2อยู่ใต้
วินัยทหาร โดยมีพวกทหารอยู่ใต้บังคับ
บัญชาของข้าพระองค์ และข้าพระองค์
กล่าวแก่คนนีD ว่า ‘จงไป’ และเขากไ็ป และ
แก่อีกคนหนึ2 งว่า ‘จงมา’ และเขาก็มา
และแก่ผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่า ‘จงทาํ
สิ2งนีD ’ และเขากท็าํสิ2งนัDน”
$@ เมื2อพระเยซูทรงได้ยินดังนัDน พระองค์
ก็ประหลาดพระทัย และตรัสกับคนทัDง
หลายที2ติดตามมาว่า “เรากล่าวความจริง
แก่ท่านทัDงหลายว่า เราไม่พบความเชื2อที2
ยิ2 งใหญ่อย่างนีD เลย ไม่เลย ไม่พบใน
อิสราเอล
$$ และเรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า คน
เป็นอันมากจะมาจากทางทิศตะวันออก
และทศิตะวันตก และจะเอนกายลงกันกับ
อับราฮัม และอิสอัค และยาโคบ ในอาณา
จักรแห่งสวรรค์
$- แต่บรรดาลูกแห่งอาณาจักรจะถูกขับ
ไล่ไสส่งออกไปในที2มืดภายนอก ที2นั2นจะ

มีการร้องไห้และการขบเขีD ยวเคีD ยวฟัน”
$3 และพระเยซูได้ตรัสกับนายร้อยผู้นัDน
ว่า “จงไปตามทางของท่านเถิด และท่าน
ได้เชื2 ออย่างไร กจ็ะกระทาํอย่างนัDนแก่
ท่าน” และผู้รับใช้ของเขาได้รับการรักษา
ให้หายในชั2วโมงนัDนเอง

แม่ยายของเปโตร
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

(มก $:-?-36; ลก 6:3=-6$)
$6 และเมื2 อพระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้าน
ของเปโตร พระองค์กท็อดพระเนตรเห็น
แม่ยายของเปโตรนอน และป่วยเป็นไข้อยู่
$7 และพระองค์ทรงสัมผัสมือของนาง
และไข้นัDนก็ออกจากนาง และนางลุกขึD น
และปรนนิบัติเขาทัDงหลาย
$8 เมื2อมาถึงเวลาเยน็ เขาทัDงหลายพาคน
เป็นอันมากมาหาพระองค์ ที2มีพวกผีเข้า
สิง และพระองค์ก็ทรงขับวิญญาณเหล่า
นัDนออกด้วยคาํตรัสของพระองค์ และทรง
รักษาบรรดาคนที2เจบ็ป่วยนัDนให้หาย
$< เพื2 อสิ2งนีD จะสาํเร็จซึ2 งถูกกล่าวไว้โดย
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ซึ2งกล่าวว่า ‘ท่าน
เองได้แบกความเจ็บไข ้ของเราทั&งหลาย
และหอบความเจบ็ป่วยของพวกเราไป’
$= บัดนีD เมื2อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้
พระองค์จึงตรัสสั2งให้ข้ามฟากไป

การเสียสละของผูที้�เป็นสาวก
(ลก ?:7<-8-)

$? และธรรมาจารย์คนหนึ2 งมา และทูล
พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะ

(=) สดด $@<:-@; ลก $7:$? ($$) ปฐก $-:3; อสย -:- ($-) มธ $3:6-, 7@; -$:63
($6) มธ =:$6; มก $:-? ($8) มก $:3--36; ลก 6:6@-6$
($<) อสย 73:6; $ ปต -:-6 ($?) มธ =:$?---; ลก ?:7<-7=
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หน้า 2430มัทธิว =

ตามท่านไป ไม่ว่าท่านไปทางไหน”
-@ และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “บรรดา
สุนัขจิD งจอกมีโพรงทัDงหลาย และนกเหล่า
นัDนแห่งฟ้าอากาศมีรังทัDงหลาย แต่บุตร
มนุษย์ไม่มีที2ที2จะวางศีรษะของตน”
-$ และอีกคนหนึ2งในพวกสาวกของพระ
องค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอ
โปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ไป และฝัง
บิดาของข้าพระองค์ก่อน”
-- แต่พระเยซูได้ตรัสกับเขาว่า “จงตาม
เรามาเถิด และให้คนตายฝังคนตายของ
พวกเขาเองเถิด”

พายุสงบลงโดยคําตรสัของพระเยซู
(มก 6:38-6$; ลก =:----7)

-3 และเมื2 อพระองค์เสด็จลงเรือ พวก
สาวกของพระองค์กต็ามพระองค์ไป
-6 และดูเถิด เกิดพายุใหญ่ในทะเล
จนกระทั2 งเรือลาํนัD นถูกท่วมด้วยคลื2 นทัD ง
หลาย แต่พระองค์บรรทมหลับอยู่
-7 และพวกสาวกของพระองค์ได้มายัง
พระองค์ และปลุกพระองค์ โดยทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเราให้
รอดพ้นเถิด พวกเรากาํลังจะพินาศอยู่
แล้ว”
-8 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ทาํ
ไมท่านทัDงหลายจึงหวาดกลัว โอ พวกท่าน
ผู้มีความเชื2 อน้อย” แล้วพระองค์ทรงลุก
ขึD น และห้ามลมทัDงหลายและทะเล และมี
ความสงบเงียบใหญ่ยิ2ง
-< แต่คนเหล่านัDนประหลาดใจมาก โดย
กล่าวว่า “ท่านผู้นีD เป็นคนลักษณะใดกัน

หนอ จนแม้แต่ลมทัDงหลายและทะเลกเ็ชื2อ
ฟังท่าน”

คนถูกผีสิงที�แดนเกอรก์าซี
(มก 7:$--$; ลก =:-8-6@)

-= และเมื2 อพระองค์เสด็จมาถึงอีกฟาก
หนึ2 งในแผ่นดินแห่งคนเกอร์กาซีแล้ว มี
คนสองคนที2มีพวกผีเข้าสิงอยู่มาพบพระ
องค์ โดยออกมาจากบรรดาอุโมงค์ฝังศพ
ดุร้ายยิ2งนัก จนไม่มีผู้ใดสามารถผ่านไป
ทางนัDนได้
-? และดูเถิด พวกผีร้องออกมา โดยทูล
ว่า “พวกเราเกี2ยวข้องอะไรกับพระองค์
เล่า พระเยซู พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า พระองค์มาที2นี2เพื2อจะทรมาน
พวกเราก่อนเวลานัDนหรือ”
3@ และห่างออกไปพอสมควรจากพวก
เขามีสกุรฝูงใหญ่กาํลังหากินอยู่
3$ ดังนัDน ผีเหล่านัDนจึงอ้อนวอนพระองค์
โดยทูลว่า “ถ้าพระองค์ขับพวกเราออก
ก็ขออนุญาตให้พวกเราออกไปอยู่ในสุกร
ฝูงนัDนเถิด”
3- และพระองค์ได้ตรัสแก่ผีเหล่านัDนว่า
“จงไปเถอะ” และเมื2อผีเหล่านัDนออกมา
แล้ว พวกมันกไ็ปเข้าสิงอยู่ในสุกรฝูงนัDน
และดูเถิด สุกรทัDงฝูงนัDนกวิ็2งอย่างรุนแรง
จากหน้าผาชันลงไปในทะเล และตายใน
นํDาเหล่านัDน
33 และคนทัDงหลายที2 เลีD ยงฝูงสุกรนัDนก็
หนีไป และไปตามทางของพวกเขาเข้าไป
ในนคร และเล่าทุกสิ2ง และสิ2งที2เกิดขึD นแก่
คนทัDงสองที2เคยมีพวกผีเข้าสงิอยู่นัDน

(-$) $ พกษ $?:-@; ลก ?:7?-8@
(-6) มก 6:3<; ลก =:-3--7 (-8) สดด 87:<; =?:?; $@<:-?
(-=) มก 7:$-6; ลก =:-8-33
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36 และดูเถิด คนทัDงนครออกมาเพื2อจะ
พบพระเยซู และเมื2อพวกเขาเห็นพระองค์
แล้ว พวกเขากอ้็อนวอนพระองค์ ขอให้
พระองค์ออกไปเสียจากบรรดาเขตแดน
ของพวกเขา

บทที� A
พระเยซูทรงรกัษาคนอมัพาตใหห้าย

(มก -:3-$-; ลก 7:$=--8)
$ และพระองค์ก็เสด็จลงเรือ และข้าม
ฟากไป และมายังนครของพระองค์เอง
- และดูเถิด เขาทัDงหลายหามคนอัมพาต
คนหนึ2 งซึ2 งนอนอยู่บนที2 นอนมาหาพระ
องค์ และเมื2อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
ความเชื2 อของเขาทัDงหลาย จึงตรัสกับคน
อัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย จงชื2นใจเถิด บาปทัDง
หลายของเจ้าได้รับการอภัยให้เจ้าแล้ว”
3 และดูเถิด พวกธรรมาจารย์บางคนคิด
ภายในตัวเองว่า “คนนีDพูดหมิ2นประมาท”
6 และพระเยซู โดยทรงทราบความคิดทัDง
หลายของพวกเขา ได้ตรัสว่า “ทาํไมท่าน
ทัDงหลายคิดความชั2วร้ายอยู่ในใจของพวก
ท่านเล่า
7 ด้วยว่าที2จะกล่าวว่า ‘บาปทัDงหลายของ
เจ้าได้รับการอภัยให้เจ้าแล้ว’ หรือที2จะ
กล่าวว่า ‘จงลุกขึD นและเดินไปเถิด’ นัDน
อันไหนจะง่ายกว่ากัน
8 แต่เพื2อท่านทัDงหลายจะได้ทราบว่า บุตร
มนุษย์มีฤทธิK อาํนาจบนแผ่นดินโลกที2 จะ
โปรดยกบาปทัDงหลายได้” (แล้วพระองค์
ตรัสกับคนอัมพาตว่า) “จงลุกขึD น ยกที2
นอนของเจ้า และไปยังบ้านของเจ้าเถิด”

< และเขาได้ลุกขึD น และไปบ้านของตน
= แต่เมื2อคนเป็นอันมากเห็นดังนัDน พวก
เขาก็ประหลาดใจนัก และถวายสง่าราศี
แด่พระเจ้า ผู้ซึ2 งได้ประทานฤทธิKอาํนาจ
เช่นนัDนแก่มนุษย์ทัDงหลาย

ทรงเรียกมทัธิวคนเก็บภาษี
(มก -:$6--@; ลก 7:-<-37)

? และขณะที2พระเยซูเสด็จเลยจากที2 นั2น
ไป พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นชายคน
หนึ2ง ชื2อมัทธิว นั2งอยู่ที2ด่านเกบ็ภาษี และ
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา
เถิด” และเขากลุ็กขึD นและตามพระองค์ไป
$@ และต่อมา ขณะที2พระเยซูเอนพระกาย
ลงรับประทานอยู่ในบ้าน ดูเถิด พวกคน
เก็บภาษีและพวกคนบาปหลายคนได้เข้า
มาและเอนกายลง ร่วมกับพระองค์และ
พวกสาวกของพระองค์
$$ และเมื2 อพวกฟาริสีเห็นดังนัDนแล้ว
พวกเขากก็ล่าวแก่พวกสาวกของพระองค์
ว่า “ทาํไมอาจารย์ของพวกท่านรับประ
ทานอาหารร่วมกับพวกคนเก็บภาษีและ
พวกคนบาปเล่า”
$- แต่เมื2อพระเยซูทรงได้ยินดังนัDน พระ
องค์กต็รัสกับพวกเขาว่า “บรรดาคนปกติ
ไม่ต้องการหมอ เว้นแต่คนทัDงหลายที2เจบ็
ป่วย
$3 แต่ท่านทัDงหลายจงไปและเรียนรู้ความ
หมายของข้อความที2ว่า ‘เราประสงค์ความ
เมตตา และไม่ประสงค์เครื�องสัตวบูชา’
ด้วยว่าเรามิได้มาเพื2 อจะเรียกคนชอบ-
ธรรม แต่บรรดาคนบาปให้มาสู่การกลับ

(36) พบญ 7:-7; $ พกษ $<:$=; อมส <:$-; ลก 7:= ($) มธ 6:$3; $$:-3; มก 7:-$
(-) มธ =:$@; มก -:3-$-; ลก 7:$=--8 (6) สดด $3?:-; มธ $-:-7; มก $-:$7 (=) มธ =:-<; ยน <:$7
(?) มก -:$6; ลก 7:-< ($@) มก -:$7; ลก 7:-? ($$) มธ $$:$?; มก -:$8 ($3) ฮชย 8:8; มคา 8:8-=
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ใจเสยีใหม่”
$6 แล้วพวกสาวกของยอห์นมาหาพระ
องค์ โดยทูลว่า “ทาํไมพวกข้าพระองค์
และพวกฟาริสอีดอาหารบ่อย ๆ แต่พวก
สาวกของพระองค์ไม่อดอาหาร”
$7 และพระเยซูได้ตรัสกับพวกเขา
ว่า “บรรดาสหายของเจ้าบ่าวจะโศกเศร้า
ตราบใดที2 เจ้าบ่าวอยู่กับพวกเขาได้หรือ
แต่วันเหล่านัDนจะมาถึงเมื2อเจ้าบ่าวจะต้อง
ถูกพรากไปจากพวกเขา และเมื2อนัDนพวก
เขาจะอดอาหาร

คําอุปมาเกี�ยวกบัเสื� อผา้และถุงหนงั
(มก -:-$---; ลก 7:38-3?)

$8 ไม่มีผู้ใดเอาชิD นผ้าทอใหม่มาปะเสืD อ
เก่า เพราะว่าผ้าซึ2งปะเข้าเพื2อเติมในรอย
ขาดนัDนกด็ึงเสืD อ และรอยขาดนัDนกยิ็2งแย่
ลง
$< และไม่มีผู้ใดเอานํDาองุ่นใหม่มาใส่ใน
บรรดาถุงหนังเก่า มิฉะนัDนถุงหนังเหล่า
นัDนจะขาด และนํDาองุ่นจะรั2ว และถุงหนัง
เหล่านัDนกจ็ะเสียไป แต่เขาทัDงหลายย่อม
เอานํDาองุ่ นใหม่ใส่ในบรรดาถุงหนังใหม่
และทัDงสองกถู็กเกบ็รักษาไว้ได้”

หญิงเป็นโรคตกเลือด
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

ลูกสาวของไยรสัฟื� นขึ� นจากความตาย
(มก 7:---63; ลก =:6$-78)

$= ขณะที2พระองค์กาํลังตรัสสิ2งเหล่านีD แก่
พวกเขานัDน ดูเถิด ขุนนางคนหนึ2งมาและ
นมัสการพระองค์ โดยทูลว่า “บัดนีD ลูก
สาวของข้าพระองค์พึ2 งตายแล้ว แต่ขอ

เสดจ็มาและวางพระหัตถ์ของพระองค์บน
ตัวเขา และเขาจะมีชีวิตอยู่”
$? และพระเยซูได้ทรงลุกขึD น และเสดจ็
ตามเขาไป และพวกสาวกของพระองค์ก็
ทาํแบบเดียวกัน
-@ และดูเถิด ผู้หญิงคนหนึ2ง ซึ2งเป็นโรค
ตกเลือดมาสิบสองปีแล้ว แอบมาข้าง
หลังพระองค์ และสัมผัสเสืD อผ้าของพระ
องค์
-$ เพราะนางคิดภายในตัวเองว่า “ถ้าเรา
สามารถแตะต้องเสืD อผ้าของพระองค์เท่า
นัDน เรากจ็ะหายเป็นปกติ”
-- แต่พระเยซูทรงหันกลับมา และเมื2อ
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนาง พระองค์
ได้ตรัสว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงได้รับการปลอบ
ประโลมใจอันดีเถิด ความเชื2อของเจ้าทาํ
ให้เจ้าหายเป็นปกติ” และผู้หญิงนัDนกห็าย
เป็นปกติตัDงแต่ชั2วโมงนัDนเอง
-3 และเมื2 อพระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้าน
ของขุนนางนัDน และทอดพระเนตรเห็น
พวกนักเป่าปี2 และคนเป็นอันมากทาํเสียง
ดังอยู่
-6 พระองค์ได้ตรัสกับเขาทัDงหลายว่า
“จงถอยออกไปเถิด ด้วยว่าเดก็หญิงคนนีD
ยังไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่” และพวกเขา
กหั็วเราะเยาะพระองค์
-7 แต่เมื2อคนเหล่านัDนถูกขับออกไปแล้ว
พระองค์ได้เสด็จเข้าไป และจับเด็กหญิง
ที2มือของเธอ และเดก็หญิงนัDนกลุ็กขึD น
-8 และชื2 อเสียงของเหตุการณ์นีD ก็ลือไป
ตลอดทั2วแผ่นดินนัDน

($6) มก -:$=; ลก 7:33-37; $=:$- ($7) ยน 3:-?; กจ $3:--3; $6:-3
($=) มก 7:---63; ลก =:6$-78 ($?) มธ $@:--6 (--) มธ ?:-?
(-3) - พศด 37:-7 (-6) ยน $$:3 (-7) มธ =:3, $7 (-8) มธ 6:-6; มก $:-=, 67
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ชายตาบอดสองคน
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

-< และเมื2 อพระเยซูเสด็จไปจากที2 นั2น
ชายตาบอดสองคนตามพระองค์มา โดย
ร้องและทูลว่า “พระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิด
เจ้าข้า ขอเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด”
-= และเมื2 อพระองค์เสด็จเข้ามาในบ้าน
ชายตาบอดทัD งสองก็เข้ามาหาพระองค์
และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่าน
เชื2 อหรือว่า เราสามารถจะกระทาํการนีD
ได้” พวกเขาทูลพระองค์ว่า “เชื2อ พระ
เจ้าข้า”
-? แล้วพระองค์ทรงถูกต้องตาของพวก
เขา โดยตรัสว่า “ขอให้เกิดแก่พวกท่าน
ตามความเชื2อของพวกท่านเถิด”
3@ และดวงตาของพวกเขากถู็กเปิด และ
พระเยซูได้ทรงกาํชับพวกเขาอย่างแขง็ขัน
โดยตรัสว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดทราบ
เรื2องนีD เลย”
3$ แต่พวกเขา เมื2อพวกเขาจากไปแล้ว ก็
เผยแพร่ชื2 อเสียงของพระองค์ในแผ่นดิน
นัDนทัDงหมด
3- และขณะที2พระเยซูและพวกสาวก
กาํลังเสดจ็ออกไป ดูเถิด เขาทัDงหลายพา
คนใบ้คนหนึ2งที2มีผีสงิอยู่มาหาพระองค์
33 และเมื2อผีนัDนถูกขับออกไปแล้ว คน
ใบ้นัDนกพ็ูดได้ และคนเป็นอันมากก็ประ
หลาดใจนัก โดยกล่าวว่า “ไม่เคยเห็นเช่น
นีD ในอิสราเอลเลย”
36 แต่พวกฟาริสีกล่าวว่า “เขาขับพวก
ผีออกโดยอาศัยเจ้านายของพวกผีเหล่า

นัDน”
คนทําการยงัมีนอ้ย

ในภารกิจนี�
(มก 8:7-8; ลก $@:$-3)

37 และพระเยซูได้เสด็จไปตามบรรดา
นครและหมู่บ้านทัDงหลายโดยรอบ โดย
ทรงสั2 งสอนในธรรมศาลาทัD งหลายของ
พวกเขา และประกาศข่าวประเสริฐแห่ง
อาณาจักรนัDน และทรงรักษาทุกความเจบ็
ป่วยและทุกโรคในท่ามกลางประชาชนให้
หาย
38 และเมื2 อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
คนเป็นอันมากนัDน พระองค์ก็ทรงเกิด
ความกรุณาต่อเขาทัDงหลาย เพราะพวกเขา
อิดโรย และถูกกระจัดกระจายไปโดยรอบ
เหมือนฝูงแกะที2ไม่มีผู้เลีD ยง
3< แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของ
พระองค์ว่า “งานเกบ็เกี2ยวนัDนมีมากมาย
จริง ๆ แต่เหล่าคนงานกม็ีน้อย
3= เหตุฉะนัDน พวกท่านจงอ้อนวอนพระ
องค์ ผู้ ทรงเป็นเจ้าของงานเก็บเกี2 ยวนัD น
เพื2อที2พระองค์จะทรงส่งบรรดาคนงานเข้า
ไปในงานเกบ็เกี2ยวของพระองค์”

บทที� �C
ชื�ออคัรทูตสิบสองคน
กบังานที�ทรงมอบให้

(มก 8:$-$3; ลก ?:$-8)
$ และเมื2อพระองค์ทรงเรียกสาวกสบิสอง
คนของพระองค์ ให้มาหาพระองค์แล้ว
พระองค์ก็ประทานอาํนาจให้พวกเขาต่อ
ต้านผีโสโครกทัDงหลาย เพื2 อขับพวกมัน

(-<) มธ $7:-- (3@) มธ =:6; ลก 7:$6 (3$) มก <:38 (3-) มธ $-:--; ลก $$:$6
(33) มธ $-:-6; มก 3:-- (37) มธ 6:-3 (38) กดว -<:$<; มก 8:37
(3<) ลก $@:- (3=) - ธส 3:$ ($) ลก 8:$3
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หน้า 2434มัทธิว $@

ออก และเพื2อรักษาความเจบ็ป่วยทุกประ
เภทและโรคภัยทุกชนิดให้หาย
- บัดนีD  ชื2อต่าง ๆ ของพวกอัครทูตสบิ
สองคนมีดังนีD  คนแรกชื2 อซีโมน ผู้ที2 ถูก
เรียกว่าเปโตร กับอันดรูว์น้องชายของเขา
ยากอบบุตรชายของเศเบดี กับยอห์นน้อง
ชายของเขา
3 ฟีลิปและบารโธโลมิว โธมัสและมัทธิว
คนเกบ็ภาษี ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส
และเลบเบอัสผู้ซึ2งมีนามสกุลว่าธัดเดอัส
6 ซีโมนชาวคานาอัน และยูดาสอิสคาริ-
โอทผู้ที2ได้ทรยศพระองค์เช่นกัน
7 สิบสองคนเหล่านีD พระเยซูได้ทรงส่งให้
ออกไป และสั2งพวกเขา โดยตรัสว่า “อย่า
เข้าไปในทางแห่งพวกคนต่างชาติ และ
พวกท่านอย่าเข้าไปในนครใด ๆ ของชาว
สะมาเรีย
8 แต่จงไปหาแกะที2หลงหายไปของวงศ์
วานแห่งอิสราเอลดีกว่า
< และขณะที2พวกท่านไป จงประกาศ โดย
กล่าวว่า ‘อาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้
แล้ว’
= จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย จงรักษา
บรรดาคนโรคเรืD อนให้หายสะอาด จงให้
คนตายเป็นขึD นมา จงขับพวกผีปีศาจให้
ออก ท่านทัDงหลายได้รับเปล่า ๆ กจ็งให้
เปล่า ๆ
? อย่าจัดหาเหรียญทองคาํ หรือเงิน หรือ
ทองแดงไว้ในกระเป๋าทัD งหลายของพวก
ท่าน
$@ หรือย่ามสาํหรับการเดินทางของพวก

ท่าน หรือเสืDอคลุมสองตัว หรือบรรดารอง
เท้า หรือไม้ตะบองทัDงหลาย เพราะว่าผู้ทาํ
งานกส็มควรจะได้อาหารของเขา
$$ และพวกท่านจะเข้าไปในนครใดหรือ
เมืองใดก็ตาม จงสืบสวนว่าใครในที2 นั2น
เป็นคนสมควร และจงอาศัยอยู่ที2 นั2นจน
กว่าพวกท่านจะไปจากที2นั2น
$- และเมื2 อพวกท่านเข้ามาในครัวเรือน
ใด ๆ จงคาํนับครัวเรือนนัDน
$3 และถ้าครัวเรือนนัDนสมควร ก็จงให้
สันติสุขของพวกท่านมาสู่ ครัวเรือนนัD น
แต่ถ้าครัวเรือนนัDนไม่สมควร ก็จงให้
สันติสุขของพวกท่านกลับคืนมาสู่ พวก
ท่าน
$6 และผู้ใดก็ตามที2จะไม่ต้อนรับพวก
ท่าน และไม่ฟังบรรดาคาํของพวกท่าน
เมื2 อพวกท่านออกจากครัวเรือนนัD นหรือ
นครนัDน จงสะบัดผงคลีดินแห่งเท้าของ
พวกท่านออกเสยี
$7 เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
ในวันแห่งการพิพากษานัDน โทษของแผ่น
ดินโสโดมและโกโมราห์ จะเบากว่าโทษ
ของนครนัDน
$8 ดูเถิด เราส่งพวกท่านออกไปเหมือน
แกะอยู่ในท่ามกลางฝูงสนัุขป่า เหตุฉะนัDน
พวกท่านจงฉลาดเหมือนงูทัDงหลาย และ
ไม่มีภัยเหมือนพวกนกเขา
$< แต่จงระวังผู้คนไว้ให้ดี เพราะพวกเขา
จะมอบท่านทัD งหลายไว้กับสภาทัD งหลาย
และพวกเขาจะเฆี2 ยนพวกท่ านในธรรม
ศาลาทัDงหลายของพวกเขา

(-) ยน $:6- (6) ยน $3:-, -8; กจ $:$3 (7) มธ 6:$7; ยน 6:? (8) ยรม 7@:8; มธ $7:-6
(<) มธ 3:-; ลก ?:- (=) กจ =:$= (?) $ ซมอ ?:< ($@) $ ทธ 7:$= ($$) ลก $@:=
($3) สดด 37:$3 ($6) มก 8:$$ ($7) มธ $$:-- ($8) ลก $@:3 ($<) มก $3:?
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หน้า 2435มัทธิว $@

$= และพวกท่านจะถูกนาํไปอยู่ต่อหน้า
บรรดาเจ้ าเมื องและกษัตริ ย์ ทัD งหลาย
เพราะเห็นแก่เรา เพื2อจะได้เป็นพยานต่อ
พวกเขาและต่อพวกคนต่างชาติ
$? แต่เมื2 อพวกเขามอบพวกท่านไว้นัDน
อย่าเป็นกังวลว่าพวกท่านจะพูดอย่างไร
หรืออะไร เพราะคาํพูดนัDนจะประทานแก่
พวกท่านในโมงยามเดียวกันนัD นว่าพวก
ท่านจะพูดอะไรดี
-@ เพราะว่าพวกท่านมิได้เป็นผู้ที2พูด แต่
พระวิญญาณของพระบิดาของพวกท่าน
เป็นผู้ซึ2งตรัสในพวกท่าน
-$ และพี2ก็จะมอบน้องให้ถึงความตาย
และพ่อจะมอบลูก และลูก ๆ กจ็ะขึD นมา
ต่อสู้ พ่อแม่ของตน และทาํให้พ่อแม่ถูก
ประหารชีวิต
-- และพวกท่านจะถูกเกลียดชังโดยคน
ทัDงสิD นเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ที2
อดทนได้จนถึงที2สดุ กจ็ะรอดพ้นได้
-3 แต่เมื2 อพวกเขาข่มเหงพวกท่านใน
นครนีD  พวกท่านจงหนีไปยังอีกนครหนึ2ง
เพราะเรากล่าวความจริงแก่พวกท่านว่า
พวกท่านจะยังไม่ไปทั2วนครต่าง ๆ แห่ง
อิสราเอล จนกว่าบุตรมนุษย์จะเสดจ็มา

ปัญหาต่าง ๆ ของ
ผูที้�เป็นสาวก

-6 สาวกไม่ใหญ่กว่าอาจารย์ของตน และ
ผู้รับใช้ไม่ใหญ่กว่านายของตน
-7 ก็พออยู่แล้วสาํหรับสาวกที2 เขาจะได้
เป็นเสมออาจารย์ของตน และผู้รับใช้
เสมอนายของตน ถ้าพวกเขาได้เรียกเจ้า

ของบ้านว่าเบเอลเซบูบแล้ว พวกเขาจะ
เรียกคนเหล่านัDนแห่งบ้านของเขามากยิ2 ง
กว่านัDนสกัเท่าใด
-8 เหตุฉะนัDนอย่ากลัวพวกเขา เพราะว่า
ไม่มีสิ2งใดปิดบังไว้ที2จะไม่ถูกเปิดเผย และ
ถูกซ่อนไว้ที2จะไม่เป็นที2รู้ จัก
-< สิ2งที2 เรากล่าวแก่พวกท่านในที2มืด
พวกท่านจงกล่าวสิ2งนัDนในที2สว่าง และสิ2ง
ใดที2พวกท่านได้ยินในหู พวกท่านจงประ
กาศสิ2งนัDนบนดาดฟ้าบ้านทัDงหลาย
-= และอย่ากลัวคนทัDงหลายซึ2งฆ่าได้แต่
กาย แต่ไม่สามารถที2จะฆ่าจิตวิญญาณได้
แต่จงกลัวพระองค์ผู้ ซึ2 งทรงสามารถที2 จะ
ทาํลายทัD งจิตวิญญาณและร่างกายในนรก
ได้ดีกว่า
-? นกกระจอกสองตัวถูกขายบาทหนึ2งมิ
ใช่หรือ และไม่มีตัวหนึ2งในพวกนกนัDนจะ
ตกลงถึงดินได้ นอกจากพระบิดาของพวก
ท่านทรงทราบ
3@ แต่บรรดาเส้นผมแห่งศีรษะของพวก
ท่านกถู็กนับไว้แล้วทุกเส้น
3$ เหตุฉะนัDนพวกท่านอย่ากลัวเลย พวก
ท่านกม็ีค่ามากกว่านกกระจอกหลายตัว
3- เหตุฉะนัDนผู้ใดก็ตามที2จะยอมรับเรา
ต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นัDนต่อพระ
พักตร์พระบิดาของเราผู้ ซึ2 งทรงสถิตใน
สวรรค์ด้วย
33 แต่ผู้ใดกต็ามที2จะปฏิเสธเราต่อหน้า
มนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นัDนต่อพระพักตร์
พระบิดาของเราผู้ ซึ2 งทรงสถิตในสวรรค์
ด้วย

($=) - ทธ 6:$8 ($?) อพย 6:$- (-@) - ซมอ -3:- (-$) มคา <:8 (--) มก $3:$3
(-3) มธ $8:-= (-6) ยน $7:-@ (-7) ยน =:6= (-8) มก 6:-- (-=) ลก $-:6-7
(-?) ลก $-:8-< (3@) ลก -$:$= (3-) ลก $-:=; วว 3:7 (33) - ทธ -:$-
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จงรกัพระเยซูมากกว่าบิดามารดา
36 อย่าคิดว่าเราได้มาเพื2อที2จะส่งสันติ-
ภาพไปบนแผ่นดินโลก เรามิได้มาเพื2อที2
จะส่งสันติภาพไป แต่ดาบเล่มหนึ2 งต่าง
หาก
37 ด้วยว่าเราได้มาเพื2อที2จะให้ลูกชายไม่
ลงรอยกับบิดาของตน และลูกสาวไม่ลง
รอยกบัมารดาของตน และลูกสะใภไ้ม่ลง
รอยกบัแม่สามีของตน
36 และบรรดาคู่อริของผูห้นึ�งผูใ้ดจะเป็น
พวกคนแห่งครวัเรือนของตนเอง
3< ผู้ใดที2 รักบิดาหรือมารดายิ2งกว่าเราก็
ไม่สมกับเรา และผู้ใดที2 รักบุตรชายหรือ
บุตรสาวยิ2งกว่าเรากไ็ม่สมกับเรา
3= และผู้ใดที2ไม่รับเอากางเขนของตน
และตามเรามา กไ็ม่สมกับเรา
3? ผู้ใดที2พบชีวิตของตนจะกลับเสยีชีวิต
นัDน และผู้ใดที2เสียชีวิตของตนเพราะเห็น
แก่เรากจ็ะพบชีวิตนัDน
6@ ผู้ใดที2ยอมรับท่านทัDงหลายกย็อมรับ
เรา และผู้ใดที2ยอมรับเรากย็อมรับพระ
องค์ผู้ที2ได้ทรงส่งเรามา
6$ ผู้ใดที2ยอมรับผู้พยากรณ์ในนามของ
ผู้พยากรณ์ กจ็ะได้รับบาํเหนจ็ของผู้พยา
กรณ์ และผู้ใดที2ยอมรับผู้ชอบธรรมใน
นามของผู้ชอบธรรม กจ็ะได้รับบาํเหน็จ
ของผู้ชอบธรรม
6- และผู้ใดกต็ามที2จะเอานํDาเยน็สักถ้วย
หนึ2 งให้คนเล็กน้อยเหล่านีD สักคนหนึ2 งใน
นามแห่งสาวกคนหนึ2ง เรากล่าวความจริง
แก่ท่านทัDงหลายว่า คนนัDนจะขาดบาํเหนจ็

ของตนกห็ามิได้”
บทที� ��

$ และต่อมาเมื2อพระเยซูได้ตรัสสั2งสาวก
สิบสองคนของพระองค์เสร็จแล้ว พระ
องค์กเ็สดจ็ไปจากที2นั2นเพื2อจะสั2งสอนและ
ประกาศในนครต่าง ๆ ของพวกเขา

พระเยซูทรงยกย่อง
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(ลก <:$?--?)
- บัดนีD เมื2อยอห์นได้ยินในคุกถึงการงาน
เหล่านัDนของพระคริสต์ ท่านก็ส่งสาวก
สองคนของท่านไป
3 และทูลพระองค์ว่า “ท่านเป็นผู้ที2จะมา
นัDนหรือ หรือพวกเราจะต้องเฝ้าคอย
ผู้อื2น”
6 พระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวกเขาว่า
“จงไปและแจ้งแก่ยอห์นอีกครัD งถึ งสิ2 ง
เหล่านัDนซึ2งท่านทัDงหลายได้ยินและเห็น
7 คนตาบอดได้รับการมองเห็นของพวก
เขา และคนง่อยเดินได้ คนโรคเรืD อนถูก
ชาํระให้หายสะอาด และคนหูหนวกกไ็ด้
ยิน คนตายแล้วถูกทาํให้เป็นขึD นมา และ
คนยากจนมีข่าวประเสริฐประกาศแก่พวก
เขา
8 และผู้ใดกต็ามที2จะไม่สะดุดในเรา ผู้นัDน
กไ็ด้รับพร”
< และขณะที2พวกสาวกกาํลังจากไป พระ
เยซูเริ2 มตรัสกับคนเป็นอันมากเกี2 ยวกับ
ยอห์นว่า “ท่านทัDงหลายได้ออกไปในถิ2น-
ทุรกันดารเพื2อดูอะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูก
ลมพัดหรือ

(36) ลก $-:6? (37) มคา <:8 (38) ยน $3:$= (3<) ลก $6:-8 (3=) มก =:36 (3?) ยน $-:-7
(6@) ลก ?:6= (6$) $ พกษ $<:$@ (6-) มก ?:6$ ($) ลก -3:7 (-) มธ 6:$-; $6:3; ลก <:$=-37
(3) ยน 8:$6 (7) อสย -?:$=; 37:6-8; 8$:$ (8) รม ?:3- (<) ลก <:-6; อฟ 6:$6
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หน้า 2437มัทธิว $$

= แต่ท่านทัDงหลายได้ออกไปเพื2 อดูอะไร
คนนุ่งห่มผ้าเนืD ออ่อนนิ2มหรือ ดูเถิด คน
ทัD งหลายที2 นุ่ งห่มผ้าเนืD ออ่อนนิ2มก็อยู่ ใน
บรรดาพระราชวังของกษัตริย์ทัDงหลาย
? แต่ท่านทัDงหลายได้ออกไปเพื2 อดูอะไร
ศาสดาพยากรณ์คนหนึ2งหรือ ใช่แล้ว เรา
กล่าวแก่ท่านทัDงหลาย และยิ2งกว่าศาสดา
พยากรณ์เสยีอีก
$@ ด้วยว่านี2แหละคือผู้ที2 ถูกเขียนถึงว่า
‘ดูเถิด เราส่งทูตของเราไปขา้งหนา้ท่าน
ผูซึ้�งจะเตรียมหนทางของท่านไวข้า้งหนา้
ท่าน’
$$ เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
ในท่ ามกลางบรรดาคนที2 เกิ ดจากพวก
ผู้หญิง ไม่มีผู้ใดเกิดขึD นที2ใหญ่กว่ายอห์น
ผู้ให้รับบัพติศมา แต่อย่างไรกต็ามผู้ที2ตํ2า
ต้อยที2 สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็เป็น
ใหญ่กว่ายอห์นเสยีอีก
$- และตัD งแต่วันเวลาของยอห์นผู้ให้รับ
บัพติศมาจนถึงตอนนีD  อาณาจักรแห่ง
สวรรค์กผ็จญกับความรุนแรง และพวกที2
ชอบใช้ความรุนแรงกชิ็งอาณาจักรนัDนโดย
ใช้กาํลัง
$3 เพราะศาสดาพยากรณ์เหล่านัDนทุกคน
และพระราชบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึง
ยอห์น
$6 และถ้าท่านทัDงหลายจะยอมรับสิ2งนีD
ยอห์นคนนีD แหละเป็นเอลียาห์ซึ2งจะมานัDน
$7 ผู้ที2มีหูที2จะฟัง จงให้ผู้นัDนฟังเถิด
$8 แต่เราจะเปรียบคนชั2วอายุนีD เหมือน
กับอะไรดี คนชั2 วอายุนีD เปรียบเหมือน

เดก็ ๆ ซึ2งนั2งในตลาดทัDงหลาย และร้อง
บอกแก่เพื2อน ๆ ของตน
$< และกล่าวว่า ‘พวกฉันได้เป่าปี2 ให้พวก
เธอ และพวกเธอมิได้เต้นราํ พวกฉันได้
พิลาปรํ2าไห้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้
ครํ2าครวญ’
$= ด้วยว่ายอห์นได้มาทัDงไม่ได้กินหรือ
ดื2ม และพวกเขากล่าวว่า ‘เขามีผีตนหนึ2ง
เข้าสงิอยู่’
$? บุตรมนุษย์ได้เสด็จมาทัDงกินและดื2ม
และพวกเขากล่าวว่า ‘ดูเถิด ชายผู้กินเติบ
และดื2มนํDาองุ่นมาก เป็นมิตรสหายกับ
พวกคนเก็บภาษีและคนบาปทัD งหลาย’
แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้ว
โดยบุตรทัDงหลายของนาง”

การพิพากษาสําหรบัผูที้�ไม่เชื�อ
-@ แล้วพระองค์กท็รงตัDงต้นติเตียนนคร
ต่าง ๆ ที2พระองค์ได้ทรงกระทาํบรรดา
การอิทธิฤทธิKเป็นส่วนมาก เพราะพวกเขา
มิได้กลับใจเสยีใหม่
21 “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่
เจ้า เมืองเบธไซดา เพราะถ้าบรรดาการ
อิทธิฤทธิK ซึ2 งได้ถูกกระทาํในพวกเจ้า ได้
ถูกกระทาํในเมืองไทระและเมืองไซดอน
แล้ว คนทัDงหลายในเมืองทัDงสองนัDนกค็ง
จะได้กลับใจเสียใหม่ตัD งนานแล้วในผ้า
กระสอบและขีD เถ้า
-- แต่เรากล่าวแก่เจ้าทัDงสองว่า ในวัน
แห่งการพิพากษา โทษของเมืองไทระและ
เมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าทัDงสอง
-3 และเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ2งถูกยก

(?) ลก $:<8 ($@) มลค 3:$ ($-) ลก $8:$8 ($3) มลค 6:8 ($6) ลก $:$<
($7) ลก =:= ($8) ลก <:3$ ($?) มธ ?:$@; ลก <:37 (-@) ลก $@:$3-$7, $=
(-$) ยนา 3:< (--) มธ $@:$7; $$:-6 (-3) อสย $6:$3; พคค -:$; อสค -8:-@
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หน้า 2438มัทธิว $$-$-

ขึD นไปถึงฟ้าสวรรค์ จะถูกนาํลงไปถึงนรก
ต่างหาก ด้วยว่าถ้าบรรดาการอิทธิฤทธิKซึ2ง
ได้ถูกกระทาํในเจ้านัDน ได้ถูกกระทาํใน
เมืองโสโดมแล้ว เมืองนัDนกค็งจะได้เหลือ
อยู่จนถึงทุกวันนีD
-6 แต่เรากล่าวแก่พวกเจ้าว่า ในวันแห่ง
การพิพากษา โทษของแผ่นดินโสโดมจะ
เบากว่าโทษของเจ้า”
-7 ในเวลานัDนพระเยซูทรงตอบและทูลว่า
“ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ โอ
ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก เพราะพระองค์ได้ทรง
ปิดบังสิ2งเหล่านีD ไว้จากคนมีปัญญาและคน
สขุุมรอบคอบ และได้ทรงเปิดเผยสิ2งเหล่า
นีD แก่พวกเดก็อ่อน
-8 กเ็ป็นอย่างนัDน ข้าแต่พระบิดา เพราะ
เป็นที2 ชอบพระทัยในสายพระเนตรของ
พระองค์
-< พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ2งสารพัด
ให้แก่เรา และไม่มีผู้ใดรู้ จักพระบุตรนอก
จากพระบิดา และไม่มีผู้ใดรู้ จักพระบิดา
นอกจากพระบุตร และผู้ใดกต็ามที2พระ
บุตรประสงค์จะสาํแดงพระองค์

การเชื� อเชิญที�ยิ�งใหญ่
-= จงมาหาเรา ท่านทัDงหลายทุกคนที2ทาํ
งานเหนด็เหนื2อยและแบกภาระหนัก และ
เราจะให้การหยุดพักแก่ท่านทัDงหลาย
-? จงเอาแอกของเราแบกไว้บนท่านทัDง
หลาย และจงเรียนจากเรา เพราะว่าเรามี
ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทัDง
หลายจะพบการหยุดพักสาํหรับจิตวิญ-

ญาณของพวกท่าน
3@ ด้วยว่าแอกของเรากแ็บกง่าย และ
ภาระของเรากเ็บา”

บทที� �&
พระคริสตเ์ป็นเจา้เป็นใหญ่

แห่งวนัสะบาโต
(มก -:-3--=; ลก 8:$-7)

$ ในเวลานัDนพระเยซูเสด็จผ่านเข้าไปใน
ทุ่งธัญพืชในวันสะบาโต และพวกสาวก
ของพระองค์กหิ็ว และเริ2มเดด็ธัญพืชและ
กิน
- แต่เมื2อพวกฟาริสเีห็นอย่างนัDน พวกเขา
กก็ล่าวแก่พระองค์ว่า “ดูเถิด พวกสาวก
ของท่านทาํสิ2งซึ2 งผิดพระราชบัญญัติที2จะ
กระทาํในวันสะบาโต”
3 แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทัDง
หลายยังไม่ได้อ่านหรือ ซึ2งดาวิดได้กระทาํ
เมื2อท่านหิวและพรรคพวกที2อยู่กับท่าน
6 ท่านได้เข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
และรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์
ซึ2 งผิดพระราชบัญญัติที2 ท่ านและพรรค
พวกซึ2 งอยู่กับท่านจะรับประทาน แต่สาํ
หรับพวกปุโรหิตเท่านัDน
7 หรือท่านทัDงหลายไม่ได้อ่านในพระ
ราชบัญญัติหรือ ที2 ว่า ในวันสะบาโตทัDง
หลายพวกปุโรหิตในพระวิหารดูหมิ2นวัน
สะบาโตและไร้ที2ติ
8 แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ใน
สถานที2 แห่งนีD มี ผู้หนึ2 งเป็นใหญ่กว่าพระ
วิหาร
< แต่ถ้าท่านทัDงหลายได้ทราบว่าสิ2งนีD มี

(-6) มธ $@:$7 (-7) สดด =:-; มธ $8:$<; ลก $@:-$ (-<) มธ -=:$=; ลก $@:-- (-=) ยน 8:37
(-?) ศคย ?:?; ยรม 8:$8; ยน $3:$7; อฟ 6:-; ฟป -:7 (3@) $ ยน 7:3 ($) พบญ -3:-7 (3) อพย 3$:$7
(6) อพย -7:3@; ลนต =:3$ (7) กดว -=:?; ยน <:-- (8) - พศด 8:$=; อสย 88:$ (<) $ ซมอ $7:--
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หน้า 2439มัทธิว $-

ความหมายอะไรที2 ว่า ‘เราประสงค์ความ
เมตตา และไม่ประสงค์เครื�องสัตวบูชา’
ท่านทัDงหลายกค็งจะไม่ปรับโทษคนที2ไม่มี
ความผิด
= เพราะว่าบุตรมนุษย์จึงทรงเป็นเจ้าเป็น
ใหญ่เหนือแม้แต่วันสะบาโต”

ทรงรกัษาชายมือลีบใหห้าย
(มก 3:$-8; ลก 8:8-$$)

? และเมื2 อพระองค์ได้เสด็จไปจากที2 นั2น
พระองค์ก็เข้าไปในธรรมศาลาของพวก
เขา
$@ และดูเถิด มีชายคนหนึ2 งซึ2 งมือข้าง
หนึ2งของเขาลีบ และคนทัDงหลายถามพระ
องค์ โดยกล่าวว่า “เป็นการถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติหรือไม่ที2 จะรักษาในวัน
สะบาโตทัDงหลาย” เพื2อพวกเขาจะหาเหตุ
ฟ้องพระองค์ได้
$$ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จะมี
ผู้ ใดในท่ามกลางพวกท่านที2 จะมีแกะตัว
เดียว และถ้าแกะตัวนัDนตกลงไปในบ่อใน
วันสะบาโต ผู้นัDนจะไม่ฉุดลากแกะตัวนัDน
และยกมันออกมาหรือ
$- ฉะนัDนมนุษย์คนหนึ2งย่อมประเสริฐยิ2ง
กว่าแกะมากเท่าใด เหตุฉะนัDนจึงถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติที2 จะกระทาํการดีได้
ในวันสะบาโตทัDงหลาย”
$3 แล้วพระองค์ก็ตรัสกับชายคนนัDนว่า
“จงเหยียดมือของท่านออกเถิด” และเขา
กเ็หยียดมือของเขาออก และมือนัDนกห็าย
เป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ2ง
$6 แล้วพวกฟาริสกีอ็อกไป และเรียกประ

ชุมสมาชิกสภาเรื2 องพระองค์ว่า พวกเขา
จะทาํลายพระองค์ได้อย่างไร

คนเป็นอนัมากที�ติดตามมา
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

$7 แต่เมื2อพระเยซูทรงทราบเรื2องนีD  พระ
องค์จึงทรงปลีกตัวออกไปจากที2นั2น และ
ประชาชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป
และพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายสิD น
ทุกคน
$8 และทรงกาํชับพวกเขาว่าพวกเขาไม่
ควรแพร่งพรายเกี2ยวกับพระองค์
$< เพื2อสิ2งนีD จะสาํเรจ็ซึ2งได้ถูกกล่าวไว้โดย
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ซึ2งกล่าวว่า
18 ‘ดูเถิด ผูร้ับใชข้องเรา ผูซึ้�งเราได้
เลือกสรรไว ้ ที�รักของเรา ผูซึ้�งจิตใจของ
เราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเรา
สวมท่านไว ้ และท่านจะประกาศการ
พิพากษาแก่พวกคนต่างชาติ
19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท หรือรอ้งออก
และไม่มีผู ้ใดจะได้ยินเสียงของท่านตาม
ถนน
20 ไมอ้อ้ชํ &าแลว้ท่านจะไม่หัก และไสต้ะ-
เกียงเป็นควนัแลว้ท่านจะไม่ดับ จนกว่า
ท่านจะส่งการพิพากษาไปสู่ชยัชนะ
21 และในนามของท่าน บรรดาประชา-
ชาติจะวางใจ’

ชายมีผีสิงไดร้บัการรกัษาใหห้าย
พวกฟาริสีกล่าวหาว่า

เป็นโดยอาศยัเบเอลเซบูบ
(มก 3:-3-3@; ลก $$:$6--3)

-- แล้วมีคนหนึ2งถูกพามาหาพระองค์ ซึ2ง
(?) มก 3:$ ($@) ลก $3:$6; ยน ?:$8 ($6) สดด -:-; มธ -<:$; มก 3:8; ลก 8:$$; ยน 7:$=
($7) มธ $@:-3; $?:-; มก 3:< ($8) มธ =:6; ?:3@; $<:?
($=) อสย 6-:$; มธ 3:$< (--) มธ ?:3-; มก 3:$$
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หน้า 2440มัทธิว $-

เขามีผีตนหนึ2งเข้าสิงอยู่ ตาบอดและเป็น
ใบ้ และพระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย จน
กระทั2 งคนตาบอดและใบ้นัD นทัD งพูดและ
เห็นได้
-3 และประชาชนทุกคนกป็ระหลาดใจ
และกล่าวว่า “คนนีD เป็นบุตรชายของดาวิด
มิใช่หรือ”
-6 แต่เมื2อพวกฟาริสไีด้ยินเช่นนัDน พวก
เขาก็กล่าวว่า “คนนีD มิได้ขับพวกผีออก
ยกเว้นโดยอาศัยเบเอลเซบูบเจ้านายของ
พวกผีเหล่านัDน”
-7 และพระเยซูทรงทราบบรรดาความ
คิดของพวกเขา และตรัสกับพวกเขาว่า
“ราชอาณาจักรทุกแห่งซึ2งแตกแยกกันเอง
กจ็ะถูกนาํมาสู่การรกร้าง และบรรดานคร
หรือครัวเรือนซึ2งแตกแยกกันเองจะตัDงอยู่
ไม่ได้
-8 และถ้าซาตานขับซาตานออก มันก็
แตกแยกกันในตัวมันเอง แล้วอาณาจักร
ของมันจะตัDงอยู่อย่างไรได้
-< และถ้าเราโดยอาศัยเบเอลเซบูบขับผี
ทัDงหลายออก ลูก ๆ ของท่านทัDงหลายขับ
พวกมันออกโดยอาศัยใครเล่า เหตุฉะนัDน
ลูก ๆ ของท่านทัDงหลายเองจะเป็นผู้ที2ตัด
สนิท่านทัDงหลาย
-= แต่ถ้าเราขับผีทัDงหลายออกโดยพระ
วิญญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระ
เจ้ากม็าถึงท่านทัDงหลายแล้ว
-? หรือมิฉะนัDนคนหนึ2งจะเข้าไปในบ้าน
ของคนที2 มีกาํลังมากและปล้นเอาทรัพย์
ของเขาอย่างไรได้ ถ้าเขาไม่จับคนที2มี

กาํลังมากนัDนมัดไว้เสียก่อน และจากนัDน
เขาจึงจะปล้นบ้านของเขาได้
3@ ผู้ที2ไม่อยู่ฝ่ายเรากต่็อสู้กับเรา และผู้
ที2 ไม่รวบรวมไว้กับเราก็ทาํให้กระจัดกระ
จายไปทั2ว

บาปซึ�งทรงอภยัใหไ้ม่ได้
(มก 3:-?-3@)

3$ เพราะฉะนัDน เรากล่าวแก่ท่านทัDง
หลายว่า บาปและคาํหมิ2นประมาททุก
อย่างจะโปรดยกโทษให้มนุษย์ แต่คาํหมิ2น
ประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิK จะไม่
โปรดยกโทษให้มนุษย์
3- และผู้ใดกต็ามที2กล่าวสกัคาํต่อสู้ บุตร
มนุษย์ จะโปรดยกโทษสิ2งนีD ให้ผู้นัDน แต่
ผู้ใดก็ตามที2กล่าวต่อสู้ พระวิญญาณบริ-
สุทธิK จะไม่โปรดยกโทษสิ2งนีD ให้ผู้นัDน ทัDง
ในโลกนีD  หรือในโลกที2จะมานัDน

คําพูดที�ชั �วรา้ยแสดงใหเ้ห็น
ถึงจิตใจที�ชั �วรา้ย
(ลก 8:63-67)

33 จงกระทาํให้ต้นไม้ดี และผลของต้น
ไม้นัDนดี หรือมิฉะนัDนจงกระทาํให้ต้นไม้
เลว และผลของต้นไม้นัDนเลว เพราะต้น
ไม้ถูกรู้ จักโดยผลของมัน
36 โอ ชั2 วอายุแห่งงูร้ายทัDงหลาย พวก
ท่าน ซึ2งเป็นคนชั2วร้าย จะพูดสิ2งดี ๆ ได้
อย่างไร ด้วยว่าจากบรรดาสิ2งที2เตม็อยู่ใน
ใจ ปากกพ็ูดออกมา
37 คนดีกเ็อาของดีทัDงหลายออกมาจาก
คลังดีแห่งใจนัDน และคนชั2วร้ายกเ็อาของ
ชั2วร้ายทัDงหลายออกมาจากคลังชั2วร้าย

(-3) มธ ?:-<; -$:? (-6) มธ ?:36; มก 3:--; ลก $$:$7 (-7) มธ ?:6; ยน -:-7 (-=) ดนล -:66; ลก $:33
(-?) อสย 6?:-6; ลก $$:-$ (3$) มก 3:-=-3@; ลก $-:$@ (3-) มธ $$:$?; ยน <:$-, 7-; $ ทธ $:$3
(33) มธ <:$8-$=; ลก 8:63-66; ยน $7:6 (36) $ ซมอ -6:$3; อสย 3-:8; มธ 3:<; ลก 3:<
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38 แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า คาํที2
ไม่เป็นสาระทุกคาํที2มนุษย์จะพูดนัDน พวก
เขาจะต้องให้การสาํหรับคาํเหล่านัDนในวัน
แห่งการพิพากษา
3< เพราะว่าโดยบรรดาคาํของท่าน ท่านก็
จะพ้นโทษได้ และโดยบรรดาคาํของท่าน
ท่านจะต้องถูกปรับโทษ”

โยนาหคื์อตวัอย่างแห่ง
การเป็นขึ� นมาของพระคริสต์

(ลก $$:-?-66)
3= แล้วบางคนในพวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริสตีอบ โดยกล่าวว่า “อาจารย์เจ้า
ข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะเห็นหมายสาํคัญ
อันหนึ2งจากท่าน”
3? แต่พระองค์ทรงตอบและตรัสแก่พวก
เขาว่า “คนชั2วอายุที2ชั2วร้ายและเล่นชู้แสวง
หาหมายสาํคัญ และจะไม่โปรดให้หมาย
สาํคัญแก่มันเลย เว้นไว้แต่หมายสาํคัญ
ของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์
6@ ด้วยว่า ‘โยนาห์ไดอ้ยู่ในทอ้งปลาวาฬ
นั&นสามวนัและสามคืน’ ฉันใด บุตร
มนุษย์จะอยู่ ในท้องแผ่นดินโลกสามวัน
และสามคืนฉันนัDน
6$ ชาวนีนะเวห์จะลุกขึD นในการพิพากษา
พร้อมกับคนชั2วอายุนีD  และจะกล่าวโทษ
มัน เพราะว่าชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเสีย
ใหม่เพราะการประกาศของโยนาห์ และ
ดูเถิด ผู้หนึ2 งที2 เป็นใหญ่กว่าโยนาห์ก็อยู่
ที2นี2
6- นางกษัตริย์แห่งทศิใต้จะลุกขึD นในการ
พิพากษาพร้อมกับคนชั2วอายุนีD  และจะ

กล่าวโทษมัน เพราะว่าพระนางนัDนได้มา
จากที2สุดปลายของแผ่นดินโลกเพื2อจะฟัง
สติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ผู้หนึ2ง
ซึ2งเป็นใหญ่กว่าซาโลมอนกอ็ยู่ที2นี2

บั�นปลายของผูที้�งมงาย
หวงัพึ�งความดีของตนเอง

(ลก $$:-6--8)
63 เมื2อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว มัน
ก็เดินท่องไปในสถานที2แห้งแล้งทัDงหลาย
โดยแสวงหาการหยุดพัก แต่ไม่พบเลย
66 แล้วมันกก็ล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยัง
เรือนของข้าที2 ข้าได้ออกมานัDน’ และเมื2อ
มันมาถึงแล้ว มันกพ็บว่าเรือนนัDนว่าง
เปล่า ถูกปัดกวาดและตกแต่งไว้แล้ว
67 แล้วมันจึงไปและพาผีอื2นอีกเจ็ดผีที2
ชั2วกว่ามันเองมาด้วยกันกับมัน และพวก
มันกเ็ข้าไปและอาศัยอยู่ที2นั2น และสภาพ
ในตอนท้ายของคนนัDนก็เลวร้ายกว่าตอน
แรก จะเป็นอย่างนัDนแหละกับคนชั2วอายุ
อันชั2วนีD ”

ผูที้�ประพฤติตามพระประสงค์
ของพระเจา้ก็เปรียบเหมือน

มารดาของพระคริสต์
(มก 3:3$-37; ลก =:$?--$)

68 ขณะที2พระองค์ยังตรัสกับประชาชน
อยู่นัDน ดูเถิด มารดาของพระองค์และ
พวกน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอก
ประสงค์จะสนทนากับพระองค์
6< แล้วคนหนึ2 งทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด
มารดาของพระองค์และพวกน้องชายของ
พระองค์ยืนอยู่ข้างนอก ประสงค์จะสน-

(3=) มธ $8:$; มก =:$$; ลก $$:$8 (3?) อสย 7<:3; มธ $8:6; มก =:3= (6@) ยนา $:$<
(6$) ยรม 3:$$; อสค $8:7$ (6-) $ พกษ $@:$; - พศด ?:$ (63) โยบ $:<; ลก $$:-6
(67) มก 7:?; ลก $$:-8 (68) มธ $3:77; มก 3:3$ (6<) มธ $3:77; ยน -:$-

 40_mat.pub 
 page 28

 Thursday, May 25, 2023 11:32 



หน้า 2442มัทธิว $--$3

ทนากับพระองค์”
6= แต่พระองค์ทรงตอบและตรัสกับผู้ที2
ทูลพระองค์นัDนว่า “ใครเป็นมารดาของ
เรา และใครเป็นพวกน้องชายของเรา”
6? และพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของ
พระองค์ ไปทางพวกสาวกของพระองค์
และตรัสว่า “ดูเถิด มารดาของเราและ
พวกน้องชายของเรา
7@ ด้วยว่าผู้ใดก็ตามที2จะกระทาํตามนํDา
พระทัยพระบิดาของเราผู้ ซึ2 งทรงสถิตใน
สวรรค์ ผู้นัDนแหละเป็นน้องชาย และน้อง
สาว และมารดาของเรา”

บทที� �5
คําอุปมาเกี�ยวกบัผูห้ว่านพืช
(มก 6:$--@; ลก =:6-$7)

$ ในวันนัDนเองพระเยซูเสด็จออกไปจาก
บ้าน และประทบันั2งที2ชายทะเล
- และประชาชนเป็นอันมากมาชุมนุมกัน
มาหาพระองค์ ดังนัDนพระองค์จึงเสดจ็ลง
ไปในเรือลาํหนึ2 ง และประทับนั2ง และ
บรรดาคนเหล่านัDนกยื็นอยู่บนฝั2ง
3 และพระองค์ตรัสหลายประการกับพวก
เขาเป็นคาํอุปมา โดยกล่าวว่า “ดูเถิด ผู้
หว่านคนหนึ2งออกไปเพื2อหว่าน
6 และเมื2 อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตาม
หนทางบ้าง และพวกนกกม็ากินเมลด็พืช
เหล่านัDนเสยี
7 บ้างกต็กบนที2ต่าง ๆ ที2มีหินเยอะ ซึ2ง
เป็นที2 ๆ เมล็ดพืชเหล่านัDนมีเนืD อดินไม่
มาก และพวกมันงอกขึD นทนัท ีเพราะพวก
มันมีดินไม่ลึก

8 และเมื2อดวงอาทิตย์ขึD นแล้ว เมลด็พืช
เหล่านัDนกถู็กแผดเผา และเพราะเหตุพวก
มันไม่มีราก พวกมันจึงเหี2ยวไป
< และบ้างก็ตกท่ามกลางต้นหนามทัDง
หลาย และต้นหนามเหล่านัDนก็งอกขึD น
และปกคลุมเมลด็พืชเหล่านัDนเสยี
= แต่เมลด็พืชอื2น ๆ กต็กที2ดินดี และเกิด
ผล หนึ2งร้อยเท่าบ้าง หกสบิเท่าบ้าง สาม
สบิเท่าบ้าง
? ผู้ที2มีหูที2จะฟัง จงให้ผู้นัDนฟังเถิด”
$@ และพวกสาวกมาและทูลพระองค์ว่า
“ทาํไมพระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นคาํ
อุปมา”
$$ พระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “เพราะว่าข้อความลึกลับของอาณา-
จักรแห่งสวรรค์ โปรดให้ท่ านทัD งหลาย
ทราบได้ แต่คนเหล่านัDนไม่โปรดให้ทราบ
$- ด้วยว่าผู้ใดกต็ามที2มีอยู่แล้ว จะเพิ2ม
เติมให้คนนัDน และคนนัDนจะมีเหลือเฟือ
มากขึD น แต่ผู้ใดกต็ามที2ไม่มีนัDน แม้แต่ซึ2ง
เขามีอยู่กจ็ะต้องเอาไปจากเขา
$3 เหตุฉะนัDนเราจึงกล่าวแก่พวกเขาเป็น
คาํอุปมา เพราะว่าถึงพวกเขาเห็นก็
เหมือนไม่เห็น และถึงพวกเขาได้ยินก็
เหมือนไม่ได้ยิน และพวกเขาไม่เข้าใจ
$6 และในคนเหล่านีD คาํพยากรณ์ของ
อิสยาห์กส็าํเรจ็จริง ซึ2งกล่าวว่า ‘พวกเจา้
จะไดยิ้นกจ็ริง และจะไม่เขา้ใจ และพวก
เจา้จะดูกจ็ริง และจะไม่รบัรู ้
15 เพราะว่าใจของชนชาตินี& หยาบหนา
และหูของพวกเขาก็ตึง และตาของพวก

(6?) ยน -@:$<; รม =:-? (7@) ยน $7:$6; กท 7:8 ($) มธ $3:$-$7 (-) ลก 7:3; =:6
(3) ลก =:7 (=) ปฐก -8:$-; มธ $3:-3 (?) มธ $$:$7; มก 6:?
($$) มธ $$:-7; มก 6:$@-$$ ($-) มธ -7:-?; มก 6:-7 ($6) อสย 8:?; อสค $-:-
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เขา พวกเขากปิ็ดเสียแลว้ เกรงวา่ในเวลา
ใดพวกเขาจะเห็นดว้ยตาของพวกเขา และ
ไดยิ้นดว้ยหูของพวกเขา และจะเขา้ใจดว้ย
ใจของพวกเขา และจะหันกลบัมา และเรา
จะรกัษาพวกเขาใหห้าย’
$8 แต่ตาของท่านทัDงหลายก็ได้รับพร
เพราะตาเหล่านัDนมองเห็น และหูของพวก
ท่านกไ็ด้รับพร เพราะหูเหล่านัDนได้ยิน
$< เพราะเรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDง
หลายว่า พวกศาสดาพยากรณ์และผู้ชอบ
ธรรมเป็นอันมากได้ปรารถนาที2จะเห็นสิ2ง
เหล่านัDนซึ2งท่านทัDงหลายเห็นอยู่นีD  และไม่
เคยได้เห็นสิ2งเหล่านัDน และอยากจะได้ยิน
สิ2งเหล่านัDนซึ2งท่านทัDงหลายได้ยิน และไม่
เคยได้ยินสิ2งเหล่านัDน
$= เหตุฉะนัDน ท่านทัDงหลายจงฟังคาํ
อุปมาเรื2องผู้หว่านพืช
$? เมื2อผู้ใดได้ยินพระวจนะแห่งอาณา-
จักรนัDน และไม่เข้าใจพระวจนะนัDน แล้ว
มารร้ายก็มา และฉวยเอาเมล็ดพืชซึ2งถูก
หว่านในใจของผู้นัDนไปเสีย นี2แหละคือผู้
ซึ2งได้รับเมลด็พืชริมหนทาง
-@ และผู้ที2 ได้รับเมล็ดพืชซึ2 งตกบนที2
ต่าง ๆ ที2มีหินเยอะ ผู้เดียวกันนัDนเป็นผู้
ที2 ได้ยินพระวจนะ และรับพระวจนะนัDน
ทนัทด้ีวยความปีติยินดี
-$ แต่เขาไม่มีรากในตัวเอง แต่ทนอยู่
เพียงชั2วคราว เพราะเมื2อเกิดการยากลาํ-
บากหรือการข่มเหงเพราะเหตุพระวจนะ
นัDน ต่อมาเขากส็ะดุด
-- ผู้ที2ได้รับเมลด็พืชซึ2งตกท่ามกลางต้น

หนามทัDงหลายนัDนด้วย คือผู้ที2ได้ยินพระ
วจนะ และความกังวลแห่งโลกนีD  และการ
ล่อลวงแห่งบรรดาทรัพย์สมบัติก็รัดพระ
วจนะนัDนเสยี และเขากก็ลายเป็นผู้ที2ไร้ผล
-3 แต่ผู้ที2ได้รับเมล็ดพืชซึ2งตกเข้าไปใน
ดินดีนัDน คือผู้ที2ได้ยินพระวจนะ และเข้า
ใจพระวจนะนัDน ผู้ซึ2 งเกิดผลด้วย และ
ออกผลหนึ2 งร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง
สามสบิเท่าบ้าง”

คําอุปมาเกี�ยวกบั
ขา้วสาลีและขา้วละมาน

-6 พระองค์ตรัสคาํอุปมาอีกเรื2องหนึ2งแก่
เขาทัDงหลาย โดยกล่าวว่า “อาณาจักรแห่ง
สวรรค์ เปรียบเหมือนชายคนหนึ2 งซึ2 งได้
หว่านเมลด็พืชดีในนาของตน
-7 แต่ขณะที2คนทัDงหลายนอนหลับอยู่
ศัตรูของคนนัDนได้มา และหว่านข้าวละ-
มานท่ามกลางข้าวสาลีนัDน และไปตามทาง
ของเขา
-8 แต่เมื2 อต้นข้าวนัDนงอกขึD น และออก
รวงแล้ว จากนัDนบรรดาข้าวละมานกป็รา-
กฏขึDนด้วย
-< ดังนัDนพวกผู้รับใช้ของเจ้าของบ้านจึง
มาและกล่าวแก่นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่าน
ได้หว่านเมลด็พืชดีในนาของท่านมิใช่หรือ
แล้วนานัDนมีข้าวละมานจากที2ไหน’
-= นายกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘ศัตรูคนหนึ2ง
ได้กระทาํสิ2งนีD ’ พวกผู้รับใช้กล่าวแก่นาย
ว่า ‘งัDนท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปและ
เกบ็ข้าวละมานเหล่านัDนไหม’
-? แต่นายกล่าวว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าขณะ

($8) สภษ -@:$-; มธ $8:$< ($=) มก 6:$3--@; ลก =:$$-$7 ($?) มธ 6:-3
(-@) อสย 7=:-; อสค 33:3$-3-; ยน 7:37 (-$) มธ $$:8; กจ $6:--
(--) ยรม 6:3; มธ $?:-3; มก $@:-3 (-3) ยน $7:7; ฟป $:$$; คส $:8
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ที2 พวกเจ้ากาํลังเก็บข้าวละมานเหล่านัD น
พวกเจ้ าอาจจะถอนรากข้ าวสาลี ขึD นมา
พร้อมกับข้าวละมานด้วย
3@ จงให้ทัDงคู่จาํเริญขึD นด้วยกันจนถึงฤดู
เกี2ยว และในเวลาแห่งการเกี2ยวนัDน เรา
จะกล่าวแก่บรรดาผู้เกี2ยวว่า “พวกเจ้าจง
เกบ็ข้าวละมานเหล่านัDนก่อน และมัดพวก
มันเป็นฟ่อนเพื2 อเผาพวกมันเสีย แต่จง
เกบ็ข้าวสาลีนัDนไว้ในยุ้งฉางของเรา”’”

คําอุปมาเกี�ยวกบัเมล็ดมสัตารด์
(มก 6:3@, 3-)

3$ พระองค์ตรัสคาํอุปมาอีกเรื2องหนึ2งแก่
เขาทัDงหลาย โดยกล่าวว่า “อาณาจักรแห่ง
สวรรค์เปรียบเหมือนเมลด็มัสตาร์ดเมลด็
หนึ2ง ซึ2งชายคนหนึ2งเอาไป และหว่านใน
นาของตน
3- ซึ2 งที2จริงก็เล็กกว่าเมล็ดทัDงปวง แต่
เมื2 อเมล็ดนัDนงอกขึD นแล้ว มันกม็ีขนาด
ใหญ่โตที2สุดท่ามกลางผักทัDงหลาย และ
กลายเป็นต้นไม้ จนพวกนกแห่งฟ้าอากาศ
มา และอาศัยอยู่ตามกิ2งก้านของต้นนัDน
ได้”

คําอุปมาเกี�ยวกบัเชื� อ
(ลก $3:-@--$)

33 พระองค์ตรัสคาํอุปมาอีกเรื2องหนึ2งแก่
เขาทัDงหลายว่า “อาณาจักรแห่งสวรรค์
เปรียบเหมือนเชืD อ ซึ2 งผู้หญิงคนหนึ2 งเอา
มา และซ่อนไว้ในแป้งบดสามถัง จนแป้ง
บดนัDนฟูขึD นทัDงหมด”
36 สิ2งเหล่านีD ทัDงสิD น พระเยซูได้ตรัสกับ
คนเป็นอันมากเป็นคาํอุปมาต่าง ๆ และ

นอกจากคาํอุปมา พระองค์มิได้ตรัสกับ
พวกเขาเลย
37 เพื2 อสิ2งนีD จะสาํเร็จซึ2 งถูกกล่าวไว้โดย
ศาสดาพยากรณ์ผู้นัDน ซึ2 งกล่าวว่า ‘ขา้พ
เจ ้าจะอ้าปากของข ้าพเจ ้าโดยกล่าวคํา
อุปมา ขา้พเจา้จะกล่าวสิ� งทั&งหลายซึ�งปิด
ซ่อนไวต้ั &งแต่ทรงวางรากฐานของโลก’

ทรงอธิบายคําอุปมาเกี�ยวกบั
ขา้วสาลีและขา้วละมาน

38 แล้วพระเยซูจึงทรงส่งคนเป็นอันมาก
นัDนให้จากไป และเสดจ็เข้าไปในบ้าน และ
พวกสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้าพระองค์
โดยทูลว่า “ขอโปรดอธิบายคาํอุปมา
เรื2องข้าวละมานแห่งนานัDนแก่พวกข้าพระ
องค์”
3< พระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “ผู้ที2หว่านเมล็ดพืชดีนัDนคือบุตร
มนุษย์
3= นานัDนคือโลก เมล็ดพืชดีนัDนคือลูก
หลานแห่งอาณาจักรนัDน แต่ข้าวละมาน
เหล่านัDนคือลูกหลานของมารร้าย
3? ศัตรูที2หว่านข้าวละมานเหล่านัDนคือ
พญามาร ฤดูเกี2ยวคือการสิDนสดุของโลกนีD
และบรรดาผู้เกี2ยวนัDนคือพวกทูตสวรรค์
6@ เหตุฉะนัDนบรรดาข้าวละมานถูกเก็บ
รวบรวมและถูกเผาเสียในไฟอย่างไร ใน
การสิDนสดุของโลกนีD กจ็ะเป็นอย่างนัDน
6$ บุตรมนุษย์จะส่งพวกทูตสวรรค์ของ
ท่านออกไป และพวกทูตนัDนจะรวบรวม
ออกไปจากอาณาจักรของท่านทุกสิ2งที2ทาํ
ให้สะดุด และบรรดาคนซึ2งทาํความชั2วช้า

(3@) มธ 3:$- (3$) อสย -:--3; มคา 6:$; มก 6:3@ (3-) สดด $@6:$-; อสค $<:----6; 3$:3-?
(33) ลก $3:-@; $ คร 7:8 (36) มก 6:33; ยน $@:8 (37) สดด <=:-; รม $8:-7--8
(3=) ปฐก 3:$7; มธ -6:$6 (3?) ยอล 3:$3; วว $6:$7 (6$) มธ $=:<; - ปต -:$--
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6- และจะทิD งพวกเขาลงในเตาไฟ ที2นั2น
จะมีการร้องไห้และขบเขีD ยวเคีD ยวฟัน
63 แล้วบรรดาผู้ชอบธรรมจะส่องแสง
เหมือนดวงอาทิตย์ในอาณาจักรแห่งพระ
บิดาของพวกเขา ผู้ที2มีหูที2จะฟัง จงให้ผู้
นัDนฟังเถิด

คําอุปมาเกี�ยวกบัขุมทรพัยที์�ซ่อนไว้
66 อีกครัDง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา ซึ2 งเมื2อ
ชายคนหนึ2 งได้พบแล้ว เขาก็ซ่อนเสีย
อีก และเพราะความปีติยินดีจึงไปและขาย
สรรพสิ2งซึ2งเขามีอยู่ และซืD อทุ่งนานัDน

คําอุปมาเกี�ยวกบัไข่มุกราคามาก
67 อีกครัDง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนพ่อค้าคนหนึ2 งที2 แสวงหาบรรดา
ไข่มุกอย่างดี
68 ผู้ซึ2 งเมื2อเขาได้พบไข่มุกเม็ดหนึ2งที2มี
ราคามาก กไ็ปและขายสิ2งสารพัดซึ2งเขามี
อยู่ และซืD อไข่มุกนัDน

คําอุปมาเกี�ยวกบัอวนจับปลา
6< อีกครัDง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนอวนอันหนึ2งที2ถูกโยนลงไปในทะเล
และรวบรวมทุกชนิด
6= ซึ2งเมื2ออวนนัDนเตม็แล้ว พวกเขากล็าก
ขึD นฝั2ง และนั2งลง และรวบรวมอันที2ดีใส่ใน
ภาชนะทัDงหลาย แต่ทิD งอันที2เลวนัDนไปเสยี
6? ในการสิD นสุดของโลกนีD กจ็ะเป็นอย่าง
นัDน พวกทูตสวรรค์จะออกมา และแยก
คนชั2วออกจากท่ามกลางคนชอบธรรม
7@ และจะทิD งพวกเขาลงในเตาไฟ ที2นั2น
จะมีการร้องไห้และขบเขีD ยวเคีD ยวฟัน”

7$ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทัDง
หลายเข้าใจบรรดาสิ2 งเหล่านีD แล้วหรือ”
พวกเขาทูลพระองค์ว่า “เข้าใจแล้ว พระ
เจ้าข้า”
7- แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“เพราะฉะนัDนธรรมาจารย์ทุกคนซึ2งได้รับ
การสั2 งสอนถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว
กเ็ป็นเหมือนผู้หนึ2งที2เป็นเจ้าของบ้าน ซึ2ง
นาํออกมาจากคลังของตนทัD งบรรดาของ
ใหม่และของเก่า”

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธ
ที�เมืองนาซาเร็ธ

73 และต่อมาเมื2 อพระเยซูได้ตรัสคาํ
อุปมาเหล่านีD เสรจ็แล้ว พระองค์กเ็สดจ็ไป
จากที2นั2น
76 และเมื2 อพระองค์เสด็จเข้ามาในบ้าน
เมืองของพระองค์เองแล้ว พระองค์กส็ั2ง
สอนคนทัD งหลายในธรรมศาลาของพวก
เขา จนถึงขนาดที2คนเหล่านัDนประหลาดใจ
และกล่าวว่า “คนนีDมีสติปัญญานีD และการ
อิทธิฤทธิKเหล่านีD มาจากไหน
77 คนนีD เป็นลูกของช่างไม้นัDนมิใช่หรือ
มารดาของเขาชื2อมารีย์มิใช่หรือ และพวก
น้องชายของเขาคือ ยากอบ และโยเสส
และซีโมน และยูดาสมิใช่หรือ
78 และพวกน้องสาวของเขา พวกเธอทุก
คนกอ็ยู่กับพวกเรามิใช่หรือ แล้วคนนีD ได้
สิ2งทัDงสิDนเหล่านีD มาจากไหน”
7< และพวกเขาจึงหมางใจในพระองค์
แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ศาสดา
พยากรณ์ย่อมไม่ปราศจากเกียรติยศ เว้น

(6-) มธ 3:$-; วว $?:-@ (63) ดนล $-:3; มธ $3:? (66) อสย 77:$; ฟป 3:<-= (68) สภษ -:6; 3:$6-$7
(6<) มธ --:?-$@ (6?) มธ -7:3- (7-) พซม <:$3 (76) มธ -:-3; มก 8:$; ลก 6:$8; ยน <:$7
(77) อสย 6?:<; มธ $-:68; มก 8:3 (7<) มธ $$:8; มก 8:3-6; ลก 6:-6; ยน 6:66
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แต่ในบ้านเมืองของตนเอง และในครัว
เรือนของตนเอง”
7= และพระองค์มิได้ทรงกระทาํการอิทธิ
ฤทธิKมากที2นั2น เพราะเหตุความไม่เชื2อของ
พวกเขา

บทที� �7
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

ถูกตดัศีรษะ
(มก 8:$6--?; ลก ?:<-?)

$ ในเวลานัDนเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินถึงชื2 อ
เสยีงของพระเยซู
- และกล่าวแก่พวกคนใช้ของท่านว่า
“ผู้ นีD แหละเป็นยอห์นผู้ ให้รับบัพติศมา
ท่านได้เป็นขึD นมาจากความตายแล้ว และ
เหตุฉะนัDนบรรดาการอิทธิฤทธิKจึงได้แสดง
พวกมันเองออกมาในตัวท่าน”
3 ด้วยว่าเฮโรดได้จับยอห์น และมัดเขาไว้
และขังเขาไว้ในคุก เพราะเห็นแก่นาง
เฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปน้องชายของตน
6 เพราะยอห์นได้กล่าวแก่ท่านว่า “เป็น
การผิดพระราชบัญญัติที2ท่านจะรับนางมา
เป็นภรรยา”
7 และเมื2อเฮโรดอยากจะประหารชีวิตของ
ยอห์น ท่านกก็ลัวประชาชน ด้วยว่าเขาทัDง
หลายนับว่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์
8 แต่เมื2อวันฉลองวันกาํเนิดของเฮโรดมา
ถึง บุตรสาวของนางเฮโรเดียสกเ็ต้นราํต่อ
หน้าเขาทัDงหลาย และเฮโรดกช็อบใจ
< ดังนัDนเฮโรดจึงสญัญาโดยคาํปฏิญาณว่า
จะให้เธอสิ2งใดกต็ามที2เธอจะขอนัDน
= และเธอ ซึ2งถูกยุยงโดยมารดาของเธอ

กทู็ลว่า “ขอศีรษะของยอห์นผู้ให้รับบัพ-
ติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที2นี2”
? และกษัตริย์กเ็ศร้าใจ แต่อย่างไรกต็าม
เพราะเห็นแก่คาํปฏิญาณนัDน และเพราะ
เห็นแก่คนทัD งหลายซึ2 งเอนกายลงรับประ
ทานอาหารด้วยกันกับท่าน ท่านจึงออกคาํ
สั2งให้เอาศีรษะของยอห์นมาให้แก่เธอ
$@ และท่านกส่็งไป และตัดศีรษะของ
ยอห์นในคุก
$$ และศีรษะของยอห์นถูกนาํใส่ถาดมา
และมอบให้แก่หญิงสาวนัDน และเธอกเ็อา
ศีรษะของยอห์นไปให้มารดาของเธอ
$- และพวกสาวกของยอห์นมา และรับ
เอาศพไป และฝังศพไว้ และไปและทูล
พระเยซู

ทรงเลี� ยงอาหาร
แก่หา้พนัคน

(มก 8:3@-66; ลก ?:$@-$<)
(ยน 8:$-$6)

$3 เมื2 อพระเยซูทรงได้ยินเรื2 องนัDนแล้ว
พระองค์กเ็สดจ็ไปจากที2นั2นโดยลงเรือ ไป
ยังถิ2นทุรกันดารแต่ลาํพังพระองค์ และ
เมื2 อประชาชนได้ยินเกี2 ยวกับเรื2 องนีD แล้ว
พวกเขาก็ออกจากนครต่าง ๆ เดินตาม
พระองค์ไป
$6 และพระเยซูเสด็จออกไป และทอด
พระเนตรเห็นประชาชนเป็นอันมาก และ
ทรงมีพระทัยกรุณาต่อพวกเขา และพระ
องค์ทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หาย
$7 และเมื2 อถึงเวลาเย็นแล้ว พวกสาวก
ของพระองค์ก็มาหาพระองค์ โดยทูลว่า

(7=) มก 8:7-8; ยน 7:66, 68-6< ($) มก 8:$6--?; ลก ?:<-? (3) มธ 6:$-; มก 8:$<; ลก 3:$?--@
(6) ลนต $=:$8 (7) มธ -$:-8; ลก -@:8 ($3) มธ $@:-3; $-:$7; มก 8:3--66; ลก ?:$@-$<; ยน 8:$
($6) มธ ?:38; มก 8:36 ($7) มก 8:37; ลก ?:$-
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“สถานที2แห่งนีD เป็นถิ2นทุรกันดาร และบัด
นีD เวลาก็ล่วงเลยไปแล้ว ขอทรงส่งประ
ชาชนไปเสียเถิด เพื2อพวกเขาจะได้เข้าไป
ในหมู่บ้านต่าง ๆ และซืD ออาหารสาํหรับ
ตนเอง”
$8 แต่พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า
“พวกเขาไม่จาํเป็นต้องไปจากที2 นี2  พวก
ท่านจงเลีD ยงพวกเขาเถิด”
$< และพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “ที2นี2
พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังห้าก้อนกับ
ปลาสองตัวเท่านัDน”
$= พระองค์จึงตรัสว่า “เอาอาหารเหล่า
นัDนมาให้เราที2นี2เถิด”
$? และพระองค์ทรงสั2งให้ประชาชนนั2งลง
บนหญ้า และทรงรับขนมปังห้าก้อนกับ
ปลาสองตัวนัDน และทรงแหงนพระพักตร์
ดูฟ้าสวรรค์ พระองค์ทรงขอบพระคุณ
และหัก และส่งขนมปังเหล่านัDนให้พวก
สาวกของพระองค์ และพวกสาวกกแ็จก
ให้ประชาชน
-@ และเขาทัDงหลายได้รับประทานทุกคน
และอิ2ม และพวกเขาเกบ็เศษอาหารที2 ยัง
เหลือนัDนไว้ได้สบิสองกระบุงเตม็
-$ และคนทัDงหลายที2ได้รับประทานนัDน
มีผู้ชายประมาณห้าพันคน นอกจากพวก
ผู้หญิงและเดก็ ๆ

พระเยซูดําเนินบนนํ�า
(มก 8:67-78; ยน 8:$7--$)

-- และในทันใดนัDนพระเยซูทรงบังคับ
พวกสาวกของพระองค์ให้ลงเรือ และข้าม
ฟากไปก่อนพระองค์ ขณะที2พระองค์ทรง

ส่งประชาชนให้กลับไป
-3 และเมื2อพระองค์ทรงส่งประชาชนให้
กลับไปแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึD นไปบน
ภูเขาโดยลาํพังเพื2 อจะอธิษฐาน และเมื2 อ
มาถึงเวลาเย็นแล้ว พระองค์ยังทรงอยู่ที2
นั2นแต่ผู้เดียว
-6 แต่บัดนีD เรืออยู่กลางทะเลแล้ว โดยถูก
คลื2นทัDงหลายโคลง เพราะลมนัDนพัดต้าน
-7 และในช่วงเวลายามที2สี2 ในเวลากลาง
คืน พระเยซูเสด็จไปยังพวกเขา โดยดาํ
เนินบนทะเล
-8 และเมื2 อพวกสาวกเห็นพระองค์ดาํ
เนินมาบนทะเล พวกเขากห็วาดหวั2น โดย
กล่าวว่า “นั2นผี” และพวกเขาร้องออกมา
เพราะความกลัว
-< แต่ในทันใดนัDนพระเยซูตรัสกับพวก
เขา โดยกล่าวว่า “จงชื2นใจเถิด คือเราเอง
อย่ากลัวเลย”

เปโตรสงสยั
และจมลง

-= และเปโตรทูลตอบพระองค์ และกล่าว
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์แล้ว
ขอทรงสั2 งข้าพระองค์ให้เดินบนนํDามาหา
พระองค์”
-? และพระองค์ตรัสว่า “มาเถิด” และ
เมื2อเปโตรลงมาจากเรือแล้ว เขากเ็ดินบน
นํDา เพื2อไปหาพระเยซู
3@ แต่เมื2อเขาเห็นลมพัดแรง เขากก็ลัว
และเมื2อกาํลังจะจม เขากร้็องออกมา โดย
ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์
ด้วย”

($?) $ ซมอ ?:$3; มธ $7:38; มก 8:6$; =:<; $6:--; ลก -6:3@; กจ -<:37; รม $6:8
(-3) มก 8:68; ลก ?:-=; ยน 8:$7-$8
(-8) โยบ ?:= (-<) กจ -3:$$; -<:--, -7, 38
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3$ และในทันใดนัDนพระเยซูทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ออก และจับเขาไว้
และตรัสกับเขาว่า “โอ เจ้า คนมีความเชื2อ
น้อย เจ้าสงสยัทาํไม”
3- และเมื2 อพระองค์กับเปโตรเข้ามาใน
เรือแล้ว ลมกส็งบลง
33 แล้วเขาทัDงหลายที2อยู่ในเรือจึงมาและ
นมัสการพระองค์ โดยทูลว่า “แท้จริงแล้ว
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า”
36 และเมื2อพวกเขาข้ามฟากไปแล้ว พวก
เขากม็าถึงแผ่นดินเยนเนซาเรท
37 และเมื2 อผู้คนในสถานที2 นัDนได้ทราบ
เกี2ยวกับพระองค์แล้ว พวกเขากส่็งไปทั2ว
ทัDงแผ่นดินนัDนโดยรอบ และพาบรรดาคน
ที2เป็นโรคภัยมาหาพระองค์
38 และทูลอ้อนวอนขอพระองค์โปรดให้
พวกเขาได้แตะต้องเพียงชายเสืD อผ้าของ
พระองค์เท่านัDน และทุกคนที2ได้แตะต้อง
แล้วกห็ายเป็นปกติอย่างสมบูรณ์

บทที� �8
ทรงว่ากล่าวพวกธรรมาจารย์

และพวกฟาริสี
(มก <:$--3)

$ แล้วพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริส ีซึ2ง
มาจากกรุงเยรูซาเลม็ มาหาพระเยซู โดย
กล่าวว่า
2 “ทาํไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดประ
เพณีของพวกผู้อาวุโส ด้วยว่าพวกเขามิ
ได้ล้างมือของตนเมื2 อพวกเขารับประทาน
อาหาร”
3 แต่พระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวก

เขาว่า “ทาํไมพวกท่านจึงละเมิดพระบัญ
ญัติของพระเจ้าโดยประเพณีของพวกท่าน
ด้วยเล่า
6 เพราะพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ โดย
ตรัสว่า ‘จงให้เกียรติแก่บิดาและมารดา
ของเจา้’ และ ‘ผูใ้ดแช่งด่าบิดาหรือ
มารดาของตน จงให้ผูน้ั &นถูกประหาร
ชีวิต’
7 แต่พวกท่านกล่าวว่า ‘ผู้ใดก็ตามจะ
กล่าวแก่บิดาของตนหรือมารดาของตนว่า
“สิ2 งใดก็ตามจากข้าพเจ้าซึ2 งอาจเป็นประ
โยชน์แก่ท่าน สิ2งนัDนเป็นของถวายแล้ว”
8 และไม่ให้เกียรติบิดาของตนหรือ
มารดาของตน เขาจะเป็นไท’ อย่างนัDน
แหละท่านทัDงหลายทาํให้พระบัญญัติของ
พระเจ้าไม่มีผลกระทบใด ๆ โดยประเพณี
ของพวกท่าน
< ท่านทัDงหลาย พวกคนหน้าซื2 อใจคด
อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้ว
โดยกล่าวว่า
8 ‘ชนชาตินี& เขา้มาใกลเ้ราดว้ยปากของ
พวกเขา และให้เกียรติเราดว้ยริมฝีปาก
ของพวกเขา แต่ใจของพวกเขาอยู่ห่างไกล
จากเรา
9 แต่พวกเขานมสัการเราโดยไรป้ระโยชน์
โดยสอนบรรดาบทบัญญติัของมนุษย์เป็น
หลกัคําสอนทั&งหลาย’”
$@ และพระองค์ทรงเรียกประชาชน และ
ตรัสกับพวกเขาว่า “จงฟังและเข้าใจเถิด
$$ มิใช่สิ2งซึ2งเข้าไปในปากจะทาํให้มนุษย์
เป็นมลทิน แต่สิ2งซึ2 งออกมาจากปากนัDน

(3$) มธ 8:3@; =:-8 (33) สดด -:<; มธ $8:$8; มก $:$; ลก 6:6$; ยน $:6?; กจ =:3< (36) มก 8:73; ลก 7:$
(38) มธ ?:-@; มก 3:$@ ($) มก <:$; ยน $:$?; กจ -7:< (-) มก <:7 (6) อพย -@:$; ลนต $?:3; พบญ 7:$8
(7) มก <:$$-$- (<) มก <:8 (=) สดด <=:38; อสย -?:$3 (?) อสย -?:$3 ($@) มก <:$6 ($$) กจ $@:$7
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สิ2งนีD ทาํให้มนุษย์เป็นมลทนิ”
$- แล้วพวกสาวกของพระองค์มา และ
ทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทรงทราบแล้ว
หรือว่า พวกฟาริสีสะดุดหลังจากพวกเขา
ได้ยินคาํตรัสนีD ”
$3 แต่พระองค์ทรงตอบและตรัสว่า “พืช
ทุกต้นซึ2 งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้ จะถูกถอนรากเสยี
$6 จงปล่อยพวกเขาไปเถิด พวกเขาเป็น
พวกผู้นาํตาบอดของคนตาบอด และถ้า
คนตาบอดนาํทางคนตาบอด ทัDงคู่จะตก
ลงไปในคูนํDา”
$7 แล้วเปโตรตอบและทูลพระองค์
ว่า “ขอโปรดอธิบายคาํอุปมานีD แก่พวกข้า
พระองค์”
$8 และพระเยซูตรัสว่า “ท่านทัDงหลายยัง
ปราศจากความเข้าใจด้วยหรือ
$< ท่านทัDงหลายยังไม่เข้าใจหรือว่า สิ2งใด
กต็ามซึ2งเข้าไปในปากกล็งไปในท้อง และ
ถูกถ่ายออกลงส้วมไป
$= แต่สิ2งเหล่านัDนซึ2งออกจากปากกอ็อก
มาจากใจ และสิ2งเหล่านัDนทาํให้มนุษย์เป็น
มลทนิ
$? เพราะออกมาจากใจมีบรรดาความคิด
ชั2วร้าย การฆาตกรรม การเล่นชู้ การล่วง
ประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเทจ็
การพูดหมิ2นประมาท
-@ สิ2งเหล่านีD เป็นบรรดาสิ2งซึ2 งทาํให้
มนุษย์เป็นมลทนิ แต่ที2จะรับประทานด้วย
มือที2 ยังไม่ได้ล้าง ไม่ทาํให้มนุษย์เป็น
มลทนิ”

ลูกสาวของหญิงชาติคานาอนั
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

(มก <:-6-3@)
-$ แล้วพระเยซูเสด็จไปจากที2 นั2น และ
เข้าไปในเขตแดนแห่งเมืองไทระและเมือง
ไซดอน
-- และดูเถิด หญิงชาวคานาอันคนหนึ2ง
ออกมาจากเขตแดนเดียวกันนัDน และร้อง
ทูลต่อพระองค์ โดยทูลว่า “ขอโปรด
เมตตาข้าพระองค์เถิด โอ พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรชายของดาวิด ลูก
สาวของข้าพระองค์ถูกรังควานอย่างหนัก
ด้วยผีตนหนึ2ง”
-3 แต่พระองค์ไม่ทรงตอบนางสักคาํ
เดียว และพวกสาวกของพระองค์มาและ
อ้อนวอนพระองค์ โดยทูลว่า “ไล่นางไป
เสยีเถิด เพราะนางร้องตามพวกเรามา”
-6 แต่พระองค์ทรงตอบและตรัสว่า “เรา
มิได้ถูกส่งมาหาผู้ใด เว้นแต่แกะที2หลง
หายไปของวงศ์วานแห่งอิสราเอล”
-7 แล้วหญิงคนนัDนกม็าและนมัสการพระ
องค์ โดยทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรด
ช่วยข้าพระองค์เถิด”
-8 แต่พระองค์ทรงตอบและตรัสว่า “ไม่
สมควรที2จะเอาอาหารของลูก ๆ และโยน
อาหารนัDนให้แก่พวกสนัุข”
-< และผู้หญิงนัDนทูลว่า “จริงพระองค์เจ้า
ข้า แต่พวกสุนัขนัDนย่อมกินเศษอาหารซึ2ง
ตกจากโต๊ะนายทัDงหลายของพวกมัน”
-= แล้วพระเยซูทรงตอบและตรัสกับนาง
ว่า “โอ หญิงเอ๋ย ความเชื2อของเจ้ากยิ็2ง

($3) อสย 8@:-$ ($6) อสย ?:$8 ($7) มก <:$< ($8) มธ $8:?
($<) $ คร 8:$3 ($=) มธ $-:36 ($?) ปฐก 8:7 (-$) มก <:-6-3@ (--) มธ $:$
(-6) มธ $@:7-8; รม $7:= (-8) มธ <:8; ฟป 3:- (-=) ลก <:?

 40_mat.pub 
 page 36

 Thursday, May 25, 2023 11:32 



หน้า 2450มัทธิว $7-$8

ใหญ่ ให้เป็นไปตามที2เจ้าปรารถนาเถิด”
และลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตัD งแต่
ชั2วโมงนัDนเอง

ทรงรกัษาฝูงชนใหห้ายจากโรค
(มก <:3$-3<)

-? และพระเยซูจึงเสดจ็ไปจากที2นั2น และ
เข้ามาใกล้ทะเลกาลิลี และเสดจ็ขึD นไปบน
ภูเขา และประทบันั2งที2นั2น
3@ และประชาชนเป็นอันมากมาหาพระ
องค์ พร้อมกับพวกเขามีคนเหล่านัDนที2
เป็นคนง่อย คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ
และคนอื2น ๆ อีกมากมาย และวางพวก
เขาลงแทบพระบาทของพระเยซู และพระ
องค์ทรงรักษาพวกเขาให้หาย
3$ จนถึงขนาดที2คนเหล่านัDนอัศจรรย์ใจ
เมื2 อพวกเขาเห็นคนใบ้พูดได้ คนพิการ
หายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้ และคนตา
บอดมองเห็นได้ และเขาทัDงหลายกถ็วาย
สง่าราศีแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล

ทรงเลี� ยงอาหารคนสี�พนัคน
(มก =:$-?)

3- แล้วพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของ
พระองค์มาหาพระองค์ และตรัสว่า “เรา
มีความกรุณาต่อคนเหล่านีD  เพราะพวกเขา
ค้างอยู่กับเราเป็นเวลาสามวันแล้วตอนนีD
และไม่มีอาหารกิน และเราจะไม่ส่งพวก
เขาไปเมื2อยังอดอาหารอยู่ เกรงว่าพวกเขา
จะสิDนแรงลงตามทาง”
33 และพวกสาวกของพระองค์ทูลพระ
องค์ว่า “ในถิ2นทุรกันดารนีD พวกเราจะหา
อาหารจากที2ไหนพอเพื2 อเลีD ยงคนเป็นอัน

มากขนาดนีD ให้อิ2มได้”
36 และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “พวก
ท่านมีขนมปังกี2 ก้อน” และพวกเขาทูลว่า
“มีเจด็ก้อนกับปลาเลก็ ๆ สองสามตัว”
37 และพระองค์ตรัสสั2งประชาชนให้นั2ง
ลงบนพืD นดิน
38 และพระองค์ทรงรับขนมปังเจ็ดก้อน
นัDนและปลาเหล่านัDนมา และทรงขอบพระ
คุณ และทรงหักอาหารเหล่านัDน และส่ง
ให้พวกสาวกของพระองค์ และพวกสาวก
กแ็จกให้ประชาชน
3< และเขาทัDงหลายได้รับประทานทุกคน
และอิ2ม และพวกเขาเกบ็เศษอาหารที2 ยัง
เหลือนัDนไว้ได้เจด็กระบุงเตม็
3= และพวกเขาที2ได้รับประทานนัDนมี
ผู้ชายสี2 พันคน นอกจากพวกผู้หญิงและ
เดก็ ๆ
3? และพระองค์ทรงส่งประชาชนให้กลับ
ไป และเสด็จลงเรือ และเข้ามาในเขต
แดนแห่งเมืองมักดาลา

บทที� �;
พวกฟาริสีหนา้ซื�อใจคด

รอ้งขอหมายสําคญั
(มก =:$@-$-)

$ พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีได้มาเช่นกัน
และทดลองโดยขอร้องให้พระองค์สาํแดง
หมายสาํคัญอันหนึ2งจากสวรรค์ให้แก่พวก
เขา
- พระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “เมื2 อถึงเวลาเย็นแล้ว ท่านทัDงหลาย
กล่าวว่า ‘อากาศจะโปร่งดี เพราะฟ้าสี

(-?) มธ 6:$=; มก <:3$-3< (3@) อสย 37:7-8; มธ $$:7; มก <:-7; ลก <:--, 3= (3$) ลก 7:-7--8; $?:3<
(3-) มก =:$-$@ (33) - พกษ 6:63 (38) $ ซมอ ?:$3; มธ $6:$?; ลก --:$<; ยน 8:$$, -3; กจ -<:37
(3?) มก =:$@ ($) มธ $-:3=; มก =:$$; ลก $$:$8
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หน้า 2451มัทธิว $8

แดง’
3 และในเวลาเช้าว่า ‘วันนีD จะเกิดพายุฝน
เพราะฟ้าสแีดงและมัว’ โอ ท่านทัDงหลาย
พวกคนหน้าซื2 อใจคด ท่านทัDงหลาย
สามารถแยกแยะผิวหน้าของท้องฟ้านัDนได้
แต่ท่านทัDงหลายไม่สามารถแยกแยะบรร-
ดาหมายสาํคัญแห่งกาลสมัยต่าง ๆ
6 คนชั2วอายุที2ชั2วและเล่นชู้แสวงหาหมาย
สาํคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสาํคัญแก่
มันเลย เว้นแต่หมายสาํคัญของโยนาห์
ศาสดาพยากรณ์” และพระองค์ทรงทิD ง
พวกเขาไว้ และเสดจ็จากไป
7 และเมื2 อพวกสาวกของพระองค์มาถึง
ฝั2งข้างโน้น พวกเขาได้ลืมเอาขนมปังไป
เชื� อเป็นสญัญลกัษณแ์ห่งคําสอนที�ผิด

(มก =:$3--$)
8 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า “จง
เอาใจใส่และระวังเชืD อของพวกฟาริสีและ
ของพวกสะดูสใีห้ดี”
< และพวกเขายกเหตุผลกันในท่ามกลาง
พวกเขาเอง โดยกล่าวว่า “นี2เป็นเพราะว่า
พวกเราไม่ได้เอาขนมปังมา”
= ซึ2งเมื2อพระเยซูทรงรับรู้แล้ว พระองค์ก็
ตรัสกับพวกเขาว่า “โอ ท่านทัDงหลาย ผู้มี
ความเชื2 อน้อย ทาํไมพวกท่านจึงยกเหตุ
ผลในท่ามกลางพวกท่านเอง เพราะว่า
พวกท่านไม่ได้เอาขนมปังมา
? พวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ และจาํไม่ได้
หรือเรื2 องขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคน
นัDน และพวกท่านได้เกบ็กี2กระบุง
$@ หรือขนมปังเจ็ดก้อนกับคนสี2 พันคน

นัDน และพวกท่านได้เกบ็กี2กระบุง
$$ ทาํไมพวกท่านไม่เข้าใจว่า เรามิได้
กล่าวกับพวกท่านเรื2 องขนมปัง แต่เพื2 อ
พวกท่านจะระวังเชืD อของพวกฟาริสีและ
ของพวกสะดูสใีห้ดี”
$- แล้วพวกเขากเ็ข้าใจว่า พระองค์มิได้
สั2งพวกเขาให้ระวังเชืD อขนมปัง แต่ให้ระวัง
หลักคาํสอนของพวกฟาริสีและของพวก
สะดูสี

การยอมรบัอนัยิ�งใหญ่ของเปโตร
$3 เมื2 อพระเยซูเสด็จเข้ามาในเขตแดน
แห่งเมืองซีซารียาฟีลิปปี พระองค์กท็รง
ถามพวกสาวกของพระองค์ โดยตรัสว่า
“คนทัDงหลายพูดกันว่า เราซึ2 งเป็นบุตร
มนุษย์คือผู้ใด”
$6 และพวกเขาทูลว่า “บางคนว่าพระ
องค์ทรงเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่
บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคนอื2น ๆ ว่า
เป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคนหนึ2 งในพวก
ศาสดาพยากรณ์”
$7 พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “แต่พวก
ท่านว่าเราเป็นผู้ใด”
$8 และซีโมนเปโตรตอบและทูลว่า “พระ
องค์ทรงเป็นพระคริสต์นัDน พระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”
พระคริสตเ์ป็นรากฐานแห่งคริสตจักร

$< และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับเขา
ว่า “ท่านได้รับพร ซีโมนบุตรชายของ
โยนาเอ๋ย เพราะว่าเนืD อหนังและโลหิตมิได้
เปิดเผยสิ2งนีD แก่ท่าน แต่พระบิดาของเรา
ผู้ซึ2งทรงสถิตในสวรรค์ต่างหาก

(6) สภษ 3@:$-; มธ $-:3? (7) มก =:$6 (8) มก =:$7; ลก $-:$ (?) มธ $6:$7--$; มก 8:3@-66
($@) มธ $7:3-; มก =:$-? ($3) มก =:-<; ลก ?:$= ($6) มธ $6:-; -$:$$; ลก ?:<-?
($7) ยน 8:8< ($8) มธ $6:33; มก =:-? ($<) มธ $$:-<; $ คร -:$@
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หน้า 2452มัทธิว $8-$<
$= และเรากล่าวแก่ท่านด้วยว่า ท่านคือ
เปโตร และบนศิลานีD เราจะสร้างคริสต-
จักรของเราไว้ และประตูทัDงหลายแห่ง
นรกจะไม่มีชัยชนะต่อคริสตจักรนัDนเลย
$? และเราจะมอบบรรดาลูกกุญแจของ
อาณาจักรแห่งสวรรค์ให้แก่ท่าน และสิ2ง
ใดก็ตามที2 ท่านจะผูกมัดบนแผ่นดินโลก
กจ็ะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิ2งใดกต็าม
ที2ท่านจะปล่อยบนแผ่นดินโลก ก็จะถูก
ปล่อยในสวรรค์”
-@ แล้วพระองค์ทรงกาํชับพวกสาวกของ
พระองค์ว่า พวกเขาไม่ควรบอกผู้ใดว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเยซูผู้เป็นพระคริสต์
นัDน

พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง
การถูกตรึงที�กางเขน

และการเป็นขึ� นมาของพระองค์
(มก =:3$-3=; ลก ?:----<)

-$ ตัDงแต่เวลานัDนมา พระเยซูทรงเริ2มสาํ
แดงแก่พวกสาวกของพระองค์ว่า พระ
องค์จะต้องเสดจ็ไปยังกรุงเยรูซาเลม็ และ
จะทนทุกข์หลายประการจากพวกผู้อาวุโส
และพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์
และจะถูกประหารชีวิตเสยี และจะทรงถูก
ชุบให้เป็นขึD นมาใหม่ในวันที2สาม
-- แล้วเปโตรจับพระองค์ไว้ และเริ2มทูล
ท้วงพระองค์ โดยทูลว่า “ให้สิ2งนีD อยู่ห่าง
ไกลจากพระองค์เถิด พระองค์เจ้าข้า สิ2งนีD
จะไม่เกิดขึD นแก่พระองค์เลย”
-3 แต่พระองค์ทรงหันพระพักตร์ และ
ตรัสกับเปโตรว่า “เจ้าจงถอยไปข้างหลัง

เรา ซาตานเอ๋ย เจ้าเป็นเครื2องกีดขวางแก่
เรา เพราะเจ้าไม่มีความคิดอยู่ที2สิ2งต่าง ๆ
ที2 เป็นของพระเจ้า แต่สิ2งเหล่านัDนที2 เป็น
ของมนุษย์”
-6 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกสาวกของ
พระองค์ว่า “ถ้าผู้ใดปรารถนาจะตามเรา
มา ให้ผู้นัDนปฏิเสธตัวเอง และรับแบกกาง
เขนของตน และตามเรามา
-7 เพราะว่าผู้ใดกต็ามที2ปรารถนาจะเอา
ชีวิตของตนรอด จะเสยีชีวิตนัDน และผู้ใด
กต็ามที2ปรารถนาจะเสยีชีวิตของตนเพราะ
เห็นแก่เรา กจ็ะพบชีวิตนัDน
-8 เพราะผู้ใดจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าผู้
นัDนจะได้โลกทัDงสิD น และต้องสูญเสียจิต
วิญญาณของตนเอง หรือผู้นัDนจะเอาอะไร
มาแลกกับจิตวิญญาณของตน
-< ด้วยว่าบุตรมนุษย์จะเสดจ็มาในสง่า-
ราศีของพระบิดาของพระองค์ พร้อมกับ
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ และเวลานัDน
พระองค์จะประทานบาํเหน็จแก่ ทุกคน
ตามบรรดาการงานของคน ๆ นัDน
-= เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
มีบางคนที2 ยืนอยู่ที2 นี2  ซึ2 งจะไม่ลิD มรสแห่ง
ความตาย จนกว่าพวกเขาจะเห็นบุตร
มนุษย์เสดจ็มาในราชอาณาจักรของท่าน”

บทที� �=
การจําแลงพระกายของพระคริสต์

เป็นภาพของการเสด็จกลบัมา
อนัรุ่งโรจนข์องพระคริสต์

$ และหลังจากหกวันแล้ว พระเยซูทรงพา
เปโตร ยากอบ และยอห์นน้องชายของ

($=) โยบ 3=:$<; สดด ?:$3 ($?) มธ $=:$= (-@) ลก ?:-$ (-$) ลก ?:--; $=:3$ (-3) รม =:<
(-6) - ทธ 3:$-; $ ปต -:-$ (-7) ยน $-:-7 (-8) สดด 6?:<-=; ลก $-:-@--$
(-<) ดนล <:$@; มก =:3=; รม -:8 (-=) ลก ?:-< ($) มก ?:--=
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หน้า 2453มัทธิว $<

ยากอบ และพาพวกเขาขึD นไปบนภูเขาสูง
แต่ลาํพัง
- และพระกายของพระองค์ก็ถูกเปลี2ยน
ไปต่อหน้าพวกเขา และพระพักตร์พระ
องค์กท็อแสงเหมือนดวงอาทติย์ และเสืDอ
ผ้าของพระองค์กข็าวผ่องดุจแสงสว่าง
3 และดูเถิด โมเสสและเอลียาห์ก็มา
ปรากฏแก่พวกเขา กาํลังเฝ้าสนทนากับ
พระองค์
6 แล้วเปโตรจึงตอบและทูลพระเยซูว่า
“พระองค์เจ้าข้า ซึ2งพวกข้าพระองค์อยู่ที2นี2
กด็ี ถ้าพระองค์ทรงพระประสงค์ ให้พวก
ข้าพระองค์ทาํพลับพลาสามหลังที2นี2  สาํ-
หรับพระองค์หลังหนึ2ง และสาํหรับโมเสส
หลังหนึ2ง และสาํหรับเอลียาห์หลังหนึ2ง”
7 ขณะที2เปโตรยังทูลอยู่ ดูเถิด เมฆสุก
ใสก้อนหนึ2 งมาปกคลุมพวกเขาไว้ และ
ดูเถิด มีพระสุรเสียงหนึ2งออกมาจากเมฆ
นัDน ซึ2งตรัสว่า “ท่านผู้นีD เป็นบุตรที2รักของ
เรา ผู้ซึ2งเราโปรดปรานมาก เจ้าทัDงหลาย
จงฟังท่านเถิด”
8 และเมื2 อพวกสาวกได้ยินพระสุรเสียง
นัDนแล้ว พวกเขากซ็บหน้าของตนกราบลง
และกลัวยิ2งนัก
< และพระเยซูเสด็จมาและถูกต้องพวก
เขา และตรัสว่า “จงลุกขึD นเถิด และอย่า
กลัวเลย”
= และเมื2 อพวกเขาแหงนตาของตนขึD นดู
พวกเขากไ็ม่เห็นผู้ใด ยกเว้นพระเยซูองค์
เดียว
? และขณะที2พวกเขาลงมาจากภูเขา พระ

เยซูทรงกาํชับพวกเขา โดยตรัสว่า “อย่า
บอกเรื2 องนิมิตนีD แก่ผู้ใด จนกว่าบุตร
มนุษย์จะเป็นขึD นมาจากความตาย”
$@ และพวกสาวกของพระองค์กทู็ลถาม
พระองค์ โดยทูลว่า “แล้วทาํไมพวก
ธรรมาจารย์จึงกล่าวว่า เอลียาห์จะต้องมา
ก่อน”
$$ และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “แท้จริง เอลียาห์ต้องมาก่อน และ
ทาํให้สิ2งสารพัดกลับคืนสู่สภาพเดิม
$- แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า เอลี-
ยาห์นัDนได้มาแล้ว และพวกเขาไม่ได้รู้ จัก
ท่าน แต่ได้ทาํแก่ท่านสิ2งใดกต็ามที2พวก
เขาได้ปรารถนา บุตรมนุษย์จะต้องทน
ทุกข์จากพวกเขาเช่นเดียวกัน”
$3 แล้วพวกสาวกจึงเข้าใจว่า พระองค์
ได้ตรัสแก่พวกเขาเล็งถึงยอห์นผู้ ให้รับ
บัพติศมา

อคัรทูตเกา้คนขาดฤทธิH อํานาจ
ที�จะรกัษาใหห้าย
(มก ?:$6--?)
(ลก ?:3<-63)

$6 และเมื2 อพระเยซูกับพวกสาวกมาถึง
ประชาชนแล้ว มีชายคนหนึ2 งมาหาพระ
องค์ โดยคุกเข่าลงต่อพระองค์ และทูลว่า
15 “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตา
แก่บุตรชายของข้าพระองค์ ด้วยว่าเขา
เป็นคนบ้า และมีความทุกข์เวทนามาก
เพราะเขาตกไฟบ่อย ๆ และตกนํDาบ่อย ๆ
$8 และข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวก
สาวกของพระองค์ และพวกเขารักษาเขา

(7) พบญ $=:$7; อสย 6-:$; มธ 3:$<; มก $:$$; ลก 3:--; ยน $-:-= (8) - ปต $:$= (<) ดนล =:$=
($@) มลค 6:7; มธ $$:$6; $8:$6; มก ?:$$ ($$) มลค 6:8; ลก $:$<
($-) มธ $$:$6; $6:3; $8:-$; มก ?:$--$3 ($3) มธ $$:$6 ($6) มธ $<:$6-$?; มก ?:$6--=
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ให้หายไม่ได้”
$< แล้วพระเยซูทรงตอบและตรัสว่า “โอ
คนชั2วอายุที2ขาดความเชื2อและมีทฐิิชั2ว เรา
จะต้องอยู่กับท่านทัDงหลายนานเท่าใด เรา
จะต้องอดทนกับท่านทัDงหลายนานเท่าใด
จงพาเดก็นัDนมาหาเราที2นี2เถิด”
$= และพระเยซูตรัสห้ามผีนัDน และมันก็
ออกไปจากเขา และเด็กนัDนก็หายเป็น
ปกติตัDงแต่ชั2วโมงนัDนเอง
$? แล้วพวกสาวกมาเฝ้าพระเยซูเป็นการ
ส่วนตัว และทูลว่า “ทาํไมพวกข้าพระองค์
ขับผีนัDนออกไม่ได้”
-@ และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า
“เพราะเหตุความไม่ เชื2 อของพวกท่ าน
เพราะเรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลาย
ว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื2 อเท่าเมล็ด
มัสตาร์ดเมล็ดหนึ2ง พวกท่านจะกล่าวแก่
ภูเขานีD ว่า ‘จงเลื2 อนจากที2 นี2 ไปยังสถานที2
โน่น’ และมันกจ็ะเลื2อน และไม่มีสิ2งใดที2
จะเป็นไปไม่ได้สาํหรับพวกท่านเลย
-$ แต่ผีชนิดนีD จะไม่ยอมออก เว้นแต่โดย
การอธิษฐานและการอดอาหาร”

พระเยซูทรงพยากรณอี์กครั�ง
ถึงการทรยศพระองค์

การสิ� นพระชนมแ์ละการเป็นขึ� นมา
(มก ?:3@-3-; ลก ?:63-67)

-- และขณะที2พระองค์กับพวกสาวก
อาศัยอยู่ในแคว้นกาลิลี พระเยซูตรัสกับ
พวกเขาว่า “บุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้อยู่
ในมือของคนทัDงหลาย
-3 และเขาทัDงหลายจะประหารชีวิตท่าน

เสยี และในวันที2สามท่านจะถูกชุบให้เป็น
ขึD นมาใหม่” และพวกสาวกกเ็ป็นทุกข์ยิ2ง
นัก
การอศัจรรยเ์รื�องเงินค่าบํารุงพระวิหาร
-6 และเมื2อพระองค์กับพวกสาวกมาถึง
เมืองคาเปอรนาอุมแล้ว พวกคนเก็บค่า
บาํรุงพระวิหารมาหาเปโตร และกล่าวว่า
“อาจารย์ของพวกท่านไม่เสียค่าบาํรุงพระ
วิหารหรือ”
-7 เปโตรกล่าวว่า “เสยี” และเมื2อเปโตร
เข้ามาในบ้าน พระเยซูทรงถามเขาก่อน
โดยตรัสว่า “ท่านคิดอะไร ซีโมนเอ๋ย
บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินโลกเก็บภาษี
หรือส่วยจากผู้ใด จากโอรสทัDงหลายของ
พระองค์เอง หรือจากพวกคนต่างชาติ”
-8 เปโตรทูลพระองค์ว่า “จากพวกคน
ต่างชาติ” พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้า
เช่นนัDนโอรสทัDงหลายกเ็ป็นไท
-< แต่อย่างไรกต็าม เกรงว่าเราทัDงหลาย
ทาํให้พวกเขาสะดุด ท่านจงไปที2ทะเล
และตกเบ็ด และจับปลาตัวแรกที2 ขึD นมา
และเมื2อท่านเปิดปากของมันแล้ว ท่านจะ
พบเงินแผ่นหนึ2ง จงเอาเงินนัDน และให้แก่
พวกเขาสาํหรับเรากับท่านเถิด”

บทที� �@
พระเยซูทรงอธิบายถึงผูเ้ป็นใหญ่ที�สุด

(มก ?:33-3<; ลก ?:68-6=)
$ ในเวลาเดียวกันนัDนพวกสาวกมาเฝ้า
พระเยซู โดยทูลว่า “ใครเป็นใหญ่ที2สดุใน
อาณาจักรแห่งสวรรค์”
- และพระเยซูทรงเรียกเดก็เลก็ ๆ คน

($<) พบญ 3-:7 ($=) ลก 6:6$ (-@) มธ -$:-$ (--) มธ $8:-$; มก =:3$; ลก ?:--, -6
(-3) มธ -8:--; ยน $8:8 (-6) มก ?:33 (-7) อสย 8@:$@-$<
($) มก ?:33-3<; ลก ?:68-6=; --:-6--< (-) มธ $?:$6; มก $@:$6
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หนึ2 งมาหาพระองค์ และตัD งเขาไว้ในท่าม
กลางพวกเขา
3 และตรัสว่า “เรากล่าวความจริงแก่ท่าน
ทัDงหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ และ
กลายเป็นเหมือนเดก็เลก็ ๆ พวกท่านจะ
เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย
6 เหตุฉะนัDน ผู้ใดก็ตามที2จะถ่อมตัวลง
เหมือนเดก็เลก็คนนีD  ผู้เดียวกันนัDนจะเป็น
ใหญ่ที2สดุในอาณาจักรแห่งสวรรค์
7 และผู้ใดกต็ามที2จะรับเดก็เลก็เช่นนีD คน
หนึ2งในนามของเรา กรั็บเรา
8 แต่ผู้ใดกต็ามที2จะทาํคนหนึ2 งในผู้เล็ก
น้อยเหล่านีD ซึ2งเชื2อในเราให้หลงผิด ซึ2งจะ
เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกที2คอของผู้นัDน และ
ผู้นัDนจะถูกถ่วงนํDาในที2 ลึกแห่งทะเลก็จะดี
กว่า
< วิบัติแก่โลกนีD เพราะบรรดาเหตุให้หลง
ผิด ด้วยว่าจาํเป็นที2 เหตุให้หลงผิดทัDง
หลายมา แต่วิบัติแก่ผู้นัDนที2ก่อเหตุให้เกิด
ความหลงผิดนัDน
= ฉะนัDนถ้ามือของท่านหรือเท้าของท่าน
ทาํให้ท่านหลงผิด จงตัดพวกมันออก
และโยนพวกมันทิD งเสียจากท่าน ซึ2 งท่าน
จะเข้าสู่ ชีวิตเป็นง่อยหรือเป็นคนมือด้วน
ก็ยังดีกว่าการมีสองมือหรือสองเท้าที2 จะ
ถูกทิD งเข้าในไฟซึ2งไหม้อยู่เป็นนิตย์
? และถ้าตาของท่านทาํให้ท่านหลงผิด จง
ควักมันออก และโยนมันทิD งเสียจากท่าน
ซึ2 งท่านจะเข้าสู่ ชีวิตด้วยตาข้างเดียวยังดี
กว่าการมีสองตาที2จะถูกทิD งเข้าในไฟนรก
$@ จงระวังให้ดีว่า ท่านทัDงหลายอย่า

เหยียดหยามคนหนึ2งในผู้เล็กน้อยเหล่านีD
เพราะเรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ใน
สวรรค์พวกทูตสวรรค์ของเขาทัD งหลาย
มองดูพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ซึ2งทรง
สถิตในสวรรค์อยู่เสมอ

คําอุปมาเกี�ยวกบัแกะที�หลงหายไป
(ลก $7:$-<)

$$ เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้เสด็จมาเพื2 อ
ช่วยผู้ซึ2งได้หลงหายไปนัDนให้รอด
$- ท่านทัDงหลายคิดอย่างไร ถ้าผู้ใดมีแกะ
อยู่หนึ2 งร้อยตัว และตัวหนึ2 งในพวกแกะ
หลงหายไป ผู้นัDนจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้า
ตัวไว้ และขึD นไปบนภูเขาทัDงหลาย และ
แสวงหาตัวซึ2งหายไปนัDนหรือ
$3 และถ้าเขาพบแกะตัวนัDน เรากล่าว
ความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า เขาจะปีติ
ยินดีเรื2องแกะตัวนัDนยิ2งกว่าแกะเก้าสิบเก้า
ตัวซึ2งไม่ได้หลงหายไปนัDน
$6 อย่างนัDนแหละ ไม่ได้เป็นนํDาพระทัย
พระบิดาของท่านทัDงหลายผู้ซึ2งทรงสถิตใน
สวรรค์ ที2คนหนึ2งในผู้เล็กน้อยเหล่านีD จะ
พินาศเลย

การปฏิบติัต่อพี�นอ้งที�ทําผิดต่อท่าน
$7 ยิ2งกว่านัDน ถ้าพี2น้องของท่านคนหนึ2ง
จะทาํการละเมิดต่อท่าน จงไปและแจ้งข้อ
ผิดพลาดของเขานัD นสองต่อสองเท่านัD น
ถ้าเขาจะฟังท่าน ท่านกไ็ด้พี2 น้องของท่าน
คืนมาแล้ว
$8 แต่ถ้าเขาไม่ยอมฟังท่าน แล้วจงนาํคน
หนึ2งหรือสองคนไปพร้อมกับท่าน เพื2อใน
ปากของพยานสองคนหรือสามคน ทุกคาํ

(3) สดด $3$:-; มธ $?:$6; มก $@:$6 (6) มธ -@:-< (7) มธ $@:6-; ลก ?:6= (8) มก ?:6- (<) มธ -8:-6
(=) มธ 7:-?-3@; มก ?:63, 67 ($@) อสธ $:$6; สดด 36:< ($$) ลก ?:78; ยน 3:$< ($-) มธ $=:$--$6
($6) $ ทธ -:6 ($7) ลนต $?:$<; ลก $<:3; กท 8:$ ($8) พบญ $<:8; ยน =:$<
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จะเป็นหลักฐานได้
$< และถ้าเขาจะละเลยที2จะฟังคนเหล่า
นัDน จงไปแจ้งความนัDนต่อคริสตจักร แต่
ถ้าเขาละเลยที2จะฟังคริสตจักร จงถือเสีย
ว่า สาํหรับท่าน เขาเป็นเหมือนคนต่าง
ชาติและคนเกบ็ภาษี
$= เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
สิ2 งใดก็ตามที2พวกท่านจะผูกมัดบนแผ่น
ดินโลก กจ็ะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิ2ง
ใดก็ตามที2พวกท่านจะปล่อยบนแผ่นดิน
โลก กจ็ะถูกปล่อยในสวรรค์

พระสญัญาสําหรบั
การอธิษฐานร่วมกนั

$? อีกครัD ง เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า
ถ้าสองคนในพวกท่านจะตกลงร่วมใจกัน
บนแผ่นดินโลกเกี2ยวกับสิ2งหนึ2งสิ2งใดที2ทัDง
สองคนนัDนจะทูลขอ สิ2งนัDนจะถูกกระทาํ
ให้ทัDงสองคนนัDนโดยพระบิดาของเราผู้ซึ2ง
ทรงสถิตในสวรรค์
-@ ด้วยว่าสองคนหรือสามคนประชุมกัน
ที2 ไหน ๆ ในนามของเรา เราก็อยู่ท่าม
กลางพวกเขาที2นั2น”

จงยกโทษใหถ้า้ท่าน
อยากจะไดร้บัการยกโทษ
(มก $$:-7; ลก $<:3-6)

-$ แล้วเปโตรมาหาพระองค์ และทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า พี2 น้องคนหนึ2 งของข้า
พระองค์จะกระทาํบาปต่อข้าพระองค์สกักี2
ครัDง และข้าพระองค์ควรจะยกโทษให้เขา
ถึงเจด็ครัDงหรือ”
-- พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เรามิได้กล่าว

แก่ท่านว่า ถึงเจด็ครัDง แต่ถึงเจด็สิบครัDง
คูณด้วยเจด็
-3 เหตุฉะนัDน อาณาจักรแห่งสวรรค์จึง
เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ2 ง ซึ2 งทรง
ประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาผู้รับใช้ของ
ท่าน
-6 และเมื2อท่านได้ตัDงต้นทาํการคิดบัญชี
นัDน คนหนึ2งถูกพามาเฝ้าท่าน ซึ2งเป็นหนีD
ท่านหนึ2งหมื2นตะลันต์
-7 แต่เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนีD  เจ้านาย
ของเขาจึงสั2งให้ขายตัวเขา กับภรรยาของ
เขา และลูก ๆ ของเขา และทัDงหมดที2เขา
มีอยู่นัDน และชาํระเงินใช้หนีD
-8 ฉะนัDนผู้รับใช้คนนัDนจึงกราบลงและ
นมัสการท่าน โดยทูลว่า ‘ท่านเจ้าข้า ขอ
โปรดอดทนกับข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้า
จะใช้หนีD ทัDงสิDนให้ท่าน’
-< แล้วเจ้านายของผู้รับใช้คนนัDนมีใจ
กรุณา และปล่อยตัวเขาไป และโปรดยก
หนีD ให้เขา
-= แต่ผู้รับใช้คนเดียวกันนัDนออกไป และ
พบคนหนึ2งที2เป็นเพื2อนผู้รับใช้ด้วยกัน ซึ2ง
เป็นหนีD เขาอยู่หนึ2งร้อยเดนาริอัน และเขา
ลงมือจับคนนัDน และบีบคอของคนนัDน
โดยกล่าวว่า ‘จงใช้หนีD ที2เจ้าติดค้างอยู่ให้
ข้า’
-? และเพื2 อนผู้รับใช้คนนัDนได้กราบลง
แทบเท้าของเขา และอ้อนวอนเขาว่า ‘ขอ
โปรดอดทนกับข้าเถิด และข้าจะใช้หนีD ทัDง
สิDนให้เจ้า’
3@ แต่เขาไม่ยอม แต่ไปและโยนผู้รับใช้

($<) รม $8:$<; $ คร 7:?; - ธส 3:8; - ยน $:$@ ($=) มธ $8:$?; ยน -@:--; $ คร 7:6
($?) มธ 7:-6; $ ยน 3:--; 7:$6 (-@) กจ -@:<; $ คร $6:-8 (-$) ลก $<:6
(--) มธ 8:$6; มก $$:-7; คส 3:$3 (-7) อพย -$:-; ลนต -7:3?; - พกษ 6:$
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หน้า 2457มัทธิว $=-$?
คนนัDนเข้าไปในคุก จนกว่าผู้รับใช้คนนัDน
จะใช้หนีD ให้
3$ ดังนัDนเมื2อพวกเพื2อนผู้รับใช้เห็นสิ2งที2
ได้ทาํนัDน พวกเขากส็ลดใจยิ2งนัก และมา
และกราบทูลเจ้านายของพวกเขาถึงทุกสิ2ง
ที2ได้ทาํนัDน
3- แล้วเจ้านายของเขา หลังจากท่านได้
ทรงเรียกเขามา จึงกล่าวแก่เขาว่า ‘โอ เจ้า
ผู้รับใช้ชั2ว เราได้โปรดยกหนีD ทัDงหมดนัDน
ให้เจ้าแล้ว เพราะเจ้าได้อ้อนวอนเรา
33 เจ้าควรจะมีความกรุณาต่อเพื2อนผู้รับ
ใช้ของเจ้าด้วย เหมือนเราได้สงสารเจ้ามิ
ใช่หรือ’
36 และเจ้านายของเขาก็กริD ว และมอบ
เขาไว้แก่พวกเจ้าหน้าที2ให้ทรมาน จนกว่า
เขาจะชดใช้ทัDงหมดที2ติดค้างให้แก่ท่าน
37 พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
จะทรงกระทาํแก่ท่านทัD งหลายอย่างนัD น
ด้วย ถ้าท่านทัDงหลายแต่ละคนไม่ยกโทษ
บรรดาการละเมิดของพี2 น้องของพวกท่าน
จากใจของพวกท่าน”

บทที� �A
พระเยซูทรงเสด็จจากแควน้กาลิลี

เขา้สู่แควน้ยูเดีย
$ และต่อมาเมื2อพระเยซูตรัสถ้อยคาํเหล่า
นีD เสร็จแล้ว พระองค์ก็เสด็จออกจาก
แคว้นกาลิลี และเข้ามาในเขตแดนแห่ง
แคว้นยูเดียฟากแม่นํDาจอร์แดนข้างโน้น
- และประชาชนเป็นอันมากได้ตามพระ
องค์ไป และพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้
หายที2นั2น

พระเยซูทรงอธิบายอย่างละเอียด
ถึงเรื�องการหย่ารา้ง

(มธ 7:3$-3-; มก $@:$-$-)
(ลก $8:$=)

3 พวกฟาริสีมาหาพระองค์ด้วย โดยทด
ลองพระองค์ และกล่าวแก่พระองค์ว่า
“ผู้ ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุ
ใด ๆ กต็าม เป็นการถูกต้องตามพระราช
บัญญัติหรือไม่”
6 และพระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “พวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่า ผู้ซึ2 ง
ได้ทรงสร้างมนุษย์ในเริ2มแรกนัDน ‘ไดท้รง
สรา้งพวกเขาใหเ้ป็นชายและหญิง’
7 และตรัสว่า ‘เพราะเหตุนี& ผูช้ายจะจาก
บิดามารดา และจะไปผูกพันเขา้กบัภรรยา
ของเขา และเขาทั&งสองจะเป็นเนื& ออัน
เดียวกนั’
8 ดังนัDน เขาทัDงสองจึงไม่เป็นสองต่อไป
แต่เป็นเนืD ออันเดียวกัน เหตุฉะนัDนซึ2งพระ
เจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทาํ
ให้พรากจากกันเลย”
< พวกเขาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า “ถ้า
อย่างนัDนทาํไมโมเสสได้สั2งให้มอบหนังสือ
แห่งการหย่าให้ และให้หย่าภรรยาได้”
= พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “โมเสสได้
ยอมให้ท่านทัD งหลายหย่าภรรยาของตน
เพราะเหตุความแข็งกระด้างแห่งใจของ
ท่านทัDงหลาย แต่ตัDงแต่เริ2มแรกนัDนกม็ิได้
เป็นอย่างนัDน
? และเรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ผู้ใดก็
ตามที2จะหย่าภรรยาของตน หากไม่ใช่

(3-) ลก <:6$-63 (37) สภษ -$:$3; มธ 8:$-; มก $$:-8; ยก -:$3 ($) มธ $?:$-?; มก $@:$-$-; ยน $@:6@
(-) มธ $-:$7 (6) ปฐก $:-<; มลค -:$7 (7) ปฐก -:-6; มก $@:7; อฟ 7:3$
(<) พบญ -6:$; มธ 7:3$ (=) มลค -:$8; ฮบ 3:$7 (?) มธ 7:3-; มก $@:$$
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เพราะการล่วงประเวณี และจะไปแต่งงาน
กับหญิงคนอื2น เขากเ็ล่นชู้ และผู้ใดกต็าม
ที2แต่งงานกับหญิงซึ2งถูกหย่าแล้วนัDนกเ็ล่น
ชู้”
$@ พวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่า
“ถ้ากรณีของผู้ชายเป็นเช่นนัDนกับภรรยา
ของเขา การสมรสกไ็ม่ดีเลย”
$$ แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “มิใช่
ทุกคนสามารถรับถ้อยคาํนีD ได้ ยกเว้นคน
เหล่านัDนที2ได้ถูกมอบไว้ให้
$- ด้วยว่ามีขันทีบางคน ซึ2งเป็นขันทตีัDง
แต่กาํเนิดจากครรภ์มารดาของตน และมี
ขันทีบางคน ซึ2 งถูกมนุษย์กระทาํให้เป็น
ขันท ี และมีขันทบีางคน ซึ2งกระทาํตัวเอง
ให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่ง
สวรรค์ ใครสามารถรับได้ กจ็งให้เขารับ
เอาเถิด”

พระเยซูทรงอวยพระพร
เด็กเล็ก ๆ

(มก $@:$3-$8; ลก $=:$7-$<)
$3 แล้วมีพวกเด็กเล็ก ๆ ถูกพามาหา
พระองค์ เพื2 อพระองค์จะทรงวางพระ
หัตถ์ของพระองค์บนพวกเขา และอธิษ-
ฐาน และพวกสาวกกห้็ามปรามพวกเขาไว้
$6 แต่พระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้พวก
เดก็เลก็ ๆ เข้ามาหาเรา และอย่าห้ามพวก
เขาเลย เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์
ย่อมเป็นของคนเช่นนัDน”
$7 และพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ของ
พระองค์บนพวกเดก็เลก็ ๆ นัDน และเสดจ็
ไปจากที2นั2น

เรื�องเศรษฐีหนุ่ม
(มก $@:$<-3@; ลก $@:-7-3@)

$8 และดูเถิด คนหนึ2งมาและทูลพระองค์
ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะ
ต้องทาํดีประการใดเพื2 อข้าพเจ้าจะมีชีวิต
นิรันดร์”
$< และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่าน
เรียกเราว่าประเสริฐทาํไมเล่า ไม่มีผู้ใด
ประเสริฐนอกจากพระองค์ผู้เดียว นั2นคือ
พระเจ้า แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าสู่ชีวิต
กจ็งรักษาพระบัญญัติทัDงหลายไว้”
$= เขาทูลพระองค์ว่า “คือพระบัญญัติข้อ
ใดบ้าง” พระเยซูตรัสว่า “เจา้อย่ากระทํา
การฆาตกรรม เจา้อย่าเล่นชู ้ เจา้อย่าลัก
ทรพัย ์เจา้อย่าเป็นพยานเท็จ
19 จงให้เกียรติแก่บิดาของเจา้และ
มารดาของเจา้ และเจา้จงรักเพื�อนบา้น
ของเจา้เหมือนตนเอง”
-@ คนหนุ่มนัDนทูลพระองค์ว่า “สิ2งเหล่านีD
ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการตัDงแต่วัย
หนุ่มของข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้ายังขาดอะไร
อีกบ้าง”
-$ พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “ถ้าท่านปรา-
รถนาจะเป็นคนดีพร้อม จงไปและขาย
บรรดาสิ2งของซึ2 งท่านมีอยู่ และแจกจ่าย
ให้คนยากจน และท่านจะมีทรัพย์สมบัติ
ในสวรรค์ และจงมาและตามเราไป”
-- แต่เมื2 อคนหนุ่มนัDนได้ยินถ้อยคาํนัDน
เขากจ็ากไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ2ง
ของเป็นอันมาก
-3 แล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของ

($@) สภษ -$:$? ($$) $ คร <:-, <, ?, $< ($-) $ คร <:3- ($3) มธ -@:3$; มก $@:$3
($6) มธ $=:3; มก $@:$7 ($8) มธ $?:$8--?; มก $@:$< ($<) ลนต $=:7; พบญ 6:6@ ($=) อพย -@:$3
($?) ลนต $?:$= (-@) ฟป 3:8-< (-$) มธ 8:-@; ลก $-:33 (-3) มธ $3:--; มก $@:-6
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พระองค์ว่า “เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDง
หลายว่า คนมั2งมีจะเข้าในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ด้วยความยากลาํบาก
-6 และอีกครัDง เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลาย
ว่า ตัวอูฐจะลอดรูเขม็กง่็ายกว่าคนมั2งมีจะ
เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า”
-7 เมื2 อพวกสาวกของพระองค์ได้ยินดัง
นัDน พวกเขากป็ระหลาดใจยิ2งนัก โดยทูล
ว่า “ถ้าอย่างนัDนใครจะรอดได้”
-8 แต่พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกเขา
และตรัสกับพวกเขาว่า “สาํหรับมนุษย์
สิ2งนีD เป็นไปไม่ได้ แต่สาํหรับพระเจ้าสิ2ง
สารพัดกเ็ป็นไปได้”

พวกอคัรทูตจะพิพากษา
อิสราเอลสิบสองเผ่า

-< แล้วเปโตรตอบและทูลพระองค์ว่า “ดู
เถิด ข้าพระองค์ทัDงหลายได้สละสิ2งสารพัด
และได้ตามพระองค์มา ฉะนัDนข้าพระองค์
ทัDงหลายจึงจะได้อะไรบ้าง”
-= และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เรา
กล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า พวก
ท่านซึ2งได้ตามเรามา ในการสร้างสิ2งสาร-
พัดขึD นใหม่คราวเมื2 อบุตรมนุษย์จะนั2 งใน
พระที2 นั2 งแห่งสง่าราศีของพระองค์ นัD น
พวกท่านจะได้นั2งบนบัลลังก์สิบสองที2เช่น
กัน โดยพิพากษาคนอิสราเอลสบิสองเผ่า
-? และทุกคนที2ได้สละบ้าน หรือพี2 น้อง
ชายหญิง หรือบิดามารดา หรือภรรยา
หรือบุตรทัDงหลาย หรือที2ดิน เพราะเห็น
แก่นามของเรา จะได้รับผลหนึ2 งร้อยเท่า
และจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก

3@ แต่หลายคนที2เป็นคนต้นจะกลับเป็น
คนสุดท้าย และที2 เป็นคนสุดท้ายจะกลับ
เป็นคนต้น”

บทที� &C
คําอุปมาเกี�ยวกบัคนงานในสวนองุ่น

1 “ด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนผู้ชายคนหนึ2 งที2 เป็นเจ้าของบ้าน
ซึ2 งได้ออกไปเวลาเช้าตรู่ เพื2 อจ้างพวกคน
งานเข้าไปในสวนองุ่นของตน
- และเมื2อเขาได้ตกลงกับพวกคนงานว่า
วันละหนึ2งเดนาริอันแล้ว เขาจึงส่งพวกเขา
ให้เข้าไปในสวนองุ่นของเขา
3 และเขากอ็อกไปอีกประมาณเวลาสาม
โมงเช้า และเห็นคนอื2น ๆ ยืนอยู่เฉย ๆ
ในตลาด
6 และกล่าวกับพวกเขาว่า ‘ท่านทัDงหลาย
จงเข้าไปในสวนองุ่นด้วยเถิด และสิ2งใดก็
ตามที2ยุติธรรม เราจะให้พวกท่าน’ และ
พวกเขากไ็ปตามทางของพวกเขา
7 เขาก็ออกไปอีกประมาณเวลาเที2ยงวัน
และเวลาบ่ายสามโมง และกระทาํแบบ
เดียวกัน
8 และประมาณเวลาบ่ายห้าโมงเขากอ็อก
ไป และพบคนอื2น ๆ ยืนอยู่เฉย ๆ และ
กล่าวแก่พวกเขาว่า ‘ทาํไมพวกท่านยืนอยู่
ที2นี2เฉย ๆ ตลอดวัน’
< พวกเขากล่าวแก่เขาว่า ‘เพราะไม่มีใคร
จ้างพวกข้าพเจ้า’ เขากล่าวแก่พวกเขาว่า
‘ท่านทัD งหลายจงเข้าไปในสวนองุ่ นด้วย
เถิด และสิ2งใดกต็ามที2ยุติธรรม พวกท่าน
จะได้รับสิ2งนัDน’

(-8) ปฐก $=:$6; กดว $$:-3 (-<) พบญ 33:?; มธ 6:-@
(-=) มธ -@:-$; ลก --:-=-3@ (-?) มธ 8:33; มก $@:-?
(3@) มธ -@:$8; -$:3$-3-; มก $@:3$; ลก $3:3@
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= ดังนัDน เมื2อมาถึงเวลาเยน็ เจ้าของสวน
องุ่นจึงกล่าวแก่คนต้นเรือนของเขาว่า ‘จง
เรียกบรรดาคนงานมา และให้ค่าจ้างของ
พวกเขาแก่เขาทัDงหลาย เริ2มต้นตัDงแต่คน
สดุท้ายจนถึงคนแรก’
? และเมื2อพวกเขาที2รับจ้างประมาณเวลา
บ่ายห้าโมงนัDนมา พวกเขาก็ได้รับคนละ
หนึ2งเดนาริอัน
$@ แต่เมื2อพวกคนแรก ๆ มา พวกเขา
คาดว่าพวกเขาควรจะได้รับมากกว่านัD น
และพวกเขาได้ รับคนละหนึ2 งเดนาริอัน
เช่นกัน
$$ และเมื2 อพวกเขาได้รับเงินไปแล้ว
พวกเขากบ่็นต่อว่าเจ้าของบ้าน
$- โดยกล่าวว่า ‘คนเหล่านีD ที2มาหลังสุด
ได้ทาํงานแค่ชั2 วโมงเดียว และท่านได้ให้
พวกเขาเท่ากันกับพวกเรา ผู้ซึ2 งได้แบก
ภาระและความร้อนของกลางวัน’
$3 แต่เจ้าของบ้านกต็อบคนหนึ2งในพวก
เขา และกล่าวว่า ‘สหายเอ๋ย เรามิได้ทาํ
ผิดใด ๆ แก่ท่านเลย ท่านได้ตกลงกับเรา
แล้ววันละหนึ2งเดนาริอันมิใช่หรือ
$6 จงเอาสิ2งที2เป็นของท่าน และไปตาม
ทางของท่านเถิด เราปรารถนาที2จะให้คน
ที2มาทาํงานหลังสดุนีD เช่นเดียวกับท่าน
$7 ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือที2
เราจะกระทาํกับสิ2 งที2 เป็นของเราเองตาม
ความปรารถนาของเรา แววตาของท่านชั2ว
ร้ายเพราะเราใจดีหรือ’
$8 อย่างนัDนแหละคนสดุท้ายจะกลับเป็น
คนต้น และคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้าย

ด้วยว่าผู้ที2 ได้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที2 ถูก
เลือกกน้็อย”

พระเยซูทรงพยากรณอี์กครั�ง
ถึงการทรยศพระองค์

การสิ� นพระชนมแ์ละการเป็นขึ� นมา
(มธ $-:3=-6-; $8:-$--=)

(มธ $<:----3)
(มก $@:3--36; ลก $=:3$-36)

$< และพระเยซูกาํลังเสด็จขึD นไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม ขณะที2อยู่ตามหนทางได้พา
พวกสาวกสบิสองคนไปแต่ลาํพัง และตรัส
กับพวกเขาว่า
18 “ดูเถิด เราทัDงหลายขึD นไปยังกรุงเยรู-
ซาเลม็ และบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้แก่
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์
และเขาเหล่านัDนจะปรับโทษท่านถึงตาย
$? และจะมอบท่านไว้กับพวกคนต่างชาติ
เพื2อให้เยาะเย้ย และเพื2อเฆี2ยนตี และเพื2อ
ให้ตรึงท่านไว้ที2กางเขน และวันที2สามท่าน
จะเป็นขึD นมาใหม่”

มารดาคนหนึ�งทูลขอความยิ�งใหญ่
ใหแ้ก่บุตรชายของนาง

(มก $@:37-67)
-@ แล้วมารดาของบุตรทัDงหลายของเศ-
เบดี พร้อมกับบุตรชายทัDงสองของนาง
มาเฝ้าพระองค์ โดยนมัสการพระองค์
และทูลขอสิ2งหนึ2งจากพระองค์
-$ และพระองค์ตรัสกับนางว่า “ท่าน
ปรารถนาอะไร” นางทูลพระองค์ว่า “ขอ
โปรดอนุญาตให้บุตรชายทัD งสองของข้า
พระองค์นั2งในราชอาณาจักรของพระองค์

($7) พบญ $7:?; สภษ -3:8; มธ 8:-3; มก <:--; รม ?:-@--$
($8) มธ $?:3@; --:$6; มก $@:3$; ลก $3:3@ ($<) มธ -@:$<-$?; มก $@:3--36; ลก =:3$-33; ยน $-:$-
($=) มธ $8:-$ ($?) มธ -8:8< (-@) มธ 6:-$; มก $@:37-67 (-$) มธ $?:-=
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เบืD องขวาพระหัตถ์คนหนึ2ง เบืD องซ้ายคน
หนึ2ง”
-- แต่พระเยซูทรงตอบและตรัสว่า
“พวกท่านไม่ทราบว่าพวกท่านขออะไร
พวกท่านสามารถดื2 มจากถ้วยที2 เราจะดื2 ม
นัDนได้หรือ และรับบัพติศมาด้วยบัพติศ-
มาที2 เรารับนัDนได้หรือ” พวกเขาทูลพระ
องค์ว่า “พวกข้าพระองค์สามารถทาํได้”
-3 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “แท้
จริงพวกท่านจะดื2มจากถ้วยของเรา และ
รับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที2เรารับนัDน แต่
ที2จะนั2งข้างขวามือของเรา และข้างซ้ายมือ
ของเรานัDน ไม่ใช่กิจของเราที2จะมอบให้
แต่จะประทานให้แก่คนทัD งหลายที2 พระ
บิดาของเราทรงจัดเตรียมไว้สาํหรับพวก
เขา”
-6 และเมื2 อสาวกสิบคนนัDนได้ยินสิ2งนีD
แล้ว พวกเขากม็ีความโกรธเคืองต่อพี2น้อง
สองคนนัDน
-7 แต่พระเยซูทรงเรียกเขาทัDงหลายมา
หาพระองค์ และตรัสว่า “ท่านทัDงหลาย
ทราบอยู่ว่า พวกผู้ครอบครองของพวก
คนต่างชาติ ย่อมปกครองเหนือพวกเขา
และคนทัD งหลายที2 เป็นใหญ่ก็ใช้อาํนาจ
เหนือพวกเขา
-8 แต่จะไม่เป็นอย่างนัDนในท่ามกลาง
พวกท่าน แต่ผู้ใดกต็ามที2ใคร่จะเป็นใหญ่
ในท่ามกลางพวกท่าน จงให้ผู้นัDนเป็นผู้
ปรนนิบัติของท่านทัDงหลาย
-< และผู้ใดก็ตามที2ใคร่จะเป็นเอกเป็น
ต้นในท่ามกลางพวกท่าน จงให้ผู้นัDนเป็น

ผู้รับใช้ของท่านทัDงหลาย
-= เหมือนกับที2 บุตรมนุษย์ได้มา มิใช่
เพื2อรับการปรนนิบัติ แต่เพื2อจะปรนนิบัติ
และเพื2 อจะประทานชีวิตของท่านให้เป็น
ค่าไถ่สาํหรับคนเป็นอันมาก”

ชายตาบอดสองคนไดร้บั
การรกัษาใหห้าย

(มก $@:68-7-; ลก $=:37-63)
-? และขณะที2พระองค์กับพวกสาวกออก
ไปจากเมืองเยรีโค ประชาชนเป็นอันมาก
กต็ามพระองค์ไป
3@ และดูเถิด ชายตาบอดสองคนกาํลังนั2ง
อยู่ริมหนทาง เมื2อเขาทัDงสองได้ยินว่าพระ
เยซูเสดจ็ผ่านมา จึงร้องออกมา โดยทูลว่า
“ขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด
โอ พระองค์เจ้าข้า พระองค์ผู้เป็นบุตรชาย
ของดาวิด”
3$ และประชาชนกห้็ามเขาทัDงสอง เพราะ
เขาทัDงสองควรนิ2งเสีย แต่เขาทัDงสองยิ2ง
ร้องขึD นอีก โดยทูลว่า “ขอทรงพระเมตตา
พวกข้าพระองค์เถิด โอ พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ผู้เป็นบุตรชายของดาวิด”
3- และพระเยซูประทบัยืนอยู่ และเรียก
เขาทัDงสองมา และตรัสว่า “ท่านทัDงสอง
ใคร่จะให้เราทาํอะไรแก่พวกท่าน”
33 เขาทัDงสองทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ขอให้ดวงตาของพวกข้าพระองค์
ถูกเปิด”
36 ดังนัDนพระเยซูจึงมีพระทัยกรุณาต่อ
เขาทัDงสอง และทรงถูกต้องดวงตาของเขา
ทัDงสอง และในทนัใดนัDนดวงตาของเขาทัDง

(--) อสย 7$:$<; ยรม 6?:$- (-3) กจ $-:-; รม =:$< (-6) มก $@:6$; ลก --:-6--7 (-8) มธ -3:$$
(-<) มธ $=:6 (-=) อสย 73:$@-$$; ดนล ?:-6 (3@) - ซมอ <:$6-$<; สดด =?:3-7, $?-3<; อสย $$:$@
(3$) มธ $?:$3 (36) มธ ?:38; $6:$6; $7:3-; $=:-<
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สองก็ได้รับการมองเห็น และเขาทัDงสอง
ติดตามพระองค์ไป

บทที� &�
พระเยซูทรงเสด็จเขา้สู่

กรุงเยรูซาเล็มอย่างผูมี้ชยัชนะ
(ศคย ?:?; มก $$:$-$@)

(ลก $?:-?-3=; ยน $-:$--$?)
$ และเมื2 อพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้
กรุงเยรูซาเลม็ และมาถึงหมู่บ้านเบธฟายี
ถึงเชิงภูเขามะกอกเทศ แล้วพระเยซูทรง
ส่งสาวกสองคนไป
- โดยตรัสกับพวกเขาว่า “จงเข้าไปในหมู่
บ้านที2อยู่ตรงหน้าพวกท่าน และทนัทพีวก
ท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ2งผูกอยู่ และลูกลา
ตัวหนึ2งอยู่กับมัน จงแก้พวกมัน และจูง
พวกมันมาให้เรา
3 และถ้าผู้ใดว่าอะไรแก่พวกท่าน พวก
ท่านจงกล่าวว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ต้องการพวกมัน’ และเขาจะปล่อยให้พวก
มันมาทนัท”ี
6 สิ2งเหล่านีD ทัDงสิDนได้เกิดขึD น เพื2อสิ2งนีD จะ
สาํเรจ็ซึ2งถูกกล่าวไว้โดยศาสดาพยากรณ์ผู้
นัDน ซึ2งกล่าวว่า
5 ‘ท่านทั&งหลายจงกล่าวแก่ธิดาแห่งศิโยน
วา่ ดูเถิด กษัตริยข์องเธอกาํลงัเสด็จมาหา
เธอ มีพระทัยอ่อนสุภาพ และทรงลาตัว
หนึ�งกับลูกลาตัวหนึ�งซึ�งเป็นลูกของลาตัว
หนึ�ง’
8 และสาวกทัDงสองคนนัDนกไ็ป และกระทาํ
ตามที2พระเยซูตรัสสั2งพวกเขาไว้
< และจูงแม่ลาตัวนัDนกับลูกลามา และเอา

เสืDอผ้าของพวกเขาปูบนหลังพวกมัน และ
พวกเขาให้พระองค์ทรงนั2งบนลาตัวนัDน
= และประชาชนเป็นอันมากได้เอาเสืDอผ้า
ของตนปูตามหนทาง คนอื2น ๆ กต็ัดกิ2ง
ไม้ทัDงหลายจากพวกต้นไม้ และมาปูกิ2งไม้
เหล่านัDนตามหนทาง
? และประชาชนเหล่านัDนซึ2 งเดินไปข้าง
หน้าและที2 ตามมาข้ างหลังก็โห่ ร้องกัน
โดยกล่าวว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสของ
ดาวิด ‘ขอใหพ้ระองค์ผูเ้สด็จมาในพระ
นามขององค์พระผู ้ เป็นเจ ้าทรงรับพระ
พร’ โฮซันนาในที2สงูสดุ”
$@ และเมื2 อพระองค์เสด็จเข้ามาในกรุง
เยรูซาเล็มแล้ว ทัDงกรุงกแ็ตกตื2น โดย
กล่าวว่า “ท่านผู้นีD เป็นผู้ใด”
$$ และประชาชนกล่าวว่า “นี2คือเยซู
ศาสดาพยากรณ์ของนาซาเร็ธแห่งแคว้น
กาลิลี”

พระเยซูทรงชําระลา้งพระวิหาร
เป็นครั�งที�สอง

(มก $$:$7-$=; ลก $?:67-6<)
$- และพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในพระ
วิหารของพระเจ้า และทรงขับไล่พวกเขา
ทุกคนที2ขายและซืD อในพระวิหารนัDน และ
ควํ2าโต๊ะทัDงหลายของบรรดาผู้รับแลกเงิน
กับบรรดาที2 นั2 งของคนเหล่านัD นที2 ขายนก
เขาทัDงหลายเสยี
$3 และตรัสกับพวกเขาว่า “มีเขียนไว้
แล้วว่า ‘นิเวศน์ของเราจะถูกเรียกว่าเป็น
นิเวศน์แห่งการอธิษฐาน’ แต่เจ้าทัDงหลาย
ได้กระทาํให้นิเวศน์นัDนเป็น ‘ถํ &าของพวก

($) ศคย $6:6; ลก $?:-?-3= (7) ศคย ?:? (8) มก $$:6 (<) - พกษ ?:$3
(=) ลนต -3:6@ (?) สดด $$=:-7; มธ -3:3? ($@) ยน -:$3, $7 ($$) ยน 8:$6; <:6@; ?:$<
($-) พบญ $6:-7; มก $$:$7-$= ($3) อสย 78:<; ยรม <:$$
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โจร’”
$6 และคนตาบอดกับคนง่อยมาหาพระ
องค์ในพระวิหาร และพระองค์ทรงรักษา
พวกเขาให้หาย
$7 และเมื2 อพวกปุโรหิตใหญ่กับพวก
ธรรมาจารย์ได้เห็นบรรดาสิ2งมหัศจรรย์ที2
พระองค์ทรงกระทาํ และพวกเดก็ ๆ กาํ
ลังร้องในพระวิหาร และกล่าวว่า “โฮซัน-
นาแก่ราชโอรสของดาวิด” เขาทัDงหลายก็
แค้นเคือง
$8 และกล่าวแก่พระองค์ว่า “ท่านไม่ได้
ยินสิ2งที2คนเหล่านีD ร้องหรือ” และพระเยซู
ตรัสกับพวกเขาว่า “ได้ยินแล้ว พวกท่าน
ยังไม่เคยอ่านหรือว่า ‘จากปากของพวก
เด็กทารกและพวกเด็กที�ยังดูดนม ท่านก็
ไดร้บัคําสรรเสริญอันจริงแท’้”
$< และพระองค์ได้ทรงละจากพวกเขา
และเสด็จออกจากกรุงเข้าไปในหมู่ บ้าน
เบธานี และพระองค์ทรงพักอยู่ที2นั2น
ตน้มะเดื�อที�ถูกสาปแช่งไดเ้หี�ยวแหง้ไป

(มก $$:$--$6, -@--6)
$= บัดนีD ในเวลาเช้า ขณะที2พระองค์เสดจ็
กลับเข้าไปยังกรุง พระองค์กท็รงหิว
$? และเมื2 อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
ต้นมะเดื2 อต้นหนึ2 งอยู่ริมทาง พระองค์ก็
ดาํเนินเข้ามาถึงต้นนัDน และไม่ได้พบผล
ใด ๆ บนต้นนัDน มีแต่ใบไม้ทัDงหลายเท่า
นัDน และตรัสกับต้นมะเดื2 อนัDนว่า “อย่า
ให้มีผลงอกขึD นบนเจ้านับจากนีD เป็นต้น
ไป” และทันใดนัDนต้นมะเดื2 อนัDนกเ็หี2 ยว
แห้งไป

-@ และเมื2อพวกสาวกได้เห็นดังนัDน พวก
เขากป็ระหลาดใจ โดยกล่าวว่า “เป็นอย่าง
ไรหนอต้นมะเดื2 อนัD นจึงเหี2 ยวแห้งไปใน
ทนัใด”
-$ พระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
ถ้ าพวกท่ านมีความเชื2 อและมิ ได้สงสัย
พวกท่านจะไม่เพียงกระทาํสิ2งนีD ซึ2 งได้กระ
ทาํแก่ต้นมะเดื2 อนีD  แต่ถ้าพวกท่านจะ
กล่าวแก่ภูเขานีD ด้วยว่า ‘เจ้าจงถอยไป
และเจ้าจงถูกโยนเข้าไปในทะเล’ สิ2งนัDนก็
จะถูกกระทาํ
-- และสิ2งสารพัด สิ2งใดกต็ามที2พวกท่าน
จะขอในการอธิษฐาน โดยมีความเชื2 อ
พวกท่านจะได้รับ”

พระเยซูทรงแต่งตั�ง
สิทธิอํานาจของพระองค์

(มก $$:-<-33; ลก -@:$-=)
-3 และเมื2 อพระองค์เสด็จเข้ามาในพระ
วิหารแล้ว พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้
อาวุโสของประชาชนมาหาพระองค์ขณะที2
พระองค์กาํลังสั2งสอนอยู่ และกล่าวว่า
“ท่านกระทาํสิ2งเหล่านีD โดยสิทธิอาํนาจอัน
ใด และผู้ใดได้ให้สทิธิอาํนาจนีD แก่ท่าน”
-6 และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “เราจะถามพวกท่านสักข้อหนึ2 ง
ด้วย ซึ2งถ้าพวกท่านบอกเรา เรากจ็ะบอก
พวกท่านเหมือนกันว่าเรากระทาํสิ2งเหล่านีD
โดยสทิธิอาํนาจอันใด
-7 บัพติศมาของยอห์นนัDนมาจากไหน
มาจากสวรรค์หรือเป็นของมนุษย์” และ

($7) ยน <:6- ($8) สดด =:- ($<) ยน $$:$, $=; $-:$ ($=) มก $$:$- ($?) มก $$:$3 (-@) มก $$:-@
(-$) มธ $<:-@; $ คร $3:-; ยก $:8 (--) มธ <:<-$$; มก $$:-6; ลก $$:?; ยน $7:<; ยก 7:$8; $ ยน 3:--
(-3) อพย -:$6; มก $$:-<-33; ลก -@:$-=; กจ 6:<; <:-< (-7) ยน $:$7-37

 40_mat.pub 
 page 50

 Thursday, May 25, 2023 11:32 



หน้า 2464มัทธิว -$

พวกเขาจึงให้เหตุผลกับพวกเขาเอง โดย
กล่าวว่า “ถ้าพวกเราจะกล่าวว่า ‘มาจาก
สวรรค์’ เขากจ็ะกล่าวแก่พวกเราว่า ‘ทาํ
ไมพวกท่านจึงไม่เชื2อยอห์นเล่า’
-8 แต่ถ้าพวกเราจะกล่าวว่า ‘เป็นของ
มนุษย์’ พวกเราก็กลัวประชาชน เพราะ
ประชาชนทุกคนถือว่ายอห์นเป็นศาสดา
พยากรณ์คนหนึ2ง”
-< และพวกเขาตอบพระเยซู และกล่าว
ว่า “พวกเราไม่สามารถบอกได้” และพระ
องค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า “เราจะไม่บอก
พวกท่านเหมือนกันว่า เรากระทาํสิ2งเหล่า
นีD โดยสทิธิอาํนาจอันใด

คําอุปมาเกี�ยวกบั
บุตรชายสองคน

-= แต่ท่านทัDงหลายคิดอะไร ชายผู้หนึ2งมี
บุตรชายสองคน และเขาได้มาหาบุตรคน
แรก และกล่าวว่า ‘ลูกเอ๋ย วันนีD จงไปทาํ
งานในสวนองุ่นของพ่อเถิด’
-? บุตรคนนัDนตอบและกล่าวว่า ‘ลูกจะ
ไม่ไป’ แต่ภายหลังบุตรคนนัDนกก็ลับใจ
และไป
3@ และเขาได้มาหาบุตรคนที2สอง และ
กล่าวเช่นเดียวกัน และบุตรคนนัDนตอบ
และกล่าวว่า ‘ลูกไปขอรับ’ และไม่ได้ไป
3$ คนไหนในบุตรสองคนนีD ได้ทาํตาม
ความประสงค์ของบิดาของตนเล่า” พวก
เขากล่าวแก่พระองค์ว่า “บุตรคนแรก”
พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า “เรากล่าว
ความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า พวกคนเกบ็
ภาษีและพวกหญิงโสเภณีเข้าไปในอาณา-

จักรของพระเจ้าก่อนท่านทัDงหลาย
3- ด้วยว่ายอห์นได้มาหาพวกท่านในทาง
แห่งความชอบธรรม และพวกท่านไม่ได้
เชื2 อยอห์น แต่พวกคนเก็บภาษีและพวก
หญิงโสเภณีได้เชื2 อยอห์น และท่านทัDง
หลาย เมื2 อพวกท่านได้เห็นสิ2งนัDนแล้ว
ภายหลังกไ็ม่ได้กลับใจ เพื2 อพวกท่านจะ
เชื2อยอห์น
คําอุปมาเกี�ยวกบัผูเ้ช่าสวนที�ไม่ซื�อสตัย์

(อสย 7:$-<; มก $-:$-?)
(ลก -@:?-$?)

33 จงฟังคาํอุปมาอีกเรื2องหนึ2งว่า มีเจ้า
ของบ้านคนหนึ2ง ซึ2งได้ปลูกสวนองุ่นแห่ง
หนึ2 ง และล้อมรัD วต้นไม้ไว้รอบสวนนัDน
และได้ขุดบ่อยํ2าองุ่นในสวนนัDน และสร้าง
หอเฝ้า และให้พวกชาวสวนเช่าสวนนัDน
และไปยังแผ่นดินไกล
36 และเมื2อฤดูเกบ็ผลองุ่นใกล้เข้ามาแล้ว
เขาจึงส่งพวกผู้รับใช้ของเขาไปหาพวกเช่า
สวน เพื2 อพวกผู้รับใช้จะรับผลทัDงหลาย
แห่งสวนองุ่นนัDน
37 และพวกเช่าสวนนัDนจับพวกผู้รับใช้
ของเขา และเฆี2ยนตีคนหนึ2ง และฆ่าเสีย
อีกคนหนึ2ง และเอาหินขว้างอีกคนหนึ2ง
38 อีกครัDง เขากส่็งพวกผู้รับใช้คนอื2น ๆ
ไปมากกว่าครัDงแรก และพวกเช่าสวนกไ็ด้
กระทาํแก่พวกเขาในแบบเดียวกัน
3< แต่ครัDงสดุท้าย เขาจึงส่งบุตรชายของ
เขาไปหาพวกเช่าสวน โดยกล่าวว่า ‘พวก
เขาจะเคารพบุตรชายของเรา’
3= แต่เมื2 อพวกเช่าสวนเห็นบุตรชายคน

(-8) มธ $6:7; -$:68; มก 8:-@; ลก -@:8 (-=) มธ -@:$
(3$) ลก <:-? (3-) ลก 3:$ (33) สดด =@:?; มธ -7:$6
(37) - พศด -6:-$ (3<) ยน 3:$8 (3=) สดด -:-, =
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นัDน พวกเขาก็กล่าวกันในท่ามกลางพวก
เขาว่า ‘คนนีD แหละเป็นทายาท จงมาเถิด
ให้พวกเราฆ่าเขา และให้พวกเรายึดมรดก
ของเขาเสยี’
3? และพวกเขาจึงจับบุตรคนนัDน และ
ผลักเขาออกไปนอกสวนองุ่น และฆ่าเขา
เสยี
6@ เหตุฉะนัDน เมื2 อเจ้าของสวนองุ่นมา
เขาจะทาํอะไรแก่พวกเช่าสวนเหล่านัDน”
6$ เขาทัDงหลายกล่าวแก่พระองค์ว่า “เขา
จะทาํลายล้างคนชั2 วเหล่านัD นอย่างแสน
สาหัส และจะให้คนเช่าสวนคนอื2นเช่าสวน
องุ่นของเขา ผู้ซึ2 งจะแบ่งผลตามฤดูกาล
ของพวกมันให้แก่เขา”
6- พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทัDง
หลายยังไม่เคยอ่านในพระคัมภีร์หรือซึ2 ง
ว่า ‘ศิลาซึ�งพวกช่างก่อไดป้ฏิเสธเสีย ศิลา
อันเดียวกันนั&นได้กลายเป็นศิลามุมเอก
แลว้ สิ� งนี& เป็นการกระทําขององค์พระผู ้
เป็นเจา้ และสิ� งนี& ก็มหัศจรรย์ในสายตา
ของพวกเรา’
63 เหตุฉะนัDนเราจึงกล่าวแก่พวกท่านว่า
อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอาไปเสียจาก
พวกท่าน และยกให้แก่ชนชาติหนึ2งซึ2งจะ
กระทาํให้เกิดผลทัD งหลายของอาณาจักร
นัDน
66 และผู้ใดกต็ามที2จะล้มทบัศิลานีD  จะถูก
ทาํให้แตกหักไป แต่ผู้ใดก็ตามที2จะถูก
ศิลานีD ตกทับ ศิลานัDนจะบดขยีD ผู้นัDนจน
แหลกเป็นผุยผง”
67 และเมื2 อพวกปุโรหิตใหญ่กับพวก

ฟาริสไีด้ยินคาํอุปมาทัDงหลายของพระองค์
พวกเขาก็รับรู้ ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวก
เขา
68 แต่เมื2อพวกเขาหาโอกาสที2จะลงมือจับ
พระองค์ พวกเขากก็ลัวประชาชน เพราะ
ประชาชนนับถือพระองค์ ว่าเป็นศาสดา
พยากรณ์

บทที� &&
คําอุปมาเกี�ยวกบั
พิธีอภิเษกสมรส
(ลก $6:$8--6)

$ และอีกครัDง พระเยซูทรงตอบและตรัส
แก่พวกเขาเป็นคาํอุปมา และตรัสว่า
2 “อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือน
กษัตริย์องค์หนึ2 ง ซึ2 งได้จัดพิธีอภิเษก
สมรสสาํหรับราชโอรสของท่าน
3 และส่งพวกผู้รับใช้ของท่านไปเรียกคน
ทัD งหลายที2 ได้ รับเชิญมาในงานอภิ เษก
สมรสนัDน และพวกเขาไม่ยอมมา
6 อีกครัDง ท่านส่งพวกผู้รับใช้คนอื2น ๆ ไป
รับสั2งว่า ‘จงบอกคนเหล่านัDนซึ2 งรับ
เชิญนัDนว่า ดูเถิด เราได้จัดการเลีD ยงของ
เราไว้แล้ว พวกวัวตัวผู้ของเรากับพวกลูก
วัวอ้วนพีของเราถูกฆ่าแล้ว และสิ2งสารพัด
ก็พร้อมแล้ว จงมาในพิธีอภิเษกสมรสนีD
เถิด’
7 แต่พวกเขาก็เพิกเฉยต่อพิธีอภิเษก
สมรสนัDน และไปตามทางของแต่ละคน
คนหนึ2 งไปไร่นาของตน อีกคนหนึ2 งก็ไป
ทาํการค้าขายของตน
8 และคนที2เหลืออยู่นัDนกจ็ับพวกผู้รับใช้

(3?) มธ -8:7@; มก $6:68 (6$) มธ =:$$; ลก -@:$8 (6-) สดด $$=:--; อสย -=:$8
(63) มธ =:$- (66) อสย =:$6-$7; ดนล -:66; ศคย $-:3
(68) มธ -$:$$; มก $$:$= ($) ลก $6:$8; วว $?:<-? (6) สภษ ?:-

 40_mat.pub 
 page 52

 Thursday, May 25, 2023 11:32 



หน้า 2466มัทธิว --

ของท่าน และทาํการอัปยศต่าง ๆ ต่อ
พวกเขา และฆ่าพวกเขาเสยี
< แต่เมื2อกษัตริย์องค์นัDนได้ยินเรื2องนีD แล้ว
ท่านก็พระพิโรธ และท่านจึงรับสั2งให้ยก
บรรดากองทหารของท่านไป และทาํลาย
ฆาตกรเหล่านัDน และเผานครของพวกเขา
เสยี
= แล้วท่านจึงรับสั2งแก่พวกผู้รับใช้ของ
ท่านว่า ‘งานสมรสกพ็ร้อมอยู่ แต่คนเหล่า
นัDนซึ2งได้รับเชิญนัDนไม่สมควร
? เหตุฉะนัDน พวกเจ้าจงออกไปตามทาง
หลวงทัDงหลาย และทุกคนที2พวกเจ้าจะพบ
จงเชิญให้มาในพิธีอภิเษกสมรสนีD ’
$@ ดังนัDน ผู้รับใช้เหล่านัDนจึงออกไปตาม
ทางหลวงทัDงหลาย และรวบรวมทุกคนที2
พวกเขาได้พบ ทัD งเลวและดี และงาน
สมรสนัDนกเ็ตม็ไปด้วยแขกทัDงหลาย
$$ และเมื2 อกษัตริย์องค์นัDนเสด็จเข้ามา
เพื2อทอดพระเนตรดูแขกทัDงหลาย ท่านก็
เห็นชายคนหนึ2 งซึ2 งไม่ได้สวมเสืD อสาํหรับ
งานสมรส
$- และท่านจึงรับสั2งเขาว่า ‘สหายเอ๋ย
ทาํไมท่านจึงได้เข้ามาที2 นี2 โดยไม่สวมเสืD อ
สาํหรับงานสมรส’ และคนนัDนกพ็ูดไม่
ออก
$3 แล้วกษัตริย์จึงรับสั2งแก่พวกผู้รับใช้ว่า
‘จงมัดมือและเท้าของคนนีD  และเอาเขาไป
และทิD งเขาเสียที2มืดภายนอก ที2 นั2นจะมี
การร้องไห้และขบเขีD ยวเคีD ยวฟัน’
$6 ด้วยว่าผู้ที2ได้รับเชิญกม็าก แต่ผู้ที2ถูก
เลือกกน้็อย”

พระเยซูทรงตอบคําถามของ
พวกเฮโรดเกี�ยวกบัการเสียภาษี

(มก $-:$3-$<; ลก -@:-@--8)
$7 แล้วพวกฟาริสีไป และปรึกษากันว่า
พวกเขาจะจับผิดในถ้อยคาํของพระองค์
ได้อย่างไร
$8 และพวกเขาจึงส่งพวกสาวกของตน
กับพวกเฮโรดออกไปหาพระองค์ โดย
กล่าวว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกเราทราบอยู่
ว่าท่านเป็นคนสัตย์จริง และสั2งสอนทาง
ของพระเจ้าในความจริง และท่านไม่ได้
เอาใจผู้ใด เพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้า
คน
$< เหตุฉะนัDน ขอโปรดบอกพวกเราว่า
ท่านคิดอะไร เป็นการถูกต้องตามพระราช
บัญญัติหรือไม่ที2จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์”
$= แต่พระเยซูทรงรับรู้ ถึงความชั2 วของ
พวกเขา และตรัสว่า “พวกเจ้าทดลองเรา
ทาํไม พวกเจ้า พวกหน้าซื2อใจคด
$? จงให้เราดูเงินที2จะเสยีส่วยนัDน” และ
พวกเขาจึงเอาเงินตราเหรียญหนึ2งมาถวาย
พระองค์
-@ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “รูป
และคาํจารึกนีD เป็นของผู้ใด”
-$ พวกเขากล่าวแก่พระองค์ว่า “ของ
ซีซาร์” แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“เหตุฉะนัD นสิ2 งเหล่านัD นซึ2 งเป็นของซีซาร์
จงถวายแก่ซีซาร์ และสิ2งเหล่านัDนที2 เป็น
ของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”
-- เมื2อพวกเขาได้ยินคาํตรัสเหล่านีD แล้ว
พวกเขาก็อัศจรรย์ใจ และละพระองค์ไว้

(<) ดนล ?:-8 (=) มธ $@:$$ ($@) มธ $3:3=, 6<-6=; กจ -=:-= ($$) - คร 7:3; อฟ 6:-6; คส 3:$@, $-
($-) รม 3:$? ($3) มธ =:$-; -7:3@; ลก $3:-= ($6) มธ -@:$8 ($7) มก $-:$3-$<
($8) มก 3:8; =:$7; $-:$3 (-$) มธ $<:-7; รม $3:$-<; $ คร 3:-3; 8:$?--@; $-:-<; $ ปต -:$3
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และไปตามทางของพวกเขา
พระเยซูทรงตอบคําถาม

ของพวกสะดูสีเกี�ยวกบัการเป็นขึ� นมา
(มก $-:$=--<; ลก -@:-<-3=)

-3 ในวันเดียวกันนัDนพวกสะดูสมีาหาพระ
องค์ ผู้ซึ2 งกล่าวว่าไม่มีการเป็นขึD นมาจาก
ความตาย และถามพระองค์
-6 โดยกล่าวว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้
กล่าวว่า ‘ถา้ผูช้ายคนใดตายโดยไม่มีบุตร
นอ้งชายของเขาจะแต่งงานกับภรรยาของ
เขา และสืบเชื&อสายของพี�ชายของตนไว’้
-7 บัดนีD ในพวกเรามีพี2 น้องผู้ชายเจด็คน
และพี2 หัวปี เมื2อเขาได้แต่งงานกับภรรยา
แล้ว กต็าย โดยไม่มีบุตร และละภรรยา
ของเขาไว้ให้แก่น้องชายของเขา
-8 คนที2สองด้วย และคนที2สาม จนถึงคน
ที2เจด็เช่นกัน
-< และในที2สดุหญิงคนนัDนกต็ายด้วย
-= เหตุฉะนัDนในการเป็นขึD นมาจากความ
ตาย หญิงคนนัDนจะเป็นภรรยาของผู้ใดใน
เจ็ดคนนัDน ด้วยว่าชายทัDงเจ็ดคนได้นาง
เป็นภรรยาแล้ว”
-? พระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “พวกท่านผิดแล้ว โดยไม่รู้พระคัมภีร์
หรือฤทธิKเดชของพระเจ้า
3@ ด้วยว่าในการเป็นขึD นมาจากความตาย
นัDน พวกเขาย่อมไม่สมรสกัน และไม่ถูก
ยกให้เป็นสามีภรรยากัน แต่จะเป็น
เหมื อนพวกทูตสวรรค์ ของพระเจ้ าใน
สวรรค์
3$ แต่เรื2 องการเป็นขึD นมาจากความตาย

นัDน ท่านทัDงหลายยังไม่ได้อ่านหรือ ซึ2 ง
พระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่าน โดยตรัสว่า
32 ‘เราเป็นพระเจา้ของอับราฮัม และ
พระเจา้ของอิสอัค และพระเจา้ของยา-
โคบ’ พระเจ้าไม่ทรงเป็นพระเจ้าของคน
ตาย แต่ของคนที2มีชีวิต”
33 และเมื2อประชาชนได้ยินเช่นนีD  พวก
เขาก็ประหลาดใจด้วยหลักคาํสอนของ
พระองค์

พระบญัญติัขอ้ใหญ่ที�สุด
(มก $-:-=-36; ลก $@:-7--=)

36 แต่เมื2 อพวกฟาริสีได้ยินแล้วว่าพระ
องค์ทรงกระทาํให้พวกสะดูสีนิ2 งอัD นอยู่
พวกเขาจึงชุมนุมกัน
37 แล้วคนหนึ2 งในพวกเขา ซึ2 งเป็นนัก
กฎหมาย ได้ถามคาํถามข้อหนึ2 งกับพระ
องค์ โดยทดลองพระองค์ และกล่าวว่า
36 “อาจารย์เจ้าข้า ในพระราชบัญญัตินัDน
พระบัญญัติข้อใดใหญ่ที2สดุ”
3< พระเยซูตรัสกับเขาว่า “‘ท่านจงรัก
องค์พระผู ้เป็นเจา้ผู ้เป็นพระเจา้ของท่าน
ดว้ยสุดใจของท่าน และดว้ยสุดจิตของ
ท่าน และดว้ยสิ&นสุดความคิดของท่าน’
3= นี2แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อ
ใหญ่
3? และข้อที2สองก็เหมือนกับข้อต้นนัDน
คือ ‘เจา้จงรักเพื�อนบา้นของเจา้เหมือน
ตนเอง’
6@ พระราชบัญญัติและพวกศาสดาพยา-
กรณ์ทัD งสิD นก็ขึD นอยู่ กับพระบัญญัติสอง
ข้อนีD ”

(-3) มก $-:$=; ลก -@:-<; กจ -3:= (-6) พบญ -7:7 (-?) ยน -@:? (3@) $ ยน 3:-
(3-) ปฐก $<:<; อพย 3:8 (33) มธ <:-= (36) มก $-:-=-3$ (37) ลก <:3@; ทต 3:$3
(3<) พบญ 8:7 (3?) ลนต $?:$=; มธ $?:$?; มก $-:3$ (6@) มธ <:$-; รม $3:$@
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คําถามเกี�ยวกบับุตรของดาวิด
(มก $-:37-3<; ลก -@:6$-66)

6$ ขณะที2พวกฟาริสีกาํลังชุมนุมกันอยู่
นัDน พระเยซูทรงถามพวกเขา
6- โดยตรัสว่า “พวกท่านคิดอะไรเรื2อง
พระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นบุตรของผู้
ใด” พวกเขากล่าวแก่พระองค์ว่า “เป็น
บุตรชายของดาวิด”
63 พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ถ้าอย่าง
นัDนเป็นไฉนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึง
เรียกพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า โดย
รับสั2งว่า
44 ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสักบัองค์พระ
ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ว่า ท่านจงนั�งที�ขวา
มือของเรา จนกว่าเรากระทําให้บรรดา
ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเทา้ของท่าน’
67 แล้วถ้าดาวิดเรียกพระองค์ว่าองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า พระองค์จะเป็นบุตรชายของ
ดาวิดอย่างไรได้”
68 และไม่มีผู้ใดสามารถตอบพระองค์สกั
คาํหนึ2 งได้ และตัD งแต่วันนัDนมาไม่มีผู้ใด
กล้าถามคาํถามใด ๆ กับพระองค์อีกต่อ
ไป

บทที� &5
พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี
หลงตวัเองว่าเป็นคนชอบธรรม

(มก $-:3=-6@; ลก -@:67-6<)
$ แล้วพระเยซูตรัสกับประชาชนและกับ
พวกสาวกของพระองค์
- โดยตรัสว่า “พวกธรรมาจารย์กับพวก
ฟาริสนัี2งในที2นั2งของโมเสส

3 เหตุฉะนัDนสิ2งสารพัดใด ๆ กต็ามที2พวก
เขาสั2งสอนให้พวกท่านถือรักษาไว้ จง
ถือและกระทาํตาม แต่พวกท่านอย่า
กระทาํตามบรรดาการงานของพวกเขาเลย
เพราะพวกเขากล่าว และไม่กระทาํตาม
6 ด้วยว่าพวกเขามัดบรรดาภาระหนักและ
หนักหนาสาหัสที2จะแบกไว้ และวางภาระ
หนักเหล่านัD นบนบ่าของมนุษย์ทัD งหลาย
แต่พวกเขาเองก็ไม่ยอมเคลื2 อนย้ายภาระ
หนักเหล่านัDนด้วยแม้แต่นิD วเดียวของพวก
เขา
7 แต่การงานทัDงสิDนของพวกเขา พวกเขา
กระทาํเพื2อให้มนุษย์เห็น พวกเขาทาํกลัก
พระบัญญัติของพวกเขาให้กว้างขึD น และ
ขยายพู่ ห้อยแห่งเสืD อของพวกเขาให้ยาว
ขึD น
8 และรักบรรดาที2เอนกายลงอันมีเกียรติ
ในการเลีD ยงทัDงหลาย และบรรดาที2นั2งตาํ-
แหน่งสงูในธรรมศาลาทัDงหลาย
< และบรรดาการคาํนับในตลาดทัDงหลาย
และที2จะถูกเรียกโดยมนุษย์ว่า ‘รับบี
รับบี’
= แต่ท่านทัDงหลายอย่าถูกเรียกว่า ‘รับบี’
ด้วยว่าพระองค์ผู้ เดียวทรงเป็นพระอา-
จารย์ของพวกท่าน คือพระคริสต์ และ
ท่านทัDงหลายเป็นพี2น้องกันทัDงหมด
? และอย่าเรียกผู้หนึ2งผู้ใดว่าเป็นบิดาของ
พวกท่านบนโลกนีD  เพราะพระองค์ผู้เดียว
ทรงเป็นพระบิดาของพวกท่าน ผู้ซึ2 งทรง
สถิตในสวรรค์
$@ และท่านทัDงหลายอย่าถูกเรียกว่า

(6$) มก $-:37; ลก -@:6$ (6-) มธ $:$ (66) สดด $$@:$ (68) มก $-:36; ลก $6:8
(-) นหม =:6, = (3) รม -:$? (6) ลก $$:68 (7) มธ 8:$, 7, $8
(8) ลก $$:63; -@:68 (=) ยก 3:$ (?) มลค $:8
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‘นาย’ ด้วยว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นนาย
ของพวกท่าน คือพระคริสต์
$$ แต่ผู้ใดที2 เป็นใหญ่ที2สุดในท่ามกลาง
พวกท่าน จะเป็นผู้รับใช้ของพวกท่าน
$- และผู้ใดกต็ามที2จะยกตัวเองขึD น จะถูก
เหยียดลง และผู้ที2จะถ่อมตัวเองลง จะถูก
ยกขึD น
วิบติัแก่พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี

(มก $-:3=-6@; ลก -@:6<)
$3 แต่วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริส ี พวกหน้าซื2อใจคด ด้วยว่า
พวกเจ้าปิดอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้จาก
มนุษย์ เพราะพวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป
และพวกเจ้ากขั็ดขวางคนทัDงหลายที2กาํลัง
จะเข้าไป
$6 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริส ีพวกหน้าซื2อใจคด ด้วยว่าพวก
เจ้าเขมือบบ้านของพวกหญิงม่าย และ
แสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว เพราะฉะนัDน
พวกเจ้าจะได้รับพระอาชญาที2มากยิ2งขึD น
$7 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริส ีพวกหน้าซื2อใจคด ด้วยว่าพวก
เจ้าเที2 ยวไปตามทางทะเลและทางบกทั2 ว
ไปเพื2อจะได้สกัคนเดียวเข้าจารีต และเมื2อ
ได้เขาแล้ว พวกเจ้ากท็าํให้เขาเป็นลูกแห่ง
นรกมากกว่าพวกเจ้าเองถึงสองเท่า
$8 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกเจ้า พวกนาํทาง
ตาบอด ซึ2งกล่าวว่า ‘ผู้ใดกต็ามที2จะปฏิ-
ญาณโดยพระวิหาร คาํปฏิญาณนัDนไม่ผูก
มัด แต่ผู้ใดกต็ามที2จะปฏิญาณโดยทองคาํ
แห่งพระวิหาร ผู้นัDนเป็นลูกหนีD ’

$< พวกเจ้า พวกโฉดเขลาและตาบอด
ด้วยว่าสิ2งไหนจะใหญ่กว่า ทองคาํหรือ
พระวิหารที2กระทาํให้ทองคาํนัDนศักดิKสทิธิK
$= และว่า ‘ผู้ใดกต็ามที2จะปฏิญาณโดย
แท่นบูชา คาํปฏิญาณนัDนไม่ผูกมัด แต่ผู้
ใดก็ตามที2ปฏิญาณโดยเครื2 องถวายที2 อยู่
บนแท่นบูชานัDน ผู้นัDนมีความผิด’
$? พวกเจ้า พวกโฉดเขลาและตาบอด
ด้วยว่าสิ2งไหนจะใหญ่กว่า เครื2 องถวาย
หรือแท่นบูชาที2กระทาํให้เครื2 องถวายนัDน
ศักดิKสทิธิK
-@ เหตุฉะนัDน ผู้ใดที2จะปฏิญาณโดยแท่น
บูชา ก็ปฏิญาณโดยแท่นบูชาและโดยสิ2ง
สารพัดที2อยู่บนแท่นบูชานัDน
-$ และผู้ใดที2จะปฏิญาณโดยพระวิหาร
กป็ฏิญาณโดยพระวิหารและโดยพระองค์
ผู้ทรงสถิตอยู่ในพระวิหารนัDน
-- และผู้ที2จะปฏิญาณโดยสวรรค์ กป็ฏิ-
ญาณโดยพระที2 นั2 งของพระเจ้าและโดย
พระองค์ผู้ประทบับนพระที2นั2งนัDน
-3 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริส ีพวกหน้าซื2อใจคด ด้วยว่าพวก
เจ้าถวายสิบชักหนึ2 งของสะระแหน่ และ
ยี2หร่าและขมิD น และได้ละเว้นสิ2งเหล่านัDน
ที2 มีนํDาหนักมากกว่าแห่งพระราชบัญญัติ
คือการพิพากษา ความเมตตาและความ
เชื2 อ สิ2งเหล่านีD พวกเจ้าควรได้กระทาํอยู่
แล้ว และไม่ควรละเว้นสิ2งอื2นเหล่านัDนด้วย
-6 พวกเจ้า พวกนาํทางตาบอด ซึ2งกรอง
ลูกนํDาออก และกลืนตัวอูฐเข้าไป
-7 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และ

($$) มธ -@:-8--< ($-) ลก $6:$$; $=:$6 ($3) ลก $$:7- ($6) มก $-:6@ ($8) มธ 7:33-36; $7:$6
($<) อพย 3@:-? ($?) อพย -?:3< (-$) $ พกษ =:$3; - พศด 8:-; สดด -8:=
(--) สดด $$:6; อสย 88:$; มธ 7:36 (-3) $ ซมอ $7:--; ฮชย 8:8 (-7) มก <:6; ลก $$:3?
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พวกฟาริส ีพวกหน้าซื2อใจคด ด้วยว่าพวก
เจ้าชาํระภายนอกของถ้วยและของชาม
แต่ภายในถ้วยชามนัD นเต็มไปด้วยโจร-
กรรมและการมัวเมากิเลส
-8 เจ้า คนฟาริสตีาบอด จงชาํระสิ2งซึ2งอยู่
ภายในถ้วยและชามเสยีก่อน เพื2อข้างนอก
ของถ้วยชามเหล่านัDนจะสะอาดด้วย
-< วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริสี พวกหน้าซื2 อใจคด ด้วยว่า
พวกเจ้าเป็นเหมือนบรรดาอุโมงค์ฝังศพ
ซึ2 งฉาบด้วยปูนขาว ซึ2 งข้างนอกดูงดงาม
จริง ๆ แต่ข้างในก็เต็มไปด้วยบรรดา
กระดูกของพวกคนตาย และการโสโครก
สารพัด
-= พวกเจ้ากเ็ช่นกันด้วย ภายนอกปรา-
กฏแก่มนุษย์ว่าชอบธรรม แต่ภายในพวก
เจ้าเต็มไปด้วยความหน้าซื2 อใจคดและ
ความชั2วช้า
-? วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริสี พวกหน้าซื2 อใจคด เพราะว่า
พวกเจ้าก่อสร้างบรรดาอุโมงค์ฝังศพของ
พวกศาสดาพยากรณ์ และตกแต่งบรรดา
อุโมงค์ฝังศพของผู้ชอบธรรมให้งดงาม
3@ และกล่าวว่า ‘ถ้าพวกเราอยู่ในสมัย
ของบรรพบุรุษของพวกเรานัDน พวกเราก็
จะไม่ เป็นผู้ มี ส่วนกับพวกเขาในการทาํ
โลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ให้ตก’
3$ ดังนัDนเจ้าทัDงหลายกเ็ป็นพยานปรัก-
ปราํตนเองว่า พวกเจ้าเป็นบุตรทัDงหลาย
ของคนเหล่านัD นซึ2 งได้ฆ่าพวกศาสดาพยา
กรณ์นัDน

3- เจ้าทัDงหลายกจ็งกระทาํตามที2บรรพ-
บุรุษของพวกเจ้าได้กระทาํนัDนให้ครบถ้วน
เถิด
33 พวกเจ้า งูทัDงหลาย พวกเจ้า ชั2วอายุ
แห่งงูร้ายทัDงหลาย พวกเจ้าจะหนีพ้นพระ
อาชญาแห่งนรกอย่างไรได้
36 เหตุฉะนัDน ดูเถิด เราส่งพวกศาสดา
พยากรณ์ และพวกนักปราชญ์ และพวก
ธรรมาจารย์ไปหาพวกเจ้า และบางคนใน
พวกเขา พวกเจ้าจะฆ่าเสียและตรึงที2กาง
เขน และบางคนในพวกเขา พวกเจ้าจะ
เฆี2ยนตีในธรรมศาลาทัDงหลายของพวกเจ้า
และข่มเหงพวกเขาจากเมืองนีD ไปเมือง
โน้น
37 เพื2 อบรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ2 ง
ได้ตกบนแผ่นดินโลก ตัD งแต่โลหิตของ
อาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิตของเศคา-
ริยาห์บุตรชายของบารัคยา ผู้ซึ2 งพวกเจ้า
ได้ฆ่าเสยีในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชา
นัDน จะตกบนพวกเจ้าทัDงหลาย
38 เรากล่าวความจริงแก่เจ้าทัDงหลายว่า
สิ2งสารพัดเหล่านีD จะมาอยู่บนคนชั2วอายุนีD

พระเยซูทรงโศกเศรา้
ต่อกรุงเยรูซาเล็ม
(ลก $3:36-37)

3< โอ เยรูซาเลม็ ๆ เจ้าผู้ที2ฆ่าบรรดา
ศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างคนทัDง
หลายซึ2 งถูกส่งมายังพวกเจ้า เราใคร่จะ
รวบรวมลูก ๆ ของเจ้าไว้เนือง ๆ เหมือน
แม่ไก่กกลูก ๆ ของมันให้อยู่ใต้ปีกของ
มัน และพวกเจ้าไม่ยอมเลย

(-<) ลก $$:66; กจ -3:3 (-?) ลก $$:6< (3$) มธ -3:36; กจ <:7$; $ ธส -:$7
(3-) ปฐก $7:$8; $ ธส -:$8 (33) มธ 3:<; ลก 3:< (36) มธ $@:$<; ลก $$:6?
(37) ปฐก 6:=; - พศด -6:-@--$ (3<) พบญ 3-:$$; - พศด -6:-@; นหม ?:-8; สดด $<:=
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3= ดูเถิด ‘พระนิเวศน์ของพวกเจา้ก็ถูก
ละทิ& งใหร้กรา้งแก่พวกเจา้’
3? ด้วยว่าเรากล่าวแก่เจ้าทัDงหลายว่า เจ้า
ทัDงหลายจะไม่เห็นเราอีกต่อไป จนกว่า
พวกเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอใหพ้ระองค์ผูเ้สด็จ
มาในพระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
รบัพระพร’”

บทที� &7
คําสอนบนภูเขามะกอกเทศ:

การทําลายพระวิหาร
(มก $3:$-$3; ลก -$:7-$?)

$ และพระเยซูเสดจ็ออกไป และจากพระ
วิหารไป และพวกสาวกของพระองค์มาหา
พระองค์ เพื2 อแสดงอาคารทัDงหลายของ
พระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร
- และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “พวก
ท่านเห็นสิ2 งสารพัดเหล่านีD แล้วมิใช่หรือ
เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า จะ
ไม่มีศิลาก้อนใดที2ซ้อนทับกันเหลืออยู่ที2นี2
ที2จะไม่ถูกขว้างลง”
3 และขณะที2พระองค์ประทับนั2งบนภูเขา
มะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์
ส่วนตัว โดยทูลว่า “ขอโปรดบอกข้าพระ
องค์ทัDงหลายว่า สิ2งเหล่านีD จะบังเกิดขึD น
เมื2อไร และอะไรจะเป็นหมายสาํคัญแห่ง
การเสดจ็มาของพระองค์ และของการสิDน
สดุของโลกนีD ”
6 และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “จงระวังให้ดีว่า อย่าให้ผู้ใดล่อลวง
พวกท่านให้หลง
7 ด้วยว่าหลายคนจะมาในนามของเรา

โดยกล่าวว่า ‘ข้าคือพระคริสต์’ และจะล่อ
ลวงคนเป็นอันมากให้หลง
8 และท่านทัDงหลายจะได้ยินถึงเรื2องบรร-
ดาสงครามและข่าวลือเรื2 องสงครามทัD ง
หลาย พวกท่านจงอย่าเป็นทุกข์เลย ด้วย
ว่าสิ2งสารพัดเหล่านีD จะต้องบังเกิดขึD น แต่
ที2สดุปลายยังไม่มาถึง
< เพราะประชาชาติจะลุกขึ&นต่อสูป้ระชา-
ชาติ และราชอาณาจกัรต่อราชอาณาจกัร
และจะเกิดบรรดาการกันดารอาหาร และ
โรคระบาดอย่างร้ายแรงทัDงหลาย และ
แผ่นดินไหวในสถานที2ต่าง ๆ
= สารพัดเหล่านีD เป็นขัDนแรกแห่งบรรดา
ความเจบ็ปวด
? แล้วพวกเขาจะมอบท่านทัDงหลายไว้
ให้ทนทุกข์ลาํบาก และจะฆ่าพวกท่านเสยี
และพวกท่านจะถูกเกลียดชังโดยบรรดา
ประชาชาติเพราะเห็นแก่นามของเรา
$@ และตอนนัDนคนเป็นอันมากจะสะดุด
และจะทรยศซึ2งกันและกัน และจะเกลียด
ชังซึ2งกันและกัน
$$ และผู้พยากรณ์เทจ็หลายคนจะเกิดขึD น
และจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลง
$- และเพราะเหตุความชั2วช้าจะมีมากขึD น
ความรักของคนเป็นอันมากจะเริ2มเยน็ชา
$3 แต่ผู้ที2จะอดทนจนถึงที2สุดปลาย ผู้
เดียวกันนัDนจะได้รับการช่วยให้รอด
$6 และข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนีD จะ
ถูกประกาศไปทั2 วโลกให้ เป็นพยานแก่
บรรดาประชาชาติ และเมื2อนัDนที2สดุปลาย
จะมาถึง

(3?) สดด $$=:-8; มธ -$:? ($) มก $3:$; ลก -$:7 (-) $ พกษ ?:< (3) มก $3:3; $ ธส 7:$-3
(6) คส -:=, $= (7) มธ -6:$$; ยน 7:63 (8) วว 8:--6 (<) ฮกก -:--; วว 8:7-8 (?) มธ $@:$<
($$) $ ทธ 6:$; - ปต -:$ ($-) - ธส -:3 ($3) มธ $@:-- ($6) มธ 6:-3; รม $@:$=

 40_mat.pub 
 page 58

 Thursday, May 25, 2023 11:32 



หน้า 2472มัทธิว -6
ความทุกขเ์วทนาครั�งใหญ่

(มก $3:$6--3)
$7 เหตุฉะนัDน เมื2อท่านทัDงหลายจะเห็น
สิ2 งที2 น่าสะอิดสะเอียนแห่งการรกร้างว่าง
เปล่า ที2 ถูกกล่าวถึงโดยดานิเอลศาสดา
พยากรณ์นัDน ยืนอยู่ในสถานที2บริสุทธิK”
(ผู้ใดที2อ่าน กจ็งให้ผู้นัDนเข้าใจเถิด)
16 “แล้วจงให้คนทัDงหลายซึ2งอยู่ในแคว้น
ยูเดียหนีไปยังภูเขาทัDงหลาย
$< จงให้คนซึ2งอยู่บนดาดฟ้าบ้าน อย่าลง
มาเพื2อเกบ็สิ2งของใด ๆ ออกจากบ้านของ
ตน
$= และจงอย่าให้คนซึ2 งอยู่ตามทุ่งนา
กลับมาเอาเสืDอผ้าของตนไป
$? และวิบัติแก่คนทัDงหลายที2มีเด็กใน
ครรภ์ และแก่คนทัDงหลายที2มีลูกอ่อนกิน
นมอยู่ในวันเหล่านัDน
-@ แต่ท่านทัDงหลายจงอธิษฐานว่า การ
หนีไปของพวกท่ านจะไม่ เกิดขึD นในฤดู
หนาว หรือในวันสะบาโต
-$ ด้วยว่าในเวลานัDนจะเกิดความทุกข์ลาํ
บากครัD งใหญ่ อย่างที2 ไม่เคยมีตัD งแต่การ
เริ2มต้นของโลกมาจนถึงเวลานีD  ไม่ และจะ
ไม่เคยมีอย่างนีD เลย
-- และถ้าวันเหล่านัDนจะไม่ถูกย่นสัDนเข้า
จะไม่มีเนืD อหนังใด ๆ รอดได้เลย แต่
เพราะทรงเห็นแก่บรรดาผู้ที2ทรงถูกเลือก
สรรไว้ วันเหล่านัDนจะถูกย่นสัDนเข้า
-3 แล้วถ้าผู้ใดจะกล่าวแก่พวกท่านว่า ‘ดู
เถิด พระคริสต์อยู่ที2นี2’ หรือ ‘อยู่ที2โน่น’
อย่าเชื2อคาํบอกนัDนเลย

-6 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเทจ็และ
ผู้พยากรณ์เทจ็เกิดขึD นหลายคน และจะ
แสดงบรรดาหมายสาํคัญอันใหญ่และการ
มหัศจรรย์ทัDงหลาย จนกระทั2งถ้าเป็นไป
ได้ พวกเขาจะล่อลวงแม้คนที2ถูกเลือกสรร
ให้หลง
-7 ดูเถิด เราได้บอกท่านทัDงหลายไว้ก่อน
แล้ว
-8 เหตุฉะนัDน ถ้าพวกเขาจะกล่าวแก่ท่าน
ทัDงหลายว่า ‘ดูเถิด พระองค์อยู่ในถิ2นทุร
กันดาร’ กอ็ย่าออกไป ‘ดูเถิด พระองค์
อยู่ในห้องลับทัDงหลาย’ อย่าเชื2 อคาํบอก
นัDนเลย

บุตรมนุษยจ์ะเสด็จกลบัมา
พรอ้มดว้ยสง่าราศี

(มก $3:-6--<; ลก -$:-7-38)
-< ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออก
และส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การ
เสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนัD น
ด้วย
-= ด้วยว่าที2ไหนกต็ามที2มีซากศพ ฝูงนก
อินทรีกจ็ะรวมตัวกันอยู่ที2นั2น
-? หลังจากความทุกข์ลาํบากแห่งวัน
เหล่านัDนเสร็จแล้ว ในทันใดนัDน ‘ดวง
อาทิตย์ก็จะมืดไป และดวงจนัทร์จะไม่
ส่องแสงของมัน และดวงดาวทั&งหลายจะ
ตกจากฟ้าสวรรค์ และบรรดาสิ� งที�มีอํา-
นาจแห่งฟ้าสวรรค์ทั&งหลายจะถูกเขย่าให้
สะเทือน’
3@ และเมื2 อนัDนหมายสาํคัญแห่งบุตร
มนุษย์จะปรากฏขึD นในฟ้าสวรรค์ ‘และ

($7) ดนล ?:-3; มก $3:$6; ลก -$:-@; ยน $$:6= ($?) ลก -3:-? (-$) ดนล ?:-8
(--) อสย 87:=-?; ศคย $6:- (-3) มก $3:-$; ลก $<:-3 (-6) พบญ $3:$; ยน 6:6=
(-<) ลก $<:-6 (-=) โยบ 3?:3@; อสค 3?:$<; ฮบก $:= (-?) อสย $3:$@; อสค 3-:<
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ตอนนั&นเผ่าทุกเผ่าแห่งแผ่นดินโลกจะไว ้
ทุกข์’ และเขาทัDงหลายจะเห็น ‘บุตร
มนุษย์เสด็จมาในหมู่ เมฆแห่งฟ้าสวรรค์’
ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ2งใหญ่
3$ และพระองค์จะทรงส่งเหล่าทูตสวรรค์
ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ2งนัก
และทูตสวรรค์เหล่านัDนจะรวบรวมบรรดา
คนที2ทรงถูกเลือกสรรไว้แล้วของพระองค์
จากลมทัDงสี2ทิศนัDน ตัD งแต่ที2สุดฟ้าสวรรค์
ข้างหนึ2 งจนถึงที2สุดฟ้าสวรรค์อีกข้างหนึ2 ง
นัDน

จากความทุกขเ์วทนาถึง
การเสวยสุขพนัปีของพระองค์

(มก $3:-=--?; ลก -$:-?-3$)
3- บัดนีD  จงเรียนคาํอุปมาเรื2องต้นมะเดื2อ
เมื2อกิ2งก้านของมันยังอ่อนอยู่ และแตกใบ
ทัDงหลายแล้ว พวกท่านกท็ราบว่าฤดูร้อน
ใกล้จะถึงแล้ว
33 ดังนัDนพวกท่านเช่นกัน เมื2อพวกท่าน
จะเห็นสิ2งสารพัดเหล่านีD  ก็จงทราบเถิด
ว่ามันอยู่ใกล้แล้ว คือที2ประตูเหล่านัDนแล้ว
36 เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
คนชั2วอายุนีD จะไม่ล่วงลับไป จนกว่าสิ2ง
สารพัดเหล่านีD จะถูกทาํให้สาํเรจ็จริง
37 ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป
แต่บรรดาคาํของเราจะไม่สญูหายไปเลย

จงเฝ้ารอการเสด็จกลบัมา
อย่างไม่คาดหมายของพระคริสต์
(มก $3:3--3<; ลก -$:36-38)

38 แต่เกี2ยวกับวันนัDนและโมงนัDน ไม่มีผู้
ใดทราบ ไม่ แม้แต่เหล่าทูตสวรรค์แห่ง

สวรรค์ก็ไม่ทราบ นอกจากพระบิดาของ
เราองค์เดียว
3< แต่สมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร การ
เสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนัDน
ด้วย
3= ด้วยว่าในวันเหล่านัDนที2อยู่ก่อนนํDาท่วม
นัDน คนทัDงหลายกาํลังกินและดื2ม ทาํการ
สมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึง
วันนัDนที2โนอาห์เข้าไปในเรือ
3? และไม่ทราบจนนํDาท่วมมา และกวาด
เอาพวกเขาไปสิD น การเสด็จมาของบุตร
มนุษย์กจ็ะเป็นอย่างนัDนด้วย
6@ แล้วสองคนจะอยู่ในทุ่งนา คนหนึ2งจะ
ถูกรับไป และอีกคนหนึ2งจะถูกละไว้
6$ หญิงสองคนจะกาํลังโม่แป้งอยู่ที2 โรง
โม่ คนหนึ2งจะถูกรับไป และอีกคนหนึ2งจะ
ถูกละไว้
6- เหตุฉะนัDนจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะพวก
ท่ านไม่ทราบว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้ าของ
พวกท่านจะเสดจ็มาโมงใด
63 แต่จงทราบสิ2งนีD เถิดว่า ถ้าเจ้าของบ้าน
ล่วงรู้ ได้ว่าขโมยจะมายามใด เขาก็จะได้
เฝ้าระวัง และจะได้ไม่ยอมให้บ้านของตน
ถูกทะลวงไปแล้ว
66 เหตุฉะนัDน ท่านทัDงหลายจงเตรียม
พร้อมไว้ด้วย เพราะในโมงที2พวกท่านไม่
คิดนัDน บุตรมนุษย์จะเสดจ็มา

ผูร้บัใชที้�ไม่สตัยซื์�อ
67 แล้วใครเป็นผู้รับใช้ที2สัตย์ซื2 อและ
ฉลาด ผู้ซึ2 งนายของเขาได้ตัD งไว้ให้เป็น
ผู้ปกครองเหนือครัวเรือนของท่าน เพื2 อ

(3$) อพย $?:$8; พบญ 3@:6; อสย -<:$3 (3-) ลก -$:-? (33) ยก 7:?; วว 3:-@ (36) มธ $@:-3
(37) สดด $@-:-8; อสย 7$:8; ยรม 3$:37 (38) ศคย $6:< (3=) ปฐก 8:3-7; ลก $<:-8; $ ปต 3:-@
(6@) ลก $<:36 (6-) มธ -7:$3; ลก -$:38 (63) ลก $-:3?; $ ธส 7:- (66) ลก $-:37 (67) ลก $-:6-
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ให้อาหารแก่พวกเขาตามเวลา
68 ผู้รับใช้ผู้นัDนกไ็ด้รับพร ผู้ซึ2งเมื2อนาย
ของเขามา จะพบเขากระทาํอยู่อย่างนัDน
6< เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
นายจะตัD งเขาไว้ให้เป็นผู้ปกครองเหนือ
บรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง
6= แต่ถ้าผู้รับใช้ชั2 วร้ายนัDนจะคิดในใจ
ของเขาว่า ‘นายของข้าชะลอการมาของ
ท่าน’
6? และจะตัD งต้นโบยตีเพื2 อนผู้รับใช้ของ
เขา และกินและดื2มอยู่กับพวกขีD เมา
7@ นายของผู้รับใช้ผู้นัDนจะมาในวันหนึ2ง
เมื2อเขาไม่เฝ้าคอยท่าน และในโมงหนึ2งที2
เขาไม่ตระหนักรู้
7$ และจะผ่าเขาออกเป็นสองท่อน และ
กาํหนดส่วนของเขาไว้ให้เขากับพวกหน้า
ซื2 อใจคด ที2 นั2นจะมีการร้องไห้และขบ
เขีD ยวเคีD ยวฟัน”

บทที� &8
คําอุปมาเกี�ยวกบัสาวพรหมจารีสิบคน

1 “แล้วอาณาจักรแห่งสวรรค์จะเปรียบ
เหมือนหญิงพรหมจารีสิบคน ซึ2งเอาตะ-
เกียงของตนไป และออกไปเพื2 อรับเจ้า
บ่าว
- และห้าคนในพวกเธอเป็นคนที2มีปัญญา
และห้าคนเป็นคนโง่
3 คนเหล่านัDนที2โง่นัDนเอาตะเกียงของตน
ไป และไม่ได้เอานํDามันไปกับพวกเธอ
6 แต่คนที2มีปัญญานัDนได้เอานํDามันใส่ใน
ภาชนะของตนไปกับตะเกียงของตน
7 ขณะที2เจ้าบ่าวยังช้าอยู่ พวกเธอทุกคนก็

ง่วงเหงาและหลับไป
8 และในเวลาเที2ยงคืนกม็ีเสยีงร้องว่า ‘ดู
เถิด เจ้าบ่าวมาแล้ว พวกเธอจงออกมารับ
ท่านเถิด’
< แล้วหญิงพรหมจารีเหล่านัDนทุกคนกลุ็ก
ขึD น และตกแต่งตะเกียงของตน
= และพวกที2โง่นัDนกพ็ูดกับพวกที2มีปัญญา
ว่า ‘ขอแบ่งนํDามันของพวกเจ้าให้พวกเรา
บ้าง เพราะตะเกียงของพวกเราดับอยู่’
? แต่พวกที2มีปัญญาตอบ โดยกล่าวว่า
‘ทาํอย่างนัDนไม่ได้ เกรงว่านํDามันจะไม่พอ
สาํหรับพวกเราและพวกเจ้า แต่พวกเจ้า
จงไปหาพวกคนขาย และซืD อสาํหรับพวก
เจ้าเองจะดีกว่า’
$@ และขณะที2พวกเธอกาํลังไปซืD อนัDน เจ้า
บ่าวก็มาถึง และคนเหล่านัDนที2พร้อมอยู่
แล้วก็ได้ เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนัD น
และประตูกปิ็ด
$$ ภายหลังพวกหญิงพรหมจารีคนอื2น ๆ
กม็าด้วย โดยกล่าวว่า ‘ท่านเจ้าข้า ๆ ขอ
เปิดให้พวกข้าพเจ้าเถิด’
$- แต่ท่านตอบและกล่าวว่า ‘เรากล่าว
ความจริงแก่เจ้าทัDงหลายว่า เราไม่รู้ จัก
พวกเจ้า’
$3 เหตุฉะนัDนจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่าน
ทัDงหลายไม่ทราบวันหรือโมงที2บุตรมนุษย์
จะเสดจ็มา

คําอุปมาเกี�ยวกบัเงินตะลนัต์
$6 ด้วยว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนชายผู้ หนึ2 งจะออกเดินทางไปยัง
แผ่นดินไกล ผู้ซึ2งเรียกพวกผู้รับใช้ของตน

(68) วว $8:$7 (6<) มธ -7:-$ (6=) - ปต 3:6 (7@) มก $3:3- (7$) มธ =:$- ($) อฟ 7:-?-3@
(-) มธ $3:6< (7) $ ธส 7:8 (8) มธ -6:3$ (<) ลก $-:37 ($$) มธ <:-$--3; ลก $3:-7-3@
($-) สดด 7:7; ฮบก $:$3; ยน ?:3$ ($3) มธ -6:38; มก $3:37 ($6) มธ -$:33; ลก $?:$-
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มา และฝากทรัพย์สมบัติทัDงหลายของเขา
ไว้กับพวกเขา
$7 และท่านให้ห้าตะลันต์แก่คนหนึ2 ง
สองตะลันต์แก่อีกคนหนึ2ง และหนึ2งตะ-
ลันต์แก่อีกคนหนึ2ง แก่ทุกคนตามความ
สามารถของคน ๆ นัDนเอง และท่านกไ็ป
ในการเดินทางของท่านทนัที
$8 แล้วคนที2ได้รับห้าตะลันต์นัDนไปและ
ค้าขายด้วยห้าตะลันต์เดียวกันนัDน และได้
กาํไรมาอีกห้าตะลันต์
$< และเช่นกันคนที2ได้รับสองตะลันต์นัDน
เขาได้กาํไรมาอีกสองตะลันต์ด้วย
$= แต่คนที2ได้รับตะลันต์เดียวนัDนไปและ
ขุดในดิน และซ่อนเงินของนายของเขาไว้
$? หลังจากเวลานาน นายของพวกผู้รับ
ใช้เหล่านัDนมา และคิดบัญชีกับพวกเขา
-@ และดังนัDน คนที2ได้รับห้าตะลันต์จึงมา
และนาํอีกห้าตะลันต์มา โดยกล่าวว่า
‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้
กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กาํไรเพิ2มมา
อีกห้าตะลันต์’
-$ นายของเขาได้กล่าวแก่เขาว่า ‘ดีแล้ว
เจ้าเป็นผู้รับใช้ที2ดีและสัตย์ซื2 อ เจ้าสัตย์
ซื2อเหนือบรรดาสิ2งของเลก็น้อย เราจะตัDง
เจ้าให้ เป็นผู้ ปกครองเหนือสิ2 งของมาก
มาย เจ้าจงเข้าไปในความปีติยินดีของนาย
ของเจ้าเถิด’
-- คนที2ได้รับสองตะลันต์กม็าด้วย และ
กล่าวว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสอง
ตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้
กาํไรเพิ2มมาอีกสองตะลันต์’

-3 นายของเขาได้กล่าวแก่เขาว่า ‘ดีแล้ว
ผู้รับใช้ที2ดีและสัตย์ซื2อ เจ้าสัตย์ซื2อเหนือ
บรรดาสิ2งของเล็กน้อย เราจะตัD งเจ้าให้
เป็นผู้ปกครองเหนือสิ2งของมากมาย เจ้า
จงเข้าไปในความปีติยินดีของนายของเจ้า
เถิด’
-6 แล้วคนซึ2 งได้รับหนึ2 งตะลันต์นัDนมา
และกล่าวว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ จักท่าน
ว่าท่านเป็นคนใจแขง็ ซึ2งเกี2ยวที2ท่านมิได้
หว่าน และเกบ็สํ2าสมที2ท่านมิได้โปรย
-7 และข้าพเจ้ากลัว และไปและซ่อนเงิน
ตะลันต์ของท่านไว้ในดิน ดูเถิด ท่านกม็ี
เงินของท่านอยู่ที2นั2น’
-8 นายของเขาตอบและกล่าวแก่เขาว่า
‘เจ้าผู้รับใช้ชั2 วและเกียจคร้าน เจ้ารู้ อยู่
แล้วว่าเราเกี2ยวที2 เรามิได้หว่าน และเก็บ
สํ2าสมที2เรามิได้โปรย
-< เหตุฉะนัDน เจ้าควรเอาเงินของเราไป
ฝากไว้ที2ธนาคาร และเมื2อเรามา เราจะได้
รับสิ2งที2เป็นของเราเองพร้อมกับดอกเบีD ย
-= เพราะฉะนัDน จงเอาเงินหนึ2งตะลันต์
นัDนไปจากเขา และให้หนึ2งตะลันต์นัDนแก่
คนซึ2งมีสบิตะลันต์
-? ด้วยว่าทุกคนที2มีอยู่แล้ว จะเพิ2มเติม
ให้ และเขาจะมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที2ไม่มี ซึ2ง
เขามีอยู่นัDนกจ็ะเอาไปจากเขา
3@ และพวกเจ้าจงโยนผู้รับใช้ที2 ไร้ประ-
โยชน์นีD ไปทิD งเสยีที2มืดภายนอก ที2นั2นจะมี
การร้องไห้และขบเขีD ยวเคีD ยวฟัน’
การพิพากษาบรรดาประชาชาติต่าง ๆ

3$ เมื2อบุตรมนุษย์จะเสดจ็มาในสง่าราศี
($7) รม $-:8; $ คร $-:<, $$ (-$) มธ -6:6<; ลก $-:66
(-3) สดด $8:$$; มธ -6:67 (-?) มธ $3:$-; มก 6:-7; ลก =:$=; ยน $7:-
(3@) สดด $$-:$@; มธ <:-3; ลก $3:-= (3$) ศคย $6:7; มธ $8:-<
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หน้า 2476มัทธิว -7

ของพระองค์ และบรรดาทูตสวรรค์อัน
บริสทุธิKมาพร้อมกับพระองค์ เมื2อนัDนพระ
องค์จะประทับนั2 งบนพระที2 นั2 งแห่งสง่า-
ราศีของพระองค์
3- และต่อพระพักตร์พระองค์ บรรดา
ประชาชาติต่าง ๆ จะถูกรวบรวมกัน และ
พระองค์จะทรงแยกคนเหล่านัDนโดยแยก
พวกหนึ2 งออกจากอีกพวกหนึ2 ง เหมือน
อย่างผู้ เลีD ยงแกะแยกแกะทัD งหลายของ
ท่านออกจากแพะทัDงหลาย
33 และพระองค์จะทรงจัดแกะเหล่านัDน
ให้อยู่เบืD องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่
แพะเหล่านัDนจะให้อยู่เบืD องซ้าย
36 แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดา
ผู้ที2อยู่เบืD องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า
‘มาเถิด ท่านทัDงหลายที2ได้รับพระพรจาก
พระบิดาของเรา จงรับราชอาณาจักรซึ2งได้
เตรียมไว้สาํหรับท่านทัD งหลายตัD งแต่ทรง
วางรากฐานของโลกเป็นมรดก
37 เพราะว่าเราหิว และพวกท่านได้จัดหา
อาหารให้แก่เรา เรากระหายนํDา และพวก
ท่านได้ให้เราดื2 ม เราเป็นคนแปลกหน้า
และพวกท่านได้ต้อนรับเราไว้
38 เปลือยกาย และพวกท่านได้ให้เสืDอผ้า
เรานุ่งห่ม เราเจบ็ป่วย และพวกท่านได้มา
เยี2ยมเรา เราอยู่ในคุก และพวกท่านได้มา
หาเรา’
3< แล้วบรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลตอบ
พระองค์ โดยทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พวก
ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิว และได้
จัดอาหารมาถวายแด่พระองค์เมื2อไร หรือ

ทรงกระหายนํDา และได้ถวายให้พระองค์
ดื2มเมื2อไร
3= พวกข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรง
เป็นคนแปลกหน้า และได้ต้อนรับพระ
องค์ไว้เมื2อไร หรือเปลือยพระกาย และ
ได้สวมเสืDอผ้าให้เมื2อไร
3? หรือพวกข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์
ประชวร หรืออยู่ในคุก และได้มาเฝ้าพระ
องค์นัDนเมื2อไร’
6@ และพระมหากษัตริย์จะทรงตอบและ
ตรัสแก่พวกเขาว่า ‘เรากล่าวความจริงแก่
ท่านทัDงหลายว่า ซึ2งพวกท่านได้กระทาํสิ2ง
นีD แก่คนหนึ2 งคนใดที2ตํ2าต้อยที2สุดในพวก
พี2น้องของเรานีD  พวกท่านได้กระทาํสิ2งนัDน
แก่เรา’
6$ แล้วพระองค์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที2อยู่
เบืD องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า ‘เจ้าทัDงหลาย
จงถอยไปจากเรา พวกเจ้าที2 ถูกสาปแช่ง
จงเข้าไปอยู่ในไฟซึ2งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ2ง
เตรียมไว้สาํหรับพญามารและเหล่าทูต
ของมันนัDน
6- เพราะว่าเราหิว และพวกเจ้ามิได้จัด
หาอาหารให้แก่เรา เรากระหายนํDา และ
พวกเจ้ามิได้ให้เราดื2ม
63 เราเป็นคนแปลกหน้า และพวกเจ้าไม่
ได้ต้อนรับเราไว้ เปลือยกาย และพวกเจ้า
ไม่ได้ให้เสืDอผ้าเรานุ่งห่ม เราเจบ็ป่วยและ
อยู่ในคุก และพวกเจ้าไม่ได้มาเยี2ยมเรา’
66 แล้วพวกเขาจะทูลตอบพระองค์ด้วย
โดยทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระ
องค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิว หรือทรงกระ

(3-) อสค -@:3=; รม $6:$@ (33) สดด <?:$3; ยน $@:$$
(36) มธ -@:-3; มก $@:6@ (37) โยบ 3$:3-; อสย 7=:< (38) อสย 7=:<; อสค $=:<
(6@) สภษ $6:3$; มธ $@:6-; มก ?:6$ (6$) สดด 8:=; มธ <:-3; ลก $3:-<; - ปต -:6
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หน้า 2477มัทธิว -7--8

หายนํDา หรือทรงเป็นคนแปลกหน้า หรือ
เปลือยพระกาย หรือประชวร หรืออยู่ใน
คุก และมิได้ปรนนิบัติพระองค์นัDนเมื2อไร’
67 แล้วพระองค์จะทรงตอบพวกเขา โดย
ตรัสว่า ‘เรากล่าวความจริงแก่เจ้าทัDงหลาย
ว่า ซึ2งพวกเจ้ามิได้กระทาํสิ2งนีD แก่คนหนึ2ง
คนใดที2ตํ2าต้อยที2สดุในคนเหล่านีD  พวกเจ้า
กม็ิได้กระทาํสิ2งนัDนแก่เรา’
68 และคนเหล่านีD จะออกไปเข้าสู่การลง
โทษเป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิต
นิรันดร์”

บทที� &;
พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกผูอ้าวุโส

วางแผนที�จะฆ่าพระเยซู
(มก $6:$--; ลก --:$--)

$ และต่อมาเมื2อพระเยซูตรัสบรรดาถ้อย
คาํเหล่านีD เสรจ็แล้ว พระองค์ตรัสกับพวก
สาวกของพระองค์ว่า
2 “ท่านทัDงหลายทราบอยู่ว่าหลังจากสอง
วันจะถึงงานเลีD ยงแห่งเทศกาลปัสกา และ
บุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้ถูกตรึงที2 กาง
เขน”
3 แล้วพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมา-
จารย์ และพวกผู้อาวุโสของประชาชนได้
ประชุมกันที2คฤหาสน์ของมหาปุโรหิต ผู้
ซึ2งถูกเรียกว่า คายาฟาส
6 และปรึกษากันเพื2 อพวกเขาจะจับพระ
เยซูด้วยอุบาย และฆ่าพระองค์เสยี
7 แต่พวกเขากล่าวว่า “ไม่ใช่ในวันเลีD ยง
เกรงว่าจะเกิดความโกลาหลในท่ามกลาง

ประชาชน”
มารียช์าวบา้นเบธานี

ชโลมพระเยซู
ต่อหนา้คนทั�งหลาย

(มก $6:3-?; ยน $-:$-=)
8 บัดนีD เมื2อพระเยซูประทบัอยู่ในหมู่บ้าน
เบธานี ในบ้านของซีโมนคนโรคเรืD อน
< ผู้หญิงคนหนึ2 งมาเฝ้าพระองค์โดยถือ
ผอบนํDามันหอมราคาแพงมาก และเทนํDา
มันนัDนบนพระเศียรของพระองค์ ขณะที2
พระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่
= แต่เมื2อพวกสาวกของพระองค์เห็นการ
นัDน พวกเขากม็ีความขุ่นเคือง โดยกล่าว
ว่า “ทาํการเสยีเปล่าเช่นนีD เพื2ออะไรกัน
? ด้วยว่านํDามันหอมนีD อาจจะถูกขายแล้ว
ได้เงินมาก และแจกให้คนยากจนกไ็ด้”
$@ เมื2อพระเยซูทรงเข้าใจสิ2งนีD  พระองค์
ตรัสกับพวกเขาว่า “ทาํไมพวกท่านรบ-
กวนผู้หญิงคนนีD  ด้วยว่าเธอได้กระทาํการ
งานที2ดีแก่เรา
$$ ด้วยว่าพวกท่านมีคนยากจนอยู่กับ
พวกท่านเสมอ แต่พวกท่านไม่มีเราอยู่
ด้วยเสมอไป
$- ด้วยว่าซึ2 งเธอได้เทนํDามันหอมนีD บน
กายของเรา เธอได้กระทาํเช่นนัDนเพื2อการ
ฝังศพของเรา
$3 เรากล่าวความจริงแก่ท่านทัDงหลายว่า
ที2 ไหนก็ตามที2 ข่าวประเสริฐนีD จะถูกประ-
กาศไปในทั2วโลก สิ2งนีD ซึ2 งหญิงคนนีD ได้
กระทาํจะถูกกล่าวไปเป็นที2 ระลึกถึงเธอ
ด้วยที2นั2น”

(67) สภษ $6:3$; ศคย -:= (68) ดนล $-:-; ยน 7:-? (-) มก $6:$--; ลก --:$--
(3) สดด -:-; ยน $$:6<; กจ 6:-7 (8) มธ =:-; มก $6:3-?; ลก <:3<-3?; ยน $$:$--; $-:$-=
(=) ยน $-:6 ($$) พบญ $7:$$; มธ $=:-@; มก $6:< ($-) ยน $?:3=
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หน้า 2478มัทธิว -8
ยูดาสตกลงที�จะ
ทรยศพระเยซู

(มก $6:$@-$$)
(ลก --:3-8)

$6 แล้วคนหนึ2 งในสิบสองคนนัDน ที2 ถูก
เรียกว่า ยูดาสอิสคาริโอท ได้ไปหาพวก
ปุโรหิตใหญ่
$7 และกล่าวแก่พวกเขาว่า “ท่านทัDง
หลายจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
จะมอบเขาไว้แก่ท่านทัDงหลาย” และพวก
เขาทาํสัญญากับเขาว่าจะให้เหรียญเงิน
สามสบิเหรียญ
$8 และตัDงแต่เวลานัDนมายูดาสกห็าโอกาส
ที2จะทรยศพระองค์

การจัดเตรียม
เบื� องตน้สําหรบั
เทศกาลปัสกา

(มก $6:$--$8; ลก --:<-$3)
$< บัดนีD ในวันแรกแห่งเทศกาลกินขนม-
ปังไร้เชืD อ พวกสาวกมาหาพระเยซู โดยทูล
พระองค์ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาที2จะ
ให้ข้าพระองค์ทัDงหลายจัดเตรียมปัสกาให้
พระองค์เสวยที2ไหน”
$= และพระองค์ตรัสว่า “จงเข้าไปหาชาย
คนหนึ2งในกรุง และกล่าวแก่เขาว่า ‘พระ
อาจารย์ตรัสว่า เวลาของเรามาใกล้แล้ว
เราจะถือเทศกาลปัสกาที2 บ้ านของท่ าน
พร้อมกับพวกสาวกของเรา’”
$? และพวกสาวกเหล่านัDนก็กระทาํตาม
ที2พระเยซูทรงรับสั2งพวกเขา และพวกเขา
ได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม

การรบัประทานอาหาร
ก่อนเทศกาลปัสกา

(มก $6:$<--$; ลก --:$6--3)
(ยน $3:--3@)

-@ บัดนีD เมื2อมาถึงเวลาเยน็ พระองค์เอน
พระกายลงร่วมกับสบิสองคนนัDน
-$ และขณะที2พวกเขารับประทานกันอยู่
พระองค์ตรัสว่า “เรากล่าวความจริงแก่
ท่านทัDงหลายว่า คนหนึ2 งในพวกท่านจะ
ทรยศเรา”
-- และพวกเขาโศกเศร้ายิ2งนัก และทุก
คนในพวกเขาเริ2มทูลพระองค์ว่า “พระ
องค์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ”
-3 และพระองค์ทรงตอบและตรัสว่า “ผู้
ที2 เอามือของตนจุ่มลงในชามเดียวกันกับ
เรา ผู้นัDนแหละจะทรยศเรา
-6 บุตรมนุษย์จะเสดจ็ไปตามที2มีเขียนไว้
แล้วว่าด้วยพระองค์นัDน แต่วิบัติแก่คนนัDน
ที2ทรยศบุตรมนุษย์ จะเป็นการดีสาํหรับ
คนนัDน ถ้าเขามิได้บังเกิดมาเลย”
-7 แล้วยูดาส ผู้ซึ2 งได้ทรยศพระองค์
ตอบและทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า คือข้าพระ
องค์หรือ” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่าน
พูดเองแล้วนี2”

การตั�งพิธีระลึกถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
(มก $6:----7; ลก --:$<--@)

($ คร $$:-3--7)
-8 และขณะที2พวกเขากาํลังรับประทาน
อยู่นัDน พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และ
ทรงขอบพระคุณสาํหรับขนมปังนัDน และ
ทรงหักมัน และส่งมันให้แก่พวกสาวก

($6) มธ $@:6; มก $6:$@ ($7) อพย -$:3-; ศคย $$:$-; มธ -<:3 ($<) อพย $-:8
($=) ลก ?:7$; ยน $-:-3 (-@) มก $6:$<; ลก --:$6 (-$) ลก --:-$
(-3) สดด 6$:? (-6) สดด --; ดนล ?:-8 (-8) มก $6:--; $ คร $$:-3
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หน้า 2479มัทธิว -8

และตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด นี2 เป็นกาย
ของเรา”
-< และพระองค์ทรงหยิบถ้วยมา และ
ทรงขอบพระคุณ และส่งถ้วยนัDนให้พวก
เขา โดยตรัสว่า “ท่านทัDงหลายจงดื2มจาก
ถ้วยนัDนทุกคนเถิด
-= ด้วยว่านี2 เป็นโลหิตของเราแห่งพันธ
สญัญาใหม่ ซึ2งหลั2งออกมาเพื2อคนเป็นอัน
มากเพื2อการทรงยกบาปทัDงหลาย
-? แต่เรากล่าวแก่ท่านทัDงหลายว่า ต่อ
จากนีD เราจะไม่ดื2มจากผลไม้นีD แห่งเถาองุ่น
จนถึงวันนัDนเมื2อเราจะดื2มมันใหม่กับพวก
ท่านในอาณาจักรของพระบิดาของเรา”

ทรงพยากรณว่์า
เปโตรจะปฏิเสธพระองค์

(มก $6:-8-3$; ลก --:3$-36)
(ยน $3:38-3=)

3@ และเมื2อพวกเขาได้ร้องเพลงนมัสการ
บทหนึ2 งแล้ว พวกเขาก็ออกไปยังภูเขา
มะกอกเทศ
3$ แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ใน
คืนวันนีD พวกท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา
ด้วยมีเขียนไว้แล้วว่า ‘เราจะตีผูเ้ลี& ยงแกะ
และแกะทั&งหลายของฝูงนั&นจะกระจดักระ
จายไปทั�ว’
3- แต่หลังจากเราเป็นขึD นมาแล้ว เราจะ
ไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าพวกท่าน”
33 เปโตรตอบและทูลพระองค์ว่า “ถึงแม้
ว่ามนุษย์ทุกคนจะสะดุดเพราะพระองค์
แต่ไม่มีทางที2ข้าพระองค์จะสะดุด”
36 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เรากล่าวความ

จริงแก่ท่านว่า ในคืนนีD ก่อนไก่ขัน ท่านจะ
ปฏิเสธเราสามครัDง”
37 เปโตรทูลพระองค์ว่า “ถึงแม้ว่าข้า
พระองค์จะตายพร้อมกับพระองค์ แต่ข้า
พระองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย” พวก
สาวกทุกคนกทู็ลในทาํนองเดียวกันด้วย

พระเยซูใกลจ้ะสิ� นพระชนม์
ในสวนเกทเสมนี

(มก $6:3--6-; ลก --:3?-68)
(ยน $=:$)

38 แล้วพระเยซูเสด็จมาพร้อมกับพวก
เขาถึงสถานที2แห่งหนึ2งที2ถูกเรียกว่า เกท-
เสมนี และตรัสกับพวกสาวกว่า “พวก
ท่านจงนั2งอยู่ที2 นี2  ขณะที2 เราไปและอธิษ
ฐานที2โน่น”
3< และพระองค์ทรงพาเปโตรกับบุตร
ชายทัDงสองของเศเบดีไปกับพระองค์ และ
ทรงเริ2มโศกเศร้าและหนักพระทยัยิ2งนัก
3= แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จิต
ใจของเราโศกเศร้ายิ2งนัก แทบจะตายได้
เลย พวกท่านจงรออยู่ที2นี2 และเฝ้าอยู่กับ
เราเถิด”

พระเจา้ทรงตอบคําอธิษฐาน
ของพระเยซูในสวนเกทเสมนี

(มก $6:37-6$; ลก --:6$-66)
(ฮบ 7:<)

3? และพระองค์เสดจ็ดาํเนินไปอีกหน่อย
หนึ2ง และซบพระพักตร์ของพระองค์ลงถึง
ดิน และอธิษฐาน โดยทูลว่า “โอ พระบิดา
ของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนีD
เลื2อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่าง

(-<) มก $6:-3 (-=) อพย -6:=; ยรม 3$:3$; มธ -@:-= (-?) มก $6:-7; กจ $@:6$ (3@) มก $6:-8
(3$) ศคย $3:<; มธ $$:8 (3-) มธ -=:< (36) ยน $3:3= (38) มก $6:3--37 (3<) มธ 6:-$; $<:$
(3=) ยน $-:-< (3?) มธ -@:--; ยน 7:3@; 8:3=; $-:-<; ฮบ 7:<-?
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ไรกต็าม อย่าให้เป็นตามที2 ข้าพระองค์
ปรารถนา แต่ให้เป็นไปตามที2พระองค์
ทรงปรารถนาเถิด”
6@ และพระองค์เสด็จกลับมายังพวก
สาวก และทรงพบพวกเขานอนหลับอยู่
และตรัสกับเปโตรว่า “อะไรกัน ท่านทัDง
หลายจะเฝ้าอยู่กับเราสักชั2วโมงหนึ2งไม่ได้
หรือ
6$ จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื2 อพวก
ท่านจะไม่เข้าในการทดลอง จิตวิญญาณ
พร้อมแล้วกจ็ริง แต่เนืD อหนังยังอ่อนกาํ-
ลัง”
6- พระองค์เสด็จไปครัD งที2สองอีก และ
อธิษฐาน โดยทูลว่า “โอ ข้าแต่พระบิดา
ของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนีD เลื2อนพ้นไปจาก
ข้าพระองค์ไม่ได้ และข้าพระองค์ต้องดื2ม
ถ้วยนีD  กใ็ห้เป็นไปตามนํDาพระทยัของพระ
องค์”
63 และพระองค์เสด็จมา และทรงพบ
พวกเขานอนหลับอีก เพราะตาของพวก
เขาลืมไม่ขึD น
66 และพระองค์ทรงละพวกเขาไว้ และ
เสดจ็ไปอีก และอธิษฐานครัDงที2สาม โดย
กล่าวบรรดาถ้อยคาํเดิม
67 แล้วพระองค์เสดจ็มายังพวกสาวกของ
พระองค์ และตรัสกับพวกเขาว่า “เดีbยวนีD
จงนอนต่อไปและพวกท่านจงพักผ่อนเถิด
ดูเถิด เวลามาใกล้แล้ว และบุตรมนุษย์จะ
ถูกทรยศไว้ในมือของพวกคนบาป
68 จงลุกขึD น ให้พวกเราไปกันเถิด ดูเถิด
ผู้ที2จะทรยศเรามาใกล้แล้ว”

การทรยศและการจับกุมพระเยซู
(มก $6:63-7@; ลก --:6<-73)

(ยน $=:3-$$)
6< และขณะที2พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาด
คาํ ดูเถิด ยูดาส คนหนึ2งในสบิสองคนนัDน
ได้มา และพร้อมกับเขามีประชาชนเป็น
อันมาก พร้อมด้วยดาบหลายเล่มและไม้
ตะบองหลายอัน มาจากพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกผู้อาวุโสแห่งประชาชน
6= บัดนีD ผู้ที2ทรยศพระองค์นัDนได้ให้อา-
ณัติสญัญาณแก่พวกเขา โดยกล่าวว่า “เรา
จะจุบผู้ใด กเ็ป็นผู้นัDนแหละ จงจับกุมเขา
ไว้ให้แน่นหนาเถิด”
6? และในทนัใดนัDน ยูดาสมาหาพระเยซู
และกล่าวว่า “สวัสดี พระอาจารย์” และ
จุบพระองค์
7@ และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “สหายเอ๋ย
ท่านมาที2 นี2ทาํไม” แล้วคนเหล่านัDนก็มา
และลงมือจับพระเยซู และคุมตัวพระองค์
ไป
7$ และดูเถิด คนหนึ2งในคนเหล่านัDนซึ2ง
อยู่กับพระเยซู ยื2 นมือของตนออก และ
ชักดาบของตน และฟันผู้รับใช้คนหนึ2 ง
ของมหาปุโรหิต และตัดหูของเขาขาด
7- แล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “จงเอา
ดาบของท่านใส่ฝักเสยี ด้วยว่าบรรดาผู้ที2
ถือดาบจะพินาศพร้อมกับดาบ
73 ท่านคิดว่า บัดนีD เราไม่สามารถอธิษ-
ฐานต่อพระบิดาของเรา และในบัดเดีbยว
นัDนพระองค์จะประทานพวกทูตสวรรค์แก่
เรามากกว่าสบิสองกองหรือ

(6$) ลก --:6@, 68; กท 7:$< (63) มธ $<:----3; -@:$=-$?
(6<) มก $6:63; ลก --:6< (6?) - ซมอ -@:? (7@) สดด 6$:?
(7$) มก $6:6< (7-) ปฐก ?:8; วว $3:$@ (73) - พกษ 8:$<; ดนล <:$@
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76 แต่ถ้าเป็นเช่นนัDนพระคัมภีร์จะสาํเร็จ
ได้อย่างไรที2ว่า จะต้องเป็นอย่างนีD ”
77 ในชั2วโมงเดียวกันนัDนพระเยซูตรัสกับ
เหล่าประชาชนว่า “ท่านทัDงหลายออกมา
เหมือนต่อสู้ กับโจรหรือ พร้อมด้วยดาบ
หลายเล่มและไม้ตะบองหลายอัน เพื2อจะ
จับเรา เราได้นั2งกับพวกท่านสั2งสอนใน
พระวิหารทุกวัน และพวกท่านไม่ได้จับเรา
78 แต่สารพัดเหล่านีD ได้เกิดขึD นเพื2 อพระ
คัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์จะสาํเร็จ”
แล้วพวกสาวกเหล่านัD นทุกคนได้ละทิD ง
พระองค์ไว้และหนีไป

พระเยซูทรงอยู่ต่อหนา้
คายาฟาสและสภา

(มก $6:73-87; ยน $=:$-, $?--6)
7< และคนทัDงหลายที2ได้จับพระเยซู พา
พระองค์ไปยังคายาฟาสมหาปุโรหิต ที2ซึ2ง
พวกธรรมาจารย์และพวกผู้อาวุโสได้ประ
ชุมกันอยู่
7= แต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ไป
ห่าง ๆ จนถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหิต
และเข้าไป และนั2งกับพวกคนใช้ เพื2อจะดู
จุดจบ
7? บัดนีD พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกผู้
อาวุโส และบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยาน
เทจ็มาเบิกปรักปราํพระเยซู เพื2 อจะประ
หารพระองค์เสยี
8@ แต่หาไม่พบ ใช่แล้ว ถึงแม้ว่าพยาน
เทจ็หลายคนมา แต่พวกเขากห็าหลักฐาน
ไม่ได้ ในที2สดุมีพยานเทจ็สองคนมา
8$ และกล่าวว่า “คนนีD ได้กล่าวว่า ‘เรา

สามารถทาํลายพระวิหารของพระเจ้า และ
จะสร้างมันขึD นใหม่ในสามวัน’”
8- และมหาปุโรหิตจึงลุกขึD น และกล่าว
แก่พระองค์ว่า “ท่านจะไม่ตอบอะไรหรือ
เป็นเรื2 องอะไรเล่าซึ2 งคนเหล่านีD เป็นพยาน
ปรักปราํท่าน”
83 แต่พระเยซูทรงนิ2งอยู่ และมหาปุโร-
หิตจึงตอบและกล่าวแก่พระองค์ว่า “เรา
สั2งท่านให้ปฏิญาณโดยพระเจ้าผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่ว่า ท่านจงบอกพวกเราว่า ท่าน
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือ
ไม่”
86 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านว่าถูกแล้ว
แต่อย่างไรกต็ามเรากล่าวแก่ท่านทัDงหลาย
ว่า ต่อจากนีD  ท่านทัDงหลายจะเห็นบุตร
มนุษย์นั2 งข้างขวาพระหัตถ์แห่งฤทธานุ-
ภาพ และเสด็จมาในหมู่เมฆแห่งฟ้า
สวรรค์”
87 แล้วมหาปุโรหิตจึงฉีกเสืDอของตน โดย
กล่าวว่า “เขาได้พูดหมิ2นประมาทแล้ว
พวกเราต้องการเหล่าพยานอะไรอีกเล่า
ดูเถิด บัดนีD ท่านทัDงหลายกไ็ด้ยินคาํหมิ2น
ประมาทของเขาแล้ว
88 ท่านทัDงหลายคิดอะไร” คนทัDงปวงก็
ตอบและกล่าวว่า “เขามีความผิดถึงตาย”
8< แล้วพวกเขาได้ถ่มนํDาลายรดพระ
พักตร์พระองค์และตีพระองค์ และคน
อื2น ๆ ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือของตน
8= โดยกล่าวว่า “พยากรณ์ให้พวกเราสิ
เจ้าพระคริสต์ ว่าผู้ที2ได้ตบเจ้าเป็นใคร”
8? บัดนีD เปโตรนั2งอยู่ภายนอกบริเวณ

(76) อสย 7@:8; ลก -6:-7 (78) พคค 6:-@; ยน $=:$7 (7<) มก $6:73; ลก --:76 (7=) ยน $=:$7
(7?) อพย -@:$8; สดด 37:$$ (8@) พบญ $?:$7 (8$) มธ -<:6@ (8-) มก $6:8@ (83) ลนต 7:$
(86) สดด $$@:$ (87) - พกษ $=:3< (88) ลนต -6:$8 (8<) อสย 7@:8 (8=) มก $6:87 (8?) มก $6:88
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คฤหาสน์นัDน และสาวใช้คนหนึ2งมาหาเขา
โดยกล่าวว่า “เจ้าได้อยู่กับเยซูแห่งแคว้น
กาลิลีด้วย”
<@ แต่เขาได้ปฏิเสธต่อหน้าพวกเขาทุก
คน โดยกล่าวว่า “ข้าไม่รู้ ว่าเจ้าพูดเรื2 อง
อะไร”
<$ และเมื2อเขาได้ออกไปที2ระเบียง สาว
ใช้อีกคนหนึ2งเห็นเขา และกล่าวแก่คนทัDง
หลายที2อยู่ที2 นั2นว่า “คนนีD ได้อยู่กับเยซู
แห่งนาซาเรธ็ด้วย”
<- และอีกครัD งเปโตรได้ปฏิเสธด้วยคาํ
สาบานว่า “ข้าไม่รู้ จักคนนัDน”
<3 และหลังจากผ่านไปสกัครู่หนึ2ง คนทัDง
หลายที2 ยืนอยู่ใกล้ ๆ นัDนกม็าหาเปโตร
และกล่าวแก่เขาว่า “แน่นอนเจ้าเป็นคน
หนึ2งในพวกนัDนด้วย เพราะว่าสาํเนียงของ
เจ้ากส่็อตัวเจ้าเอง”
<6 แล้วเขากเ็ริ2มสบถและสาบาน โดย
กล่าวว่า “ข้าไม่รู้ จักคนนัDน” และในทนัใด
นัDนไก่กขั็น
<7 และเปโตรระลึกถึงคาํของพระเยซูซึ2ง
ตรัสแก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธ
เราสามครัDง” และเขากอ็อกไปและร้องไห้
อย่างขมขื2น

บทที� &=
สภามอบพระเยซูไวแ้ก่ปีลาต

$ เมื2 อตอนเช้ามาถึงแล้ว บรรดาพวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกผู้อาวุโสแห่งประชา-
ชนปรึกษากันด้วยเรื2 องพระเยซู เพื2 อจะ
ประหารพระองค์เสยี
- และเมื2 อพวกเขาได้มัดพระองค์แล้ว

พวกเขาก็พาพระองค์ไป และมอบพระ
องค์ไว้แก่ปอนทอิัสปีลาตเจ้าเมือง

การสํานึกผิดและ
ความตายของยูดาส

(กจ $:$8-$?)
3 แล้วยูดาส ผู้ซึ2งได้ทรยศพระองค์แล้ว
เมื2อเขาเห็นว่าพระองค์ถูกปรับโทษ ยูดาส
เองกก็ลับใจ และนาํเงินสามสบิเหรียญนัDน
มาให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้อา-
วุโสอีก
6 โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ทาํบาปในการ
ที2ข้าพเจ้าได้ทรยศโลหิตซึ2งไม่มีความผิด”
และคนเหล่านัDนกล่าวว่า “การนัDนเป็นธุระ
อะไรของพวกเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง”
7 และยูดาสจึงทิD งเงินเหล่านัDนไว้ในพระ
วิหารและจากไป และไปและผูกคอตัวเอง
8 และพวกปุโรหิตใหญ่จึงเก็บเอาเงิน
เหล่านัDนมา และกล่าวว่า “เป็นการผิด
พระราชบัญญัติที2จะเกบ็เงินเหล่านัDนไว้ใน
คลังพระวิหาร เพราะเงินเหล่านัDนเป็นค่า
แห่งโลหิต”
< และพวกเขากป็รึกษากัน และได้เอาเงิน
เหล่านัDนไปซืD อทุ่งช่างหม้อไว้ เพื2 อเป็นที2
ฝังศพพวกคนต่างชาติ
= เหตุฉะนัDน ทุ่งนัDนจึงถูกเรียกว่า ทุ่งแห่ง
โลหิต จนถึงทุกวันนีD
? แล้วได้สาํเร็จสิ2งซึ2งกล่าวไว้โดยเยเรมีย์
ศาสดาพยากรณ์ ที2กล่าวว่า ‘และพวกเขา
ก็รับเงินสามสิบเหรียญนั&น ซึ�งเป็นราคา
ของผูที้�ไดถู้กตีราคาไวน้ั &น’ ผู้ซึ2 งคนทัDง
หลายแห่ งลูกหลานของอิ สราเอลได้ตี

(<3) มก $6:<@ (<6) มก $6:<$ (<7) มธ -8:36; ลก --:8$
($) สดด -:-; มก $7:$ (-) มธ -@:$? (3) มธ -8:$6-$7
(7) - ซมอ $<:-3; กจ $:$= (=) กจ $:$? (?) ศคย $$:$-
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ราคาไว้
10 ‘และให้เงินเหล่านั&นเพื�อซื& อทุ่งช่าง
หมอ้ ตามที�องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รง
บญัชาขา้พเจา้’

พระเยซูทรงอยู่
ต่อหนา้ปีลาต

$$ และพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้า
เมือง และเจ้าเมืองจึงถามพระองค์ โดย
กล่าวว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิว
หรือ” และพระเยซูตรัสกับท่านว่า “กท็่าน
ว่าแล้วนี2”
$- และเมื2อพระองค์ทรงถูกฟ้องโดยพวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกผู้อาวุโสแล้ว พระ
องค์มิได้ทรงตอบประการใด
$3 แล้วปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
“ท่านไม่ได้ยินหรือว่า พวกเขากล่าวความ
ปรักปราํแก่ท่านเป็นหลายประการ”
$6 และพระองค์มิได้ตรัสตอบท่านสักคาํ
เดียว จนกระทั2งเจ้าเมืองอัศจรรย์ใจยิ2งนัก

พวกยิวใหป้ล่อยบารบับสั
และตดัสินใหพ้ระเยซูถูกประหารชีวิต

$7 บัดนีD ในเทศกาลเลีD ยงนัDน เจ้าเมืองเคย
ปล่อยนักโทษคนหนึ2 งให้แก่ประชาชน ผู้
ซึ2งพวกเขาปรารถนา
$8 และพวกเขามีนักโทษชื2อดังคนหนึ2ง ที2
ถูกเรียกว่า บารับบัส
$< เหตุฉะนัDนเมื2 อคนทัDงปวงชุมนุมกัน
แล้ว ปีลาตได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “เจ้าทัDง
หลายปรารถนาให้เราปล่อยผู้ใดแก่พวก
เจ้า บารับบัสหรือเยซูซึ2งถูกเรียกว่า พระ
คริสต์”

$= เพราะท่านทราบอยู่ว่า พวกเขาได้
มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉา
$? เมื2อปีลาตนั2งบนบัลลังก์พิพากษาอยู่
นัDน ภรรยาของท่านได้ส่งมายังท่าน โดย
กล่าวว่า “ท่านอย่ามีอะไรเกี2ยวข้องกับคน
ชอบธรรมนัDนเลย ด้วยว่าวันนีD ดิฉันทุกข์ใจ
หลายประการในความฝันเพราะเหตุท่าน
ผู้นัDน”
-@ แต่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้อาวุโส
ก็ยุยงประชาชนว่า พวกเขาควรขอให้
ปล่อยบารับบัส และให้ทาํลายพระเยซูเสยี
-$ เจ้าเมืองตอบและกล่าวแก่พวกเขาว่า
“ในสองคนนีD เจ้าทัDงหลายปรารถนาจะให้
เราปล่อยคนไหนให้แก่พวกเจ้า” เขาทัDง
หลายกล่าวว่า “บารับบัส”
-- ปีลาตจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า “ถ้าอย่าง
นัDน เราจะทาํอะไรกับเยซูซึ2 งถูกเรียกว่า
พระคริสต์” พวกเขาทุกคนกล่าวแก่ท่าน
ว่า “ให้ตรึงเขาเสยีที2กางเขนเถิด”
-3 และเจ้าเมืองกล่าวว่า “ทาํไม เขาได้ทาํ
ความชั2วร้ายประการใด” แต่เขาทัDงหลาย
ยิ2งร้อง โดยกล่าวว่า “ให้ตรึงเขาเสยีที2กาง
เขนเถิด”
-6 เมื2 อปีลาตเห็นว่าท่านไม่สามารถเอา
ชนะอะไรได้เลย แต่จะเกิดวุ่นวายขึD นต่าง
หาก ท่านกเ็อานํDามา และล้างมือของท่าน
ต่อหน้าประชาชน โดยกล่าวว่า “เราไม่มี
ความผิดเรื2 องโลหิตของคนชอบธรรมคน
นีD  เจ้าทัDงหลายจงรับธุระเอาเองเถิด”
-7 แล้วประชาชนทุกคนตอบ และกล่าว
ว่า “ให้โลหิตของเขาตกอยู่บนพวกเรา

($@) ศคย $$:$--$3 ($$) มก $7:--7; ลก -3:--3; ยน $=:-?-3= ($-) มธ -8:83
($3) มธ -8:8-; ยน $?:$@ ($7) มก $7:8 ($=) มธ -$:3= (-@) มก $7:$$; ลก -3:$= (-$) กจ 3:$6
(-3) กจ 3:$3 (-6) พบญ -$:8 (-7) พบญ $?:$@; ยชว -:$?; กจ 7:-= (-8) อสย 73:7; มก $7:$7
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และบนบุตรทัDงหลายของพวกเราเถิด”
-8 แล้วท่านจึงปล่อยบารับบัสให้พวกเขา
และเมื2อท่านได้เฆี2ยนตีพระเยซูแล้ว ท่าน
กม็อบพระองค์ให้ถูกตรึงที2กางเขน

พระเยซูทรงถูกเยาะเยย้
และถูกสวมมงกุฎหนาม

(มก $7:$<--3)
-< แล้วพวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระ
เยซูเข้าไปในศาลาปรีโทเรียม และรวบ
รวมพวกทหารทัDงกองมายังพระองค์
-= และพวกเขาเปลืD องเสืD อผ้าออก และ
เอาเสืDอคลุมสแีดงเข้มมาสวมพระองค์
-? และเมื2 อพวกเขาได้ทอมงกุฎหนาม
แล้ว พวกเขากส็วมมงกุฎนัDนบนพระเศียร
ของพระองค์ และยัดไม้อ้อไว้ในพระหัตถ์
ขวาของพระองค์ และพวกเขาได้คุกเข่าลง
ต่อพระพักตร์พระองค์ และล้อเลียนพระ
องค์ โดยกล่าวว่า “ขอทรงพระเจริญ
กษัตริย์ของพวกยิว”
3@ และพวกเขาก็ถ่มนํDาลายรดพระองค์
และเอาไม้อ้อนัDนไป และตีพระองค์บน
พระเศียร
3$ และหลังจากพวกเขาได้ล้อเลียนพระ
องค์แล้ว พวกเขาถอดเสืDอคลุมนัDนออก
จากพระองค์ และเอาเสืDอผ้าของพระองค์
เองสวมให้พระองค์ และนาํพระองค์ออก
ไปเพื2อจะตรึงพระองค์เสยีที2กางเขน
3- และขณะที2พวกเขาออกไปนัDน พวก
เขาได้พบชายคนหนึ2 งแห่งเมืองไซรีนชื2 อ
ซีโมน พวกเขาจึงเกณฑ์คนนัDนให้แบกกาง
เขนของพระองค์ไป

การตรึงที�กางเขน
(มก $7:-6-3-; ลก -3:-<-63)

(ยน $?:$8--<)
33 และเมื2 อพวกเขามาถึงสถานที2แห่ง
หนึ2งที2ถูกเรียกว่ากลโกธา ที2แปลว่า สถาน
ที2แห่งกะโหลกศีรษะอันหนึ2ง
36 พวกเขาเอานํDาองุ่นเปรีD ยวระคนกับ
ของขมมาให้พระองค์ดื2 ม และเมื2 อพระ
องค์ทรงชิมมันแล้ว พระองค์กไ็ม่ยอมดื2ม
37 และพวกเขาตรึงพระองค์ที2กางเขน
และเอาเสืD อผ้าของพระองค์มาแบ่งปันกัน
โดยจับสลากกัน เพื2อสิ2งนีD จะสาํเร็จซึ2 งถูก
กล่าวไว้โดยศาสดาพยากรณ์นัDน ซึ2 งว่า
‘เขาทั&งหลายไดแ้บ่งปันเสื&อผา้ของขา้พระ
องค์ในท่ามกลางพวกเขา และพวกเขา
ไดจ้บัสลากกนัเพื�อที�จะเอาเสื&อของขา้พระ
องค์’
38 และเมื2 อนั2งลงแล้ว พวกเขากเ็ฝ้าดู
พระองค์อยู่ที2นั2น
3< และได้ตัD งข้อกล่าวหาที2ลงโทษพระ
องค์มาติดไว้เหนือพระเศียรของพระองค์
ซึ2 งเขียนว่า “ผู้นีD คือเยซูกษัตริย์ของชน
ชาติยิว”
3= แล้วมีโจรสองคนถูกตรึงไว้พร้อมกับ
พระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ2ง และ
ข้างซ้ายอีกคนหนึ2ง
3? และคนทัDงหลายที2เดินผ่านไปมานัDนก็
ด่าว่าพระองค์ โดยส่ายศีรษะของพวกเขา
6@ และกล่าวว่า “เจ้าผู้ที2ทาํลายพระวิหาร
และสร้างมันขึD นมาในสามวันน่ะ จงช่วยตัว
เองให้รอดเถิด ถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระ

(-<) มก $7:$8  (-=) มก $7:$< (-?) สดด 8?:$? (3@) อสย 7@:8 (3$) อสย 73:<
(3-) กดว $7:37 (33) มก $7:-- (36) สดด 8?:-$ (37) สดด --:$= (38) มธ -<:76
(3<) มก $7:-8 (3=) อสย 73:$-; มก $7:-< (3?) โยบ $8:6 (6@) มธ -8:8$
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เจ้า จงลงมาจากกางเขนเถิด”
6$ ในทาํนองเดียวกันพวกปุโรหิตใหญ่ที2
ล้อเลียนพระองค์ด้วย พร้อมกับพวก
ธรรมาจารย์และพวกผู้อาวุโส กล่าวว่า
42 “เขาเคยช่วยคนอื2นให้รอดได้ เขาช่วย
ตัวเองให้รอดไม่ได้ ถ้าเขาเป็นกษัตริย์ของ
ลูกหลานของอิสราเอล ให้เขาลงมาจาก
กางเขนเดีbยวนีD เถิด และพวกเราจะเชื2อเขา
63 เขาได้วางใจในพระเจ้า จงให้พระองค์
ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นเดีbยวนีD เถิด ถ้าพระ
องค์จะยอมรับเขาไว้ เพราะเขาได้กล่าวว่า
‘เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า’”
66 พวกโจรด้วย ผู้ซึ2 งถูกตรึงไว้กับพระ
องค์ กยั็งกล่าวคาํเดียวกันต่อพระองค์

เกิดความมืดตั�งแต่เที�ยง
จนถึงบ่ายสามโมง

พระเยซูทรงสิ� นพระชนม์
(มก $7:33-6$; ลก -3:66-6?)

(ยน $?:3@-3<)
67 บัดนีD ตัDงแต่เวลาเที2ยงวันบังเกิดความ
มืดทั2วทัDงแผ่นดินจนถึงเวลาบ่ายสามโมง
68 และประมาณเวลาบ่ายสามโมงพระ
เยซูทรงร้องด้วยเสยีงดัง โดยทูลว่า “เอลี
เอลี ลามาสะบักธานี” ที2แปลว่า “พระเจา้
ของขา้พระองค์ พระเจา้ของขา้พระองค์
ทําไมพระองค์ทรงทอดทิ& งขา้พระองค์เสีย
แลว้”
6< บางคนในพวกเขาที2ยืนอยู่ที2นั2น เมื2อ
พวกเขาได้ยินเช่นนัDน กล่าวว่า “คนนีD
เรียกหาเอลียาห์”
6= และในทนัใดนัDน คนหนึ2งในพวกเขา

วิ2งไป และเอาฟองนํDามา และเติมฟองนํDา
นัDนด้วยนํDาองุ่นเปรีD ยว และเสียบมันบน
ไม้อ้อ และส่งให้พระองค์ดื2ม
6? คนที2เหลืออยู่กล่าวว่า “ปล่อยไว้เถิด
ให้พวกเราคอยดูว่า เอลียาห์จะมาช่วย
เขาให้รอดหรือไม่”
7@ พระเยซู เมื2อพระองค์ได้ทรงร้องด้วย
เสียงดังอีกครัD งหนึ2ง กท็รงปล่อยพระวิญ
ญาณจิตขึD นไป

ม่านกั�นสถานที�บริสุทธิH ที�สุด
ในพระวิหารถูกขาดออกจากกนั

(ฮบ ?:3-=; $@:$?--@)
7$ และดูเถิด ม่านแห่งพระวิหารกถู็ก
ฉีกออกเป็นสองท่อนตัD งแต่บนตลอดล่าง
และมีแผ่นดินไหว และศิลาทัDงหลายก็
แตกออกจากกัน
7- และบรรดาอุโมงค์ฝังศพกถู็กเปิดออก
และศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนซึ2งล่วง
หลับไปแล้วได้เป็นขึD นมา
73 และได้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพเหล่า
นัD นหลังจากการเป็นขึD นมาของพระองค์
และเข้าไปในนครบริสุทธิK  และได้ปรากฏ
แก่คนเป็นอันมาก
76 บัดนีD  เมื2อนายร้อยและพวกทหารที2อยู่
กับนายร้อยนัDน ที2กาํลังเฝ้าพระเยซูอยู่ ได้
เห็นแผ่นดินไหวและสิ2งเหล่านัDนซึ2งบังเกิด
ขึD น พวกเขากค็รั2นคร้ามยิ2งนัก โดยกล่าว
ว่า “แท้จริงท่านผู้นีD เป็นพระบุตรของพระ
เจ้า”
77 และผู้หญิงหลายคนที2อยู่ที2 นั2นกาํลัง
มองดูอยู่แต่ไกล ซึ2 งได้ติดตามพระเยซู

(6-) มธ $=:$$ (63) สดด --:= (66) มก $7:3-; ลก -3:3? (67) อมส =:?
(68) สดด --:$; ฮบ 7:< (6=) สดด 8?:-$; มก $7:38 (7@) มก $7:3<; ลก -3:68
(7$) อพย -8:3$; มก $7:3= (76) มธ $6:33; มก $7:3? (77) มก $7:6$; ลก =:-
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จากแคว้นกาลิลี โดยปรนนิบัติพระองค์
78 ในท่ามกลางพวกนัDนมีมารีย์ชาวมัก-
ดาลา และมารีย์มารดาของยากอบและ
โยเสส และมารดาของบุตรทัDงหลายของ
เศเบดี

โยเซฟแห่งบา้นอาริมาเธีย
นาํพระศพของพระเยซูไปฝังไว้

(มก $7:6--6<; ลก -3:7@-78)
(ยน $?:3=-6-)

7< เมื2อมาถึงเวลาเยน็ มีเศรษฐีคนหนึ2ง
แห่งบ้านอาริมาเธียชื2อโยเซฟ ผู้ซึ2งตัวเขา
เองเป็นสาวกของพระเยซูด้วย
7= เขาได้เข้าไปหาปีลาต และขอพระศพ
ของพระเยซู แล้วปีลาตจึงสั2งให้พระศพ
นัDนถูกมอบไว้
7? และเมื2 อโยเซฟได้รับพระศพมาแล้ว
เขากพั็นพระศพไว้ในผ้าป่านที2สะอาดผืน
หนึ2ง
8@ และวางพระศพไว้ในอุโมงค์ฝังศพ
ใหม่ของตนเอง ซึ2 งเขาได้สกัดไว้ในศิลา
และเขาก็กลิD งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้
และจากไป
8$ และมารีย์ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคน
หนึ2งนัDนกาํลังนั2งอยู่ตรงหน้าอุโมงค์ที2นั2น
พวกทหารยามเฝ้ารกัษาอุโมงคฝั์งศพ

ที�ถูกประทบัตราไว้
8- บัดนีD วันต่อมา คือวันถัดจากวันเตรียม
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีพากันไป
หาปีลาต
83 โดยกล่าวว่า “ท่านขอรับ พวกข้าพเจ้า
จาํได้ว่า คนล่อลวงผู้นัDน เมื2อเขายังมีชีวิต

อยู่ ได้กล่าวว่า ‘หลังจากสามวันแล้ว เรา
จะเป็นขึD นมาใหม่’
86 เหตุฉะนัDน ขอได้มีบัญชาสั2งเฝ้า
อุโมงค์ให้แขง็แรงจนถึงวันที2สาม เกรงว่า
พวกสาวกของเขาจะมาในเวลากลางคืน
และลักเอาเขาไป และกล่าวแก่ประชาชน
ว่า เขาเป็นขึD นมาจากความตายแล้ว และ
ข้อผิดพลาดสุดท้ายจะร้ายแรงกว่าครัD ง
ก่อนนัDน”
87 ปีลาตจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า “พวก
ท่านจงเอายามไปเถิด จงไปตามทางของ
พวกท่าน และเฝ้าอุโมงค์ให้แขง็แรงเท่าที2
พวกท่านจะทาํได้”
88 ดังนัDนพวกเขาจึงไป และทาํอุโมงค์ให้
แขง็แรง โดยประทบัตราไว้ที2หิน และวาง
ยามประจาํอยู่

บทที� &@
การเป็นขึ� นมาจากความตาย

ของพระเยซูคริสต์
(มก $8:$-6; ลก -6:$-6?)

(ยน -@:$--3)
$ หลังจากวันสะบาโตสิDนสุดแล้ว ขณะที2
เริ2มสว่างขึD นในวันต้นสัปดาห์ มารีย์ชาว
มักดาลากับมารี ย์อีกคนหนึ2 งมาเพื2 อดู
อุโมงค์
- และดูเถิด ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่
เพราะว่าทูตสวรรค์องค์หนึ2งขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ และมาและ
กลิD งก้อนหินนัDนออกจากปากอุโมงค์ และ
นั2งอยู่บนหินนัDน
3 ใบหน้าของทูตนัDนเหมือนแสงฟ้าแลบ

(7<) มธ -<:7<-8$; มก $7:6--6<; ลก -3:7@-78; ยน $?:3=-6- (8@) อสย 73:?
(83) มธ $8:-$; $<:-3; -@:$?; -8:8$; มก =:3$; $@:36; ลก ?:-- (88) ดนล 8:$<
($) มธ -<:78, 8$; มก $8:$-= (-) มก $8:7; ลก -6:6 (3) ดนล <:?; $@:8; มก ?:3
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และเสืDอของทูตนัDนกข็าวเหมือนหิมะ
6 และเพราะเหตุกลัวทูตสวรรค์นัDน พวก
ยามที2 เฝ้าอยู่ก็ตัวสั2น และกลายเป็น
เหมือนคนตาย
7 และทูตสวรรค์นัDนตอบและกล่าวแก่
หญิงเหล่านัDนว่า “ท่านทัDงหลายอย่ากลัว
เลย เพราะเราทราบอยู่ว่าพวกท่านแสวง
หาพระเยซู ผู้ซึ2งได้ถูกตรึงที2กางเขน
8 พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ที2 นี2  เพราะ
พระองค์ทรงเป็นขึD นมาแล้ว ตามที2พระ
องค์ได้ตรัสไว้นัDน มาเถิด ดูสถานที2ซึ2งองค์
พระผู้เป็นเจ้าได้บรรทมอยู่นัDน
< และจงรีบไป และบอกพวกสาวกของ
พระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึD นมา
จากความตายแล้ว และดูเถิด พระองค์
เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทัDงหลาย
ท่านทัDงหลายจะเห็นพระองค์ที2นั2น ดูเถิด
เราได้บอกพวกท่านแล้ว”
= และหญิงเหล่านัDนกไ็ปจากอุโมงค์โดย
เร็ว ด้วยความกลัวและความปีติยินดียิ2 ง
นัก และได้วิ2 งไปเพื2 อนาํข่าวไปบอกพวก
สาวกของพระองค์
? และขณะที2หญิงเหล่านัDนไปเพื2 อบอก
พวกสาวกของพระองค์ ดูเถิด พระเยซูได้
เสดจ็มาพบพวกเธอ โดยตรัสว่า “จงจาํ-
เริญเถิด” และหญิงเหล่านัDนกม็าและกอด
พระบาทของพระองค์ และนมัสการพระ
องค์
$@ แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเธอว่า
“อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี2 น้องของ
เราให้พวกเขาไปยังแคว้นกาลิลี และที2นั2น

พวกเขาจะได้เห็นเรา”
รายงานของพวกทหารยาม

$$ บัดนีD เมื2 อพวกผู้หญิงกาํลังไปอยู่นัDน
ดูเถิด บางคนในพวกที2 เฝ้ายามได้เข้าไป
ในกรุง และแสดงให้พวกปุโรหิตใหญ่
ทราบถึงสิ2งทัDงปวงที2บังเกิดขึD นนัDน
$- และเมื2 อพวกปุโรหิตใหญ่ประชุมกับ
พวกผู้อาวุโส และได้ปรึกษากันแล้ว พวก
เขากใ็ห้เงินเป็นอันมากแก่ทหารเหล่านัDน
$3 โดยกล่าวว่า “พวกเจ้าจงพูดว่า ‘พวก
สาวกของเขาได้มาในเวลากลางคืน และ
ลักเอาเขาไปขณะที2พวกเรานอนหลับอยู่’
$6 และถ้าเรื2องนีD ทราบถึงหูของเจ้าเมือง
พวกเราจะชักชวนท่านและทาํให้พวกเจ้า
ปลอดภัย”
$7 ดังนัDนพวกทหารจึงยอมรับเงิน และ
ทาํตามที2พวกเขาถูกสอนมา และถ้อยคาํนีD
เป็นที2 รายงานกันทั2 วไปในท่ามกลางพวก
ยิวจนถึงทุกวันนีD
พระบญัชาอนัยิ�งใหญ่ของพระเยซูคริสต์
$8 แล้วสาวกสบิเอด็คนนัDนได้ไปยังแคว้น
กาลิลี ถึงภูเขาลูกหนึ2 งที2พระเยซูได้ทรง
กาํหนดพวกเขาไว้
$< และเมื2อพวกเขาเห็นพระองค์ พวกเขา
กน็มัสการพระองค์ แต่บางคนยังสงสยัอยู่
$= และพระเยซูเสดจ็มา และตรัสกับพวก
เขา โดยตรัสว่า “ฤทธานุภาพทัDงสิD นทรง
มอบไว้แก่เราแล้ว ทัDงในสวรรค์และใน
แผ่นดินโลก
$? เหตุฉะนัDน ท่านทัDงหลายจงออกไป
และสั2งสอนชนทุกชาติ ให้บัพติศมาพวก

(6) วว $:$< (8) มธ $-:6@; $8:-$; $<:-3 (<) มธ -8:3-; มก $8:< (?) มก $8:?; ยน -@:$6
($@) สดด --:--; ยน -@:$< ($8) มธ -8:3-; -=:<, $@; มก $7:6$; $8:< ($<) ยน -@:-6--?
($=) ดนล <:$3; มธ $$:-<; ลก $:3-; ยน 3:37 ($?) อสย 7-:$@; มก $8:$7; ลก -6:6<; กจ -:3=-3?
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เขาในพระนามของพระบิดา และของพระ
บุตร และของพระวิญญาณบริสทุธิK
-@ โดยสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ2งสาร-

พัดใดกต็ามที2 เราได้สั2งพวกท่านไว้ และ
ดูเถิด เราอยู่กับท่านทัDงหลายเสมอไป แม้
กระทั2งถึงการสิDนสดุของโลกนีD  เอเมน”

(-@) กจ -:6-; 6:3$; $=:$@; -3:$$
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