
หน้า 2414ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านมาระโก

บทที� �
การประกาศของยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ %:'-''; ลก %:'-'+)
(ยน ':+--, '/-0-)

' การเริ1มต้นแห่งข่าวประเสริฐของพระ
เยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
0 ตามที1มีเขียนไว้ในพวกศาสดาพยากรณ์
ว่า ‘ดูเถิด เราส่งทูตของเราไปขา้งหนา้
ท่าน ผูซึ้�งจะเตรียมหนทางของท่านไวข้า้ง
หนา้ท่าน
3 เสียงของผูห้นึ�งที�รอ้งในถิ� นทุรกันดาร
ว่า “ท่านทั%งหลายจงเตรียมมรรคาของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ จงกระทําบรรดาหน
ทางของพระองค์ใหต้รงไป”’
: ยอห์นได้ให้บัพติศมาในถิ1นทุรกันดาร
และประกาศเรื1 องบัพติศมาแห่งการกลับ
ใจใหม่ เพราะการทรงยกบาปทั>งหลาย
? และทุกคนทั1วแผ่นดินยูเดียได้ออกไป
หายอห์น และบรรดาคนแห่งกรุงเยรูซา-
เล็ม และทุกคนได้รับบัพติศมาจากท่าน
ในแม่นํ>าจอร์แดน โดยสารภาพบาปทั>ง
หลายของตน
+ และยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และ
ด้วยหนังสตัว์ที1คาดเอวของท่าน และท่าน
ได้รับประทานพวกตัDกแตนและนํ>าผึ> งป่า
F และประกาศ โดยกล่าวว่า “มีพระองค์
ผู้หนึ1งที1ทรงมีฤทธิIยิ1งกว่าเรา เสดจ็มาภาย

หลังเรา ผู้ซึ1 งเราไม่คู่ควรที1จะน้อมตัวลง
และแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์
- แท้จริง เราได้ให้ท่านทั>งหลายรับบัพ-
ติศมาด้วยนํ>า แต่พระองค์นั>นจะทรงให้
ท่ านทั> งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญ
ญาณบริสทุธิI”

พระเยซูทรงรบับพัติศมาจากยอหน์
(มธ %:'%-'F; ลก %:0'-00)

/ และต่อมาในวันเหล่านั>นพระเยซูเสดจ็
มาจากเมื องนาซาเร็ ธแห่ งแคว้นกาลิ ลี
และได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่
นํ>าจอร์แดน
'M และในทันใดนั>นเมื1 อเสด็จขึ> นมาจาก
นํ>า พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นฟ้า
สวรรค์ทั>งหลายแหวกออก และพระวิญ
ญาณดุจนกเขาตัวหนึ1 งเสด็จลงมาบนพระ
องค์
'' และมีเสยีงหนึ1งจากสวรรค์ ซึ1งตรัสว่า
“ท่านเป็นบุตรที1รักของเรา ผู้ซึ1งเราโปรด
ปรานมาก”

พระเยซูถูกทดลองโดยซาตาน
(มธ ::'-''; ลก ::'-'%)

'0 และในทนัใดนั>น พระวิญญาณทรงเร่ง
เร้าพระองค์เข้าไปในถิ1นทุรกันดาร
'% และพระองค์ทรงอยู่ในถิ1นทุรกันดาร
นั>นเป็นเวลาสี1สิบวัน โดยถูกทดลองจาก
ซาตาน และทรงอยู่กับบรรดาสตัว์ป่า และ

(') มธ ':'; ลก %:00 (0) มลค %:' (%) อสย :M:%; มธ %:% (:) มธ %:'; ลก %:% (?) มธ %:?
(+) มธ %:: (F) มธ %:''; ยน ':0F; กจ '%:0? (-) อสย :::%; กจ ':? (/) มธ %:'%; ลก %:0'
('M) อสค ':'; มธ %:'+ ('') สดด 0:F; อสย :0:'; มธ %:'F ('0) มธ ::'; ลก ::' ('%) มธ ::'M
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หน้า 2415

พวกทูตสวรรค์ปรนนิบัติพระองค์
พระเยซูทรงเริ�มประกาศในแควน้กาลิลี

(มธ ::'0-'%; ลก ::':)
': บัดนี> หลังจากยอห์นถูกขังไว้ในคุก
แล้ว พระเยซูได้เสด็จมายังแคว้นกาลิลี
โดยทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณา-
จักรของพระเจ้า
'? และตรัสว่า “เวลากาํหนดมาถึงแล้ว
และอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว
ท่านทั>งหลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื1 อ
ข่าวประเสริฐเถิด”

ทรงเรียกซีโมน อนัดรูว์
ยากอบ และยอหน์

(มธ ::'--%0; ลก ?:'M-'')
(ยน ':%?-:0)

'+ บัดนี> ขณะที1พระองค์เสดจ็ไปข้างทะเล
กาลิลี พระองค์กท็อดพระเนตรเห็นซีโมน
และอันดรูว์น้องชายของเขา กาํลังทอด
อวนอยู่ในทะเล เพราะเขาทั>งสองเป็นชาว
ประมง
'F และพระเยซูตรัสกับเขาทั>งสองว่า
“พวกท่านจงตามเรามาเถิด และเราจะ
กระทาํพวกท่านให้กลายเป็นชาวประมง
ผู้จับคน”
'- และในทนัใดนั>น เขาทั>งสองได้ละอวน
ทั>งหลายของตน และตามพระองค์ไป
'/ และเมื1อพระองค์เสดจ็ต่อไปอีกหน่อย
หนึ1 งจากที1 นั1นแล้ว พระองค์ทอดพระ
เนตรเห็นยากอบบุตรชายของเศเบดีกับ
ยอห์นน้องชายของเขา ผู้ซึ1 งอยู่ในเรือ
กาํลังซ่อมอวนทั>งหลายของตนด้วย

0M และในทนัใดนั>นพระองค์ได้ทรงเรียก
เขาทั>งสอง และเขาทั>งสองได้ละเศเบดี
บิดาของตนไว้ในเรือกับพวกลูกจ้าง และ
ตามพระองค์ไป

พระเยซูในเมืองคาเปอรนาอุม
ทรงขบัผีทั)งหลายออก

(ลก ::%'-%F)
0' และพระองค์กับพวกเขาจึงเข้าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม และทันใดนั>นในวัน
สะบาโตพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรม-
ศาลา และทรงสั1งสอน
00 และเขาทั>งหลายก็ประหลาดใจด้วย
หลักคาํสอนของพระองค์ เพราะว่าพระ
องค์ได้ทรงสั1งสอนพวกเขาเหมือนผู้หนึ1 ง
ที1มีสทิธิอาํนาจ และไม่เหมือนพวกธรรม-
าจารย์
0% และในธรรมศาลาของพวกเขามีชาย
คนหนึ1 งที1มีผีโสโครกตนหนึ1งเข้าสิง และ
มันได้ร้องออกมา
0: โดยกล่าวว่า “ปล่อยพวกเราไว้แต่
ลาํพังเถิด พวกเราเกี1ยวข้องอะไรกับท่าน
เล่า ท่าน พระเยซูแห่งนาซาเรธ็ ท่านมา
เพื1อจะทาํลายพวกเราหรือ ข้ารู้ ว่าท่านเป็น
ผู้ใด คือองค์บริสทุธิIของพระเจ้า”
0? และพระเยซูตรัสห้ามมัน โดยตรัสว่า
“เจ้าจงนิ1งเสยี และออกมาจากเขาซิ”
0+ และเมื1อผีโสโครกตนนั>นได้ทาํให้เขา
ชักและร้องด้วยเสียงดังแล้ว มันกอ็อกมา
จากเขา
0F และพวกเขาทุกคนกป็ระหลาดใจ จน
กระทั1 งพวกเขาถามกันในท่ามกลางพวก

มาระโก '

(':) มธ ::'0 ('?) ดนล /:0?; มธ %:0; ::'F ('+) มธ ::'-; ลก ?:0
('F) มธ '%::F ('-) มธ '/:0F; ลก '::0+ (0') มธ ::'%, 0% (00) มธ F:0-
(0%) มธ '0::%; มก ?:0; ลก ::%% (0:) สดด '+:'M; มธ -:0--0/ (0+) มก /:0M
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หน้า 2416มาระโก '

เขาเอง โดยกล่าวว่า “สิ1งนี> เป็นอะไรหนอ
หลักคาํสอนใหม่นี> คืออะไร เพราะท่านสั1ง
แม้แต่ผีโสโครกทั> งหลายด้วยสิทธิอาํนาจ
และพวกมันกเ็ชื1อฟังท่าน”
0- และในทนัใดนั>น ชื1อเสยีงของพระองค์
ก็เลื1 องลือไปตลอดทั1 วบริ เวณที1 อยู่ รอบ
แคว้นกาลิลี

พระเยซูทรงรกัษาแม่ยาย
ของซีโมนเปโตรใหห้าย

(มธ -:':-'?; ลก ::%--%/)
0/ และในทนัใดนั>นเมื1อพระองค์กับพวก
เขาออกมาจากธรรมศาลาแล้ว พระองค์
กับพวกเขาจึงเข้าไปในบ้านของซีโมนและ
อันดรูว์ พร้อมกับยากอบและยอห์น
%M แต่แม่ยายของซีโมนนอนป่วยเป็นไข้
อยู่ และในไม่ช้าพวกเขาจึงทูลพระองค์ให้
ทราบเกี1ยวกับนาง
%' และพระองค์กเ็สดจ็มาและจับมือของ
นาง และพยุงนางขึ> น และในทนัใดนั>นไข้
นั>นก็ออกไปจากนาง และนางปรนนิบัติ
เขาทั>งหลาย

ในเวลาเย็นพระเยซูทรงรกัษา
คนเป็นอนัมากใหห้าย

(มธ -:'+-'F; ลก :::M-:')
%0 และในเวลาเย็น เมื1อดวงอาทิตย์ตก
แล้ว เขาทั>งหลายพาบรรดาคนที1เป็นโรค
ภัย และคนทั>งหลายที1มีพวกผีเข้าสิงอยู่
มาหาพระองค์
%% และคนทั>งนครกอ็อกันอยู่ที1ประตู
%: และพระองค์ได้ทรงรักษาคนที1 เป็น
โรคต่าง ๆ ให้หายหลายคน และได้ทรง

ขับผีออกเสียหลายผี และไม่ทรงอนุญาต
ให้ผีเหล่านั>นพูด เพราะว่าพวกมันรู้ จัก
พระองค์

พระเยซูทรงอธิษฐาน
แลว้ออกไปประกาศ

(ลก :::0-::)
%? และในตอนเช้ามืด โดยทรงลุกขึ> น
ก่อนดวงอาทติย์ขึ> นตั>งนาน พระองค์เสดจ็
ออกไป และเสดจ็เข้าไปในที1เปลี1ยว และ
ทรงอธิษฐานอยู่ที1นั1น
%+ และซีโมนกับคนทั>งหลายที1อยู่กับเขา
กต็ามหาพระองค์
%F และเมื1 อพวกเขาได้พบพระองค์แล้ว
พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า “คนทั>งสิ>นแสวง
หาพระองค์”
%- และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ให้
เราทั>งหลายเข้าไปในเมืองต่าง ๆ ถัดไป
เถิด เพื1 อเราจะได้ประกาศที1 นั1นด้วย
เพราะเหตุนี> เองเราจึงได้ออกมา”
%/ และพระองค์ได้ประกาศในธรรมศาลา
ทั>งหลายของพวกเขาตลอดทั1วแคว้นกาลิลี
และทรงขับผีออกเสยีหลายผี
พระเยซูทรงรกัษาคนโรคเรื) อนใหห้าย

(มธ -:0-:; ลก ?:'0-':)
:M และคนโรคเรื> อนคนหนึ1 งมาหาพระ
องค์ โดยทูลวิงวอนพระองค์ และคุกเข่า
ลงต่อพระพักตร์พระองค์ และทูลพระ
องค์ว่า “ถ้าพระองค์จะโปรด พระองค์
ทรงฤทธิIสามารถทาํให้ข้าพระองค์สะอาด
ได้”
:' และพระเยซู ซึ1งทรงเกิดพระทยักรุณา

(0-) มธ ::0:; /:%' (0/) มธ -:':-'?; ลก ::%--%/ (%0) มธ -:'+-'F; ลก :::M-:'
(%:) มธ /:%%; มก %:'0; ลก :::'; กจ '+:'F-'- (%?) มธ 0+:%/; มก +::+ (%F) มธ ::0?; ยน %:0+
(%-) อสย +':'-0; มก 'M::? (%/) มธ ::0%; มก ':0'; ลก :::: (:M) มธ -:0-:; ลก ?:'0-': (:') ลก F:'%
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หน้า 2417มาระโก '-0

จึงทรงยื1นพระหัตถ์ของพระองค์ออก และ
สมัผัสตัวเขา และตรัสกับเขาว่า “เราพอ
ใจแล้ว ท่านจงสะอาดเถิด”
:0 และทนัททีี1พระองค์ตรัสแล้ว ในทนัใด
นั>นโรคเรื> อนก็หายจากเขา และเขากถู็ก
ชาํระให้สะอาด
:% และพระองค์ได้ทรงกาํชับคนนั>นอย่าง
แขง็ขัน และในทนัใดนั>นได้ทรงส่งเขาไป
:: และตรัสกับเขาว่า “ท่านอย่าบอกเล่า
อะไรให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไปตามทางของ
ท่าน สาํแดงตัวแก่ปุโรหิต และสาํหรับการ
หายสะอาดของท่าน จงถวายสิ1งเหล่านั>น
ซึ1งโมเสสได้สั1งไว้ เพื1อเป็นพยานต่อคนทั>ง
หลาย”
:? แต่คนนั>นกอ็อกไป และเริ1มป่าวประ
กาศเรื1 องนี> อย่างมาก และรายงานเรื1 องนี>
ไปทั1ว จนถึงขนาดที1พระเยซูไม่สามารถ
เสดจ็เข้าไปในนครอย่างเปิดเผยได้อีกต่อ
ไป แต่ต้องประทบัอยู่ภายนอกในถิ1นทุร-
กันดารต่าง ๆ และคนทั>งหลายมาหาพระ
องค์จากทุกแห่งหน

บทที� 0
คนอมัพาตไดร้บัความรอด
และไดร้บัการรกัษาใหห้าย
(มธ /:'--; ลก ?:'--0+)

' และอีกครั> ง หลังจากผ่านไปหลายวัน
พระองค์ได้เสด็จเข้ามาในเมืองคาเปอร-
นาอุม และมีข่าวประกาศไปว่า พระองค์
ประทบัอยู่ในบ้านหลังหนึ1ง
0 และในทันใดนั>นคนเป็นอันมากมาชุม
นุมกัน จนถึงขนาดที1ไม่มีที1พอที1จะรับ

พวกเขา ไม่มี ไม่แม้แต่ที1ใกล้ประตู และ
พระองค์ทรงประกาศพระวจนะนั> นแก่
พวกเขา
% และพวกเขามาหาพระองค์ โดยนาํคน
อัมพาตคนหนึ1งมา ผู้ซึ1งถูกหามโดยสี1คน
: และเมื1 อพวกเขาไม่สามารถเข้ามาถึง
พระองค์ได้ เพราะคนมาก พวกเขาจึงรื> อ
ดาดฟ้าหลังคาที1พระองค์ประทบันั>น และ
เมื1 อพวกเขารื> อดาดฟ้าหลังคาเป็นช่อง
แล้ว พวกเขาก็หย่อนแคร่ที1คนอัมพาต
นอนอยู่ลงมา
? เมื1 อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความ
เชื1 อของพวกเขา พระองค์จึงตรัสกับคน
อัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปทั>งหลายของเจ้า
ได้รับการอภัยให้เจ้าแล้ว”
+ แต่มีบางคนในพวกธรรมาจารย์นั1งอยู่
ที1นั1น และให้เหตุผลในใจของพวกเขาว่า
7 “ทาํไมคนนี> จึงพูดบรรดาคาํหมิ1นประ
มาท ผู้ใดสามารถยกบาปทั>งหลายได้เว้น
แต่พระเจ้าเท่านั>น”
- และในทันใดนั>นเมื1 อพระเยซูทรงรับรู้
ในวิญญาณของพระองค์ว่า พวกเขาได้ให้
เหตุผลเช่นนั>นภายในตัวพวกเขาเอง พระ
องค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “ทาํไมพวกท่าน
จึงให้เหตุผลถึงสิ1 งเหล่านี> ในใจของพวก
ท่านเล่า
/ ที1จะกล่าวแก่คนอัมพาตคนนี> ว่า ‘บาป
ทั>งหลายของเจ้าได้รับการอภัยให้เจ้าแล้ว’
หรือที1จะกล่าวว่า ‘จงลุกขึ> น และยกที1นอน
ของเจ้า และเดินไปเถิด’ นั>น อันไหนจะ
ง่ายกว่ากัน

(:0) มธ '?:0-; มก ?:0/ (::) ลนต '::'-%0 (:?) มธ 0-:'?; มก 0:0; ลก ?:'?, 'F
(') มธ /:' (%) มธ ::0:; -:+; กจ -:F; /:%%
(F) โยบ ':::; อสย :%:0?; ดนล /:/ (/) มธ /:?
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หน้า 2418มาระโก 0

'M แต่เพื1 อท่านทั> งหลายจะได้ทราบว่า
บุตรมนุษย์มีฤทธิIอาํนาจบนแผ่นดินโลกที1
จะโปรดยกบาปทั>งหลายได้” (พระองค์
ตรัสกับคนอัมพาตนั>นว่า)
11 “เรากล่าวแก่เจ้าว่า จงลุกขึ> น และยก
ที1นอนของเจ้า และไปตามทางของเจ้าไป
ยังบ้านของเจ้าเถิด”
'0 และในทันใดนั>น เขาได้ลุกขึ> น ยกที1
นอน และเดินออกไปต่อหน้าพวกเขาทุก
คน จนถึงขนาดที1พวกเขาทุกคนกป็ระ
หลาดใจ และถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า
โดยกล่าวว่า “พวกเราไม่เคยเห็นการแบบ
นี> เลย”

ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี
(มธ /:/-'%; ลก ?:0F-%0)

'% และพระองค์ได้เสดจ็ไปตามชายทะเล
อีก และประชาชนทุกคนกม็าหาพระองค์
และพระองค์ได้ทรงสั1งสอนพวกเขา
': และขณะที1พระองค์กาํลังเสดจ็ผ่านไป
นั>น พระองค์กท็อดพระเนตรเห็นเลวีบุตร
ชายของอัลเฟอัสกาํลังนั1 งอยู่ที1 ด่ านเก็บ
ภาษี และตรัสแก่เขาว่า “จงตามเรามา
เถิด” และเขากลุ็กขึ> น และตามพระองค์
ไป
'? และต่อมา ขณะที1พระเยซูเอนพระกาย
ลงเสวยอยู่ในบ้านของเลวี มีพวกคนเกบ็
ภาษีและพวกคนบาปเอนกายลงร่วมสาํรับ
กับพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์
เพราะมีคนเป็นอันมาก และพวกเขาติด
ตามพระองค์ไป
'+ และเมื1 อพวกธรรมาจารย์และพวก

ฟาริสีเห็นพระองค์ เสวยพระกระยาหาร
กั บพวกคนเก็บภาษี และพวกคนบาป
พวกเขาจึ งกล่ าวแก่พวกสาวกของพระ
องค์ว่า “ทาํไมเขาจึงกินและดื1มร่วมกับ
พวกคนเกบ็ภาษีและพวกคนบาปเล่า”
'F เมื1อพระเยซูทรงได้ยินดังนั>น พระองค์
ก็ตรัสแก่พวกเขาว่า “บรรดาคนปกติไม่
ต้องการหมอ เว้นแต่คนทั>งหลายที1 เจ็บ
ป่วย เรามิได้มาเพื1อจะเรียกคนชอบธรรม
แต่บรรดาคนบาปให้มาสู่การกลับใจเสีย
ใหม่”
'- และพวกสาวกของยอห์นและของพวก
ฟาริสีเคยอดอาหาร และพวกเขาจึงมา
และกล่าวแก่พระองค์ว่า “ทาํไมพวกสาวก
ของยอห์นและของพวกฟาริสีอดอาหาร
แต่พวกสาวกของท่านไม่อดอาหาร”
'/ และพระเยซูได้ตรัสกับพวกเขาว่า
“บรรดาสหายของเจ้าบ่าวจะอดอาหารได้
หรือตราบใดที1 เจ้ าบ่ าวอยู่ กั บพวกเขา
ตราบใดที1เจ้าบ่าวอยู่กับพวกเขา พวกเขา
ไม่สามารถอดอาหารได้
0M แต่วันเหล่านั>นจะมาถึงเมื1อเจ้าบ่าวจะ
ต้องถูกพรากไปจากพวกเขา และเมื1อนั>น
พวกเขาจะอดอาหารในวันเหล่านั>น

คําอุปมาเกี�ยวกบั
ผา้และถุงหนงั

(มธ /:'+-'F; ลก ?:%+-%/)
0' ไม่มีผู้ใดเอาชิ> นผ้าทอใหม่มาปะเสื> อ
เก่า มิฉะนั>นชิ> นผ้าใหม่ซึ1งปะเข้าเพื1 อเติม
ในรอยขาดนั>นกด็ึงเสื>อ และรอยขาดนั>นก็
ยิ1งแย่ลง

('0) มธ '?:%'; ฟป 0:'' ('%) มธ /:/
(':) มธ ::'/; -:00; /:/-'%; '/:0'; ลก ?:0F-%0; '-:0-; ยน '::% ('?) มธ /:'M
('F) มธ /:'0-'%; '-:''; ลก ?:%'-%0; '/:'M ('-) มธ /:':-'F; ลก ?:%%-%- (0M) กจ ':/
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00 และไม่มีผู้ใดเอานํ>าองุ่นใหม่มาใส่ใน
บรรดาถุงหนังเก่า มิฉะนั>นนํ>าองุ่นใหม่จะ
ทาํให้ถุงหนังเหล่านั>นขาดไป และนํ>าองุ่น
นั>นจะหกออกมา และถุงหนังเหล่านั>นกจ็ะ
เสยีไป แต่นํ>าองุ่นใหม่นั>นต้องใส่ในบรร-
ดาถุงหนังใหม่”

พระเยซูเป็นเจา้เป็นใหญ่
แห่งวนัสะบาโต

(มธ '0:'--; ลก +:'-?)
0% และต่อมา พระองค์เสดจ็ผ่านเข้าไป
ในบรรดาทุ่งธัญพืชในวันสะบาโต และ
พวกสาวกของพระองค์ ขณะที1พวกเขา
กาํลังเดินไป กเ็ริ1มเดด็ธัญพืชไป
0: และพวกฟาริสีกล่าวแก่พระองค์ว่า
“ดูเถิด ทาํไมพวกเขาจึงทาํสิ1งซึ1 งผิดพระ
ราชบัญญัติที1จะกระทาํในวันสะบาโต”
0? และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “พวก
ท่านยังไม่เคยอ่านหรือ ซึ1งดาวิดได้กระทาํ
เมื1 อท่านมีความต้องการและหิว ทั>งตัว
ท่านและพรรคพวกที1อยู่กับท่าน
0+ ท่านได้เข้าไปในพระนิเวศน์ของพระ
เจ้าในสมัยของอาบียาธาร์ ผู้เป็นมหา
ปุโรหิต และรับประทานขนมปังหน้าพระ
พักตร์ ซึ1งผิดพระราชบัญญัติที1จะรับประ
ทาน เว้นแต่พวกปุโรหิต และส่งให้แก่
พรรคพวกซึ1งอยู่กับท่านด้วย”
0F และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “วัน
สะบาโตนั>นได้ทรงตั>งไว้เพื1อมนุษย์ และมิ
ใช่มนุษย์เพื1อวันสะบาโต
0- เหตุฉะนั>นบุตรมนุษย์จึงทรงเป็นเจ้า
เป็นใหญ่เหนือวันสะบาโตด้วย”

บทที� 5
ทรงรกัษาชายมือลีบ
ใหห้ายในวนัสะบาโต

(มธ '0:'M-':; ลก +:+-'')
' และพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรม
ศาลาอีก และที1 นั1นมีชายคนหนึ1งซึ1 งมีมือ
ข้างหนึ1งลีบ
0 และพวกเขาคอยดูพระองค์ว่า พระองค์
จะรักษาเขาให้หายในวันสะบาโตหรือไม่
เพื1อพวกเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้
% และพระองค์ตรัสกับคนซึ1งมีมือลีบนั>น
ว่า “มายืนข้างหน้าเถิด”
: และพระองค์ตรัสแก่คนทั>งหลายว่า
“ในวันสะบาโตทั> งหลายเป็นการถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติหรือไม่ที1จะทาํการดี
หรือที1จะทาํการชั1วร้าย ที1จะช่วยชีวิต หรือ
ที1จะฆ่าเสยี” แต่พวกเขากนิ็1งอยู่
? และเมื1อพระองค์ทอดพระเนตรดูพวก
เขารอบ ๆ ด้วยความโกรธ โดยมีพระทยั
เป็นทุกข์เพราะเหตุความแขง็กระด้างแห่ง
ใจของพวกเขา พระองค์ตรัสกับชายคน
นั>นว่า “จงเหยียดมือของท่านออกเถิด”
และเขาก็เหยียดมือนั>นออก และมือของ
เขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้าง
หนึ1ง

คนเป็นอนัมากติดตามไป
และหลายคนไดร้บัการรกัษาใหห้าย

(มธ '0:'?-'+; ลก +:'F-'/)
+ และพวกฟาริสจีึงออกไป และในทนัใด
นั>นได้ปรึกษากับพวกเฮโรดเรื1 องพระองค์
ว่า พวกเขาจะทาํลายพระองค์ได้อย่างไร

(0%) พบญ 0%:0?; มธ '0:'--; ลก +:'-? (0:) อพย 0M:'M; %':'? (0?) ' ซมอ 0':'-+
(0+) อพย 0/:%0-%%; ลนต 0::?-/ (0F) ปฐก 0:%; อพย 0%:'0; พบญ ?:': (0-) มธ '0:-
(') มธ '0:/-':; ลก +:+-'' (0) สดด %F:%0; ลก '%:':; '::'; 0M:0M (?) ศคย F:'0 (+) มธ 00:'+
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F แต่พระเยซูทรงปลีกตัวออกไป พร้อม
กับพวกสาวกของพระองค์ ไปยังทะเล
และประชาชนเป็นอันมากจากแคว้นกาลิลี
ได้ตามพระองค์ไป และจากแคว้นยูเดีย
- และจากกรุงเยรูซาเลม็ และจากแคว้น
เอโดม และจากฟากแม่นํ>าจอร์แดนข้าง
โน้น และพวกเขาจากแคว้นเมืองไทระ
และเมืองไซดอน ประชาชนเป็นอันมาก
เมื1 อพวกเขาได้ยินถึงบรรดาสิ1 งยิ1 งใหญ่ที1
พระองค์ทรงกระทาํนั>น กม็าหาพระองค์
/ และพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระ
องค์ว่า ให้เอาเรือเลก็มาคอยรับพระองค์
เพราะเหตุประชาชน เกรงว่าพวกเขาจะ
เบียดเสยีดพระองค์
'M ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็น
อันมากให้หายแล้ว จนถึงขนาดที1พวกเขา
เบียดเสียดพระองค์เพื1 อที1จะถูกต้องพระ
องค์ ทุกคนที1เป็นโรคต่าง ๆ
'' และพวกผีโสโครก เมื1 อพวกมันได้
เห็นพระองค์ กไ็ด้หมอบลงต่อพระพักตร์
พระองค์ และร้องออก โดยทูลว่า “พระ
องค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า”
'0 และพระองค์จึงทรงกาํชับพวกมัน
อย่างแขง็ขันว่า พวกมันไม่ควรเปิดเผยว่า
พระองค์ทรงเป็นผู้ใด

ทรงเรียกอคัรทูตสิบสองคน
(มธ 'M:'-:; ลก +:'0-'+)

'% และพระองค์เสด็จขึ> นไปในภูเขาลูก
หนึ1ง และเรียกคนเหล่านั>นที1พระองค์พอ
พระทัยให้มาหาพระองค์ และพวกเขาได้
มาหาพระองค์

': และพระองค์ทรงตั>งสบิสองคนไว้ เพื1อ
พวกเขาจะอยู่กับพระองค์ และเพื1 อพระ
องค์จะทรงส่งพวกเขาออกไปเพื1อประกาศ
'? และเพื1อมีอาํนาจที1จะรักษาความเจบ็
ป่วยทั>งหลายให้หาย และเพื1 อจะขับพวก
ผีออกได้
'+ และซีโมนนั>น พระองค์ประทานนาม
สกุลว่าเปโตร
'F และยากอบบุตรชายของเศเบดี กับ
ยอห์นน้องชายของยากอบ และพระองค์
ประทานนามสกุลแก่เขาทั>งสองว่า โบ-
อานเอรเกส แปลว่า บุตรทั>งหลายแห่ง
ฟ้าร้อง
'- และอันดรูว์ และฟีลิป และบารโธโล-
มิว และมัทธิว และโธมัส และยากอบบุตร
ชายของอัลเฟอัส และธัดเดอัส และซีโมน
คนคานาอัน
'/ และยูดาสอิสคาริโอท ซึ1งได้ทรยศพระ
องค์ด้วย และพระองค์กับพวกสาวกได้เข้า
ไปในบ้านหลังหนึ1ง
0M และประชาชนกม็าประชุมกันอีก จน
พระองค์และพวกสาวกไม่สามารถรับประ
ทานอาหารได้
0' และเมื1อพวกมิตรสหายของพระองค์
ได้ยินเรื1องนั>น พวกเขากอ็อกไปเพื1อจะจับ
พระองค์ไว้ ด้วยพวกเขากล่าวว่า “พระ
องค์เสยีสติไปแล้ว”

ความผิดบาปที�ทรงอภยัใหไ้ม่ได้
(มธ '0:0:-0/; ลก '':':-0M)

00 และพวกธรรมาจารย์ซึ1 งได้ลงมาจาก
กรุงเยรูซาเล็มได้กล่าวว่า “ผู้นี> มีเบเอล-

(F) มธ ::0?; ลก +:'F (-) มก ?:'/ ('M) มธ /:0'; '::%+; มก ?:0/, %:; ลก F:0'
('') มธ -:0/; มก ':'; ลก :::' ('0) มธ '0:'+; มก ':0? ('%) มธ 'M:'; มก +:F ('+) มธ '+:'-; ยน '::0
(0M) มก +:%' (0') มธ '%:??; มก +:%; ยน 0:'0 (00) มธ /:%:; ลก '':'?; ยน F:0M; อฟ 0:0
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หน้า 2421มาระโก %-:

เซบูบเข้าสงิ” และ “โดยอาศัยเจ้านายของ
พวกผีเหล่านั>น เขาขับพวกผีออก”
0% และพระองค์ทรงเรียกคนเหล่านั>นมา
หาพระองค์ และตรัสแก่พวกเขาเป็นคาํ
อุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานออกอย่าง
ไรได้
0: และถ้าราชอาณาจักรใด ๆ ถูกทาํให้
แตกแยกกันเองแล้ว ราชอาณาจักรนั>นก็
ตั>งอยู่ไม่ได้
0? และถ้าครัวเรือนใด ๆ ถูกทาํให้แตก
แยกกันเองแล้ว ครัวเรือนนั>นก็ตั> งอยู่ไม่
ได้
0+ และถ้าซาตานขึ> นมาต่อสู้ กับตนเอง
และถูกทาํให้แตกแยกกัน มันก็ตั> งอยู่ไม่
ได้ แต่มีจุดจบ
0F ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในบ้านของคน
ที1 มีกาํลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขา
ได้ ถ้าเขาไม่ยอมจับคนที1มีกาํลังมากนั>น
มัดไว้เสียก่อน และจากนั>นเขาจึงจะปล้น
บ้านของเขาได้
0- เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า
บาปทุกอย่างจะโปรดยกโทษให้บุตรทั> ง
หลายของมนุษย์ และบรรดาคาํหมิ1นประ
มาทใดก็ตามที1 พวกเขาจะหมิ1 นประมาท
นั>น
0/ แต่ผู้ที1จะหมิ1นประมาทต่อพระวิญ-
ญาณบริสุทธิI ก็ไม่ได้ รับการยกโทษเลย
แต่ตกอยู่ในอันตรายแห่งพระอาชญาชั1 ว
นิรันดร์”
%M เพราะว่าเขาทั>งหลายได้กล่าวว่า “ผู้นี>
มีผีโสโครกเข้าสงิ”

ผูที้�เชื�อเป็นเหมือนมารดา
และพวกนอ้งชายของพระเยซู

(มธ '0::+-?M; ลก -:'/-0')
%' เวลานั>นพวกน้องชายของพระองค์
และมารดาของพระองค์มา และเมื1อยืนอยู่
ข้างนอก กส่็งไปยังพระองค์ โดยเรียกหา
พระองค์
%0 และประชาชนกนั็1งอยู่รอบพระองค์
และพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด
มารดาของพระองค์และพวกน้องชายของ
พระองค์ที1อยู่ข้างนอกถามหาพระองค์”
%% และพระองค์ทรงตอบพวกเขา โดย
ตรัสว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และเป็น
พวกน้องชายของเรา”
%: และพระองค์ทอดพระเนตรไปโดย
รอบยังคนทั> งหลายซึ1 งนั1 งอยู่รอบตัวพระ
องค์นั>น และตรัสว่า “ดูเถิด มารดาของ
เราและพวกน้องชายของเรา
%? ด้วยว่าผู้ใดก็ตามที1จะกระทาํตามนํ>า
พระทัยของพระเจ้า ผู้นั>นแหละเป็นน้อง
ชายของเรา และน้องสาวของเรา และ
มารดา”

บทที� 7
คําอุปมาเกี�ยวกบัผูห้ว่านพืช
(มธ '%:'-0%; ลก -::-'?)

' และพระองค์ทรงตั> งต้นสั1งสอนที1ชาย
ทะเลอีก และประชาชนเป็นอันมากพากัน
มาหาพระองค์ ดังนั>นพระองค์จึงได้เสดจ็
ลงไปในเรือลาํหนึ1 ง และประทับนั1งใน
ทะเล และประชาชนทั>งหมดนั>นอยู่ริม
ทะเลบนบก

(0%) มธ '0:0?-0/; ลก '':'F-00 (0F) อสย :/:0:-0?; มธ '0:0/ (0-) มธ '0:%'-%0; ลก '0:'M
(%M) มธ /:%:; ยน F:0M; -::-, ?0; 'M:0M (%') มธ '0::+-?M; ลก -:'/-0'
(%?) อฟ +:+; ฮบ 'M:%+; ' ปต ::0; ' ยน 0:'F (') มธ '%:'-'?; ลก -::-'M

 41_mar.pub 
 page 8

 Thursday, May 25, 2023 11:38 



หน้า 2422มาระโก :

0 และพระองค์ได้ตรัสสั1งสอนพวกเขา
หลายประการเป็นคาํอุปมา และตรัสแก่
พวกเขาในหลักคาํสอนของพระองค์ว่า
3 “จงฟัง ดูเถิด ผู้หว่านคนหนึ1งออกไป
เพื1อหว่าน
: และต่อมาขณะที1เขาหว่าน เมล็ดพืชก็
ตกตามหนทางบ้าง และพวกนกแห่งฟ้า
อากาศกม็ากินเมลด็พืชนั>นเสยี
? และบ้างกต็กบนดินที1มีหินเยอะ ซึ1งเป็น
ที1 ๆ เมลด็พืชนั>นมีเนื> อดินไม่มาก และ
มันงอกขึ> นทนัท ีเพราะมันมีดินไม่ลึก
+ แต่เมื1อดวงอาทติย์ขึ> นแล้ว เมลด็พืชนั>น
กถู็กแผดเผา และเพราะเหตุมันไม่มีราก
มันจึงเหี1ยวไป
F และบ้างก็ตกท่ามกลางต้นหนามทั>ง
หลาย และต้นหนามเหล่านั>นก็งอกขึ> น
และปกคลุมเมล็ดพืชนั>นเสีย และมันจึง
ไม่เกิดผล
- และเมลด็พืชอื1น ๆ กต็กบนดินดี และ
เกิดผลที1งอกขึ> นและจาํเริญขึ> น และออก
ผล สามสิบเท่าบ้าง และหกสิบเท่าบ้าง
และหนึ1งร้อยเท่าบ้าง”
/ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ผู้ที1มี
หูที1จะฟัง จงให้ผู้นั>นฟังเถิด”
'M และเมื1 อพระองค์ทรงอยู่ตามลาํพัง
คนเหล่านั> นที1 อยู่รอบพระองค์พร้อมกับ
สาวกสิบสองคนนั>น ได้ทูลถามพระองค์
เรื1องคาํอุปมานั>น
'' และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ข้อ
ความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
โปรดให้ท่านทั>งหลายทราบได้ แต่สาํหรับ

คนเหล่านั>นที1อยู่ภายนอกนั>น สิ1งสารพัด
เหล่านี> จะแจ้งให้เป็นคาํอุปมาทั>งหลาย
12 เพื�อวา่พวกเขาจะเห็นได ้ และไม่รบัรู ้
และพวกเขาจะไดยิ้น และไม่เขา้ใจ เกรง
ว่าในเวลาใดพวกเขาจะกลับใจเสียใหม่
และบาปทั% งหลายของพวกเขาจะถูกยก
โทษใหพ้วกเขา”

พระเยซูทรงอธิบายคําอุปมานั)น
(มธ '%:'--0%; ลก -:''-'?)

'% และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่าน
ทั>งหลายยังไม่ทราบคาํอุปมานี> หรือ และ
ท่านทั> งหลายจึงจะทราบคาํอุปมาทั> งปวง
อย่างไรได้
': ผู้หว่านนั>นหว่านพระวจนะ
'? และนี1เป็นคนเหล่านั>นซึ1งอยู่ริมหนทาง
อันเป็นที1 ซึ1 งพระวจนะนั>นถูกหว่าน แต่
เมื1 อพวกเขาได้ยินแล้ว ซาตานก็มาทันที
และเอาพระวจนะนั>นซึ1งถูกหว่านในใจของ
พวกเขาไปเสยี
'+ และนี1เป็นคนเหล่านั>นซึ1งถูกหว่านบน
ที1ต่าง ๆ ที1มีหินเยอะเช่นกัน ผู้ซึ1ง เมื1อ
พวกเขาได้ยินพระวจนะนั>นแล้ว กรั็บพระ
วจนะนั>นทนัทด้ีวยความปีติยินดี
'F และไม่มีรากในตัวพวกเขาเอง และจึง
ทนอยู่เพียงชั1 วคราว ภายหลังเมื1 อเกิด
ความทุกข์ลาํบากหรือการข่มเหงเพราะ
เห็นแก่พระวจนะนั>น พวกเขาก็สะดุด
ทนัที
'- และนี1 เป็นคนเหล่านั>นซึ1งถูกหว่านใน
ท่ามกลางต้นหนามทั>งหลาย ซึ1งได้ยินพระ
วจนะนั>น

(0) มธ '0:%- ('M) มธ '%:'M; ลก -:/
('') มธ '':0?; ' คร 0:'M-'+; 0 คร ::+
('0) อสย +:/; ยรม ?:0'; อสค '0:0; มธ '%:': (':) มธ '%:'--0%; ลก -:''-'?
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หน้า 2423มาระโก :

'/ และความกังวลทั>งหลายแห่งโลกนี>
และการล่อลวงแห่งบรรดาทรัพย์สมบัติ
และบรรดาความโลภในสิ1งอื1น ๆ ที1เข้ามา
กรั็ดพระวจนะนั>นเสยี และพระวจนะนั>นก็
กลายเป็นที1ไร้ผล
0M และนี1เป็นคนเหล่านั>นซึ1งถูกหว่านบน
ดินดี ซึ1 งได้ยินพระวจนะ และรับพระ
วจนะนั>นไว้ และออกผล สามสบิเท่าบ้าง
หกสบิเท่าบ้าง และหนึ1งร้อยเท่าบ้าง”

เทียนที�จุดแลว้
ตอ้งตั)งไวใ้หส่้องแสง

(มธ ?:'?-'+; ลก -:'+; '':%%)
0' และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“เทียนถูกเอามาเพื1อวางไว้ใต้ถัง หรือใต้
เตียงนอนหรือ และมิใช่เพื1อตั> งไว้บนเชิง
เทยีนหรือ
00 เพราะว่าไม่มีสิ1งใดที1 ซ่อนไว้ซึ1 งจะไม่
ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ1งใดที1 ถูกเก็บเป็น
ความลับ แต่เพื1อสิ1งนั>นจะแพร่งพรายไป
0% ถ้าผู้ใดมีหูที1จะฟัง จงให้ผู้นั>นฟังเถิด”
0: และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จง
ระวังสิ1งที1พวกท่านได้ยินให้ดี พวกท่านจะ
ตวงด้วยทะนานอันใด จะทรงตวงด้วย
ทะนานอันนั>นให้แก่พวกท่าน และจะทรง
ให้เพิ1มเติมแก่พวกท่านที1ได้ยิน
0? ด้วยว่าผู้ที1มีอยู่แล้ว จะทรงเพิ1มเติม
ให้คนนั>นอีก แต่ผู้ที1ไม่มี แม้ว่าซึ1งเขามีอยู่
กจ็ะทรงเอาไปเสยีจากเขา”

อาณาจักรที�เติบโตขึ) นอย่างต่อเนื�อง
0+ และพระองค์ตรัสว่า “อาณาจักรของ
พระเจ้าก็เป็นเช่นนั>น ราวกับว่าชายคน

หนึ1งหว่านเมลด็พืชลงในดิน
0F และจะหลับไป และตื1นขึ> นตอนกลาง
คืนและกลางวัน และเมล็ดพืชนั>นจะงอก
ขึ> นและจาํเริญขึ> น ชายคนนั>นไม่ทราบว่า
ทาํได้อย่างไร
0- ด้วยว่าแผ่นดินเองทาํให้ผลงอกขึ> น
ตอนแรกเป็นลาํต้น แล้วกอ็อกรวง หลัง
จากนั>นกม็ีธัญพืชเตม็รวง
0/ แต่เมื1อผลนั>นสกุแล้ว ในทนัใดนั>นเขา
ก็เอาเคียวเกี1ยวทีเดียว เพราะว่าถึงฤดู
เกี1ยวแล้ว”

คําอุปมาเกี�ยวกบั
เมล็ดมสัตารด์

(มธ '%:%'-%0; ลก '%:'--'/)
%M และพระองค์ตรัสว่า “พวกเราจะ
เปรียบเทยีบอาณาจักรของพระเจ้าเหมือน
สิ1งใด หรือพวกเราจะเปรียบเทยีบอาณา-
จักรนั>นกับคาํเปรียบใด
%' อาณาจักรของพระเจ้ากเ็ปรียบเหมือน
เมลด็มัสตาร์ดเมลด็หนึ1ง ซึ1งเมื1อเมลด็นั>น
ถูกหว่านในดิน ก็เล็กกว่าเมล็ดทั>งปวงที1
อยู่ในแผ่นดิน
%0 แต่เมื1อเมลด็นั>นถูกหว่านแล้ว เมลด็
นั>นกง็อกขึ> น และเริ1มมีขนาดใหญ่โตกว่า
บรรดาผักทั>งหลาย และแตกบรรดากิ1ง
ก้านใหญ่ จนพวกนกแห่งฟ้าอากาศ
สามารถมาอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันได้”
%% และด้วยคาํอุปมาต่าง ๆ เช่นนี>พระ
องค์ได้ตรัสพระวจนะแก่พวกเขา ตามที1
พวกเขาสามารถฟังได้
%: แต่นอกจากคาํอุปมา พระองค์มิได้

('/) สภษ 0%:?; ปญจ ?:'% (0M) ยน '?:0, ?; รม F:: (0') มธ ?:'?; ลก -:'+; '':%% (00) ปญจ '0:':
(0%) มธ '':'?; มก ::/ (0:) มธ F:0; 0 คร /:+ (0?) มธ '%:'0; ลก -:'- (0+) มธ '%:0: (0F) 0 คร %:'-
(0-) ยน '0:0: (0/) มก '%:%M; วว '::'? (%M) มธ '%:%'; ลก '%:'- (%%) มธ '%:%:-%? (%:) ลก 0::0F
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หน้า 2424มาระโก :-?

ตรัสกับพวกเขาเลย และเมื1อพระองค์กับ
พวกเขาอยู่ตามลาํพัง พระองค์จึงทรง
อธิบายสิ1งสารพัดนั>นอย่างละเอียดแก่พวก
สาวกของพระองค์

พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง
(มธ -:0%-0F; ลก -:00-0?)

%? และวันนั>นเอง เมื1 อมาถึงเวลาเย็น
พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาว่า “ให้พวก
เราข้ามไปฝั1งฟากข้างโน้นเถิด”
%+ และเมื1อพระองค์กับพวกเขาได้ส่งประ
ชาชนให้กลับไปแล้ว พวกเขาจึงเชิญพระ
องค์เสด็จไปในเรือที1พระองค์ประทับอยู่
นั>น และมีเรือเลก็ลาํอื1นอีกหลายลาํอยู่กับ
พระองค์ด้วย
%F และเกิดลมพายุใหญ่ และคลื1นกซั็ด
เข้าไปในเรือ จนบัดนี> เรือนั>นเตม็อยู่แล้ว
%- และพระองค์ประทับอยู่ในท้ายเรือ
บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ และพวก
สาวกจึงมาปลุกพระองค์ และทูลพระองค์
ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านไม่ทรงเป็นห่วง
หรือว่า พวกเรากาํลังจะพินาศแล้ว”
%/ และพระองค์ทรงลุกขึ> น และห้ามลม
และตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ” และ
ลมกห็ยุด และมีความสงบเงียบใหญ่ยิ1ง
:M และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ทาํ
ไมท่านทั>งหลายจึงหวาดกลัวขนาดนี>  เป็น
อย่างไรหนอที1พวกท่านไม่มีความเชื1อ”
:' และพวกเขาก็เกรงกลัวยิ1งนัก และ
กล่าวแก่กันและกันว่า “ท่านผู้นี> เป็นคน
ลักษณะใดกันหนอ จนแม้แต่ลมและทะเล
กเ็ชื1อฟังท่าน”

บทที� :
ทรงขบัผีออกจากผูช้าย

ที�แผ่นดินของชาวกาดารา
(มธ -:0--%:; ลก -:0+-%F)

' และพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเล
ไปฝั1งฟากข้างโน้น เข้ามาในแผ่นดินของ
ชาวกาดารา
0 และเมื1 อพระองค์เสด็จขึ> นจากเรือแล้ว
ในทนัใดนั>นมีชายคนหนึ1งที1มีผีโสโครกตน
หนึ1งเข้าสิงอยู่ออกมาจากบรรดาอุโมงค์ฝัง
ศพ มาพบพระองค์
% ผู้ซึ1 งมีที1อยู่อาศัยของเขาอยู่ท่ามกลาง
บรรดาอุโมงค์ฝังศพ และไม่มีผู้ใดสา-
มารถผูกมัดตัวเขาได้ ไม่มีเลย แม้แต่ด้วย
โซ่หลายเส้นกท็าํไม่ได้
: เพราะว่าเขาเคยถูกมัดไว้ด้วยพวกโซ่
ตรวนกับโซ่หลายเส้นบ่อย ๆ และโซ่เหล่า
นั>นได้ถูกดึงออกจากกันโดยเขา และโซ่
ตรวนเหล่านั>นถูกหักเป็นชิ> น ๆ และไม่มี
ผู้ใดสามารถทาํให้เขาเชื1อฟังได้
? และตลอดเวลา ทั>งกลางวันและกลาง
คืน เขาอยู่ในภูเขาทั>งหลาย และในบรรดา
อุโมงค์ฝังศพ โดยส่งเสยีงร้อง และเชือด
เนื> อของตัวเองด้วยก้อนหินต่าง ๆ
+ แต่เมื1อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกล เขากวิ็1ง
มาและนมัสการพระองค์
F และร้องด้วยเสยีงดัง และกล่าวว่า “ข้า
เกี1ยวข้องอะไรกับพระองค์เล่า ข้าแต่พระ
เยซู พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระ
เจ้าสูงสุด ข้าขอให้พระองค์ปฏิญาณโดย
พระเจ้าว่า พระองค์จะไม่ทรมานข้า”

(%?) มธ -:'-, 0%-0F; ลก -:00 (%-) สดด :::0%; มธ 0%:--'M
(%/) สดด +?:F; -/:/; /%::; 'M::+-F; มธ -:0+; มก /:0?; ลก ::%/; -:0: (:M) มธ '::%'; ลก -:0?
(') มธ -:0-; ลก -:0+ (0) มก ':0%; F:0?; วว '+:'%-': (F) มธ 0+:+%; มก ':0:
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หน้า 2425มาระโก ?

- เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่า “จง
ออกมาจากคนนั>นเถิด เจ้าผีโสโครก”
/ และพระองค์ตรัสถามมันว่า “เจ้าชื1 อ
อะไร” และมันตอบ โดยกล่าวว่า “ชื1อของ
ข้าคือ กอง เพราะว่าพวกเรามีหลายตน”
'M และมันอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมาก
ขอร้องไม่ให้พระองค์ส่งพวกมันออกไป
จากแผ่นดินนั>น
'' บัดนี> มีสุกรฝูงใหญ่กาํลังหากินอยู่ที1
นั1นใกล้ภูเขาเหล่านั>น
'0 และพวกผีทั>งหมดกอ้็อนวอนพระองค์
โดยกล่าวว่า “ขอโปรดส่งพวกเราเข้าไปใน
สกุรฝูงนั>นเถิด เพื1อพวกเราจะเข้าสงิในตัว
พวกมัน”
'% และในทันใดนั>น พระเยซูกป็ระทาน
การอนุญาตแก่พวกมัน และผีโสโครก
เหล่านั>นจึงออกไป และเข้าสิงอยู่ในสุกร
ฝูงนั>น และสกุรทั>งฝูงนั>นกวิ็1งอย่างรุนแรง
จากหน้าผาชันลงไปในทะเล (พวกมันมี
ประมาณสองพันตัว) และสาํลักนํ>าตายใน
ทะเลนั>น
': และคนเหล่านั>นที1 เลี> ยงฝูงสุกรนั>นก็
หนีไป และเล่าเรื1องนั>นในนครและในบ้าน
นอก และคนทั>งหลายกอ็อกมาเพื1อดูสิ1งที1
เกิดขึ> นนั>น
'? และพวกเขามาถึงพระเยซู และเห็น
คนที1เคยถูกผีเข้าสงิอยู่นั>น และเคยมีผีทั>ง
กองนั>น กาํลังนั1งอยู่ และนุ่งห่มเสื> อผ้า
และมีสติอารมณ์ดี และพวกเขากก็ลัว
'+ และคนเหล่านั>นที1ได้เห็นสิ1งนั>น ได้เล่า
ให้พวกเขาฟังเรื1 องสิ1 งซึ1 งบังเกิดแก่คนที1

เคยถูกผีเข้าสงินั>น และเรื1องฝูงสกุรด้วย
'F และพวกเขาเริ1มอ้อนวอนพระองค์ให้
เสด็จไปเสียจากบรรดาเขตแดนของพวก
เขา
'- และเมื1อพระองค์เสดจ็ลงเรือแล้ว คน
ที1 เคยถูกผีเข้าสิงนั>นได้อ้อนวอนพระองค์
ให้เขาได้อยู่กับพระองค์ต่อไป
'/ แต่พระเยซูไม่ทรงอนุญาตเขา แต่ตรัส
แก่เขาว่า “จงกลับบ้านไปหาพวกพ้องของ
ท่าน และบอกพวกเขาถึงบรรดาสิ1งอันยิ1ง
ใหญ่ซึ1 งองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงกระทาํ
เพื1 อท่าน และได้ทรงพระกรุณาแก่ท่าน
แล้ว”
0M และคนนั>นกจ็ากไป และเริ1มประกาศ
ในแคว้นทศบุรีถึงบรรดาสิ1งอันยิ1 งใหญ่ที1
พระเยซูได้ทรงกระทาํเพื1 อเขา และพวก
เขาทุกคนกป็ระหลาดใจนัก

หญิงที�ถูกตอ้งชายเสื) อผา้
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

ลูกสาวของไยรสั
เป็นขึ) นมาจากความตาย

(มธ /:'--0+; ลก -::'-?+)
0' และเมื1อพระเยซูเสด็จข้ามไปฝั1งฟาก
ข้างโน้นอีกโดยทางเรือ คนเป็นอันมากแห่
กันมาหาพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่
ใกล้ทะเล
00 และดูเถิด นายธรรมศาลาคนหนึ1งชื1อ
ไยรัสมาหา และเมื1อเขาเห็นพระองค์แล้ว
เขากก็ราบลงที1พระบาทของพระองค์
0% และอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมาก
โดยทูลว่า “ลูกสาวเลก็ ๆ ของข้าพระองค์

(-) มก ':0?; กจ '+:'- ('') ลนต '':F--; พบญ '::- ('?) อสย +':'M; มธ ::0:; มก ':%0
('F) มธ -:%:; กจ '+:%/ ('-) ลก -:%--%/ (0M) อพย '?:0; สดด ++:'+
(0') มธ /:'; ลก -::M (00) มธ /:'--0+; ลก -::'-?+ (0%) มธ -:'?; มก +:?
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หน้า 2426มาระโก ?

ป่วยเกือบจะตายแล้ว ข้าพระองค์ขอร้อง
พระองค์ ขอเสดจ็มาและวางพระหัตถ์ทั>ง
สองของพระองค์บนตัวเขา เพื1อเขาจะได้
รับการรักษาให้หาย และเขาจะมีชีวิตอยู่”
0: และพระเยซูได้เสด็จไปกับคนนั>น
และคนเป็นอันมากตามพระองค์ไป และ
เบียดเสยีดพระองค์
0? และผู้หญิงคนหนึ1 ง ซึ1 งเป็นโรคตก
เลือดมาสบิสองปีแล้ว
0+ และได้ทนทุกข์หลายอย่างจากหมอ
หลายคน และได้เสียทรัพย์ทั>งหมดที1นาง
มีอยู่นั>น และไม่ได้ดีขึ> นเลย แต่กลับแย่ลง
เรื1อย ๆ
0F เมื1 อนางนั>นได้ยินเรื1 องพระเยซูแล้ว
ก็มากับประชาชนที1 เบียดเสียดข้างหลัง
พระองค์ และแตะต้องเสื> อผ้าของพระ
องค์
0- เพราะนางกล่าวว่า “ถ้าเราสามารถ
แตะต้องแม้แต่เสื> อผ้าของพระองค์ เราก็
จะหายเป็นปกติ”
0/ และในทันใดนั>นแหล่งแห่งเลือดของ
นางก็แห้งไป และนางกร็ู้ สึกในร่างกาย
ของนางว่า นางได้รับการรักษาให้หายจาก
โรคนั>นแล้ว
%M และพระเยซู ในทนัใดนั>นทรงทราบใน
ตัวของพระองค์เองว่า ฤทธิI ซ่านได้ออก
จากพระองค์แล้ว พระองค์จึงหันไปในฝูง
ชนที1เบียดเสยีดกันนั>น และตรัสว่า “ใคร
แตะต้องเสื>อของเรา”
%' และพวกสาวกของพระองค์กทู็ลพระ
องค์ว่า “พระองค์ทอดพระเนตรเห็นประ

ชาชนที1กาํลังเบียดเสยีดพระองค์ และพระ
องค์ตรัสหรือว่า ‘ใครแตะต้องเรา’”
%0 และพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบ
ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที1ได้กระทาํสิ1งนี>
%% แต่ผู้หญิงนั>นก็กลัวและตัวสั1น โดย
ทราบสิ1งที1 ได้ถูกกระทาํในตัวนาง จึงมา
และกราบลงต่อพระพักตร์พระองค์ และ
ทูลความจริงทั>งสิ>นแก่พระองค์
%: และพระองค์ตรัสแก่นางว่า “ลูกสาว
เอ๋ย ความเชื1 อของเจ้าทาํให้เจ้าหายเป็น
ปกติแล้ว จงไปเป็นสขุ และหายเป็นปกติ
จากโรคของเจ้าเถิด”
%? ขณะที1พระองค์ยังตรัสอยู่ บางคนได้
มาจากบ้านของนายธรรมศาลาซึ1งกล่าวว่า
“ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ท่านยัง
รบกวนอาจารย์ต่อไปอีกทาํไมเล่า”
%+ ทนัททีี1พระเยซูทรงได้ยินคาํที1ถูกกล่าว
นั>น พระองค์ตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า
“อย่ากลัวเลย จงเชื1อเท่านั>นเถิด”
%F และพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใด
ตามพระองค์ไป เว้นแต่เปโตร และ
ยากอบ และยอห์นน้องชายของยากอบ
%- และพระองค์เสดจ็มาถึงบ้านของนาย
ธรรมศาลา และทอดพระเนตรเห็นความ
วุ่นวาย และคนทั>งหลายที1ร้องไห้และครํ1า
ครวญเป็นอันมาก
%/ และเมื1อพระองค์เสดจ็เข้ามาแล้ว พระ
องค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั>งหลายทาํ
ความวุ่นวายนี>  และร้องไห้ทาํไม เดก็หญิง
นั>นไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่”
:M และพวกเขาก็หัวเราะเยาะเย้ยพระ

(0?) ลนต '?:'/, 0?; มธ /:0M (0F) มธ '::%?-%+; มก %:'M (%M) ลก +:'/
(%%) สดด -/:F (%:) ' ซมอ ':'F; 0 พกษ ?:'/; มธ /:00; มก 'M:?0 (%?) ลก -::/
(%+) มก /:0%; ยน ''::M (%-) มก '+:'M; กจ /:%/ (%/) ยน ''::, '' (:M) กจ /::M
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หน้า 2427มาระโก ?-+

องค์ แต่เมื1อพระองค์ทรงขับคนเหล่านั>น
ออกไปแล้ว พระองค์ทรงนาํบิดามารดา
ของเดก็หญิงนั>น และคนเหล่านั>นที1อยู่กับ
พระองค์ และเข้าไปในที1ที1 เด็กหญิงนั>น
นอนอยู่
:' และพระองค์ทรงจับมือเด็กหญิงนั>น
และตรัสแก่เขาว่า “ทาลิธา คูมิ” ซึ1งแปล
ว่า “เดก็หญิงเอ๋ย เรากล่าวแก่เจ้าว่า จง
ลุกขึ> นเถิด”
:0 และในทันใดนั>นเดก็หญิงนั>นกลุ็กขึ> น
และเดิน เพราะว่าเด็กหญิงนั>นอายุได้สิบ
สองปีแล้ว และคนทั>งหลายกต็กตะลึงด้วย
ความตกตะลึงอย่างยิ1ง
:% และพระองค์ทรงกาํชับพวกเขาอย่าง
แขง็ขันว่า ไม่ให้ผู้ใดทราบเรื1องนี>  และสั1ง
ให้นาํบางอย่างมาให้เด็กหญิงนั>นรับประ
ทาน

บทที� ;
พระเยซูทรงกลบัไป
ในเมืองนาซาเร็ธ

(มธ '%:?:-?-; ลก ::'+-%M)
' และพระองค์ได้เสด็จออกจากที1 นั1น
และเข้ามาในบ้านเมืองของพระองค์เอง
และพวกสาวกของพระองค์กต็ามพระองค์
ไป
0 และเมื1 อถึงวันสะบาโตแล้ว พระองค์
ทรงตั> งต้นสั1งสอนในธรรมศาลา และ
หลายคนที1 ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจ
โดยกล่าวว่า “คนนี> ได้สิ1งเหล่านี> มาจาก
ไหน และสติปัญญาซึ1งได้ประทานแก่เขา
เป็นอย่างใด จนบรรดาการอิทธิฤทธิIเช่นนี>

กถู็กกระทาํโดยมือของเขา
% คนนี> เป็นช่างไม้ บุตรชายของนางมารีย์
และเป็นพี1 ชายของยากอบ และโยเสส
และของยูดาส และซีโมนมิใช่หรือ และ
น้องสาวทั>งหลายของเขาก็อยู่ที1 นี1 กับพวก
เรามิใช่หรือ” และพวกเขาจึงหมางใจใน
พระองค์
: แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ศาสดา
พยากรณ์ย่อมไม่ปราศจากเกียรติยศ เว้น
แต่ในบ้านเมืองของตนเอง และท่ามกลาง
ญาติพี1 น้องของตนเอง และในครัวเรือน
ของตนเอง”
? และพระองค์จะกระทาํการอิทธิฤทธิIที1
นั1นไม่ได้ เว้นแต่พระองค์ได้วางพระหัตถ์
ของพระองค์บนคนเจ็บป่วยบางคน และ
รักษาพวกเขาให้หาย
+ และพระองค์กป็ระหลาดพระทยัเพราะ
เหตุความไม่เชื1 อของพวกเขา และพระ
องค์จึงเสด็จไปสั1 งสอนโดยรอบตามหมู่
บ้านต่าง ๆ

ทรงส่งอคัรทูตสิบสองคน
ออกไปประกาศ

(มธ 'M:'-:0; ลก /:'-+)
F และพระองค์ทรงเรียกสบิสองคนนั>นมา
หาพระองค์ และทรงเริ1มส่งพวกเขาให้
ออกไปเป็นคู่ ๆ และประทานอาํนาจให้
พวกเขาเหนือผีโสโครกทั>งหลาย
- และตรัสกาํชับพวกเขาว่า ไม่ให้พวกเขา
เอาอะไรไปสาํหรับการเดินทางของพวก
เขา เว้นแต่ไม้เท้าสิ1งเดียว ไม่เอาย่าม ไม่
เอาอาหาร ไม่เอาเงินในกระเป๋าของพวก

(:0) มก ':0F; F:%F (:%) มธ -::; มก %:'0 (') มธ '%:?:; ลก ::'+
(0) มธ F:0- (%) มธ '':+; '0::+ (:) มธ '%:?F; ลก ::0:
(?) ปฐก '/:00 (+) อสย ?/:'+; มธ /:%? (F) ปญจ ::/-'M
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เขาไป
/ แต่ให้สวมรองเท้าแตะ และไม่ให้สวม
เสื>อคลุมสองตัว
'M และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ใน
สถานที1แห่งใดก็ตามที1พวกท่านเข้าอาศัย
ในบ้านหลังหนึ1 ง จงอาศัยในบ้านนั>นจน
กว่าพวกท่านจะไปจากที1นั1น
'' และผู้ใดก็ตามที1จะไม่ต้อนรับพวก
ท่าน และไม่ฟังพวกท่าน เมื1อพวกท่านจะ
ไปจากที1นั1น จงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของ
พวกท่านออกเสยี เพื1อจะได้เป็นพยานต่อ
พวกเขา เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั>ง
หลายว่า ในวันแห่งการพิพากษานั>น โทษ
ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบา
กว่าโทษของนครนั>น”
'0 และพวกสาวกกอ็อกไป และประกาศ
ว่าคนทั>งหลายควรกลับใจเสยีใหม่
'% และพวกเขาได้ขับผีออกหลายตน
และได้ชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนด้วยนํ>า
มัน และรักษาพวกเขาให้หาย

เฮโรดทรงสั �งใหต้ดัศีรษะ
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ '::'-'0; ลก /:F-/)
': และกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื1องของ
พระองค์ (เพราะว่าพระนามของพระองค์
ได้เลื1องลือไป) และท่านตรัสว่า “ยอห์น
ผู้ให้รับบัพติศมาได้เป็นขึ> นมาจากความ
ตายแล้ว และเหตุฉะนั>นบรรดาการอิทธิ-
ฤทธิI จึงได้แสดงพวกมันเองออกมาในตัว
เขา”
'? คนอื1น ๆ ว่า “เป็นเอลียาห์” และคน

อื1น ๆ ว่า “เป็นศาสดาพยากรณ์คนหนึ1ง
หรือเหมือนคนหนึ1 งในพวกศาสดาพยา-
กรณ์”
'+ แต่เมื1อเฮโรดทรงได้ยินเรื1 องนั>นแล้ว
ท่านจึงตรัสว่า “คือยอห์นนั>นเอง ผู้ที1เรา
ได้ตัดศีรษะเสีย เขาเป็นขึ> นมาจากความ
ตายแล้ว”
'F ด้วยว่าเฮโรดเองได้ส่งไปและจับ
ยอห์น และมัดเขาไว้ในคุก เพราะเห็นแก่
นางเฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปน้องชาย
ของตน ด้วยเฮโรดได้รับนางนั>นเป็น
ภรรยาของตน
'- เพราะยอห์นได้กล่าวแก่เฮโรดว่า
“เป็นการผิดพระราชบัญญัติที1ท่านจะรับ
ภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตน”
'/ เหตุฉะนั>นนางเฮโรเดียสจึงผูกพยา-
บาทต่อยอห์น และปรารถนาจะฆ่าท่าน
เสยี แต่นางไม่สามารถทาํได้
0M เพราะเฮโรดยาํเกรงยอห์น โดยทราบ
ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสทุธิI และ
ได้เชื1 อฟังท่าน และเมื1 อเฮโรดได้ยินท่าน
เฮโรดกป็ฏิบัติตามหลายสิ1ง และรับฟัง
ท่านด้วยความยินดี
0' และเมื1 อวันที1 เหมาะสมมาถึง ในวัน
ฉลองวันกาํเนิดของเฮโรด เฮโรดให้จัด
การเลี> ยงบรรดาขุนนางของท่าน พวกนาย
ทหารชั>นผู้ใหญ่ และคนสาํคัญ ๆ ทั>ง
หลายแห่งแคว้นกาลิลี
00 และเมื1 อบุตรสาวของนางเฮโรเดียส
เข้ามาและเต้นราํ และทาํให้เฮโรดและคน
ทั>งหลายซึ1 งเอนกายลงอยู่ด้วยกันกับท่าน

(/) ปฐก :M:0M ('M) มธ 'M:''; ลก /::; 'M:F ('') มธ 'M:':; ลก 'M:'M; กจ '%:?' ('%) ยก ?:':
(':) มธ '::'-'0; มก +:':-'+; ลก /:F-/; '/:%F ('?) มธ '+:':; 0':''; มก -:0-; ลก /:'/
('+) มธ '::0; ลก %:'/ ('-) ลนต '-:'+ (0M) มธ '::?; 0':0+ (0') ปฐก :M:0M; มธ '::+
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นั>นชอบใจ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั>น
ว่า “จงขอสิ1งใดกต็ามที1เจ้าปรารถนาจาก
เรา และเรากจ็ะให้สิ1งนั>นแก่เจ้า”
0% และเฮโรดจึงทรงปฏิญาณตัวไว้กับ
หญิงสาวนั>นว่า “สิ1งใดก็ตามที1 เจ้าจะขอ
จากเรา เราจะให้สิ1งนั>นแก่เจ้า จนถึงครึ1ง
ราชสมบัติของเรา”
0: และหญิงสาวนั>นจึงออกไป และกล่าว
แก่มารดาของเธอว่า “ลูกจะขอสิ1งใดดี”
และมารดากล่าวว่า “จงขอศีรษะของ
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิด”
0? และในทันใดนั>นเธอก็เข้ามาเฝ้า
กษัตริย์ด้วยความเร่งรีบ และทูลขอ โดย
ทูลว่า “หม่อมฉันปรารถนาให้พระองค์
ประทานศีรษะของยอห์นผู้ให้รับบัพติศ-
มาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี_ยวนี> เพคะ”
0+ และกษัตริย์กเ็ศร้าใจยิ1งนัก แต่เพราะ
เห็นแก่คาํปฏิญาณของท่านนั>น และ
เพราะเห็นแก่คนทั> งหลายซึ1 งเอนกายลง
รับประทานอาหารด้วยกันกับท่าน ท่านจึง
ไม่อยากปฏิเสธเธอ
0F และในทนัใดนั>นกษัตริย์จึงส่งเพชฌ-
ฆาตคนหนึ1งไป และสั1งให้นาํศีรษะยอห์น
มา และเพชฌฆาตกไ็ป และตัดศีรษะของ
ยอห์นในคุก
0- และนาํศีรษะของยอห์นใส่ถาดมา และ
มอบศีรษะของยอห์นให้แก่หญิงสาวนั> น
และหญิงสาวนั> นก็มอบศีรษะของยอห์น
ให้แก่มารดาของเธอ
0/ และเมื1 อพวกสาวกของยอห์นได้ยิน
เรื1 องนี> แล้ว พวกเขาก็มาและรับเอาศพ

ของท่านไป และฝังศพไว้ในอุโมงค์
อคัรทูตกลบัมา
และพกัผ่อน
(ลก /:'M)

%M และพวกอัครทูตรวมตัวกันมาหาพระ
เยซู และได้ทูลพระองค์ถึงสิ1งสารพัด ทั>งที1
พวกเขาได้กระทาํ และที1พวกเขาได้สั1ง
สอนนั>น
%' และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่าน
ทั> งหลายจงพากันมาอยู่ในถิ1 นทุรกันดาร
แต่ลาํพัง และพักผ่อนสกัหน่อยหนึ1งเถิด”
ด้วยว่ามีคนเป็นอันมากไปมา และพวก
เขาไม่มี เวลาว่ างแม้แต่ จะรับประทาน
อาหารได้

ทรงเลี) ยงอาหาร
คนหา้พนัคน

(มธ '::'%-0'; ลก /:'M-'F)
(ยน +:?-'%)

%0 และพระองค์กับพวกสาวกไปยังถิ1น-
ทุรกันดารแต่ลาํพัง โดยลงเรือส่วนตัว
%% และประชาชนได้เห็นพระองค์กับพวก
สาวกกาํลังจากไป และมีหลายคนรู้ จักพระ
องค์ และวิ1งออกจากบรรดานครไปที1นั1น
และมาถึงก่อนพระองค์กับพวกสาวก และ
พากันมาเฝ้าพระองค์
%: และพระเยซู เมื1อพระองค์เสดจ็ออก
มา กท็อดพระเนตรเห็นประชาชนเป็นอัน
มาก และทรงมีพระทัยกรุณาต่อพวกเขา
เพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที1ไม่มี
ผู้เลี> ยง และพระองค์จึงเริ1มสั1งสอนพวก
เขาเป็นหลายข้อหลายประการ

(0%) อสธ ?:%, +; F:0 (0+) มธ '::/ (0/) ' พกษ '%:0/-%M; มธ 0F:?--+'; กจ -:0 (%M) ลก /:'M
(%') มธ '::'%; มก %:0M (%0) มธ '::'%-0'; ลก /:'M-'F; ยน +:?-'% (%%) คส ':+
(%:) กดว 0F:'F; ' พกษ 00:'F; 0 พศด '-:'+; ศคย 'M:0; อสย :-:'F; มธ /:%+

 41_mar.pub 
 page 16

 Thursday, May 25, 2023 11:38 



หน้า 2430มาระโก +

%? และเมื1อวันนั>นล่วงไปมากแล้ว พวก
สาวกของพระองค์กม็าหาพระองค์ และ
ทูลว่า “สถานที1แห่งนี> เป็นถิ1นทุรกันดาร
และบัดนี> เวลากล่็วงไปมากแล้ว
%+ ขอทรงส่งประชาชนไปเสียเถิด เพื1 อ
พวกเขาจะได้เข้าไปในบ้านนอกรอบ ๆ
และเข้าไปในหมู่บ้านต่าง ๆ และซื> อ
อาหารสาํหรับตนเอง เพราะพวกเขาไม่มี
อะไรที1จะรับประทานเลย”
%F พระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวก
สาวกว่า “พวกท่านจงเลี> ยงพวกเขาเถิด”
และพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “จะให้
พวกข้าพระองค์ไปและซื> ออาหารสักสอง
ร้อยเหรียญเดนาริอัน และให้พวกเขารับ
ประทานหรือ”
%- พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “พวก
ท่านมีขนมปังอยู่กี1 ก้อน จงไปและดูซิ”
และเมื1อพวกเขาทราบแล้ว พวกเขาจึงทูล
ว่า “มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว”
%/ และพระองค์ตรัสสั1งพวกสาวกให้จัด
พวกเขาทุกคนให้นั1งบนหญ้าสดเป็นหมู่ ๆ
:M และประชาชนกไ็ด้นั1 งลงเป็นหมู่ ๆ
หมู่ละหนึ1งร้อยคนบ้าง และห้าสบิคนบ้าง
:' และเมื1 อพระองค์ทรงรับขนมปังห้า
ก้อนกับปลาสองตัวนั>นแล้ว พระองค์ทรง
แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ และทรง
ขอบพระคุณ และหักขนมปังเหล่านั>น
และส่งขนมปังเหล่านั> นให้พวกสาวกของ
พระองค์เพื1อให้พวกเขาแจกแก่คนทั>งปวง
และปลาสองตัวนั> นพระองค์ทรงแบ่งใน
ท่ามกลางพวกเขาทุกคน

:0 และเขาทั>งหลายได้รับประทานทุกคน
และอิ1ม
:% และพวกเขาเกบ็เศษอาหารที1ยังเหลือ
อยู่นั>น และของเศษปลาเหล่านั>นได้สิบ
สองกระบุงเตม็
:: และคนทั>งหลายที1ได้รับประทานขนม
ปังเหล่านั>น มีผู้ชายประมาณห้าพันคน

พระเยซูดําเนินบนทะเล
(มธ '::00-%0; ยน +:'?-0')

:? และในทันใดนั>นพระองค์ทรงบังคับ
พวกสาวกของพระองค์ให้เข้าไปในเรือลาํ
นั>น และข้ามฟากไปยังเมืองเบธไซดาก่อน
ขณะที1 พระองค์ทรงส่งประชาชนให้กลับ
ไป
:+ และเมื1 อพระองค์ทรงส่งเขาทั>งหลาย
ให้กลับไปแล้ว พระองค์กเ็สดจ็ขึ> นไปบน
ภูเขาลูกหนึ1งเพื1อจะอธิษฐาน
:F และเมื1อมาถึงเวลาเยน็แล้ว เรือลาํนั>น
ก็อยู่กลางทะเล และพระองค์ยังทรงอยู่
บนบกแต่ผู้เดียว
:- และพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวก
สาวกตีกรรเชียงลาํบาก เพราะลมนั>นพัด
ต้านพวกเขา และประมาณช่วงเวลายามที1
สี1 ในเวลากลางคืน พระองค์เสด็จมายัง
พวกเขา โดยดาํเนินบนทะเล และเกือบจะ
เลยพวกเขาไป
:/ แต่เมื1 อพวกเขาเห็นพระองค์ดาํเนิน
มาบนทะเล พวกเขาคิดเอาเองว่าเป็นผี
และร้องออกมา
?M เพราะว่าพวกเขาทุกคนเห็นพระองค์
และหวาดหวั1น และในทันใดนั>นพระองค์

(%F) กดว '':'%; 0 พกษ :::% (%-) มธ '::'F (%/) มธ '?:%?
(:') ' ซมอ /:'% (:?) มธ '::00; ยน +:'? (:+) มก ':%?; ลก ?:'+
(:-) ลก 0::0- (:/) มธ '::0+ (?M) อสย :':'M; มธ /:0; ยน '+:%%
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ทรงสนทนากับพวกเขา และตรัสกับพวก
เขาว่า “จงชื1นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัว
เลย”
?' และพระองค์จึงเสดจ็ขึ> นไปหาพวกเขา
ในเรือ และลมกส็งบลง และพวกเขากป็ระ
หลาดใจในตนเองเหลือประมาณ และ
รู้ สกึพิศวง
?0 ด้วยว่าพวกเขาไม่ได้พิจารณาเรื1องการ
อัศจรรย์แห่งขนมปังเหล่านั>น เพราะใจ
ของพวกเขายังแขง็กระด้างอยู่

พระเยซูทรงรกัษาประชากรใหห้าย
ที�แผ่นดินเยนเนซาเรท

(มธ '::%:-%+)
?% และเมื1 อพระองค์กับพวกสาวกข้าม
ฟากไปแล้ว พวกเขากม็าถึงแผ่นดินเยน-
เนซาเรท และเข้าฝั1ง
?: และเมื1อพระองค์กับพวกสาวกออกมา
จากเรือแล้ว ในทนัใดนั>นคนทั>งปวงกร็ู้ จัก
พระองค์
?? และวิ1งไปทั1วตลอดแว่นแคว้นล้อม
รอบ และเริ1มหามคนทั>งหลายที1 เจ็บป่วย
มาในแคร่ ในที1 ซึ1 งพวกเขาได้ยินว่าพระ
องค์อยู่นั>น
?+ และที1ไหนก็ตามที1พระองค์เสด็จเข้า
ไป ในบรรดาหมู่บ้าน ในนครทั>งหลาย
หรือในบ้านนอก พวกเขากเ็อาบรรดาคน
เจบ็ป่วยมาวางตามถนน และทูลอ้อนวอน
ขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยเหล่านั>น
แตะต้องแต่ชายเสื> อผ้าของพระองค์ และ
ทุกคนที1 ได้แตะต้องพระองค์แล้วก็หาย
เป็นปกติ

บทที� =
ทรงตําหนิประเพณี

ของพวกฟาริสี
(มธ '?:'-0M)

' แล้วพวกฟาริสกีับพวกธรรมาจารย์บาง
คน ซึ1งมาจากกรุงเยรูซาเลม็ ได้รวมกันมา
หาพระองค์
0 และเมื1 อพวกเขาได้เห็นพวกสาวกของ
พระองค์บางคนรับประทานอาหารด้วยมือ
ที1เป็นมลทนิ คือมือที1มิได้ล้างก่อน พวก
เขากถ็ือว่าผิด
% เพราะว่าพวกฟาริสกีับพวกยิวทั>งสิ>น ถ้า
พวกเขาไม่ล้างมือของตนบ่อย ๆ กไ็ม่รับ
ประทานเลย โดยถือประเพณีของพวกผู้
อาวุโส
: และเมื1อพวกเขามาจากตลาด ถ้าพวก
เขาไม่ล้างก่อน พวกเขากไ็ม่รับประทาน
เลย และมีสิ1งอื1น ๆ อีกมากมายซึ1งพวก
เขาได้รับมาเพื1 อถือปฏิบัติ เช่นการล้าง
บรรดาถ้วย และเหยือกทั>งหลาย และพวก
ภาชนะทองเหลือง และโต๊ะต่าง ๆ
? แล้วพวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์จึง
ถามพระองค์ว่า “ทาํไมพวกสาวกของท่าน
ไม่ดาํเนินชี วิตตามประเพณีของพวกผู้
อาวุโส แต่รับประทานอาหารด้วยมือที1มิ
ได้ล้างเสยีก่อน”
+ พระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านพวก
หน้าซื1อใจคดกถู็กต้องแล้ว ตามที1มีเขียน
ไว้ว่า ‘ชนชาตินี% ใหเ้กียรติเราดว้ยริมฝีปาก
ของพวกเขา แต่ใจของพวกเขาอยู่ห่างไกล

(?') สดด 'MF:0/; มก ':0F; 0:'0; ?::0; F:%F (?0) อสย +%:'F; มธ '+:/; มก %:?; -:'F-'-
(?%) มธ '::%:-%+; ยน +:0:-0? (?+) กดว '?:%--%/; มธ /:0M; มก ?:0F-0-; กจ '/:'0 (') มธ '?:'
(0) มธ '?:0M (%) มก F:?, --/; กท ':':; ' ปต ':'- (?) มธ '?:0 (+) อสย 0/:'%; มธ 0%:'%-0/
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จากเรา
7 แต่พวกเขานมสัการเราโดยไรป้ระโยชน์
โดยสอนบรรดาบทบัญญติัของมนุษย์เป็น
หลกัคําสอนทั%งหลาย’
- เพราะโดยการละทิ> งพระบัญญัติของ
พระเจ้า ท่านทั>งหลายถือประเพณีของ
มนุษย์ เช่นการล้างบรรดาถ้วยและเหยือก
ทั>งหลาย และสิ1งอื1น ๆ เช่นนี> อีกหลายสิ1ง
ท่านทั>งหลายกท็าํอยู่”
/ และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “ท่าน
ทั> งหลายปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้า
อย่างเตม็ที1จริง ๆ เพื1อท่านทั>งหลายจะได้
ถือประเพณีของพวกท่านเอง
'M เพราะโมเสสได้กล่าวไว้ว่า ‘จงให้
เกียรติแก่บิดาของเจา้และมารดาของเจา้’
และ ‘ผูใ้ดกต็ามที�แช่งด่าบิดาหรือมารดา
จงใหผู้น้ั %นถกูประหารชีวิต’
'' แต่พวกท่านกล่าวว่า ‘ถ้าผู้ใดจะกล่าว
แก่บิดาหรือมารดาของตนว่า “สิ1งใดก็
ตามของข้าพเจ้าซึ1 งอาจเป็นประโยชน์แก่
ท่าน สิ1งนั>นเป็นโกระบัน แปลว่า เป็นของ
ถวายแล้ว เขาจะเป็นไท”’
'0 และท่านทั>งหลายจึงไม่อนุญาตให้ผู้
นั> นทาํสิ1 งใดต่อไปเพื1 อบิดาของเขาหรือ
มารดาของเขา
'% จึงทาํให้พระวจนะของพระเจ้าไม่มีผล
กระทบใด ๆ โดยประเพณีของพวกท่าน
ซึ1งพวกท่านได้มอบไว้ และสิ1งอื1น ๆ เช่น
นี> อีกหลายสิ1ง ท่านทั>งหลายกท็าํอยู่”
': และเมื1อพระองค์ทรงเรียกประชาชน
ทุกคนให้เข้ามาหาพระองค์ พระองค์ตรัส

กับพวกเขาว่า “พวกท่านทุกคนจงตั> งใจ
ฟังเราและเข้าใจเถิด
'? ไม่มีสิ1งใดจากภายนอกมนุษย์ ที1เข้าไป
ภายในมนุษย์จะกระทาํให้มนุษย์เป็นมล-
ทินได้ แต่สิ1งทั>งหลายซึ1 งออกมาจากภาย
ในมนุษย์ สิ1งเหล่านั>นเป็นสิ1งที1กระทาํให้
มนุษย์เป็นมลทนิ
'+ ถ้าผู้ใดมีหูที1จะฟัง จงให้ผู้นั>นฟังเถิด”
'F และเมื1 อพระองค์ได้เสด็จเข้าไปใน
บ้านหลังหนึ1งพ้นจากประชาชนแล้ว พวก
สาวกของพระองค์ก็ได้ ทูลถามพระองค์
เกี1ยวกับคาํอุปมานั>น
'- และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่าน
ทั>งหลายยังปราศจากความเข้าใจด้วยหรือ
พวกท่านยังไม่รับรู้ หรือว่า สิ1งใดกต็าม
จากภายนอกที1เข้าไปภายในมนุษย์ สิ1งนั>น
ไม่สามารถกระทาํให้มนุษย์เป็นมลทนิได้
'/ เพราะว่าสิ1งนั>นไม่เข้าไปในใจของเขา
แต่เข้าไปในท้อง และออกลงไปในส้วม
ทาํให้อาหารทุกอย่างปราศจากมลทนิ”
0M และพระองค์ตรัสว่า “สิ1งซึ1 งออกมา
จากภายในมนุษย์ สิ1งนั>นทาํให้มนุษย์เป็น
มลทนิ
0' เพราะว่าจากภายใน คือออกมาจากใจ
มนุษย์ มีบรรดาความคิดชั1วร้าย การเล่นชู้
การล่วงประเวณี การฆาตกรรม
00 การลักขโมย การโลภ ความชั1ว การ
ล่อลวง ราคะตัณหา แววตาอันชั1วร้าย การ
หมิ1นประมาท ความเย่อหยิ1ง ความโฉด
เขลา
0% สารพัดสิ1งชั1วร้ายเหล่านี> มาจากภายใน

(/) สภษ ':0?; อสย 0::? ('M) อพย 0M:'0 ('') มธ '?:?; 0%:'- (':) มธ '?:'M
('?) อสย ?/:%; ฮบ '0:'? ('+) มธ '':'?-'+ ('F) มธ '?:'? ('-) อสย 0-:/-''
(0M) สดด %/:'; มธ '0:%: (0') ปฐก +:?; สภษ +:'- (00) ลก '0:'?; รม ':0--0/
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และทาํให้มนุษย์เป็นมลทนิ”
ทรงรกัษาลูกสาวของหญิง

ชาติซีเรียฟีนิเซีย
ที�มีผีเขา้สิงอยู่ใหห้าย

(มธ '?:0'-0-)
0: และพระองค์ทรงลุกขึ> นเสดจ็ไปจากที1
นั1น และเข้าไปในเขตแดนแห่งเมืองไทระ
และเมืองไซดอน และเข้าไปในบ้านหลัง
หนึ1ง และประสงค์จะไม่ให้ผู้ใดรู้  แต่พระ
องค์จะถูกซ่อนอยู่ไม่ได้
0? เพราะผู้หญิงคนหนึ1ง ผู้ซึ1งลูกสาวของ
ตนมีผีโสโครกตนหนึ1 งเข้าสิงอยู่ ได้ยิน
เรื1 องพระองค์ และมาและกราบลงที1พระ
บาทของพระองค์
0+ ผู้หญิงคนนั>นเป็นชาวกรีก ชนชาติ
ซีเรียฟีนิเซีย และนางทูลอ้อนวอนพระ
องค์ ขอให้พระองค์ขับผีนั>นออกจากลูก
สาวของตน
0F แต่พระเยซูตรัสกับนางนั>นว่า “จงให้
ลูก ๆ กินอิ1มเสยีก่อน เพราะว่าไม่สมควร
ที1จะเอาอาหารของลูก ๆ ไป และโยน
อาหารนั>นให้แก่พวกสนัุข”
0- และนางตอบและทูลพระองค์ว่า “จริง
พระองค์เจ้าข้า แต่พวกสุนัขที1อยู่ใต้โต๊ะ
นั>นย่อมกินเศษอาหารของลูก ๆ”
0/ และพระองค์ตรัสกับนางว่า “เพราะ
เหตุ ถ้อยคาํนี> จงไปตามทางของเจ้าเถิด
ผีนั>นออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว”
%M และเมื1อนางมาถึงบ้านของตน นางได้
พบว่าผีนั>นออกไปแล้ว และลูกสาวของ
ตนนอนอยู่บนที1นอน

ทรงรกัษาชายที�หูหนวก
และเป็นใบใ้หห้าย
(มธ '?:0/-%')

%' และอีกครั>ง เมื1อเสดจ็ไปจากเขตแดน
แห่งเมืองไทระและเมืองไซดอนแล้ว พระ
องค์ดาํเนินมายังทะเลกาลิลี โดยผ่านใน
ท่ามกลางเขตแดนแห่งแคว้นทศบุรี
%0 และเขาทั>งหลายพาชายหูหนวกคน
หนึ1 งมาหาพระองค์ และมีสิ1งหนึ1 งที1 ขัด
ขวางในการพูดของเขา และพวกเขาทูล
อ้อนวอนพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์ของ
พระองค์บนคนนั>น
%% และพระองค์ทรงนาํคนนั>นออกจาก
ประชาชนไปอยู่ต่างหาก และทรงเอานิ> ว
พระหัตถ์ของพระองค์ยอนเข้าในหูทั>งสอง
ของชายผู้นั>น และพระองค์ทรงบ้วนนํ>า
ลาย และแตะลิ> นของคนนั>น
%: และทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์
พระองค์ทรงถอนพระทยั และตรัสกับคน
นั>นว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงถูกเปิด
ออก”
%? และในทนัใดนั>นหูทั>งสองของคนนั>นก็
ถูกเปิดออก และสิ1งที1 ขัดลิ> นของเขานั>นก็
หลุดไป และเขาพูดได้ชัด
%+ และพระองค์ทรงกาํชับพวกเขาว่า
พวกเขาไม่ควรบอกเล่าแก่ผู้ใดเลย แต่
ยิ1 งพระองค์ทรงกาํชับพวกเขามากเท่าไร
พวกเขากยิ็1งประกาศเรื1องนี> มากขึ> นเท่านั>น
%F และประหลาดใจเหลือขนาด โดย
กล่าวว่า “พระองค์ทรงกระทาํสิ1งสารพัด
อย่างดีทั>งนั>น พระองค์ทรงกระทาํทั>งคน

(0:) มธ '?:0/; มก 0:'-0 (0?) มก ?:00; ยน '':%0; วว ':'F (%') มธ '?:0/
(%0) มธ /:%0; ลก '':': (%%) มก -:0%; ยน /:+ (%:) มก +::'; ยน '':%%, %-, :'
(%?) อสย %?:?-+ (%+) มก ?::% (%F) มธ '0:00; มก +:?'; 'M:0+
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หูหนวกให้ได้ยิน และคนใบ้ให้พูดได้”
บทที� ?

ทรงเลี) ยงอาหารคนสี�พนัคน
(มธ '?:%0-%/)

' ในวันเหล่านั>นเมื1 อประชาชนมีคนเป็น
จาํนวนมาก และไม่มีอาหารกิน พระเยซู
ทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาหา
พระองค์ และตรัสกับพวกเขาว่า
2 “เรามีความกรุณาต่อประชาชนนี>
เพราะว่าตอนนี> พวกเขาอยู่กับเรามาสาม
วันแล้ว และไม่มีอาหารจะกิน
% และถ้าเราจะส่งพวกเขาไปยังบ้านของ
พวกเขาเองเมื1อยังอดอาหารอยู่ พวกเขา
จะสิ> นแรงลงตามทาง เพราะว่าบางคนใน
พวกเขามาจากที1ไกล”
: และพวกสาวกของพระองค์ทูลตอบพระ
องค์ว่า “ในถิ1นทุรกันดารนี> ผู้ใดจะหา
อาหารจากที1ไหนพอเลี> ยงคนเหล่านี> ให้อิ1ม
ได้”
? และพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า “พวก
ท่านมีขนมปังกี1 ก้อน” และพวกเขาทูลว่า
“มีเจด็ก้อน”
+ และพระองค์ตรัสสั1งประชาชนให้นั1งลง
บนพื> นดิน และพระองค์ทรงรับขนมปัง
เจ็ดก้อนนั>น และทรงขอบพระคุณ และ
ทรงหัก และส่งให้พวกสาวกของพระองค์
เพื1อให้วางตรงหน้าคนเหล่านั>น และพวก
สาวกได้วางอาหารเหล่านั> นตรงหน้าประ
ชาชน
F และพวกเขามีปลาเลก็ ๆ อยู่บ้าง และ
พระองค์ทรงขอบพระคุณ และตรัสสั1งให้

วางปลาเหล่านั>นตรงหน้าประชาชนด้วย
- ดังนั>นเขาทั>งหลายจึงได้รับประทานและ
อิ1ม และพวกเขาเกบ็เศษอาหารที1ยังเหลือ
นั>นไว้ได้เจด็กระบุงเตม็
/ และพวกเขาที1ได้รับประทานนั>นมีประ
มาณสี1 พันคน และพระองค์ทรงส่งคน
เหล่านั>นให้กลับไป

พวกฟาริสีขอหมายสําคญั
ทรงอธิบายคําอุปมาเกี�ยวกบัเชื) อขนม

(มธ '+:'-'0)
'M และในทันใดนั>นพระองค์ทรงเข้าไป
ในเรือลาํหนึ1งพร้อมกับพวกสาวกของพระ
องค์ และเข้ามาในหลายส่วนของแคว้น
ดาลมานูธา
'' และพวกฟาริสีออกมา และเริ1มโต้
เถียงกับพระองค์ โดยขอร้องให้พระองค์
สาํแดงหมายสาํคัญอันหนึ1 งจากสวรรค์
เพื1อจะทดลองพระองค์
'0 และพระองค์ทรงถอนพระทัยลึก ๆ
ในวิญญาณของพระองค์ และตรัสว่า “ทาํ
ไมคนชั1วอายุนี> แสวงหาหมายสาํคัญ เรา
กล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า จะไม่
โปรดให้หมายสาํคัญแก่คนชั1วอายุนี> ”
'% และพระองค์เสด็จไปจากพวกเขา
และเมื1 อเข้าไปในเรือลาํนั> นอีกก็ทรงข้าม
ฟากไป
': บัดนี> พวกสาวกได้ลืมเอาขนมปังไป
และในเรือลาํนั>นพวกเขามีขนมปังอยู่ก้อน
เดียวเท่านั>น
'? และพระองค์ทรงกาํชับพวกเขา โดย
ตรัสว่า “ดูเถิด จงระวังเชื> อของพวกฟาริสี

(') มธ '?:%0-%/; มก +:%:-:: (0) มธ /:%+; มก '::' (?) มธ '?:%:; มก +:%-
(F) มธ '::'/; มก +::' ('M) มธ '?:%/ ('') มธ '0:%-; ลก '':'+; ยน 0:'-; +:%M
('0) มธ '0:%/; มก F:%: (':) มธ '+:? ('?) มธ '+:+; ลก '0:'
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และเชื> อของเฮโรดให้ดี”
'+ และพวกเขาจึงยกเหตุผลกันในท่าม
กลางพวกเขาเอง โดยกล่าวว่า “นี1 เป็น
เพราะว่าพวกเราไม่มีขนมปัง”
'F และเมื1อพระเยซูทรงทราบสิ1งนี>  พระ
องค์กต็รัสกับพวกเขาว่า “ทาํไมพวกท่าน
จึงยกเหตุผลกันเพราะเหตุพวกท่านไม่มี
ขนมปัง พวกท่านยังไม่รับรู้ และไม่เข้าใจ
หรือ พวกท่านมีใจของพวกท่านที1แขง็กระ
ด้างไปแล้วหรือ
'- มีตาแล้วพวกท่านยังไม่เห็นหรือ และ
มีหูแล้วพวกท่านยังไม่ได้ยินหรือ และ
พวกท่านจาํไม่ได้หรือ
'/ เมื1 อเราหักขนมปังห้าก้อนในท่าม
กลางคนห้าพันคนนั>น พวกท่านได้เก็บ
เศษอาหารที1 ยังเหลืออยู่ นั> นได้กี1 กระบุง
เตม็” พวกเขาทูลพระองค์ว่า “ได้สบิสอง
กระบุง”
20 “และเมื1 อขนมปังเจ็ดก้อนในท่าม
กลางคนสี1พันคนนั>น พวกท่านได้เกบ็เศษ
อาหารที1 ยังเหลืออยู่นั>นได้กี1กระบุงเต็ม”
และพวกเขาทูลว่า “ได้เจด็กระบุง”
0' และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “แล้ว
เป็นอย่างไรพวกท่านถึงไม่เข้าใจเล่า”

พระเยซูทรงรกัษาชายตาบอด
ใกลเ้มืองเบธไซดาใหห้าย

00 และพระองค์เสดจ็มายังเมืองเบธไซ-
ดา และเขาทั>งหลายพาชายตาบอดคน
หนึ1งมาหาพระองค์ และทูลอ้อนวอนพระ
องค์ให้โปรดแตะต้องคนนั>น
0% และพระองค์ทรงจูงมือของคนตาบอด

นั>น และนาํเขาออกไปนอกเมือง และเมื1อ
พระองค์ได้ทรงบ้วนนํ>าลายลงบนตาทั> ง
สองของคนนั>น และทรงวางพระหัตถ์ของ
พระองค์บนเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสถาม
เขาว่า เขาเห็นสิ1งใดบ้างหรือไม่
0: และคนนั>นเงยหน้าขึ> น และทูลว่า “ข้า
พระองค์เห็นผู้คนเป็นเหมือนต้นไม้หลาย
ต้น กาํลังเดินไปเดินมา”
0? หลังจากนั>นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์
ของพระองค์บนตาทั>งสองของเขาอีก และ
ให้เขาเงยหน้าขึ> น และเขากก็ลับมา
เหมือนเดิม และได้เห็นทุกคนอย่างชัด
เจน
0+ และพระองค์ทรงส่งคนนั>นไปยังบ้าน
ของตน โดยตรัสว่า “อย่าเข้าไปในเมือง
และอย่าเล่าให้ใครในเมืองนั>นฟังเลย”

การยอมรบัของเปโตร
(มธ '+:'%-'+; ลก /:'--0M)

0F และพระเยซูได้เสดจ็ออกไป กับพวก
สาวกของพระองค์ เข้าไปในเมืองต่าง ๆ
แห่งแคว้นซีซารียา ฟีลิปปี และตามทาง
นั>น พระองค์ตรัสถามพวกสาวกของพระ
องค์ โดยตรัสกับพวกเขาว่า “คนทั>งหลาย
พูดกันว่าเราคือผู้ใด”
0- และพวกเขาทูลตอบว่า “เป็นยอห์น
ผู้ให้รับบัพติศมา แต่บางคนว่า เป็น
เอลียาห์ และคนอื1น ๆ ว่า เป็นคนหนึ1งใน
พวกศาสดาพยากรณ์”
0/ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “แต่
พวกท่านว่าเราเป็นผู้ใด” และเปโตรตอบ
และทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทรงเป็น

('F) มก +:?0 ('/) มธ '::0M; มก +::%; ลก /:'F (0M) มธ '?:%F (0') มก +:?0
(00) มธ /:0F; ลก '-:'?; ยน /:' (0%) มก F:%% (0+) มธ -:: (0F) มธ '+:'%-'+
(0-) มธ '::0; มก +:':; ลก /:F-- (0/) ยน '::'; :::0; +:+/; '':0F; กจ 0:%+
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พระคริสต์”
%M และพระองค์ทรงกาํชับพวกเขาว่า
พวกเขาไม่ควรบอกผู้ใดเกี1ยวกับพระองค์
%' และพระองค์ทรงเริ1มสั1งสอนพวกเขา
ว่า บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายประ
การ และถูกปฏิเสธโดยพวกผู้อาวุโส และ
พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์
และจะถูกประหารชีวิต และหลังจากสาม
วันจะทรงเป็นขึ> นมาใหม่
%0 และพระองค์ตรัสถ้อยคาํนั>นอย่างเปิด
เผย และเปโตรจับพระองค์ไว้ และเริ1มทูล
ท้วงพระองค์
%% แต่เมื1 อพระองค์ทรงหันพระพักตร์
และทอดพระเนตรดูพวกสาวกของพระ
องค์ พระองค์ทรงว่ากล่าวเปโตร โดยตรัส
ว่า “เจ้าจงถอยไปข้างหลังเรา ซาตานเอ๋ย
เพราะเจ้าไม่มีความคิดอยู่ที1สิ1งต่าง ๆ ที1
เป็นของพระเจ้า แต่สิ1งเหล่านั>นที1เป็นของ
มนุษย์”

ยอมแบกกางเขนหรือมีความละอาย
ในการติดตามพระเยซู

(มธ '+:0:-0F; ลก /:0%-0+)
%: และเมื1อพระองค์ได้ทรงเรียกประชา-
ชนมาหาพระองค์ พร้อมกับพวกสาวก
ของพระองค์ด้วย พระองค์ตรัสกับพวก
เขาว่า “ผู้ใดกต็ามที1ปรารถนาจะตามเรา
มา ให้ผู้นั>นปฏิเสธตัวเอง และรับแบกกาง
เขนของตน และตามเรามา
%? เพราะว่าผู้ใดกต็ามที1ปรารถนาจะเอา
ชีวิตของตนรอด จะเสยีชีวิตนั>น แต่ผู้ใดก็
ตามที1ปรารถนาจะเสียชีวิตของตนเพราะ

เห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ
ผู้นั>นเองจะได้ชีวิตรอด
%+ เพราะคน ๆ หนึ1งจะได้ประโยชน์อะไร
ถ้าผู้นั>นจะได้โลกทั>งสิ> น และต้องสูญเสีย
จิตวิญญาณของตนเอง
%F หรือผู้นั>นจะเอาอะไรไปแลกกับจิตวิญ
ญาณของตน
%- เหตุฉะนั>น ผู้ใดกต็ามที1จะมีความละ
อายเพราะเรา และเพราะบรรดาถ้อยคาํ
ของเราในชั1 วอายุที1 เล่นชู้ และทาํบาปนี>
บุตรมนุษย์กจ็ะมีความละอายเพราะผู้นั>น
ด้วย เมื1 อพระองค์จะเสด็จมาในสง่าราศี
ของพระบิดาของพระองค์ พร้อมกับเหล่า
ทูตสวรรค์ที1บริสทุธิI”

บทที� @
การจําแลงพระกายของพระคริสต์

(มธ 'F:'--; ลก /:0--%+)
' และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เรา
กล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า มีบาง
คนในพวกเขาที1ยืนอยู่ที1นี1  ซึ1งจะไม่ลิ> มรส
แห่งความตาย จนกว่าพวกเขาได้เห็นอา-
ณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพ”
0 และหลังจากหกวันแล้ว พระเยซูทรงพา
เปโตร และยากอบ และยอห์นไปกับพระ
องค์ และทรงนาํพวกเขาขึ> นไปบนภูเขาสงู
ลูกหนึ1 งแต่ลาํพัง และพระกายของพระ
องค์กถู็กเปลี1ยนไปต่อหน้าพวกเขา
% และเสื>อผ้าของพระองค์กส่็องแสง ขาว
โพลนยิ1งนักราวกับหิมะ จนจะหาช่างฟอก
ผ้าทั1 วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั> นก็
ไม่ได้

(%M) มธ -::; ลก /:0' (%') อสย ?%:%; มธ '+:0'; มก /:%'; ลก '-:%'; ' ปต ':''
(%%) มก '+:':; วว %:'/ (%:) มธ 'M:%-; ลก /:0% (%?) มธ 'M:%/; ลก 'F:%%
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: และเอลียาห์กับโมเสสก็มาปรากฏแก่
พวกเขา และเขาทั>งสองเฝ้าสนทนากับ
พระเยซู
? และเปโตรตอบและทูลพระเยซูว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ1 งพวกข้าพระองค์
อยู่ที1นี1กด็ี และให้พวกข้าพระองค์ทาํพลับ
พลาสามหลัง สาํหรับพระองค์หลังหนึ1 ง
และสาํหรับโมเสสหลังหนึ1 ง และสาํหรับ
เอลียาห์หลังหนึ1ง”
+ ด้วยว่าเปโตรไม่รู้ ว่าควรจะพูดอะไรดี
เพราะพวกเขากลัวอย่างมาก
F และมีเมฆก้อนหนึ1งมาปกคลุมพวกเขา
ไว้ และมีพระสรุเสยีงหนึ1งออกมาจากเมฆ
นั>น โดยตรัสว่า “ท่านผู้นี> เป็นบุตรที1 รัก
ของเรา จงฟังท่านเถิด”
- และในทนัใดนั>น เมื1อพวกเขาดูโดยรอบ
แล้ว พวกเขาก็ไม่เห็นผู้ใดอีกต่อไปเลย
ยกเว้นพระเยซูเท่านั>นที1อยู่กับพวกเขาเอง
/ และขณะที1พวกเขาลงมาจากภูเขา พระ
องค์ทรงกาํชับพวกเขาว่า พวกเขาไม่ควร
บอกสิ1งทั> งหลายที1พวกเขาได้เห็นแก่ผู้ใด
เลย จนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ> นมาจาก
ความตาย
'M และพวกเขาเกบ็ถ้อยคาํนั>นไว้กับพวก
เขาเอง โดยซักถามกันและกันว่า การเป็น
ขึ> นมาจากความตายนั>น มีความหมาย
อะไร
'' และพวกเขาก็ทูลถามพระองค์ โดย
กล่าวว่า “ทาํไมพวกธรรมาจารย์จึงกล่าว
ว่า เอลียาห์จะต้องมาก่อน”
'0 และพระองค์ทรงตอบและทรงบอก

พวกเขาว่า “เอลียาห์จะมาก่อนจริง และ
ทาํให้สิ1งทั>งปวงคืนสู่สภาพเดิม และมี
เขียนไว้เกี1ยวกับบุตรมนุษย์ว่า พระองค์
จะต้องทนทุกข์หลายประการ และจะทรง
ถูกปฏิเสธเสยี
'% แต่เรากล่าวแก่ท่านทั>งหลายว่า แท้
จริงเอลียาห์นั>นได้มาแล้ว และพวกเขาได้
ทาํแก่ท่านสิ1 งใดก็ตามที1พวกเขาได้ปรา-
รถนา ตามที1มีเขียนไว้แล้วถึงท่าน”

อคัรทูตเกา้คนที�ขาดฤทธิB อํานาจ
(มธ 'F:':-0'; ลก /:%F-:0)

': และเมื1 อพระองค์ได้เสด็จมายังพวก
สาวกของพระองค์ พระองค์กท็อดพระ
เนตรเห็นประชาชนเป็นอันมากอยู่ ล้อม
รอบพวกเขา และพวกธรรมาจารย์กาํลัง
ซักถามกับพวกเขาอยู่
'? และในทนัใดนั>นประชาชนทุกคน เมื1อ
พวกเขาเห็นพระองค์แล้ว กป็ระหลาดใจ
นัก และเมื1 อวิ1 งไปหาพระองค์กท็ักทาย
พระองค์
'+ และพระองค์ตรัสถามพวกธรรมา-
จารย์ว่า “ท่านทั>งหลายซักถามกับพวกเขา
ด้วยเรื1องอะไร”
'F และคนหนึ1งในประชาชนตอบและทูล
ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พาบุตร
ชายของข้าพระองค์มาหาพระองค์ ซึ1 งมี
ผีใบ้เข้าสงิอยู่
'- และที1ไหนกต็ามที1ผีนั>นพาเขาไป มันก็
ทาํให้เขาชักด้วยอาการกระตุก และเขามี
นํ>าลายฟูมปาก และขบเขี> ยวเคี> ยวฟันของ
เขา และอ่อนระโหยไป และข้าพระองค์ได้

(F) อพย :M:%:; ' พกษ -:'M; สดด 0:F; อสย :0:'; มธ %:'F ('M) ยน 0:'/-00
('') มลค ::?; มธ 'F:'M ('0) สดด 00:+; อสย ?%:%; ดนล /:0+
('%) มธ '':':; 'F:'0; ลก ':'F (':) มธ 'F:':-'/; ลก /:%F-:0 ('F) มธ 'F:':; ลก /:%-
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พูดกับพวกสาวกของพระองค์ว่า ขอให้
พวกเขาขับผีนั>นออกเสีย และพวกเขาทาํ
ไม่ได้”
'/ พระองค์ทรงตอบคนนั>น และตรัสว่า
“โอ คนชั1วอายุที1ขาดความเชื1อ เราจะต้อง
อยู่กับท่านทั>งหลายนานเท่าใด เราจะต้อง
อดทนกับท่านทั>งหลายนานเท่าใด จงพา
เดก็นั>นมาหาเราเถิด”
0M และพวกเขากพ็าเดก็คนนั>นมาหาพระ
องค์ และเมื1อเดก็คนนั>นเห็นพระองค์แล้ว
ในทนัใดนั>นผีนั>นกท็าํให้เขาชักด้วยอาการ
กระตุก และเขาล้มลงบนพื> นดิน และกลิ> ง
เกลือกโดยมีนํ>าลายฟูมปาก
0' และพระองค์ตรัสถามบิดาของเดก็คน
นั>นว่า “นานแค่ไหนแล้วตั> งแต่ผีนี> ได้มา
ถึงเขา” และบิดาทูลว่า “ตั> งแต่เป็นเด็ก
เลก็ ๆ มา
00 และหลายครั>งผีนั>นกโ็ยนเขาลงไปใน
ไฟและในนํ>าทั> งหลายเพื1 อจะทาํลายเขา
เสีย แต่ถ้าพระองค์สามารถกระทาํสิ1ง
ใด ๆ ขอโปรดกรุณาแก่พวกเราและช่วย
พวกเราด้วยเถิด”
0% พระเยซูตรัสแก่บิดานั>นว่า “ถ้าท่าน
สามารถเชื1อได้ สิ1งสารพัดกเ็ป็นไปได้แก่
ผู้ที1เชื1อ”
0: และในทนัใดนั>น บิดาของเดก็คนนั>น
กร้็องออก และทูลด้วยนํ>าตาไหลว่า “พระ
องค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื1 อ ขอพระองค์
โปรดช่วยเกี1 ยวกับการขาดความเชื1 อของ
ข้าพระองค์ด้วยเถิด”
0? เมื1 อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นประ

ชาชนกาํลังวิ1 งเข้ามาด้วยกัน พระองค์ก็
ตรัสห้ามผีโสโครกนั> นโดยตรัสกับมันว่า
“เจ้าผีใบ้และหูหนวก เรากาํชับเจ้า จง
ออกมาจากเขา และอย่าเข้าสงิเขาอีกเลย”
0+ และผีนั>นจึงร้องเสียงดัง และทาํให้
เด็กคนนั> นชักด้วยอาการกระตุกอย่าง
หนัก และออกมาจากตัวเขา และเดก็คน
นั>นเป็นเหมือนคนที1ตายแล้ว จนถึงขนาด
ที1มีหลายคนกล่าวว่า “เขาตายเสยีแล้ว”
0F แต่พระเยซูทรงจับเขาด้วยมือ และ
พยุงเดก็คนนั>นขึ> น และเขากลุ็กขึ> น
0- และเมื1 อพระองค์เสด็จเข้ามาในบ้าน
หลังหนึ1งแล้ว พวกสาวกของพระองค์ทูล
ถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่า “ทาํไมพวกข้า
พระองค์ขับผีนั>นออกไม่ได้”
0/ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ผี
ชนิดนี> ไม่สามารถออกมาได้เลย เว้นแต่
โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร”

พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง
การสิ) นพระชนมแ์ละการคืนพระชนม์

(มธ 'F:00-0%; ลก /::%-:?)
%M และพระองค์กับพวกสาวกจึงออกไป
จากที1นั1น และดาํเนินผ่านเข้าไปในแคว้น
กาลิลี และพระองค์ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใด
ทราบสิ1งนี>
%' ด้วยว่าพระองค์ทรงสั1งสอนพวกสาวก
ของพระองค์ และตรัสกับพวกเขาว่า
“บุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือของคนทั>ง
หลาย และพวกเขาจะประหารชีวิตท่าน
เสีย และหลังจากท่านถูกประหารแล้ว
ท่านจะเป็นขึ> นมาใหม่ในวันที1สาม”

('/) ยน :::- (0M) มก ':0+; ลก /::0 (0%) มธ 'F:0M; มก '':0%; ลก 'F:+; ยน ''::M
(0:) ลก 'F:? (0?) มก ':0? (0-) มธ 'F:'/
(0/) ยก ?:'+ (%') มธ '+:0'; ลก /:::
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หน้า 2439มาระโก /

%0 แต่พวกเขาไม่เข้าใจถ้อยคาํนั>น และ
กลัวที1จะทูลถามพระองค์

สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่ที�สุด
(มธ '-:'-+; ลก /::+-:-)

%% และพระองค์เสด็จมายังเมืองคา-
เปอรนาอุม และเมื1 อประทับในบ้านแล้ว
พระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่า “ท่านทั>ง
หลายโต้แย้งกันในท่ามกลางพวกท่านเอง
เรื1องอะไรขณะอยู่กลางทางนั>น”
%: แต่พวกเขาก็นิ1 งอยู่ เพราะขณะอยู่
กลางทางนั> นพวกเขาได้เถียงกันในท่าม
กลางพวกเขาเองว่า คนไหนจะเป็นใหญ่ที1
สดุ
%? และพระองค์ทรงนั1งลง และทรงเรียก
สิบสองคนนั>นมา และตรัสกับพวกเขาว่า
“ถ้าผู้ใดปรารถนาจะเป็นคนต้น ผู้เดียว
กันนั>นเองจะเป็นคนท้ายสดุ และเป็นผู้รับ
ใช้ของทุกคน”
%+ และพระองค์ทรงเอาเดก็เลก็ ๆ คน
หนึ1งมา และตั>งเขาไว้ในท่ามกลางพวกเขา
และเมื1อพระองค์ทรงอุ้มเด็กนั>นไว้ในพระ
กรของพระองค์แล้ว พระองค์ตรัสกับพวก
เขาว่า
37 “ผู้ใดกต็ามที1จะรับเด็กเล็กเช่นนี> คน
หนึ1 งในนามของเรา กรั็บเรา และผู้ใดก็
ตามที1จะรับเรา กไ็ม่ได้รับเรา แต่รับพระ
องค์ผู้ได้ทรงส่งเรามา”

ทรงว่ากล่าวสาวก
ที�ชอบวิพากษวิ์จารณ์

(ลก /::/-?M)
%- และยอห์นทูลตอบพระองค์ โดยทูลว่า

“พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้
เห็นคนหนึ1งขับพวกผีออกในพระนามของ
พระองค์ และคนนั>นไม่ตามพวกเรามา
และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขา เพราะเขา
ไม่ตามพวกเรามา”
%/ แต่พระเยซูตรัสว่า “อย่าห้ามเขาเลย
เพราะว่าไม่มี ผู้ ใดซึ1 งจะกระทาํการอัศ-
จรรย์ในนามของเรา ที1จะพูดว่าร้ายเราได้
ง่าย ๆ
:M เพราะว่าผู้ใดที1ไม่เป็นฝ่ายต่อสู้พวก
เรา ผู้นั>นกม็ีส่วนในพวกเราแล้ว
:' ด้วยว่าผู้ใดกต็ามที1จะเอานํ>าถ้วยหนึ1ง
ให้ท่านทั>งหลายดื1มในนามของเรา เพราะ
ท่านทั>งหลายเป็นของพระคริสต์ เรากล่าว
ความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า ผู้นั>นจะไม่
ขาดบาํเหนจ็ของเขา

ทรงเตือนถึงนรก
:0 และผู้ใดกต็ามที1จะทาํคนหนึ1งในผู้เลก็
น้อยเหล่านี> ที1 เชื1 อในเราให้หลงผิด ซึ1 งจะ
เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกที1คอของผู้นั>น และ
ผู้นั>นจะถูกทิ> งลงในทะเลกจ็ะดีกว่า
:% และถ้ามือของท่านทาํให้ท่านหลงผิด
จงตัดมันออก ซึ1งท่านจะเข้าสู่ชีวิตเป็นคน
มือด้วน กยั็งดีกว่าการมีสองมือที1จะต้อง
เข้าไปในนรก เข้าไปในไฟนั>นที1ไม่มีวันดับ
:: ในที1นั>นตัวหนอนของพวกเขากไ็ม่ตาย
และไฟนั>นกไ็ม่ดับเลย
:? และถ้าเท้าของท่านทาํให้ท่านหลงผิด
จงตัดมันออก ซึ1 งท่านจะเข้าสู่ ชีวิตเป็น
ง่อย กยั็งดีกว่าการมีสองเท้าที1จะต้องถูก
ทิ> งลงในนรก เข้าไปในไฟนั>นที1ไม่มีวันดับ

(%0) ลก 0:?M (%%) มธ '-:'-? (%:) สภษ '%:'M; มธ '-:: (%?) มธ 0M:0+-0F; มก 'M::% (%+) มก 'M:'%
(%F) มธ 'M::M (%-) กดว '':0F-0/ (%/) ' คร '0:% (:M) มธ '0:%M; ลก '':0% (:') มธ 'M::0
(:0) มธ '-:+; ลก 'F:' (:%) พบญ '%:+; มธ ?:0/-%M; '-:--/ (::) อสย ++:0:
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:+ ในที1นั>นตัวหนอนของพวกเขากไ็ม่ตาย
และไฟนั>นกไ็ม่ดับเลย
:F และถ้าตาของท่านทาํให้ท่านหลงผิด
จงควักมันออก ซึ1งท่านจะเข้าในอาณาจักร
ของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียว ยังดีกว่ามี
สองตาที1จะถูกทิ> งเข้าไปในไฟนรก
:- ในที1นั>นตัวหนอนของพวกเขากไ็ม่ตาย
และไฟนั>นกไ็ม่ดับเลย
:/ ด้วยว่าทุกคนจะถูกสงวนไว้ด้วยไฟ
และเครื1องบูชาทุกอย่างจะถูกสงวนไว้ด้วย
เกลือ
?M เกลือเป็นของดี แต่ถ้าเกลือนั>นหมด
รสเคม็ของมันไปแล้ว ท่านทั>งหลายจะเอา
มันไปปรุงรสกับอะไรเล่า ท่านทั>งหลายจง
มีเกลือในตัวเอง และจงอยู่อย่างสงบสุข
ซึ1งกันและกัน”

บทที� �C
คําบญัชาของพระเยซู
เกี�ยวกบัการหย่ารา้ง

(มธ ?:%'-%0; '/:'-/; ลก '+:'-)
(' คร F:'M-'?)

' และพระองค์ได้ทรงลุกขึ> นเสดจ็ไปจาก
ที1 นั1น และเข้าไปในเขตแดนของแคว้น
ยูเดีย ไปตามทางแม่นํ>าจอร์แดนฟากข้าง
โน้น และประชาชนพากันมาหาพระองค์
อีก และตามที1พระองค์ทรงเคยทาํนั>น
พระองค์ทรงสั1งสอนพวกเขาอีก
0 และพวกฟาริสมีาหาพระองค์ และถาม
พระองค์ว่า “ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตน
เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือ
ไม่” โดยทดลองพระองค์

% และพระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “โมเสสได้บัญชาพวกท่านไว้ว่า
อะไร”
: และพวกเขากล่าวว่า “โมเสสอนุญาตให้
ทาํหนังสือแห่งการหย่า และให้หย่า
ภรรยาได้”
? และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “โมเสสได้เขียนข้อบังคับนี> เพราะ
เหตุความแข็งกระด้างแห่งใจของท่านทั> ง
หลาย
+ แต่ตั>งแต่เริ1มแรกแห่งการเนรมิตสร้าง
นั>น ‘พระเจา้ไดท้รงสรา้งพวกเขาใหเ้ป็น
ชายและหญิง
7 เพราะเหตุนี% ผูช้ายจะจากบิดาและ
มารดาของเขา และไปผูกพันเขา้กับ
ภรรยาของเขา
8 และเขาทั%งสองจะเป็นเนื% ออันเดียวกนั’
ดังนั>นเขาทั>งสองจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่
เป็นเนื> ออันเดียวกัน
/ เหตุฉะนั>นซึ1งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกัน
แล้ว อย่าให้มนุษย์ทาํให้พรากจากกัน
เลย”
'M และในบ้านหลังหนึ1ง พวกสาวกของ
พระองค์ทูลถามพระองค์อีกถึงเรื1 องเดิม
นั>น
'' และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ผู้ใด
กต็ามที1จะหย่าภรรยาของตน และไปแต่ง
งานกับหญิงคนอื1น กเ็ล่นชู้ต่อนาง
'0 และถ้าผู้หญิงคนหนึ1งจะหย่าสามีของ
ตน และไปแต่งงานกับชายคนอื1น หญิง
นั>นกเ็ล่นชู้”

(:-) อสย ++:0:; ยรม F:0M (:/) ลนต 0:'%; อสค :%:0: (?M) มธ ?:'%; ลก '::%:
(') มก '/:'-/; ยน 'M::M; '':F (0) มธ '/:% (:) พบญ 0::'-:; มธ ?:%'; '/:F
(+) ปฐก ':0F (F) ปฐก 0:0:; ' คร +:'+; อฟ ?:%' ('') อพย 0M:':; มธ ?:%0; '/:/
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จงยอมใหเ้ด็กเล็ก ๆ เขา้มา
(มธ '/:'%-'?; ลก '-:'?-'F)

'% และเขาทั>งหลายพาพวกเดก็เลก็ ๆ มา
หาพระองค์ เพื1 อจะให้พระองค์ทรงแตะ
ต้องตัวเด็กเหล่านั>น และพวกสาวกของ
พระองค์กห้็ามปรามคนเหล่านั>นที1พาพวก
เดก็มานั>น
': แต่เมื1 อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
การนั>น พระองค์ไม่พอพระทยัมาก และ
ตรัสแก่พวกสาวกว่า “จงยอมให้พวกเดก็
เลก็ ๆ เข้ามาหาเรา และอย่าห้ามพวกเขา
เลย เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อม
เป็นของคนเช่นนั>น
'? เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า
ผู้ ใดก็ตามที1 จะไม่รับอาณาจักรของพระ
เจ้าเหมือนเดก็เลก็ ๆ คนหนึ1ง ผู้นั>นจะไม่
เข้าในอาณาจักรนั>น”
'+ และพระองค์ทรงอุ้มเดก็เลก็ ๆ เหล่า
นั>นไว้ในพระกรของพระองค์ และวางพระ
หัตถ์ของพระองค์บนพวกเขา และทรง
อวยพรพวกเขา

เรื�องเศรษฐีหนุ่ม
(มธ '/:'+-%M; ลก '-:'--0M)

'F และเมื1 อพระองค์กาํลังเสด็จออกไป
ตามทาง คนหนึ1งวิ1งมา และคุกเข่าลงต่อ
พระพักตร์พระองค์ และทูลถามพระองค์
ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะ
กระทาํประการใดเพื1 อข้าพเจ้าจะได้ชีวิต
นิรันดร์เป็นมรดก”
'- และพระเยซูตรัสกับคนนั>นว่า “ท่าน
เรียกเราว่าประเสริฐทาํไมเล่า ไม่มีผู้ใด

ประเสริฐนอกจากพระองค์ผู้เดียว นั1นคือ
พระเจ้า
'/ ท่านรู้ จักพระบัญญัติทั>งหลายแล้วซึ1ง
ว่า ‘อย่าเล่นชู ้ อย่าฆ่าคน อย่าลกัทรพัย์
อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉอ้โกงเขา จงให้
เกียรติแก่บิดาและมารดาของเจา้’”
0M และคนนั>นตอบและทูลพระองค์ว่า
“อาจารย์เจ้าข้า สิ1งเหล่านี> ข้าพเจ้าได้ถือ
รักษาไว้ทุกประการตั>งแต่วัยหนุ่มของข้าพ
เจ้ามา”
0' แล้วพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั>น กท็รงรัก
เขา และตรัสแก่เขาว่า “มีสิ1งเดียวที1ท่าน
ยังขาดอยู่ จงไปตามทางของท่าน ขายสิ1ง
ใดกต็ามซึ1งท่านมีอยู่ และแจกจ่ายให้คน
ยากจน และท่านจะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ และมาเถิด จงแบกกางเขน และ
ตามเรามา”
00 และเขาเสียใจเมื1 อได้ยินถ้อยคาํนั>น
และจากไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ1ง
ของเป็นอันมาก

คําทรงเตือน
อย่าไวว้างใจ

ในทรพัยส์มบติั
0% และพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบ ๆ
และตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ ว่ า
“บรรดาคนที1 มีทรัพย์สมบัติมากมายจะ
เข้าในอาณาจักรของพระเจ้ าก็ยากจริง
หนอ”
0: และพวกสาวกกป็ระหลาดใจด้วยคาํ
ตรัสทั>งหลายของพระองค์ แต่พระเยซู
ทรงตอบอีกครั> ง และตรัสกับพวกเขาว่า

('%) มธ '/:'%-'?; ลก '-:'?-'F (':) ' คร '::0M; ' ปต 0:0 ('?) มธ '-:%-:
('F) มธ '/:'+-%M; ลก '-:'--%M ('-) ' ซมอ 0:0 ('/) อพย 0M:'0; พบญ ?:'+
(0M) ฟป %:+ (0') มธ +:'/ (0%) มธ '/:0%; มก ::'/ (0:) โยบ %':0:; สดด ?0:F
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“ลูกเอ๋ย คนทั>งหลายที1วางใจในทรัพย์
สมบัติจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็
ยากจริง ๆ
0? ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั1 งมี
จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า”
0+ และพวกเขากป็ระหลาดใจเหลือประ
มาณ โดยพูดกันในท่ามกลางพวกเขาเอง
ว่า “ถ้าอย่างนั>นใครจะรอดได้”
0F และพระเยซูทอดพระเนตรดูพวกเขา
แล้วตรัสว่า “สาํหรับมนุษย์สิ1งนี> เป็นไปไม่
ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั>นกับพระเจ้า เพราะ
ว่าสาํหรับพระเจ้าสิ1งสารพัดกเ็ป็นไปได้”
0- แล้วเปโตรเริ1มทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด
ข้ าพระองค์ ทั> งหลายได้สละสิ1 งสารพัด
และได้ตามพระองค์มา”
0/ และพระเยซูทรงตอบและตรัสว่า “เรา
กล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า ไม่มี
ผู้ใดที1ได้สละบ้าน หรือพวกพี1ชายน้องชาย
หรือพวกพี1สาวน้องสาว หรือบิดา หรือ
มารดา หรือภรรยา หรือบุตรทั>งหลาย
หรือที1ดินต่าง ๆ เพราะเห็นแก่เราและข่าว
ประเสริฐนั>น
%M แต่บัดนี> ในเวลานี> ผู้นั>นจะได้รับผล
หนึ1งร้อยเท่า คือบ้านทั>งหลาย และพวก
พี1ชายน้องชาย และพวกพี1สาวน้องสาว
และมารดา และบุตรทั>งหลาย และที1ดิน
ต่าง ๆ พร้อมกับการข่มเหงทั>งหลาย และ
ในโลกที1จะมานั>นจะได้ชีวิตนิรันดร์
%' แต่หลายคนที1เป็นคนต้นจะกลับเป็น
คนสุดท้าย และที1 เป็นคนสุดท้ายจะกลับ
เป็นคนต้น”

ทรงพยากรณอี์กครั)งถึงการสิ) นพระชนม์
และการคืนพระชนมข์องพระเยซู
(มธ 0M:'F-'/; ลก '-:%'-%%)

%0 และพระองค์กับพวกสาวกกาํลังเดิน
ทางจะขึ> นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และพระ
เยซูกเ็สดจ็นาํหน้าพวกเขา และพวกสาวก
กป็ระหลาดใจ และขณะที1พวกเขาตามมา
พวกเขากห็วาดกลัว และพระองค์จึงทรง
พาสบิสองคนนั>นไปอีก และเริ1มบอกพวก
เขาว่า สิ1งใดบ้างจะต้องเกิดขึ> นกับพระ
องค์
%% โดยตรัสว่า “ดูเถิด เราทั>งหลายกาํลัง
ขึ> นไปยังกรุงเยรูซาเลม็ และบุตรมนุษย์จะ
ถูกมอบไว้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และแก่
พวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่านั>นจะปรับ
โทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับ
พวกคนต่างชาติ
%: และพวกคนต่างชาติจะเยาะเย้ยท่าน
และจะเฆี1 ยนตีท่าน และจะถ่มนํ>าลายรด
ท่าน และจะฆ่าท่านเสยี และวันที1สามท่าน
จะเป็นขึ> นมาใหม่”

คําขอรอ้งของยากอบกบัยอหน์
(มธ 0M:0M-0-)

%? และยากอบกับยอห์น บุตรชายทั>งสอง
ของเศเบดี มาหาพระองค์ โดยทูลว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั>งสอง
ปรารถนาจะขอให้พระองค์ทรงกระทาํแก่
พวกข้าพระองค์ตามสิ1งใดกต็ามที1พวกข้า
พระองค์ปรารถนา”
%+ และพระองค์ตรัสกับเขาทั>งสองว่า
“ท่านทั> งสองปรารถนาจะให้เราทาํสิ1 งใด

(0?) มธ '%:00 (0F) โยบ :0:0; ยรม %0:'F; มธ '/:0+
(0-) มธ '/:0F; ลก '-:0- (%M) 0 พศด 0?:/; ลก '-:0/-%M
(%') มธ '/:%M; ลก '%:%M (%0) มธ 0M:'F-'/ (%?) ยก ::%
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ให้พวกท่าน”
%F เขาทั>งสองทูลพระองค์ว่า “ขอโปรด
อนุญาตให้ข้าพระองค์ทั>งสองนั1ง เบื> องขวา
พระหัตถ์คนหนึ1ง เบื> องซ้ายพระหัตถ์คน
หนึ1ง ในสง่าราศีของพระองค์”
%- แต่พระเยซูตรัสกับเขาทั>งสองว่า
“พวกท่านไม่ทราบว่าพวกท่านขออะไร
พวกท่านสามารถดื1 มจากถ้วยที1 เราจะดื1 ม
นั>นได้หรือ และรับบัพติศมาด้วยบัพติศ-
มาที1เรารับนั>นได้หรือ”
%/ และเขาทั>งสองทูลพระองค์ว่า “พวก
ข้าพระองค์สามารถ” และพระเยซูตรัสกับ
เขาทั>งสองว่า “แท้จริงพวกท่านจะดื1มจาก
ถ้วยที1 เราจะดื1 มนั>น และพวกท่านจะรับ
บัพติศมาด้วยบัพติศมาที1เรารับนั>น
:M แต่ที1จะนั1งข้างขวามือของเรา และข้าง
ซ้ายมือของเรานั>น ไม่ใช่กิจของเราที1จะ
มอบให้ แต่จะประทานให้แก่คนทั>งหลาย
ที1ทรงจัดเตรียมไว้สาํหรับพวกเขา”
:' และเมื1 อสาวกสิบคนนั>นได้ยินสิ1งนี>
แล้ว พวกเขาก็เริ1มไม่พอใจมากกับ
ยากอบและยอห์น
:0 แต่พระเยซูทรงเรียกเขาทั>งหลายมา
หาพระองค์ และตรัสกับพวกเขาว่า “ท่าน
ทั>งหลายทราบอยู่ว่า ผู้ที1ถูกนับว่าเป็นพวก
ผู้ครอบครองของพวกคนต่างชาติย่อมปก
ครองเหนือพวกเขา และผู้ใหญ่ทั>งหลาย
ของพวกเขากใ็ช้อาํนาจเหนือพวกเขา
:% แต่จะไม่เป็นอย่างนั>นในท่ามกลาง
พวกท่าน แต่ผู้ใดกต็ามที1ใคร่จะเป็นใหญ่
ในท่ามกลางพวกท่าน จะเป็นผู้ปรนนิบัติ

ของท่านทั>งหลาย
:: และผู้ใดก็ตามที1ใคร่จะเป็นเอกเป็น
ต้นในท่ามกลางพวกท่าน จะเป็นผู้รับใช้
ของทุกคน
:? เพราะว่าแม้แต่บุตรมนุษย์กไ็ด้มา มิ
ใช่เพื1อรับการปรนนิบัติ แต่เพื1อจะปรน-
นิบัติ และเพื1อจะประทานชีวิตของท่านให้
เป็นค่าไถ่สาํหรับคนเป็นอันมาก”

คนตาบอดชื�อบารทิเมอสั
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

(มธ 0M:0/-%:; ลก '-:%?-:%)
:+ และพระองค์กับพวกสาวกมายังเมือง
เยรีโค และขณะที1พระองค์เสดจ็ออกจาก
เมืองเยรีโคกับพวกสาวกของพระองค์และ
ประชาชนเป็นอันมาก คนตาบอดคนหนึ1ง
ชื1อบารทเิมอัส ซึ1งเป็นบุตรชายของทเิมอัส
นั1งขอทานอยู่ที1ริมหนทาง
:F และเมื1 อคนนั>นได้ยินว่าเป็นพระเยซู
แห่งนาซาเรธ็ เขาจึงเริ1มร้องออกมา และ
ทูลว่า “พระเยซู พระองค์ผู้เป็นบุตรชาย
ของดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระ
องค์เถิด”
:- และหลายคนกาํชับเขาว่า เขาควรนิ1ง
เสยี แต่เขากร้็องดังขึ> นไปอีกว่า “พระองค์
ผู้เป็นบุตรชายของดาวิดเจ้าข้า ขอทรง
พระเมตตาข้าพระองค์เถิด”
:/ และพระเยซูทรงยืนนิ1งอยู่ และตรัสสั1ง
ให้เรียกคนนั>นมา และพวกเขาจึงเรียกคน
ตาบอดนั>น โดยกล่าวแก่เขาว่า “จงชื1นใจ
ลุกขึ> นเถิด พระองค์ทรงเรียกเจ้า”
?M และคนนั>น เมื1อทิ> งผ้าห่มของเขาไป

(%-) มธ 0+:%/, :0; มก '::%+; ลก '0:?M; 00::'-:0; ยน '-:'' (%/) มธ 'M:'F; ยน '+:%%; กจ '0:0
(:M) มธ 0?:%:; ยน 'F:0; รม -:%M (:') มธ 0M:0: (:0) ลก 00:0? (:%) มธ 0M:0+, 0-; มก /:%?; ลก /::-
(:?) มธ 0M:0-; ลก 00:0F; ยน '%:': (:+) มธ 0M:0/-%:; ลก '-:%?-:% (:F) ยรม 0%:?; มธ '?:00
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แล้ว จึงลุกขึ> นและมาหาพระเยซู
?' และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับเขา
ว่า “ท่านใคร่จะให้เราทาํอะไรแก่ท่าน”
คนตาบอดนั>นทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับการ
มองเห็นของข้าพระองค์”
?0 และพระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงไปตาม
ทางของท่านเถิด ความเชื1 อของท่านได้
กระทาํให้ท่านหายเป็นปกติแล้ว” และใน
ทันใดนั>นเขาก็ได้รับการมองเห็นของเขา
และตามพระเยซูไปในทางนั>น

บทที� ��
การเสด็จเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็ม

อย่างผูมี้ชยั
(ศคย /:/; มธ 0':'-/)

(ลก '/:0/-%-; ยน '0:'0-'/)
' และเมื1 อพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้
กรุงเยรูซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายีและ
หมู่บ้านเบธานี ที1 เชิงภูเขามะกอกเทศ
พระองค์ทรงส่งสาวกสองคนของพระองค์
ไป
0 และตรัสกับพวกเขาว่า “จงไปตามทาง
ของพวกท่านเข้าไปในหมู่ บ้านที1 อยู่ตรง
หน้าพวกท่าน และทนัทีที1พวกท่านเข้าไป
ในหมู่บ้านนั>นแล้ว พวกท่านจะพบลูกลา
ตัวหนึ1งผูกอยู่ ที1ยังไม่มีใครขึ> นขี1 เลย จง
แก้มันและจูงมันมาเถิด
% และถ้าผู้ใดกล่าวแก่พวกท่านว่า ‘พวก
ท่านทาํสิ1งนี> ทาํไมเล่า’ พวกท่านจงกล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการลูกลาตัวนี>
และประเดี_ยวพระองค์จะส่งมันกลับคืนมา

ให้ที1นี1”
: และสาวกทั>งสองคนนั>นก็ไปตามทาง
ของพวกเขา และพบลูกลาตัวนั>นผูกอยู่
ใกล้ประตู ข้างนอกในสถานที1 ที1 สองเส้น
ทางมาบรรจบกัน และสาวกทั>งสองจึงแก้
มัน
? และบางคนในพวกเขาที1 ยืนอยู่ที1 นั1น
กล่าวแก่เขาทั>งสองว่า “ท่านทั>งสองทาํ
อะไร โดยแก้ลูกลาตัวนี> ”
+ และเขาทั>งสองกล่าวแก่พวกเขาตามที1
พระเยซูทรงสั1งไว้ และพวกเขากย็อมให้
เขาทั>งสองไป
F และเขาทั>งสองจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู
และเอาเสื> อผ้าของตนปูบนหลังลา และ
พระองค์จึงทรงลาตัวนั>น
- และคนเป็นอันมากเอาเสื> อผ้าของตนปู
ตามหนทาง และคนอื1น ๆ กต็ัดกิ1งไม้ทั>ง
หลายจากพวกต้นไม้ และมาปูกิ1งไม้เหล่า
นั>นตามหนทาง
/ และคนทั>งหลายที1เดินไปข้างหน้า และ
คนเหล่านั>นที1ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องกัน
โดยกล่าวว่า “โฮซนันา ‘ขอใหพ้ระองค์ผู ้
เสด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงรบัพระพร’
'M สาธุการจงมีแก่อาณาจักรของดาวิด
บรรพบุรุษของเราทั>งหลาย ที1มาในพระ
นามขององค์พระผู้เป็นเจ้า โฮซนันา ในที1
สงูสดุ”
'' และพระเยซูเสด็จเข้าไปในกรุงเยรู-
ซาเล็ม และเข้าไปในพระวิหาร และ
เมื1 อพระองค์ทอดพระเนตรดูสิ1 งสารพัด

(?0) มธ /:00; มก ?:%: (') มธ 0':'-/; ลก '/:0/; ยน 0:'%
(-) มธ 0':- (/) สดด ''-:0+; มธ 0':/
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รอบ ๆ แล้ว และบัดนี> มาถึงเวลาเยน็แล้ว
พระองค์ก็เสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานี
กับสบิสองคนนั>น

ตน้มะเดื�อที�ไม่มีผล
(มธ 0':'/-0')

'0 และในวันต่อมา เมื1อพระองค์กับพวก
สาวกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้ว พระองค์
กท็รงหิว
'% และเมื1อทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื1อ
ต้นหนึ1งแต่ไกลที1มีใบหลายใบ พระองค์ก็
เสด็จมา ถ้าบางทีพระองค์จะทรงพบสิ1ง
ใด ๆ ที1ต้นไม้นั>น และเมื1อพระองค์มาถึง
ต้นไม้นั>นแล้ว พระองค์ไม่พบสิ1งใด มีแต่
ใบหลายใบเท่านั>น เพราะเวลาแห่งผล
มะเดื1อยังไม่มาถึง
': และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับต้น
นั>นว่า “อย่าให้ผู้ใดกินผลไม้ของเจ้านับ
จากนี> เป็นต้นไปตลอดกาล” และพวก
สาวกของพระองค์กไ็ด้ยินสิ1งนี>

พระเยซูทรงชําระลา้งพระวิหาร
(มธ 0':'0-'+; ลก '/::?-:F)

'? และพระองค์กับพวกสาวกมาถึงกรุง
เยรูซาเล็ม และพระเยซูได้เสดจ็เข้าไปใน
พระวิหาร และทรงเริ1มขับไล่บรรดาคนที1
ขายและซื> อในพระวิหารนั>น และควํ1าโต๊ะ
ทั>งหลายของบรรดาผู้รับแลกเงิน กับ
บรรดาที1 นั1 งของคนเหล่านั> นที1 ขายนกเขา
ทั>งหลายเสยี
'+ และไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดขนภาชนะ
ใด ๆ เดินลัดพระวิหาร
'F และพระองค์ทรงสอนโดยกล่าวแก่

พวกเขาว่า “มีเขียนไว้แล้วมิใช่หรือว่า
‘นิเวศน์ของเราจะถูกเรียกโดยบรรดาชน
ชาติทั%งหลายว่า เป็นนิเวศน์แห่งการอธิษ
ฐาน’ แต่ท่านทั>งหลายได้กระทาํให้นิเวศน์
นั>นเป็น ‘ถํ %าของพวกโจร’”
'- และพวกธรรมาจารย์กับพวกปุโรหิต
ใหญ่ได้ยินสิ1งนี>  และหาโอกาสว่า พวก
เขาจะทาํลายพระองค์เสียได้อย่างไร ด้วย
ว่าพวกเขากลัวพระองค์ เพราะว่าประชา-
ชนทุกคนประหลาดใจด้วยหลักคาํสอน
ของพระองค์
'/ และเมื1 อมาถึงเวลาเย็น พระองค์ได้
เสดจ็ออกไปจากกรุง
0M และในเวลาเช้า ขณะที1พระองค์กับ
พวกสาวกได้ผ่านไป พระองค์กับพวก
สาวกได้เห็นต้นมะเดื1 อต้นนั> นเหี1 ยวแห้ง
จากรากขึ> นมา
0' และเปโตรระลึกขึ> นได้จึงทูลพระองค์
ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ต้นมะเดื1อ
ซึ1 งพระองค์ได้สาปแช่งนั>นก็เหี1 ยวแห้งไป
แล้ว”

ความเชื�อในพระเจา้
(ยก ?:'?)

00 และพระเยซูตรัสตอบแก่พวกสาวกว่า
“จงมีความเชื1อในพระเจ้าเถิด
0% ด้วยว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั>ง
หลายว่า ผู้ใดกต็ามที1จะกล่าวแก่ภูเขานี> ว่า
‘เจ้าจงถอยไป และเจ้าจงถูกโยนเข้าไปใน
ทะเล’ และจะไม่สงสยัในใจ แต่จะเชื1อว่า
สิ1งเหล่านั>นซึ1 งเขากล่าวจะเกิดขึ> นจริง ผู้
นั>นจะได้สิ1งใดกต็ามที1เขากล่าว

('0) มธ 0':'--00 ('%) มธ 0':/
('?) ลนต '::00; มธ 0':'0-'+; ลก '/::?-:F ('F) อสย ?+:F; ยรม F:''
('-) สดด 0:0; มธ F:0-; ลก ::%0 (0M) มธ 0':'/-00 (0%) มธ 'F:0M; ลก 'F:+

 41_mar.pub 
 page 32

 Thursday, May 25, 2023 11:38 



หน้า 2446มาระโก ''-'0

0: เหตุฉะนั>นเรากล่าวแก่ท่านทั>งหลายว่า
สิ1งใดกต็ามที1พวกท่านปรารถนา เมื1อพวก
ท่านอธิษฐาน จงเชื1อว่าพวกท่านได้รับสิ1ง
เหล่านั>นแล้ว และพวกท่านจะมีสิ1งเหล่า
นั>น
0? และเมื1อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ จง
ยกโทษให้ ถ้าพวกท่านมีเรื1องใด ๆ กับผู้
หนึ1งผู้ใด เพื1อพระบิดาของพวกท่าน ผู้ซึ1ง
ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกโทษบรรดา
การละเมิดของพวกท่านด้วย
0+ แต่ถ้าพวกท่านไม่ยกโทษให้ พระบิดา
ของพวกท่าน ผู้ซึ1งทรงสถิตในสวรรค์กจ็ะ
ไม่ โปรดยกโทษบรรดาการละเมิ ดของ
พวกท่านเหมือนกัน”

คําถามเรื�องสิทธิอํานาจของพระเยซู
(มธ 0':0%-0F; ลก 0M:'--)

0F และพระองค์กับพวกสาวกมายังกรุง
เยรูซาเล็มอีก และขณะที1พระองค์เสด็จ
ดาํเนินอยู่ในพระวิหาร พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ และพวกผู้อาวุโสมา
หาพระองค์
0- และกล่าวแก่พระองค์ว่า “ท่านกระทาํ
สิ1งเหล่านี> โดยสิทธิอาํนาจอันใด และผู้ใด
ได้ให้สิทธิอาํนาจนี> แก่ท่านที1จะทาํสิ1งเหล่า
นี> ”
0/ และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “เราจะถามคาํถามพวกท่านสักข้อ
หนึ1งด้วย และจงตอบเรา และเรากจ็ะบอก
พวกท่านว่าเรากระทาํสิ1งเหล่านี> โดยสิทธิ-
อาํนาจอันใด
%M บัพติศมาของยอห์นนั>น ได้เป็นมาจาก

สวรรค์หรือเป็นของมนุษย์ จงตอบเรา
เถิด”
%' และพวกเขาจึงให้เหตุผลกับพวกเขา
เอง โดยกล่าวว่า “ถ้าพวกเราจะกล่าวว่า
‘มาจากสวรรค์’ เขากจ็ะกล่าวว่า ‘แล้วทาํ
ไมพวกท่านจึงไม่เชื1อยอห์นเล่า’
%0 แต่ถ้าพวกเราจะกล่าวว่า ‘เป็นของ
มนุษย์’” พวกเขากก็ลัวประชาชน เพราะ
ประชาชนทุกคนถือว่ายอห์นเป็นศาสดา
พยากรณ์คนหนึ1งจริง ๆ
%% และพวกเขาตอบและกล่าวแก่พระเยซู
ว่า “พวกเราไม่สามารถบอกได้” และพระ
เยซูจึงตรัสตอบแก่พวกเขาว่า “เราจะไม่
บอกพวกท่านเหมือนกันว่า เรากระทาํสิ1ง
เหล่านี> โดยสทิธิอาํนาจอันใด”

บทที� �0
คําอุปมาเรื�องเจา้ของสวน

ที�ตอ้งการพืชผล
(อสย ?:'-F; มธ 0':%%-:+)

(ลก 0M:/-'/)
' และพระองค์เริ1มตรัสแก่พวกเขาเป็นคาํ
อุปมาว่า “ชายคนหนึ1 งได้ปลูกสวนองุ่น
และล้อมรั>วต้นไม้ไว้รอบสวนนั>น และได้
ขุดสถานที1สาํหรับบ่อเก็บนํ>าองุ่น และ
สร้างหอเฝ้า และให้พวกชาวสวนเช่าสวน
นั>น และไปยังแผ่นดินไกล
0 และเมื1อถึงฤดูเกบ็ผลองุ่น เขาจึงส่งผู้
รับใช้คนหนึ1งไปหาพวกเช่าสวน เพื1 อเขา
จะได้รับผลแห่งสวนองุ่นนั>นจากพวกเช่า
สวน
% และพวกเช่าสวนนั>นจับผู้รับใช้คนนั>น

(0:) มธ F:F; ลก '':/; ยน '::'% (0?) มธ +:':; อฟ ::%0; คส %:'% (0+) มธ +:'?
(0F) มธ 0':0%-0F; ลก 0M:'-- (0-) ยน ?:0F (%M) มก '::-?, -; ลก F:0/-%M
(%0) มธ %:?; '::?; มก +:0M (') มธ 0':%%-:+; ลก 0M:/-'/
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และเฆี1 ยนตีเขา และไล่เขาให้กลับไปมือ
เปล่า
: และอีกครั>ง เจ้าของสวนส่งผู้รับใช้อีก
คนหนึ1 งไปหาพวกเช่าสวน และพวกเช่า
สวนนั> นก็เอาหินหลายก้อนขว้างใส่ เขา
และทาํให้เขาบาดเจ็บที1 ศีรษะ และไล่ให้
เขากลับไปอย่างน่าอับอาย
? และอีกครั> ง เจ้าของสวนส่งผู้รับใช้ไป
อีกคนหนึ1ง และพวกเช่าสวนกฆ่็าผู้รับใช้
คนนั>นเสยี และผู้รับใช้คนอื1น ๆ อีกหลาย
คน โดยทุบตีบางคน และฆ่าบางคน
+ เหตุฉะนั>นเจ้าของสวนยังมีบุตรชายคน
หนึ1ง ผู้เป็นที1รักยิ1งของเขา เจ้าของสวนจึง
ส่งบุตรคนนั>นไปหาพวกเช่าสวนเป็นครั> ง
สดุท้าย โดยกล่าวว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพ
บุตรชายของเรา’
F แต่พวกเช่าสวนเหล่านั>นจึงพูดในท่าม
กลางพวกเขาเองว่า ‘คนนี> แหละเป็น
ทายาท จงมาเถิด ให้พวกเราฆ่าเขาเสีย
และมรดกนั>นจะตกเป็นของพวกเรา’
- และพวกเขาจึงจับบุตรคนนั>น และฆ่า
เขาเสยี และโยนเขาออกไปนอกสวนองุ่น
/ เหตุฉะนั>น เจ้าของสวนองุ่นจะทาํประ
การใด ท่านกจ็ะมาและทาํลายพวกเช่า
สวนเหล่านั>นเสีย และจะยกสวนองุ่นนั>น
ให้แก่ผู้อื1น
'M และท่านทั>งหลายยังไม่ได้อ่านพระ
คัมภีร์ตอนนี> หรือซึ1 งว่า ‘ศิลาซึ�งพวกช่าง
ก่อไดป้ฏิเสธเสีย ไดก้ลายเป็นศิลามุมเอก
แลว้
11 สิ� งนี% เป็นการกระทําขององค์พระผูเ้ป็น

เจา้ และสิ� งนี% ก็มหัศจรรย์ในสายตาของ
พวกเรา’”
'0 และพวกเขาหาโอกาสที1จะจับพระองค์
แต่ก็กลัวประชาชน เพราะพวกเขาทราบ
อยู่ว่า พระองค์ได้ตรัสคาํอุปมานี> กระทบ
พวกเขา และพวกเขากไ็ปจากพระองค์
และไปตามทางของพวกเขา

คําถามเกี�ยวกบัการส่งส่วย
(มธ 00:'?-00; ลก 0M:'/-0+)

'% และพวกเขาจึงส่งบางคนของพวก
ฟาริสีและของพวกเฮโรดไปหาพระองค์
เพื1 อจะจับผิดพระองค์ในคาํตรัสทั>งหลาย
ของพระองค์
': และเมื1 อพวกเขามาถึงแล้ว พวกเขา
กล่าวแก่พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวก
เราทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์จริง และ
ไม่ได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านไม่ได้เห็นแก่
หน้าคน แต่สั1งสอนทางของพระเจ้าใน
ความจริง เป็นการถูกต้องตามพระราช
บัญญัติหรือไม่ที1จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์
'? พวกเราจะส่งดีหรือพวกเราจะไม่ส่ง
ดี” แต่พระองค์ โดยทรงทราบความหน้า
ซื1 อใจคดของพวกเขา ตรัสแก่พวกเขาว่า
“พวกเจ้าทดลองเราทาํไม จงเอาเงินตรา
เหรียญหนึ1งมาเพื1อให้เราดู”
'+ และพวกเขาจึงเอาเงินตราเหรียญหนึ1ง
มา และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “รูป
และคาํจารึกนี> เป็นของผู้ใด” และพวกเขา
กล่าวแก่พระองค์ว่า “ของซีซาร์”
'F และพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “สิ1ง
เหล่านั>นที1 เป็นของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์

(?) 0 พศด %+:'+ (-) กจ 0:0% ('M) สดด ''-:00
('0) มธ 0'::?-:+; มก '':'-; ยน F:0?, %M, :: ('%) มธ 00:'?-00; ลก 0M:0M-0+
(':) กจ '-:0+ ('?) มธ 0%:0-; ลก '0:' ('F) ปญจ ?::-?
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และสิ1งเหล่านั>นที1 เป็นของพระเจ้าจงถวาย
แด่พระเจ้า” และพวกเขาก็อัศจรรย์ใจ
เพราะพระองค์

พระเยซูตรสัตอบพวกสะดูสีเกี�ยวกบั
การเป็นขึ) นมาจากความตาย

(มธ 00:0%-%%; ลก 0M:0F-%-)
'- แล้วพวกสะดูสีมาหาพระองค์ ผู้ซึ1 ง
กล่าวว่าไม่มีการเป็นขึ> นมาจากความตาย
และพวกเขาถามพระองค์ โดยกล่าวว่า
19 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนถึงพวก
เราว่า ‘ถา้พี�ชายของคน ๆ หนึ�งตาย และ
ภรรยาของเขายังอยู่ หลังจากเขาเสียไป
แลว้ และไม่มีบุตร ใหน้อ้งชายของเขารบั
ภรรยาของพี�ชายนั%นไวเ้ป็นภรรยาของตน
และสืบเชื%อสายใหแ้ก่พี�ชายของตน’
0M บัดนี> มีพี1 น้องผู้ชายเจด็คน และพี1หัวปี
ได้รับหญิงคนหนึ1 งเป็นภรรยา และเมื1 อ
ตายไปแล้ว ไม่มีเชื> อสายใด ๆ
0' และคนที1สองจึงรับหญิงนั>นมาเป็น
ภรรยา และตายเสยี และเขาไม่มีเชื> อสาย
ใด ๆ เช่นกันและคนที1สามกเ็หมือนกัน
00 และพี1 น้องทั>งเจ็ดคนนี> กไ็ด้รับผู้หญิง
นั>นไว้เป็นภรรยา และไม่มีเชื> อสายใด ๆ
ในที1สดุหญิงคนนั>นกต็ายด้วย
0% เหตุฉะนั>น ในการเป็นขึ> นมาจากความ
ตาย เมื1อเขาทั>งเจด็จะเป็นขึ> นมาแล้ว หญิง
นั> นจะเป็นภรรยาของผู้ ใดในเจ็ดคนนั> น
ด้วยว่าชายทั> งเจ็ดคนได้นางเป็นภรรยา
แล้ว”
0: และพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “ฉะ
นั>นพวกท่านผิดแล้วมิใช่หรือ เพราะพวก

ท่านไม่รู้พระคัมภีร์ หรือฤทธิIเดชของพระ
เจ้า
0? ด้วยว่าเมื1 อคนทั>งหลายจะเป็นขึ> นมา
จากความตายนั>น พวกเขาย่อมไม่สมรส
กัน และไม่ถูกยกให้เป็นสามีภรรยากัน
แต่เป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ ซึ1 งอยู่ ใน
สวรรค์
0+ และเรื1 องคนซึ1งตายแล้วที1พวกเขาจะ
เป็นขึ> นมาจากความตายนั>น ท่านทั>งหลาย
ยังไม่ได้อ่านในหนังสอืของโมเสสหรือ ว่า
ในพุ่มไม้นั>นพระเจ้าได้ตรัสแก่โมเสส โดย
ตรัสว่า ‘เราเป็นพระเจา้ของอับราฮัม และ
พระเจา้ของอิสอัค และพระเจา้ของยา-
โคบ’
0F พระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของคน
ตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนที1มีชีวิต
ฉะนั>นพวกท่านผิดมากจริง ๆ”

พระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้ใหญ่
(มธ 00:%:-:M; ลก 'M:0?-%F)

0- และคนหนึ1 งในพวกธรรมาจารย์มา
และเมื1 อได้ยินพวกเขาให้เหตุผลกันแล้ว
และเมื1 อรับรู้ ว่าพระองค์ได้ทรงตอบพวก
เขาได้ดี จึงถามพระองค์ว่า “พระบัญญัติ
ข้อใดเป็นข้อต้นแห่งพระบัญญัติทั>งปวง”
0/ และพระเยซูตรัสตอบคนนั>นว่า “พระ
บัญญัติข้อต้นแห่งพระบัญญัติทั>งปวงนั>น
คือว่า ‘จงฟังเถิด โอ คนอิสราเอล องค์
พระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของเราทั%งหลายเป็น
องค์พระผูเ้ป็นเจา้องค์เดียว
30 และท่านจงรกัองค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็น
พระเจา้ของท่าน ดว้ยสุดใจของท่าน และ

('-) มธ 00:0%-%%; ลก 0M:0F-%-; กจ 0%:- ('/) พบญ 0?:?
(0?) ' คร '?::0 (0+) อพย %:+; ยน ?:0?; กจ 0+:- (0-) มธ 00:%:-:M; ลก 'M:0?
(0/) พบญ +::; อสย :::-; ลก 'M:0F (%M) พบญ 'M:'0
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ดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสิ%นสุดความ
คิดของท่าน และดว้ยสิ% นสุดกาํลังของ
ท่าน’ นี1แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้น
%' และข้อที1สองกเ็หมือนกันคือ ‘เจา้จง
รกัเพื�อนบา้นของเจา้เหมือนตนเอง’ ไม่มี
พระบัญญัติอื1นที1ใหญ่กว่าพระบัญญัติทั>ง
สองข้อนี> ”
%0 และธรรมาจารย์คนนั>นกล่าวแก่พระ
องค์ว่า “ดีแล้ว อาจารย์เจ้าข้า ท่านได้
กล่าวความจริงแล้ว ด้วยว่ามีพระเจ้าองค์
เดียว และไม่มีพระเจ้าอื1นนอกจากพระ
องค์เลย
%% และที1จะรักพระองค์ด้วยสุดใจ และ
ด้วยสุดความเข้าใจ และด้วยสุดจิต และ
ด้วยสิ> นสุดกาํลัง และที1จะรักเพื1 อนบ้าน
ของตนเหมือนรักตัวเอง กยิ็1งกว่าบรรดา
เครื1องเผาบูชาและเครื1องสตัวบูชาทั>งสิ>น”
%: และเมื1 อพระเยซูทรงเห็นแล้วว่าคน
นั>นตอบอย่างรอบคอบ พระองค์ตรัสกับ
เขาว่า “ท่านอยู่ไม่ไกลจากอาณาจักรของ
พระเจ้าแล้ว” และหลังจากนั>นไม่มีใคร
กล้าถามคาํถามใด ๆ กับพระองค์

พระเยซูทรงทําใหพ้วกฟาริสีสบัสน
(มธ 00::'-:+; ลก 0M::'-::)

%? และพระเยซูทรงตอบและตรัส ขณะ
ที1พระองค์ทรงสั1งสอนอยู่ในพระวิหารว่า
“พวกธรรมาจารย์กล่าวได้อย่างไรว่า พระ
คริสต์เป็นบุตรชายของดาวิดนั>น
%+ ด้วยว่าดาวิดเองได้กล่าวโดยเดชพระ
วิญญาณบริสทุธิIว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้
ตรัสกับองค์พระผู ้เป็นเจา้ของขา้พเจา้ว่า

ท่านจงนั�งที�ขวามือของเรา จนกวา่เรากระ
ทําให้บรรดาศัตรูของท่านเป็นแท่นรอง
เทา้ของท่าน’
%F ฉะนั>นดาวิดเองเรียกพระองค์ว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะเป็นบุตร
ชายของดาวิดอย่างไรได้” และประชาชน
ทั1วไปกฟั็งพระองค์ด้วยความยินดี
%- และพระองค์ตรัสกับพวกเขาในหลัก
คาํสอนของพระองค์ว่า “จงระวังพวก
ธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ซึ1งรักที1จะสวมเสื>อคลุม
ยาวเดินไปมา และรักบรรดาการคาํนับใน
ตลาดทั>งหลาย
%/ และบรรดาที1 นั1 งตาํแหน่งสูงในธรรม
ศาลาทั>งหลาย และบรรดาที1เอนกายลงอัน
มีเกียรติในการเลี> ยงทั>งหลาย
:M ผู้ซึ1 งเขมือบบ้านของพวกหญิงม่าย
และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว คนเหล่านี>
จะได้รับพระอาชญาที1มากยิ1งขึ> น”
หญิงม่ายที�ถวายเหรียญทองแดงสองอนั

(ลก 0':'-:)
:' และพระเยซูได้ประทับนั1งตรงหน้าตู้
เกบ็เงินถวาย และทอดพระเนตรสงัเกตว่า
ประชาชนโยนเงินเข้าไปในตู้ นั> นอย่างไร
และหลายคนที1เป็นคนมั1งมีโยนเงินมากไว้
ในนั>น
:0 และหญิงม่ายยากจนคนหนึ1งมา และ
นางโยนเหรียญทองแดงสองอันไว้ในนั> น
ซึ1งมีค่าประมาณสลึงหนึ1ง
:% และพระองค์ทรงเรียกพวกสาวกของ
พระองค์มา และตรัสแก่พวกเขาว่า “เรา
กล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า หญิง

(%') ลนต '/:'-; มธ 00:%/ (%0) พบญ ::%/; อสย :?:+ (%%) ' ซมอ '?:00; ฮชย +:+; มคา +:+--
(%:) มธ 00::+ (%?) มธ 00::'; ลก 0M::' (%+) 0 ซมอ 0%:0 (%F) กจ 0:0/ (%-) มธ 0%:'; มก ::0
(%/) ลก '::F (:M) มธ 0%:': (:') 0 พกษ '0:/; ลก 0':'-: (:%) 0 คร -:'0
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ม่ายยากจนคนนี> ได้โยนไว้ข้างในมากกว่า
พวกเขาทุกคนซึ1 งได้โยนเข้าไปในตู้ เก็บ
เงินถวาย
:: เพราะว่าพวกเขาทุกคนได้โยนไว้ใน
นั>นจากความมั1 งมีเหลือเฟือของตน แต่
นางจากความขัดสนของนางได้ โยนทั> ง
หมดที1นางมีไว้ในนั>น นั1นคือสิ1งเลี> ยงชีพ
ทั>งหมดของนาง”

บทที� �5
การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ

(มธ 0:-0?; ลก 0')
' และขณะที1พระองค์เสด็จออกจากพระ
วิหาร คนหนึ1 งในพวกสาวกของพระองค์
ทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอดู
ลักษณะของศิลาต่าง ๆ และอาคารทั>ง
หลายซึ1งมีอยู่ที1นี1”
0 และพระองค์ตรัสตอบสาวกคนนั>นว่า
“ท่านเห็นอาคารใหญ่เหล่านี> หรือ จะไม่มี
ศิลาก้อนใดที1ซ้อนทบักันเหลืออยู่ ที1จะไม่
ถูกขว้างลง”
% และขณะที1พระองค์ประทับนั1งบนภูเขา
มะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร เปโตร
และยากอบ และยอห์น และอันดรูว์มา
กราบทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่า
4 “ขอโปรดบอกข้าพระองค์ทั>งหลายว่า
สิ1งเหล่านี> จะบังเกิดขึ> นเมื1อไร และอะไรจะ
เป็นหมายสาํคัญเมื1 อบรรดาสิ1 งเหล่านี> จะ
สาํเรจ็”

เสน้ทางแห่งยุคนี)
? และพระเยซูทรงตอบพวกเขา โดยเริ1ม
ตรัสว่า “จงระวังให้ดี เกรงว่าผู้ใดจะล่อ

ลวงพวกท่านให้หลง
+ ด้วยว่าหลายคนจะมาในนามของเรา
โดยกล่าวว่า ‘ข้าคือพระคริสต์’ และจะล่อ
ลวงคนเป็นอันมากให้หลง
F และเมื1อท่านทั>งหลายจะได้ยินถึงเรื1 อง
บรรดาสงครามและข่าวลือเรื1 องสงคราม
ทั>งหลาย พวกท่านจงอย่าเป็นทุกข์เลย
ด้วยว่าบรรดาสิ1 งเช่นนี> จะต้องบังเกิดขึ> น
แต่ที1สดุปลายจะยังไม่มาถึง
- เพราะประชาชาติจะลุกขึ%นต่อสูป้ระชา-
ชาติ และราชอาณาจกัรต่อราชอาณาจกัร
และจะเกิดแผ่นดินไหวในสถานที1 ต่าง ๆ
และจะเกิดบรรดาการกันดารอาหารและ
ความทุกข์ยากต่าง ๆ สิ1งเหล่านี> เป็นขั>น
แรกแห่งบรรดาความเจบ็ปวด
/ แต่จงระวังตัวพวกท่านเองให้ดี เพราะ
พวกเขาจะมอบท่านทั>งหลายไว้กับสภาทั>ง
หลาย และในธรรมศาลาทั>งหลายพวก
ท่านจะถูกโบยตี และพวกท่านจะถูกนาํไป
ต่อหน้าบรรดาผู้ปกครองและกษัตริย์ทั> ง
หลายเพราะเห็นแก่เรา เพื1 อจะได้เป็น
พยานต่อพวกเขา
'M และข่าวประเสริฐจะต้องถูกประกาศ
ในท่ามกลางบรรดาประชาชาติก่อน
'' แต่เมื1อพวกเขาจะนาํพวกท่านไป และ
มอบพวกท่านไว้นั>น อย่าเป็นกังวลล่วง
หน้าว่าพวกท่านจะพูดอะไรดี และพวก
ท่านอย่าไตร่ตรองล่วงหน้าเลย แต่อะไรก็
ตามที1 จะประทานแก่พวกท่านในโมงนั> น
พวกท่านจงพูดสิ1งนั>น เพราะว่าพวกท่าน
มิได้เป็นผู้ที1พูด แต่เป็นพระวิญญาณ

(::) พบญ 0::+; ' ยน %:'F (') มธ 0::'; ลก 0':?-%+ (0) ลก '/:::
(%) มธ '+:'-; มก ':'+ (:) มธ 0::%; ลก 0':F (?) ยรม 0/:-; อฟ ?:+
(-) ฮกก 0:00; มธ 0::- (/) มธ 'M:'F; กจ '0:: ('M) มธ 0::': ('') มธ 'M:'/-00
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หน้า 2451มาระโก '%

บริสทุธิI
'0 บัดนี> พี1กจ็ะทรยศน้องให้ถึงความตาย
และพ่อกจ็ะทรยศลูกชาย และลูก ๆ กจ็ะ
ขึ> นมาต่อสู้พ่อแม่ของตน และจะทาํให้พ่อ
แม่ถูกประหารชีวิต
'% และพวกท่านจะถูกเกลียดชังโดยคน
ทั>งสิ>นเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ที1จะ
อดทนจนถึงที1สุด ผู้เดียวกันนั>นเองจะ
รอดพ้น

ความทุกขเ์วทนาใหญ่ยิ�ง
(มธ 0::'?)

': แต่เมื1 อท่านทั>งหลายจะเห็นสิ1งที1 น่า
สะอิดสะเอียนแห่งการรกร้างว่างเปล่า ที1
ถูกกล่าวถึงโดยดานิเอลศาสดาพยากรณ์
นั>น ยืนอยู่ในที1ซึ1งมันไม่ควร” (จงให้ผู้ที1
อ่านเข้าใจเถิด) “แล้วจงให้คนทั>งหลายที1
อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั>งหลาย
'? และจงอย่าให้คนที1อยู่บนดาดฟ้าบ้าน
ลงไปในบ้าน หรือเข้าไปในบ้านนั>น เพื1อ
เกบ็สิ1งของใด ๆ ออกจากบ้านของตน
'+ และจงอย่าให้คนที1อยู่ตามทุ่งนา กลับ
มาเอาเสื>อผ้าของตนไป
'F แต่วิบัติแก่คนทั>งหลายที1มีเด็กใน
ครรภ์ และแก่คนทั>งหลายที1มีลูกอ่อนกิน
นมอยู่ในวันเหล่านั>น
'- และท่านทั>งหลายจงอธิษฐานว่า การ
หนีไปของพวกท่ านจะไม่ เกิดขึ> นในฤดู
หนาว
'/ ด้วยว่าในวันเหล่านั>นจะเกิดความทุกข์
ลาํบาก อย่างที1ไม่เคยมีตั>งแต่การเริ1มต้น
แห่งสิ1งทรงสร้างซึ1งพระเจ้าได้ทรงเนรมิต

สร้างนั>นจนถึงเวลานี>  และจะไม่มีต่อไปอีก
เลย
0M และถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงทาํ
ให้วันเหล่านั>นย่นสั>นเข้าแล้ว ก็คงไม่มี
เนื> อหนังใด ๆ รอดได้เลย แต่เพราะเห็น
แก่บรรดาผู้ถูกเลือกสรร ผู้ซึ1งพระองค์ได้
ทรงเลือกไว้นั>น พระองค์จึงทรงทาํให้วัน
เหล่านั>นย่นสั>นเข้าแล้ว
0' และเมื1 อนั>นถ้าผู้ใดจะกล่าวแก่พวก
ท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที1นี1 ’ หรือ
‘ดูเถิด พระองค์อยู่ที1 โน่น’ อย่าเชื1 อเขา
เลย
00 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเทจ็และ
ผู้พยากรณ์เทยีมเทจ็เกิดขึ> นหลายคน และ
จะแสดงบรรดาหมายสาํคัญและการมหัศ
จรรย์ทั>งหลาย เพื1อจะล่อลวง ถ้าเป็นไปได้
แม้แต่คนที1ถูกเลือกสรรให้หลง
0% แต่ท่านทั>งหลายจงระวังให้ดี ดูเถิด
เราได้บอกสิ1 งสารพัดแก่ท่านทั> งหลายไว้
ก่อนแล้ว

การเสด็จกลบัมาของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในสง่าราศี

(มธ 0::0F-%')
0: แต่ในวันเหล่านั>น หลังจากความทุกข์
ลาํบากนั>นผ่านไปแล้ว ‘ดวงอาทิตยจ์ะมืด
ไป และดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสงของมนั
25 และดวงดาวทั%งหลายแห่งฟ้าสวรรค์จะ
ตกลงมา และบรรดาสิ� งที�มีอํานาจที�อยู่ใน
ฟ้าสวรรค์จะถกูเขย่าใหส้ะเทือน’
0+ และเมื1อนั>นเขาทั>งหลายจะเห็น ‘บุตร
มนุษย์เสด็จมาในหมู่เมฆ’ ด้วยฤทธานุ-

('0) มคา F:+; มธ 'M:0' ('%) ดนล '0:'0; มธ 'M:00 (':) ดนล /:0F; มธ 0::'? ('F) ลก 0':0%
('/) ดนล /:0+; ยอล 0:0; มธ 0::0'; มก 'M:+ (0') มธ 0::0% (00) พบญ '%:'-%; วว '%:'%
(0%) ยน '+:'; 0 ปต %:'F (0:) ดนล F:'M; ศฟย ':'? (0?) อสย '%:'M; ฮบ '0:0+ (0+) ดนล F:'%
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หน้า 2452มาระโก '%-':
ภาพอันยิ1งใหญ่และสง่าราศี
0F และเมื1 อนั>นพระองค์จะทรงส่งเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระองค์มา และจะรวบรวม
บรรดาคนที1 ทรงถูกเลือกสรรไว้แล้วของ
พระองค์จากลมทั>งสี1ทิศนั>น ตั> งแต่ที1สุด
ปลายแห่งแผ่นดินโลกจนถึงที1 สุดปลาย
แห่งฟ้าสวรรค์

คําอุปมาเกี�ยวกบัตน้มะเดื�อ
(มธ 0::%0-%%; ลก 0':0/-%')

0- บัดนี>  จงเรียนคาํอุปมาเรื1องต้นมะเดื1อ
เมื1อกิ1งก้านของมันยังอ่อนอยู่ และแตกใบ
ทั>งหลายแล้ว พวกท่านกท็ราบว่าฤดูร้อน
ใกล้จะถึงแล้ว
0/ ดังนั>นพวกท่านในลักษณะเดียวกัน
เมื1 อพวกท่านจะเห็นสิ1งเหล่านี> เกิดขึ> น ก็
จงทราบเถิดว่าเวลานั>นอยู่ใกล้แล้ว คือที1
ประตูเหล่านั>นแล้ว
%M เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า
คนชั1วอายุนี> จะไม่ล่วงลับไป จนกว่าสิ1งสาร
พัดเหล่านี> จะสาํเรจ็

จงเฝ้าคอยการเสด็จกลบัมา
ของพระคริสตอ์ย่างต่อเนื�อง

%' ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป
แต่บรรดาคาํของเราจะไม่สญูหายไปเลย
%0 แต่เกี1ยวกับวันนั>นและโมงนั>น ไม่มีผู้
ใดทราบ ไม่มี แม้แต่เหล่าทูตสวรรค์ซึ1 ง
อยู่ในสวรรค์ หรือพระบุตร เว้นแต่พระ
บิดา
%% ท่านทั>งหลายจงระวังให้ดี จงเฝ้าระวัง
และอธิษฐานอยู่ เพราะพวกท่านไม่ทราบ
ว่าเวลานั>นคือเมื1อไร

%: ด้วยว่าบุตรมนุษย์เปรียบเหมือนเจ้า
ของบ้านคนหนึ1งที1ออกเดินทางไกล ผู้ซึ1ง
ไปจากบ้านของเขา และได้มอบสิทธิอาํ-
นาจให้แก่พวกผู้รับใช้ของเขา และให้ทุก
คนมีการงานของตน และได้สั1งนายประตู
ให้เฝ้าอยู่
%? เหตุฉะนั>น ท่านทั>งหลายจงเฝ้าระวัง
อยู่ เพราะพวกท่านไม่ทราบว่าเจ้าของ
บ้านจะมาเมื1อไร จะมาเวลาเยน็ หรือเที1ยง
คืน หรือเวลาที1ไก่ขัน หรือในตอนเช้า
%+ เกรงว่าเมื1อมาอย่างกะทนัหัน เจ้าของ
บ้านจะพบพวกท่านกาํลังนอนหลับอยู่
%F และสิ1งที1 เรากล่าวแก่พวกท่าน เราก็
กล่าวแก่ทุกคนว่า จงเฝ้าระวังอยู่เถิด”

บทที� �7
พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบาย

ที�จะฆ่าพระเยซู
(มธ 0+:0-?; ลก 00:'-0)

' หลังจากสองวันจะถึงงานเลี> ยงแห่งเทศ
กาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื> อ
และพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์
ก็หาโอกาสที1พวกเขาจะจับพระองค์ด้วย
อุบาย และฆ่าพระองค์เสยี
0 แต่พวกเขากล่าวว่า “ไม่ใช่ในวันเลี> ยง
เกรงว่าประชาชนจะลุกฮือ”
มารียแ์ห่งหมู่บา้นเบธานีชโลมพระเยซู

(มธ 0+:+-'%; ยน '0:'--)
% และเมื1 อประทับอยู่ในหมู่บ้านเบธานี
ในบ้านของซีโมนคนโรคเรื> อน ขณะที1พระ
องค์ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ ผู้หญิง
คนหนึ1 งเข้ ามาโดยถื อผอบนํ>า มั นหอม

(0-) มธ 0::%0; ลก 0':0/ (%') อสย :M:-; 0 ปต %:F (%0) มธ 0::%+; กจ ':F
(%%) มธ 0:::0; ลก '0::M (%:) มธ '+:'/; 0:::?; 0?:': (%?) มธ 0:::0, ::
(') อพย '0:'-0F; มธ 0+:0-?; มก '::'0; ลก 00:' (%) มธ 0+:+; ลก F:%F; ยน '0:'
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หน้า 2453มาระโก ':

นาระดาที1มีราคามาก และนางทาํให้ผอบ
นั>นแตก และเทนํ>ามันนั>นบนพระเศียร
ของพระองค์
: และมีบางคนที1มีความขุ่นเคืองภายใน
ตัวเอง และกล่าวว่า “ทาํไมจึงทาํให้นํ>ามัน
หอมนี> เสยีเปล่า
? ด้วยว่านํ>ามันหอมนี> อาจจะถูกขายแล้ว
ได้เงินมากกว่าสามร้อยเหรียญเดนาริอัน
และเอาเงินนั> นแจกให้คนยากจนก็ได้”
และพวกเขาจึงบ่นต่อว่าผู้หญิงคนนั>น
+ และพระเยซูตรัสว่า “ปล่อยเธอไปเถิด
ทาํไมพวกท่านรบกวนเธอ เธอได้กระทาํ
การงานที1ดีแก่เรา
F ด้วยว่าพวกท่านมีคนยากจนอยู่กับพวก
ท่านเสมอ และเมื1 อไรก็ตามที1พวกท่าน
ปรารถนา พวกท่านกส็ามารถทาํการดีแก่
พวกเขาได้ แต่พวกท่านไม่มีเราอยู่ด้วย
เสมอไป
- เธอได้กระทาํสิ1งที1เธอสามารถทาํได้ เธอ
ได้มาล่วงหน้าเพื1 อชโลมกายของเราสาํ-
หรับการฝังศพ
/ เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า
ที1 ไหนก็ตามที1 ข่าวประเสริฐนี> จะถูกประ
กาศไปในทั1วทั>งโลก สิ1งนี> ที1 เธอได้กระทาํ
จะถูกกล่าวไปเป็นที1 ระลึกถึงเธอด้วยที1
นั1น”

ยูดาสตกลงที�จะทรยศพระเยซู
(มธ 0+:':-'+; ลก 00:%-+)

'M และยูดาสอิสคาริโอท คนหนึ1งในสิบ
สองคนนั>น ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่ เพื1อ
จะทรยศพระองค์ให้แก่พวกเขา

'' และเมื1อพวกเขาได้ยินสิ1งนั>น พวกเขา
กด็ีใจ และสญัญาว่าจะให้เงินแก่เขา และ
เขาหาโอกาสว่าเขาจะทรยศพระองค์โดย
สะดวกได้อย่างไร

พวกสาวกเตรียมการ
สําหรบัเทศกาลปัสกา

(มธ 0+:'F-'/; ลก 00:F-'%)
'0 และในวันแรกแห่งเทศกาลกินขนมปัง
ไร้เชื> อ เมื1อเขาทั>งหลายฆ่าลูกแกะสาํหรับ
ปัสกานั>น พวกสาวกของพระองค์ทูลพระ
องค์ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาที1จะให้ข้า
พระองค์ทั> งหลายไปและจัดเตรียมปัสกา
ให้พระองค์เสวยที1ไหน”
'% และพระองค์ทรงส่งสองคนในพวก
สาวกของพระองค์ไป และตรัสกับพวกเขา
ว่า “ท่านทั>งสองจงเข้าไปในกรุงนั>น และ
ที1 นั1นชายคนหนึ1 งที1กาํลังทูนหม้อนํ>ามาจะ
พบพวกท่าน จงตามคนนั>นไป
': และที1ไหนกต็ามที1เขาจะเข้าไป พวก
ท่านจงกล่าวแก่เจ้าของบ้านนั>นว่า พระ
อาจารย์ตรัสว่า ‘ห้องรับรองแขกอยู่ที1ไหน
ที1 ซึ1 งเราจะกินปัสกากับพวกสาวกของเรา
ได้นั>น’
'? และเจ้าของบ้านจะชี> ให้พวกท่านเห็น
ห้องใหญ่ชั>นบนที1ตกแต่งและจัดเตรียมไว้
แล้ว ที1 นั1นแหละ จงจัดเตรียมไว้สาํหรับ
พวกเราเถิด”
'+ และสาวกสองคนนั>นของพระองค์จึง
ออกไป และเข้ามาในกรุง และพบเหมือน
ที1พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเขา และพวกเขา
ได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม

(?) มธ '-:0-; 0M:''; มก '0:'?; ยน +:+'
(F) พบญ '?:''; มธ 0+:''; ยน F:%% (/) มธ 0-:'/-0M; มก '+:'?; ลก 0:::F
('M) สดด :':/; ??:'0-':; มธ 'M:0-: ('0) อพย '0:-; มธ 0+:'F-'/; ลก 00:F-'%
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หน้า 2454มาระโก ':

พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง
การทรยศพระองค์

(มธ 0+:0M-0:; ลก 00:':, 0'-0%)
(ยน '%:'--'/)

'F และในเวลาตอนเยน็ พระองค์จึงเสดจ็
มาพร้อมกับสบิสองคนนั>น
'- และขณะที1พวกเขาเอนกายลงและรับ
ประทานอยู่ พระเยซูตรัสว่า “เรากล่าว
ความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า คนหนึ1 งใน
พวกท่านซึ1งรับประทานอยู่กับเราจะทรยศ
เรา”
'/ และพวกเขาก็เริ1 มโศกเศร้า และทูล
พระองค์ทลีะคนว่า “คือข้าพระองค์หรือ”
และอีกคนหนึ1 งทูลว่า “คือข้าพระองค์
หรือ”
0M และพระองค์ทรงตอบและตรัสกับ
พวกเขาว่า “เป็นคนหนึ1 งในสิบสองคนนี>
ที1จุ่มลงในชามเดียวกันกับเรา
0' บุตรมนุษย์จะเสดจ็ไปตามที1มีเขียนไว้
แล้วว่าด้วยพระองค์นั>นจริง แต่วิบัติแก่
คนนั>น ซึ1งโดยคนนั>นบุตรมนุษย์ถูกทรยศ
ไว้ จะเป็นการดีสาํหรับคนนั>น ถ้าเขาไม่
เคยบังเกิดมาเลย”

การตั)งพิธีระลึกถึง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

(มธ 0+:0+-0/; ลก 00:'F-0M)
(' คร '':0%-0+)

00 และขณะที1พวกเขากาํลังรับประทาน
อยู่นั>น พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และ
ทรงขอบพระคุณ และทรงหักมัน และส่ง
ให้แก่พวกสาวก และตรัสว่า “จงรับไปกิน

เถิด นี1เป็นกายของเรา”
0% และพระองค์ทรงหยิบถ้วยมา และ
เมื1 อพระองค์ทรงขอบพระคุณแล้ว พระ
องค์ส่งถ้วยนั>นให้แก่พวกเขา และพวก
เขาทุกคนกด็ื1มจากถ้วยนั>น
0: และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “นี1
เป็นโลหิตของเราแห่งพันธสญัญาใหม่ ซึ1ง
หลั1งออกมาเพื1อคนเป็นอันมาก
0? เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั>งหลายว่า
เราจะไม่ดื1 มจากผลไม้แห่งเถาองุ่นต่อไป
อีก จนถึงวันนั>นที1 เราจะดื1 มมันใหม่ใน
อาณาจักรของพระเจ้า”
0+ และเมื1อพวกเขาได้ร้องเพลงนมัสการ
บทหนึ1 งแล้ว พวกเขาก็ออกไปยังภูเขา
มะกอกเทศ

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู
(มธ 0+:%'-%?; ลก 00:%'-%:)

(ยน '%:%+-%-)
0F และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ใน
คืนวันนี> พวกท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา
ด้วยมีเขียนไว้แล้วว่า ‘เราจะตีผูเ้ลี% ยงแกะ
นั%น และแกะทั%งหลายจะกระจัดกระจาย
ไป’
0- แต่หลังจากเราเป็นขึ> นมาแล้ว เราจะ
ไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าพวกท่าน”
0/ แต่เปโตรทูลพระองค์ว่า “ถึงแม้ว่าทุก
คนจะสะดุด ข้าพระองค์จะไม่สะดุดเลย”
%M และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เรากล่าว
ความจริงแก่ท่านว่า ในวันนี>  คือในคืนนี>
เอง ก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเรา
สามครั>ง”

('F) มธ 0+:0M-0:; ลก 00:':, 0'-0%; ยน '%:'- ('-) ยน +:FM-F'
(0') มธ 0+:0:; ลก 00:00 (00) มธ 0+:0+; ลก 00:'F; ' คร '':0% (0+) มธ 0+:%M
(0F) อสย ?%:?; ศคย '%:F; มธ 0+:%' (0-) มก '+:F (0/) มธ 0+:%%; ลก 00:%%
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หน้า 2455มาระโก ':

%' แต่เปโตรทูลอย่างแขง็กร้าวมากขึ> นว่า
“ถ้าข้าพระองค์จะตายพร้อมกับพระองค์
ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย”
พวกเขาทุกคนกทู็ลในทาํนองเดียวกันด้วย

พระเยซูทรงปวดรา้วทรมาน
ในสวนเกทเสมนี

(มธ 0+:%+-:+; ลก 00:%/-:+)
(ยน '-:')

%0 และพระเยซูกับพวกสาวกมาถึงสถาน
ที1แห่งหนึ1 งซึ1 งมีชื1 อว่า เกทเสมนี และ
พระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
“พวกท่านจงนั1งอยู่ที1นี1  ขณะที1 เราจะอธิษ
ฐาน”
%% และพระองค์ทรงพาเปโตร และยา-
กอบ และยอห์นไปกับพระองค์ และทรง
เริ1มประหลาดพระทัยอย่างมากมาย และ
หนักพระทยัยิ1งนัก
%: และตรัสกับพวกเขาว่า “จิตใจของเรา
โศกเศร้ายิ1งนัก แทบจะตายได้เลย พวก
ท่านจงรออยู่ที1นี1 และเฝ้าระวังอยู่เถิด”
%? และพระองค์เสดจ็ดาํเนินไปอีกหน่อย
หนึ1ง และซบพระกายลงบนพื> นดิน และ
อธิษฐานว่า ถ้าเป็นได้ให้ชั1วโมงนั>นล่วงพ้น
ไปจากพระองค์
%+ และพระองค์ทูลว่า “อับบา พระบิดา
เจ้าข้า สิ1งสารพัดกเ็ป็นไปได้สาํหรับพระ
องค์ ขอให้ถ้วยนี> เลื1 อนพ้นไปจากข้าพระ
องค์เถิด แต่อย่างไรก็ตาม อย่าให้เป็น
ตามที1ข้าพระองค์ปรารถนา แต่ให้เป็นไป
ตามที1พระองค์ทรงปรารถนาเถิด”
%F และพระองค์เสด็จกลับมา และทรง

พบพวกเขานอนหลับอยู่ และตรัสกับ
เปโตรว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านนอนหลับหรือ
ท่านจะเฝ้าอยู่สกัชั1วโมงหนึ1งไม่ได้หรือ
%- ท่านทั>งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
เกรงว่าพวกท่านจะเข้าในการทดลอง จิต
วิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื> อหนังก็
อ่อนกาํลัง”
%/ และพระองค์เสดจ็ไปอีก และอธิษฐาน
และทรงทูลบรรดาถ้อยคาํเดิม
:M และเมื1 อพระองค์เสด็จกลับมา พระ
องค์ทรงพบพวกเขานอนหลับอีก (เพราะ
ตาของพวกเขาลืมไม่ขึ> น) และพวกเขาไม่
ทราบว่าจะทูลตอบพระองค์ประการใดดี
:' และพระองค์เสด็จกลับมาครั> งที1สาม
และตรัสกับพวกเขาว่า “เดี_ยวนี>  จงนอน
ต่อไปและพวกท่านจงพักผ่อนเถิด พอ
เถิด โมงนั>นมาถึงแล้ว ดูเถิด บุตรมนุษย์
จะถูกทรยศไว้ในมือของพวกคนบาป
:0 จงลุกขึ> น ให้พวกเราไปกันเถิด ดูส ิ ผู้
ที1ทรยศเรามาใกล้แล้ว”

ยูดาสทรยศพระเยซู
พระเยซูทรงถูกจับตวัไป

(มธ 0+::F-?+; ลก 00::F-?%)
(ยน '-:%-'')

:% และในทนัใดนั>น ขณะที1พระองค์ตรัส
ยังไม่ทนัขาดคาํ ยูดาส คนหนึ1งในสบิสอง
คนนั>น ได้มา และพร้อมกับเขามีประชา
ชนเป็นอันมาก พร้อมด้วยดาบหลายเล่ม
และไม้ตะบองหลายอัน มาจากพวกปุโร-
หิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และพวกผู้
อาวุโส

(%0) มธ 0+:%+-:+; ลก 00::M (%%) มก ?:%F (%:) อสย ?%:%; มธ 0+:%-; ยน '0:0F
(%+) ยน ?:%M; +:%-; รม -:'?; กท ::+; ฮบ ?:F (%-) ลก 0':%+; รม F:'-; กท ?:'F
(:') ยน '%:'; 'F:' (:0) มธ 0+::+; ยน '-:'-0 (:%) สดด %:'; มธ 0+::F-?+; ลก 00::F-?%; ยน '-:%-''
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หน้า 2456มาระโก ':

:: และผู้ที1ทรยศพระองค์นั>นได้ให้อา-
ณัติสญัญาณแก่พวกเขา โดยกล่าวว่า “เรา
จะจุบผู้ใด กเ็ป็นผู้นั>นแหละ จงจับเขาไว้
และนาํเขาไปอย่างปลอดภัย”
:? และทนัททีี1ยูดาสมาถึง เขากต็รงไปหา
พระองค์ และกล่าวว่า “พระอาจารย์เจ้า
ข้า พระอาจารย์เจ้าข้า” และจุบพระองค์
:+ และคนเหล่านั>นกเ็อามือของพวกเขา
จับพระองค์ และคุมตัวพระองค์ไป

ดาบของเปโตร
พวกสาวกละทิ) งพระเยซู

(มธ 0+:?'-?+)
:F และคนหนึ1 งในคนเหล่านั>นที1 ยืนอยู่
ใกล้ ๆ ชักดาบเล่มหนึ1งออก และฟันผู้รับ
ใช้คนหนึ1งของมหาปุโรหิต และตัดหูของ
เขาขาด
:- และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “ท่านทั>งหลายออกมาเหมือนต่อสู้
กับโจรหรือ พร้อมด้วยดาบหลายเล่มและ
ไม้ตะบองหลายอัน เพื1อจะจับเรา
:/ เราได้อยู่กับพวกท่านทุกวันในพระ
วิหารโดยสั1งสอนอยู่ และพวกท่านไม่ได้
จับเรา แต่พระคัมภีร์จะต้องสาํเรจ็”
?M และพวกสาวกทุกคนได้ละทิ> งพระองค์
ไว้และหนีไป
?' และมีชายหนุ่มคนหนึ1 งติดตามพระ
องค์ไป โดยห่มผ้าป่านผืนหนึ1 งคลุมร่าง
กายที1 เปลือยเปล่าของตน และพวกคน
หนุ่มกจ็ับเขาไว้
?0 และเขาได้ทิ> งผ้าป่านผืนนั>นเสีย และ
หนีไปจากพวกเขาเปลือยกายอยู่

พระเยซูทรงเผชิญหนา้
กบัมหาปุโรหิตและสภา

(มธ 0+:?F-+-)
(ยน '-:'0-':, '/-0:)

?% และคนทั>งหลายได้นาํตัวพระเยซูไป
หามหาปุโรหิต และพร้อมกับมหาปุโรหิต
มีบรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกผู้
อาวุโส และพวกธรรมาจารย์ประชุมกันอยู่
?: และเปโตรได้ติดตามพระองค์ไป
ห่าง ๆ กระทั1งจนเข้าไปถึงคฤหาสน์ของ
มหาปุโรหิต และเขานั1งกับพวกคนใช้ และ
ผิงไฟอยู่
?? และพวกปุโรหิตใหญ่ และบรรดา
สมาชิกสภาได้เสาะหาพยานเพื1 อให้การ
ปรักปราํพระเยซูเพื1 อจะประหารพระองค์
เสยี และหาไม่พบเลย
?+ ด้วยว่าหลายคนได้ให้คาํพยานเทจ็
ปรักปราํพระองค์ แต่คาํพยานของพวก
เขาไม่สอดคล้องกัน
?F และมีบางคนยืนขึ> น และให้คาํพยาน
เทจ็ปรักปราํพระองค์ โดยกล่าวว่า
58 “พวกเราได้ยินคนนี> กล่าวว่า ‘เราจะ
ทาํลายพระวิหารนี> ที1สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์
และภายในสามวันเราจะสร้างอีกแห่งหนึ1ง
ขึ> นมาซึ1งไม่สร้างด้วยมือมนุษย์’”
?/ แต่คาํพยานของพวกเขากไ็ม่สอด
คล้องกัน
+M และมหาปุโรหิตจึงลุกขึ> นยืนในท่าม
กลางเขาทั>งหลาย และถามพระเยซู โดย
กล่าวว่า “ท่านไม่ตอบอะไรเลยหรือ มัน
เรื1องอะไรเล่าซึ1งคนเหล่านี> เป็นพยานปรัก

(::) สภษ 0F:+ (:-) มธ 0+:??; ลก 00:?0 (:/) สดด 00:+; อสย ?%:F; มธ 0':0%
(?M) สดด --:- (?%) มธ '+:0'; มก '?:'; ลก /:00 (??) มธ 0+:?/
(?+) อพย 0M:'+; สดด %?:'' (?-) ยน 0:'/ (+M) มธ 0+:+0
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หน้า 2457มาระโก ':-'?
ปราํท่าน”
+' แต่พระองค์ทรงนิ1งอยู่ และมิได้ทรง
ตอบประการใด อีกครั> งมหาปุโรหิตจึง
ถามพระองค์ และกล่าวแก่พระองค์ว่า
“ท่านเป็นพระคริสต์ พระบุตรของผู้เสวย
สขุหรือ”
+0 และพระเยซูตรัสว่า “เราเป็น และ
ท่ านทั> งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ นั1 งอยู่
เบื> องขวาพระหัตถ์แห่งฤทธานุภาพ และ
เสดจ็มาในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์”
+% แล้วมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื> อของตน
และกล่าวว่า “พวกเราต้องการเหล่าพยาน
อะไรอีกเล่า
+: ท่านทั>งหลายได้ยินคาํหมิ1นประมาท
นั>นแล้ว ท่านทั>งหลายคิดอะไร” และพวก
เขาทุกคนจึงประณามพระองค์ให้มีความ
ผิดถึงตาย
+? และบางคนก็เริ1มถ่มนํ>าลายรดพระ
องค์ และคลุมพระพักตร์พระองค์ และตี
พระองค์ และกล่าวแก่พระองค์ว่า “จง
พยากรณ์สิ” และพวกคนใช้ตบพระองค์
ด้วยฝ่ามือของตน

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
(มธ 0+:+/-F?; ลก 00:?+-+0)

(ยน '-:'+-'-, 0?-0F)
++ และขณะที1เปโตรอยู่เบื> องล่างในคฤ-
หาสน์นั>น มีคนหนึ1 งในพวกสาวใช้ของ
มหาปุโรหิตมา
+F และเมื1อเธอเห็นเปโตรผิงไฟอยู่ เธอก็
เขม้นดูเขา และกล่าวว่า “และเจ้าได้อยู่
กับเยซูแห่งนาซาเรธ็ด้วย”

+- แต่เขาปฏิเสธ โดยกล่าวว่า “ข้าไม่รู้
และข้าไม่เข้าใจว่า เจ้าพูดเรื1องอะไร” และ
เขาได้ออกไปที1ระเบียง และไก่กขั็น
+/ และอีกครั> ง สาวใช้คนหนึ1 งได้เห็น
เปโตร และเริ1มกล่าวแก่คนทั>งหลายที1ยืน
อยู่ใกล้ ๆ ว่า “คนนี> เป็นคนหนึ1งในพวก
เขา”
FM และเขากป็ฏิเสธอีก และหลังจากผ่าน
ไปสกัครู่หนึ1ง คนทั>งหลายที1ยืนอยู่ใกล้ ๆ
นั>นได้กล่าวแก่เปโตรอีกว่า “แน่นอนเจ้า
เป็นคนหนึ1งในพวกนั>น ด้วยว่าเจ้าเป็นชาว
กาลิลี และสาํเนียงของเจ้าก็ส่อไปทาง
เดียวกัน”
F' แต่เขาก็เริ1 มสบถและสาบาน โดย
กล่าวว่า “ข้าไม่รู้ จักชายคนนี> ที1พวกเจ้า
กล่าวถึงนั>น”
F0 และไก่กขั็นเป็นครั>งที1สอง และเปโตร
จึงระลึกถึงคาํที1พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่า
“ก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสาม
ครั> ง” และเมื1อเปโตรหวนคิดถึงเรื1 องนั>น
เขากร้็องไห้

บทที� �:
พระเยซูทรงถูกนาํไปอยู่ต่อหนา้ปีลาต

(มธ 0F:'-0, ''-'?)
(ลก 0%:'-F, '%-'-)

(ยน '-:0--:M; '/:'-'+)
' และทนัใดนั>นในตอนเช้า พวกปุโรหิต
ใหญ่ได้ปรึกษากันกับพวกผู้อาวุโส และ
พวกธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภา
และได้มัดพระเยซู และพาพระองค์ไป
และมอบพระองค์ไว้แก่ปีลาต

(+') อสย ?%:F; ลก 00:+F-F' (+0) ลก 00:+/ (+:) ยน 'M:%%, %+; '/:F
(+?) อสย ?M:+ (++) ยน '-:'+-'-, 0?-0F (+F) ยน '::? (+/) มธ 0+:F'
(FM) ลก 00:?/; กจ 0:F (F0) มธ 0+:F? (') สดด 0:0; กจ %:'%
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0 และปีลาตถามพระองค์ว่า “ท่านเป็น
กษัตริย์ของพวกยิวหรือ” และพระองค์
ตรัสตอบท่านว่า “กท็่านว่าแล้วนี1”
% และพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้องพระองค์
เป็นหลายประการ แต่พระองค์มิได้ตรัส
ตอบประการใด
: และปีลาตถามพระองค์อีก โดยกล่าวว่า
“ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ดูเถิด พวกเขา
กล่าวความปรักปราํท่ านเป็นหลายประ
การ”
? แต่พระเยซูยังมิได้ตรัสตอบประการใด
จนปีลาตประหลาดใจ
+ บัดนี> ในเทศกาลเลี> ยงนั>น ปีลาตเคย
ปล่อยนักโทษคนหนึ1งให้แก่พวกเขา ผู้ใด
กต็ามที1พวกเขาปรารถนา

บารบับสัถูกปล่อยไป
พระเยซูจะถูกตรึงที�กางเขน

(มธ 0F:'+-0+; ลก 0%:'+-0?)
(ยน '-::M)

F และมีคนหนึ1งชื1อ บารับบัส ซึ1งถูกมัดไว้
กับคนเหล่านั> นที1 ได้ทาํการจลาจลกับเขา
ผู้ซึ1งได้กระทาํการฆาตกรรมในการจลาจล
นั>น
- และประชาชนซึ1งได้ร้องเสยีงดัง กเ็ริ1ม
ขอปีลาตให้ทาํตามที1 ท่านเคยทาํให้พวก
เขานั>น
/ แต่ปีลาตได้ตอบพวกเขา โดยกล่าวว่า
“เจ้าทั> งหลายปรารถนาจะให้ เราปล่อย
กษัตริย์ของพวกยิวแก่พวกเจ้าหรือ”
'M ด้วยว่าท่านทราบอยู่ว่า พวกปุโรหิต
ใหญ่ได้มอบพระองค์ไว้เพราะความอิจฉา

'' แต่พวกปุโรหิตใหญ่ยุยงประชาชนว่า
ปีลาตควรปล่อยบารับบัสแก่พวกเขามาก
กว่า
'0 และปีลาตตอบและกล่าวแก่พวกเขา
อีกว่า “ถ้าอย่างนั>น เจ้าทั>งหลายปรารถนา
จะให้เราทาํอะไรแก่คนนี>  ผู้ซึ1งเจ้าทั>งหลาย
เรียกว่า กษัตริย์ของพวกยิว”
'% และเขาทั>งหลายร้องตะโกนอีกว่า
“ตรึงเขาเสยีที1กางเขนเถิด”
': แล้วปีลาตกล่าวแก่เขาทั>งหลายว่า
“ทาํไม เขาได้ทาํความชั1วร้ายประการใด”
และเขาทั>งหลายยิ1งร้องมากขึ> นว่า “ตรึง
เขาเสยีที1กางเขนเถิด”
'? และดังนั>นปีลาต ซึ1งปรารถนาจะเอา
ใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสให้แก่พวก
เขา และมอบพระเยซู เมื1อท่านได้โบยตี
พระองค์แล้ว ให้ถูกตรึงที1กางเขน

พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม
(มธ 0F:0F-%')

'+ และพวกทหารจึงนาํพระองค์เข้าไปใน
ราชสาํนัก ที1ถูกเรียกว่า ศาลาปรีโทเรียม
และพวกทหารเรียกทั> งกองให้มารวมตัว
กัน
'F และพวกเขาสวมเสื>อสม่ีวงให้พระองค์
และได้ทอมงกุฎหนาม และสวมมงกุฎนั>น
รอบพระเศียรของพระองค์
'- และเริ1มคาํนับพระองค์ว่า “ขอทรง
พระเจริญ กษัตริย์ของพวกยิว”
'/ และพวกเขาได้ตีพระองค์บนพระ
เศียรด้วยไม้อ้อ และได้ถ่มนํ>าลายรดพระ
องค์ และเมื1 อคุกเข่าของพวกเขาลง ได้

(0) มธ 0F:''-': (%) ยน '/:/ (:) มธ 0F:'% (?) อสย ?%:F
(+) มธ 0F:'?-0+ ('') กจ %:': ('0) มคา ?:0 (':) ' ปต 0:0'-0%
('?) อสย ?%:- ('+) มธ 0F:0F ('/) อสย ?M:+
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นมัสการพระองค์
0M และเมื1อพวกเขาได้ล้อเลียนพระองค์
แล้ว พวกเขากถ็อดเสื> อสม่ีวงนั>นออกจาก
พระองค์ และเอาเสื> อผ้าของพระองค์เอง
สวมให้พระองค์ และนาํพระองค์ออกไป
เพื1อจะตรึงพระองค์เสยีที1กางเขน
0' และพวกเขาจึงเกณฑ์คนหนึ1 งชื1 อ
ซีโมนชาวไซรีน ผู้ที1เดินผ่านมา เมื1อออก
มาจากบ้านนอก เป็นบิดาของอเลก็ซาน-
เดอร์และรูฟัส ให้แบกกางเขนของพระ
องค์ไป

การตรึงที�ไมก้างเขน
(มธ 0F:%%-?+; ลก 0%:%%-:/)

(ยน '/:'F-%F)
00 และพวกเขาพาพระองค์มาถึงสถานที1
แห่งหนึ1งชื1อ กลโกธา ที1แปลว่า สถานที1
แห่งกะโหลกศีรษะอันหนึ1ง
0% และพวกเขาเอานํ>าองุ่นระคนกับมด-
ยอบให้พระองค์ดื1 ม แต่พระองค์ไม่ยอม
รับนํ>าองุ่นนั>น
0: และเมื1อพวกเขาได้ตรึงพระองค์ที1กาง
เขนแล้ว พวกเขากเ็อาเสื>อผ้าของพระองค์
มาแบ่งปันกัน โดยจับสลากกันแบ่งปัน
เสื> อผ้าเหล่านั>น ว่าแต่ละคนควรจะเอา
อะไรไป
0? และเป็นเวลาสามโมงเช้า และพวกเขา
ได้ตรึงพระองค์ที1กางเขน
0+ และข้อกล่าวหาที1ลงโทษพระองค์มา
ติดไว้ข้างบน ซึ1 งเขียนว่า “กษัตริย์ของ
ชนชาติยิว”
0F และพร้อมกับพระองค์พวกเขาตรึง

โจรสองคนไว้ ข้างขวาพระหัตถ์ของพระ
องค์คนหนึ1 ง และข้างซ้ายพระหัตถ์ของ
พระองค์อีกคนหนึ1ง
0- และพระคัมภีร์ข้อนั>นได้ถูกทาํให้สาํ-
เร็จจริง ซึ1งกล่าวว่า ‘และท่านถูกนับเขา้
กบับรรดาผูล้ะเมิด’
0/ และคนทั>งหลายที1เดินผ่านไปมานั>นก็
ด่าว่าพระองค์ โดยส่ายศีรษะของพวกเขา
และกล่าวว่า “ฮ้า เจ้าผู้ที1ทาํลายพระวิหาร
และสร้างมันขึ> นมาในสามวันน่ะ
%M จงช่วยตัวเองให้รอด และลงมาจาก
กางเขนเถิด”
%' ในทาํนองเดียวกันพวกปุโรหิตใหญ่ก็
ล้อเลียนพระองค์ด้วย โดยกล่าวในท่าม
กลางพวกเขาเองพร้อมกับพวกธรรมา-
จารย์ว่า “เขาเคยช่วยคนอื1นให้รอดได้
เขาช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้
%0 จงให้เจ้าพระคริสต์ กษัตริย์ของลูก
หลานของอิสราเอล ลงมาจากกางเขน
เดี_ยวนี> เถิด เพื1 อพวกเราจะได้เห็นและ
เชื1 อ” และสองคนนั>นที1 ถูกตรึงไว้พร้อม
กับพระองค์กด่็าว่าพระองค์
%% และเมื1อเวลาเที1ยงมาถึงแล้ว กบั็งเกิด
ความมืดทั1 วทั> งแผ่นดินจนถึงเวลาบ่าย
สามโมง
%: และตอนบ่ายสามโมงนั>น พระเยซูทรง
ร้องเสียงดัง โดยทูลว่า “เอโลอี เอโลอี
ลามาสะบักธานี” ที1แปลว่า “พระเจา้ของ
ขา้พระองค์ พระเจา้ของขา้พระองค์ ทําไม
พระองค์ทรงทอดทิ% งขา้พระองค์เสียแลว้”
%? และบางคนในพวกเขาที1ยืนอยู่ใกล้ ๆ

(0M) สดด %?:'+ (0') มธ 0F:%0 (00) มธ 0F:%% (0%) มธ 0F:%: (0:) สดด 00:'- (0?) มธ 0F::?
(0+) มธ 0F:%F (0F) อสย ?%:/ (0-) อสย ?%:'0; ลก 00:%F (0/) สดด 00:+
(%') ลก F:':-'? (%0) มธ 0F:::; ลก 0%:%/ (%%) มธ 0F::? (%:) สดด 00:'
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เมื1อพวกเขาได้ยินเช่นนั>น กล่าวว่า “ดูเถิด
เขาเรียกเอลียาห์”
%+ และคนหนึ1 งวิ1 งไป และเติมฟองนํ>า
ด้วยนํ>าองุ่นเปรี> ยว และเสยีบมันบน ไม้อ้อ
และส่งให้พระองค์ดื1 ม โดยกล่าวว่า
“ปล่อยไว้เถิด ให้พวกเราคอยดูว่า เอลี-
ยาห์จะมาปลดเขาลงหรือไม่”
%F และพระเยซูทรงร้องด้วยเสยีงดัง และ
ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตขึ> นไป
%- และม่านแห่งพระวิหารกถู็กฉีกออก
เป็นสองท่อนตั>งแต่บนตลอดล่าง
%/ และเมื1อนายร้อย ผู้ซึ1งยืนอยู่ตรงพระ
พักตร์พระองค์ เห็นว่าพระองค์ทรงร้อง
เช่นนั>น และทรงปล่อยพระวิญญาณจิตขึ> น
ไปแล้ว เขากล่าวว่า “แท้จริงท่านผู้นี> เป็น
พระบุตรของพระเจ้า”
:M และที1นั1นมีผู้หญิงหลายคนกาํลังมอง
ดูอยู่แต่ไกล ในท่ามกลางพวกนั>นมีมารีย์
ชาวมักดาลา และมารีย์มารดาของยากอบ
น้อยและของโยเสส และสะโลเม
:' (ผู้ซึ1 งเมื1 อพระองค์ยังอยู่ในแคว้น
กาลิลี ได้ติดตามพระองค์ และปรนนิบัติ
พระองค์ด้วย) และผู้หญิงอื1นอีกหลายคน
ซึ1 งได้ขึ> นมาพร้อมกับพระองค์มายังกรุง
เยรูซาเลม็

พระเยซูทรงถูกฝังไวใ้น
อุโมงคฝั์งศพของโยเซฟ

(มธ 0F:?F-+'; ลก 0%:?M-?+)
(ยน '/:%--:0)

:0 และบัดนี> เมื1อมาถึงเวลาเยน็ เพราะว่า
วันนั>นเป็นวันเตรียม คือเป็นวันก่อนวัน

สะบาโต
:% โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย ซึ1งเป็นคน
หนึ1งในพวกสมาชิกสภาที1 น่านับถือ ผู้ซึ1 ง
กาํลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วย
ก็มา และเข้าไปหาปีลาตด้วยความกล้า
หาญ และขอพระศพของพระเยซู
:: และปีลาตก็ประหลาดใจว่าพระองค์
สิ> นพระชนม์แล้วหรือ และได้เรียกนาย
ร้อยคนนั>นมาหาท่าน ท่านถามเขาว่า พระ
องค์ตายไปสกัพักแล้วหรือ
:? และเมื1อท่านได้ทราบเรื1องนั>นจากนาย
ร้อยแล้ว ท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟ
:+ และโยเซฟได้ซื> อผ้าป่านเนื> อละเอียด
และนาํพระองค์ลงมา และพันพระองค์ไว้
ในผ้าป่านเนื> อละเอียด และวางพระองค์ไว้
ในอุโมงค์ฝังศพซึ1งได้สกัดไว้ในศิลา และ
ได้กลิ> งหินก้อนหนึ1งปิดปากอุโมงค์ไว้
:F และมารีย์ชาวมักดาลา และมารีย์
มารดาของโยเสส ได้เห็นสถานที1ที1วางพระ
ศพพระองค์ไว้

บทที� �;
การคืนพระชนมข์องพระเยซู
และเหตุการณที์�ติดตามมา

(มธ 0-:'-'?; ลก 0::'-:/)
(ยน 0M:'-0%)

' และเมื1อวันสะบาโตผ่านไปแล้ว มารีย์
ชาวมักดาลา และมารีย์มารดาของยากอบ
และสะโลเม ได้ซื> อบรรดาเครื1 องหอมมา
เพื1อพวกนางจะมาและชโลมพระองค์
0 และเวลารุ่งเช้าวันต้นสปัดาห์ พวกนาง
ได้มาถึงอุโมงค์ตอนดวงอาทติย์ขึ> น

(%+) สดด +/:0' (%F) มธ 0F:?M; ลก 0%::+ (%-) อพย 0+:%' (%/) มธ 0F:?: (:M) สดด %-:''
(:') ลก -:0-% (:0) มธ 0F:?F; ลก 0%:?M; ยน '/:%- (:%) มธ 0F:?F; ลก 0:0?, %-
(:+) อสย ?%:/; มธ 0F:?/; ลก 0%:?% (') มธ 0-:'; ลก 0%:?+; 0::'-'M; ยน '/:%/ (0) ลก 0::'; ยน 0M:'
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% และพวกนางพูดกันในท่ามกลางพวก
นางเองว่า “ใครจะกลิ> งก้อนหินออกจาก
ปากอุโมงค์ให้พวกเรา”
: และเมื1อพวกนางมองดูแล้ว พวกนาง
ก็เห็นว่าก้อนหินนั> นถูกกลิ> งออกไปแล้ว
เพราะก้อนหินนั>นใหญ่โตมาก
? และเมื1อเข้าไปในอุโมงค์แล้ว พวกนาง
ได้เห็นหนุ่มคนหนึ1 งกาํลังนั1 งอยู่ ข้างขวา
นุ่งห่มผ้ายาวสีขาว และพวกนางก็ตกใจ
กลัว
+ และคนหนุ่มนั>นกล่าวแก่พวกนางว่า
“อย่าตกใจกลัวเลย พวกท่านแสวงหาพระ
เยซูแห่งนาซาเร็ธ ผู้ซึ1งได้ถูกตรึงไว้ที1กาง
เขน พระองค์ทรงเป็นขึ> นมาแล้ว พระองค์
ไม่ได้ประทับอยู่ที1นี1  ดูสถานที1ซึ1งพวกเขา
ได้วางพระองค์เถิด
F แต่จงไปตามทางของพวกท่าน บอก
พวกสาวกของพระองค์และเปโตรเถิดว่า
พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่าน
ทั>งหลาย ท่านทั>งหลายจะเห็นพระองค์
ที1 นั1น ตามที1พระองค์ตรัสไว้แก่พวกท่าน
แล้ว”
- และพวกนางกอ็อกไปโดยเรว็ และหนี
ไปจากอุโมงค์นั>น เพราะพวกนางตัวสั1น
และประหลาดใจ และพวกนางมิได้พูดสิ1ง
หนึ1งสิ1งใดกับผู้ใดเลย เพราะพวกนางกลัว
/ บัดนี> เมื1อพระเยซูทรงเป็นขึ> นมาเวลารุ่ง
เช้าวันต้นสปัดาห์ พระองค์ทรงปรากฏแก่
มารีย์ชาวมักดาลาก่อน ผู้ซึ1 งพระองค์ได้
ขับผีออกเจด็ตน
'M และมารีย์ไปและบอกพวกคนที1 เคย

อยู่กับพระองค์แต่ก่อน ขณะที1พวกเขา
กาํลังโศกเศร้าและร้องไห้อยู่
'' และพวกเขา เมื1อพวกเขาได้ยินว่าพระ
องค์ทรงพระชนม์อยู่ และได้ถูกเห็นโดย
มารีย์แล้ว กไ็ม่เชื1อ
'0 หลังจากนั>นพระองค์ทรงปรากฏพระ
กายในอีกรูปหนึ1 งแก่สองคนในพวกเขา
ขณะที1เขาทั>งสองกาํลังเดินไป และออกไป
บ้านนอก
'% และเขาทั>งสองจึงไปและบอกพวก
สาวกที1เหลืออยู่นั>น และเขาทั>งหลายไม่ได้
เชื1อเขาทั>งสองเหมือนกัน
': ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวก
สิบเอ็ดคนขณะที1 พวกเขาเอนกายลงรับ
ประทานอยู่ และทรงติเตียนพวกเขา
เพราะความไม่เชื1 อและความแข็งกระด้าง
แห่งใจของพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ได้
เชื1 อคนเหล่านั> นซึ1 งได้เห็นพระองค์หลัง
จากพระองค์ทรงเป็นขึ> นมาแล้ว
'? และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่าน
ทั>งหลายจงออกไปทั1วโลก และประกาศ
ข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน
'+ ผู้ที1เชื1อและรับบัพติศมากจ็ะรอด แต่
ผู้ที1ไม่เชื1อจะถูกลงพระอาชญา
'F และบรรดาหมายสาํคัญเหล่านี> จะติด
ตามคนเหล่านั>นที1เชื1อ คือในนามของเรา
พวกเขาจะขับผีออกหลายตน พวกเขาจะ
พูดด้วยภาษาใหม่หลายภาษา
'- พวกเขาจะจับงูหลายตัวได้ และถ้า
พวกเขาดื1 มสิ1งใดที1มีพิษ สิ1งนั>นจะไม่ทาํ
อันตรายแก่พวกเขา พวกเขาจะวางมือบน

(?) ลก 0::%; ยน 0M:''-'0 (+) มธ 0-:+; ลก 0::+ (F) มธ 0+:%0; มก '::0- (-) มธ 0-:- (/) ลก -:0
('M) ลก 0::'M ('') มธ 0-:'F; ลก 0::''; ยน 0M:0? ('0) ลก 0::'% (':) ลก 0::%+; ยน 0M:'/
('?) มธ 0-:'/; ยน '?:'+ ('+) ยน %:'-; กจ 0:%- ('F) มก /:%-; ลก 'M:'F ('-) ลก 'M:'/; กจ ?:'?

 41_mar.pub 
 page 48

 Thursday, May 25, 2023 11:38 



หน้า 2462มาระโก '+

คนเจ็บป่วย และคนเหล่านั>นจะหายเป็น
ปกติ”

การเสด็จขึ) นไป
สู่สวรรคข์องพระเยซู

(ลก 0::?M-?%; กจ ':+-'')
'/ ดังนั>นหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ตรัสกับพวกเขาแล้ว พระองค์กท็รงถูกรับ

ขึ> นไปในสวรรค์ และประทบัเบื> องขวาพระ
หัตถ์ของพระเจ้า
0M และพวกเขาได้ออกไป และประกาศ
ทุกแห่งทุกหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วม
งานกับพวกเขา และทรงสนับสนุนพระ
คาํนั> นด้วยบรรดาหมายสาํคัญที1 ตามมา
เอเมน

('/) สดด ''M:'; ลก /:?'; กจ ':0
(0M) ฮบ 0::
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