า 1973
ข่าวประเสริฐหน้ของพระเยซู
คริสต์
เรียบเรียงโดยท่านมาระโก
การเทศนาสังสอนของ
ยอห์นผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
(มธ &:(-(()
(ลก &:(-(,)
(ยน (:,--, (/-0-)
ข่ าวประเสริ ฐของพระเยซู
คริ สต์ พระบุ ตรของพระเจ้ า
เริ3 มต้ นตรงนี4
2 ตามที3 ได้ เขี ยนไว้ ในคํา ของ
ศาสดาพยากรณ์ว่า `ดูเถิ ด เรา
ใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่ าน ผู ้
นั  นจะเตรี ยมมรรคาของท่ านไว้
ข้างหน้าท่ าน
3เสี ยงผู ้ร อ้ งในถิ" นทุ รกันดารว่า
"จงเตรี ยมมรรคาแห่ ง องค์ พระ
ผู เ้ ป็ นเจ้า จงกระทําหนทางของ
พระองค์ให้ตรงไป"'
4 ยอห์ น ให้ เขารั บบั พติ ศมาใน
ถิ3 นทุ รกันดาร และประกาศเรื3 อง
บั พติ ศมาอั นสํา แดงการกลั บใจ
ใหม่ เพื3 อการยกโทษความผิ ด
บาป
5คนทั3 วแคว้ นยู เดี ยกั บชาวกรุ ง
เยรู ซ าเล็ ม ได้ พากั น ออกไปหา
ยอห์ น สารภาพความผิ ดบาป
ของตน และได้ รับบัพติศมาจาก
ท่านในแม่ นาํ4 จอร์แดน
6 ยอห์ น แต่ ง กายด้ วยผ้ าขนอู ฐ

1

และใช้ หนั งสั ตว์ คาดเอว รั บ
ประทานตัG กแตนและนํา4 ผึ4 งป่ า
7ท่ านประกาศว่ า "ภายหลั งเรา
จะมี พระองค์ ผ้ ู หนึ3 งเสด็จมาทรง
เป็ นใหญ่ กว่ าเราอี ก ซึ3 งเราไม่
คู่ ควรแม้ จะน้ อมตั วลงแก้ สาย
ฉลองพระบาทให้ พระองค์
8 จริ ง ๆแล้ วเราให้ เจ้ าทั4 งหลาย
รั บบั พติ ศมาด้ วยนํา4 แต่ พระ
องค์ น4 ั นจะให้ เจ้ าทั4 งหลายรั บ
บั พติ ศมาด้ วยพระวิ ญญาณบริ สุทธิN "
พระเยซู ทรงรับบัพติ ศมา
จากยอห์น
(มธ &:(&-(O)
(ลก &:0(-00)
9ต่ อมา ในคราวนั4 นพระเยซู
เสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้ น
กาลิ ลี และได้ ทรงรั บบั พติ ศมา
จากยอห์ นในแม่ นาํ4 จอร์แดน
10 พอพระองค์ เสด็จขึ4 นมาจาก
นํา4 ในทันใดนั4 นก็ทอดพระเนตร
เห็นท้ องฟ้ าแหวกออก และพระ
วิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบน
พระองค์
11 แล้ วมี พระสุ รเสี ยงมาจากฟ้ า
สวรรค์ ว่ า "ท่ านเป็ นบุ ตรที3 รั ก
ของเรา เราชอบใจในท่านมาก"

(() มธ (:(; ลก &:00 (0) มลค &:( (&) อสย ST:&; มธ &:& (S) มธ &:(; ลก &:&
(U) มธ &:U (,) มธ &:S (O) มธ &:((; ยน (:0O; กจ (&:0U (-) อสย SS:&; กจ (:U
(/) มธ &:(&; ลก &:0( ((T) อสค (:(; มธ &:(, ((() สดด 0:O; อสย S0:(; มธ &:(O
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มาระโก (
หน้ า 1974
พญามารทดลองพระเยซู
เป็ นชาวประมง
17 พระเยซูตรัสกับเขาว่ า "ท่าน
(มธ S:(-((; ลก S:(-(&)
12 ในทันใดนั4 น พระวิญญาณจึง จงตามเรามาเถิด และเราจะตั4 ง
เร่ งเร้ าพระองค์ ให้ เสด็จเข้ าไปใน ท่านให้ เป็ นผู้ หาคนดังหาปลา"
18 เขาก็ละอวนตามพระองค์ ไป
ถิ3 นทุ รกันดาร
13 และซาตานได้ ทดลองพระ ทันที
องค์ อยู่ ในถิ3 นทุ รกั นดารนั4 นถึ ง 19 ครั4 นพระองค์ ทรงดํา เนิ นต่ อ
สี3 สิ บวั น พระองค์ ทรงอยู่ ในที3 ไปอี กหน่ อยหนึ3 ง พระองค์ ก ็
ของสั ตว์ ป่ า
และมี พวกทู ต ทอดพระเนตรเห็ นยากอบบุ ตร
ชายเศเบดี กั บยอห์ นน้ องชาย
สวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์
พระเยซู ทรงเริ มเทศนาสังสอน ของเขา กําลังชุ นอวนอยู่ ในเรือ
20 ในทั นใดนั4 นพระองค์ ได้ ทรง
ในแคว้นกาลิลี
เรี ยกเขา เขาจึ งละเศเบดี บิ ดา
(มธ S:(0-(&; ลก S:(S)
14 ครั4 นยอห์ นถู กขั ง ไว้ ในคุ ก ของเขาไว้ ท3ี เรื อกั บลู กจ้ าง และ
แล้ ว พระเยซู ได้ เสด็จมายั ง ได้ ตามพระองค์ไป
พระเยซู ทรงขับผี
แคว้ นกาลิ ลี ทรงประกาศข่ าว
ในเมืองคาเปอรนาอุม
ประเสริ ฐแห่ งอาณาจักรของพระ
(ลก S:&(-&O)
เจ้ า
15 และตรัสว่ า "เวลากําหนดมา 21 พระองค์ กั บพวกของพระ
ถึ งแล้ ว และอาณาจั กรของพระ องค์ จึ งเข้ าไปในเมื องคาเปอรเจ้ าก็มาใกล้ แล้ ว ท่ านทั4 งหลาย นาอุ มและพอถึ งวั นสะบาโตพระ
จงกลั บใจเสี ยใหม่ และเชื3 อข่ าว องค์ ได้ เสด็จเข้ าไปในธรรมศาลา
เทศนาสั3 งสอน
ประเสริฐเถิด"
22 เขาทั4 งหลายก็ อั ศจรรย์ ใจ
ทรงเรี ยกซี โมน อันดรู ว ์
ด้ วยคํา สั3 งสอนของพระองค์
ยากอบ และยอห์น
เพราะว่ าพระองค์ ได้ ทรงสั3 งสอน
(มธ S:(--&0)
เขาด้ วยสิ ทธิ อาํ นาจ หาเหมื อน
(ลก U:(T-(()
16 ขณะที3 พระองค์ เสด็จไปตาม พวกธรรมาจารย์ไม่
ชายทะเลกาลิ ลี พระองค์ ก ็ทรง 23 มี ชายคนหนึ3 งในธรรมศาลา
ทอดพระเนตรเห็ น ซี โ มนและ ของเขามีผีโสโครกเข้ าสิง มันได้
อั นดรู ว์ น้ องชายของซี โมนกํา ลั ง ร้ องออกมา
ทอดอวนอยู่ ท3ี ทะเล ด้ วยว่ าเขา 24 ว่ า "พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ
((0) มธ S:(; ลก S:( ((&) มธ S:(T ((S) มธ S:(0 ((U) ดนล /:0U; มธ &:0; S:(O
((,) มธ S:(-; ลก U:0 ((O) มธ (&:SO ((-) มธ (/:0O; ลก (S:0, (0() มธ S:(&, 0&
(00) มธ O:0- (0&) มธ (0:S&; มก U:0; ลก S:&& (0S) สดด (,:(T; มธ -:0--0/
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หน้ า 1975
มาระโก (
ปล่ อยเราไว้ เราเกี3 ยวข้ องอะไร 31 แล้ วพระองค์ ก ็ เ สด็ จ ไปจั บ
กั บท่ านเล่ า ท่ านมาเพื3 อจะทํา มื อนางพยุ งขึ4 นและทั นใดนั4 นไข้
ลายเราหรื อ เรารู้ ว่ าท่ านเป็ นผู้ ก็หาย นางจึ งปรนนิ บั ติ เขาทั4 ง
ใด ท่านคือองค์บริสุทธิN ของพระ หลาย
เจ้ า"
พระเยซู ทรงรักษา
25 พระเยซู จึ ง ตรั ส ห้ ามมั น ว่ า
คนเป็ นอันมากเวลาเย็น
"เจ้ าจงนิ3 งเสีย ออกมาจากเขาซิ"
(มธ -:(,-(O; ลก S:ST-S()
26 และเมื3 อผี โสโครกทํา ให้ คน 32 เวลาเย็นวันนั4 นครั4 นตะวันตก
นั4 นชั กและร้ องเสียงดังแล้ ว มัน แล้ ว คนทั4 งหลายพาบรรดาคน
ก็ออกมาจากเขา
เจ็บป่ วย และคนที3มีผีสิง มาหา
27 คนทั4 งปวงก็ประหลาดใจนั ก พระองค์
จึงถามกันว่ า "การนี4 เป็ นอย่ างไร 33 และคนทั4 งเมื องก็แตกตื3 นมา
หนอ นี3 เป็ นคําสั3 งสอนใหม่ อะไร ออกันอยู่ ท3ีประตู
ท่ า นสั3 งผี โสโครกด้ วยสิ ท ธิ อาํ - 34 พระองค์ จึงทรงรักษาคนเป็ น
นาจและมันก็เชื3 อฟั งท่าน"
โรคต่ างๆให้ หายหลายคน และ
28 ในขณะนั4 น กิ ตติ ศั พท์ ของ ได้ ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่
พระองค์ ได้ เลื3 องลื อ ไปทั3 วแว่ น ผีเหล่ านั4 นพระองค์ทรงห้ ามมิให้
แคว้ นบ้ านเมื องที3 อยู่ รอบแขวง พูด เพราะว่ ามันรู้ จักพระองค์
กาลิลี
พระเยซู ทรงอธิษฐาน
พระเยซู ทรงรักษา
และออกไปประกาศ
แม่ ยายของซี โมนเปโตร
(ลก S:S0-SS)
(มธ -:(S-(U)
35 ครั4 นเวลาเช้ ามื ดพระองค์ ได้
(ลก S:&--&/)
ทรงลุ กขึ4 น เสด็จออกไปยั งที3
29 พอออกมาจากธรรมศาลา เปลี3 ยว และทรงอธิษฐานที3น3ั น
พระองค์ กับพวกของพระองค์ จึง 36 ฝ่ ายซี โมนและคนทั4 งหลายที3
เข้ าไปในเรื อนของซี โมนและ อยู่ ด้วยก็ตามหาพระองค์
อั นดรู ว์ พร้ อมกั บยากอบและ 37 เมื3 อพวกเขาพบพระองค์ แล้ ว
ยอห์ น
เขาจึงทู ลพระองค์ว่า "คนทั4งปวง
30 แม่ ยายของซี โมนนอนป่ วย แสวงหาพระองค์"
จั บไข้ อยู่ ในทันใดนั4 นเขาจึ งมา 38 พระองค์ ตรั สแก่ เขาว่ า "ให้
ทู ล พระองค์ ใ ห้ ทราบด้ วยเรื3 อง เราทั4 งหลายไปในบ้ านเมื องใกล้
ของนาง
เคี ยง เพื3 อเราจะได้ ประกาศที3
(0,) มก /:0T (0-) มธ S:0S; /:&( (0/) มธ -:(S-(U; ลก S:&--&/
(&0) มธ -:(,-(O; ลก S:ST-S( (&S) มธ /:&&; มก &:(0; ลก S:S(; กจ (,:(O-((&U) มธ 0,:&/; มก ,:S, (&O) มธ S:0U; ยน &:0, (&-) อสย ,(:(-0; มก (T:SU
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มาระโก (, 0
หน้ า 1976
นั3 นด้ วย ที3 เรามาก็เพื3 อการนั4 น ลือไป จนพระเยซูจะเสด็จเข้ าไป
เอง"
ในเมื องอย่ า งเปิ ดเผยต่ อไปไม่
39 พระองค์ ได้ ประกาศในธรรม ได้ แต่ ต้องประทับภายนอกในที3
ศาลาของเขาทั3 วแคว้ นกาลิ ลีและ เปลี3 ยว และมี คนทุ กแห่ งทุ ก
ได้ ขับผีออกเสียหลายผี
ตําบลมาหาพระองค์
พระเยซู ทรงรักษา
คนอัมพาตได้รบั การรักษา
คนเป็ นโรคเรื/ อนให้หาย
จนหายและได้รบั ความรอด
(มธ -:0-S; ลก U:(0-(S)
(มธ /:(--; ลก U:(--0,)
ครั4 นล่ วงไปหลายวั น พระ
40 และมี ค นโรคเรื4 อนคนหนึ3 ง
องค์ ได้ เสด็จไปในเมื องคามาหาพระองค์ คุกเข่ าลงต่ อพระ
องค์ และทู ลวิ งวอนพระองค์ ว่า เปอรนาอุมอีก และคนทั4งหลาย
"เพียงแต่ พระองค์จะโปรด พระ ได้ ยินว่ า พระองค์ประทับที3บ้าน
องค์ ก ็ จะทรงบั นดาลให้ ข้ าพระ 2และในเวลานั4 นคนเป็ นอั นมาก
มาชุ มนุ มกั นจนไม่ มี ท3ี จะรั บ จะ
องค์สะอาดได้ "
41 พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรง เข้ าใกล้ ประตู ก ็ไม่ ได้ พระองค์
ยื3 นพระหั ตถ์ถูกต้ องคนนั4 น ตรัส จึงเทศนาพระวจนะนั4 นให้ เขาฟั ง
แก่ เขาว่ า "เราพอใจแล้ ว เจ้ าจง 3 แล้ วมี คนนํา คนอั มพาตคน
หนึ3 งมาหาพระองค์ มีส3ี คนหาม
สะอาดเถิด"
42 พอพระองค์ตรัสแล้ ว ในทัน 4 เมื3 อเขาเข้ าไปให้ ถึ ง พระองค์
ใดนั4 นโรคเรื4 อนก็หาย และคน ไม่ ได้ เพราะคนมาก เขาจึ งรื4 อ
ดาดฟ้ าหลั ง คาตรงที3 พระองค์
นั4 นก็สะอาด
43 ก่ อนให้ เขาไป พระองค์ จึ ง ประทับนั4 น และเมื3 อรื4 อเป็ นช่ อง
แล้ ว เขาก็หย่ อนแคร่ ท3ี คนอั มกําชั บผู้ น4 ั น
44 ตรัสแก่ เขาว่ า "เจ้ าอย่ าบอก พาตนอนอยู่ ลงมา
เล่ าอะไรให้ ผ้ ู ใดฟั งเลย แต่ จงไป 5 เมื3 อพระเยซู ท อดพระเนตร
สําแดงตั วแก่ ปุโรหิ ต และถวาย เห็ นความเชื3 อของเขาทั4 งหลาย
เครื3 องบู ชาสํา หรั บคนที3 หายโรค พระองค์ จึ งตรั ส กั บคนอั ม พาต
เรื4 อนแล้ ว ตามซึ3 งโมเสสได้ ส3ั งไว้ ว่ า "ลู กเอ๋ ย บาปของเจ้ าได้ รั บ
เพื3 อเป็ นหลั กฐานต่ อคนทั4 ง การอภัยแล้ ว"
6แต่ มี พวกธรรมาจารย์ บางคน
หลาย"
45 แต่ คนนั4 นเมื3 อออกไปแล้ วก็ นั3 งอยู่ ท3ีน3ั น และเขาคิดในใจว่ า
ตั4 งต้ นป่ าวร้ องมากมายให้ เลื3 อง 7"ทํา ไมคนนี4 พู ดหมิ3 นประมาท

2

(&/) มธ S:0&; มก (:0(; ลก S:SS (ST) มธ -:0-S; ลก U:(0-(S (S() ลก O:(&
(S0) มธ (U:0-; มก U:0/ (SS) ลนต (S:(-&0 (SU) มธ 0-:(U; มก 0:0; ลก U:(U, (O
(() มธ /:( (&) มธ S:0S; -:,; กจ -:O; /:&& (O) โยบ (S:S; อสย S&:0U; ดนล /:/
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หน้ า 1977
มาระโก 0
เช่ นนั4 น ใครจะยกความผิดบาป เห็นเลวี บุตรชายอั ลเฟอั สนั3 งอยู่
ได้ เว้ นแต่ พระเจ้ าเท่านั4 น"
ที3ด่านเก็บภาษี จึงตรัสแก่ เขาว่ า
8และในทั นใดนั4 นเมื3 อ พระเยซู "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุ กขึ4 น
ทรงทราบในพระทัยว่ าเขาคิ ดใน ตามพระองค์ไป
ใจอย่ างนั4 น พระองค์จึ งตรั สแก่ 15 ต่ อมาเมื3 อพระเยซู เ อนพระ
เขาว่ า "เหตุไฉนท่านทั4งหลายจึง กายลงเสวยอยู่ ในเรื อนของเลวี
คิดในใจอย่ างนี4 เล่ า
มี พวกคนเก็ บภาษี และคนบาป
9ที3จะว่ ากับคนอัมพาตว่ า `บาป หลายคนเอนกายลงร่ วมสํา รั บ
ของเจ้ าได้ รับการอภัยแล้ ว' หรือ กั บพระเยซู แ ละพวกสาวกของ
จะว่ า `จงลุ กขึ4 นยกแคร่ เดิ นไป พระองค์ เพราะมี คนติ ดตาม
เถิด' นั4 น ข้ างไหนจะง่ ายกว่ ากัน
พระองค์ไปมาก
10 แต่ เพื3 อท่ านทั4 งหลายจะได้ ร้ ู 16 ฝ่ ายพวกธรรมาจารย์ และ
ว่ า บุ ต รมนุ ษย์ มี สิ ท ธิ อาํ นาจใน พวกฟาริ สี เมื3 อเห็ นพระองค์
โลกที3 จะโปรดยกความผิ ด บาป ทรงเสวยพระกระยาหารกั บพวก
ได้ " (พระองค์จึงตรัสสั3 งคนอัม- คนเก็บภาษีและคนบาป จึงถาม
พาตว่ า)
สาวกของพระองค์ว่า "เหตุไฉน
11 "เราสั3 งเจ้ าว่ า จงลุ กขึ4 นยก พระองค์ จึ ง กิ น และดื3 มร่ วมกั บ
แคร่ ไปบ้ านของเจ้ าเถิด"
พวกคนเก็ บ ภาษี และคนบาป
12 ทั น ใดนั4 นคนอั ม พาตได้ ลุ ก เล่ า"
ขึ4 นแล้ วก็ยกแคร่ เดิ นออกไปต่ อ 17 ครั4 นพระเยซู ท รงได้ ยิ น ดั ง
หน้ าคนทั4 งปวง คนทั4 งปวงก็ นั4 น พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
ประหลาดใจนั ก จึ งสรรเสริ ญ "คนปกติไม่ ต้องการหมอ แต่ คน
พระเจ้ าว่ า "เราไม่ เคยเห็ นการ เจ็บต้ องการหมอ เรามิ ได้ มา
เช่ นนี4 เลย"
เพื3 อจะเรียกคนชอบธรรม แต่ มา
ทรงเรี ยกเลวี คนเก็บภาษี
เรียกคนบาปให้ กลับใจเสียใหม่ "
18 มี พ วกศิ ษย์ ข องยอห์ นและ
(มธ /:/-(&; ลก U:0O-&0)
13 ฝ่ ายพระองค์ ได้ เสด็จไปตาม ของพวกฟาริ สี กาํ ลั งถื ออดอาชายทะเลอี ก ประชาชนก็มาหา หาร พวกเขาจึ งมาทู ลถามพระ
พระองค์ และพระองค์ได้ ตรัสสั3 ง องค์ว่า "เหตุไฉนพวกสาวกของ
ยอห์ นและของพวกฟาริ สี ถื ออด
สอนเขา
14 เมื3 อพระองค์ กาํ ลั ง เสด็ จไป อาหาร แต่ พวกสาวกของพระ
นั4 น พระองค์ ก ็ทอดพระเนตร องค์ไม่ ถือ"
(/) มธ /:U ((0) มธ (U:&(; ฟป 0:(( ((&) มธ /:/
((S) มธ S:(/; -:00; /:/-(&; (/:0(; ลก U:0O-&0; (-:0-; ยน (:S& ((U) มธ /:(T
((O) มธ /:(0-(&; (-:((; ลก U:&(-&0; (/:(T ((-) มธ /:(S-(O; ลก U:&&-&-
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มาระโก 0, &
หน้ า 1978
19 พระเยซู จึ งตรั สแก่ เขาว่ า 24 ฝ่ ายพวกฟาริ สี จึ ง ถามพระ
"ท่ านจะให้ สหายของเจ้ าบ่ าวถื อ องค์ว่า "ดูเถิด ทําไมพวกเขาจึง
อดอาหารเมื3 อเจ้ าบ่ าวยั งอยู่ กั บ ทําการซึ3 งพระราชบั ญญัติ ห้ามไว้
เขากระนั4 นหรือ เจ้ าบ่ าวอยู่ ด้วย ในวันสะบาโต"
นานเท่าใด สหายก็ถืออดอาหาร 25 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
ไม่ ได้ นานเท่านั4 น
"พวกท่ านยั งไม่ เคยอ่ านหรื อซึ3 ง
20 แต่ วั น นั4 นจะมาถึ ง เมื3 อเจ้ า ดาวิ ดได้ กระทําเมื3 อท่ านขาดอาบ่ าวจะต้ องจากสหายไป ในวั น หารและอดอยาก ทั4 งท่ านและ
นั4 นสหายจะถืออดอาหาร
พรรคพวกด้ วย
คําอุปมาเกี ยวกับ
26 คื อคราวเมื3 ออาบี ยาธาร์ เป็ น
มหาปุ โรหิ ต ท่ านได้ เข้ าไปใน
ผ้าและถุงหนัง
พระนิ เวศของพระเจ้ า และรั บ
(มธ /:(,-(O)
ประทานขนมปั งหน้ าพระพั กตร์
(ลก U:&,-&/)
21 ไม่ มี ผ้ ู ใดเอาท่ อนผ้ าทอใหม่ ซึ3 งพระราชบั ญญั ติ ห้ ามไม่ ให้
มาปะเสื4 อเก่ า ถ้ าทํา อย่ างนั4 น ใครรั บประทาน เว้ นแต่ พวก
ท่ อนผ้ าทอใหม่ ท3ี ปะเข้ านั4 นเมื3 อ ปุ โรหิ ตเท่ านั4 น และซํา4 ยั งส่ ง
หดจะทํา ให้ เสื4 อเก่ าขาดกว้ าง ให้ คนที3 มากั บท่ า นรั บประทาน
ด้ วย"
ออกไปอีก
22 และไม่ มีผ้ ู ใดเอานํา4 องุ่ นใหม่ 27 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
มาใส่ ไว้ ในถุ งหนั งเก่ า ถ้ าทํา "วั น สะบาโตนั4 นทรงตั4 งไว้ เพื3 อ
อย่ างนั4 นนํา4 องุ่ นใหม่ จะทําให้ ถุ ง มนุ ษย์ มิ ใช่ ทรงสร้ างมนุ ษย์ ไว้
เก่ านั4 นขาดไป นํา4 องุ่ นนั4 นจะไหล สําหรับวันสะบาโต
28 เหตุ ฉะนั4 นบุ ต รมนุ ษย์ เ ป็ น
ออก ถุ งหนังก็จะเสียไป แต่ นาํ4
องุ่ นใหม่ น4 ั นต้ องใส่ ไว้ ในถุ งหนัง เจ้ าเป็ นใหญ่ เ หนื อ วั น สะบาโต
ด้ วย"
ใหม่ "
ทรงรักษาชายมือลีบ
พระเยซู เป็ นเจ้าเป็ นใหญ่
ในวันสะบาโต
เหนือวันสะบาโต
(มธ (0:(T-(S)
(มธ (0:(--; ลก ,:(-U)
(ลก ,:,-(()
23 ต่ อมาในวั นสะบาโตวั นหนึ3 ง
แล้ วพระองค์ ได้ เสด็จเข้ าไป
พระองค์ กาํ ลั งเสด็จไปในนาข้ าว
ในธรรมศาลาอี ก และที3 น3ั น
และเมื3 อพวกสาวกของพระองค์
กําลังเดินไปก็เริ3 มเด็ดรวงข้ าวไป มีชายคนหนึ3 งมือข้ างหนึ3 งลีบ

3

(0T) กจ (:/ (0&) พบญ 0&:0U; มธ (0:(--; ลก ,:(-U (0S) อพย 0T:(T; &(:(U
(0U) ( ซมอ 0(:(-, (0,) อพย 0/:&0-&&; ลนต 0S:U-/
(0O) ปฐก 0:&; อพย 0&:(0; พบญ U:(S (0-) มธ (0:- (() มธ (0:/-(S; ลก ,:,-((
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หน้ า 1979
มาระโก &
2คนเหล่ านั4 นคอยดู พระองค์ ว่ า แคว้ น กาลิ ลี ได้ ตามพระองค์ ไป
พระองค์ จะรั ก ษาโรคให้ คนนั4 น ทั4งจากแคว้ นยูเดีย
ในวันสะบาโตหรือไม่ เพื3 อเขาจะ 8จากกรุ งเยรู ซาเล็ม และจาก
หาเหตุฟ้องพระองค์ได้
เมืองเอโดม และจากฟากแม่ นาํ4
3 พระองค์ ต รั สแก่ คนมื อลี บว่ า จอร์แดนข้ างโน้ น และจากแคว้ น
"มายืนข้ างหน้ าเถอะ"
เมื องไทระและไซดอน ฝู งชน
4 พระองค์ จึ งตรั สแก่ คนทั4 ง เป็ นอันมาก เมื3 อเขาได้ ยินถึงสิ3 ง
หลายว่ า "ในวั นสะบาโตให้ ถู ก ยิ3 งใหญ่ ท3ี พระองค์ ท รงกระทํา
ต้ องตามพระราชบั ญญั ติ ควรจะ นั4 นก็มาหาพระองค์
ทํา การดี หรื อทํา การชั3 ว จะช่ วย 9พระองค์ จึ งตรั สสั3 งพวกสาวก
ชี วิตดีหรือจะสังหารชี วิตดี" ฝ่ าย ของพระองค์ ใ ห้ เอาเรื อ เล็ ก มา
คนทั4งปวงก็น3ิ งอยู่
คอยรับพระองค์ เพื3 อมิให้ ประ5 พระองค์ มี พระทั ย เป็ นทุ กข์ ชาชนเบียดเสียดพระองค์
เพราะใจเขาแข็ ง กระด้ างนั ก 10 ด้ วยว่ าพระองค์ ได้ ทรงรั กษา
และได้ ทอดพระเนตรดู รอบด้ วย คนเป็ นอั นมากให้ หายโรค จน
พระพิโรธ และพระองค์ตรัสกับ บรรดาผู้ ที3 มี โรคต่ างๆเบี ยด
ชายคนนั4 นว่ า "จงเหยี ยดมื อ เสี ยดกันเข้ ามาเพื3 อจะได้ ถูกต้ อง
ออกเถิ ด" เขาก็เหยี ยดออก พระองค์
และมื อ ของเขาก็ ห ายเป็ นปกติ 11 และพวกผี โ สโครกเมื3 อได้
เหมือนกับมืออีกข้ างหนึ3 ง
เห็นพระองค์ กไ็ ด้ หมอบลงกราบ
ฝู งชนก็ติดตามไปและคนเป็ น พระองค์ แล้ วร้ องอึ งว่ า "พระ
อันมากได้รบั การรักษาให้หาย องค์ ท รงเป็ นพระบุ ต รของพระ
เจ้ า"
(มธ (0:(U-(,)
12 ฝ่ ายพระองค์ จึ ง ทรงกํา ชั บ
(ลก ,:(O-(/)
6พวกฟาริ สี จึ งออกไป และใน ห้ ามมั น มิ ให้ แพร่ งพรายว่ าพระ
ทั น ใดนั4 นได้ ปรึ ก ษากั บพรรค องค์คือผู้ ใด
ทรงตั/งอัครสาวกสิบสองคน
พวกของเฮโรดถึ ง พระองค์ ว่ า
(มธ (T:(-S; ลก ,:(0-(,)
พวกเขาจะทํา อย่ างไรจึ ง จะฆ่ า
13 แล้ วพระองค์ เสด็ จ ขึ4 นภู เขา
พระองค์ได้
7ฝ่ ายพระเยซู กั บพวกสาวกของ และพอพระทัยจะเรียกผู้ ใด พระ
พระองค์ จึ งออกจากที3 น3ั น ไปยั ง องค์กท็ รงเรียกผู้ น4 ั น แล้ วเขาได้
ทะเล และฝูงชนเป็ นอันมากจาก มาหาพระองค์
(0) สดด &O:&0; ลก (&:(S; (S:(; 0T:0T (U) ศคย O:(0 (,) มธ 00:(,; มก (0:(&
(O) มธ S:0U; ลก ,:(O (-) มก U:(/ ((T) มธ /:0(; (S:&,; มก U:0/, &S; ลก O:0(
((() มธ -:0/; มก (:(; ลก S:S( ((0) มธ (0:(,; มก (:0U ((&) มธ (T:(; มก ,:O
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มาระโก &
หน้ า 1980
14 พระองค์ จึ ง ทรงตั4 งสาวกสิ บ จากกรุงเยรูซาเล็มได้ กล่ าวว่ า "ผู้
สองคนไว้ ให้ พวกเขาอยู่ กั บพระ นี4 มีเบเอลเซบูลสิง" และ "ที3เขา
องค์ เพื3 อพระองค์ จะทรงใช้ เขา ขั บผี อ อกได้ ก็ เ พราะใช้ อํา นาจ
ไปประกาศ
นายผีน4 ั น"
15 และให้ มี อํา นาจรั กษาโรค 23 ฝ่ ายพระองค์ จึ งเรี ยกคน
ต่ างๆและขับผีออกได้
เหล่ า นั4 นมาตรั ส แก่ เ ขาเป็ นคํา
16 และซี โมนนั4 น พระองค์ ทรง อุ ปมาว่ า "ซาตานจะขั บซาตาน
ประทานชื3 ออีกว่ าเปโตร
ให้ ออกอย่ างไรได้
17 และยากอบบุ ต รชายเศเบดี 24 ถ้ าราชอาณาจั กรใดๆเกิ ด
กั บ ยอห์ นน้ องชายของยากอบ แตกแยกกันแล้ ว ราชอาณาจักร
ทั4 ง สองคนนี4 พระองค์ ทรงประ- นั4 นจะตั4 งอยู่ ไม่ ได้
ทานชื3 ออีกว่ า โบอาเนอเย แปล 25 ถ้ าครั ว เรื อนใดๆเกิ ด แตก
ว่ า ลูกฟ้ าร้ อง
แยกกั น ครั วเรื อนนั4 นจะตั4 งอยู่
18 อั นดรู ว์ ฟี ลิ ป บารโธโลมิ ว ไม่ ได้
มั ทธิ ว โธมั ส ยากอบบุ ตรชาย 26 และถ้ าซาตานจะต่ อสู้ กั บตน
อั ลเฟอั ส ธั ดเดอั ส ซี โมนชาว เอง และแตกแยกกั น มันก็ต4 ั ง
คานาอัน
อยู่ ไม่ ได้ มีแต่ จะสิ4 นสูญไป
19 และยู ด าสอิ ส คาริ โ อทที3 ได้ 27 ไม่ มี ผ้ ู ใดอาจเข้ าไปในเรื อน
ทรยศพระองค์น4 ั น พระองค์และ ของคนที3 มี กาํ ลั งมาก และปล้ น
พวกสาวกจึงเข้ าไปในเรือน
ทรั พย์ ของเขาได้ เว้ นแต่ จะจั บ
20 และฝู งชนก็มาประชุ มกั นอี ก คนที3 มี กาํ ลั งมากนั4 นมั ดไว้ เสี ย
จนพระองค์ และพวกสาวกจะรั บ ก่ อน แล้ วจึ งจะปล้ นทรั พย์ ใน
ประทานอาหารไม่ ได้
เรือนนั4 นได้
21 เมื3 อญาติ มิ ต รของพระองค์ 28 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั4 ง
ได้ ยิ นเหตุ การณ์ น4 ั น เขาก็ออก หลายว่ า ความผิดบาปทุ กอย่ าง
ไปเพื3 อจะจับพระองค์ไว้ ด้ วยเขา และคํา หมิ3 นประมาทที3 เขากล่ าว
ว่ า "พระองค์วิกลจริตแล้ ว"
นั4 น จะทรงโปรดยกให้ บุ ตรทั4 ง
ความผิดบาปที
หลายของมนุ ษย์ได้
29 แต่ ผู้ ใดจะกล่ าวคํา หมิ3 น
ทรงอภัยให้ไม่ ได้
ประมาทต่ อพระวิญญาณบริ สุทธิN
(มธ (0:0S-0/)
จะไม่ ได้ รับการอภัยโทษเลย แต่
(ลก ((:(S-0T)
22 พวกธรรมาจารย์ ซ3ึ งได้ ลงมา ผู้ นั4 นย่ อมได้ รั บโทษจากการพิ ((,) มธ (,:(-; ยน (:S0 (0T) มก ,:&( (0() มธ (&:UU; มก ,:&; ยน 0:(0
(00) มธ /:&S; ลก ((:(U; ยน O:0T; อฟ 0:0 (0&) มธ (0:0U-0/; ลก ((:(O-00
(0O) อสย S/:0S-0U; มธ (0:0/ (0-) มธ (0:&(-&0; ลก (0:(T; ( ยน U:(,
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หน้ า 1981
มาระโก &, S
พากษาเป็ นนิตย์"
เหตุ ฉะนั4 น พระองค์ จึ งได้ เสด็จ
30 ที3 ตรั ส อย่ า งนั4 นก็ เ พราะเขา ลงไปประทับในเรือที3ทะเล และ
ทั4 งหลายกล่ าวว่ า "พระองค์ มี ฝูงชนอยู่ บนฝั3 งชายทะเล
ผีโสโครกเข้ าสิง"
2 พระองค์ จึ งตรั ส สั3 งสอนเขา
ผู ท้ ี เชื อเป็ นเหมือน
หลายประการเป็ นคําอุปมา และ
ในการสอนนั4 นพระองค์ ตรั สแก่
มารดาและพี น้องของพระเยซู
เขาว่ า
(มธ (0:S,-UT)
3"จงฟั ง ดู เถิ ด มี ผ้ ู หว่ านคน
(ลก -:(/-0()
31 เวลานั4 นมารดาและพวกน้ อง หนึ3 งออกไปหว่ านพืช
ชายของพระองค์ ม ายื น อยู่ ข้ าง 4และต่ อมาเมื3 อเขาหว่ าน เมล็ด
นอก แล้ วใช้ คนเข้ าไปทู ลเรี ยก พืชก็ตกตามหนทางบ้ าง แล้ วนก
ในอากาศก็มากินเสีย
พระองค์
32 และประชาชนก็ น3ั งอยู่ รอบ 5บ้ างก็ตกที3 ซ3ึ งมี พ4 ื นหิ น มีเนื4 อ
พระองค์ เขาจึ งทู ลพระองค์ ว่ า ดิ นแต่ น้ อย จึ งงอกขึ4 นโดยเร็ว
"ดูเถิด มารดาและพวกน้ องชาย เพราะดินไม่ ลึก
ของพระองค์ มาหาพระองค์ คอย 6แต่ เมื3 อแดดจัด แดดก็แผดเผา
และเพราะรากไม่ มี จึงเหี3 ยวไป
อยู่ ข้างนอก"
33 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า 7บ้ างก็ตกกลางต้ นหนาม ต้ น
"ใครเป็ นมารดาของเรา และใคร หนามก็งอกขึ4 นปกคลุ มเสี ย จึ ง
ไม่ เกิดผล
เป็ นพี3 น้องของเรา"
34 พระองค์ ทอดพระเนตรคนที3 8บ้ างก็ตกที3 ดิ นดี แล้ วงอกงาม
นั3 งล้ อมรอบพระองค์ น4 ั น แล้ ว จํา เริ ญขึ4 น เกิ ดผลสามสิ บเท่ า
ตรัสว่ า "ดูเถิด นี3 เป็ นมารดาและ บ้ าง หกสิ บเท่ าบ้ าง ร้ อยเท่ า
บ้ าง"
พี3 น้องของเรา
35 ผู้ ใดจะกระทํา ตามพระทั ย 9 แล้ วพระองค์ ตรั สแก่ เขาว่ า
พระเจ้ า ผู้ นั4 นแหละเป็ นพี3 น้ อง "ใครมีหู จงฟั งเถิด"
10 เมื3 อพระองค์ อ ยู่ ตามลํา พั ง
ชายหญิงและมารดาของเรา"
คนที3 อยู่ รอบพระองค์ พร้ อมกั บ
คําอุปมาเกี ยวกับผู ห้ ว่ านพืช
สาวกสิ บสองคนได้ ทู ล ถามพระ
(มธ (&:(-0&; ลก -:S-(U)
แล้ วพระองค์ ท รงตั4 งต้ นสั3 ง องค์ถึงคําอุปมานั4 น
สอนที3 ฝ3ั งทะเลอี ก ฝู งชน 11 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
เป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์ "ข้ อความลึ กลั บแห่ งอาณาจั กร

4

(&T) มธ /:&S; ยน O:0T; -:S-, U0; (T:0T (&() มธ (0:S,-UT; ลก -:(/-0(
(&U) อฟ ,:,; ฮบ (T:&,; ( ปต S:0; ( ยน 0:(O (() มธ (&:(-(U; ลก -:S-(T
(0) มธ (0:&- ((T) มธ (&:(T; ลก -:/ ((() มธ ((:0U; ( คร 0:(T-(,; 0 คร S:,
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มาระโก S
หน้ า 1982
ของพระเจ้ าทรงโปรดให้ ท่ านทั4 ง ยากลําบากและการข่ มเหงต่ างๆ
หลายรู้ ได้ แต่ ฝ่ ายคนนอกนั4 น เพราะพระวจนะนั4 น ก็เลิ กเสี ย
บรรดาข้ อความเหล่ านี4 จะแจ้ งให้ ในทันทีทันใด
เป็ นคําอุปมาทุ กอย่ าง
18 และพื ชซึ3 งหว่ านกลางหนาม
12 เพื "อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่า แต่ นั4 น ได้ แก่ บุ คคลที3 ได้ ฟั งพระ
มองไม่ เห็ น และฟั งแล้วฟั งเล่ า วจนะ
แต่ ไม่ เข้าใจ เกลื อกว่ าในเวลา 19 แล้ วความกั งวลตามธรรมดา
หนึ " งเวลาใดเขาจะกลั บใจเสี ย โลก และความลุ่ มหลงในทรัพย์
ใหม่ และความผิ ดบาปของเขา สมบัติ และความโลภในสิ3 งอื3 นๆ
จะได้ยกโทษเสีย"
ได้ เข้ ามาและปกคลุ มพระวจนะ
พระเยซู ทรงอธิบายถึง
นั4 น จึงไม่ เกิดผล
20 ส่ วนพื ชซึ3 งหว่ านตกในดิ นดี
คําอุปมานั/น
นั4 น ได้ แก่ บุ คคลที3 ได้ ยิ นพระ
(มธ (&:(--0&)
วจนะนั4 น และรั บไว้ จึ งเกิ ดผล
(ลก -:((-(U)
13 พระองค์ ตรั สกั บเขาว่ า "คํา สามสิ บเท่ าบ้ าง หกสิ บเท่ าบ้ าง
อุ ปมานั4 นพวกท่ านยั ง ไม่ เ ข้ าใจ ร้ อยเท่าบ้ าง"
เทียนที จุ ดแล้ว
หรือ ถ้ ากระนั4 นท่านทั4งหลายจะ
ต้องตั/งไว้ให้ส่องแสง
เข้ าใจคําอุปมาทั4งปวงอย่ างไรได้
14 ผู้ หว่ านนั4 นก็ ไ ด้ หว่ านพระ
(มธ U:(U-(,)
วจนะ
(ลก -:(,; ((:&&)
15 ซึ3 งตกริ ม หนทางนั4 นได้ แก่ 21 แล้ วพระองค์ ต รั สแก่ เ ขาว่ า
พระวจนะที3 หว่ านแล้ ว และเมื3 อ "เขาเอาเทียนมาสําหรั บตั4 งไว้ ใต้
บุ คคลใดได้ ฟัง ในทั นใดนั4 น ถัง ใต้ เตียงนอนหรือ และมิใช่
ซาตานก็ ม าชิ ง เอาพระวจนะซึ3 ง สําหรับตั4 งไว้ บนเชิ งเทียนหรือ
หว่ านในใจเขานั4 นไปเสีย
22 เพราะว่ าไม่ มี ส3ิ งใดที3 ซ่ อนไว้
16 และซึ3 งตกที3 ซ3ึ งมี พ4 ื นหิ น มี ซึ3 งจะไม่ ปรากฏแจ้ ง และไม่ มีส3ิ ง
เนื4 อดิ นแต่ น้ อยนั4 นก็ ทาํ นอง ใดที3 ปิ ดบั งไว้ ซึ3 งจะไม่ ต้ อง
เดี ยวกั น ได้ แก่ บุคคลที3 ได้ ยิ น แพร่ งพราย
พระวจนะ และก็รั บทั นที ด้ วย 23 ถ้ าใครมีหูฟังได้ จงฟั งเถิด"
ความปรีดี
24 พระองค์ ตรั สแก่ เขาว่ า "จง
17 แต่ ไ ม่ มี ร ากในตั วจึ ง ทนอยู่ เอาใจจดจ่ อต่ อสิ3 งที3 ท่ านฟั งให้ ดี
ได้ ช3ั วคราว ภายหลังเมื3 อเกิดการ ท่านจะตวงให้ เขาด้ วยทะนานอัน
((0) อสย ,:/; ยรม U:0(; อสค (0:0; มธ (&:(S ((S) มธ (&:(--0&; ลก -:((-(U
((/) สภษ 0&:U; ปญจ U:(& (0T) ยน (U:0, U; รม O:S (0() มธ U:(U; ลก -:(,; ((:&&
(00) ปญจ (0:(S; มธ (T:0, (0&) มธ ((:(U; มก S:/ (0S) มธ O:0; 0 คร /:,
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หน้ า 1983
มาระโก S
ใด จะตวงให้ ท่ านด้ วยทะนาน ในดิ นนั4 นก็เล็กกว่ าเมล็ดทั4 งปวง
อั นนั4 น ทั4 งจะเพิ3 มเติมให้ อี กแก่ ทั3วทั4งแผ่ นดิน
ผู้ ท3ีฟังแล้ ว
32 แต่ เมื3 อเพาะแล้ วจึ งงอกขึ4 น
25 ด้ วยว่ าผู้ ใดมี อยู่ แล้ วจะเพิ3 ม จํา เริ ญใหญ่ โตกว่ าผั กทั4 งปวง
เติมให้ ผ้ ู น4 ั นอีก แต่ ผ้ ู ใดไม่ มี แม้ และแตกกิ3 งก้ านใหญ่ พอให้ นก
ว่ า ซึ3 งเขามี อ ยู่ นั4 นจะเอาไปเสี ย ในอากาศมาอาศั ยอยู่ ในร่ มนั4 น
จากเขา"
ได้ "
อาณาจักรที เติ บโตขึ/ น
33 พระองค์ ได้ ตรั สสั3 งสอนพระ
วจนะให้ แก่ เขาเป็ นคํา อุ ปมา
อย่ างต่ อเนือง
26 พระองค์ ตรั สว่ า "อาณาจั กร อย่ างนั4 นเป็ นหลายประการ ตาม
ของพระเจ้ าเปรี ยบเหมื อนชาย ที3เขาจะสามารถฟั งได้
34 และนอกจากคําอุ ปมา พระ
คนหนึ3 งหว่ านพืชลงในดิน
27 แล้ วกลางคืนก็นอนหลับและ องค์มิได้ ตรัสแก่ เขาเลย แต่ เมื3 อ
กลางวั นก็ต3ื นขึ4 น ฝ่ ายพืชนั4 นจะ พวกเขาอยู่ ตามลําพั ง พระองค์
จึ งทรงอธิ บายสิ3 งสารพั ดนั4 นแก่
งอกจําเริญขึ4 นอย่ างไรเขาก็ไม่ ร้ ู
28 เพราะแผ่ นดิ นเองทํา ให้ พื ช เหล่ าสาวก
งอกจํา เริ ญ ขึ4 นเป็ นลํา ต้ นก่ อน พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง
(มธ -:0&-0O)
ภายหลั งก็ออกรวง แล้ วก็มี
(ลก -:00-0U)
เมล็ดข้ าวเต็มรวง
29 ครั4 นสุ กแล้ วเขาก็ ไ ปเกี3 ยว 35 เย็นวั นนั4 น พระองค์ ได้ ตรั ส
เก็บทีเดียว เพราะว่ าถึงฤดูเกี3 ยว แก่ เขาทั4 งหลายว่ า "ให้ พวกเรา
ข้ ามไปฝั3 งฟากข้ างโน้ นเถิด"
แล้ ว"
36 เมื3 อลาประชาชนแล้ ว เขาจึง
คําอุปมาเกี ยวกับ
เชิ ญพระองค์ เ สด็ จ ไปในเรื อ ที3
เมล็ดพันธุ ผ์ กั กาด
พระองค์ ประทั บอยู่ น4 ั น และมี
(มธ (&:&(-&0)
เรื ออื3 นเล็กๆหลายลําไปกั บพระ
(ลก (&:(--(/)
30 และพระองค์ ตรั สว่ า "อา- องค์ด้วย
ณาจั กรของพระเจ้ าจะเปรี ย บ 37 และพายุ ใ หญ่ ไ ด้ บั งเกิ ด ขึ4 น
เหมือนสิ3 งใด หรือจะสําแดงด้ วย และคลื3 นก็ ซั ด เข้ าไปในเรื อ จน
เรือเต็มอยู่ แล้ ว
คําเปรียบอย่ างไร
31 ก็ เ ปรี ยบเหมื อ นเมล็ ด พั นธุ์ 38 ฝ่ ายพระองค์ บรรทมหนุ น
ผักกาดเมล็ดหนึ3 ง เวลาเพาะลง หมอนหลั บอยู่ ท3ี ท้ ายเรื อ เหล่ า
(0U) มธ (&:(0; ลก -:(- (0,) มธ (&:0S (0O) 0 คร &:(- (0-) ยน (0:0S
(0/) มก (&:&T; วว (S:(U (&T) มธ (&:&(; ลก (&:(- (&&) มธ (&:&S-&U; ยน (,:(0
(&S) ลก 0S:0O, SU (&U) มธ -:(-, 0&-0O; ลก -:00 (&-) สดด SS:0&; มธ 0&:--(T

41_mar.pub
page 11

Sunday, April 17, 2016 21:38

มาระโก S, U
หน้ า 1984
สาวกจึ ง มาปลุ ก พระองค์ ทู ล ว่ า พอที3จะทําให้ เขาสงบได้
"อาจารย์เจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าทั4งหลาย 5เขาคลั3 งร้ องอึ งอยู่ ตามอุ โมงค์
กํา ลั งจะพิ นาศอยู่ แล้ ว ท่ านไม่ ฝั ง ศพและที3 ภู เ ขาทั4 งกลางวั น
ทรงเป็ นห่ วงบ้ างหรือ"
กลางคืนเสมอ และเอาหิ นเชื อด
39 พระองค์ จึ งทรงตื3 นขึ4 นห้ าม เนื4 อของตัว
ลมและตรัสแก่ ทะเลว่ า "จงสงบ 6 ครั4 นเขาเห็ น พระเยซู แต่ ไ กล
เงี ยบซิ " แล้ วลมก็หยุ ดมี ความ เขาก็ว3ิ งเข้ ามานมัสการพระองค์
สงบเงียบทั3วไป
7แล้ วร้ องเสียงดังว่ า "ข้ าแต่ พระ
40 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า เยซู พระบุ ตรของพระเจ้ าสู งสุ ด
"ทําไมท่ านกลั วอย่ างนี4 ท่ านยั ง ข้ าพระองค์ เ กี3 ยวข้ องอะไรกั บ
ไม่ มีความเชื3 อหรือ"
ท่ านเล่ า ข้ าพระองค์ ขอให้ พระ
41 ฝ่ ายเขาก็ เ กรงกลั วนั ก หนา องค์ ปฏิ ญาณในพระนามของ
และพู ดกั นและกั นว่ า "ท่ านนี4 พระเจ้ าว่ า จะไม่ ทรมานข้ าพระ
เป็ นผู้ ใดหนอ จนชั4 นลมและ องค์"
ทะเลก็เชื3 อฟั งท่าน"
8ที3พูดเช่ นนี4 เพราะพระองค์ได้
ทรงขับผีออกจาก
ตรัสแก่ มันว่ า "เจ้ าผีโสโครก จง
ออกมาจากคนนั4 นเถิด"
ผู ช้ ายที เมืองกาดารา
(มธ -:0--&S; ลก -:0,-&O) 9 แล้ วพระองค์ ต รั ส ถามมั น ว่ า
ฝ่ ายพระองค์กั บเหล่ าสาวกก็ "เจ้ าชื3 ออะไร" มันตอบว่ า "ชื3 อ
ข้ ามทะเลไปยั งเมื องชาวกา- กอง เพราะว่ าพวกข้ าพระองค์
หลายตนด้ วยกัน"
ดารา
2 พอพระองค์ เสด็ จขึ4 นจากเรื อ 10 มั นจึ งอ้ อนวอนพระองค์ เป็ น
ทันใดนั4 นมี ชายคนหนึ3 งออกจาก อั น มากมิ ใ ห้ ขั บไล่ มั น ออกจาก
อุ โมงค์ ฝั งศพมี ผี โสโครกสิ ง ได้ แดนเมืองนั4 น
11 มี สุกรฝู งใหญ่ กาํ ลังหากิ นอยู่
มาพบพระองค์
3คนนั4 นอาศั ยอยู่ ตามอุ โมงค์ ฝั ง ที3ไหล่ เขาตําบลนั4 น
ศพ และไม่ มี ผ้ ู ใดจะผู กมั ดตั ว 12 ผี เ หล่ านั4 นก็ อ้ อนวอนพระ
เขาได้ แม้ จะล่ ามด้ วยโซ่ ตรวนก็ องค์ ว่า "ขอโปรดให้ ข้าพระองค์
ทั4งหลายเข้ าในสุกรเหล่ านี4 เถิด"
ไม่ อยู่
4 เพราะว่ าได้ ล่ ามโซ่ ใส่ ตรวน 13 พระเยซู ก ็ ทรงอนุ ญาตทั น ที
หลายหนแล้ ว เขาก็หั กโซ่ และ แล้ วผี โสโครกนั4 นจึ ง ออกไปเข้ า
ฟาดตรวนเสี ย ไม่ มี ผ้ ู ใดมี แรง สิงอยู่ ในสุกร สุกรทั4งฝูง (ประ-

5

(&/) สดด ,U:O; -/:/; /&:S; (TS:,-O; มธ -:0,; มก /:0U; ลก S:&/; -:0S
(ST) มธ (S:&(; ลก -:0U (() มธ -:0-; ลก -:0, (0) มก (:0&; O:0U; วว (,:(&-(S
(O) มธ 0,:,&; มก (:0S (-) มก (:0U; กจ (,:(- ((() ลนต ((:O--; พบญ (S:-
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มาณสองพั นตั ว) ก็ว3ิ งกระโดด ประหลาดใจนัก
จากหน้ าผาชั นลงไปในทะเลสําหญิงผู ถ้ ู กต้องชายฉลอง
ลักนํา4 ตาย
พระองค์และหายโรค
14 ฝ่ ายคนเลี4 ยงสุ กรนั4 นต่ างคน
ลู กสาวของไยรัส
ต่ างหนี ไ ปเล่ า เรื3 องทั4 งในนคร
เป็ นขึ/ นมาจากความตาย
และบ้ านนอก แล้ วคนทั4 งปวงก็
(มธ /:(--0,)
ออกมาดูเหตุการณ์ท3ีเกิดขึ4 นนั4 น
21 ครั4 นพระเยซูเสด็จลงเรื อข้ าม
15 เมื3 อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็น ฟากกลั บไปแล้ ว มี คนเป็ นอั น
คนที3 ผีท4 ั งกองได้ สิงนั4 นนุ่ งห่ มผ้ า มากมาหาพระองค์ และพระ
นั3 งอยู่ มีสติอารมณ์ดี เขาจึงเกรง องค์ยังประทับที3ฝ3ั งทะเล
กลัวนัก
22 ดู เถิ ด มี นายธรรมศาลาคน
16 แล้ วคนที3 ได้ เห็ นก็เล่ าเหตุ - หนึ3 งชื3 อไยรั สเดิ นมา และเมื3 อ
การณ์ซ3ึ งบั งเกิ ดแก่ คนที3 ผี สิ งนั4 น เขาเห็นพระองค์กก็ ราบลงที3พระ
และซึ3 งบั งเกิ ดแก่ ฝู งสุ กรให้ เขา บาทของพระองค์
ฟั ง
23 แล้ วทู ลอ้ อนวอนพระองค์
17 คนทั4 งหลายจึ งเริ3 มพากั น เป็ นอั นมากว่ า "ลู กสาวเล็กๆ
อ้ อนวอนพระองค์ ใ ห้ เสด็ จ ไป ของข้ าพระองค์ป่วยเกือบจะตาย
เสียจากเขตแดนเมืองของเขา
แล้ ว ขอเชิ ญพระองค์ไปวางพระ
18 เมื3 อพระองค์ กาํ ลั ง เสด็ จ ลง หั ตถ์ บนเขา เพื3 อเขาจะได้ หาย
เรื อ คนที3ผี ได้ สิ งแต่ ก่ อนนั4 นได้ โรคและไม่ ตาย"
อ้ อนวอนขอติดตามพระองค์ไป
24 ฝ่ ายพระเยซู ได้ เสด็ จ ไปกั บ
19 พระเยซู ไม่ ทรงอนุ ญาต แต่ คนนั4 น มี คนเป็ นอั นมากตาม
ตรัสแก่ เขาว่ า "จงไปหาพวกพ้ อง พระองค์ไป และเบียดเสียดพระ
ของเจ้ าที3 บ้ าน แล้ วบอกเขาถึ ง องค์
เรื3 องเหตุ การณ์ใหญ่ ซ3ึ งองค์ พระ 25 มี ผ้ ู หญิ งคนหนึ3 งเป็ นโรคตก
ผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงกระทํา แก่ เจ้ า เลือดได้ สิบสองปี มาแล้ ว
และได้ ทรงพระเมตตาแก่ เจ้ า 26 ได้ ทนทุ กข์ลาํ บากมากเพราะ
แล้ ว"
มีหมอหลายคนมารักษา และได้
20 ฝ่ ายคนนั4 นก็ทู ลลา แล้ วเริ3 ม เสี ยทรัพย์จนหมดสิ4 น โรคนั4 นก็
ประกาศในแคว้ นทศบุ รีถึ งเหตุ - มิได้ บรรเทาแต่ ย3ิ งกําเริบขึ4 น
การณ์ ใหญ่ ที3 พระเยซู ได้ ทรง 27 ครั4 นผู้ หญิงนั4 นได้ ยินถึงเรื3 อง
กระทํา แก่ เขา และคนทั4 งปวงก็ พระเยซู เธอก็เดิ นปะปนกั บ
((U) อสย ,(:(T; มธ S:0S; มก (:&0 ((O) มธ -:&S; กจ (,:&/ ((-) ลก -:&--&/
(0T) อพย (U:0; สดด ,,:(, (0() มธ /:(; ลก -:ST (00) มธ /:(--0,; ลก -:S(-U,
(0&) มธ -:(U; มก ,:U (0U) ลนต (U:(/, 0U; มธ /:0T (0O) มธ (S:&U-&,; มก &:(T
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หน้ า 1986
ประชาชนที3 เบี ยดเสี ยดข้ างหลั ง ขาดคํา มี บางคนได้ มาจากบ้ าน
พระองค์ และได้ ถู กต้ องฉลอง นายธรรมศาลาบอกว่ า "ลูกสาว
พระองค์
ของท่ านตายเสี ยแล้ ว ยั งจะ
28 เพราะเธอคิ ดว่ า "ถ้ าเราได้ รบกวนอาจารย์ทาํ ไมอีกเล่ า"
แตะต้ องแต่ ฉลองพระองค์ เราก็ 36 ทันทีท3ี พระเยซู ทรงฟั งคํา ซึ3 ง
จะหายโรค"
เขาว่ านั4 น พระองค์ จึ งตรั สแก่
29 ในทั นใดนั4 น เลื อดที3 ตกก็ นายธรรมศาลาว่ า "อย่ าวิตกเลย
หยุดแห้ งไป และผู้ หญิงนั4 นรู้ สึก จงเชื3 อเท่านั4 นเถิด"
ตัวว่ าโรคหายแล้ ว
37 พระองค์ ไม่ ทรงอนุ ญาตให้ ผ้ ู
30 บั ดเดี^ ยวนั4 น พระเยซู ทรงรู้ ใดไปด้ วยเว้ นแต่ เปโตร ยากอบ
สึ กว่ าฤทธิN ซ่ านออกจากพระองค์ และยอห์ นน้ องชายของยากอบ
แล้ ว จึ งเหลี ยวหลั งในขณะที3 38 ครั4 นพระองค์ เสด็ จ ไปถึ ง
ฝู ง ชนเบี ยดเสี ยดกั นนั4 นตรั ส ว่ า เรือนนายธรรมศาลาแล้ ว ก็ทอด
"ใครถู กต้ องเสื4 อของเรา"
พระเนตรเห็ นคนวุ่ นวายร้ องไห้
31 ฝ่ ายเหล่ าสาวกก็ทู ลพระองค์ ครํ3าครวญเป็ นอันมาก
ว่ า "พระองค์ทอดพระเนตรเห็น 39 และเมื3 อพระองค์เสด็จเข้ าไป
แล้ วว่ า ประชาชนกํา ลั งเบี ยด แล้ วจึ งตรัสถามเขาว่ า "ท่ านทั4 ง
เสี ยดพระองค์ และพระองค์ ยัง หลายพากั นร้ องไห้ วุ่ นวายไปทํา
จะทรงถามอี กหรื อว่ า `ใครถู ก ไม เด็กหญิงนั4 นไม่ ตายแต่ นอน
ต้ องเรา'"
หลับอยู่ "
32 แล้ วพระองค์ ทอดพระเนตร 40 เขาก็พากั นหั วเราะเยาะพระ
ดู รอบ ประสงค์ จะเห็นผู้ หญิ งที3 องค์ แต่ เมื3 อพระองค์ ขับคนทั4 ง
ได้ กระทําสิ3 งนั4 น
หลายออกไปแล้ ว จึ งนํา บิ ดา
33 ฝ่ ายผู้ หญิ งนั4 นก็ ก ลั วจนตั ว มารดาของเด็ ก หญิ งนั4 นและ
สั3 น เพราะรู้ เรื3 องที3 เป็ นแก่ ตั ว สาวกสามคนที3 อยู่ กั บพระองค์
นั4 น จึ งมากราบลงทู ลแก่ พระ เข้ าไปในที3ท3ีเด็กหญิงนอนอยู่
องค์ตามจริงทั4งสิ4 น
41 พระองค์ จึ ง จั บมื อ เด็ ก หญิ ง
34 พระองค์ จึ ง ตรั ส แก่ ผู้ หญิ ง นั4 นตรัสแก่ เขาว่ า "ทาลิธา คูมิ"
นั4 นว่ า "ลู กสาวเอ๋ ย ที3 เจ้ าหาย แปลว่ า "เด็กหญิงเอ๋ย เราว่ าแก่
โรคนั4 นก็เพราะเจ้ าเชื3 อ จงไป เจ้ าว่ า จงลุกขึ4 นเถิด"
เป็ นสุขและหายโรคนี4 เถิด"
42 ในทั นใดนั4 นเด็ ก หญิ งนั4 นก็
35 เมื3 อพระองค์ ต รั ส ยั ง ไม่ ทั น ลุกขึ4 นเดิน เพราะว่ าเด็กนั4 นอายุ
(&T) ลก ,:(/ (&&) สดด -/:O (&S) ( ซมอ (:(O; 0 พกษ U:(/; มธ /:00; มก (T:U0
(&U) ลก -:S/ (&,) มก /:0&; ยน ((:ST (&-) มก (,:(T; กจ /:&/
(&/) ยน ((:S, (( (ST) กจ /:ST (S0) มก (:0O; O:&O
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ได้ สิ บสองปี คนทั4 งปวงก็ประ- ตน ท่ ามกลางญาติ พ3ี น้ องของ
หลาดใจอย่ างยิ3 ง
ตน และในวงศ์วานของตน"
43 พระองค์ ก ็กาํ ชั บห้ ามเขาแข็ง 5 พระองค์ จ ะกระทํา การมหั ศแรงไม่ ให้ บอกผู้ ใดให้ รู้ เหตุ - จรรย์ ท3ี น3ั นไม่ ได้ เว้ นแต่ ได้ วาง
การณ์ น4 ี แล้ วจึ งสั3 งเขาให้ นํา พระหั ตถ์ ถู กต้ องคนเจ็บบางคน
อาหารมาให้ เด็กนั4 นรับประทาน
ให้ หายโรค
พระเยซู ทรงกลับไป
6 พระองค์ ก ็ ประหลาดพระทั ย
เพราะเขาไม่ มี ความเชื3 อ แล้ ว
เยี ยมเมืองนาซาเร็ ธ
พระองค์ จึ งเสด็จไปสั3 งสอนตาม
(มธ (&:US-U-; ลก S:(,)
ฝ่ ายพระองค์ ไ ด้ เสด็ จออก หมู่ บ้านโดยรอบ
จากที3 น3ั น ไปยั งบ้ า นเมื อง ทรงใช้อคั รสาวกทั/งสิบสองคน
ออกไปเทศนาสังสอน
ของพระองค์ และเหล่ าสาวก
ของพระองค์กต็ ามพระองค์ไป
(มธ (T:(-S0; ลก /:(-,)
2พอถึ งวันสะบาโตพระองค์ ทรง 7 พระองค์ ทรงเรี ยกสาวกสิ บ
ตั4 งต้ นสั3 งสอนในธรรมศาลา และ สองคนมา แล้ วทรงเริ3 มใช้ เขาให้
คนเป็ นอั นมากที3 ได้ ยินพระองค์ ออกไปเป็ นคู่ ๆ ทรงประทาน
ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่ า "คน อํา นาจให้ เขาขั บผี โสโครกออก
นี4 ได้ ความคิ ดนี4 มาจากไหน สติ ได้
ปั ญญาที3ได้ ประทานแก่ คนนี4 เป็ น 8 และตรั ส กํา ชั บเขาไม่ ให้ เอา
ปั ญญาอย่ างใด จึงทําการมหั ศ- อะไรไปใช้ ตามทางเว้ นแต่ ไม้ เท้ า
จรรย์ อ ย่ า งนี4 สํา เร็จด้ วยมื อของ สิ3 งเดี ยว ห้ ามมิ ให้ เอาอาหาร
เขา
หรือย่ าม หรือหาสตางค์ใส่ ไถ้ ไป
3คนนี4 เป็ นช่ างไม้ บุ ตรชายนาง 9 แต่ ใ ห้ สวมรองเท้ า และไม่ ใ ห้
มารี ย์มิ ใช่ หรื อ ยากอบ โยเสส สวมเสื4 อสองตัว
ยู ดาส และซี โมนเป็ นน้ องชายมิ 10 แล้ วพระองค์ ตรั ส สั3 งเขาว่ า
ใช่ หรื อ และน้ องสาวทั4 งหลาย "ถ้ าไปแห่ งใด เมื3 อเข้ าอาศั ยใน
ของเขาก็อยู่ ท3ี น3ี กั บเรามิใช่ หรื อ" เรื อนไหน ก็อาศั ยในเรื อนนั4 น
เขาทั4 งหลายจึ ง หมางใจในพระ จนกว่ าจะไปจากที3น3ั น
องค์
11 และถ้ าผู้ ใดไม่ ต้ อนรั บไม่ ฟัง
4 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า ท่ านทั4 งหลาย เมื3 อจะไปจากที3
"ศาสดาพยากรณ์จะไม่ ขาดความ นั3 นจงสะบั ดผงคลี ใต้ ฝ่ าเท้ าของ
นั บถื อเว้ นแต่ ในบ้ านเมื อ งของ ท่ านออกเป็ นสั กขี พยานต่ อเขา

6

(S&) มธ -:S; มก &:(0 (() มธ (&:US; ลก S:(, (0) มธ O:0- (&) มธ ((:,; (0:S,
(S) มธ (&:UO; ลก S:0S (U) ปฐก (/:00 (,) อสย U/:(,; มธ /:&U (O) ปญจ S:/-(T
(/) ปฐก ST:0T ((T) มธ (T:((; ลก /:S; (T:O ((() มธ (T:(S; ลก (T:(T; กจ (&:U(
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มาระโก ,
หน้ า 1988
เราบอกความจริ งแก่ ท่านว่ า ใน ด้ วยเฮโรดได้ รั บนางนั4 นเป็ น
วั นพิ พากษานั4 น โทษของเมื อง ภรรยาของตน
โสโดมและเมื องโกโมราห์ จะเบา 18 เพราะยอห์ นได้ เคยทู ลเฮโรด
กว่ าโทษของเมืองนั4 น"
ว่ า "ท่านผิดพระราชบัญญัติท3ีรับ
12 ฝ่ ายเหล่ าสาวกก็ ออกไป ภรรยาของน้ องชายมาเป็ นภรรเทศนาประกาศให้ คนทั4 งปวง ยาของตน"
กลับใจเสียใหม่
19 นางเฮโรเดียสจึงผู กพยาบาท
13 เขาได้ ขับผี ให้ ออกเสี ยหลาย ยอห์ นและปรารถนาจะฆ่ า ท่ า น
ผี และได้ เอานํา4 มันชโลมคนเจ็บ เสียแต่ ฆ่าไม่ ได้
ป่ วยหลายคนให้ หายโรค
20 เพราะเฮโรดยํา เกรงยอห์ น
เฮโรดทรงสังให้ตดั ศี รษะ
ด้ วยรู้ ว่า ท่ านเป็ นคนชอบธรรม
และบริ สุ ทธิN จึ งได้ ป้องกั นท่ านไว้
ยอห์นผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
14 ฝ่ ายกษั ตริ ย์ เฮโรดทรงได้ ยิน เมื3 อเฮโรดได้ ยิ น คํา สั3 งสอนของ
เรื3 องของพระองค์ (เพราะว่ า ท่ า นก็ ปฏิ บั ติ ต ามหลายสิ3 งและ
พระนามของพระองค์ ไ ด้ เลื3 อง ยินดีรับฟั งท่าน
ลือไป) แล้ วท่านตรัสว่ า "ยอห์ น 21 ครั4 นอยู่ มาวั นหนึ3 งเป็ นโอผู้ ให้ รั บบั พติ ศมาเป็ นขึ4 นมาจาก กาสดี คื อเป็ นวั นฉลองวั นกําเนิ ด
ความตายแล้ ว เหตุ ฉะนั4 นจึ งทํา ของเฮโรด เฮโรดให้ จัดการเลี4 ยง
ขุ น นางกั บนายทหารชั4 นผู้ ใหญ่
การมหั ศจรรย์ได้ "
15 แต่ คนอื3 นว่ า "เป็ นเอลี ยาห์ " และคนสําคั ญๆทั4 งปวงในแคว้ น
และคนอื3 นๆว่ า "เป็ นศาสดา กาลิลี
พยากรณ์ ค นหนึ3 งหรื อ เหมื อ น 22 เมื3 อบุ ตรสาวของนางเฮโรคนหนึ3 งในพวกศาสดาพยา- เดี ยสเข้ ามาเต้ นรํา ทําให้ เฮโรด
และแขกทั4งปวงซึ3 งเอนกายลงอยู่
กรณ์"
16 ฝ่ ายเฮโรดเมื3 อทรงได้ ยินแล้ ว ด้ วยกั นนั4 นชอบใจ กษั ตริ ย์ จึ ง
จึ งตรั สว่ า "คื อยอห์ นนั4 นเองที3 ตรั สกั บหญิ งสาวนั4 นว่ า "เธอจะ
เราได้ ตัดศี รษะเสี ย ท่านได้ เป็ น ขอสิ3 งใดจากเรา เราก็จะให้ สิ3 ง
นั4 นแก่ เธอ"
ขึ4 นมาจากความตาย"
17 ด้ วยว่ าเฮโรดได้ ใช้ คนไปจั บ 23 และกษั ตริ ย์ จึ งทรงปฏิ ญาณ
ยอห์ น และล่ ามโซ่ ขั งคุ กไว้ ตัวไว้ กับหญิงสาวนั4 นว่ า "เธอจะ
เพราะเห็ นแก่ นางเฮโรเดี ยส ขอสิ3 งใดๆจากเรา เราจะให้ สิ3 ง
ภรรยาฟี ลิ ป น้ องชายของตน นั4 นแก่ เธอจนถึ งครึ3 งราชสมบั ติ
((&) ยก U:(S ((S) มธ (S:(-(0; มก ,:(S-(,; ลก /:O-/; (/:&O
((U) มธ (,:(S; 0(:((; มก -:0-; ลก /:(/ ((,) มธ (S:0; ลก &:(/ ((-) ลนต (-:(,
(0T) มธ (S:U; 0(:0, (0() ปฐก ST:0T; มธ (S:, (0&) อสธ U:&, ,; O:0
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หน้ า 1989
มาระโก ,
ของเรา"
"ท่ านทั4 งหลายจงไปหาที3 เปลี3 ยว
24 หญิ ง สาวนั4 นจึ ง ออกไปถาม หยุ ด พั ก หายเหนื3 อยสั ก หน่ อ ย
มารดาว่ า "ฉั นจะขอสิ3 งใดดี " หนึ3 ง" เพราะว่ ามีคนไปมาเป็ น
มารดาจึ งตอบว่ า "จงขอศี รษะ อั น มากจนไม่ มี เ วลาว่ า งจะรั บ
ยอห์ นผู้ ให้ รับบัพติศมาเถิด"
ประทานอาหารได้
25 ในทั นใดนั4 น หญิ งสาวก็รี บ
ทรงเลี/ ยงอาหารคนห้าพัน
เข้ าไปเฝ้ ากษัตริย์ทูลว่ า "หม่ อม
(มธ (S:(&-0()
ฉั นขอศี รษะยอห์ นผู้ ให้ รั บบั พ(ลก /:(T-(O)
ติ ศมาใส่ ถาดมาให้ หม่ อมฉั น
(ยน ,:U-(&)
เดี^ ยวนี4 เพคะ"
32 พระองค์ จึ ง เสด็ จ ลงเรื อกั บ
26 กษัตริย์ทรงเป็ นทุ กข์นัก แต่ สาวกไปยังที3เปลี3 ยวแต่ ลาํ พัง
เพราะเหตุ ได้ ทรงปฏิ ญ าณไว้ 33 คนเป็ นอั นมากเห็นพระองค์
และเพราะเห็ น แก่ ห น้ าแขกทั4 ง กั บสาวกกํา ลั งไป และมี หลาย
ปวงซึ3 งเอนกายลงอยู่ ด้วยกั น ก็ คนจํา พระองค์ ได้ จึ งพากั นวิ3 ง
ปฏิเสธไม่ ได้
ออกจากบ้ านเมื องทั4 งปวงไปถึ ง
27 ในขณะนั4 นกษั ต ริ ย์ จึ งรั บสั3 ง ก่ อน และพากันเฝ้ าพระองค์
เพชฌฆาตให้ ไปตั ดศี รษะยอห์ น 34 ครั4 นพระเยซู เ สด็ จ ขึ4 นจาก
มา เพชฌฆาตก็ไปตั ดศี รษะ เรื อแล้ ว ก็ทอดพระเนตรเห็ น
ยอห์ นในคุก
ประชาชนหมู่ ใหญ่ และพระองค์
28 เอาศี รษะของยอห์ น ใส่ ถาด ทรงสงสารเขา เพราะว่ าเขาเป็ น
มาให้ แก่ หญิ งสาวนั4 น หญิ งสาว เหมื อนฝูงแกะไม่ มีผ้ ู เลี4 ยง พระ
นั4 นก็เอาไปให้ แก่ มารดาของตน
องค์ จึ งเริ3 มสั3 งสอนเขาเป็ นหลาย
29 เมื3 อสาวกของยอห์ น รู้ เหตุ ข้ อหลายประการ
แล้ ว ก็พากั นมารั บเอาศพของ 35 เมื3 อเวลาล่ วงไปมากแล้ ว
ท่านไปฝังไว้ ในอุโมงค์
พวกสาวกของพระองค์ มาทู ล
อัครสาวกกลับมาพักผ่ อน
พระองค์ ว่า "ที3 น3ี กั นดารอาหาร
(ลก /:(T)
นั ก และบั ดนี4 เวลาก็เย็นลงมาก
30 ฝ่ ายอั ค รสาวกพากั น มาหา แล้ ว
พระเยซู และได้ ทู ลถึ งบรรดา 36 ขอให้ ประชาชนไปเสี ยเถิ ด
การซึ3 งเขาได้ กระทํา และได้ สั3 ง เพื3 อเขาจะได้ ไปซื4 ออาหารรั บ
สอน
ประทานตามบ้ านไร่ บ้านนาที3อยู่
31 แล้ วพระองค์ ต รั สแก่ เ ขาว่ า แถบนี4 เพราะเขาไม่ มี อะไรที3 จะ
(0,) มธ (S:/ (0/) ( พกษ (&:0/-&T; มธ 0O:U--,(; กจ -:0 (&T) ลก /:(T
(&() มธ (S:(&; มก &:0T (&0) มธ (S:(&-0(; ลก /:(T-(O; ยน ,:U-(& (&&) คส (:,
(&S) กดว 0O:(O; ( พกษ 00:(O; 0 พศด (-:(,; ศคย (T:0; อสย S-:(O; มธ /:&,

41_mar.pub
page 17

Sunday, April 17, 2016 21:38

มาระโก ,
หน้ า 1990
รับประทานเลย"
พระเยซู ทรงดําเนินมาบนทะเล
37 แต่ พระองค์ ตรั สตอบแก่
(มธ (S:00-&0)
เหล่ าสาวกว่ า "พวกท่านจงเลี4 ยง
(ยน ,:(U-0()
เขาเถิด" เขาทู ลพระองค์ว่า "จะ 45 และทั นใดนั4 น พระองค์ ได้
ให้ พวกข้ าพระองค์ ไปซื4 ออาหาร ตรั ส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์
สั กสองร้ อยเหรี ยญเดนาริ อั นให้ ลงในเรื อข้ ามไปยั งอี กฟากหนึ3 ง
เขารับประทานหรือ"
ถึงเมืองเบธไซดาก่ อน ส่ วนพระ
38 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า องค์ ทรงรอส่ งประชาชนกลั บ
"พวกท่ า นมี ข นมปั ง อยู่ กี3 ก้ อน บ้ าน
ไปดู ซิ " เมื3 อรู้ แล้ วเขาจึ งทู ลว่ า 46 เมื3 อพระองค์ ท รงลาเขาทั4 ง
"มี ขนมปั ง ห้ าก้ อนกั บปลาสอง หลายแล้ ว
ก็เสด็จขึ4 นภู เขา
ตัว"
เพื3 ออธิษฐานที3น3ั น
39 พระองค์ จึงตรั สสั3 งพวกสาวก 47 เมื3 อคํ3าลงแล้ ว เรือของเหล่ า
ให้ จั ดคนทั4 งปวงให้ น3ั งรวมกั นที3 สาวกอยู่ กลางทะเล ส่ วนพระ
หญ้ าสดเป็ นหมู่ ๆ
องค์อยู่ บนฝั3 งแต่ ผ้ ู เดียว
40 ประชาชนก็ได้ น3ั งรวมกันเป็ น 48 แล้ วพระองค์ ทอดพระเนตร
หมู่ ๆ หมู่ ละร้ อยคนบ้ าง ห้ าสิบ เห็ น เหล่ า สาวกตี ก รรเชี ยงลํา บ้ าง
บากเพราะทวนลมอยู่ ครั4 นเวลา
41 เมื3 อพระองค์ ทรงรั บขนมปั ง สามยามเศษ พระองค์ จึ งทรง
ห้ าก้ อนกั บปลาสองตั วนั4 นแล้ ว ดํา เนิ น บนนํา4 ทะเลไปยั ง เหล่ า
ก็ แหงนพระพั ก ตร์ ดู ฟ้ าสวรรค์ สาวก และทรงดําเนิ นดั งจะเลย
ขอบพระคุณ แล้ วหั กขนมปั งนั4 น เขาไป
ให้ เหล่ าสาวกให้ เขาแจกแก่ คน 49 เมื3 อเหล่ าสาวกเห็นพระองค์
ทั4งปวง และปลาสองตัวนั4 นพระ ทรงดํา เนิ นบนทะเล เขาสํา คั ญ
องค์ทรงแบ่ งให้ ท3ัวกันด้ วย
ว่ าผี แล้ วพากันร้ องอึงไป
42 เขาได้ กินอิ3 มทุ กคน
50 เพราะว่ าทุ กคนเห็นพระองค์
43 ส่ วนเศษขนมปั ง และปลาที3 แล้ วก็กลั ว แต่ ในทันใดนั4 นพระ
เหลือนั4 นเขาเก็บไว้ ได้ ถึ งสิ บสอง องค์ตรัสแก่ เขาว่ า "จงชื3 นใจเถิด
กระบุงเต็ม
คือเราเอง อย่ ากลัวเลย"
44 และในจํา นวนคนที3 ได้ รั บ 51 พระองค์ จึงเสด็จขึ4 นไปหาเขา
ประทานขนมปั งนั4 น มี ผ้ ู ชาย บนเรือ แล้ วลมก็เงียบลง เหล่ า
ประมาณห้ าพันคน
สาวกก็ ป ระหลาดอั ศจรรย์ ใจ
(&O) กดว ((:(&; 0 พกษ S:S& (&-) มธ (S:(O (&/) มธ (U:&U (S() ( ซมอ /:(&
(SU) มธ (S:00; ยน ,:(U (S,) มก (:&U; ลก U:(, (S-) ลก 0S:0- (S/) มธ (S:0,
(UT) อสย S(:(T; มธ /:0; ยน (,:&& (U() สดด (TO:0/; มก (:0O; 0:(0; U:S0; O:&O
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หน้ า 1991
มาระโก ,, O
เหลือประมาณ
พระองค์ บางคนรั บประทานอา52 ด้ วยว่ าการอั ศจรรย์ เรื3 อง หารด้ วยมือที3เป็ นมลทิน คือมือ
ขนมปั งนั4 นเขายังไม่ เข้ าใจเพราะ ที3ไม่ ได้ ล้างก่ อน เขาก็ถือว่ าผิด
ใจเขายังแข็งกระด้ าง
3เพราะว่ าพวกฟาริ สี กั บพวกยิ ว
พระเยซู ทรงรักษาประชาชน
ทั4 งสิ4 นถื อตามประเพณี สื บทอด
มาจากบรรพบุรุษว่ า ถ้ ามิได้ ล้าง
ที แคว้นเยนเนซาเรท
มื อตามพิ ธี โดยเคร่ งครั ด เขาก็
(มธ (S:&S-&,)
53 ครั4 นข้ ามฟากไปแล้ ว เขา ไม่ รับประทานอาหารเลย
4และเมื3 อเขามาจากตลาด ถ้ ามิ
จอดเรือที3แคว้ นเยนเนซาเรท
54 เมื3 อขึ4 นจากเรื อแล้ ว คนทั4 ง ได้ ล้างก่ อน เขาก็ไม่ รับประทาน
อาหาร และธรรมเนียมอื3 นๆอีก
ปวงก็จาํ พระองค์ได้ ทันที
55 และเขารี บไปทั3 วตลอดแว่ น หลายอย่ างเขาก็ถือ คือล้ างถ้ วย
แคว้ นล้ อมรอบ เริ3 มเอาคนเจ็บ เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิN และ
ป่ วยใส่ แคร่ หามมายังที3เขาได้ ยิน โต๊ะ
5พวกฟาริสี กับพวกธรรมาจารย์
ข่ าวว่ าพระองค์อยู่ น4 ั น
จึ งทู ลถามพระองค์ ว่ า "ทํา ไม
56 แล้ วพระองค์ เสด็ จไปที3
ไหนๆ ไม่ ว่าในหมู่ บ้าน ในตํา- พวกสาวกของท่ านไม่ ดํา เนิ น
บล หรื อในเมื อง เขาก็เอาคน ชี วิ ตตามประเพณี สื บทอดมา
เจ็บป่ วยมาวางตามถนน ทู ล จากบรรพบุ รุ ษ แต่ รั บประทาน
อ้ อนวอนขอพระองค์ โ ปรดให้ อาหารโดยมิได้ ล้างมือเสียก่ อน"
คนเจ็ บป่ วยแตะต้ องแต่ ชาย 6พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "อิสฉลองพระองค์ และผู้ ใดได้ แตะ ยาห์ ไ ด้ พยากรณ์ ถึ งพวกเจ้ า คน
ต้ องพระองค์ แล้ วก็หายป่ วยทุ ก หน้ าซื3 อใจคดก็ถู ก ตามที3 ได้
เขี ยนไว้ ว่ า
`ประชาชนนี ให้
คน
เกี ยรติ เราด้วยริ มฝี ปากของเขา
ทรงตําหนิธรรมเนียม
แต่ ใจของเขาห่ างไกลจากเรา
ของพวกฟาริ สี
7 เขานมั ส การเราโดยหาประ(มธ (U:(-0T)
ครั4 งนั4 นพวกฟาริ สี กั บพวก โยชน์ มิ ได้ ด้วยเอาบทบัญญัติ
ธรรมาจารย์ บางคน ซึ3 งได้ ของมนุ ษย์ มาอวดอ้างว่ า เป็ น
มาจากกรุงเยรู ซาเล็ม พากันมา พระดํารัสสอน'
8 เจ้ าทั4 งหลายละพระบั ญญั ติ
หาพระองค์
2เมื3 อเขาได้ เห็นเหล่ าสาวกของ ของพระเจ้ า และกลับไปถือตาม

7

(U0) อสย ,&:(O; มธ (,:/; มก &:U; -:(O-(- (U&) มธ (S:&S-&,; ยน ,:0S-0U
(U,) กดว (U:&--&/; มธ /:0T; มก U:0O-0-; กจ (/:(0 (() มธ (U:( (0) มธ (U:0T
(&) มก O:U, --/; กท (:(S; ( ปต (:(- (U) มธ (U:0 (,) อสย 0/:(&; มธ 0&:(&-0/
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มาระโก O
หน้ า 1992
ประเพณีของมนุ ษย์ คือการล้ าง ภายในมนุ ษย์จะกระทําให้ มนุ ษย์
ถ้ วยเหยื อก และสิ3 งอื3 นๆเช่ นนี4 เป็ นมลทิ นได้ แต่ ส3ิ งซึ3 งออกมา
อี กหลายสิ3 ง เจ้ าทั4 งหลายก็ทาํ
จากภายในมนุ ษย์ สิ3 งนั4 นแหละ
อยู่ "
กระทําให้ มนุ ษย์เป็ นมลทิน
9พระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า "เหมาะ 16 ใครมีหูฟังได้ จงฟั งเถิด"
จริ งนะ ที3 เจ้ าทั4 งหลายได้ ละทิ4 ง 17 ครั4 นพระองค์ ได้ เสด็จเข้ าไป
พระบัญญัติของพระเจ้ า เพื3 อจะ ในเรือนพ้ นประชาชนแล้ ว เหล่ า
ได้ ถือตามประเพณีของพวกท่าน สาวกของพระองค์ ก ็ ไ ด้ ทู ล ถาม
10 เพราะโมเสสได้ ส3ั งไว้ ว่า `จง พระองค์ถึงคําอุปมานั4 น
ให้เกี ยรติ แก่บิดามารดาของตน' 18 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
และ `ผูใ้ ดแช่งด่าบิดามารดา ผู ้ "ถึ ง ท่ านทั4 งหลายก็ ยั งไม่ เข้ าใจ
นัน ต้องถูกปรับโทษถึงตาย'
หรื อ ท่ านยั งไม่ เห็ นหรื อว่ าสิ3 ง
11 แต่ พวกเจ้ ากลั บสอนว่ า `ผู้ ใดๆแต่ ภายนอกที3 เข้ าไปภายใน
ใดจะกล่ าวแก่ บิดามารดาว่ า "สิ3 ง มนุ ษย์ จะกระทํา ให้ มนุ ษย์ เ ป็ น
ใดของข้ าพเจ้ าซึ3 งอาจเป็ นประ- มลทินไม่ ได้
โยชน์แก่ ท่ าน สิ3 งนั4 นเป็ นโกระ- 19 เพราะว่ าสิ3 งนั4 นมิ ได้ เข้ าในใจ
บั น"' แปลว่ าเป็ นของถวาย แต่ ลงไปในท้ องแล้ วก็ ถ่ ายออก
แล้ ว
ลงส้ วมไป ทําให้ อาหารทุ กอย่ าง
12 เจ้ าทั4 งหลายจึงไม่ อนุ ญาตให้ ปราศจากมลทิน"
ผู้ นั4 นทําสิ3 งใดต่ อไป เป็ นที3 ช่ วย 20 พระองค์ ตรั สว่ า "สิ3 งที3 ออก
บํารุงบิดามารดาของตน
มาจากภายในมนุ ษย์ สิ3 งนั4 น
13 เจ้ าทั4 งหลายจึ งทํา ให้ พระ แหละทําให้ มนุ ษย์เป็ นมลทิน
วจนะของพระเจ้ าเป็ นหมั น ไป 21 เพราะว่ า จากภายในมนุ ษย์
ด้ วยประเพณี ข องพวกท่ า นซึ3 ง คื อจากใจมนุ ษย์ มี ความคิ ดชั3 ว
พวกท่านได้ สอนไว้ และสิ3 งอื3 นๆ ร้ าย การล่ วงประเวณี การผิ ด
เช่ นนี4 อีกหลายสิ3 ง เจ้ าทั4งหลายก็ ผัวผิดเมีย การฆาตกรรม
ทําอยู่ "
22 การลักขโมย การโลภ ความ
14 แล้ วเมื3 อพระองค์ ได้ ทรง ชั3 ว การล่ อลวงเขา ราคะตัณหา
เรี ยกประชาชนทั4 งหลายเข้ ามาก็ อิจฉาตาร้ อน การหมิ3 นประมาท
ตรั สกับเขาว่ า "ท่านทั4 งหลายจง ความเย่ อหยิ3 ง ความโฉด
ฟั งเราและเข้ าใจเถิด
23 สารพั ดการชั3 วนี4 เกิ ดมาจาก
15 ไม่ มี ส3ิ งใดภายนอกที3 เ ข้ า ไป ภายใน และทํา ให้ มนุ ษย์ เป็ น
(/) สภษ (:0U; อสย 0S:U ((T) อพย 0T:(0 ((() มธ (U:U; 0&:(- ((S) มธ (U:(T
((U) อสย U/:&; ฮบ (0:(U ((,) มธ ((:(U-(, ((O) มธ (U:(U ((-) อสย 0-:/-((
(0T) สดด &/:(; มธ (0:&S (0() ปฐก ,:U; สภษ ,:(- (00) ลก (0:(U; รม (:0--0/
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หน้ า 1993
มาระโก O
มลทิน"
ที3นอน และทราบว่ าผีออกแล้ ว
ทรงรักษาลู กสาวของ
ทรงรักษาชายที หูหนวก
หญิงชาติ ซีเรี ยฟี นิเซี ย
และเป็ นใบ้
ที ถู กผีสิง
(มธ (U:0/-&()
31 ต่ อมา พระองค์จึ งเสด็จจาก
(มธ (U:0(-0-)
24 พระองค์ จึ งทรงลุ กขึ4 นจากที3 เขตแดนเมื องไทระและเมื อง
นั3 นไปยั งเขตแดนเมืองไทระและ ไซดอน ดํา เนิ นตามทางแคว้ น
เมืองไซดอน แล้ วเข้ าไปในเรือน ทศบุรี มายังทะเลกาลิลี
แห่ งหนึ3 งประสงค์ จะมิ ให้ ผู้ ใดรู้ 32 เขาพาชายหู หนวกพู ดติ ด
อ่ างคนหนึ3 งมาหาพระองค์ แล้ ว
แต่ พระองค์จะซ่ อนอยู่ มิได้
25 เพราะผู้ หญิงคนหนึ3 งซึ3 งมี ลูก ทู ลอ้ อนวอนขอพระองค์ ให้ ทรง
สาวที3 มี ผี โสโครกสิ ง เมื3 อได้ ยิน วางพระหั ตถ์บนคนนั4 น
ข่ า วถึ ง พระองค์ ก ็ มากราบลงที3 33 พระองค์ จึ งทรงนํา คนนั4 น
ออกจากประชาชนไปอยู่ ต่ าง
พระบาทของพระองค์
26 ผู้ หญิงนั4 นเป็ นชาวกรี ก ชาติ หาก ทรงเอานิ4 วพระหั ตถ์ ยอน
และ
ซี เรี ยฟี นิ เซี ย และนางทู ลอ้ อน เข้ าที3 หู ของชายผู้ นั4 น
วอนขอพระองค์ให้ ขับผีออกจาก ทรงบ้ วนนํา4 ลายเอานิ4 วพระหั ตถ์
จิ4 มแตะลิ4 นคนนั4 น
ลูกสาวของตน
27 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สแก่ นางนั4 น 34 แล้ วพระองค์ ทรงแหงนพระ
ว่ า "ให้ พวกลู กกิ นอิ3 มเสี ยก่ อน พักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระ
เพราะว่ าซึ3 งจะเอาอาหารของลู ก ทัยตรัสแก่ คนนั4 นว่ า "เอฟฟาธา"
แปลว่ า "จงเปิ ดออก"
โยนให้ แก่ สุนัขก็ไม่ ควร"
28 แต่ น างทู ล ตอบพระองค์ ว่ า 35 แล้ วในทั นใดนั4 นหู ค นนั4 นก็
"จริ งด้ วย พระองค์ เจ้ าข้ า แต่ ปกติ สิ3 งที3 ขัดลิ4 นนั4 นก็หลุ ดและ
สุ นั ขที3 อยู่ ใต้ โต๊ะนั4 นย่ อมกิ นเดน เขาพูดได้ ชัด
36 พระองค์ ท รงห้ ามปรามคน
อาหารของลูก"
29 แล้ วพระองค์ ตรั สแก่ น างว่ า ทั4งหลายมิให้ แจ้ งความนี4 แก่ ผ้ ู ใด
"เพราะเหตุ ถ้ อ ยคํา นี4 จงกลั บไป เลย แต่ พระองค์ ย3ิ งทรงห้ าม
เถิ ด ผี ออกจากลู กสาวของเจ้ า ปรามพวกเขา เขาก็ย3ิ งเล่ าลือไป
มาก
แล้ ว"
30 ฝ่ ายหญิ งนั4 นเมื3 อไปยั งเรื อน 37 พวกเขาก็ประหลาดใจเหลื อ
ของตน ได้ เห็ นลู กนอนอยู่ บน เกิ น พู ดกั นว่ า "พระองค์ ทรง
(0S) มธ (U:0/; มก 0:(-0 (0U) มก U:00; ยน ((:&0; วว (:(O (&() มธ (U:0/
(&0) มธ /:&0; ลก ((:(S (&&) มก -:0&; ยน /:, (&S) มก ,:S(; ยน ((:&&, &-, S(
(&U) อสย &U:U-, (&,) มก U:S& (&O) มธ (0:00; มก ,:U(; (T:0,
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มาระโก O, หน้ า 1994
กระทํา ล้ วนแต่ ดี ท4 ั งนั4 น ทรง 8 คนทั4 งปวงได้ รั บประทานจน
กระทําคนหู หนวกให้ ได้ ยิน คน อิ3 มและเศษอาหารที3 เหลื อ นั4 น
ใบ้ ให้ พูดได้ "
เขาเก็บได้ เจ็ดกระบุง
ทรงเลี/ ยงอาหารคนสี พัน
9คนที3 รั บประทานนั4 น มี ประมาณสี3 พัน แล้ วพระองค์ตรัสสั3 ง
(มธ (U:&0-&/)
คราวนั4 นเมื3 อฝูงชนพากันมา ให้ เขาไป
พวกฟาริ สีทูลขอหมายสําคัญ
มากมายและไม่ มี อาหารกิ น
พระเยซู จึ งทรงเรี ยกเหล่ าสาวก
ทรงอธิบายคําอุปมา
ของพระองค์มาตรัสแก่ เขาว่ า
เกี ยวกับเชื/ อขนม
2"เราสงสารคนเหล่ านี4 เพราะ
(มธ (,:(-(0)
เขาค้ างอยู่ กั บเราได้ สามวั นแล้ ว 10 ในทันใดนั4 น พระองค์กเ็ สด็จ
และไม่ มีอาหารจะกิน
ลงเรื อกั บเหล่ าสาวกของพระ
3 ถ้ าเราจะให้ เขากลั บไปบ้ าน องค์ มาถึงเขตเมืองดาลมานู ธา
เมื3 อยั งอดอาหารอยู่ เขาจะหิ ว 11 พวกฟาริ สีออกมาและเริ3 มโต้
โหยสิ4 นแรงตามทาง เพราะว่ า เถี ยงกั บพระองค์ ขอพระองค์
บางคนมาไกล"
แสดงหมายสําคั ญจากฟ้ าสวรรค์
4เหล่ าสาวกของพระองค์ จึ งทู ล หมายจะทดลองพระองค์
ตอบพระองค์ว่า "ในถิ3 นทุ รกัน- 12 พระองค์ ทรงถอนพระทั ย
ดารนี4 จะหาอาหารให้ เขากิ นอิ3 ม แล้ วตรั สว่ า "คนยุ คนี4 แสวงหา
ได้ ท3ีไหน"
หมายสําคัญทําไม เราบอกความ
5พระองค์ตรัสถามเขาว่ า "พวก จริ งแก่ เจ้ าทั4 งหลายว่ า จะไม่
ท่านมีขนมปั งกี3 ก้อน" เขาทู ลว่ า โปรดให้ หมายสํา คั ญแก่ ค นยุ ค
"มีเจ็ดก้ อน"
นี4 "
6 พระองค์ จึ งตรั สสั3 งประชาชน 13 แล้ วพระองค์ เสด็จไปจากเขา
ให้ นั3 งลงที3 พ4 ื นดิ น แล้ วทรงรั บ และลงเรือข้ ามฟากไปอีก
ขนมปั งเจ็ดก้ อนนั4 น ทรงขอบ 14 ฝ่ ายเหล่ า สาวกลื ม เอาขนม
พระคุ ณ แล้ วจึ งทรงหั กส่ งให้ ปั งไป และในเรื อเขามี ขนมปั ง
เหล่ าสาวกให้ เขาแจก เหล่ า อยู่ ก้อนเดียวเท่านั4 น
สาวกจึงแจกให้ ประชาชน
15 พระองค์ ทรงกํา ชั บเหล่ า
7 และเขามี ปลาเล็ ก ๆอยู่ บ้ าง สาวกว่ า "จงสังเกตและระวังเชื4 อ
พระองค์จึงขอบพระคุณ แล้ วสั3 ง แห่ งพวกฟาริ สี และเชื4 อแห่ งเฮให้ เอาปลานั4 นแจกด้ วย
โรดให้ ดี"

8

(() มธ (U:&0-&/; มก ,:&S-SS (0) มธ /:&,; มก (:S( (U) มธ (U:&S; มก ,:&(O) มธ (S:(/; มก ,:S( ((T) มธ (U:&/ ((() มธ (0:&-; ลก ((:(,; ยน 0:(-; ,:&T
((0) มธ (0:&/; มก O:&S ((S) มธ (,:U ((U) มธ (,:,; ลก (0:(
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หน้ า 1995
มาระโก 16 เหล่ า สาวกจึ ง ปรึ ก ษากั นว่ า พระองค์ จึ งตรั สถามเขาว่ า เขา
"เพราะเหตุท3ีเราไม่ มีขนมปั ง"
เห็นสิ3 งใดบ้ างหรือไม่
17 เมื3 อพระเยซู ทรงทราบจึ ง 24 คนนั4 นเงยหน้ าดู แล้ วทู ล ว่ า
ตรั สแก่ เขาว่ า "เหตุ ไฉนพวก "ข้ าพระองค์ แลเห็ นคนเหมื อ น
ท่ านจึ งปรึ กษากั นและกั นถึ ง ต้ นไม้ เดินไปเดินมา"
เรื3 องไม่ มี ขนมปั ง ท่ านยั งไม่ ร้ ู 25 พระองค์ จึ งวางพระหั ตถ์ บน
และไม่ เข้ าใจหรือ ใจของท่านยัง ตาเขาอี ก แล้ วให้ เขาเงยหน้ าดู
แข็งกระด้ างหรือ
และตาของเขาก็ ห ายเป็ นปกติ
18 มี ตาแล้ วยังไม่ เห็นหรือ มี หู แลเห็นคนทั4งหลายได้ ชัดเจน
แล้ วยั งไม่ ได้ ยินหรื อ ท่ านทั4 ง 26 พระองค์ จึ งตรั สสั3 งคนนั4 นให้
หลายจําไม่ ได้ หรือ
กลับตรงไปยังบ้ านของตน แล้ ว
19 เมื3 อเราหั กขนมปั งห้ าก้ อนให้ กํา ชั บว่ า "อย่ าเข้ าไปในเมื อง
แก่ คนห้ าพั นคนนั4 น ท่ านทั4 ง หรื อ เล่ า ให้ ใครในเมื อ งนั4 นฟั ง
หลายเก็ บเศษที3 เหลื อ นั4 นได้ กี3 เลย"
กระบุง" เขาทู ลตอบพระองค์ว่า
การยอมรับของเปโตร
"ได้ สิบสองกระบุง"
(มธ (,:(&-(,)
20 "เมื3 อแจกขนมปั งเจ็ดก้ อนให้
(ลก /:(--0T)
แก่ คนสี3 พันคนนั4 น ท่านทั4งหลาย 27 พระเยซู ได้ เสด็ จ กั บเหล่ า
เก็บเศษที3เหลือได้ ก3ี กระบุง" เขา สาวกของพระองค์ ออกไปยั ง
ทู ลตอบว่ า "ได้ เจ็ดกระบุง"
เมื องต่ างๆในแขวงซี ซารี ยา
21 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า ฟี ลิปปี เมื3 ออยู่ ตามทางนั4 น พระ
"เป็ นไฉนพวกท่านยังไม่ เข้ าใจ"
องค์ตรั สถามเหล่ าสาวกว่ า "คน
พระเยซู ทรงรักษาชายตาบอด
ทั4งหลายพูดกันว่ าเราเป็ นผู้ ใด"
ใกล้เมืองเบธไซดา
28 เขาทู ลตอบว่ า "เขาว่ าเป็ น
22 พระองค์ จึ งไปยั งเมื องเบธ- ยอห์ นผู้ ให้ รับบัพติศมา แต่ บาง
ไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ3 ง คนว่ าเป็ นเอลียาห์ และคนอื3 นว่ า
มาหาพระองค์ ทู ลอ้ อนวอนขอ เป็ นคนหนึ3 งในพวกศาสดาพยากรณ์"
พระองค์ให้ โปรดถู กต้ องคนนั4 น
23 พระองค์ ได้ ท รงจู งมื อคนตา 29 พระองค์ จึ ง ตรั ส ถามเขาว่ า
บอดออกไปนอกเมื อง เมื3 อได้ "ฝ่ ายพวกท่ า นเล่ า ว่ า เราเป็ นผู้
ทรงบ้ วนนํา4 ลายลงที3 ตาคนนั4 น ใด" เปโตรทู ลตอบพระองค์ ว่ า
และวางพระหั ตถ์ บนเขาแล้ ว "พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์"
((O) มก ,:U0 ((/) มธ (S:0T; มก ,:S&; ลก /:(O (0T) มธ (U:&O (0() มก ,:U0
(00) มธ /:0O; ลก (-:(U; ยน /:( (0&) มก O:&& (0,) มธ -:S (0O) มธ (,:(&-(,
(0-) มธ (S:0; มก ,:(S; ลก /:O-- (0/) ยน (:S(; S:S0; ,:,/; ((:0O; กจ 0:&,
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มาระโก -, /
หน้ า 1996
30 แล้ วพระองค์ ทรงกํา ชั บห้ าม 35 เพราะว่ าผู้ ใดใคร่ จะเอาชี วิ ต
เหล่ าสาวกไม่ ให้ บอกผู้ ใดถึ ง รอด ผู้ น4 ั นจะเสี ยชี วิต แต่ ผ้ ู ใด
พระองค์
จะเสี ยชี วิตเพราะเห็นแก่ เราและ
31 พระองค์ จึ งทรงเริ3 มกล่ าว ข่ าวประเสริ ฐ ผู้ นั4 นจะได้ ชี วิ ต
สอนสาวกว่ า บุตรมนุ ษย์จะต้ อง รอด
ทนทุ กข์ ท รมานหลายประการ 36 เพราะถ้ าผู้ ใดจะได้ สิ3 งของ
พวกผู้ ใหญ่ พวกปุ โรหิ ตใหญ่ สิ4 นทั4 งโลก แต่ ต้ องสู ญเสี ยจิ ต
และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิ เ สธ วิ ญญาณของตน ผู้ นั4 นจะได้
พระองค์ และพระองค์ จะต้ อง ประโยชน์อะไร
ถู กประหารชี วิต แต่ ในวันที3สาม 37 เพราะว่ าผู้ นั4 นจะนํา อะไรไป
พระองค์จะทรงเป็ นขึ4 นมาใหม่
แลกเอาจิ ตวิ ญญาณของตนกลั บ
32 คําเหล่ านี4 พระองค์ ตรั สอย่ าง คืนมา
เปิ ดเผย ฝ่ ายเปโตรจึ งจั บพระ 38 เหตุ ฉะนั4 น ถ้ าผู้ ใดมี ความ
องค์ แล้ วเริ3 มทู ลห้ ามพระองค์
อายเพราะเราและถ้ อยคําของเรา
33 พระองค์ จึ งทรงหั นพระ ในชั3 วอายุ น4 ี ซึ3 งประกอบด้ วย
พั กตร์ ดู เหล่ าสาวกของพระองค์ การล่ วงประเวณีและการผิดบาป
แล้ วทรงตําหนิเปโตรว่ า "ซาตาน บุ ตรมนุ ษย์ ก็ จะมี ความอาย
จงถอยไปข้ างหลังเรา เพราะเจ้ า เพราะผู้ นั4 นในเวลาเมื3 อพระ
มิได้ คิ ดตามพระดําริของพระเจ้ า องค์จะเสด็จมาด้ วยสง่ าราศี แห่ ง
แต่ ตามความคิดของมนุ ษย์"
พระบิดาของพระองค์ และด้ วย
ยอมแบกกางเขน
เหล่ าทู ตสวรรค์ผ้ ู บริสุทธิN "
การจํ าแลงพระกาย
หรื อมีความละอาย
ของพระคริ สต์
ในการติ ดตามพระเยซู
(มธ (O:(--; ลก /:0--&,)
(มธ (,:0S-0O)
พระองค์ ยั ง ตรั ส แก่ เขาว่ า
(ลก /:0&-0,)
"เราบอกความจริ ง แก่ ท่ า น
34 และเมื3 อพระองค์ ท รงร้ อง
เรี ย กประชาชนกั บ เหล่ าสาวก ทั4งหลายว่ า ในพวกท่านที3ยืนอยู่
ของพระองค์ ให้ เข้ ามาแล้ ว จึ ง ที3 น3ี มี บางคนที3 จะไม่ ร้ ู รสความ
ตรั สแก่ เขาว่ า "ถ้ าผู้ ใดใคร่ จะ ตายจนกว่ าจะได้ เห็ นอาณาจั กร
ตามเรามา ให้ ผู้ นั4 นเอาชนะตั ว ของพระเจ้ ามาด้ วยฤทธานุ ภาพ"
เอง และรับกางเขนของตนแบก 2ครั4 นล่ วงไปได้ หกวันแล้ ว พระ
เยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และ
และตามเรามา

9

(&T) มธ -:S; ลก /:0( (&() อสย U&:&; มธ (,:0(; มก /:&(; ลก (-:&(; ( ปต (:((
(&&) มก (,:(S; วว &:(/ (&S) มธ (T:&-; ลก /:0& (&U) มธ (T:&/; ลก (O:&&
(&-) มธ (T:&&; ลก /:0, (() มธ (,:0-; มก (&:0, (0) มธ (O:(--; ลก /:0--&,
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หน้ า 1997
มาระโก /
ยอห์ นขึ4 นภูเขาสูงแต่ ลาํ พัง แล้ ว เก็บงํา ไว้ แต่ ซั กถามกั นว่ า ที3
พระกายของพระองค์ ก ็ เ ปลี3 ยน ตรั ส ว่ าจะเป็ นขึ4 นมาจากความ
ไปต่ อหน้ าเขา
ตายนั4 น จะหมายความว่ าอย่ าง
3และฉลองพระองค์ก ็ส่ องประ- ไร
กายขาวดุ จหิ มะ จะหาช่ างฟอก 11 เขาจึ งทู ลถามพระองค์ ว่ า
ผ้ าทั3 วแผ่ น ดิ น โลกฟอกให้ ขาว "เหตุ ไฉนพวกธรรมาจารย์ จึ งว่ า
อย่ างนั4 นก็ไม่ ได้
เอลียาห์ จะต้ องมาก่ อน"
4แล้ วเอลี ยาห์ กั บโมเสสก็ปรา- 12 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า
กฏแก่ พวกสาวกเหล่ านั4 น และ "เอลี ยาห์ ต้ องมาก่ อนจริ ง และ
เฝ้ าสนทนากับพระเยซู
ทํา ให้ สิ3 งทั4 งปวงคื นสู่ สภาพเดิ ม
5ฝ่ ายเปโตรทู ลพระเยซูว่า "พระ อนึ3 งมี คาํ เขี ยนไว้ อย่ างไรถึงบุ ตร
อาจารย์ เจ้ าข้ า ซึ3 งเราอยู่ ท3ี น3ี ก ็ดี มนุ ษย์ ว่ า พระองค์ จะต้ องทน
ให้ พวกข้ าพระองค์ ทาํ พลั บพลา ทุ กข์ เวทนาหลายประการ และ
สามหลั ง สํา หรั บพระองค์ หลั ง คนจะดูหมิ3 นละทิ4งพระองค์เสีย
หนึ3 ง สํา หรั บโมเสสหลั งหนึ3 ง 13 แต่ เราบอกแก่ ท่ านทั4 งหลาย
สําหรับเอลียาห์ หลังหนึ3 ง"
ว่ า เอลี ยาห์ น4 ั นได้ มาแล้ ว และ
6ที3 เปโตรพู ด อย่ า งนั4 นก็ เ พราะ ซึ3 งเขาใคร่ จะทํา แก่ ท่ านอย่ างไร
ไม่ ร้ ู จะว่ าอย่ างไร ด้ วยเขาทั4 ง เขาก็ได้ กระทํา แล้ ว ตามที3 มี คาํ
หลายกําลังกลัวนัก
เขียนกล่ าวไว้ ถึงท่าน"
7 แล้ วมี เมฆมาปกคลุ มเขาไว้
อัครสาวกเก้าคน
และมี พระสุ ร เสี ยงออกมาจาก
ที ขาดฤทธิ; อํานาจ
เมฆนั4 นว่ า "ท่ านผู้ นี4 เป็ นบุ ตรที3
(มธ (O:(S-0()
รักของเรา จงฟั งท่านเถิด"
(ลก /:&O-S0)
8ทันใดนั4 น เมื3 อสาวกแลดูรอบก็ 14 เมื3 อพระองค์ ไ ด้ เสด็ จมายั ง
ไม่ เห็นผู้ ใด เห็นแต่ พระเยซูทรง เหล่ าสาวก ก็ทอดพระเนตรเห็น
อยู่ กับเขา
ฝู ง ชนเป็ นอั นมากอยู่ ล้ อมรอบ
9เมื3 อกําลังลงมาจากภูเขา พระ เขา และพวกธรรมาจารย์ กาํ ลั ง
องค์ ตรั สกํา ชั บเหล่ าสาวกไม่ ให้ ซักไซ้ ไล่ เลียงเขาอยู่
นํา สิ3 งที3 ได้ เห็ นนั4 นไปบอกแก่ ผ้ ู 15 ในทั นใดนั4 น เมื3 อบรรดา
ใดเลย จนกว่ าบุตรมนุ ษย์จะเป็ น ประชาชนเห็ น พระองค์ ก ็ ประขึ4 นมาจากความตาย
หลาดใจนั ก จึ งวิ3 งเข้ ามาเคารพ
10 เหตุ การณ์ น4 ั น เหล่ าสาวกก็ พระองค์
(&) ดนล O:/; มธ 0-:& (O) อพย ST:&S; ( พกษ -:(T; สดด 0:O; อสย S0:(; มธ &:(O
((T) ยน 0:(/-00 ((() มลค S:U; มธ (O:(T ((0) สดด 00:,; อสย U&:&; ดนล /:0,
((&) มธ ((:(S; (O:(0; ลก (:(O ((S) มธ (O:(S-(/; ลก /:&O-S0
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มาระโก /
หน้ า 1998
16 พระองค์ จึ งตรั สถามพวก ทําได้ ขอโปรดกรุณาและช่ วยเรา
ธรรมาจารย์ ว่ า "ท่ านซั กไซ้ ไล่ เถิด"
เลียงกับเขาด้ วยข้ อความอันใด"
23 พระเยซูจึ งตรั สแก่ บิดานั4 นว่ า
17 มี ค นหนึ3 งในหมู่ ประชาชน "ถ้ าท่ านเชื3 อได้ ใครเชื3 อก็ทาํ ให้
ทู ลตอบว่ า "อาจารย์ เจ้ าข้ า ข้ า ได้ ทุกสิ3 ง"
พระองค์ ไ ด้ พาบุ ต รชายของข้ า 24 ทันใดนั4 น บิดาของเด็กก็ร้อง
พระองค์ มาหาพระองค์ เพราะผี ทู ลด้ วยนํา4 ตาไหลว่ า "ข้ าพระ
ใบ้ เข้ าสิง
องค์ เชื3 อ พระองค์ เจ้ าข้ า ที3 ข้ า
18 ผี พาเขาไปที3 ไหนๆก็ ทาํ ให้ พระองค์ยังขาดความเชื3 อนั4 น ขอ
ล้ มชั กดิ4 นไป มีอาการนํา4 ลายฟูม พระองค์ ท รงโปรดช่ วยให้ เชื3 อ
ปากและขบเขี4 ยวเคี4 ยวฟั นแล้ วก็ เถิด"
อ่ อนระโหย ข้ าพระองค์ ได้ ขอ 25 เมื3 อพระเยซู ทอดพระเนตร
เหล่ าสาวกของพระองค์ ให้ ขั บผี เห็ น ประชาชนกํา ลั งวิ3 งเข้ ามา
นั4 นออกเสี ย แต่ เขาขั บให้ ออก พระองค์ ตรั สสําทับผี โสโครกนั4 น
ไม่ ได้ "
ว่ า "เจ้ าผีใบ้ หูหนวก เราสั3 งเจ้ า
19 พระองค์ จึ งตรั สแก่ คนนั4 นว่ า ให้ ออกมาจากเขา อย่ าได้ กลั บ
"โอ คนในยุ คที3 ขาดความเชื3 อ เข้ าสิงเขาอีกเลย"
เราจะต้ องอยู่ กั บเจ้ านานเท่ าใด 26 ผี น4 ั นจึ งร้ องอื4 ออึ งทํา ให้ เด็ก
เราจะต้ องอดทนกั บเจ้ านานเท่ า นั4 นชั กดิ4 นเป็ นอั นมาก แล้ วก็
ใด จงพาเด็กนั4 นมาหาเราเถิด"
ออกมา เด็กนั4 นก็แน่ น3ิ งเหมื อน
20 เขาก็ พ าเด็ ก นั4 นมาหาพระ คนตาย จนมี หลายคนกล่ าวว่ า
องค์ และเมื3 อเห็นพระองค์ แล้ ว "เขาตายแล้ ว"
ในทันใดนั4 นผีน4 ั นจึงทําให้ เขาชั ก 27 แต่ พระเยซู ท รงจั บมื อ พยุ ง
ล้ มลงกลิ4 งเกลือกที3ดิน มีนาํ4 ลาย เด็กนั4 น เด็กนั4 นก็ยืนขึ4 น
ฟูมปาก
28 เมื3 อพระองค์ เสด็ จ เข้ าใน
21 พระองค์ จึ งตรั สถามบิ ดานั4 น เรื อนแล้ ว เหล่ าสาวกของพระ
ว่ า "เป็ นอย่ างนี4 มานานสั กเท่ า องค์ มาทู ลถามพระองค์ เป็ นส่ วน
ไร" บิดาทู ลตอบว่ า "ตั4 งแต่ เป็ น ตัวว่ า "เหตุไฉนพวกข้ าพระองค์
เด็กเล็กๆมา
ขับผีน4 ั นออกไม่ ได้ "
22 และผี ก ็ ทาํ ให้ เด็ ก ตกในไฟ 29 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า "ผี
และในนํา4 บ่ อยๆหมายจะฆ่ าเสี ย อย่ า งนี4 จะขั บให้ ออกไม่ ไ ด้ เลย
ให้ ตาย แต่ ถ้ าพระองค์ สามารถ เว้ นแต่ โดยการอธิ ษฐานและการ
((O) มธ (O:(S; ลก /:&- ((/) ยน S:S- (0T) มก (:0,; ลก /:S0
(0&) มธ (O:0T; มก ((:0&; ลก (O:,; ยน ((:ST
(0S) ลก (O:U (0U) มก (:0U (0-) มธ (O:(/ (0/) ยก U:(,
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หน้ า 1999
มาระโก /
อดอาหาร"
ทรงเรี ยกสาวกสิ บสองคนนั4 นมา
พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึง
ตรัสแก่ เขาว่ า "ถ้ าผู้ ใดใคร่ จะได้
เป็ นคนต้ น ก็ให้ ผ้ ู นั4 นเป็ นคน
การสิ/ นพระชนม์และ
ท้ ายสุด และเป็ นผู้ รับใช้ ของคน
การฟื/ นคืนพระชนม์
ทั4งปวง"
(มธ (O:00-0&; ลก /:S&)
30 พระองค์ กั บเหล่ าสาวกจึ ง 36 พระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆ
ออกไปจากที3 น3ั น ดํา เนิ นไปใน คนหนึ3 งมาให้ ยืนท่ามกลางเหล่ า
แคว้ นกาลิ ลี แต่ พระองค์ ไม่ สาวก แล้ วทรงอุ้ มเด็กนั4 นไว้
ตรัสแก่ เหล่ าสาวกว่ า
ประสงค์จะให้ ผ้ ู ใดรู้
31 ด้ วยว่ าพระองค์ตรัสพรํ3าสอน 37 "ถ้ าผู้ ใดจะรั บเด็ ก เล็ กๆ
สาวกของพระองค์ ว่ า "บุ ตร เช่ นนี4 คนหนึ3 งในนามของเรา ผู้
มนุ ษย์ จะต้ องถู กมอบไว้ ใน นั4 นก็รับเรา และผู้ ใดได้ รับเรา ผู้
เงื4 อมมื อ ของคนทั4 งหลายและ นั4 นก็มิใช่ รับเรา แต่ รับพระองค์
เขาจะประหารท่ านเสี ย เมื3 อ ผู้ ทรงใช้ เรามา"
ทรงว่ ากล่ าวสาวกที
ประหารแล้ ว ในวันที3สามท่านจะ
ชอบวิพากษ์วิจารณ์
เป็ นขึ4 นมาใหม่ "
(ลก /:S/-UT)
32 แต่ ถ้ อยคํา นี4 เหล่ าสาวกหา
เข้ าใจไม่ ครั4 นจะทู ลถามพระ 38 ยอห์ นจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"พระอาจารย์ เจ้ าข้ า พวกข้ า
องค์กเ็ กรงใจ
พระองค์ ได้ เห็ น คนหนึ3 งขั บผี
สาวกคนไหนจะเป็ นใหญ่กว่ า
ออกโดยพระนามของพระองค์
(มธ (-:(-,; ลก /:S,-S-)
33 พระองค์ จึ งเสด็จมายั งเมื อง ซึ3 งคนนั4 นมิ ไ ด้ ตามพวกเรามา
คาเปอรนาอุม และเมื3 อเข้ าไปใน และพวกข้ าพระองค์ ได้ ห้ ามเขา
เรื อนแล้ ว พระองค์ ตรั สถาม เพราะเขามิได้ ตามพวกเรามา"
เหล่ าสาวกว่ า "เมื3 อมาตามทาง 39 พระเยซูจึงตรัสว่ า "อย่ าห้ าม
นั4 น ท่ านทั4 งหลายได้ โต้ แย้ งกั น เขาเลย เพราะว่ าไม่ มี ผ้ ู ใดจะ
กระทํา การอั ศจรรย์ ในนามของ
ด้ วยข้ อความอันใด"
34 เหล่ าสาวกก็น3ิ งอยู่ เพราะ เรา แล้ วอี กประเดี^ ยวหนึ3 งอาจ
เมื3 อมาตามทางนั4 นเขาได้ เถี ยง กลับพูดประณามเรา
กั นว่ า คนไหนจะเป็ นใหญ่ กว่ า 40 เพราะผู้ ใดไม่ เป็ นฝ่ ายต่ อสู้
เรา ผู้ น4 ั นก็เป็ นฝ่ ายเราแล้ ว
กัน
35 พระองค์ ได้ ประทับนั3 ง แล้ ว 41 เพราะเราบอกความจริ ง แก่
(&() มธ (,:0(; ลก /:SS (&0) ลก 0:UT (&&) มธ (-:(-U (&S) สภษ (&:(T; มธ (-:S
(&U) มธ 0T:0,-0O; มก (T:S& (&,) มก (T:(& (&O) มธ (T:ST (&-) กดว ((:0O-0/
(&/) ( คร (0:& (ST) มธ (0:&T; ลก ((:0& (S() มธ (T:S0
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มาระโก /, (T
หน้ า 2000
ท่ านว่ า ผู้ ใดจะเอานํา4 ถ้ วยหนึ3 ง ชําระด้ วยไฟ และเครื3 องบูชาทุ ก
ให้ พวกท่ า นดื3 มในนามของเรา อย่ างจะต้ องถู กชําระด้ วยเกลือ
เพราะท่ านทั4งหลายเป็ นฝ่ ายพระ 50 เกลื อเป็ นของดี แต่ ถ้าเกลือ
คริสต์ ผู้ น4 ั นจะขาดบําเหน็จก็หา หมดรสเค็มแล้ ว จะทํา ให้ กลั บ
มิได้
เค็มอีกอย่ างไรได้ ท่านทั4งหลาย
ทรงเตื อนถึงนรก
จงมี เกลื อในตั ว และจงอยู่ สงบ
42 แต่ ผ้ ู ใดจะทําผู้ เล็กน้ อยเหล่ า สุขซึ3 งกันและกัน"
คําบัญชาของพระเยซู
นี4 คนหนึ3 งที3 เชื3 อในเราให้ หลง
ผิ ด ถ้ าเอาหิ นโม่ ก้ อนใหญ่ ผู ก
เกี ยวกับการหย่ าร้าง
คอผู้ น4 ั นถ่ วงเสียในทะเลก็ดีกว่ า
(มธ U:&(-&0; (/:(-/)
43 และถ้ ามื อของท่ านทํา ให้
(ลก (,:(-; ( คร O:(T)
ท่ านหลงผิ ด จงตั ดมั นทิ4 งเสี ย
ฝ่ ายพระองค์ ไ ด้ ท รงลุ ก
ซึ3 งจะเข้ าสู่ ชี วิตด้ วยมื อด้ วนยั งดี
ขึ4 นเสด็จจากที3 น3ั น เข้ า
กว่ ามีสองมือและต้ องตกนรกใน ในเขตแดนแคว้ นยู เดี ย ไปตาม
ไฟที3ไม่ มีวันดับ
ทางแม่ นาํ4 จอร์ แดนฟากข้ างโน้ น
44 ในที3 น4 ั น ตั วหนอนก็ไม่ ตาย และประชาชนพากั นมาหาพระ
และไฟก็ไม่ ดับเลย
องค์อีก พระองค์จึงตรัสสั3 งสอน
45 ถ้ าเท้ าของท่ า นทํา ให้ ท่ า น เขาอี ก ตามที3 พระองค์ ท รงเคย
หลงผิด จงตัดมันทิ4งเสีย ซึ3 งจะ สอนนั4 น
เข้ าสู่ ชี วิตด้ วยเท้ าด้ วนยังดีกว่ ามี 2พวกฟาริ สี มาทดลองพระองค์
เท้ าสองเท้ าและต้ องถู กทิ4 งลงใน ทู ลถามพระองค์ ว่ า "ผู้ ชายจะ
นรกในไฟที3ไม่ มีวันดับ
หย่ า ภรรยาของตนเป็ นการถู ก
46 ในที3 น4 ั น ตั วหนอนก็ไม่ ตาย ต้ องตามพระราชบั ญญั ติ ห รื อ
และไฟก็ไม่ ดับเลย
ไม่ "
47 ถ้ าตาของท่านทําให้ ท่านหลง 3พระองค์ ตรั สถามเขาว่ า "โมผิด จงควักออกทิ4งเสีย ซึ3 งจะเข้ า เสสได้ บัญญัติไว้ ว่าอย่ างไร"
ในอาณาจั กรของพระเจ้ าด้ วยตา 4เขาทู ลตอบว่ า "โมเสสอนุ ญาต
ข้ างเดี ยวยั งดี กว่ ามีสองตา และ ให้ ทํา หนั งสื อ หย่ าภรรยาแล้ วก็
ต้ องถู กทิ4งในไฟนรก
หย่ าให้ "
48 ในที3 น4 ั น ตั วหนอนก็ไม่ ตาย 5 พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว่ า
และไฟก็ไม่ ดับเลย
"โมเสสได้ เขี ยนข้ อบั ง คั บนั4 น
49 ด้ วยว่ าคนทั4 งปวงจะต้ องถู ก เพราะเหตุ ใจพวกเจ้ าแข็งกระ-

10

(S0) มธ (-:,; ลก (O:( (S&) พบญ (&:,; มธ U:0/-&T; (-:--/ (SS) อสย ,,:0S
(S-) อสย ,,:0S; ยรม O:0T (S/) ลนต 0:(&; อสค S&:0S (UT) มธ U:(&; ลก (S:&S
(() มก (/:(-/; ยน (T:ST; ((:O (0) มธ (/:& (S) พบญ 0S:(-S; มธ U:&(; (/:O
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หน้ า 2001
มาระโก (T
ด้ าง
เห็ นดั งนั4 นก็ไม่ พอพระทั ย จึ ง
6แต่ ต4 ั งแต่ เดิ มสร้ างโลก `พระ ตรัสแก่ เหล่ าสาวกว่ า "จงยอมให้
เจ้าได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็ น เด็กเล็กๆเข้ ามาหาเรา อย่ าห้ าม
ชายและหญิง
เขาเลย เพราะว่ าอาณาจั กร
7เพราะเหตุ น ี ผู ้ชายจะจากบิ ดา ของพระเจ้ าย่ อมเป็ นของคนเช่ น
มารดาของเขา จะไปผูกพั นอยู่ เด็กเหล่ านั4 น
กับภรรยา
15 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั4 ง
8และเขาทั  งสองจะเป็ นเนื ออั น หลายว่ า ผู้ หนึ3 งผู้ ใดมิได้ รับอาเดี ยวกัน' เขาจึ งไม่ เป็ นสองต่ อ ณาจั กรของพระเจ้ า เหมื อนเด็ก
ไป แต่ เป็ นเนื4 ออันเดียวกัน
เล็กๆ ผู้ นั4 นจะเข้ าในอาณาจั กร
9เหตุ ฉะนั4 น ซึ3 งพระเจ้ าได้ ทรง นั4 นไม่ ได้ "
ผูกพันกันแล้ ว อย่ าให้ มนุ ษย์ทาํ
16 แล้ วพระองค์ ทรงอุ้ มเด็ ก
ให้ พรากจากกันเลย"
เล็กๆเหล่ านั4 น วางพระหั ตถ์บน
10 เมื3 อเข้ าไปในเรื อนแล้ วเหล่ า เขา แล้ วทรงอวยพรให้
สาวกของพระองค์ ทู ล ถามพระ
เรื องเศรษฐี หนุ ่ ม
องค์อีกถึงเรื3 องนั4 น
(มธ (/:(,-&T)
11 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
(ลก (-:(--0T)
"ถ้ าผู้ ใดหย่ าภรรยาของตน แล้ ว 17 เมื3 อพระองค์ กาํ ลั งเสด็จออก
ไปมี ภรรยาใหม่ ผู้ นั4 นก็ได้ ผิ ด ไปตามทาง มี คนหนึ3 งวิ3 งมาหา
ประเวณีต่อเธอ
พระองค์ คุ ก เข่ า ลงทู ล ถามพระ
12 และถ้ าหญิ งจะหย่ าสามี ของ องค์ว่า "ท่านอาจารย์ผ้ ู ประเสริฐ
ตน แล้ วไปมีสามีใหม่ หญิงนั4 น ข้ า พเจ้ าจะกระทํา ประการใดจึ ง
ก็ผิดประเวณี"
จะได้ ชีวิตนิรันดร์เป็ นมรดก"
จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามา
18 พระเยซู ต รั ส ถามคนนั4 นว่ า
(มธ (/:(&-(U)
"ท่ านเรี ยกเราว่ าประเสริ ฐทํา ไม
(ลก (-:(U-(O)
ไม่ มี ใครประเสริ ฐเว้ นแต่ พระเจ้ า
13 ขณะนั4 นเขาพาเด็ กเล็ กๆมา องค์เดียว
หาพระองค์ เพื3 อจะให้ พระองค์ 19 ท่ านรู้ จั กพระบั ญญั ติ แล้ วซึ3 ง
ทรงถู กต้ องตัวเด็กนั4 น แต่ เหล่ า ว่ า `อย่ าล่วงประเวณี ผวั เมี ยเขา
สาวกก็ห้ ามปรามคนที3 พาเด็กมา อย่ าฆ่ าคน อย่ าลักทรัพย์ อย่ า
นั4 น
เป็ นพยานเท็จ อย่าฉ้อเขา จง
14 เมื3 อพระเยซู ทอดพระเนตร ให้ เ กี ยรติ แก่ บิ ดามารดาของ
(,) ปฐก (:0O (O) ปฐก 0:0S; ( คร ,:(,; อฟ U:&( ((() อพย 0T:(S; มธ U:&0; (/:/
((&) มธ (/:(&-(U; ลก (-:(U-(O ((S) ( คร (S:0T; ( ปต 0:0 ((U) มธ (-:&-S
((O) มธ (/:(,-&T; ลก (-:(--&T ((-) ( ซมอ 0:0 ((/) อพย 0T:(0; พบญ U:(,

41_mar.pub
page 29

Sunday, April 17, 2016 21:38

มาระโก (T
หน้ า 2002
ตน'"
นักจึงพูดกันว่ า "ถ้ าอย่ างนั4 นใคร
20 คนนั4 นจึงทู ลตอบพระองค์ ว่า จะรอดได้ "
"อาจารย์ เจ้ าข้ า
ข้ อเหล่ านี4 27 พระเยซู ทอดพระเนตรเหล่ า
ข้ าพเจ้ าได้ ถือรักษาไว้ ต4 ั งแต่ เป็ น สาวกแล้ วตรั สว่ า "ฝ่ ายมนุ ษย์
เด็กมา"
ย่ อมเป็ นไปไม่ ได้ แต่ ไม่ เป็ น
21 พระเยซู ทรงเพ่ งดู คนนั4 น ก็ แบบนั4 นกั บพระเจ้ า เพราะว่ า
ทรงรั กเขา แล้ วตรั สแก่ เขาว่ า พระเจ้ าทรงกระทําให้ เป็ นไปได้
"ท่ านยั งขาดอยู่ ส3ิ งหนึ3 ง จงไป ทุ กสิ3 ง"
ขายบรรดาสิ3 งของซึ3 งท่ า นมี อ ยู่ 28 ฝ่ ายเปโตรจึ งเริ3 มทู ลพระ
แจกจ่ ายให้ คนอนาถา แล้ วท่ าน องค์ ว่า "ดู เถิ ด ข้ าพระองค์ ท4 ั ง
จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้ ว หลายได้ สละสิ3 งสารพั ด และได้
จงแบกกางเขน และตามเรามา"
ติดตามพระองค์มา"
22 เมื3 อเขาได้ ยิ นคํา นั4 นก็เสี ยใจ 29 พระเยซู ตรั สตอบว่ า "เรา
แล้ วออกไปเป็ นทุ กข์ เพราะเขามี บอกความจริงแก่ ท่านว่ า ถ้ าผู้ ใด
ทรัพย์ส3ิ งของเป็ นอันมาก
ได้ สละบ้ าน หรือพี3 น้องชายหญิง
คําทรงเตื อน
หรื อบิ ดามารดา หรื อภรรยา
หรือบุตร หรือที3ดิน เพราะเห็น
อย่ าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ
23 พระเยซู จึ งทอดพระเนตร แก่ เราและข่ าวประเสริฐนั4 น
รอบๆแล้ วตรั สแก่ เหล่ าสาวก 30 ในเวลานี4 ผู้ นั4 นจะได้ รั บตอบ
ของพระองค์ว่า "คนมั3 งมี จะเข้ า แทนร้ อยเท่ า คื อบ้ าน พี3 น้ อง
ในอาณาจั ก รของพระเจ้ าก็ ยาก ชายหญิง มารดา บุตรและที3ดิน
ทั4งจะถู กการข่ มเหงด้ วย และใน
นักหนา"
24 เหล่ าสาวกก็ ป ระหลาดใจ โลกหน้ าจะได้ ชีวิตนิรันดร์
ด้ วยคํา ตรั สของพระองค์ และ 31 แต่ มี ห ลายคนที3 เป็ นคนต้ น
พระเยซู ตรั สแก่ เขาอี กว่ า "ลู ก จะต้ องกลั บไปเป็ นคนสุ ด ท้ าย
เอ๋ย คนที3วางใจในทรัพย์สมบัติ และที3 เป็ นคนสุ ดท้ ายจะกลั บ
จะเข้ าในอาณาจักรของพระเจ้ าก็ เป็ นคนต้ น"
ทรงพยากรณ์ถึง
ยากนักหนา
การสิ/ นพระชนม์และ
25 ตั วอู ฐจะลอดรู เข็มก็ง่ ายกว่ า
คนมั3 งมี จะเข้ าในอาณาจั กรของ
การฟื/ นคืนชี พของพระเยซู
พระเจ้ า"
(มธ 0T:(O-(/)
26 เหล่ าสาวกก็ประหลาดใจยิ3 ง 32 เมื3 อกําลังเดินทางจะขึ4 นไปยัง
(0T) ฟป &:, (0() มธ ,:(/ (0&) มธ (/:0&; มก S:(/ (0S) โยบ &(:0S; สดด U0:O
(0U) มธ (&:00 (0O) โยบ S0:0; ยรม &0:(O; มธ (/:0, (0-) มธ (/:0O; ลก (-:0(&T) 0 พศด 0U:/; ลก (-:0/-&T (&() มธ (/:&T; ลก (&:&T (&0) มธ 0T:(O-(/
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กรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซู ก ็เสด็จ "เมื3 อพระองค์ จะทรงสง่ าราศี น4 ั น
นําหน้ าเขา ฝ่ ายเหล่ าสาวกก็พา ขอให้ ข้ าพระองค์ น3ั งที3 เบื4 องขวา
กั นคิ ดประหลาดใจ และขณะที3 พระหั ตถ์คนหนึ3 ง เบื4 องซ้ ายพระ
เขาตามมาก็หวาดกลัว พระองค์ หั ตถ์คนหนึ3 ง"
จึ งทรงเรี ยกสาวกสิ บสองคนอี ก 38 พระเยซูจึ งตรัสแก่ เขาว่ า "ที3
แล้ วเริ3 มตรั สสํา แดงให้ เขาทราบ ท่านขอนั4 นท่านไม่ เข้ าใจ ถ้ วยซึ3 ง
ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ซ3ึ งจะเกิ ด แก่ พระ เราจะดื3 มนั4 นท่ านจะดื3 มได้ หรื อ
องค์น4 ั น
และบั พติ ศ มานั4 นซึ3 งเราจะรั บ
33 ว่ า "ดูเถิด เราทั4งหลายจะขึ4 น ท่านจะรับได้ หรือ"
ไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม และเขาจะ 39 เขาทั4 งสองทู ลตอบพระองค์
มอบบุ ตรมนุ ษย์ ไว้ กั บพวกปุ โร- ว่ า "ได้ พระเจ้ าข้ า" พระเยซูจึง
หิ ตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ ตรั สแก่ เขาว่ า "ถ้ วยซึ3 งเราดื3 ม
และเขาเหล่ านั4 นจะปรับโทษท่าน ท่านจะดื3 มก็จริง และรับบัพติศถึ งตาย และจะมอบท่ านไว้ กั บ มาด้ วยบั พติ ศมาที3 เราจะรั บ ก็
คนต่ างชาติ
จริง
34 คนต่ า งชาติ น4 ั นจะเยาะเย้ ย 40 แต่ ท3ี จะนั3 งข้ างขวาและข้ าง
ท่าน จะเฆี3 ยนตีท่าน จะถ่ มนํา4 - ซ้ ายของเรานั4 น ไม่ ใช่ พนั กงาน
ลายรดท่ าน และจะฆ่ าท่ านเสี ย ของเราที3 จะจั ดให้ แต่ ได้ ทรง
และวั นที3 สามท่ านจะเป็ นขึ4 นมา เตรี ยมไว้ สาํ หรั บผู้ ใดก็จะให้ แก่
ใหม่ "
ผู้ น4 ั น"
คําขอร้องของยากอบกับยอห์น 41 เมื3 อสาวกสิ บคนได้ ยิ นแล้ ว
ก็ เ ริ3 มมี ค วามขุ่ นเคื อ งยากอบ
(มธ 0T:0T-0-)
35 ฝ่ ายยากอบกั บยอห์ น บุ ตร และยอห์ น
ชายของเศเบดี เข้ ามาทู ลพระ 42 พระเยซู จึ งทรงเรี ยกเขาทั4 ง
องค์ว่า "พระอาจารย์เจ้ าข้ า ข้ า หลายมาตรั สแก่ เขาว่ า "ท่านทั4 ง
พระองค์ ท4 ั งสองปรารถนาจะขอ หลายรู้ อยู่ ว่ า ผู้ ที3 นั บว่ าเป็ นผู้
ให้ พระองค์ ท รงกระทํา ตามคํา ครองของคนต่ า งชาติ ย่ อมเป็ น
เจ้ าเหนื อเขา และผู้ ใหญ่ ท4 ั ง
ขอของข้ าพระองค์"
36 พระองค์ จึ ง ตรั ส ถามเขาว่ า หลายก็ใช้ อาํ นาจบังคับ
"ท่ านทั4 งสองปรารถนาจะให้ เรา 43 แต่ ในพวกท่ า นหาเป็ นอย่ าง
นั4 นไม่ ถ้ าผู้ ใดใคร่ จะได้ เป็ น
ทําสิ3 งใดให้ ท่าน"
37 เขาจึ งทู ลตอบพระองค์ ว่ า ใหญ่ ในพวกท่ าน ผู้ นั4 นจะต้ อง
(&U) ยก S:& (&-) มธ 0,:&/, S0; มก (S:&,; ลก (0:UT; 00:S(-S0; ยน (-:((
(&/) มธ (T:(O; ยน (,:&&; กจ (0:0; วว (:/ (ST) มธ 0U:&S; ยน (O:0; รม -:&T
(S() มธ 0T:0S (S0) ลก 00:0U (S&) มธ 0T:0,, 0-; มก /:&U; ลก /:S-
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หน้ า 2004
เป็ นผู้ ปรนนิบัติท่านทั4งหลาย
มา เขาจึงเรียกคนตาบอดนั4 นว่ า
44 และถ้ าผู้ ใดใคร่ จะได้ เป็ นเอก แก่ เขาว่ า "จงชื3 นใจและลุ กขึ4 น
เป็ นต้ น
ผู้ น4 ั นจะต้ องเป็ นผู้ เถิด พระองค์ทรงเรียกเจ้ า"
รับใช้ ของคนทั4งปวง
50 คนนั4 นก็ท4 ิ งผ้ าห่ มเสี ยลุ กขึ4 น
45 เพราะว่ าบุ ตรมนุ ษย์ มิ ได้ มา มาหาพระเยซู
เพื3 อรับการปรนนิบัติ แต่ มาเพื3 อ 51 พระเยซู จึ งตรั ส ถามเขาว่ า
จะปรนนิ บั ติ และประทานชี วิต "เจ้ าปรารถนาจะให้ เราทํา อะไร
ของท่ านให้ เป็ นค่ าไถ่ สาํ หรั บคน แก่ เจ้ า" คนตาบอดนั4 นทู ลพระ
เป็ นอันมาก"
องค์ว่า "พระอาจารย์เจ้ าข้ า ขอ
คนตาบอดชื อบารทิเมอัส
โปรดให้ ตาข้ าพระองค์เห็นได้ "
52 พระเยซูตรัสแก่ เขาว่ า "จงไป
ได้รบั การรักษาให้หาย
เถิด ความเชื3 อของเจ้ าได้ กระทํา
(มธ 0T:0/-&S)
ให้ เจ้ าหายปกติ แล้ ว" ในทันใด
(ลก (-:&U-S&)
46 ฝ่ ายพระเยซู กับพวกสาวกมา นั4 นคนตาบอดนั4 นก็เห็นได้ และ
ยังเมืองเยรีโค และเมื3 อพระองค์ ได้ เดินทางตามพระเยซูไป
การเสด็จเข้าไปใน
เสด็ จ ออกจากเมื อ งเยรี โคกั บ
กรุ งเยรู ซาเล็มอย่ างผู ม้ ีชยั
พวกสาวกของพระองค์ และ
ประชาชนเป็ นอั นมาก มี คนตา
(ศคย /:/; มธ 0(:(-/)
ครั4 นพระองค์ กั บพวก
บอดคนหนึ3 ง ชื3 อบารทิเมอัส ซึ3 ง
สาวกมาใกล้ กรุ งเยรู ซ าเป็ นบุ ตรชายของทิเมอัส นั3 งขอ
เล็ม ถึ งหมู่ บ้ านเบธฟายี และ
ทานอยู่ ท3ีริมหนทาง
47 เมื3 อคนนั4 นได้ ยิ นว่ าพระเยซู หมู่ บ้ านเบธานี เชิ งภู เขามะกอก
ชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงเริ3 มร้ อง เทศ พระองค์ ทรงใช้ สาวกสอง
เสียงดังว่ า "ท่านเยซู บุตรดาวิด คน
เจ้ าข้ า ขอทรงเมตตาข้ าพระองค์ 2สั3 งเขาว่ า "จงเข้ าไปในหมู่ บ้าน
ที3 อยู่ ตรงหน้ าท่ าน ครั4 นเข้ าไป
เถิด"
48 มี หลายคนห้ ามเขาให้ เขานิ3 ง แล้ วในทันใดนั4 นจะพบลู กลาตั ว
เสีย แต่ เขายิ3 งร้ องเสียงดังขึ4 นว่ า หนึ3 งผู กอยู่ ที3 ยังไม่ มี ใครขึ4 นขี3
"บุตรดาวิดเจ้ าข้ า ขอทรงเมตตา เลย จงแก้ มันจู งมาเถิด
3ถ้ าผู้ ใดถามท่ านว่ า `ท่ านทํา
ข้ าพระองค์เถิด"
49 พระเยซู ทรงหยุ ดประทั บยื น อย่ างนี4 ทําไม' จงบอกว่ า องค์
อยู่ แล้ วตรั สสั3 งให้ เรี ยกคนนั4 น พระผู้ เป็ นเจ้ าต้ องประสงค์ ลู ก

11

(SU) มธ 0T:0-; ลก 00:0O; ยน (&:(S; 0 คร U:0(; ฟป 0:O--; ( ทธ 0:U-,; ทต 0:(S
(S,) มธ 0T:0/-&S; ลก (-:&U-S& (SO) ยรม 0&:U; มธ (U:00; ลก (O:(&; รม (:&-S
(U0) มธ /:00; มก U:&S (() มธ 0(:(-/; ลก (/:0/; ยน 0:(&
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ลานี4 และประเดี^ ยวพระองค์ จะ ไปยั ง หมู่ บ้ านเบธานี กั บเหล่ า
ส่ งกลับคืนมาให้ ท3ีน3ี "
สาวกสิบสองคนนั4 น
4สาวกสองคนนั4 นจึงไป แล้ วพบ
ต้นมะเดื อที ไม่ มีผล
ลูกลาตัวนั4 นผูกอยู่ นอกประตูท3ีส3ี
(มธ 0(:(/-0()
แยก เขาจึงแก้ มัน
12 ครั4 นรุ่ งขึ4 นเมื3 อพระองค์ กั บ
5บางคนซึ3 งยื นอยู่ ท3ี น3ั นถามเขา สาวกออกมาจากหมู่ บ้านเบธานี
ว่ า "แก้ ลูกลานั4 นทําไม"
แล้ ว พระองค์กท็ รงหิ ว
6สาวกก็ ตอบตามพระดํา รั สสั3 ง 13 พอทอดพระเนตรเห็ น ต้ น
ของพระเยซู แล้ วเขาก็ยอมให้ มะเดื3 อต้ นหนึ3 งแต่ ไกลมี ใบ จึ ง
เอาไป
เสด็จเข้ าไปดู ว่ า มี ผลหรื อไม่
7สาวกจึ งจู งลู กลามาถึงพระเยซู ครั4 นมาถึ งต้ นนั4 นแล้ ว ไม่ เห็นมี
แล้ วเอาเสื4 อผ้ าของตนปู ลง ผลมี แต่ ใบเท่ านั4 น เพราะยั งไม่
บนหลั งลา แล้ วพระองค์จึ งทรง ถึงฤดูผลมะเดื3 อ
ลานั4 น
14 พระเยซู จึ งตรั สแก่ ต้ นนั4 นว่ า
8 มี ค นเป็ นอั น มากเอาเสื4 อผ้ า "ตั4 งแต่ น4 ี ไปจะไม่ มี ใครได้ กิ นผล
ของตนปู ลงตามถนนหนทาง จากเจ้ าเลย" เหล่ าสาวกของพระ
และคนอื3 นก็ตั ดกิ3 งไม้ จากต้ นไม้ องค์ ก ็ได้ ยิ นคํา ซึ3 ง พระองค์ ตรั ส
มาปูลงตามทางนั4 น
นั4 น
9 ฝ่ ายคนที3 เดิ นไปข้ างหน้ ากั บ พระเยซู ทรงชําระล้างพระวิหาร
ผู้ ท3ี ตามมาข้ างหลั ง ก็โห่ ร้ องว่ า
(มธ 0(:(0-(,)
"โฮซันนา ขอให้พระองค์ผูเ้ สด็จ
(ลก (/:SU-SO)
มาในพระนามขององค์ พ ระผู ้ 15 เมื3 อพระองค์ กั บสาวกมาถึ ง
เป็ นเจ้า ทรงพระเจริญ
กรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซู ก ็เสด็จ
N
10 ความสุ ขสวั สดิ มงคลจงมี แก่ เข้ าไปในพระวิ หาร แล้ วเริ3 มขั บ
อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษ ไล่ บรรดาผู้ ซื4 อขายในพระวิ หาร
ของเรา ที3 มาตั4 งอยู่ ในพระนาม นั4 น และควํ3า โต๊ ะผู้ รั บแลกเงิ น
ขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า โฮซันนา กับทั4งควํ3าม้ านั3 งผู้ ขายนกเขาเสีย
ในที3สูงสุด"
16 และทรงห้ ามมิ ให้ ผ้ ู ใดขนสิ3 ง
11 พระเยซู ก ็เสด็จเข้ ากรุ งเยรู - ใดๆเดินลัดพระวิหาร
ซาเล็ ม และเข้ าไปในพระวิ ห าร 17 พระองค์ ตรั สสอนเขาว่ า "มี
เมื3 อทอดพระเนตรสิ3 งทั4 งปวง พระวจนะเขี ยนไว้ มิ ใ ช่ หรื อ ว่ า
แล้ วเวลาก็จวนคํ3า จึงเสด็จออก `นิ เวศของเราประชาชาติ ทั  ง
(-) มธ 0(:- (/) สดด ((-:0,; มธ 0(:/ ((T) สดด (S-:( ((() มธ 0(:(0
((0) มธ 0(:(--00 ((&) มธ 0(:/ ((U) ลนต (S:00; มธ 0(:(0-(,; ลก (/:SU-SO
((O) อสย U,:O; ยรม O:((
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มาระโก ((
หน้ า 2006
หลายจะเรี ยกว่ า
เป็ นนิ เวศ 25 เมื3 อท่ านยืนอธิ ษฐานอยู่ ถ้ า
อธิ ษฐาน' แต่ เจ้ าทั4 งหลายได้ ท่ านมี เหตุ กับผู้ หนึ3 งผู้ ใด จงยก
กระทําให้ เป็ น `ถํา ของพวกโจร'" โทษให้ ผู้ นั4 นเสี ยเพื3 อพระบิ ด า
18 เมื3 อพวกธรรมาจารย์ และ ของท่ าน ผู้ ทรงสถิ ตในสวรรค์
พวกปุ โรหิ ตใหญ่ ได้ ยินอย่ างนั4 น จะโปรดยกการละเมิ ดของท่ าน
จึ งหาช่ องที3 จะประหารพระองค์ ด้ วย
เสี ย เพราะเขากลั วพระองค์ 26 แต่ ถ้ าท่ านทั4 งหลายไม่ ยก
ด้ วยว่ าประชาชนประหลาดใจ โทษให้ พระบิดาของท่าน ผู้ ทรง
ด้ วยคําสั3 งสอนของพระองค์
สถิ ตในสวรรค์ จะไม่ ทรงโปรด
19 และเมื3 อถึ งเวลาเย็น พระ ยกการละเมิ ด ของท่ า นเหมื อ น
องค์ได้ เสด็จออกไปจากกรุง
กัน"
20 ครั4 นเวลาเช้ า เมื3 อพระองค์
เกิดปั ญหาเรื อง
กับเหล่ าสาวกได้ ผ่านที3น4 ั นไป ก็
สิทธิอํานาจของพระเยซู
ได้ เห็ นมะเดื3 อต้ นนั4 นเหี3 ยวแห้ ง
(มธ 0(:0&-0O)
ไปจนถึงราก
(ลก 0T:(--)
21 ฝ่ ายเปโตรระลึ กขึ4 นได้ จึ งทู ล 27 ฝ่ ายพระองค์ กั บเหล่ า สาวก
พระองค์ว่า "พระอาจารย์เจ้ าข้ า มายังกรุงเยรูซาเล็มอีก เมื3 อพระ
ดู เถิ ด ต้ นมะเดื3 อที3 พระองค์ ได้ องค์เสด็จดําเนิ นอยู่ ในพระวิหาร
สาปไว้ น4 ั นก็เหี3 ยวแห้ งไปแล้ ว"
พวกปุ โรหิ ตใหญ่ พวกธรรมาจงเชื อในพระเจ้า
จารย์ และพวกผู้ ใหญ่ มาหาพระ
(ยก U:(U)
องค์
22 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเหล่ า 28 ทู ลพระองค์ ว่า "ท่ านมี สิ ทธิ
สาวกว่ า "จงเชื3 อในพระเจ้ าเถิด
อันใดจึงได้ ทาํ สิ3 งเหล่ านี4 ใครให้
23 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า สิทธิแก่ ท่านที3จะทําการนี4 ได้ "
ถ้ าผู้ ใดๆจะสั3 งภูเขานี4 ว่า `จงลอย 29 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาว่ า
ไปลงทะเล' และมิได้ สงสัยในใจ "เราจะถามท่ า นทั4 งหลายสั กข้ อ
แต่ เชื3 อว่ าจะเป็ นไปตามที3 ส3ั งนั4 น หนึ3 งเหมือนกัน จงตอบเรา แล้ ว
ก็จะเป็ นไปตามคําสั3 งนั4 นจริง
เราจะบอกท่านว่ า เรากระทําการ
24 เหตุ ฉะนั4 น เราบอกท่ านทั4 ง นี4 โดยสิทธิอันใด
หลายว่ า ขณะเมื3 อท่านจะอธิ ษ- 30 คื อบั พติ ศมาของยอห์ นนั4 น
ฐานขอสิ3 งใด จงเชื3 อว่ าได้ รั บ มาจากสวรรค์ หรื อมาจากมนุ ษย์
และท่านจะได้ รับสิ3 งนั4 น
จงตอบเราเถิด"
((-) สดด 0:0; มธ O:0-; ลก S:&0 (0T) มธ 0(:(/-00 (0&) มธ (O:0T; ลก (O:,
(0S) มธ O:O; ลก ((:/; ยน (S:(& (0U) มธ ,:(S; อฟ S:&0; คส &:(& (0,) มธ ,:(U
(0O) มธ 0(:0&-0O; ลก 0T:(-- (0-) ยน U:0O (&T) มก (:S-U, -; ลก O:0/-&T
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หน้ า 2007
มาระโก ((, (0
31 เขาจึ งปรึ กษากั นว่ า "ถ้ าเรา รั บใช้ อี ก คนหนึ3 งไปหาคนเช่ า
จะว่ า `มาจากสวรรค์ ' ท่ านจะ สวน คนเช่ าสวนนั4 นก็เอาหิ น
ถามเราว่ า `เหตุ ไฉนจึ งไม่ เชื3 อ ขว้ างผู้ รับใช้ น4 ั นศีรษะแตก และ
ยอห์ นเล่ า'
ไล่ ให้ กลับไปอย่ างน่ าอัปยศ
32 แต่ ถ้ าเราจะว่ า
`มาจาก 5อี กครั4 งหนึ3 งเจ้ าของใช้ ผ้ ู รั บใช้
มนุ ษย์ '"
เขากลั วประชาชน ไปอี กคนหนึ3 ง เขาก็ฆ่ าผู้ รั บใช้
เพราะประชาชนถือว่ ายอห์ นเป็ น นั4 นเสี ย แล้ วยั งใช้ ผ้ ู รั บใช้ ไปอี ก
ศาสดาพยากรณ์จริงๆ
หลายคน เขาก็เฆี3 ยนตีบ้าง ฆ่ า
33 เขาจึ งทู ลตอบพระเยซู ว่ า เสียบ้ าง
"พวกข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ" พระเยซู 6เจ้ าของสวนยั งมี บุ ตรชายที3 รั ก
จึงตรั สกับเขาว่ า "เราจะไม่ บอก คนหนึ3 ง จึงใช้ บุตรคนนั4 นไปเป็ น
ท่ านทั4 งหลายเหมื อนกั นว่ า เรา ครั4 งสุดท้ าย พูดว่ า `พวกเขาคง
กระทําการนี4 โดยสิทธิอันใด"
จะเคารพบุตรชายของเรา'
คําอุปมาเรื องเจ้าของสวน
7แต่ คนเช่ าสวนพูดกันว่ า `คนนี4
แหละเป็ นทายาท มาเถิ ด ให้
ที ต้องการพืชผล
เราฆ่ าเขาเสี ย แล้ วมรดกนั4 นจะ
(อสย U:(-O)
ตกอยู่ กับเรา'
(มธ 0(:&&-S,)
พระองค์ จึ ง เริ3 มตรั สแก่ 8เขาจึ งพากั นจั บบุ ตรนั4 นฆ่ าเสี ย
เขาเป็ นคํา อุ ปม าว่ า และเอาศพทิ4งไว้ นอกสวนองุ่ น
"ยั งมี ชายคนหนึ3 งได้ ทาํ สวนองุ่ น 9เหตุฉะนั4 น เจ้ าของสวนองุ่ นจะ
แล้ วล้ อมรั4 วต้ นไม้ ไว้ รอบ เขาได้ ทําประการใด ท่านก็จะมาฆ่ าคน
สกั ดบ่ อเก็บนํา4 องุ่ น และสร้ าง เช่ าสวนเหล่ านั4 นเสีย แล้ วจะเอา
หอเฝ้ า ให้ พวกชาวสวนเช่ าแล้ ว สวนองุ่ นนั4 นให้ ผ้ ู อ3ื นเช่ า
10 ท่ านทั4 งหลายอ่ านพระคั มภี ร์
ก็ไปเมืองไกล
2ครั4 นถึงฤดูผลองุ่ น เขาจึงใช้ ผ้ ู ตอนนี4 แล้ วมิใช่ หรื อซึ3 งว่ า `ศิ ลา
รั บใช้ คนหนึ3 งไปหาคนเช่ า สวน ซึ "งช่างก่อได้ปฏิ เสธเสีย ได้กลับ
นั4 น เพื3 อเขาจะได้ รับส่ วนผลของ กลายเป็ นศิ ลามุมเอกแล้ว
11 การนี เป็ นมาจากองค์ พระผู ้
สวนองุ่ นจากคนเช่ าสวน
3ฝ่ ายคนเหล่ า นั4 นก็ จั บผู้ รั บใช้ เป็ นเจ้า เป็ นการมหั ศจรรย์
นั4 นเฆี3 ยนตี แล้ วไล่ ให้ กลับไปมือ ประจักษ์แก่ตาเรา'"
12 ฝ่ ายเขาจึ ง อยากจะจั บพระ
เปล่ า
4อี ก ครั4 งหนึ3 งเจ้ าของสวนใช้ ผู้ องค์ แต่ ว่ าเขากลั วประชาชน

12

(&0) มธ &:U; (S:U; มก ,:0T (() มธ 0(:&&-S,; ลก 0T:/-(/
(U) 0 พศด &,:(, (-) กจ 0:0&
((T) สดด ((-:00 ((0) มธ 0(:SU-S,; มก ((:(-; ยน O:0U, &T, SS
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มาระโก (0
หน้ า 2008
ด้ วยเขารู้ อยู่ ว่ าพระองค์ ได้ ตรั ส ในพระองค์
คํา อุ ปมานี4 กระทบพวกเขาเอง
พระเยซู ตรัสตอบพวกสะดู สี
แล้ วเขาก็ไปจากพระองค์
เกี ยวกับการเป็ นขึ/ นมา
คําถามเกี ยวกับการส่ งส่ วย
จากความตาย
(มธ 00:(U-00)
(มธ 00:0&-&&)
(ลก 0T:(/-0,)
(ลก 0T:0O-&-)
13 เขาจึ งใช้ บางคนในพวกฟา- 18 มี พวกสะดู สี ม าหาพระองค์
ริสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค์ พวกนี4 เป็ นผู้ ที3 กล่ า วว่ าการฟื4 น
เพื3 อจะคอยจั บผิ ดในพระดํา รั ส ขึ4 นมาจากความตายนั4 นไม่ มี เขา
ของพระองค์
ทู ลถามพระองค์ว่า
14 ครั4 นมาถึ งแล้ วก็ทู ลพระองค์ 19 "อาจารย์ เจ้ าข้ า โมเสสได้
ว่ า "อาจารย์ เจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าทั4 ง เขี ยนสั3 งข้ าพเจ้ าทั4 งหลายไว้ ว่ า
หลายทราบอยู่ ว่ า ท่ านเป็ นคน `ถ้าชายผู ้ ใ ดตายและภรรยายั ง
ซื3 อสั ตย์ และมิ ได้ เอาใจผู้ ใด อยู่ แต่ ไม่ มี บุตร ก็ให้นอ้ งชาย
เพราะท่ านมิ ได้ เห็นแก่ หน้ าผู้ ใด รับพี " สะใภ้นั นไว้เป็ นภรรยาของ
แต่ ส3ั งสอนทางของพระเจ้ าจริงๆ ตน เพื " อสื บเชื อสายของพี " ชาย
การที3 จะส่ งส่ วยให้ แก่ ซี ซาร์ น4 ั น ไว้'
ถู กต้ องตามพระราชบัญญัติหรือ 20 ยั งมี พ3ี น้ องผู้ ชายเจ็ดคน พี3
ไม่
หั วปี มี ภรรยาแล้ วตาย ไม่ มี เชื4 อ
15 เราจะส่ งดี หรื อไม่ ส่ งดี " แต่ สาย
พระองค์ ทรงทราบอุ บายของเขา 21 น้ องที3 หนึ3 งจึ งรั บหญิ งนั4 นมา
จึ งตรั สแก่ เขาว่ า "ท่านทั4 งหลาย เป็ นภรรยา แล้ วก็ตาย ยังไม่ มี
มาทดลองเราทําไม จงเอาเงิ น เชื4 อสาย และน้ องที3 สองที3สามก็
ตราเหรียญหนึ3 งมาให้ เราดู"
ทําเช่ นกัน
16 เขาก็เอามาให้ พระองค์ จึ ง 22 พี3 น้ องทั4 งเจ็ดคนนี4 ก็ได้ รั บผู้
ตรัสถามเขาว่ า "รูปและคําจารึก หญิ งนั4 นไว้ เ ป็ นภรรยาและไม่ มี
นี4 เป็ นของใคร" เขาทู ลตอบพระ เชื4 อสาย ที3 สุ ดผู้ หญิ งนั4 นก็ตาย
องค์ว่า "ของซีซาร์"
ด้ วย
17 พระเยซู จึ งตรั สแก่ เขาว่ า 23 เหตุฉะนั4 น ในวันที3จะฟื4 นขึ4 น
"ของของซีซาร์ จงถวายแก่ ซีซาร์ มาจากความตาย เมื3 อเขาทั4งเจ็ด
และของของพระเจ้ า จงถวายแด่ เป็ นขึ4 นมาแล้ ว หญิ งนั4 นจะเป็ น
พระเจ้ า" ฝ่ ายเขาก็ประหลาดใจ ภรรยาของใครด้ วยนางได้ เป็ น
((&) มธ 00:(U-00; ลก 0T:0T-0, ((S) กจ (-:0,
((U) มธ 0&:0-; ลก (0:( ((O) ปญจ U:S-U
((-) มธ 00:0&-&&; ลก 0T:0O-&-; กจ 0&:- ((/) พบญ 0U:U
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หน้ า 2009
มาระโก (0
ภรรยาของชายทั4งเจ็ดแล้ ว"
ว่ า "พระบัญญัติซ3ึ งเป็ นเอกเป็ น
24 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาว่ า ใหญ่ กว่ าบั ญญั ติ ท4 ั งปวงนั4 นคื อ
"พวกท่านคิดผิดเสียแล้ ว เพราะ ว่ า `โอ คนอิ สราเอล จงฟั งเถิด
ท่ า นทั4 งหลายไม่ รู้ พระคั ม ภี ร์ องค์ พระผู ้ เ ป็ นเจ้า พระเจ้า ของ
หรือฤทธิN เดชของพระเจ้ า
เราทั  งหลายเป็ นองค์ พระผู ้เป็ น
25 ด้ วยว่ าเมื3 อมนุ ษย์ จะฟื4 นขึ4 น เจ้าองค์เดียว
มาจากความตายนั4 น เขาจะไม่ มี 30 และพวกท่ านจงรักองค์ พระ
การสมรส หรื อยกให้ เป็ นสามี ผู เ้ ป็ นเจ้าผู เ้ ป็ นพระเจ้าของท่ าน
ภรรยากันอีก แต่ จะเป็ นเหมือน ด้วยสุ ดจิ ตสุ ดใจของท่ าน ด้วย
ทู ตสวรรค์ในฟ้ าสวรรค์
สิ นสุดความคิ ด และด้วยสิ นสุด
26 และเรื3 องคนซึ3 งตายแล้ วที3เขา กําลังของท่ าน' นี3 เป็ นพระบัญจะถู กชุ บให้ เป็ นขึ4 นอี กนั4 น ท่ าน ญัติท3ีเป็ นเอกเป็ นใหญ่
ทั4 งหลายยั งไม่ ได้ อ่ านคัมภี ร์ของ 31 และพระบั ญญั ติ ท3ี ส องนั4 นก็
โมเสสตอนเรื3 องพุ่ มไม้ หรื อ ซึ3 ง เป็ นเช่ นกันคือ `จงรักเพื "อนบ้าน
พระเจ้ าได้ ตรั ส ไว้ กั บโมเสสว่ า เหมื อนรักตนเอง' พระบั ญญั ติ
`เราเป็ นพระเจ้า ของอั บ ราฮั ม อื3 นที3 ใหญ่ ก ว่ า พระบั ญ ญั ติ ท4 ั ง
เป็ นพระเจ้าของอิ สอัค และเป็ น สองนี4 ไม่ มี"
พระเจ้าของยาโคบ'
32 ฝ่ ายธรรมาจารย์ ค นนั4 นทู ล
27 พระองค์ มิ ไ ด้ เป็ นพระเจ้ า พระองค์ ว่ า "ดี แล้ วอาจารย์ เจ้ า
ของคนตาย แต่ ทรงเป็ นพระเจ้ า ข้ า ท่านกล่ าวถู กจริงว่ าพระเจ้ ามี
ของคนเป็ น ท่านทั4งหลายจึงผิด แต่ พระองค์ เดี ยว และนอกจาก
มากทีเดียว"
พระองค์แล้ วพระเจ้ าอื3 นไม่ มีเลย
พระบัญญัติขอ้ ใหญ่ทีสุด
33 และซึ3 งจะรักพระองค์ด้ วยสุด
ใจ สุ ดความเข้ าใจ สุ ดจิ ตและ
(มธ 00:&S-ST)
สิ4 นสุ ดกํา ลั ง และรั กเพื3 อนบ้ าน
(ลก (T:0U-&O)
28 มี ธรรมาจารย์ คนหนึ3 ง เมื3 อ เหมือนรั กตนเองก็ประเสริ ฐกว่ า
มาถึ ง ได้ ยิ น เขาไล่ เ ลี ยงกั น และ เครื3 องเผาบู ชาและเครื3 องสั ตวเห็นว่ าพระองค์ทรงตอบเขาได้ ดี บูชาทั4งสิ4 น"
จึ งทู ลถามพระองค์ ว่ า "พระ 34 เมื3 อพระเยซู ทรงเห็ นแล้ วว่ า
บั ญญั ติ ข้ อใดเป็ นเอกเป็ นใหญ่ คนนั4 นพู ดโดยใช้ ความคิ ด จึ ง
ตรั สแก่ เขาว่ า "ท่ านไม่ ไกลจาก
กว่ าบัญญัติท4 ังปวง"
29 พระเยซู จึ ง ตรั สตอบคนนั4 น อาณาจั กรของพระเจ้ า" ตั4 งแต่
(0U) ( คร (U:S0 (0,) อพย &:,; ยน U:0U; กจ 0,:- (0-) มธ 00:&S-ST; ลก (T:0U
(0/) พบญ ,:S; อสย SS:-; ลก (T:0O (&T) พบญ (T:(0 (&() ลนต (/:(-; มธ 00:&/
(&0) พบญ S:&/; อสย SU:, (&&) ( ซมอ (U:00; ฮชย ,:,; มคา ,:,-- (&S) มธ 00:S,
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มาระโก (0, (&
หน้ า 2010
นั4 นไปไม่ มี ใครกล้ าถามพระองค์
หญิงม่ ายที ถวาย
ต่ อไปอีก
ทองแดงสองแผ่ น
พระเยซู ทรงคัดค้านพวกฟาริ สี
(ลก 0(:(-S)
(มธ 00:S(-S,; ลก 0T:S()
41 พระเยซู ได้ เสด็จประทั บตรง
35 เมื3 อพระเยซู ทรงสั3 ง สอนอยู่ หน้ าตู้ เก็บเงิ นถวาย ทรงทอด
ในพระวิ หาร ได้ ตรั สถามว่ า พระเนตรสั ง เกตประชาชนเอา
"ที3 พวกธรรมาจารย์ ว่ า พระ เงินมาใส่ ไว้ ในตู้ น4 ั น และคนมั3 งมี
คริสต์ เป็ นบุตรของดาวิดนั4 นเป็ น หลายคนเอาเงิ น มากมาใส่ ในที3
ได้ อย่ างไร
นั4 น
36 ด้ วยว่ า ดาวิ ดเองทรงกล่ าว 42 มี ห ญิ งม่ า ยคนหนึ3 งเป็ นคน
โดยเดชพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิN ว่ า จนเอาเหรี ยญทองแดงสองอั น
`องค์ พระผู ้เป็ นเจ้าตรัสกับองค์ มีค่าประมาณสลึงหนึ3 งมาใส่ ไว้
พระผู ้ เป็ นเจ้า ของข้ า พเจ้ า ว่ า 43 พระองค์ จึ ง ทรงเรี ย กเหล่ า
จงนั" งที " ขวามื อของเราจนกว่าเรา สาวกของพระองค์ มาตรั สแก่ เขา
จะกระทํา ให้ ศั ต รู ของท่ า นเป็ น ว่ า "เราบอกความจริงแก่ ท่านทั4ง
แท่ นรองเท้าของท่ าน'
หลายว่ า หญิงม่ ายจนคนนี4 ได้ ใส่
37 ดาวิ ด เองยั งได้ เ รี ยกท่ า นว่ า ไว้ ในตู้ เก็บเงิ นถวายมากกว่ าคน
เป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ท่ าน ทั4งปวงที3ใส่ ไว้ น4 ั น
จะเป็ นบุ ต รของดาวิ ด อย่ างไร 44 เพราะว่ าคนทั4งปวงนั4 นได้ เอา
ได้ " ฝ่ ายประชาชนทั3วไปฟั งพระ เงินเหลือใช้ ของเขามาใส่ ไว้ แต่
องค์ด้วยความยินดี
ผู้ หญิ งนี4 ขั ดสนที3 สุ ด ยั งได้ เอา
38 พระเยซู ต รั ส สอนเขาในคํา เงิ นที3 มี อยู่ สํา หรั บเลี4 ยงชี วิ ต
สอนของพระองค์ ว่ า "จงระวั ง ของตนมาใส่ จนหมด"
พวกธรรมาจารย์ ให้ ดี ผู้ ที3 ชอบ
การสนทนาบน
สวมเสื4 อยาวเดินไปมา และชอบ
ภู เขามะกอกเทศ
ให้ คนคํานับกลางตลาด
(มธ 0S-0U; ลก 0()
39 ชอบนั3 งที3 สู ง ในธรรมศาลา
เมื3 อพระองค์ เ สด็ จ ออก
และที3อันมีเกียรติในการเลี4 ยง
จากพระวิ หาร มี สาวก
40 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่ าย ของพระองค์ คนหนึ3 งทู ลพระ
และแสร้ งอธิ ษ ฐานเสี ย ยื ด ยาว องค์ ว่า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า ดู
คนเหล่ า นี4 จะได้ รั บพระอาชญา เถิ ด ศิ ลาและตึ กเหล่ านี4 ใหญ่
มากยิ3 งขึ4 น"
จริง"

13

(&U) มธ 00:S(; ลก 0T:S( (&,) 0 ซมอ 0&:0 (&O) กจ 0:0/ (&-) มธ 0&:(; มก S:0
(&/) ลก (S:O (ST) มธ 0&:(S (S() 0 พกษ (0:/; ลก 0(:(-S
(S&) 0 คร -:(0 (SS) พบญ 0S:,; ( ยน &:(O (() มธ 0S:(; ลก 0(:U-&,
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หน้ า 2011
มาระโก (&
2พระองค์ จึงตรั สแก่ สาวกนั4 นว่ า เกิ ดกั นดารอาหารและความ
"ท่ า นเห็ น ตึ ก ใหญ่ เ หล่ า นี4 หรื อ ทุ กข์ ยาก เหตุ การณ์ ท4 ั งปวงนี4
ศิลาที3ซ้ อนทับกันอยู่ ท3ีน3ี ซ3ึ งจะไม่ เป็ นขั4 นแรกแห่ งความทุ กข์ ลาํ ถู กทําลายลงก็หามิได้ "
บาก
3เมื3 อพระองค์ ประทั บบนภู เขา 9แต่ จงระวั งตั วให้ ดี เพราะคน
มะกอกเทศตรงหน้ าพระวิ ห าร เขาจะมอบท่ า นทั4 งหลายไว้ กั บ
เปโตร ยากอบ ยอห์ นและ ศาล และจะเฆี3 ยนท่ านในธรรม
อันดรูว์มากราบทู ลถามพระองค์ ศาลา และท่ านจะต้ องยื นต่ อ
ส่ วนตัวว่ า
หน้ าเจ้ าเมื องและกษั ตริ ย์ เพราะ
4"ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ท4 ัง เห็นแก่ เรา เพื3 อจะได้ เป็ นพยาน
หลายทราบว่ า เหตุการณ์เหล่ านี4 แก่ เขา
จะบังเกิดขึ4 นเมื3 อไร สิ3 งไรจะเป็ น 10 ข่ าวประเสริ ฐจะต้ องประกาศ
หมายสํา คั ญว่ า การณ์ ท4 ั งปวงนี4 ทั3วประชาชาติท4 ังปวงก่ อน
จวนจะสําเร็จ"
11 แต่ ว่ า เมื3 อเขาจะนํา ท่ า นมา
เส้นทางแห่ งชี วิตของยุคนี/
มอบไว้ น4 ั น อย่ าเป็ นกั งวลก่ อน
5พระเยซู จึ งตั4 งต้ นตรั สตอบเขา ว่ าจะพู ดอะไรดี และอย่ าตรึ ก
ว่ า "ระวั งให้ ดี อย่ าให้ ผู้ ใดล่ อ ตรองเลย แต่ จงพู ดตามซึ3 งได้
ทรงโปรดให้ ท่ านพู ดในเวลานั4 น
ลวงท่านให้ หลง
6 ด้ วยว่ าจะมี หลายคนมาต่ าง เพราะว่ าผู้ ที3 พู ดนั4 นมิ ใช่ ตั วท่ าน
อ้ างนามของเราว่ า `เราเป็ นพระ เอง แต่ เป็ นพระวิญญาณบริสุทธิN
คริสต์' และจะล่ อลวงคนเป็ นอัน 12 แม้ ว่าพี3 ก ็จะทรยศน้ องให้ ถึ ง
ความตาย พ่ อก็จะมอบลูก และ
มากให้ หลงไป
7เมื3 อท่ า นทั4 ง หลายจะได้ ยิ น ถึ ง ลู กก็จะทรยศต่ อพ่ อแม่ ให้ ถึ งแก่
การสงครามและข่ าวลื อเรื3 อง ความตาย
สงคราม อย่ าตื3 นตระหนกเลย 13 ท่ านจะถู กคนทั4 งปวงเกลี ยด
ด้ วยว่ าบรรดาสิ3 งเหล่ านี4 จํา ต้ อง ชั งเพราะเห็นแก่ นามของเรา แต่
บั งเกิ ดขึ4 น แต่ ท3ี สุ ดปลายยั งไม่ ผู้ ที3 ทนได้ จนถึ งที3 สุ ด ผู้ นั4 นจะ
รอด
มาถึง
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิ ง
8เพราะประชาชาติ จะลุ กขึ นต่ อ
สู ้ประชาชาติ ราชอาณาจักร
(มธ 0S:(U)
ต่ อสู ้ราชอาณาจักร ทั4 งจะเกิ ด 14 แต่ เมื3 อท่ านทั4 งหลายจะเห็ น
แผ่ นดิ นไหวในที3 ต่ างๆ และจะ สิ3 งที3 น่ าสะอิ ดสะเอี ยนซึ3 งกระทํา
(0) ลก (/:SS (&) มธ (,:(-; มก (:(, (S) มธ 0S:&; ลก 0(:O (U) ยรม 0/:-; อฟ U:,
(-) ฮกก 0:00; มธ 0S:- (/) มธ (T:(O; กจ (0:S ((T) มธ 0S:(S ((() มธ (T:(/-00
((0) มคา O:,; มธ (T:0( ((&) ดนล (0:(0; มธ (T:00 ((S) ดนล /:0O; มธ 0S:(U
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มาระโก (&
หน้ า 2012
ให้ เกิ ดการรกร้ างว่ างเปล่ า ที3 คริสต์อยู่ ท3ีน3ี ' หรือ `ดูเถิด อยู่ ท3ี
ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ์ ได้ โน่ น' อย่ าได้ เชื3 อเลย
กล่ าวถึ งนั4 น ตั4 งอยู่ ในที3 ซ3ึ งไม่ 22 ด้ วยว่ าจะมี พระคริ สต์ เ ที ยม
สมควรจะตั4 ง" (ให้ ผ้ ู อ่ านเข้ าใจ เท็จและผู้ ทํา นายเที ยมเท็จเกิ ด
เอาเถิ ด) "เวลานั4 นให้ ผ้ ู ท3ี อยู่ ใน ขึ4 นหลายคน ทําหมายสําคัญและ
แคว้ นยู เ ดี ยหนี ไ ปยั ง ภู เ ขาทั4 ง การมหั ศจรรย์เพื3 อล่ อลวงผู้ ท3ีถูก
หลาย
เลือกสรรแล้ วให้ หลง ถ้ าเป็ นได้
15 ผู้ ที3 อยู่ บนดาดฟ้ าหลั งคา 23 แต่ ท่ านทั4 งหลายจงระวั งให้ ดี
บ้ าน อย่ าให้ ลงมาเข้ าไปเก็บข้ าว ดู เถิ ด เราได้ บอกสิ3 งสารพั ดให้
ของใดๆออกจากบ้ านของตน
แก่ ท่านทั4งหลายไว้ ก่อนแล้ ว
16 ผู้ ที3 อยู่ ตามทุ่ งนา อย่ าให้ องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าเสด็จกลับมา
กลับไปเอาเสื4 อผ้ าของตน
พร้อมด้วยสง่ าราศี
17 แต่ ในวั นเหล่ านั4 น วิ บั ติ 24 ภายหลั งเมื3 อคราวลําบากนั4 น
จะเกิ ดขึ4 นแก่ หญิ งที3 มี ครรภ์ พ้ นไปแล้ ว `ดวงอาทิ ตย์จะมื ดไป
หรือหญิงที3มีลูกอ่ อนกินนมอยู่
และดวงจันทร์จะไม่ ส่องแสง
18 ท่ านทั4 งหลายจงอธิ ษฐานขอ 25 ดวงดาวทั งปวงจะตกจากฟ้ า
เพื3 อเหตุ การณ์เหล่ านี4 จะไม่ เกิ ด และบรรดาสิ" งที " มี อํานาจในท้อง
ขึ4 นในฤดูหนาว
ฟ้ าจะสะเทื อนสะท้านไป'
19 ด้ วยว่ าในคราวนั4 นจะเกิ ด 26 เมื3 อนั4 นเขาจะเห็ น `บุ ตร
ความทุ กข์ ลาํ บากอย่ างที3 ไม่ เคย มนุ ษย์ เสด็ จมาบนเมฆ' ทรง
มี ตั4 งแต่ พระเจ้ าทรงสร้ างโลกมา ฤทธานุ ภาพและสง่ าราศี เป็ นอั น
จนถึ งเวลานี4 และจะไม่ มี ต่ อไป มาก
อีกเลย
27 เมื3 อนั4 นพระองค์ จ ะทรงใช้
20 ถ้ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ ามิ ไ ด้ เหล่ าทู ตสวรรค์ ของพระองค์ ให้
ทรงให้ วันเหล่ านั4 นย่ นสั4 นเข้ า จะ รวบรวมคนทั4 งปวงที3 พระองค์
ไม่ มี เ นื4 อหนั ง ใดๆรอดได้ เลย ทรงเลื อกสรรไว้ แล้ วจากลมทั4 งสี3
แต่ เพราะทรงเห็นแก่ ผ้ ู ถู กเลื อก ทิศนั4 น ตั4 งแต่ ท3ีสุดปลายแผ่ นดิน
สรรซึ3 งพระองค์ ได้ ทรงเลื อ กไว้ โลกจนถึงที3สุดขอบฟ้ า
พระองค์ จึ ง ทรงให้ วั น เหล่ านั4 น
คําอุปมาเกี ยวกับต้นมะเดื อ
ย่ นสั4 นเข้ า
(มธ 0S:&0; ลก 0(:0/-&()
21 และในเวลานั4 น ถ้ าผู้ ใดจะ 28 บั ดนี4 จงเรี ยนคําอุปมาเรื3 อง
บอกพวกท่ านว่ า `ดู เถิ ด พระ ต้ นมะเดื3 อ เมื3 อกิ3 งก้ านยั งอ่ อน
((O) ลก 0(:0& ((/) ดนล /:0,; ยอล 0:0; มธ 0S:0(; มก (T:, (0() มธ 0S:0&
(00) พบญ (&:(-&; วว (&:(& (0&) ยน (,:(; 0 ปต &:(O (0S) ดนล O:(T; ศฟย (:(U
(0U) อสย (&:(T; ฮบ (0:0, (0,) ดนล O:(&; มธ (,:0O (0-) มธ 0S:&0; ลก 0(:0/
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หน้ า 2013
มาระโก (&, (S
และแตกใบแล้ ว ท่ านก็ร้ ู ว่ าฤดู เวลาคํ3า หรือเที3ยงคืน หรือเวลา
ร้ อนใกล้ จะถึงแล้ ว
ไก่ ขัน หรือรุ่ งเช้ า
29 เช่ นนั4 นแหละ เมื3 อท่ านทั4 ง 36 กลั วว่ าจะมาฉั บพลั นและจะ
หลายเห็นสิ3 งทั4 งปวงนี4 เกิดขึ4 น ก็ พบท่านนอนหลับอยู่
ให้ รู้ ว่ าเหตุ ก ารณ์ น4 ั นมาใกล้ จะ 37 ซึ3 งเราบอกพวกท่ าน เราก็
ถึงประตูแล้ ว
บอกคนทั4 งปวงด้ วยว่ า จงเฝ้ า
30 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั4 ง ระวังอยู่ เถิด"
หลายว่ า คนชั3 วอายุ น4 ี จะไม่ ล่ วง
พวกปุโรหิ ตใหญ่วางอุบาย
ลั บไปจนกว่ าสิ3 งทั4 งปวงนี4 บั งเกิ ด
ที จะฆ่ าพระเยซู
ขึ4 น
(มธ 0,:0-U; ลก 00:(-0)
จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมา
ยังอีกสองวันจะถึงเทศของพระคริ สต์อยู่ ตลอดเวลา
กาลปั ส กาและเทศกาล
31 ฟ้ าและดินจะล่ วงไป แต่ ถ้อย กิ นขนมปั งไร้ เชื4 อ พวกปุ โรหิ ต
คํา ของเราจะสู ญหายไปหามิ ไ ด้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ ก ็ ห า
ช่ องที3 จะจั บพระองค์ ด้ วยอุ บาย
เลย
32 แต่ วั น นั4 นโมงนั4 นไม่ มี ใ ครรู้ และจะฆ่ าเสีย
ถึ ง บรรดาทู ต สวรรค์ ใ นสวรรค์ 2แต่ พวกเขาพู ดกั นว่ า "ในวั น
หรื อพระบุ ตรก็ไม่ ร้ ู รู้ แต่ พระ เลี4 ยง อย่ าพึ3 งทํา เลย เกรงว่ า
ประชาชนจะเกิดวุ่ นวาย"
บิดาองค์เดียว
มารี ยแ์ ห่ งหมู่ บา้ นเบธานี
33 จงเฝ้ าระวั งและอธิ ษฐานอยู่
เพราะท่ านไม่ ร้ ู ว่ าเวลาวั นนั4 นจะ
ชโลมพระเยซู
มาถึงเมื3 อไร
(มธ 0,:,-(&; ยน (0:(--)
34 ด้ วยว่ าบุ ตรมนุ ษย์ เปรี ยบ 3ในเวลาที3 พระองค์ประทับอยู่ ท3ี
เหมื อ นเจ้ าของบ้ านคนหนึ3 งที3 หมู่ บ้ านเบธานี ในเรื อนของ
ออกจากบ้ านไปทางไกล มอบ ซีโมนคนโรคเรื4 อน ขณะเมื3 อทรง
สิ ท ธิ อาํ นาจให้ แก่ พวกผู้ รั บใช้ เอนพระกายลงเสวยอยู่ มี หญิ ง
ของเขา และให้ ร้ ู การงานของตน ผู้ หนึ3 งถือผอบนํา4 มันหอมนาระว่ า มี หน้ าที3 อะไรและได้ สั3 งนาย ดาที3 มี ราคามากมาเฝ้ าพระองค์
ประตูให้ เฝ้ าบ้ านอยู่
และนางทํา ให้ ผอบนั4 นแตกแล้ ว
35 เหตุ ฉะนั4 น ท่ านทั4 งหลายจง ก็ เ ทนํา4 มั น นั4 นลงบนพระเศี ยร
เฝ้ าระวั งอยู่ เพราะท่ านไม่ ร้ ู ว่ า ของพระองค์
เจ้ าของบ้ านจะมาเมื3 อไร จะมา 4แต่ มี บางคนไม่ พอใจพู ดกั นว่ า

14

(&() อสย ST:-; 0 ปต &:O (&0) มธ 0S:&,; กจ (:O (&&) มธ 0S:S0; ลก (0:ST
(&S) มธ (,:(/; 0S:SU; 0U:(S (&U) มธ 0S:S0, SS
(() อพย (0:(-0O; มธ 0,:0-U; มก (S:(0; ลก 00:( (&) มธ 0,:,; ลก O:&O; ยน (0:(
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มาระโก (S
หน้ า 2014
"เหตุ ใดจึ ง ทํา ให้ นํา4 มั น นี4 เสี ย แล้ วยู ด าสจึ ง คอยหาช่ องที3 จะ
เปล่ า
ทรยศพระองค์ให้ แก่ เขา
5เพราะว่ านํา4 มั นนี4 ถ้ าขายก็คง
เหล่ าสาวกตระเตรี ยมการ
ได้ เงิ นกว่ า สามร้ อยเหรี ยญเดสําหรับเทศกาลปั สกา
นาริ อั น แล้ วจะแจกให้ คนจนก็
(มธ 0,:(O-(/; ลก 00:O)
ได้ " เขาจึงบ่ นว่ าผู้ หญิงนั4 น
12 เมื3 อวั นต้ นเทศกาลกิ น ขนม
6ฝ่ ายพระเยซู ตรั สว่ า "อย่ าว่ า ปั งไร้ เชื4 อ ถึ งเวลาเขาเคยฆ่ าลู ก
เขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้ แกะสําหรับปั สกานั4 น พวกสาวก
กระทําการดีแก่ เรา
ของพระองค์ มาทู ลถามพระองค์
7ด้ วยว่ าคนยากจนมี อยู่ กั บท่ าน ว่ า "พระองค์ ทรงปรารถนาจะ
เสมอ และท่ านจะทํา การดี แก่ ให้ ข้ าพระองค์ ท4 ั งหลายไปจั ด
เขาเมื3 อไรก็ทาํ ได้ แต่ เราจะ เตรี ยมปั สกาให้ พระองค์ เสวยที3
ไม่ อยู่ กับท่านเสมอไป
ไหน"
8ซึ3 งผู้ หญิงนี4 ได้ กระทําก็เป็ นการ 13 พระองค์ จึ งทรงใช้ สาวกสอง
สุ ดกํา ลั งของเขา เขามาชโลม คนไป สั3 งเขาว่ า "จงเข้ าไปใน
กายของเราก่ อนเพื3 อการศพของ กรุงนั4 น แล้ วจะมีชายคนหนึ3 งทู น
เรา
หม้ อนํา4 มาพบท่ าน จงตามคน
9 เราบอกความจริ งแก่ ท่ า นทั4 ง นั4 นไป
หลายว่ า ที3 ไหนๆทั3 วโลกซึ3 งข่ าว 14 เขาจะเข้ าไปในที3 ใด ท่ านจง
ประเสริ ฐนี4 จะประกาศไป การ บอกเจ้ าของเรื อนนั4 นว่ า พระ
ซึ3 งผู้ หญิ งนี4 ได้ กระทํา ก็จะลื อไป อาจารย์ถามว่ า `ห้ องที3เราจะกิน
เป็ นที3ระลึกถึงเขาที3น3ั น"
ปั สกากั บเหล่ า สาวกของเราได้
ยู ดาสตกลง
นั4 นอยู่ ท3ีไหน'
ทรยศพระเยซู
15 เจ้ าของเรื อนจะชี4 ให้ ท่านเห็น
(มธ 0,:(S-(,)
ห้ องใหญ่ ช4 ั นบนที3 ตกแต่ งไว้ แล้ ว
(ลก 00:&-,)
ที3 น3ั นแหละ จงจั ดเตรี ยมไว้
10 ฝ่ ายยู ดาสอิ สคาริ โอท เป็ น สําหรับพวกเราเถิด"
คนหนึ3 งในพวกสาวกสิ บสองคน 16 สาวกสองคนนั4 นจึ งออกเดิ น
ได้ ไปหาพวกปุ โรหิ ต ใหญ่ เ พื3 อ เข้ าไปในกรุ งและพบเหมื อน
จะทรยศพระองค์ให้ เขา
พระดํา รั สที3 พระองค์ ได้ ตรั สแก่
11 ครั4 นเขาได้ ยินอย่ างนั4 นก็ดี ใจ เขา แล้ วได้ จั ดเตรี ยมปั สกาไว้
และสั ญญาว่ าจะให้ เงิ นแก่ ยู ดาส พร้ อม
(U) มธ (-:0-; 0T:((; มก (0:(U; ยน ,:,(
(O) พบญ (U:((; มธ 0,:((; ยน O:&& (/) มธ 0-:(/-0T; มก (,:(U; ลก 0S:SO
((T) สดด S(:/; UU:(0-(S; มธ (T:0-S ((0) อพย (0:-; มธ 0,:(O-(/; ลก 00:O-(&
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หน้ า 2015
มาระโก (S
พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึง
ขอบพระคุ ณ แล้ วหั กส่ งให้ แก่
เหล่ าสาวกตรัสว่ า "จงรับกินเถิด
การทรยศพระองค์
นี3 เป็ นกายของเรา"
(มธ 0,:0T-0S)
23 แล้ วพระองค์จึงทรงหยิบถ้ วย
(ลก 00:(S, 0(-0&)
17 ครั4 นถึงเวลาคํ3าแล้ ว พระองค์ ขอบพระคุณและส่ งให้ เขา เขาก็
รับไปดื3 มทุ กคน
จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน
18 เมื3 อกํา ลั งเอนกายลงรั บ 24 แล้ วพระองค์ ต รั สแก่ เ ขาว่ า
ประทานอาหารอยู่ พระเยซู จึ ง "นี3 เป็ นโลหิ ตของเราอั นเป็ นโลตรั สว่ า "เราบอกความจริ งแก่ หิ ตแห่ งพันธสัญญาใหม่ ซึ3 งต้ อง
ท่านทั4งหลายว่ า คนหนึ3 งในพวก หลั3 งออกเพื3 อคนเป็ นอันมาก
ท่ านจะทรยศเรา คื อคนหนึ3 งที3 25 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั4 ง
รั บประทานอาหารอยู่ กั บเรานี3 หลายว่ า เราจะไม่ ด3ื มนํา4 ผลแห่ ง
เถาองุ่ นนี4 ต่ อไปอี กจนวั นนั4 นมา
แหละ"
19 ฝ่ ายพวกสาวกก็ เ ริ3 มพากั น ถึ ง คื อวั นที3 เราจะดื3 มใหม่ ใน
เป็ นทุ กข์ และทู ลถามพระองค์ อาณาจักรของพระเจ้ า"
เปโตรจะปฏิ เสธพระเยซู
ทีละคนว่ า "คือข้ าพระองค์หรือ"
(มธ 0,:&(-&U; ลก 00:&()
และอี กคนหนึ3 งถามว่ า "คื อข้ า
26 เมื3 อร้ องเพลงสรรเสริ ญแล้ ว
พระองค์หรือ"
20 พระองค์ จึ ง ตรั ส ตอบเขาว่ า พระองค์ กั บเหล่ า สาวกก็ พากั น
"เป็ นคนหนึ3 งในสาวกสิบสองคน ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ
นี4 คือเป็ นคนจิ4 มในจานเดียวกัน 27 พระเยซู จึ งตรั สกั บเหล่ า
สาวกว่ า "ท่านทั4งหลายจะสะดุด
กับเรา
21 เพราะบุ ตรมนุ ษย์ จะเสด็จไป ใจเพราะเราในคื นนี4 เอง ด้ วยมี
ตามที3 ได้ มี คาํ เขี ยนไว้ ถึ งพระ คํา เขี ยนไว้ ว่ า `เราจะตี ผู ้เลี ยง
องค์ น4 ั นจริ ง แต่ วิบั ติ แก่ ผ้ ู ที3 แกะ และแกะฝู งนั นจะกระจัด
ทรยศบุตรมนุ ษย์ ถ้ าคนนั4 นมิได้ กระจายไป'
บั งเกิ ดมาก็ จะเป็ นการดี ต่ อ คน 28 แต่ เมื3 อทรงชุ บให้ เราฟื4 นขึ4 น
มาแล้ ว เราจะไปยั งแคว้ นกาลิ ลี
นั4 นเอง"
ก่ อนหน้ าท่าน"
การตั/งพิธีระลึกถึง
29 เปโตรทู ลพระองค์ ว่ า "แม้
องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า
22 ระหว่ างอาหารมื4 อนั4 น พระ คนทั4 งปวงจะสะดุ ดใจ ข้ าพระ
เยซู ทรงหยิ บขนมปั งมา ทรง องค์จะไม่ สะดุดใจ"
((O) มธ 0,:0T-0S; ลก 00:(S, 0(-0&; ยน (&:(- ((-) ยน ,:OT-O(
(0() มธ 0,:0S; ลก 00:00 (00) มธ 0,:0,; ลก 00:(O; ( คร ((:0& (0,) มธ 0,:&T
(0O) อสย U&:U; ศคย (&:O; มธ 0,:&( (0-) มก (,:O (0/) มธ 0,:&&; ลก 00:&&
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มาระโก (S
หน้ า 2016
30 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า บิดาเจ้ าข้ า พระองค์ทรงสามารถ
"เราบอกความจริงแก่ ท่านว่ า ใน กระทําสิ3 งทั4 งปวงได้ ขอเอาถ้ วย
วันนี4 คือคืนนี4 เอง ก่ อนไก่ จะขัน นี4 เลื3 อนพ้ นไปจากข้ าพระองค์
สองหน ท่ านจะปฏิ เสธเราสาม เถิ ด แต่ ว่ าอย่ าให้ เป็ นตามใจ
ครั4 ง"
ปรารถนาของข้ าพระองค์ แต่
31 แต่ เปโตรทู ลแข็งแรงทีเดี ยว ให้ เป็ นไปตามพระทั ยของพระ
ว่ า "ถึ งแม้ ข้ าพระองค์ จะต้ อง องค์"
ตายกั บพระองค์ ข้ าพระองค์ ก ็ 37 พระองค์ จึ งเสด็จกลั บมาทรง
จะไม่ ปฏิเสธพระองค์เลย" เหล่ า พบเหล่ าสาวกนอนหลับอยู่ และ
สาวกก็ทู ลเช่ นนั4 นเหมื อนกั นทุ ก ตรั สกั บเปโตรว่ า "ซี โมนเอ๋ ย
คน
ท่ านนอนหลั บหรื อ จะคอยเฝ้ า
พระเยซู ทรงปวดร้าวทรมาน
อยู่ สักชั3 วเวลาหนึ3 งไม่ ได้ หรือ
38 ท่านทั4งหลายจงเฝ้ าระวั งและ
ในสวนเกทเสมนี
อธิ ษฐานเพื3 อท่ านจะไม่ ต้ อ งถู ก
(มธ 0,:&,-S,)
การทดลอง จิ ตใจพร้ อมแล้ วก็
(ลก 00:&/-S,; ยน (-:()
32 พระเยซู กั บเหล่ าสาวกมายั ง จริง แต่ เนื4 อหนังยังอ่ อนกําลัง"
ที3 แห่ งหนึ3 งชื3 อเกทเสมนี และ 39 พระองค์ จึ งเสด็จไปอธิ ษฐาน
ทรงกล่ าวคํา
พระองค์ ต รั ส แก่ ส าวกของพระ อี กครั4 งหนึ3 ง
เหมื
อ
นคราวก่
อ
น
องค์ ว่ า "จงนั3 งอยู่ ท3ี น3ี ขณะเมื3 อ
40 ครั4 นพระองค์ เสด็จกลั บมาก็
เราอธิษฐาน"
33 พระองค์ก ็พาเปโตร ยากอบ ทรงพบสาวกนอนหลั บอยู่ อี ก
และยอห์ นไปด้ วย แล้ วพระองค์ (เพราะตาเขาลืมไม่ ข4 ึ น) และเขา
ทรงเริ3 มวิ ตกยิ3 งและหนั กพระทัย ไม่ ร้ ู ว่าจะทู ลประการใด
41 เมื3 อเสด็จกลั บมาครั4 งที3 สาม
นัก
34 จึ งตรัสกั บเหล่ าสาวกว่ า "ใจ พระองค์จึงตรัสแก่ เขาว่ า "เดี^ ยว
เราเป็ นทุ กข์ แทบจะตาย จงเฝ้ า นี4 ท่ านจงนอนต่ อไปให้ หาย
เหนื3 อย พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึ3 ง
อยู่ ท3ีน3ี เถิด"
35 แล้ วพระองค์ เสด็จดําเนิ นไป บุ ต รมนุ ษย์ ต้ องถู กทรยศให้ ตก
อีกหน่ อยหนึ3 ง ซบพระกายลงที3 อยู่ ในมื อ ของคนบาปนั4 นมาถึ ง
ดิ นอธิ ษฐานว่ า ถ้ าเป็ นได้ ให้ แล้ ว
42 ลุกขึ4 นไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ ท3ี
เวลานั4 นล่ วงพ้ นไปจากพระองค์
36 พระองค์ทูลว่ า "อับบา พระ จะทรยศเรามาใกล้ แล้ ว"
(&0) มธ 0,:&,-S,; ลก 00:ST (&&) มก U:&O (&S) อสย U&:&; มธ 0,:&-; ยน (0:0O
(&,) ยน U:&T; ,:&-; รม -:(U; กท S:,; ฮบ U:O (&-) ลก 0(:&,; รม O:(-; กท U:(O
(S() ยน (&:(; (O:( (S0) มธ 0,:S,; ยน (-:(-0
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มาระโก (S
ยู ดาสทรยศพระเยซู
49 เราได้ อยู่ กับท่านทั4งหลายทุ ก
วั นสั3 งสอนในพระวิ หาร ท่ านก็
ให้เขาจับตัวไป
หาได้ จับเราไม่ แต่ จะต้ องสําเร็จ
(มธ 0,:SO-U,)
ตามพระคัมภีร์"
(ลก 00:SO-U&)
43 พระองค์ตรัสยั งไม่ ทันขาดคํา 50 แล้ วสาวกทั4 งหมดได้ ละทิ4 ง
ในทั นใดนั4 น ยู ดาสซึ3 งเป็ นคน พระองค์ไว้ และพากันหนีไป
หนึ3 งในเหล่ าสาวกสิ บสองคนนั4 น 51 มี ช ายหนุ่ มคนหนึ3 งห่ มผ้ า
กั บหมู่ ชนเป็ นอั นมาก ถื อดาบ ป่ านผื นหนึ3 ง คลุ มร่ างกายที3
ถื อไม้ ตะบอง ได้ มาจากพวก เปลื อยเปล่ าของตนติ ดตามพระ
ปุ โรหิ ตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ องค์ไป พวกหนุ่ มๆก็จับเขาไว้
52 แต่ เขาได้ สลั ดผ้ าป่ านผื นนั4 น
และพวกผู้ ใหญ่
44 ผู้ ที3 จะทรยศพระองค์ น4 ั นได้ ทิ4งเสีย แล้ วเปลือยกายหนีไป
พระเยซู ทรงเผชิ ญหน้า
ให้ สั ญญาณแก่ เขาว่ า "เราจุ บผู้
กับมหาปุโรหิ ตและสภา
ใด ก็เป็ นผู้ น4 ั นแหละ จงจับกุ ม
(มธ 0U:UO-,-)
เขาไปให้ ม3ั นคง"
45 และทันที ท3ี ยู ดาสมาถึ ง เขา
(ยน (-:(0-(S, (/-0S)
ตรงเข้ ามาหาพระองค์ ทู ลว่ า 53 เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุ "พระอาจารย์เจ้ าข้ า พระอาจารย์ โรหิ ต และมีบรรดาพวกปุโรหิ ต
ใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ และพวก
เจ้ าข้ า" แล้ วจุ บพระองค์
46 คนเหล่ านั4 นก็ จั บกุ มพระ ธรรมาจารย์ ชุ มนุ มพร้ อมกั นอยู่
ที3น3ั น
องค์ไป
54 ฝ่ ายเปโตรได้ ติ ดตามพระ
ดาบของเปโตร
องค์ ไปห่ างๆ
จนเข้ าไปถึ ง
เหล่ าสาวกละทิ/ งพระเยซู
คฤหาสน์ ของมหาปุ โรหิ ต และ
(มธ 0,:U(-U,)
47 คนหนึ3 งในพวกเหล่ า นั4 นที3 นั3 งผิงไฟอยู่ กับพวกคนใช้
ยืนอยู่ ใกล้ ๆ ได้ ชักดาบออกฟั น 55 พวกปุ โรหิ ตใหญ่ กั บบรรดา
ผู้ รั บใช้ คนหนึ3 งของมหาปุ โรหิ ต สมาชิ ก สภาได้ หาพยานมาเบิ ก
ปรั กปรําพระเยซู เพื3 อจะประหาร
ถู กหู ของเขาขาด
48 พระเยซู จึ งตรั สถามพวก พระองค์เสี ย แต่ หาหลักฐานไม่
เหล่ านั4 นว่ า "ท่ านทั4 งหลายเห็น ได้
เราเป็ นโจรหรื อจึ งถื อดาบ ถื อ 56 ด้ วยว่ ามี หลายคนเป็ นพยาน
เท็จปรักปรําพระองค์ แต่ คาํ ของ
ตะบองออกมาจับเรา
(S&) สดด &:(; มธ 0,:SO-U,; ลก 00:SO-U&; ยน (-:&-(( (SS) สภษ 0O:,
(S-) มธ 0,:UU; ลก 00:U0 (S/) สดด 00:,; อสย U&:O; มธ 0(:0& (UT) สดด --:(U&) มธ (,:0(; มก (U:(; ลก /:00 (UU) มธ 0,:U/ (U,) อพย 0T:(,; สดด &U:((
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มาระโก (S
หน้ า 2018
เขาแตกต่ างกัน
ตาย
57 มี บางคนยื นขึ4 นเบิ กความ 65 บางคนก็ เ ริ3 มถ่ มนํา4 ลายรด
เท็จปรักปรําพระองค์ว่า
พระองค์ ปิ ดพระพักตร์พระองค์
58 "ข้ าพเจ้ าได้ ยินคนนี4 ว่ า `เรา ตีพระองค์ แล้ วว่ าแก่ พระองค์ว่า
จะทํา ลายพระวิ หารนี4 ที3 สร้ างไว้ "พยากรณ์ ซิ " และพวกคนใช้ ก็
ด้ วยมือมนุ ษย์ และในสามวันจะ เอาฝ่ ามือตบพระองค์
สร้ างขึ4 นอีกวิ หารหนึ3 งซึ3 งไม่ สร้ าง
เปโตรปฏิ เสธพระเยซู
ด้ วยมือมนุ ษย์เลย'"
(มธ 0,:,/-OU)
59 แต่ คาํ พยานของคนเหล่ านั4 น
(ลก 00:U,-,0)
เองก็ยังแตกต่ างไม่ ถูกต้ องกัน
66 และขณะที3 เปโตรอยู่ ใต้
60 มหาปุ โรหิ ตจึ งลุ กขึ4 นยื น คฤหาสน์ข้างล่ างนั4 น มีหญิ งคน
ท่ ามกลางที3 ชุ มนุ ม ถามพระเยซู หนึ3 งในพวกสาวใช้ ของท่ านมหา
ว่ า "ท่ านไม่ ตอบอะไรบ้ างหรื อ ปุโรหิ ตเดินมา
ซึ3 งเขาเบิกความปรักปรําท่านนั4 น 67 เมื3 อ เห็ น เปโตรผิ งไฟอยู่ เ ขา
จะว่ าอย่ างไร"
เขม้ นดู แล้ วพู ดว่ า "เจ้ าได้ อยู่
61 แต่ พระองค์ ทรงนิ3 งอยู่ มิได้ กับเยซูชาวนาซาเร็ธด้ วย"
ตอบประการใด ท่ านมหาปุ โร- 68 แต่ เปโตรปฏิ เสธว่ า "ที3 เจ้ า
หิ ตจึงถามพระองค์อี กว่ า "ท่ าน ว่ านั4 นข้ าไม่ ร้ ู เรื3 องและไม่ เข้ าใจ"
เป็ นพระคริ ส ต์ พระบุ ต รของผู้ เปโตรจึ งออกไปที3 ระเบี ยงบ้ าน
ทรงบรมสุขหรือ"
แล้ วไก่ กข็ ัน
62 พระเยซูทรงตอบว่ า "เราเป็ น 69 อี กครั4 งหนึ3 ง สาวใช้ คนหนึ3 ง
และท่ านทั4 งหลายจะได้ เห็นบุ ตร ได้ เห็นเปโตร แล้ วเริ3 มบอกกั บ
มนุ ษย์ นั3 งข้ างขวาของผู้ ทรง คนที3ยืนอยู่ ท3ีน3ั นว่ า "คนนี4 แหละ
ฤทธานุ ภาพ และเสด็จมาในเมฆ เป็ นพวกเขา"
แห่ งฟ้ าสวรรค์"
70 แต่ เปโตรก็ปฏิ เสธอี ก แล้ ว
63 ท่ า นมหาปุ โรหิ ต จึ ง ฉี กเสื4 อ อี กสั กครู่ หนึ3 งคนทั4 งหลายที3 ยื น
ของตนแล้ วกล่ าวว่ า "เราต้ อง อยู่ ท3ี น3ั นได้ ว่าแก่ เปโตรว่ า "เจ้ า
การพยานอะไรอีกเล่ า
เป็ นคนหนึ3 งในพวกเขาแน่ แล้ ว
64 ท่ า นทั4 งหลายได้ ยิ น เขาพู ด ด้ วยว่ าเจ้ าเป็ นชาวกาลิ ลี และ
หมิ3 นประมาทแล้ ว ท่านทั4งหลาย สําเนี ยงของเจ้ าก็ส่อไปทางเดี ยว
คิ ดเห็ นอย่ างไร" คนทั4 งปวงจึ ง กันด้ วย"
เห็นพร้ อมกั นว่ าควรจะมี โทษถึ ง 71 แต่ เ ปโตรเริ3 มสบถและสา(U-) ยน 0:(/ (,T) มธ 0,:,0 (,() อสย U&:O; ลก 00:,O-O(
(,0) ลก 00:,/ (,S) ยน (T:&&, &,; (/:O (,U) อสย UT:,
(,,) ยน (-:(,-(-, 0U-0O (,O) ยน (:SU (,/) มธ 0,:O( (OT) ลก 00:U/; กจ 0:O
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หน้ า 2019
มาระโก (S, (U
บานว่ า "คนที3 เจ้ าว่ านั4 นข้ าไม่ 6ในเทศกาลเลี4 ยงนั4 น ปี ลาตเคย
รู้ จัก"
ปล่ อยนักโทษคนหนึ3 งให้ เขาตาม
72 แล้ วไก่ ก ็ ขั น เป็ นครั4 งที3 สอง ที3เขาขอ
เปโตรจึ งระลึ กถึ ง คํา ที3 พระเยซู
ปล่ อยตัวบารับบัส
ตรัสไว้ แก่ เขาว่ า "ก่ อนไก่ ขันสอง
ตรึ งพระเยซู บนกางเขน
หน ท่ านจะปฏิเสธเราสามครั4 ง"
(มธ 0O:(,-0,; ลก 0&:(,)
เมื3 อเปโตรหวนคิ ด ขึ4 นได้ ก็ ร้ อง 7มี คนหนึ3 งชื3 อบารั บบั สซึ3 งต้ อง
ไห้
จําอยู่ ในจําพวกคนกบฏ ผู้ ที3 ได้
พระเยซู ทรงถู กนําไป
กระทําการฆาตกรรมในการกบฏ
อยู่ ต่อหน้าปี ลาต
นั4 น
(มธ 0O:(-0, ((-(U)
8 ประชาชนจึ ง ได้ ร้ องเสี ย งดั ง
(ลก 0&:(-O, (&-(-)
เริ3 มขอปี ลาตให้ ทํา ตามที3 ท่ า น
พอรุ่ งเช้ า พวกปุ โรหิ ต เคยทําให้ เขานั4 น
ใหญ่ กั บพวกผู้ ใหญ่ และ 9ปี ลาตได้ ถามเขาว่ า "ท่ านทั4 ง
พวกธรรมาจารย์ และบรรดา หลายปรารถนาจะให้ เราปล่ อ ย
สมาชิ กสภาได้ ปรึ กษากั น แล้ ว กษัตริย์ของพวกยิวหรือ"
จึ ง มั ดพระเยซู พาไปมอบไว้ แก่ 10 เพราะท่ านรู้ อยู่ แล้ วว่ า พวก
ปี ลาต
ปุ โรหิ ตใหญ่ ได้ มอบพระองค์ ไว้
2ปี ลาตจึงถามพระองค์ว่า "ท่าน ด้ วยความอิจฉา
เป็ นกษั ต ริ ย์ ของพวกยิ วหรื อ " 11 แต่ พวกปุ โรหิ ตใหญ่ ยุ ยง
พระองค์ตรัสตอบท่านว่ า "ท่าน ประชาชนให้ ขอปี ลาตปล่ อยบาว่ าแล้ วนี3 "
รับบัสแทนพระเยซู
3 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ต ใหญ่ ได้ ฟ้ อง 12 ฝ่ ายปี ลาตจึ ง ถามเขาอี ก ว่ า
กล่ าวโทษพระองค์ เป็ นหลาย "ท่ านทั4 งหลายจะให้ เราทําอย่ าง
ประการ แต่ พระองค์ ไม่ ตรั ส ไรแก่ คนนี4 ซึ3 งท่านทั4งหลายเรียก
ตอบประการใด
ว่ ากษัตริย์ของพวกยิว"
4 ปี ลาตจึ ง ถามพระองค์ อี ก ว่ า 13 เขาทั4 งหลายร้ องตะโกนอี กว่ า
"ท่ านไม่ ตอบอะไรหรื อ ดู เถิ ด "ตรึงเขาเสียที3กางเขนเถิด"
เขากล่ าวความปรั กปรํา ท่ าน 14 ปี ลาตจึ งถามเขาทั4 งหลายว่ า
หลายประการทีเดียว"
"ตรึงทําไม เขาได้ ทาํ ผิดประการ
5แต่ พระเยซูมิ ได้ ตรัสตอบประ- ใด" แต่ ประชาชนยิ3 งร้ องว่ า
การใดอีก ปี ลาตจึงอัศจรรย์ใจ
"ตรึงเขาเสียที3กางเขนเถิด"

15

(O0) มธ 0,:OU (() สดด 0:0; กจ &:(& (0) มธ 0O:((-(S
(&) ยน (/:/ (S) มธ 0O:(& (U) อสย U&:O (,) มธ 0O:(U-0,
((() กจ &:(S ((0) มคา U:0 ((S) ( ปต 0:0(-0&
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มาระโก (U
หน้ า 2020
15 ปี ลาตปรารถนาจะเอาใจ แห่ งหนึ3 งชื3 อกลโกธา แปลว่ า
ประชาชน จึงปล่ อยบารั บบัสให้ สถานที3กะโหลกศีรษะ
เขา และเมื3 อได้ ให้ โบยตี พระ 23 แล้ วเขาเอานํา4 องุ่ นระคนกั บ
องค์ แล้ ว ก็มอบพระเยซู ให้ เขา มดยอบให้ พระองค์ เสวย แต่
เอาไปตรึงไว้ ท3ีกางเขน
พระองค์ไม่ รับ
16 พวกทหารจึ งนํา พระองค์ ไป
การตรึ งบนไม้กางเขน
ข้ างในราชสํา นั ก คื อ ที3 เรี ยกว่ า
(มธ 0O:&&-U,)
ศาลปรี โทเรี ยม แล้ วเรี ยกพวก
(ลก 0&:&&-S/)
ทหารทั4งกองให้ มาประชุ มกัน
24 ครั4 นเขาตรึ งพระองค์ ท3ี กางพระเยซู ถูกสวมมงกุฎหนาม
เขนแล้ ว เขาก็เอาฉลองพระองค์
(มธ 0O:0O-&()
จั บสลากแบ่ งปั นกั นเพื3 อจะรู้ ว่ า
17 เขาเอาเสื4 อสี ม่ วงมาสวมพระ ใครจะได้ อะไร
องค์ เอาหนามสานเป็ นมงกุ ฎ 25 เมื3 อเขาตรึ ง พระองค์ ไ ว้ นั4 น
สวมพระเศียรพระองค์
เป็ นเวลาเช้ าสามโมง
18 แล้ วเริ3 มคํา นั บพระองค์ พู ด 26 มี ข้ อหาที3 ลงโทษพระองค์
ว่ า "กษั ตริ ย์ ของพวกยิ วเจ้ าข้ า เขี ยนไว้ ข้างบนว่ า "กษัตริ ย์ของ
ขอทรงพระเจริญ"
พวกยิว"
19 แล้ วเขาได้ เอาไม้ อ้ อตี พระ 27 เขาเอาโจรสองคนตรึ งไว้
เศียรพระองค์ และได้ ถ่มนํา4 ลาย พร้ อมกั บพระองค์ ข้ างขวาพระ
รดพระองค์ แล้ วคุกเข่ าลงนมัส- หั ตถ์คนหนึ3 ง และข้ างซ้ ายอีกคน
การพระองค์
หนึ3 ง
20 เมื3 อเยาะเย้ ยพระองค์ แล้ ว 28 คํา ซึ3 งเขี ยนไว้ ใ นพระคั ม ภี ร์
เขาถอดเสื4 อสี ม่ วงนั4 นออก แล้ ว แล้ วนั4 นจึงสําเร็จ คือที3ว่า `ท่ าน
เอาฉลองพระองค์ เองสวมให้ ถูกนับเข้ากับบรรดาผูล้ ะเมิ ด'
และนํา พระองค์ อ อกไปเพื3 อจะ 29 ฝ่ ายคนทั4 งหลายที3 เ ดิ นผ่ า น
ตรึงเสียที3กางเขน
ไปมานั4 น ก็ด่ าว่ าพระองค์ สั3 น
21 มี คนหนึ3 งชื3 อซี โมนชาวไซรี น ศี รษะของเขากล่ าวว่ า "เฮ้ ย
เป็ นบิ ดาของอเล็กซานเดอร์และ เจ้ าผู้ จะทํา ลายพระวิ ห ารและ
รู ฟั ส เดิ นมาจากบ้ านนอกตาม สร้ างขึ4 นในสามวันน่ ะ
ทางนั4 น เขาก็เกณฑ์ ซี โมนให้ 30 จงช่ วยตั วเองให้ รอดและลง
แบกกางเขนของพระองค์ไป
มาจากกางเขนเถิด"
22 เขาพาพระองค์ มาถึ งสถานที3 31 พวกปุ โรหิ ตใหญ่ กั บพวก
((U) อสย U&:- ((,) มธ 0O:0O ((/) อสย UT:, (0T) สดด &U:(, (0() มธ 0O:&0
(00) มธ 0O:&& (0&) มธ 0O:&S (0S) สดด 00:(- (0U) มธ 0O:SU (0,) มธ 0O:&O
(0O) อสย U&:/ (0-) อสย U&:(0; ลก 00:&O (0/) สดด 00:, (&() ลก O:(S-(U
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ธรรมาจารย์ ก ็เ ยาะเย้ ยพระองค์ ตลอดล่ าง
ในระหว่ างพวกเขาเองเหมื อ น 39 ส่ วนนายร้ อยที3 ยื น อยู่ ตรง
กันว่ า "เขาช่ วยคนอื3 นให้ รอดได้ พระพั กตร์พระองค์ เมื3 อเห็นว่ า
แต่ ช่วยตัวเองไม่ ได้
พระองค์ ท รงร้ องเสี ยงดั ง และ
32 ให้ เจ้ าพระคริ สต์ กษั ตริ ย์ ทรงปล่ อยพระวิ ญญาณจิ ตออก
แห่ งอิสราเอล ลงมาจากกางเขน ไปแล้ ว จึงพูดว่ า "แท้ จริง ท่าน
เดี^ ยวนี4 เถอะ เพื3 อเราจะได้ เห็น ผู้ น4 ี เป็ นพระบุตรของพระเจ้ า"
และเชื3 อ" และสองคนนั4 นที3 ถู ก 40 มี พ วกผู้ หญิ ง มองดู อ ยู่ แต่
ตรึ ง ไว้ กั บ พระองค์ ก็ ก ล่ าวคํา ไกล ในพวกผู้ หญิ งนั4 นมี มารี ย์
หยาบช้ าต่ อพระองค์
ชาวมั กดาลา มารี ย์ มารดาของ
33 ครั4 นเวลาเที3ยงก็บังเกิดความ ยากอบน้ อยและของโยเสส และ
มื ดทั3 วทั4 งแผ่ นดิ นจนถึ งบ่ ายสาม นางสะโลเม
โมง
41 (ผู้ หญิ งเหล่ านั4 นได้ ติ ด ตาม
34 พอบ่ ายสามโมงแล้ ว พระ และปรนนิบัติพระองค์ เมื3 อพระ
เยซู ทรงร้ องเสี ยงดั งว่ า "เอโลอี องค์ยังอยู่ ในแคว้ นกาลิ ลี) และ
เอโลอี ลามาสะบักธานี" แปลว่ า ผู้ หญิ งอื3 นอี ก หลายคนที3 ไ ด้ ขึ4 น
"พระเจ้าของข้าพระองค์ พระ มายั งกรุงเยรู ซาเล็มกั บพระองค์
เจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระ ได้ อยู่ ท3ีน3ั น
องค์ทรงทอดทิ งข้าพระองค์เสีย"
พระเยซู ทรงถู กฝั งไว้
35 บางคนในพวกที3 ยืนอยู่ ท3ี น3ั น
ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ
เมื3 อได้ ยิ นก็พูดว่ า "ดู เถิ ด เขา
(มธ 0O:UO-,()
เรียกเอลียาห์ "
(ลก 0&:UT-U,)
36 มี ค นหนึ3 งวิ3 งไปเอาฟองนํา4
42 ครั4 นถึ งเวลาพลบคํ3า เหตุ ท3ี
ชุ บนํา4 องุ่ นเปรี4 ยว เสียบปลายไม้ วันนั4 นเป็ นวันเตรียม คือวันก่ อน
อ้ อ ส่ งให้ พระองค์เสวย แล้ วว่ า วันสะบาโต
"อย่ าเพิ3 ง ให้ เราคอยดูว่า เอลี- 43 โยเซฟเป็ นชาวบ้ านอาริ มายาห์ จะมาปลดเขาลงหรือไม่ "
เธี ย ซึ3 งอยู่ ในพวกสมาชิ กสภา
37 ฝ่ ายพระเยซู ทรงร้ องเสี ยงดั ง และเป็ นที3 นั บถื อของคนทั4 งปวง
แล้ วทรงปล่ อยพระวิ ญญาณจิ ต ทั4 งกํา ลั ง คอยท่ าอาณาจั ก รของ
ออกไป
พระเจ้ าด้ วย จึ งกล้ าเข้ าไปหา
38 ขณะนั4 นม่ า นในพระวิ หารก็ ปี ลาตขอพระศพพระเยซู
ขาดออกเป็ นสองท่อน ตั4 งแต่ บน 44 ปี ลาตก็ ประหลาดใจที3 พระ
(&0) มธ 0O:SS; ลก 0&:&/ (&&) มธ 0O:SU (&S) สดด 00:( (&,) สดด ,/:0(
(&O) มธ 0O:UT; ลก 0&:S, (&-) อพย 0,:&( (&/) มธ 0O:US (ST) สดด &-:((
(S() ลก -:0-& (S0) มธ 0O:UO; ลก 0&:UT; ยน (/:&- (S&) มธ 0O:UO; ลก 0:0U, &-
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องค์ ส4 ิ นพระชนม์ แล้ ว จึ งเรี ยก ก้ อนหิ นโตมาก
นายร้ อยมาถามเขาว่ า พระองค์ 5 ครั4 นเขาเข้ าไปในอุ โมงค์ แล้ ว
ตายแล้ วหรือ
ได้ เห็ นหนุ่ มคนหนึ3 งนุ่ งห่ ม
45 เมื3 อได้ รู้ เรื3 องจากนายร้ อย ผ้ ายาวสี ขาวนั3 งอยู่ ข้ างขวา ผู้
แล้ ว ท่ านจึ งมอบพระศพให้ แก่ หญิงนั4 นก็ตกตะลึง
โยเซฟ
6 ฝ่ ายคนหนุ่ มนั4 นบอกเขาว่ า
46 ฝ่ ายโยเซฟได้ ซ4 ื อผ้ าป่ านเนื4 อ "อย่ าตกตะลึ งเลย พวกท่ านทั4 ง
ละเอี ยด และเชิ ญพระศพลงมา หลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธ
เอาผ้ าป่ านพั นหุ้ มไว้ แล้ วเชิ ญ ซึ3 งต้ องตรึ งไว้ ท3ี กางเขน พระ
พระศพไปประดิ ษฐานไว้ ในอุ - องค์ ทรงเป็ นขึ4 นมาแล้ ว พระ
โมงค์ ซ3ึ งได้ สกั ดไว้ ในศิ ลา แล้ ว องค์ หาได้ ประทับที3 น3ี ไม่ จงดู ท3ี
กลิ4 งก้ อนหิ นปิ ดปากอุโมงค์ไว้
ที3 เขาได้ วางพระศพของพระองค์
47 ฝ่ ายมารี ย์ชาวมั กดาลา และ เถิด
มารี ย์มารดาของโยเสส ได้ เห็น 7 แต่ จงไปบอกพวกสาวกของ
ที3ท3ีพระศพบรรจุ ไว้
พระองค์ ท4 ั งเปโตรเถิ ดว่ า พระ
การฟื/ นคืนพระชนม์
องค์ เสด็จไปยั งแคว้ นกาลิ ลี ก่ อน
ท่ านทั4 งหลาย ท่ านทั4 งหลายจะ
ของพระเยซู
เห็นพระองค์ ท3ีน3ั น เหมื อนพระ
และเหตุ การณ์ทีติ ดตามมา
องค์ตรัสไว้ แก่ พวกท่านแล้ ว"
(มธ 0-:(-(U)
ครั4 นวั น สะบาโตล่ วงไป 8 หญิ ง เหล่ านั4 นก็ อ อกจากอุ แล้ ว มารีย์ชาวมักดาลา โมงค์ รี บหนีไป เพราะพิศวงตก
มารี ย์ มารดาของยากอบ และ ใจจนตัวสั3 น เขามิได้ พูดกับผู้ ใด
นางสะโลเม ซื4 อเครื3 องหอมมา เพราะเขากลัว
เพื3 อจะไปชโลมพระศพของพระ 9ครั4 นรุ่ งเช้ าวันต้ นสัปดาห์ เมื3 อ
พระเยซูทรงเป็ นขึ4 นมาแล้ ว พระ
องค์
2 เวลารุ่ งเช้ าวั นต้ นสั ปดาห์ พอ องค์ ทรงสํา แดงพระองค์ ให้
ดวงอาทิตย์ข4 ึ นเขาก็มาถึงอุโมงค์ ปรากฏแก่ มารี ย์ ชาวมั กดาลา
3และเขาพู ดกั นว่ า "ใครจะ ก่ อน คือมารี ย์คนที3 พระองค์ได้
ช่ วยกลิ4 งก้ อนหิ น ออกจากปาก ขับผีออกเจ็ดผี
10 มารี ย์ จึ ง ไปบอกพวกคนที3
อุโมงค์"
4 เมื3 อเขามองดู ก ็ เ ห็ นก้ อนหิ น เคยอยู่ กั บพระองค์แต่ ก่อน เขา
นั4 นกลิ4 งออกแล้ ว เพราะเป็ น กําลังร้ องไห้ เป็ นทุ กข์อยู่

16

(S,) อสย U&:/; มธ 0O:U/; ลก 0&:U& (() มธ 0-:(; ลก 0&:U,; 0S:(-(T; ยน (/:&/
(0) ลก 0S:(; ยน 0T:( (U) ลก 0S:&; ยน 0T:((-(0 (,) มธ 0-:,; ลก 0S:,
(O) มธ 0,:&0; มก (S:0- (-) มธ 0-:- (/) ลก -:0 ((T) ลก 0S:(T
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11 เมื3 อเขาได้ ยินว่ าพระองค์ ทรง 17 มีคนเชื3 อที3ไหน หมายสําคัญ
พระชนม์ อยู่ และมารี ย์ ได้ เห็ น เหล่ านี4 จะบังเกิดขึ4 นที3น4 ั น คือเขา
พระองค์แล้ ว เขาก็ไม่ เชื3 อ
จะขับผีออกโดยนามของเรา เขา
12 ภายหลั งพระองค์ทรงปรากฏ จะพูดภาษาใหม่ หลายภาษา
พระกายอี กรู ปหนึ3 งแก่ ศิ ษย์ สอง 18 เขาจะจั บงู ได้ ถ้ าเขาดื3 มยา
คนเมื3 อเขากํา ลั ง เดิ น ทางออก พิ ษอย่ างใด จะไม่ เป็ นอั นตราย
ไปบ้ านนอก
แก่ เขา และเขาจะวางมือบนคน
13 ศิ ษย์ ส องคนนั4 นจึ ง ไปบอก ไข้ คนป่ วย แล้ วคนเหล่ านั4 นจะ
ศิษย์อ3ื นๆ แต่ เขามิได้ เชื3 อ
หายโรค"
14 ภายหลั งพระองค์ทรงปรากฏ
การเสด็จขึ/ นสู่ สวรรค์
แก่ สาวกสิ บเอ็ดคนเมื3 อเขาเอน
ของพระเยซู
กายลงรั บประทานอยู่ และทรง
(ลก 0S:UT-U&)
ติ เตี ยนเขาเพราะเขาไม่ เชื3 อและ
(กจ (:,-(()
ใจดื4 อดึง ด้ วยเหตุท3ีเขามิได้ เชื3 อ 19 ครั4 นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส
คนซึ3 งได้ เห็ นพระองค์ เมื3 อพระ สั3 งเขาแล้ ว พระองค์ ทรงถู กรั บ
องค์ทรงเป็ นขึ4 นมาแล้ ว
ขึ4 นไปในสวรรค์ ประทั บเบื4 อง
15 ฝ่ ายพระองค์ จึ งตรั สสั3 งพวก ขวาพระหั ตถ์ของพระเจ้ า
สาวกว่ า "ท่ านทั4 งหลายจงออก 20 พวกสาวกเหล่ านั4 นจึงออกไป
ไปทั3 วโลกประกาศข่ าวประเสริ ฐ เทศนาสั3 งสอนทุ กแห่ งทุ กตําบล
แก่ มนุ ษย์ทุกคน
และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงร่ วม
16 ผู้ ท3ี เชื3 อและรับบั พติ ศมาก็จะ งานกับเขา และทรงสนับสนุ นคํา
รอด แต่ ผ้ ู ท3ีไม่ เชื3 อจะต้ องถู กลง สอนของเขาโดยหมายสํา คั ญที3
พระอาชญา
ประกอบนั4 น เอเมน

((() มธ 0-:(O; ลก 0S:((; ยน 0T:0U ((0) ลก 0S:(& ((S) ลก 0S:&,; ยน 0T:(/
((U) มธ 0-:(/; ยน (U:(, ((,) ยน &:(-; กจ 0:&- ((O) มก /:&-; ลก (T:(O
((-) ลก (T:(/; กจ U:(U; ยก U:(S ((/) สดด ((T:(; ลก /:U(; กจ (:0 (0T) ฮบ 0:S
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