
หน้า 1893ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านมัทธิว

ลําดบัพงศข์องพระเยซูคริสต์
ตั� งตน้จากอบัราฮมั

1
หนังสือลาํดับพงศ์พันธุ์ ของ
พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นบุตร

ของดาวิด ผู้ทรงเป็นบุตรของ
อับราฮัม
2 อั บราฮั มให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื1 อ
อิสอัค อิสอัคให้กาํเนิดบุตรชื1อ
ยาโคบ ยาโคบให้กาํเนิดบุตรชื1อ
ยูดาห์และพี1น้องของเขา
3 ยูดาห์ให้กาํเนิดบุตรชื1 อเปเรศ
กับเศ-ราห์เกิดจากนางทามาร์
เปเรศให้กาํเนิดบุตรชื1 อเฮสโรน
เฮสโรนให้กาํเนิดบุตรชื1อราม
4รามให้กาํเนิดบุตรชื1 ออัมมี-
นาดับ อัมมีนาดับให้กาํเนิดบุตร
ชื1อนาโชน นาโชนให้กาํเนิดบุตร
ชื1อสัลโมน
5สัลโมนให้กาํเนิดบุตรชื1 อโบ-
อาสเกิดจากนางราหับ โบอาส
ให้กาํเนิดบุตรชื1อโอเบดเกิดจาก
นางรูธ โอเบดให้กาํเนิดบุตรชื1อ
เจสซี
6เจสซีให้กาํเนิดบุตรชื1อดาวิดผู้
เป็นกษัตริย์ ดาวิดผู้เป็นกษัตริย์
ให้กาํเนิดบุตรชื1อซาโลมอน เกิด
จากนางซึ1 งแต่ ก่อนเป็นภรรยา
ของอุรียาห์

7ซาโลมอนให้กาํ เนิ ดบุตรชื1 อ
เรโหโบอัม เรโหโบอัมให้กาํเนิด
บุตรชื1 ออาบียาห์ อาบียาห์ให้
กาํเนิดบุตรชื1ออาสา
8อาสาให้กาํเนิดบุตรชื1 อเยโฮ-
ชาฟัท เยโฮชาฟัทให้กาํเนิดบุตร
ชื1 อเยโฮรัม เยโฮรัมให้กาํเนิด
บุตรชื1ออุสซียาห์
9 อุ สซี ยาห์ ให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื1 อ
โยธาม โยธามให้กาํเนิดบุตรชื1อ
อาหัส อาหัสให้กาํเนิดบุตรชื1 อ
เฮเซคียาห์
10 เฮเซคียาห์ให้กาํเนิดบุตรชื1 อ
มนัสเสห์ มนัสเสห์ให้กาํเนิด
บุตรชื1ออาโมน อาโมนให้กาํเนิด
บุตรชื1อโยสิยาห์
11 โยสิยาห์ ให้กาํ เนิดบุตรชื1 อ
เยโคนิ ยาห์กับพวกพี1 น้ องของ
เขา เกิดเมื1 อคราวพวกเขาต้อง
ถู กกวาดไปเป็ นเชลยยั งกรุ ง
บาบิโลน
12 หลั งจากพวกเขาต้ องถู ก
กวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้ว เย-
โคนิยาห์ก็ให้กาํเนิดบุตรชื1 อเซ-
ลาทิเอล เซลาทิเอลให้กาํเนิด
บุตรชื1อเศรุบบาเบล
13 เศรุบบาเบลให้กาํเนิดบุตร
ชื1 ออาบีอูด อาบีอูดให้กาํเนิด

(A) ปฐก AC:E; ลก E:CE (C) ปฐก CA:C; CG:CH; CI:EG (E) ปฐก EJ:CK; นรธ L:AJ-CC
(G) นรธ C:A (H) A ซมอ AH:A (K) A พกษ AA:LE; A พศด E:AM (J) C พกษ AG:AE
(I) C พกษ AG:EJ (AM) A พกษ AE:C (AA) C พกษ CL:AL (AC) A พศด E:AK; อสร E:C
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หน้า 1894

บุตรชื1อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให้
กาํเนิดบุตรชื1ออาซอร์
14 อาซอร์ ให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื1 อ
ศาโดก ศาโดกให้กาํเนิดบุตรชื1อ
อาคิม อาคิมให้กาํเนิดบุตรชื1 อ
เอลีอูด
15 เอลี อู ดให้ กาํ เนิ ดบุ ตรชื1 อ
เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์ให้
กาํเนิดบุตรชื1 อมัทธาน มัทธาน
ให้กาํเนิดบุตรชื1อยาโคบ
16 ยาโคบให้กาํเนิดบุตรชื1 อโย-
เซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซู
ที1เรียกว่าพระคริสต์กท็รงบังเกิด
มาจากนางมารีย์
17 ดังนัNน ตัN งแต่อับราฮัมลงมา
จนถึ งดาวิดจึงเป็นสิบสี1 ชั1 วคน
และนับตัN งแต่ดาวิดลงมาจนถึง
ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุง
บาบิ โลนเป็นเวลาสิ บสี1 ชั1 วคน
และนับตัN งแต่ ต้องถูกกวาดไป
เป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนจนถึง
พระคริสต์เป็นสิบสี1 ชั1 วคน
การตั� งครรภแ์ละการกําเนิด

จากหญิงพรหมจารี
18 เรื1องพระกาํเนิดของพระเยซู
คริสต์เป็นดังนีN  คือมารีย์ผู้ เป็น
มารดาของพระเยซูนัNน เดิมโย-
เซฟได้สู่ขอหมัNนกันไว้แล้ว ก่อน
ที1จะได้อยู่กินด้วยกันกป็รากฏว่า
มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิR
19 แต่ โยเซฟสามีของเธอเป็น

คนชอบธรรม ไม่พอใจที1 จะ
แพร่งพรายความเป็นไปของเธอ
หมายจะถอนหมัNนเสียลับๆ
20 แต่เมื1 อโยเซฟยังคิดในเรื1 อง
นีN อยู่ ดูเถิด มีทูตสวรรค์ของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้ามาปรากฏแก่
โยเซฟในความฝันว่า "โยเซฟ
บุตรดาวิด อย่ากลัวที1 จะรับ
มารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย
เพราะว่าผู้ ซึ1 งปฏิสนธิในครรภ์
ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญ-
ญาณบริสุทธิR
21 เธอจะประสูติบุตรชาย แล้ว
เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู
เพราะว่ าท่ านจะโปรดช่ วยชน
ชาติของท่ านให้รอดจากความ
ผิดบาปของเขาทัNงหลาย"
22 ทัN งนีN เกิดขึN นเพื1 อจะให้สาํเร็จ
ตามพระวจนะขององค์พระผู้
เป็นเจ้ าซึ1 งตรัสไว้ โดยศาสดา
พยากรณ์ว่า
23 `ดูเถิด หญิงพรหมจารีคน
หนึ�งจะตั �งครรภ์ และจะคลอด
บุตรชายคนหนึ�ง และเขาจะ
เรียกนามของท่านว่า อิมมานู-
เอล ซึ1งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่
กับเรา'
24 ครัN นโยเซฟตื1 นขึN นก็กระทาํ
ตามคาํซึ1 งทู ตสวรรค์ขององค์
พระผู้ เป็นเจ้าสั1 งเขานัN น คือได้
รับมารีย์มาเป็นภรรยา
25 แต่มิได้สมสู่ กับเธอจนประ-

มัทธิว A

(AH) มธ AE:GG; มก H:E; ลก J:AI (AJ) มธ AC:LH; ลก A:CK, EG (AI) พบญ CL:A
(CM) ลก A:EG (CA) อสย K:AL; I:H-K; ลก A:EA; ยน A:CI; กจ L:AC; คส A:CM-CE
(CE) อสย K:AL (CG) อพย AE:C; ลก C:K, CA
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หน้า 1895 มัทธิว A, C

สูติบุตรชายหัวปีแล้ว และโยเซฟ
เรียกนามของบุตรนัNนว่า เยซู
นกัปราชญจ์ากทิศตะวนัออก

2
ครัN นพระเยซูได้ทรงบังเกิด
ที1บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย

ในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด ดู
เถิด มีพวกนักปราชญ์จากทิศ
ตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเลม็
2ถามว่า "กุมารที1บังเกิดมาเป็น
กษัตริย์ของชนชาติยิวนัN นอยู่ที1
ไหน เราได้เห็นดาวของท่าน
ปรากฏขึN นในทิศตะวันออก เรา
จึงมาหวังจะนมัสการท่าน"
3ครัNนกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนัNน
แล้ว ท่านก็วุ่นวายพระทัย ทัN ง
ชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่ น
วายใจไปกับท่านด้วย
4 แล้ วท่ านให้ ประชุ มบรรดา
ปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์
ของประชาชน   ตรัสถามเขา
ว่า พระคริสต์นัNนจะบังเกิดแห่ง
ใด
5เขาทูลท่านว่า "ที1 บ้านเบธเล-
เฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าศาส-
ดาพยากรณ์ได้เขียนไว้ดังนีN ว่า
6 `บ ้านเบธเลเฮมในแผ่ นดิ น
ยูเดีย จะเป็นบา้นเล็กนอ้ยที�สุด
ท่ามกลางบรรดาผู ้ครองของยู-
เดียก็หามิได ้ เพราะว่าเจา้นาย
คนหนึ�งจะออกมาจากท่าน ผูซึ้�ง
จะปกครองอิสราเอลชนชาติของ
เรา'"

7 แล้ วเฮโรดจึ งเ ชิ ญพวกนั ก
ปราชญ์เข้ามาเป็นการลับ สอบ
ถามเขาอย่างถ้วนถี1ถึงเวลาที1ดาว
นัNนได้ปรากฏขึN น
8และท่านได้ให้พวกนักปราชญ์
ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั1 งว่า "จง
ไปค้นหากุมารนัN นอย่างถี1 ถ้วน
กันเถิด เมื1 อพบแล้วจงกลับมา
แจ้งแก่เรา เพื1 อเราจะได้ไป
นมัสการท่านด้วย"
9ครัNนพวกเขาได้ฟังกษัตริย์แล้ว
เขากไ็ด้ลาไป และดูเถิด ดาวซึ1ง
เขาได้เห็นในทิศตะวันออกนัNนก็
ได้นาํหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่
เหนือสถานที1ที1กุมารอยู่นัNน
10 เมื1 อพวกนักปราชญ์ได้เห็น
ดาวนัNนแล้ว เขากม็ีความชื1นชม
ยินดียิ1งนัก
11 ครัNนพวกเขาเข้าไปในเรือนก็
พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึง
กราบถวายนมั สการกุมารนัN น
แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา
ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื1อง
บรรณาการ คือ ทองคาํ กาํยาน
และมดยอบ
12 และพวกนักปราชญ์ได้ยินคาํ
เตือนจากพระเจ้าในความฝัน มิ
ให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับ
ไปยังบ้านเมืองของตนทางอื1น

เขาพาพระกุมารเยซู
ไปที)ประเทศอียิปต์

13 ครัN นเขาไปแล้ว ดูเถิด ทูต

(A) ปฐก CG:H; A พกษ L:EM; มคา G:C; ลก C:L-K (C) กดว CL:AK; อสย HM:E; ลก C:A
(L) C พศด EL:AE; EH:AL; มลค C:K (H) มคา G:C; ยน K:LC; วว C:CK
(K) กดว CL:AK (AA) สดด KC:AM; อสย HM:H (AC) โยบ EE:AG-AH; มธ A:CM
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หน้า 1896มัทธิว C

สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้
มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน
แล้วบอกว่า "จงลุกขึN นพากุมาร
กับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์
และคอยอยู่ ที1 นั1 นจนกว่าเราจะ
บอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวง
หากุ มารเพื1 อจะประหารชี วิ ต
เสีย"
14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุก
ขึN น พากุมารกับมารดาไปยัง
ประเทศอียิปต์
15 และได้อยู่ที1นั1 นจนเฮโรดสิN น
พระชนม์ ทัNงนีN เกิดขึN นเพื1อจะให้
สาํ เร็ จตามพระวจนะขององค์
พระผู้ เป็นเจ้าซึ1 งได้ตรัสไว้โดย
ศาสดาพยากรณ์ว่า `เราไดเ้รียก
บุ ตรชายของเราออกมาจาก
ประเทศอียิปต์'

กษตัริยเ์ฮโรดมีบญัชา
ใหฆ่้าทารกแห่ง
บา้นเบธเลเฮม

16 ครัN นเฮโรดเห็นว่ าพวกนั ก
ปราชญ์หลอกท่าน ก็กริN วโกรธ
ยิ1 งนัก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กทัN ง
หมดในบ้ านเบธเลเฮมและที1
ใกล้เคียงทัN งสิN น ตัN งแต่อายุสอง
ขวบลงมา ซึ1 งพอดีกับเวลาที1
ท่านได้ถามพวกนักปราชญ์อย่าง
ถ้วนถี1นัNน
17 ครัN งนัN นก็ สาํ เร็ จตามพระ
วจนะที1 ตรัสโดยเยเรมี ย์ศาสดา
พยากรณ์ว่า

18 `ได ้ยินเสียงในหมู่ บ ้านรา-
มาห์ เป็นเสียงโอดครวญและ
รอ้งไหแ้ละรํ�าไหเ้ป็นอันมาก คือ
นางราเชลรอ้งไห้เพราะบุตรทั �ง
หลายของตน นางไม่รับฟังคํา
เลา้โลม เพราะว่าบุตรทั �งหลาย
นั �นไม่มีแลว้'

การกลบัไปยงั
เมืองนาซาเร็ธ
(ลก C:EI-LM)

19 ครัN นเฮโรดสิN นพระชนม์แล้ว
ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หนึ1 งของ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ ามาปรากฏ
ในความฝันแก่โยเซฟที1ประเทศ
อียิปต์
20 สั1งว่า "จงลุกขึN นพากุมารกับ
มารดามายังแผ่นดินอิสราเอล
เพราะคนเหล่ านัN นที1 แสวงหา
ชีวิตของกุมารนัNนตายแล้ว"
21 โยเซฟจึงลุกขึN นพากุมารกับ
มารดามายังแผ่นดินอิสราเอล
22 แต่เมื1อได้ยินว่า อารเคลาอัส
ครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮ-
โรดผู้เป็นบิดา จะไปที1นั1นกก็ลัว
และเมื1 อได้ทราบการเตือนจาก
พระเจ้าในความฝัน จึงเลี1 ยงไป
ยังบริเวณแคว้นกาลิลี
23 ไปอาศั ยในเมื องหนึ1 งชื1 อ
นาซาเรธ็ เพื1อจะสาํเรจ็ตามพระ
วจนะซึ1 งตรั สโดยพวกศาสดา
พยากรณ์ว่า `เขาจะเรียกท่านว่า
ชาวนาซาเร็ธ'

(AG) กดว CL:J; ฮชย AA:A (AK) ยรม EA:AG
(CM) มธ C:AH; ลก C:EI (CC) มธ C:AC-AE, AI; E:AE; ลก C:EI
(CE) วนฉ AE:G; ลก A:CH; C:EI; ยน A:LG-LH
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หน้า 1897 มัทธิว E

ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา
ประกาศหลกัคําสอน

(มก A:E-H; ลก E:C-AK)
(ยน A:H-J, AI-CJ)

3
คราวนัNนยอห์นผู้ให้รับบัพ-
ติ ศมามาประกาศในถิ1 น

ทุรกันดารแคว้นยูเดีย
2กล่าวว่า "ท่านทัNงหลายจงกลับ
ใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักร
แห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว"
3ยอห์นผู้นีN แหละซึ1 งตรัสถึงโดย
อิ สยา ห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่ า
`เสียงผู ้รอ้งในถิ� นทุรกันดารว่า
ท่ านจงเตรียมมรรคาขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ จงกระทําหนทาง
ของพระองค์ใหต้รงไป'
4 เสืN อผ้าของยอห์นผู้ นีN ทาํด้วย
ขนอูฐ และท่านใช้หนังสัตว์คาด
เอว อาหารของท่านคือตัZกแตน
และนํNาผึN งป่า
5ขณะนัNนชาวกรุงเยรูซาเลม็และ
คนทั1 วแคว้นยูเดีย และคนทั1 ว
บริเวณรอบแม่นํNาจอร์แดน ก็
ออกไปหายอห์น
6สารภาพความผิดบาปของตน
และได้รับบัพติศมาจากท่านใน
แม่นํNาจอร์แดน
7ครัNนยอห์นเห็นพวกฟาริสีและ
พวกสะดูสีพากันมาเป็นอันมาก
เพื1 อจะรับบัพติศมา ท่านจึง
กล่าวแก่เขาว่า "โอ เจ้าชาติงูร้าย
ใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระ

อาชญาซึ1งจะมาถึงนัNน
8เหตุฉะนัNนจงพิสูจน์การกลับใจ
ของเจ้าด้วยผลที1เกิดขึN น
9อย่านึกเหมาเอาในใจว่า เรามี
อับราฮัมเป็นบิดา เพราะเรา
บอกเจ้าทัNงหลายว่า พระเจ้าทรง
ฤทธิR สามารถจะให้บุตรเกิดขึN น
แก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านีN
ได้
10 บัดนีN ขวานวางไว้ที1โคนต้นไม้
แล้ว ดังนัNนทุกต้นที1ไม่เกิดผลดี
จะต้องตัดแล้วโยนทิN งในกองไฟ
11 เราให้ เจ้ าทัN งหลายรับบัพ-
ติศมาด้วยนํNา แสดงว่ากลับใจ
ใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมา
ภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิR ยิ1 ง
กว่าเราอีก ซึ1งเราไม่คู่ควรแม้จะ
ถือฉลองพระบาทของพระองค์
พระองค์จะทรงให้เจ้าทัN งหลาย
รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิRและด้วยไฟ
12 พระหั ตถ์ ของพระองค์ถื อ
พลั1วพร้อมแล้ว และจะทรงชาํระ
ลานข้าวของพระองค์ให้ทั1ว พระ
องค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์
ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรง
เผาแกลบด้วยไฟที1ไม่รู้ดับ"
พระเยซูทรงรบับพัติศมา

จากยอหน์
(มก A:I-AA)
(ยน A:EA-EL)

13 แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้น

(A) ยชว AL:AM; มธ E:A-AC (C) ดนล C:LL (E) อสย LM:E (L) ลนต AA:CC; มธ AA:J
(G) มก A:G (H) กจ AI:L, AJ (K) มธ AC:EL; ลก E:K-I (I) ยน J:EE; กจ AE:CH
(AM) สดด IC:AC-AL (AA) อสย L:L; มก A:L (AC) มลค E:E (AE) มธ C:CC; มก A:I
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หน้า 1898มัทธิว E, L

กาลิลีมาหายอห์นที1แม่นํNาจอร์-
แดน เพื1 อจะรับบัพติศมาจาก
ท่าน
14 แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า
"ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพ-
ติศมาจากพระองค์ ควรหรือที1
พระองค์จะเสด็จมาหาข้ าพระ
องค์"
15 และพระเยซูตรัสตอบยอห์น
ว่า "บัดนีN จงยอมเถิด เพราะสม
ควรที1 เราทัN งหลายจะกระทาํตาม
สิ1 งชอบธรรมทุกประการ" แล้ว
ท่านกย็อมทาํตามพระองค์
16 และพระเยซู เมื1 อพระองค์
ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใด
นัNนก็เสดจ็ขึN นจากนํNา และดูเถิด
ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระ
องค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระ
วิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมา
ดุ จนกเขาและสถิ ตอยู่ บนพระ
องค์
17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านผู้นีN
เป็นบุตรที1รักของเรา เราชอบใจ
ท่านมาก"
พญามารทดลองพระเยซู

(มก A:AC-AE; ลก L:A-AE)

4
ครัN งนัN นพระวิญญาณทรงนาํ
พระเยซู เข้ าไปในถิ1 นทุ ร-

กันดาร เพื1 อพญามารจะได้มา
ทดลอง
2และเมื1 อพระองค์ทรงอดพระ

กระยาหารสี1 สิบวันสี1 สิบคืนแล้ว
ภายหลั งพระองค์ก็ทรงอยาก
พระกระยาหาร
3 เมื1 อผู้ ทดลองมาหาพระองค์
มันก็ทูลว่า "ถ้าท่านเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า จงสั1 งก้อนหิน
เหล่านีN ให้กลายเป็นพระกระยา-
หาร"
4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า "มี
พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า `มนุษย์จะ
บาํรุงชีวิตดว้ยอาหารสิ� งเดียวหา
มิได ้ แต่บาํรุงดว้ยพระวจนะทุก
คําซึ�งออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระเจา้'"
5แล้วพญามารก็นาํพระองค์ขึN น
ไปยังนครบริสุทธิR  และให้
พระองค์ประทับที1 ยอดหลังคา
พระวิหาร
6แล้วทูลพระองค์ว่า "ถ้าท่าน
เป็นพระบุตรของพระเจ้า จงโจน
ลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร์มี
เขียนไว้ว่า `พระองค์จะรับสั� ง
ให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์
ในเรื�องท่าน และเหล่าทูต
สวรรค์จะเอามือประคองชู ท่าน
ไว ้ เกรงว่าในเวลาหนึ�งเวลาใด
เทา้ของท่านจะกระแทกหิน'"
7 พระเยซู จึ งตรั สตอบมั นว่ า
"พระคั มภี ร์ มี เขี ยนไว้ อี ก ว่ า
`อย่าทดลององค์พระผูเ้ป็นเจา้ผู ้
เป็นพระเจา้ของท่าน'"
8 อี กครัN งหนึ1 งพญามารได้ นาํ

(AH) อสย AA:C; มก A:AM; ลก E:CC (AK) สดด C:K; มก A:AA; ลก I:EG; ยน AC:CJ
(A) อสค E:AL; มธ L:A-AA; มก A:AC (L) พบญ J:E (G) นหม AA:A, AJ; ดนล I:CL
(H) สดด IA:AA-AC (K) พบญ H:AH (J) มธ AH:CH; A ยน C:AG-AK
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หน้า 1899 มัทธิว L

พระองค์ขึN นไปบนภูเขาอันสูงยิ1 ง
นัก และได้แสดงบรรดาราชอา-
ณาจักรในโลก ทัN งความรุ่งเรือง
ของราชอาณาจักรเหล่านัN นให้
พระองค์ทอดพระเนตร
9แล้วได้ทูลพระองค์ว่า "ถ้าท่าน
จะกราบลงนมัสการเรา เราจะให้
สิ1งทัNงปวงเหล่านีN แก่ท่าน"
10 พระเยซู จึ งตรัสตอบพญา-
มารว่า "เจ้าซาตาน จงไปเสียให้
พ้น เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้
ว่า `จงนมัสการองค์พระผู ้เป็น
เจา้ผูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน และ
ปรนนิบติัพระองค์แต่ผูเ้ดียว'"
11 แล้วพญามารจึงละพระองค์
ไป และดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์
มาปรนนิบัติพระองค์
พระเยซูทรงเริ)มการประกาศ

ท่ามกลางประชาชน
(มก A:AL-AG; ลก L:AL-AG)
12 ครัN นพระเยซู ทรงได้ ยินว่ า
ยอห์ นถู กขั งไว้อยู่ ในเรื อนจาํ
พระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกา-
ลิลี
13 เมื1 อเสด็จออกจากเมืองนา-
ซาเรธ็แล้ว พระองค์กม็าประทับ
ที1 เมืองคาเปอรนาอุม ซึ1 งอยู่ริม
ทะเลที1 เขตแดนเศบู ลุ นและ
นัฟทาลี
14 เพื1 อจะสาํเร็จตามพระวจนะ
ซึ1 งตรั สไว้ โดยอิ สยาห์ ศาสดา
พยากรณ์ว่า

15 `แคว ้นเศบู ลุ นและแคว ้น
นัฟทาลีทางขา้งทะเลฟากแม่นํ �า
จอร์แดนขา้งโนน้ คือกาลิลีแห่ง
บรรดาประชาชาติ
16 ประชาชนผู ้นั� งอยู่ ในความ
มืดได ้เห็ นความสว่ างยิ� งใหญ่
และผู ้ ที� นั� งอยู่ ในแดนและเงา
แห่งความตาย ก็มีความสว่างขึ�น
ส่องถึงเขาแลว้'
17 ตัN งแต่นัN นมาพระเยซูได้ทรง
ตัN งต้นประกาศว่า "จงกลับใจเสีย
ใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่ง
สวรรค์มาใกล้แล้ว"
ทรงเรียกเปโตรกบัอนัดรูว ์

(มก A:AH-CM; ลก G:C-AA)
18 ขณะที1พระเยซูทรงดาํเนินอยู่
ตามชายทะเลกาลิลี กท็อดพระ
เนตรเห็นพี1 น้องสองคน คือ
ซีโมนที1 เรียกว่าเปโตร กับอัน-
ดรูว์น้องชายของเขา กาํลังทอด
อวนอยู่ที1 ทะเล เพราะเขาเป็น
ชาวประมง
19 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จง
ตามเรามาเถิด และเราจะตัN ง
ท่านให้เป็นผู้หาคนดั1งหาปลา"
20 เขาทัN งสองได้ ละอวนตาม
พระองค์ไปทันที
ทรงเรียกยากอบกบัยอหน์

21 ครัN นพระองค์เสด็จต่อไป ก็
ทอดพระเนตรเห็ นพี1 น้ องอี ก
สองคน คือยากอบบุตรชาย
เศเบดีกับยอห์นน้องชายของเขา

(AM) พบญ H:AE; AM:CM (AA) มธ CH:GE; ลก CC:LE (AC) มธ AL:E; มก A:AL
(AG) อสย I:A-C (AH) อสย LC:K; ลก C:EC (AK) มธ E:C; AM:K; มก A:AL-AG
(AJ) มธ L:AJ-CC; มก A:AH-CM (AI) ลก G:AM (CM) มธ AI:CK (CA) มก A:AI
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หน้า 1900มัทธิว L, G

กาํลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเศเบดี
บิดาของเขา พระองค์ได้ทรง
เรียกเขา
22 ในทันใดนัN นเขาทัN งสองก็ละ
เรือและลาบิดาของเขาตามพระ
องค์ไป

พระเยซูทรงประกาศ
ในแควน้กาลิลี

23 พระเยซูได้เสด็จไปทั1วแคว้น
กาลิลี ทรงสั1งสอนในธรรมศาลา
ของเขา ทรงประกาศข่าวประ-
เสริฐแห่งอาณาจักรนัNน และทรง
รักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของ
ชาวเมืองให้หาย
24 กิ ตติ ศั พท์ ของพระองค์ ก็
เลื1องลือไปทั1วประเทศซีเรีย เขา
จึ งพาบรรดาคนป่ วยเป็ นโรค
ต่างๆ คนที1ทนทุกข์เวทนา คน
ผีเข้าสิง คนบ้า และคนเป็นอัม-
พาตมาหาพระองค์ พระองค์ก็
ทรงรักษาเขาให้หาย
25 และมี คนหมู่ ใหญ่ มาจาก
แคว้นกาลิลี และแคว้นทศบุรี
และกรุงเยรูซาเล็ม และแคว้น
ยูเดีย และแม่นํNาจอร์แดนฟาก
ข้างโน้น ติดตามพระองค์ไป
การเทศนาสั )งสอนบนภูเขา
เรื)องความสุขนิรนัดร์

(ลก H:CM-LI)

5
ครัN นทอดพระเนตรเห็นคน
มากดังนัNน พระองค์ก็เสด็จ

ขึN นไปบนภูเขา และเมื1อประทับ

แล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มา
เฝ้าพระองค์
2 และพระอง ค์ ทรง เอ่ ยพระ
โอษฐ์ตรัสสอนเขาว่า
3"บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่าย
จิตวิญญาณ ผู้นัNนเป็นสุข เพราะ
อาณาจักรแห่งสวรรค์ เป็นของ
เขา
4บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นัNนเป็น
สุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรง
ปลอบประโลม
5บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นัNน
เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับ
แผ่นดินโลกเป็นมรดก
6 บุคคลผู้ ใดหิวกระหายความ
ชอบธรรม  ผู้นัNนเป็นสุข เพราะ
ว่าเขาจะได้อิ1มบริบูรณ์
7 บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นัN น
เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับ
พระกรุณา
8บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิR  ผู้นัN น
เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็น
พระเจ้า
9 บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นัN น
เป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขา
ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
10 บุคคลผู้ ใดต้องถู กข่มเหง
เพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นัNน
เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่ง
สวรรค์เป็นของเขา
11 เมื1อเขาจะติเตียนข่มเหงและ
นินทาว่าร้ ายท่านทัN งหลายเป็น

(CE) มธ I:EG; มก A:AL; ลก L:AG (CG) มก E:K (A) มก E:AE (C) มธ K:CI
(E) ลก H:CM-CE (L) วว CA:L (G) สดด EK:AA; รม L:AE (H) อสย GG:A; ลก A:GE
(K) สดด LA:A (J) สดด AG:C; CL:L; A คร AE:AC (AM) A ปต E:AL (AA) ลก H:CC
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หน้า 1901 มัทธิว G

ความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็น
สุข
12 จงชื1 นชมยินดีอย่างเหลือล้น
เพราะว่าบาํเหนจ็ของท่านมีบริ-
บูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่ม
เหงศาสดาพยากรณ์ทัN งหลายที1
อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน

คริสเตียนคือความสว่าง
และเกลือแห่งแผ่นดินโลก

(มก L:CA-CE)
13 ท่านทัN งหลายเป็นเกลือแห่ง
โลก แต่ถ้าเกลือนัNนหมดรสเคม็
ไปแล้ว จะทาํให้กลับเค็มอีก
อย่างไรได้ แต่นัN นไปก็ไม่เป็น
ประโยชน์อะไร มีแต่จะทิN งเสีย
สาํหรับคนเหยียบยํ1า
14 ท่านทัN งหลายเป็นความสว่าง
ของโลก นครซึ1 งอยู่บนภูเขาจะ
ปิดบังไว้ไม่ได้
15 ไม่มีผู้ ใดจุดเทียนแล้วนาํไป
วางไว้ในถัง แต่ย่อมตัN งไว้บน
เชิงเทียน จะได้ส่องสว่างแก่ทุก
คนที1อยู่ในเรือนนัNน
16 จงให้ ความสว่ างของท่ าน
ส่องไปต่อหน้าคนทัN งปวงอย่าง
นัNน  เพื1อว่าเขาได้เห็นความดีที1
ท่านทาํ และจะได้สรรเสริญพระ
บิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

ทุกจุดทุกตวัอกัษร
จะตอ้งสําเร็จ

17 อย่าคิดว่ าเรามาเพื1 อจะทาํ
ลายพระราชบัญญัติหรือคาํของ

ศาสดาพยากรณ์เสีย เรามิได้มา
เพื1อจะทาํลาย แต่มาเพื1อจะให้
สาํเรจ็
18 เพราะเราบอกความจริงแก่
ท่านทัN งหลายว่า ถึงฟ้าและดิน
จะล่วงไป แม้อักษรหนึ1 งหรือ
จุดๆหนึ1 งก็จะไม่สูญไปจากพระ
ราชบัญญัติ จนกว่าจะสาํเร็จทัN ง
สิN น
19 เหตุฉะนัNน ผู้ใดได้ทาํให้ข้อ
เล็กน้อยสักข้อหนึ1 งในพระบัญ-
ญัตินีN เบาลง ทัN งสอนคนอื1 นให้
ทาํอย่างนัN นด้วย ผู้นัN นจะได้ชื1 อ
ว่า เป็นผู้น้อยที1สุดในอาณาจักร
แห่งสวรรค์ แต่ผู้ใดที1ประพฤติ
และสอนตามพระบัญญัติ ผู้นัNน
จะได้ชื1 อว่า เป็นใหญ่ในอาณา
จักรแห่งสวรรค์
20 เพราะเราบอกท่านทัN งหลาย
ว่า ถ้าความชอบธรรมของท่าน
ไม่ ยิ1 งกว่าความชอบธรรมของ
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี
ท่ านจะไม่มี วันได้ เข้ าในอาณา
จักรแห่งสวรรค์

พระคริสตท์รงอธิบายถึง
คําสอนใน

พระคมัภีรเ์ดิม
21 ท่านทัN งหลายได้ยินว่า มีคาํ
กล่าวในครัN งโบราณว่า `อย่า
ฆ่าคน' ถ้าผู้ใดฆ่าคน ผู้นัN นจะ
ต้องถูกพิพากษาลงโทษ
22 ฝ่ายเราบอกท่านทัN งหลายว่า

(AC) กจ K:GC; A ปต L:AE-AL (AE) ลก AL:EL (AL) ยน J:AC (AG) ลก J:AH
(AH) ยน AG:J; A ปต C:AC (AK) รม AM:L (AJ) มธ CL:EG; ลก AH:AK
(AI) ยก C:AM (CM) รม AM:E (CA) อพย CM:AE; พบญ G:AK (CC) ยก C:CM; A ยน E:AG
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หน้า 1902มัทธิว G

ผู้ใดโกรธพี1 น้องของตนโดยไม่มี
เหตุ ผู้นัNนจะต้องถูกพิพากษาลง
โทษ ถ้าผู้ใดจะพูดกับพี1 น้องว่า
`ไอ้บ้า' ผู้นัNนต้องถูกนาํไปที1ศาล
สูงให้พิพากษาลงโทษ และผู้ใด
จะว่า `ไอ้โง่' ผู้นัN นจะมีโทษถึง
ไฟนรก
23 เหตุฉะนัNน ถ้าท่านนาํเครื1อง
บูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และ
ระลึกขึN นได้ว่า พี1 น้องมีเหตุขัด
เคืองข้อหนึ1งข้อใดกับท่าน
24 จงวางเครื1 องบูชาไว้ที1 หน้ า
แท่นบูชา กลับไปคืนดีกับพี1น้อง
ผู้นัN นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมา
ถวายเครื1องบูชาของท่าน
25 จงปรองดองกับคู่ความโดย
เรว็ขณะที1พากันไป เกลือกว่าใน
เวลาหนึ1 งเวลาใดคู่ความนัN นจะ
มอบท่านไว้กับผู้พิพากษา แล้ว
ผู้ พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้
คุม และท่านจะต้องถูกขังไว้ใน
เรือนจาํ
26 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ท่านจะออกจากที1นั1 นไม่ได้กว่า
ท่านจะได้ใช้หนีN จนครบ
27 ท่ านทัN งหลายได้ ยินว่ามีคาํ
กล่าวในครัNงโบราณว่า `อย่าล่วง
ประเวณีผวัเมียเขา'
28 ฝ่ายเราบอกท่านทัN งหลายว่า
ผู้ ใดมองผู้ หญิงเพื1 อให้ เกิดใจ
กาํหนัดในหญิงนัNน ผู้นัNนได้ล่วง
ประเวณีในใจกับหญิงนัNนแล้ว

29 ถ้าตาข้างขวาของท่านทาํให้
ท่านหลงผิด จงควักออกและ
โยนมันทิN งเสียจากท่าน เพราะว่า
จะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่า
ที1จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ1ง แต่
ทัN งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิN งลง
ในนรก
30 และถ้ ามือข้างขวาของท่ าน
ทาํให้ท่านหลงผิด จงตัดออก
และโยนมั นทิN ง เสี ยจากท่ าน
เพราะว่ าจะเป็นประโยชน์ แก่
ท่านมากกว่าที1 จะเสียอวัยวะไป
อย่างหนึ1ง แต่ทัN งตัวของท่านไม่
ต้องถูกทิN งลงในนรก
พระบญัญติัใหม่เกี)ยวกบั

การหย่ารา้ง
(มธ AI:I; มก AM:C-AM)

31 ยังมีคาํกล่าวไว้ว่า `ผู ้ใดจะ
หย่าภรรยา ก็ให้เขาทําหนังสือ
หย่าใหแ้ก่ภรรยานั �น'
32 ฝ่ ายเราบอกท่ านทัN งหลาย
ว่าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุ
อื1นนอกจากการเล่นชู้ ก็เท่ากับ
ว่าผู้นัN นทาํให้หญิงนัN นล่วงประ-
เวณี และถ้าผู้ ใดจะรับหญิงซึ1 ง
หย่าแล้วเช่นนัNนมาเป็นภรรยา ผู้
นัNนกล่็วงประเวณีด้วย
33 อีกประการหนึ1 ง ท่านทัN ง
หลายได้ยินว่ามีคาํกล่าวในครัN ง
โบราณว่า `อย่าเสียคําสตัย์ปฏิ-
ญาณ แต่จงปฏิบัติตามคําสัตย์
ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู ้

(CE) มธ J:L (CL) โยบ LC:J; A ทธ C:J (CG) สดด EC:H
(CK) อพย CM:AL; พบญ G:AJ (CJ) C ซมอ AA:C; โยบ EA:A (CI) มก I:LE; คส E:G
(EA) พบญ CL:A (EC) ลก AH:AJ (EE) ลนต AI:AC; พบญ CE:CE; มธ CE:AH
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หน้า 1903 มัทธิว G

เป็นเจา้'
34 ฝ่ายเราบอกท่านทัN งหลายว่า
อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึง
สวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็น
บัลลังก์ของพระเจ้า
35 หรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็
ดี เพราะแผ่นดินโลกเป็นที1รอง
พระบาทของพระองค์ หรือจะ
อ้างถึงกรุงเยรูซาเลม็กด็ี เพราะ
กรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของ
พระมหากษัตริย์
36 อย่ าปฏิ ญาณโดยอ้ างถึ ง
ศีรษะของตน เพราะท่านจะ
กระทาํให้ผมขาวหรือดาํไปสัก
เส้นหนึ1งกไ็ม่ได้
37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่
พูดแต่เพียงนีN กพ็อ คาํพูดเกินนีN
ไปมาจากความชั1ว

จงรกัศตัรู
38 ท่านทัN งหลายเคยได้ยินคาํซึ1 ง
กล่าวไว้ว่า `ตาแทนตา และฟัน
แทนฟัน'
39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อ
สู้ คนชั1ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของ
ท่าน กจ็งหันแก้มอีกข้างหนึ1งให้
เขาด้วย
40 ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื1อ
จะริบเอาเสืN อของท่าน ก็จงให้
เสืN อคลุมแก่เขาด้วย
41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดิน
ทางไปหนึ1 งกิโลเมตร ก็ให้เลย
ไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร

42 ถ้าเขาจะขอสิ1 งใดจากท่านก็
จงให้ อย่าเมินหน้าจากผู้ที1อยาก
ขอยืมจากท่าน
43 ท่านทัN งหลายเคยได้ยินคาํซึ1 ง
กล่าวไว้ว่า `จงรักเพื�อนบา้น
และเกลียดชงัศัตรู'
44 ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรัก
ศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที1
สาปแช่งท่าน จงทาํดีแก่ผู้ที1
เกลียดชังท่าน และจงอธิษ-
ฐานเพื1อผู้ที1ปฏิบัติต่อท่านอย่าง
เหยียดหยามและข่มเหงท่าน
45 จงทาํดังนีN เพื1 อท่านทัN งหลาย
จะเป็ นบุ ตรของพระบิ ดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะ
ว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์
ของพระองค์ขึN นส่องสว่างแก่คน
ดีและคนชั1 ว และให้ฝนตกแก่
คนชอบธรรมและแก่คนอธรรม
46 แม้ ว่ าท่ านรั กผู้ ที1 รั กท่ าน
ท่านจะได้บาํเหนจ็อะไร ถึงพวก
เก็บภาษีก็กระทาํอย่างนัN นมิใช่
หรือ
47 ถ้าท่านทักทายแต่พี1 น้องของ
ตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทาํ
อะไรเป็นพิเศษยิ1งกว่าคนทัNงปวง
เล่า ถึงพวกเก็บภาษีก็กระทาํ
อย่างนัNนมิใช่หรือ
48 เหตุฉะนีN  ท่านทัN งหลายจง
เป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่าง
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ"

(EL) อสย HH:A; ยก G:AC (EG) สดด LJ:C (EK) คส L:H (EJ) พบญ AI:CA
(EI) อสย GM:H; ลก H:CI (LA) มธ CK:EC (LC) ลก H:EM-EL (LE) ลนต AI:AJ
(LL) ลก H:CK; กจ K:HM (LG) โยบ CG:E (LH) ลก H:EC (LJ) ลนต AA:LL; อฟ G:A
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หน้า 1904มัทธิว H

คนหนา้ซื)อใจคดเสแสรง้ว่า
เป็นผูเ้คร่งศาสนา
(มธ H:AH-AJ)

6
"จงระวังให้ดี ท่านอย่าทาํ
ทานต่อหน้ามนุษย์เพื1 อจะ

ให้เขาเห็น มิฉะนัNนท่านจะไม่ได้
รั บบาํ เหน็จจากพระบิ ดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
2 เหตุฉะนัN น เมื1 อท่านทาํทาน
อ ย่ า เ ป่ าแตร ข้ า งห น้ าท่ าน
เหมือนคนหน้าซื1 อใจคดกระทาํ
ในธรรมศาลาและตามถนน เพื1อ
จะได้รับการสรรเสริญจากมนุษย์
เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขา
ได้รับบาํเหนจ็ของเขาแล้ว
3 ฝ่ายท่านทัN งหลายเมื1 อทาํทาน
อย่าให้มือซ้ ายรู้ การซึ1 งมือขวา
กระทาํนัNน
4 เพื1 อทานของท่ านจะเป็นการ
ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอด
พระเนตรเห็นในที1 ลีN ลับ พระ
องค์ เองจะทรงโปรดประทาน
บาํเหนจ็แก่ท่านอย่างเปิดเผย
5 เมื1 อท่ านทัN งหลายอธิ ษฐาน
อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื1 อใจ
คด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐาน
ในธรรมศาลาและที1 มุ มถนน
เพื1อจะให้คนทัN งปวงได้เห็น เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้
รับบาํเหนจ็ของเขาแล้ว
6ฝ่ายท่านเมื1ออธิษฐานจงเข้าใน
ห้องชัN นใน  และเมื1 อปิดประตู

แล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดา
ของท่ านผู้ ทรงสถิ ตในที1 ลีN ลั บ
และพระบิ ดาของท่ านผู้ ทอด
พระเนตรเห็นในที1 ลีN ลับจะทรง
โปรดประทานบาํเหน็จแก่ท่าน
อย่างเปิดเผย
7แต่เมื1 อท่านอธิษฐาน อย่าใช้
คาํซํNาซากไร้ประโยชน์เหมือนคน
ต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าพูดมาก
หลายคาํ พระจึงจะทรงโปรดฟัง

แบบอย่างของ
การอธิษฐาน
(ลก AA:A-L)

8เหตุฉะนัN น ท่านอย่าเป็น
เหมือนเขาเลย เพราะว่าสิ1งไรซึ1ง
ท่านต้องการ  พระบิดาของท่าน
ทรงทราบก่อนที1ท่านทูลขอแล้ว
9 เหตุ ฉะนัN นท่ านทัN งหลายจง
อธิษฐานตามอย่างนีN ว่า ข้า
แต่พระบิดาของข้าพระองค์ทัN ง
หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอ
ให้พระนามของพระองค์เป็นที1
เคารพสักการะ
10 ขอให้อาณาจักรของพระองค์
มาตัN งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระ
ทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็น
อย่างไร กใ็ห้เป็นไปอย่างนัNนใน
แผ่นดินโลก
11 ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจาํ วั นแก่ ข้ าพระองค์ ทัN ง
หลายในกาลวันนีN
12 และขอทรงโปรดยกหนีN ของ

(C) รม AC:J (L) ลก AL:AC-AL (H) C พกษ L:EE (K) A พกษ AJ:CH; ปญจ G:C
(J) รม J:CH-CK (I) มลค A:AA; มธ G:I, AH; H:I-AE; ลก AA:C-L; ยน AH:CL
(AM) สดด AME:CM; มธ CH:LC (AA) โยบ CE:AC; สภษ EM:J (AC) มธ AJ:CA
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หน้า 1905 มัทธิว H

ข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์
ยกหนีN ผู้ที1เป็นหนีN ข้าพระองค์นัNน
13 และขออย่านาํข้าพระองค์เข้า
ไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั1 ว
ร้าย เหตุว่าอาณาจักรและฤทธิR
เดชและสง่ าราศี เป็นของพระ
องค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน
14 เพราะว่าถ้าท่านยกการละ-
เมิดของเพื1อนมนุษย์ พระบิดา
ของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะ
ทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วย
15 แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิด
ของเพื1อนมนุษย์ พระบิดาของ
ท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละ-
เมิดของท่านเหมือนกัน
การถืออดอาหารจากใจจริง

16 ยิ1 งกว่านัN น เมื1 อท่านถืออด
อาหาร อย่าทาํหน้าเศร้าหมอง
เหมือนคนหน้าซื1 อใจคด ด้วย
เขาแสร้งทาํหน้าให้ผิดปกติ เพื1อ
จะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร
เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขา
ได้รับบาํเหนจ็ของเขาแล้ว
17 ฝ่ายท่ านเมื1 อถืออดอาหาร
จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า
18 เพื1 อท่านจะไม่ปรากฏแก่คน
อื1นว่าถืออดอาหาร แต่ให้ปรา-
กฏแก่พระบิดาของท่ านผู้ ทรง
สถิตในที1ลีN ลับ และพระบิดาของ
ท่ านผู้ ทอดพระเนตรเห็นในที1
ลีN ลับ จะทรงโปรดประทานบาํ-

เหนจ็แก่ท่านอย่างเปิดเผย
จงสะสมทรพัยส์มบติั

ไวบ้นสวรรค์
19 อย่ าสะสมทรัพย์ สมบัติ ไว้
สาํหรับตัวในโลก ที1ตัวมอดและ
สนิมอาจทาํลายเสียได้ และที1
ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้
20 แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้
สาํหรับตัวในสวรรค์ ที1 ตัวมอด
และสนิมทาํลายเสียไม่ได้ และที1
ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้
21 เพราะว่ าทรัพย์สมบัติของ
ท่านอยู่ที1 ไหน ใจของท่านก็จะ
อยู่ที1นั1นด้วย
22 ตาเป็นประทีปของร่างกาย
เหตุฉะนัN นถ้าตาของท่านดี ทัN ง
ตัวกจ็ะเตม็ไปด้วยความสว่าง
23 แต่ถ้าตาของท่านชั1 ว ทัN งตัว
ของท่ านก็จะเต็มไปด้วยความ
มืด เหตุฉะนัNนถ้าความสว่างซึ1 ง
อยู่ในตัวท่านมืดไป ความมืด
นัNนจะหนาทึบสักเพียงใด
24 ไม่มีผู้ ใดปรนนิบัตินายสอง
นายได้ เพราะเขาจะชังนายข้าง
หนึ1 งและจะรักนายอีกข้างหนึ1 ง
หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ1 ง
และจะดูหมิ1 นนายอีกฝ่ายหนึ1 ง
ท่ านจะปรนนิ บั ติพระเจ้ าและ
เงินทองพร้อมกันไม่ได้

จงแสวงหาทาง
ของพระเจ้าก่อน

25 เหตุฉะนัN น เราบอกท่านทัN ง

(AE) มธ CH:LA; ยน AK:AG (AL) มธ K:C; มก AA:CG (AG) มธ AJ:EG; ยก C:AE
(AH) อสย GJ:E-K; ลก AJ:AC (AK) นรธ E:E; C ซมอ AC:CM (AI) สภษ CE:L
(CM) มธ AI:CA; ลก AC:EE (CC) มธ H:CC-CE (CL) ลก AH:I (CG) สดด GG:CC
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หน้า 1906มัทธิว H, K

หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึง
ชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน
หรือจะเอาอะไรดื1 ม และอย่า
กระวนกระวายถึ งร่ างกายของ
ตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิต
สาํ คัญยิ1 งกว่ าอาหารมิ ใช่ หรือ
และร่างกายสาํคัญยิ1 งกว่าเครื1อง
นุ่งห่มมิใช่หรือ
26 จงดูนกในอากาศ มันมิได้
หว่าน มิได้เกี1ยว มิได้สะสมไว้
ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่าน
ทัN งหลายผู้ ทรงสถิ ตในสวรรค์
ทรงเลีN ยงนกไว้ ท่านทัN งหลายมิ
ประเสริฐกว่านกหรือ
27 มีใครในพวกท่านโดยความ
กระวนกระวายอาจต่อความสูง
ให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ1งได้
หรือ
28 ท่านกระวนกระวายถึงเครื1อง
นุ่ งห่มทาํไม จงพิจารณาดอก
ไม้ที1 ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญ
ขึN นได้อย่างไร มันไม่ทาํงาน มัน
ไม่ปั1นด้าย
29 และเราบอกท่านทัN งหลายว่า
ซาโลมอนเมื1 อบริบูรณ์ด้วยสง่า
ราศีของท่าน ก็มิได้ทรงเครื1อง
งามเท่าดอกไม้นีN ดอกหนึ1ง
30 เหตุฉะนัN น ถ้าพระเจ้าทรง
ตกแต่งหญ้าที1ทุ่งนาอย่างนัNน ซึ1ง
เป็นอยู่วันนีN และรุ่งขึN นต้องทิN งใน
เตาไฟ โอ ผู้มีความเชื1 อน้อย
พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่าน

มากยิ1งกว่านัNนหรือ
31 เหตุฉะนัNน อย่ากระวนกระ-
วายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือ
จะเอาอะไรดื1ม หรือจะเอาอะไร
นุ่งห่ม
32 (เพราะว่าพวกต่างชาติแสวง
หาสิ1 งของทัN งปวงนีN ) แต่ว่า
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่าน
ต้องการสิ1งทัNงปวงเหล่านีN
33 แต่ท่านทัN งหลายจงแสวงหา
อาณา จั กรขอ งพระเ จ้ าและ
ความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ1 ม
เติมสิ1งทัNงปวงเหล่านีN ให้แก่ท่าน
34 เหตุฉะนัNน อย่ากระวนกระ-
วายถึงพรุ่งนีN  เพราะว่าพรุ่งนีN ก ็
จะมีการกระวนกระวายสาํหรับ
พรุ่งนีN เอง แต่ละวันกม็ีทุกข์พอ
อยู่แล้ว"

อย่ากล่าวโทษผูอื้)น

7
"อย่ากล่าวโทษเขา เพื1อท่าน
จะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ

2เพราะว่าท่านทัN งหลายจะกล่าว
โทษเขาอย่างไร ท่านจะต้องถูก
กล่าวโทษอย่างนัN น และท่าน
จะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด
ท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานอัน
นัNน
3 เหตุไฉนท่านมองดูผงที1อยู่ใน
ตาพี1 น้องของท่าน แต่ไม่ยอม
พิจารณาไม้ทัN งท่อนที1 อยู่ ในตา

(CH) โยบ EJ:LA; สดด ALK:I; มธ AM:CI (EE) A พกษ E:AE; ลก AC:EA; A ทธ L:J
(A) มธ K:A-G; ลก H:EK; รม AL:E; A คร L:E
(C) มก L:CL; ลก H:EJ (E) ลก H:LA
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หน้า 1907 มัทธิว K

ของท่านเอง
4หรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่
พี1น้องของท่านว่า `ให้เราเขี1ยผง
ออกจากตาของท่าน' แต่ดูเถิด
ไม้ทัN งท่อนก็อยู่ ในตาของท่ าน
เอง
5ท่านคนหน้าซื1 อใจคด จงชัก
ไม้ทัN งท่อนออกจากตาของท่าน
ก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด
จึงจะเขี1 ยผงออกจากตาพี1 น้อง
ของท่านได้
6อย่าให้สิ1 งซึ1 งบริสุทธิR แก่สุนัข
และอย่าโยนไข่มุกของท่านให้
แก่สุกร เกลือกว่ามันจะเหยียบ
ยํ1าเสีย และจะหันกลับมากัดตัว
ท่านด้วย
พระสญัญาอนัน่าอศัจรรย์

แก่ผูอ้ธิษฐาน
(ลก AA:G-AE)

7จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะ
พบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่
ท่าน
8 เพราะว่ าทุกคนที1 ขอก็ได้ รับ
คนที1 แสวงหาก็พบ และคนที1
เคาะกจ็ะเปิดให้เขา
9ในพวกท่านมีใครบ้างที1จะเอา
ก้อนหินให้บุตรเมื1 อเขาขอขนม
ปัง
10 หรือให้งูเมื1อบุตรขอปลา
11 เหตุฉะนัN นถ้าท่านทัN งหลาย
เองผู้เป็นคนชั1ว ยังรู้จักให้ของดี
แก่บุตรของตน ยิ1 งกว่านัN นสัก

เท่ าใดพระบิดาของท่ านผู้ ทรง
สถิตในสวรรค์จะประทานของดี
แก่ผู้ที1ขอจากพระองค์

กฎทองคํา
12 เหตุฉะนัNน สิ1งสารพัดซึ1งท่าน
ปรารถนาให้มนุษย์ทาํแก่ท่ าน
จงกระทาํอย่างนัNนแก่เขาเหมือน
กัน เพราะว่านี1 คือพระราช
บัญญัติและคาํของศาสดาพยา-
กรณ์
คนแสวงหาความรอดมีนอ้ย
คนจํานวนมากจึงหลงไป

13 จง เ ข้ า ไปทางประตู แคบ
เพราะว่ าประตู ใหญ่ และทาง
กว้ างนัN นนาํ ไปถึ งความพินาศ
และคนที1เข้าไปทางนัNนมีมาก
14 เพราะว่าประตู ซึ1 งนาํไปถึ ง
ชีวิตนัNนกคั็บและทางกแ็คบ ผู้ที1
หาพบกม็ีน้อย
เรารู้จักผูพ้ยากรณเ์ท็จได้
โดยคําสอนของเขา

15 จงระวังผู้พยากรณ์เท ็จที1 มา
หาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายใน
เขาร้ายกาจดุจสุนัขป่า
16 ท่ านจะรู้ จั กเขาได้ ด้ วยผล
ของเขา มนุษย์เก็บผลองุ่นจาก
ต้นไม้หนามหรือ หรือว่าเกบ็ผล
มะเดื1อจากต้นผักหนาม
17 ดังนัN นแหละต้นไม้ดี ทุกต้น
ย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวกย่็อม
ให้ผลเลว
18 ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้

(H) สภษ I:K-J; กจ AE:LG (K) มธ CA:CC; มก AA:CL (J) สภษ J:AK; ยรม CI:AC
(I) ลก AA:AA (AA) ปฐก H:G; สดด JL:AA; อสย HE:K (AC) มธ CC:LM; ลก H:EA
(AE) ลก AE:CL (AG) พบญ AE:E (AH) มธ K:CM; ลก H:LE (AK) ยรม AA:AI; มธ AC:EE
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หน้า 1908มัทธิว K, J

หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่
ได้
19 ต้นไม้ทุกต้นซึ1 งไม่เกิดผลดี
ย่อมต้องถูกฟันลงและทิN งเสียใน
ไฟ
20 เหตุฉะนัNน ท่านจะรู้จักเขาได้
เพราะผลของเขา

ผูเ้คร่งศาสนาหลายคน
หลงหายไป

21 มิ ใช่ ทุกคนที1 ร้องแก่ เราว่ า
`พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า'
จะไ ด้ เ ข้ า ในอาณา จั กรแห่ ง
สวรรค์ แต่ผู้ที1ปฏิบัติตามพระ
ทัยพระบิดาของเราผู้ ทรงสถิต
ในสวรรค์จึงจะเข้าได้
22 เมื1อถึงวันนัNนจะมีคนเป็นอัน
มากร้องแก่เราว่า `พระองค์เจ้า
ข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์
ได้พยากรณ์ในพระนามของพระ
องค์ และได้ขับผีออกในพระ
นามของพระองค์ และได้กระทาํ
การมหั ศจรรย์ เป็นอั นมากใน
พระนามของพระองค์มิใช่หรือ'
23 เมื1 อนัN นเราจะแจ้งแก่เขาว่า
`เราไม่เคยรู้ จักเจ้าเลย เจ้าผู้
กระทาํความชั1 วช้า จงไปเสียให้
พ้นจากเรา'

รากฐานสองชนิด
(ลก H:LK-LI)

24 เหตุฉะนัN น ผู้ใดที1 ได้ยินคาํ
เหล่านีN ของเราและประพฤติตาม
เขาก็ เปรี ยบเสมื อนผู้ ที1 มี สติ

ปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บน
ศิลา
25 ฝนก็ตกและนํNา ก็ไหลท่ วม
ลมกพั็ดปะทะเรือนนัNน แต่เรือน
มิได้พังลง เพราะว่ารากตัN งอยู่
บนศิลา
26 แต่ผู้ ที1 ได้ ยินคาํเหล่านีN ของ
เราและไม่ประพฤติตาม เขาก็
เปรียบเสมือนผู้ที1 โง่ เขลาสร้าง
เรือนของตนไว้บนทราย
27 ฝนก็ตกและนํNา ก็ไหลท่ วม
ลมก็พัดปะทะเรือนนัN น เรือน
นัNนกพั็งทลายลง และการซึ1งพัง
ทลายนัNนกใ็หญ่ยิ1งนัก"
28 ต่อมาครัN นพระเยซูตรัสถ้อย
คาํเหล่านีN เสรจ็แล้ว ประชาชนก็
อัศจรรย์ใจด้วยคาํสั1 งสอนของ
พระองค์
29 เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั1 ง
สอนเขาด้วยสิทธิอาํนาจ ไม่
เหมือนพวกธรรมาจารย์

คนโรคเรื� อนหายป่วย

8
เมื1อพระองค์เสด็จลงมาจาก
ภูเขาแล้ว คนเป็นอันมาก

ได้ติดตามพระองค์ไป
2ดูเถิด มีคนโรคเรืN อนมานมัส-
การพระองค์แล้วทูลว่า "พระ
องค์เจ้าข้า เพียงแต่พระองค์จะ
โปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระ
องค์สะอาดได้"
3พระเยซูทรงยื1 นพระหัตถ์ ถูก
ต้องเขา แล้วตรัสว่า "เราพอใจ

(AI) มธ E:AM; ลก E:I; ยน AG:C (CA) ฮชย J:C; มธ CG:AA; ลก H:LH (CC) กดว CL:L
(CE) สดด G:G; มธ CG:AC (CL) มธ K:CL; ลก H:LK-LI (CJ) มธ AE:GL; มก A:CC; H:C
(CI) ยน K:LH (C) มธ C:AA; มก A:LM-LG; ลก G:AC-AL (E) มธ AA:G; ลก L:CK
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หน้า 1909 มัทธิว J

แล้ว จงสะอาดเถิด" ในทันใด
นัNน โรคเรืN อนของเขากห็าย
4 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สสั1 ง เขาว่ า
"อย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลย แต่
จงไปสาํแดงตัวแก่ปุโรหิต และ
ถวายเครื1 องถวายตามซึ1 งโมเสส
ได้สั1 งไว้ เพื1 อเป็นหลักฐานต่อ
คนทัNงหลาย"
ผูร้บัใชข้องนายรอ้ยหายป่วย

(ลก K:A-AM)
5 เมื1 อพระเยซู เสด็จเข้ าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม มีนายร้อย
คนหนึ1งมาอ้อนวอนพระองค์
6ทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า ผู้รับใช้
ของข้าพระองค์เป็นอัมพาตอยู่ที1
บ้าน ทนทุกข์เวทนามาก"
7พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "เรา
จะไปรักษาเขาให้หาย"
8นายร้อยผู้นัNนทูลว่า "พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สมควรที1
จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชาย-
คาของข้าพระองค์ ขอพระองค์
ตรัสเท่านัN น ผู้ รับใช้ของข้าพระ
องค์กจ็ะหายโรค
9เพราะเหตุว่า ข้าพระองค์เป็น
คนอยู่ใต้วินัยทหาร แต่ก็ยังมี
ทหารอยู่ ใต้ บั งคั บบั ญชาข้ า
พระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่
คนนีN ว่า `ไป' เขากไ็ป บอกแก่
คนนัN นว่า `มา' เขาก็มา บอก
ผู้ รับใช้ของข้าพระองค์ว่า `จง
ทาํสิ1งนีN ' เขากท็าํ"

10 ครัN นพระเยซู ทรงได้ ยินดั ง
นัN นกป็ระหลาดพระทัยนัก ตรัส
กับบรรดาคนที1 ตามพระองค์ว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่ านทัN ง
หลายว่า เราไม่เคยพบความเชื1อ
ที1ไหนมากเท่านีN แม้ในอิสราเอล
11 เราบอกท่านทัNงหลายว่า คน
เป็นอันมากจะมาจากทิศตะวัน
ออกและทิศตะวันตก จะมาเอน
กายลงกันกับอับราฮัมและอิส-
อัคและยาโคบในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์
12 แต่บรรดาลูกของอาณาจักร
จะต้องถูกขับไล่ไสส่งออกไปใน
ที1มืดภายนอก ที1นั1 นจะมีเสียง
ร้องไห้ขบเขีN ยวเคีN ยวฟัน"
13 แล้วพระเยซู จึงตรัสกับนาย
ร้อยว่า "ไปเถิด ท่านได้เชื1 อ
อย่างไร ก็ให้เป็นแก่ท่านอย่าง
นัNน" และในเวลานัNนเอง ผู้รับใช้
ของเขากห็ายเป็นปกติ
แม่ยายของเปโตรหายป่วย

(มก A:CI-EL)
(ลก L:EJ-LA)

14 ครัN นพระเยซู เสด็จเข้าไปใน
เรือนของเปโตร พระองค์กท็อด
พระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตร
นอนป่วยจับไข้อยู่
15 พระองค์ทรงถูกต้องมือนาง
ไข้นัNนกห็าย นางจึงลุกขึN นปรน-
นิบัติเขาทัNงหลาย
16 พอคํ1าลง เขาพาคนเป็นอัน

(L) ลนต AL:E-EC; พบญ CL:J; มธ I:EM; มก A:LL (G) มธ CK:GL; ลก K:A-E; กจ AM:A
(J) สดด AMK:CM; ลก AG:AI (AA) ปฐก AC:E; อสย C:C (AC) มธ AE:LC, GM; CA:LE
(AL) มธ J:AL; มก A:CI (AH) มก A:EC-EL; ลก L:LM-LA (AK) อสย GE:L; A ปต C:CL
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หน้า 1910มัทธิว J

มากที1 มี ผี เข้าสิงมาหาพระองค์
พระองค์ ก็ทรงขั บผี ออกด้ วย
พระดาํรัสของพระองค์ และ
บรรดาคนเจบ็ป่วยนัNน พระองค์
กไ็ด้ทรงรักษาให้หาย
17 ทัN งนีN เพื1 อจะให้ สาํ เร็จตาม
พระวจนะโดยอิ สยาห์ ศาสดา
พยากรณ์ที1 ว่า `ท่านไดแ้บก
ความเจ็บไขข้องเราทั �งหลายและ
หอบโรคของเราไป'
18 ครัN นพระเยซูทอดพระเนตร
เห็ นประชาชนเป็ นอั นมากมา
ล้อมพระองค์ไว้ พระองค์จึงตรัส
สั1งให้ข้ามฟากไป
ทรงลองใจผูติ้ดตามพระองค์

(ลก I:GK-HC)
19 ขณะนัN นมี ธรรมาจารย์ คน
หนึ1 งมาหาพระองค์ทูลว่า "อา-
จารย์เจ้าข้า ท่านไปทางไหน
ข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนัNน"
20 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"สุนัขจิN งจอกยังมีโพรง และนก
ในอากาศยังมีรัง แต่บุตร
มนุษย์ไม่มีที1ที1จะวางศีรษะ"
21 อีกคนหนึ1 งในพวกสาวกของ
พระองค์ทูลพระองค์ว่า "พระ
องค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้า
พระองค์ ไปฝั งศพบิดาข้ าพระ
องค์ก่อน"
22 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "จง
ตามเรามาเถิด ปล่อยให้คนตาย
ฝังคนตายของเขาเองเถิด"

พายุสงบลงดว้ย
พระดํารสัของพระเยซู

(มก L:EH-LA)
(ลก J:CC-CG)

23 เมื1 อพระองค์ เสด็จลงเรื อ
พวกสาวกของพระองค์ ก็ตาม
พระองค์ไป
24 ดูเถิด เกิดพายุใหญ่ในทะเล
จนคลื1นซัดท่วมเรือ แต่พระองค์
บรรทมหลับอยู่
25 และพวกสาวกของพระองค์
ได้มาปลุกพระองค์ ทูลว่า "พระ
องค์เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเรา
เถิด เรากาํลังจะพินาศอยู่แล้ว"
26 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เหตุไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว โอ
เจ้าผู้มีความเชื1 อน้อย" แล้ว
พระองค์ทรงลุกขึN นห้ามลมและ
ทะเล คลื1นลมกส็งบเงียบทั1วไป
27 คนเหล่านัN นก็อัศจรรย์ใจพูด
กันว่า "ท่านผู้นีN เป็นคนอย่างไร
หนอ จนชัN นลมและทะเลก็เชื1 อ
ฟังท่าน"
คนถูกผีสิงที)แดนกาดารา

(มก G:A-CA; ลก J:CH-LM)
28 ครัN นพระองค์ทรงข้ามฟาก
ไปถึงแดนกาดาราแล้ว มีคนสอง
คนที1 มี ผีสิงได้ออกจากอุโมงค์
ฝังศพมาพบพระองค์ พวกเขา
ดุร้ายนัก จนไม่มีผู้ใดอาจผ่าน
ไปทางนัNนได้
29 ดูเถิด เขาร้องตะโกนว่า

(AI) มธ J:AI-CC; ลก I:GK-GJ (CA) A พกษ AI:CM; ลก I:GI-HM
(CL) มก L:EK; ลก J:CE-CG (CH) สดด HG:K; JI:I; AMK:CI
(CJ) มก G:A-L; ลก J:CH-EE
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หน้า 1911 มัทธิว J, I

"พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระ
เจ้า เราเกี1 ยวข้องอะไรกับท่าน
เล่า ท่านมาที1นี1 เพื1 อจะทรมาน
พวกเราก่อนเวลาหรือ"
30 ไกลจากที1นั1 นมีสุกรฝูงใหญ่
กาํลังหากินอยู่
31 ผีเหล่านัN นได้อ้อนวอนพระ
องค์ว่า "ถ้าท่านขับพวกเราออก
กข็อให้เข้าอยู่ในฝูงสุกรนัNนเถิด"
32 พระองค์ จึงตรัสแก่ ผี เหล่า
นัN นว่า "ไปเถอะ" ผีเหล่านัN นก็
ออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุกร ดู
เถิด สุกรทัN งฝูงนัN นกวิ็1 งกระโดด
จากหน้าผาชันลงไปในทะเลและ
จมนํNาตายจนสิN น
33 ฝ่ายคนเลีN ยงสุกรก็หนีเข้าไป
ในนคร เล่าบรรดาเหตุการณ์ซึ1ง
เป็นไปนัNน กับเหตุที1 เกิดขึN นแก่
คนที1มีผีเข้าสิงอยู่นัNน
34 ดูเถิด คนทัNงนครพากันออก
มาพบพระเยซู เมื1อพบพระองค์
แล้ว เขาจึงอ้อนวอนขอให้พระ
องค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา
พระเยซูทรงรกัษาคนอมัพาต

(มก C:E-AC)
(ลก G:AJ-CH)

9
และพระองค์ก็เสด็จลงเรือ
ข้ามฟากไปยังเมืองของพระ

องค์
2ดูเถิด เขาหามคนอัมพาต
คนหนึ1 งซึ1 งนอนอยู่บนที1นอนมา
หาพระองค์ เมื1 อพระเยซูทอด

พระเนตรเห็นความเชื1 อของเขา
ทัN งหลาย จึงตรัสกับคนอัมพาต
ว่า "ลูกเอ๋ย จงชื1นใจเถิด บาป
ของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว"
3ดูเถิด พวกธรรมาจารย์บางคน
คิดในใจว่า "คนนีN พูดหมิ1นประ-
มาท"
4 ฝ่ ายพระเยซูทรงทราบความ
คิดของเขาจึงตรัสว่า "เหตุไฉน
ท่านทัNงหลายคิดชั1วอยู่ในใจเล่า
5ที1จะว่า `บาปของเจ้าได้รับการ
อภัยแล้ว' หรือจะว่า `จงลุกขึN น
เดินไปเถิด' นัNน ข้างไหนจะง่าย
กว่ากัน
6แต่เพื1อท่านทัN งหลายจะได้รู้ว่า
บุ ตรมนุ ษย์ มี สิ ทธิ อาํ นาจใน
โลกที1 จะโปรดยกความผิดบาป
ได้" (พระองค์จึงตรัสสั1งคนอัม-
พาตว่า) "จงลุกขึN นยกที1นอน
กลับไปบ้านเถิด"
7เขาจึงลุกขึN นไปบ้านของตน
8เมื1อประชาชนเป็นอันมากเห็น
ดังนัNน เขากอ็ัศจรรย์ใจ แล้วพา
กันสรรเสริญพระเจ้าผู้ ได้ทรง
ประทานสิทธิอาํนาจเช่นนัN นแก่
มนุษย์
ทรงเรียกมทัธิวคนเก็บภาษี

(มก C:AL-CM; ลก G:CK-EG)
9ครัNนพระเยซูเสด็จเลยที1นั1นไป
กท็อดพระเนตรเห็นชายคนหนึ1ง
ชื1 อมัทธิวนั1 งอยู่ที1 ด่านเก็บภาษี
จึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามา

(EL) พบญ G:CG; A พกษ AK:AJ; อมส K:AC; ลก G:J (A) มธ L:AE; AA:CE; มก G:CA
(C) มธ J:AM; มก C:E-AC; ลก G:AJ-CH (L) สดด AEI:C; มธ AC:CG; มก AC:AG
(J) มธ J:CK; ยน K:AG (I) มก C:AL; ลก G:CK
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เถิด" เขาก็ลุกขึN นตามพระองค์
ไป
10 ต่อมาเมื1 อพระเยซู เอนพระ
กายลงเสวยอยู่ในเรือน ดูเถิด
มีคนเก็บภาษีและคนบาปอื1 นๆ
หลายคนเข้ามาเอนกายลงร่วม
สาํ รับกับพระองค์และกับพวก
สาวกของพระองค์
11 เมื1 อพวกฟาริสี เห็ นแล้ วก็
กล่าวแก่พวกสาวกของพระองค์
ว่า "ทาํไมอาจารย์ของท่านจึง
รับประทานอาหารร่ วมกับคน
เกบ็ภาษีและคนบาปเล่า"
12 เมื1 อพระเยซูทรงได้ยินเช่น
นัN นจึงตรัสกับพวกเขาว่า "คน
ปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจบ็
ป่วยต้องการหมอ
13 ท่ านทัN งหลายจงไปเรี ยนรู้
ความหมายของข้อความที1 ว่ า
`เราประสงค์ความเมตตา ไม่
ประสงค์เครื�องสตัวบูชา' ด้วยว่า
เรามิได้มาเพื1 อจะเรียกคนชอบ
ธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้
กลับใจเสียใหม่"
14 แล้วพวกสาวกของยอห์นมา
หาพระองค์ทูลว่า "เหตุไฉนพวก
ข้าพระองค์และพวกฟาริสีถืออด
อาหารบ่อยๆ แต่พวกสาวกของ
พระองค์ไม่ถืออดอาหาร"
15 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศก
เศร้าเมื1อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาได้

หรือ แต่วันนัNนจะมาถึงเมื1อเจ้า
บ่าวจะต้องจากเขาไป เมื1 อนัN น
เขาจะถืออดอาหาร

คําอุปมาเกี)ยวกบั
เสื� อผา้และถุงหนงั

(มก C:CA-CC; ลก G:EH-EI)
16 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่
มาปะเสืN อเก่า เพราะว่าผ้าที1ปะ
เข้านัN น เมื1อหดจะทาํให้เสืN อเก่า
ขาดกว้างออกไปอีก
17 และไม่มีผู้ใดเอานํNาองุ่นใหม่
มาใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทาํอย่าง
นัNนถุงหนังจะขาด นํNาองุ่นจะรั1ว
ทัN งถุงหนังก็จะเสียไปด้วย แต่
เขาย่อมเอานํNาองุ่ นใหม่ใส่ในถุง
หนังใหม่ แล้วทัNงสองอย่างกอ็ยู่
ดีด้วยกันได้"
หญิงเป็นโรคตกเลือดหายป่วย

ลูกสาวของไยรสั
ฟื� นขึ� นจากความตาย

(มก G:CC-LE; ลก J:LA-GH)
18 เมื1 อพระองค์กาํลั งตรัสคาํ
เหล่านีN แก่เขานัNน ดูเถิด มีขุน-
นางคนหนึ1งมานมัสการพระองค์
แล้วทูลว่า  "ลูกสาวของข้าพระ
องค์พึ1งตาย ขอพระองค์เสดจ็ไป
วางพระหัตถ์ของพระองค์บนตัว
เขา แล้วเขาจะฟืN นขึN นอีก"
19 ฝ่ ายพระเยซู จึ งทรงลุ กขึN น
เสด็จตามเขาไป และพวกสาวก
ของพระองค์กต็ามไปด้วย
20 ดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ1 งเป็น

(AM) มก C:AG; ลก G:CI (AA) มธ AA:AI; มก C:AH; ลก G:EM; AG:C; กท C:AG
(AE) ฮชย H:H; มคา H:H-J; มธ AC:K; มก C:AK (AL) มก C:AJ; ลก G:EE-EG; AJ:AC
(AG) ยน E:CI; กจ AE:C-E; AL:CE (AJ) มก G:CC-LE; ลก J:LA-GH (AI) มธ AM:C-L
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หน้า 1913 มัทธิว I

โรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว
แอบมาข้างหลัง ถูกต้องชาย
ฉลองพระองค์
21 เพราะนางคิดในใจว่า "ถ้า
เราได้แตะต้องฉลองพระองค์
เท่านัNน เรากจ็ะหายโรค"
22 ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลัง
ทอดพระเนตรเห็นนางจึงตรัส
ว่า "ลูกสาวเอ๋ย จงชื1 นใจเถิด
ความเชื1 อของเจ้าทาํให้เจ้าหาย
เป็นปกติ" นับตัN งแต่เวลานัNน ผู้
หญิงนัNนกห็ายป่วยเป็นปกติ
23 ครัN นพระเยซู เสด็จเข้าไปใน
เรือนของขุนนางนัN น ทอดพระ
เนตรเห็นพวกเป่าปี1 และคนเป็น
อันมากชุลมุนกันอยู่
24 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"จงถอยออกไปเถิด ด้วยว่าเดก็
หญิงคนนีN ยังไม่ตาย เป็นแต่
นอนหลับอยู่" เขาก็พากันหัว
เราะเยาะพระองค์
25 แต่เมื1 อทรงขับฝูงคนออกไป
แล้ว พระองค์ได้เสด็จเข้าไปจับ
มือเดก็หญิง และเดก็หญิงนัNนก็
ลุกขึN น
26 แล้วกิตติ ศัพท์นีN ก ็ลือไปทั1 ว
แคว้นนัNน

ชายตาบอดสองคน
กลบัมองเห็นไดอี้ก

27 ครัN นพระเยซู เสด็จไปจากที1
นั1น กม็ีชายตาบอดสองคนตาม
พระองค์มาร้องว่า "บุตรดาวิด

เจ้าข้า ขอเมตตาข้าพระองค์
ทัNงหลายเถิด"
28 และเมื1อพระองค์เสด็จเข้าไป
ในเรือน ชายตาบอดทัN งสองก็
เข้ามาหาพระองค์ พระเยซูตรัส
ถามเขาว่า "เจ้าเชื1อหรือว่า เรา
สามารถจะกระทาํการนีN ได้" เขา
ทูลพระองค์ว่า "เชื1 อ พระเจ้า
ข้า"
29 แล้วพระองค์ทรงถูกต้องตา
ของพวกเขาตรัสว่า "ให้เป็นไป
ตามความเชื1อของเจ้าเถิด"
30 แล้ วตาของพวกเขาก็กลั บ
เห็นดี พระเยซูได้ทรงกาํชับเขา
อย่างแขง็ขันว่า "จงระวังอย่าให้
ผู้ใดรู้เลย"
31 แต่เมื1 อเขาไปจากที1นั1 นแล้ว
ก็ เผยแพร่กิ ตติ ศั พท์ ของพระ
องค์ทั1วแคว้นนัNน
32 ขณะเมื1 อพระเยซูและเหล่า
สาวกกาํลั งเสด็จออกไปจากที1
นั1น ดูเถิด มีผู้พาคนใบ้คนหนึ1ง
ที1มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์
33 เมื1 อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้
นัNนกพู็ดได้ หมู่คนกอ็ัศจรรย์ใจ
พูดกันว่า "ไม่เคยเห็นการกระ-
ทาํเช่นนีN ในอิสราเอลเลย"
34 แต่พวกฟาริสีกล่าวว่า "คนนีN
ขับผีออกด้วยฤทธิRของนายผี"
คนทําการยงัมีนอ้ยในภารกิจนี�
35 พระเยซู ได้ เสด็จดาํเนิ นไป
ตามนครและหมู่ บ้ านโดยรอบ

(CC) มธ I:CI (CE) C พศด EG:CG (CL) ยน AA:E (CG) มธ J:E, AG
(CH) มธ L:CL; มก A:CJ, LG (CK) มธ AG:CC (EM) มธ J:L; ลก G:AL
(EA) มก K:EH (EC) มธ AC:CC; ลก AA:AL (EE) มธ AC:CL; มก E:CC (EG) มธ L:CE
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หน้า 1914มัทธิว I, AM

ทรงสั1 งสอนในธรรมศาลาของ
เขา ประกาศข่าวประเสริฐแห่ง
อาณาจักรนัNน ทรงรักษาโรคและ
ความป่ วยไข้ ทุ กอย่ างของพล
เมืองให้หาย
36 และเมื1 อพระองค์ทอดพระ
เนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสาร
เขา ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระ-
จายไปดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลีN ยง
37 แล้ วพระองค์ตรั สกั บพวก
สาวกของพระองค์ว่า "การเก็บ
เกี1 ยวนัN นเป็นการใหญ่นักหนา
แต่คนงานยังน้อยอยู่
38 เหตุฉะนัNน พวกท่านจงอ้อน
วอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็ นเจ้ า
ของการเก็บเกี1 ยวนัN น ให้ส่งคน
งานมาในการเก็บเกี1 ยวของพระ
องค์"

ชื)ออคัรสาวกสิบสองคน
กบังานที)ทรงมอบให้

10
เมื1 อพระองค์ทรงเรียก
สาวกสิ บสองคนของ

พระองค์มาแล้ว พระองค์ก็
ประทานอาํนาจให้เขาขับผีโส-
โครกออกได้ และให้รักษาโรค
และความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หาย
ได้
2อัครสาวกสิบสองคนนัN นมีชื1 อ
ดังนีN  คนแรกชื1อซีโมนที1เรียกว่า
เปโตร กับอันดรูว์น้องชายของ
เขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ
ยอห์นน้องชายของเขา

3ฟีลิปและบารโธโลมิว โธมัส
และมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบ
บุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัส
ผู้ที1มีชื1ออีกว่าธัดเดอัส
4ซีโมนชาวคานาอันและยูดาส
อิสคาริโอทผู้ที1ได้ทรยศพระองค์
นัNน
5สิบสองคนนีN พระเยซูทรงใช้ให้
ออกไปและสั1 งเขาว่า "อย่าไป
ทางที1ไปสู่พวกต่างชาติ และอย่า
เข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย
6 แต่ ว่ าจงไปหาแกะหลงของ
วงศ์วานอิสราเอลดีกว่า
7 จงไปพลางประกาศพลางว่ า
`อาณาจักรแห่ งสวรรค์มาใกล้
แล้ว'
8 จงรั กษาคนเจ็บป่ วยให้ หาย
คนโรคเรืN อนให้หายสะอาด คน
ตายแล้วให้ฟืN น และจงขับผีให้
ออก ท่านทัNงหลายได้รับเปล่าๆ
กจ็งให้เปล่าๆ
9อย่าหาเหรียญทองคาํ หรือเงิน
หรือทองแดงไว้ในไถ้ของท่าน
10 หรือย่ามใช้ตามทาง หรือ
เสืN อคลุมสองตัว หรือรองเท้า
หรือไม้เท้า เพราะว่าผู้ทาํงาน
สมควรจะได้อาหารกิน
11 เมื1 อท่ านมาถึ งนครใดหรือ
เมืองใด จงสืบดูว่าใครเป็นคน
เหมาะสมในที1นัNน แล้วจงไปอา-
ศัยกับผู้นัNนจนกว่าจะจากไป
12 ขณะเมื1อท่านขึN นเรือน จงให้

(EH) กดว CK:AK; มก H:EG (EK) ลก AM:C (EJ) C ธส E:A (A) ลก H:AE (C) ยน A:LC
(L) ยน AE:C, CH; กจ A:AE (G) มธ L:AG; ยน L:I (H) ยรม GM:H; มธ AG:CL
(K) มธ E:C; ลก I:C (J) กจ J:AJ (I) A ซมอ I:K (AM) A ทธ G:AJ (AA) ลก AM:J
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หน้า 1915 มัทธิว AM

พรแก่ครัวเรือนนัNน
13 ถ้ าครั วเรือนนัN นสมควรรับ
พร กใ็ห้สันติสุขของท่านอยู่กับ
เรือนนัNน แต่ถ้าครัวเรือนนัNนไม่
สมควรรับพร ก็ให้สันติสุขนัN น
กลับคืนมาสู่ท่าน
14 ถ้ าผู้ ใดไม่ ต้อนรับท่ านทัN ง
หลายและไม่ฟังคาํของท่าน เมื1อ
จะออกจากเรือนนัNนเมืองนัNน จง
สะบัดผงคลีที1 ติดเท้ าของท่ าน
ออกเสีย
15 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ในวันพิพากษานัN น โทษของ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
จะเบากว่าโทษของเมืองนัNน
16 ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจ
แกะอยู่ ท่ ามกลางฝู งสุ นั ขป่ า
เหตุฉะนัNนท่านจงฉลาดเหมือนงู
และไม่มีภัยเหมือนนกเขา
17 แต่ จงระ วั ง ผู้ คนไว้ ให้ ดี
เพราะพวกเขาจะมอบท่ านทัN ง
หลายไว้กับศาล และจะเฆี1 ยน
ท่านในธรรมศาลาของเขา
18 และท่ านจะถูกนาํตั วไปอยู่
ต่อหน้ าเจ้ าเมื องและกษัตริ ย์
เพราะเห็นแก่เรา เพื1อท่านจะได้
เป็นพยานต่อเขาและต่อคนต่าง
ชาติ
19 แต่ เมื1 อเขามอบท่ านไว้นัN น
อย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอะไรหรือ
อย่างไร เพราะเมื1อถึงเวลา คาํ
ที1ท่านจะพูดนัN นจะทรงประทาน

แก่ท่านในเวลานัNน
20 เพราะว่าผู้ที1 พูดมิใช่ตัวท่าน
เอง แต่เป็นพระวิญญาณแห่ง
พระบิดาของท่าน ผู้ตรัสทาง
ท่าน
21 แม้ว่าพี1 ก็จะมอบน้องให้ถึง
ความตาย พ่อจะมอบลูก และ
ลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่
ความตาย
22 ท่านจะถูกคนทัN งปวงเกลียด
ชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่
ผู้ ใดที1ทนได้ถึงที1 สุด ผู้นัN นจะ
รอด
23 แต่ เมื1 อเขาข่ มเหงท่ านใน
เมืองนีN  จงหนีไปยังอีกเมืองหนึ1ง
เราบอกความจริ งแก่ ท่ านว่ า
ก่อนที1 ท่านจะไปทั1 วเมืองต่างๆ
ในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสดจ็
มา

ปัญหาของสาวก
24 ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู และทาส
ไม่ใหญ่กว่านายของตน
25 ซึ1 งศิษย์จะได้ เป็นเสมอครู
ของตน และทาสเสมอนายของ
ตนก็พออยู่แล้ว ถ้าเขาได้เรียก
เจ้าบ้านว่าเบเอลเซบูล  เขาจะ
เรียกลูกบ้านของเขามากยิ1 งกว่า
นัNนสักเท่าใด
26 เหตุฉะนัN น อย่ากลัวเขา
เพราะว่าไม่มีสิ1 งใดปิดบังไว้ที1จะ
ไม่ต้องเปิดเผย หรือการลับที1จะ
ไม่เผยให้ประจักษ์

(AE) สดด EG:AE (AL) มก H:AA (AG) มธ AA:CC (AH) ลก AM:E (AK) มก AE:I
(AJ) C ทธ L:AH (AI) อพย L:AC (CM) C ซมอ CE:C (CA) มคา K:H (CC) มก AE:AE
(CE) มธ AH:CJ (CL) ยน AG:CM (CG) ยน J:LJ (CH) มก L:CC
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27 ซึ1 งเรากล่าวแก่พวกท่านในที1
มืด ท่านจงกล่าวในที1สว่าง และ
ซึ1งท่านได้ยินกระซิบที1หู ท่านจง
ประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน
28 อย่ากลัวผู้ที1ฆ่าได้แต่กาย แต่
ไม่มีอาํนาจที1 จะฆ่าจิตวิญญาณ
แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิR ที1
จะให้ทัN งจิตวิญญาณทัN งกายพิ-
นาศในนรกได้
29 นกกระจอกสองตั วเขาขาย
บาทหนึ1 งมิใช่หรือ แต่ถ้า
พระบิ ดาของท่ านไม่ ทรงเห็ น
ชอบ นกนัNนแม้สักตัวเดียวจะตก
ลงถึงดินกไ็ม่ได้
30 ถึ งผมของท่ านทัN งหลายก็
ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น
31 เหตุฉะนัNนอย่ากลัวเลย ท่าน
ทัN งหลายก็มี ค่ากว่านกกระจอก
หลายตัว
32 เหตุดังนัN นผู้ ใดจะรับเราต่อ
หน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นัN นต่อ
พระพั กตร์ พระบิ ดาของเราผู้
ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย
33 แต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้า
มนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นัN น
ต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้
ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย

พระคริสตท์รงอยู่เหนือ
บิดาหรือมารดา

34 อย่าคิดว่า เรามาเพื1 อจะนาํ
สันติภาพมาสู่ โลก เรามิได้นาํ
สันติภาพมาให้ แต่เรานาํดาบมา

35 ด้วยว่าเรามาเพื1 อจะให้ลูก
ชายหมางใจกบับิดาของตน และ
ลูกสาวหมางใจกบัมารดาและลูก
สะใภห้มางใจกบัแม่สามี
36 และผูที้�อยู่ร่วมเรือนเดียวกนั
ก็จะเป็นศัตรูต่อกนั
37 ผู้ ใดที1 รักบิดามารดายิ1 งกว่า
รักเรากไ็ม่สมกับเรา และผู้ใดรัก
บุตรชายหญิงยิ1งกว่ารักเรา ผู้นัNน
กไ็ม่สมกับเรา
38 และผู้ใดที1 ไม่รับเอากางเขน
ของตนตามเราไป ผู้นัNนกไ็ม่สม
กับเรา
39 ผู้ที1จะเอาชีวิตของตนรอดจะ
กลับเสียชีวิต แต่ผู้ที1สู้ เสียชีวิต
ของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้
ชีวิตรอด
40 ผู้ที1 รับท่านทัN งหลายก็รับเรา
และผู้ ที1 รับเราก็รับพระองค์ที1
ทรงใช้เรามา
41 ผู้ ที1 รั บศาสดาพยากรณ์
เพราะนามแห่งศาสดาพยากรณ์
นัN น ก็จะได้บาํเหน็จอย่างที1
ศาสดาพยากรณ์พึงได้รับ และผู้
ที1 รับผู้ชอบธรรมเพราะนามแห่ง
ผู้ชอบธรรมนัNน กจ็ะได้บาํเหนจ็
อย่างที1ผู้ชอบธรรมพึงได้รับ
42 และผู้ ใดจะเอานํNา เย็นสั ก
ถ้วยหนึ1 งให้คนเล็กน้อยเหล่านีN
คนใดคนหนึ1 งดื1 ม เพราะนาม
แห่งศิษย์ของเรา เราบอกความ
จริงแก่ท่านทัN งหลายว่า คนนัN น

(CJ) ลก AC:L-G (CI) ลก AC:H-K (EM) ลก CA:AJ (EC) ลก AC:J; วว E:G
(EE) C ทธ C:AC (EL) ลก AC:LI (EG) มคา K:H (EH) ยน AE:AJ (EK) ลก AL:CH
(EJ) มก J:EL (EI) ยน AC:CG (LM) ลก I:LJ (LA) A พกษ AK:AM (LC) มก I:LA
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หน้า 1917 มัทธิว AM, AA

จะขาดบาํเหนจ็กห็ามิได้"

11
ต่อมาเมื1อพระเยซูตรัสสั1ง
สาวกสิบสองคนของพระ

องค์เสรจ็แล้ว พระองค์ได้เสดจ็
จากที1นั1 นไปเพื1 อจะสั1 งสอนและ
ประกาศในเมืองต่างๆของเขา

พระเยซูทรงยกย่อง
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

2ฝ่ายยอห์นเมื1 อติดอยู่ในเรือน
จาํ ไ ด้ ยิ นถึ งกิ จการของพระ
คริสต์ จึงได้ใช้สาวกสองคนของ
ท่านไป
3ทูลถามพระองค์ว่า "ท่าน
เป็นผู้ที1จะมานัNนหรือ หรือเราจะ
ต้องคอยหาผู้อื1น"
4 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบพวกเขา
ว่า "จงไปแจ้งแก่ยอห์นอีกครัN ง
ถึงสิ1งที1ท่านได้ยินและได้เห็น
5 คือว่า คนตาบอดก็หายบอด
คนง่อยเดินได้ คนโรคเรืN อนหาย
สะอาด คนหูหนวกได้ยินได้ คน
ตายแล้วเป็นขึN นมา และข่าว
ประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนา-
ถา
6 บุ คคลผู้ ใดไม่ สะดุ ดเพราะ
เรา  ผู้นัNนเป็นสุข"
7 ครัN นสาวกเหล่ านัN นไปแล้ ว
พระเยซู เริ1 มตรัสกับคนหมู่นัN น
ถึงยอห์นว่า "ท่านทัN งหลายได้
ออกไปในถิ1 นทุรกันดารเพื1 อดู
อะไร ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัด
หรือ

8แต่ท่านทัNงหลายออกไปดูอะไร
ดูคนนุ่งห่มผ้าเนืN ออ่อนนิ1มหรือ
ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้าเนืN อนิ1มกอ็ยู่
ในพระนิเวศของกษัตริย์
9แต่ท่านทัNงหลายออกไปดูอะไร
ดูศาสดาพยากรณ์หรือ แน่ที
เดียว และเราบอกท่านว่า ท่าน
นัN นเป็นยิ1 งกว่าศาสดาพยากรณ์
เสียอีก
10 คือผู้นัN นเองที1พระคัมภีร์ได้
เขียนถึงว่า `ดูเถิด เราใชทู้ตของ
เราไปขา้งหน้าท่าน ผู ้นั �นจะ
เตรียมทางของท่านไวข้ ้างหน้า
ท่าน'
11 เราบอกความจริงแก่ท่านทัN ง
หลายว่า ในบรรดาคนซึ1 งเกิด
จากผู้หญิงมานัNน ไม่มีผู้ใดใหญ่
กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่
ว่าผู้ที1 ตํ1าต้อยที1สุดในอาณาจักร
แห่งสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์น
เสียอีก
12 และตัN งแต่สมัยยอห์นผู้ให้รับ
บัพติศมาถึงทุกวันนีN  อาณาจักร
แห่ งสวรรค์ ก็ เป็ นสิ1 งที1 คนได้
แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที1
ใจร้อนรนกเ็ป็นผู้ที1ชิงเอาได้
13 เพราะคาํ ของศาสดาพยา-
กรณ์ทัN งหลายและพระราชบัญ-
ญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์น
นีN
14 ถ้ าท่ านทัN งหลายจะยอมรับ
ในเรื1 องนีN  ก็ยอห์นนีN แหละเป็น

(A) ลก CE:G (C) มธ L:AC; AL:E; ลก K:AJ-EG (E) ยน H:AL
(G) อสย CI:AJ; EG:L-H; HA:A (H) รม I:EC (K) ลก K:CL; อฟ L:AL (I) ลก A:KH
(AM) มลค E:A (AC) ลก AH:AH (AE) มลค L:H (AL) ลก A:AK
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หน้า 1918มัทธิว AA

เอลียาห์ซึ1งจะมานัNน
15 ใครมีหูจงฟังเถิด
16 เราจะเปรียบคนยุคนีN เหมือน
กับอะไรดี เปรียบเหมือนเดก็นั1ง
ที1กลางตลาดร้องแก่เพื1อน
17 กล่าวว่า `พวกฉันได้เป่าปี1 ให้
พวกเธอ และเธอมิได้เต้นราํ
พวกฉันได้ พิลาปรํ1า ไห้แก่พวก
เธอ และพวกเธอมิได้ครํ1า-
ครวญ'
18 ด้วยว่ายอห์นมาก็ไม่ ได้กิน
หรือดื1ม และเขาว่า `มีผีเข้าสิง
อยู่'
19 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทัN งกินและ
ดื1ม เขากว่็า `ดูเถิด นี1 เป็นคนกิน
เติบและดื1มนํNาองุ่ นมาก  เป็น
มิตรสหายกับคนเก็บภาษีและ
คนบาป' แต่พระปัญญาก็ปรา-
กฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่ง
พระปัญญานัNน"

การพิพากษา
สําหรบัผูที้)ไม่เชื)อ

20 แล้วพระองค์ก็ทรงตัN งต้นติ
เตียนเมืองต่างๆที1 พระองค์ได้
ทรงกระทาํการอิ ทธิ ฤทธิR เป็ น
ส่วนมาก เพราะเขามิได้กลับใจ
เสียใหม่
21 "วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน
วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซอิดา
เพราะถ้ าการอิ ทธิ ฤทธิR ซึ1 งได้
กระทาํท่ามกลางเจ้าได้กระทาํใน
เมืองไทระและเมืองไซดอน คน

ในเมืองทัN งสองจะได้ นุ่ งห่มผ้า
กระสอบ นั1 งบนขีN เถ้า กลับใจ
เสียใหม่นานมาแล้ว
22 แต่เราบอกเจ้าว่า ในวัน
พิพากษา โทษเมืองไทระและ
เมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของ
เจ้า
23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอร-
นาอุม ซึ1งถูกยกขึN นเทียมฟ้าแล้ว
เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก
ด้วยว่าการอิทธิฤทธิRซึ1งได้กระทาํ
ในท่ามกลางเจ้านัNน ถ้าได้กระ-
ทาํในเมืองโสโดม เมืองนัNนจะได้
ตัN งอยู่จนทุกวันนีN
24 แต่เราบอกเจ้าว่า ในวัน
พิพากษา โทษเมืองโสโดมจะ
เบากว่าโทษของเจ้า"
25 ขณะนัN นพระเยซู ทูลตอบว่า
"โอ ข้าแต่พระบิดา ผู้ เป็นเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ข้า
พระองค์ ขอขอบพระคุ ณพระ
องค์ที1พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ1 ง
เหล่านีN ไว้จากผู้ มี ปัญญาและผู้
ฉลาดและได้สาํแดงให้ผู้น้อยรู้
26 ข้าแต่พระบิดา ที1 เป็นอย่าง
นัNนกเ็พราะเป็นที1ชอบพระทัยใน
สายพระเนตรของพระองค์
27 พระบิดาของเราได้ทรงมอบ
สิ1 งสารพัดให้แก่เรา และไม่มี
ใครรู้ จักพระบุตรนอกจากพระ
บิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา
นอกจากพระบุ ตรและผู้ ใดก็

(AG) ลก J:J (AH) ลก K:EA (AI) มธ I:AM; ลก K:EG (CM) ลก AM:AE-AG, AJ
(CA) ยนา E:K (CC) มธ AM:AG; AA:CL (CE) อสย AL:AE; พคค C:A; อสค CH:CM
(CL) มธ AM:AG (CG) สดด J:C; มธ AH:AK; ลก AM:CA (CK) มธ CJ:AJ; ลก AM:CC
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หน้า 1919 มัทธิว AA, AC

ตามที1 พระบุตรประสงค์จะสาํ-
แดงให้รู้

การเชื� อเชิญที)ยิ)งใหญ่
28 บรรดาผู้ทาํงานเหน็ดเหนื1อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา
และเราจะให้ท่านทัN งหลายหาย
เหนื1อยเป็นสุข
29 จงเอาแอกของเราแบกไว้
แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามี
ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และ
ท่านทัN งหลายจะพบที1สงบสุขใน
ใจของตน
30 ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย
และภาระของเรากเ็บา"
พระคริสตเ์ป็นเจ้าเป็นใหญ่

เหนือวนัสะบาโต
(มก C:CE-CJ; ลก H:A-G)

12
ในคราวนัN น พระเยซู
เสด็จไปในนาในวันสะ-

บาโต และพวกสาวกของพระ
องค์หิวจึงเริ1มเดด็รวงข้าวมากิน
2แต่เมื1อพวกฟาริสีเห็นเข้า เขา
จึงทูลพระองค์ว่า "ดูเถิด สาวก
ของท่านทาํการซึ1 งพระราชบัญ-
ญัติห้ามไว้ในวันสะบาโต"
3 พระองค์ จึ งต รั สกั บเขาว่ า
"พวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือ ซึ1 ง
ดาวิ ดได้ กระทาํ เมื1 อท่ านและ
พรรคพวกหิว
4ท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของ
พระเจ้า รับประทานขนมปังหน้า
พระพักตร์ ซึ1 งพระราชบัญญัติ

ห้ามไว้ไม่ให้ท่านและพรรคพวก
รับประทาน ควรแต่ปุโรหิตพวก
เดียว
5ท่านทัN งหลายไม่ได้อ่านในพระ
ราชบัญญัติหรือ ที1ว่า ในวันสะ-
บาโตพวกปุโรหิตในพระวิหาร
ดูหมิ1 นวันสะบาโตแต่ไม่มีความ
ผิด
6 แต่ เราบอกท่ านทัN งหลายว่ า
ที1 นี1 มี ผู้ หนึ1 งเป็นใหญ่กว่าพระ
วิหารอีก
7แต่ถ้ าท่ านทัN งหลายได้ เข้าใจ
ความหมายของข้อที1ว่า `เราประ
สงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์
เครื�องสัตวบูชา' ท่านกค็งจะไม่
กล่าวโทษคนที1ไม่มีความผิด
8 เพราะว่ าบุตรมนุษย์เป็นเจ้า
เป็นใหญ่เหนือวันสะบาโต"

ทรงรกัษาชายมือลีบ
(มก E:A-H; ลก H:H-AA)

9แล้วเมื1 อพระองค์ได้ เสด็จไป
จากที1นั1 น พระองค์ก็เข้าไปใน
ธรรมศาลาของเขา
10 ดูเถิด มีชายคนหนึ1 งมือข้าง
หนึ1 งลีบ คนทัN งหลายถามพระ
องค์ว่า "การรักษาโรคในวัน
สะบาโตนัNนพระราชบัญญัติห้าม
ไว้หรือไม่" เพื1 อเขาจะหาเหตุ
ฟ้องพระองค์ได้
11 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"ถ้ าผู้ ใดในพวกท่ านมี แกะตั ว
เดียวและแกะตัวนัNนตกบ่อในวัน

(CJ) ยน H:EG (CI) ศคย I:I; ยรม H:AH; ยน AE:AG; อฟ L:C; ฟป C:G (EM) A ยน G:E
(A) พบญ CE:CG (E) อพย EA:AG (L) อพย CG:EM; ลนต J:EA (G) กดว CJ:I; ยน K:CC
(H) C พศด H:AJ; อสย HH:A (K) A ซมอ AG:CC (I) มก E:A (AM) ลก AE:AL; ยน I:AH
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สะบาโต ผู้นัN นจะไม่ฉุดลากแกะ
ตัวนัNนขึN นหรือ
12 มนุษย์คนหนึ1 งย่อมประเสริฐ
ยิ1งกว่าแกะมากเท่าใด เหตุฉะ-
นัN นจึงถูกต้องตามพระราชบัญ-
ญัติให้ทาํการดีได้ในวันสะบาโต"
13 แล้วพระองค์ก็ตรัสกับชาย
คนนัN นว่า "จงเหยียดมือออก
เถิด" เขากเ็หยียดออก และมือ
นัNนกห็ายเป็นปกติเหมือนมืออีก
ข้างหนึ1ง
14 ฝ่ ายพวกฟาริ สี ก็ ออกไป
ปรึกษากันถึงพระองค์ว่า จะทาํ
อย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้

ฝูงชนที)ติดตามมา
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

15 แต่ เมื1 อพระเยซู ทรงทราบ
พระองค์จึงได้เสด็จออกไปจาก
ที1นั1น และคนเป็นอันมากกต็าม
พระองค์ไป พระองค์กท็รงรักษา
เขาให้หายโรคสิN นทุกคน
16 แล้วพระองค์ทรงกาํชับห้าม
เขามิให้แพร่งพรายว่า พระองค์
คือผู้ใด
17 ทัN งนีN เพื1อคาํที1ได้กล่าวไว้แล้ว
โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์จะ
สาํเรจ็ ซึ1งว่า
18 `ดูเถิด ผูร้บัใชข้องเราซึ�งเรา
ไดเ้ลือกสรรไว ้ ที�รกัของเรา ผู ้
ซึ� งจิตใจเราโปรดปราน เราจะ
เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว ้
ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่

พวกต่างชาติ
19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท และ
ไม่รอ้งเสียงดัง ไม่มีใครไดยิ้น
เสียงของท่านตามถนน
20 ไม้อ้อชํ �า แล ้วท่ านจะไม่หัก
ไสต้ะเกียงเป็นควันแล ้วท่านจะ
ไม่ดับ กว่าท่านจะทําให้การ
พิพากษามีชยัชนะ
21 และพวกต่างชาติจะวางใจใน
นามของท่าน'
ชายมีผีสิงไดร้บัการรกัษา

พวกฟาริสีกล่าวหาว่าเป็นโดย
ฤทธิ; อํานาจของเบเอลเซบูล
(มก E:CE-EM; ลก AA:AL)

22 ขณะนัN น เขาพาคนหนึ1 งมีผี
เข้าสิงอยู่ ทัNงตาบอดและเป็นใบ้
มาหาพระองค์ พระองค์ทรง
รักษาให้หาย คนตาบอดและใบ้
นัNนจึงพูดจึงเห็นได้
23 และคนทัN งปวงก็อัศจรรย์ใจ
ถามกันว่า "คนนีN เป็นบุตรของ
ดาวิดมิใช่หรือ"
24 แต่พวกฟาริสี เมื1 อได้ยินดัง
นัNนกพู็ดกันว่า "ผู้นีN ขับผีออกได้
ก็เพราะใช้อาํนาจเบเอลเซบูลผู้
เป็นนายผีนัNน"
25 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความ
คิดของเขา จึงตรัสกับเขาว่า
"ราชอาณาจักรใดๆซึ1 งแตกแยก
กันเองก็จะรกร้างไป เมืองใดๆ
หรือครัวเรือนใดๆซึ1 งแตกแยก
กันเองจะตัN งอยู่ไม่ได้

(AL) สดด C:C; มธ CK:A; มก E:H; ลก H:AA; ยน G:AJ (AG) มธ AM:CE; AI:C; มก E:K
(AH) มธ J:L; I:EM; AK:I (AJ) อสย LC:A; มธ E:AK (CC) มธ I:EC; มก E:AA
(CE) มธ I:CK; CA:I (CL) มธ I:EL; มก E:CC; ลก AA:AG (CG) มธ I:L; ยน C:CG

 40_mat.pub 
 page 28

 Sunday, April 17, 2016 21:36 



หน้า 1921 มัทธิว AC

26 และถ้าซาตานขับซาตานออก
มันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง
แล้วอาณาจักรของมันจะตัN งอยู่
อย่างไรได้
27 และถ้าเราขับผีออกโดยเบ-
เอลเซบูล พวกพ้องของท่านทัN ง
หลายขับมันออกโดยอาํนาจของ
ใครเล่า เหตุฉะนัNนพวกพ้องของ
ท่ านเองจะเป็นผู้ ตั ดสิ นกล่ าว
โทษพวกท่าน
28 แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระ
วิญญาณของพระเจ้า อาณาจักร
ของพระเจ้ากม็าถึงท่านแล้ว
29 หรื อใครจะเข้ าไปในเรือน
ของคนที1 มีกาํลั งมากและปล้น
เอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้น
แต่จะจับคนที1มีกาํลังมากนัNนมัด
ไว้เสียก่อน แล้วจึงจะปล้น
ทรัพย์ในเรือนนัNนได้
30 ผู้ที1 ไม่อยู่ ฝ่ายเราก็เป็นปฏิ-
ปักษ์ต่อเรา และผู้ที1ไม่รวบรวม
ไว้กับเราก็เป็นผู้กระทาํให้กระ-
จัดกระจายไป
ความบาปซึ)งทรงอภยัใหไ้ม่ได ้

(มก E:CI-EM)
31 เพราะฉะนัNน เราบอกท่านทัNง
หลายว่า ความผิดบาปและคาํ
หมิ1 นประมาททุกอย่างจะโปรด
ยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คาํหมิ1น
ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิR จะ
ทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้
32 ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์

จะโปรดยกให้ผู้นัN นได้ แต่ผู้ใด
จะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิR
จะทรงโปรดยกให้ผู้นัN นไม่ได้ทัN ง
โลกนีN โลกหน้า
คําพูดที)ชั )วรา้ยแสดงใหเ้ห็น

ถึงจิตใจที)ชั )วรา้ย
(ลก H:LE-LG)

33 จงกระทาํให้ต้นไม้ดีและผล
ของต้นไม้นัN นดี หรือกระทาํให้
ต้นไม้เลวและผลของต้นไม้นัN น
เลว เพราะเราจะรู้จักต้นไม้ด้วย
ผลของมัน
34 โอ ชาติงู ร้าย เจ้าเป็นคน
ชั1 วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไร
ด้วยว่าปากย่อมพูดจากสิ1 งที1เตม็
อยู่ในใจ
35 คนดีกเ็อาของดีมาจากคลังดี
แห่งใจนัNน คนชั1วกเ็อาของชั1วมา
จากคลังชั1ว
36 ฝ่ายเราบอกเจ้าทัN งหลายว่า
คาํที1ไม่เป็นสาระทุกคาํซึ1งมนุษย์
พูดนัN น มนุษย์จะต้องให้การ
สาํหรับถ้ อยคาํ เหล่ านัN นในวัน
พิพากษา
37 เหตุ ว่ าที1 เจ้ าจะพ้นโทษได้
หรือจะต้องถูกปรับโทษนัN น ก็
เพราะวาจาของเจ้า"
โยนาหคื์อตวัอย่างการฟื� นคืน
พระชนมข์องพระคริสต์

38 คราวนัN นมี บางคนในพวก
ธรรมาจารย์และพวกฟาริสีทูลว่า
"อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า

(CJ) ดนล C:LL; ลก A:EE (CI) อสย LI:CL; ลก AA:CA (EA) มก E:CJ-EM; ลก AC:AM
(EC) มธ AA:AI; ยน K:AC, GC; A ทธ A:AE (EE) มธ K:AH-AJ; ลก H:LE-LL; ยน AG:L
(EL) A ซมอ CL:AE; อสย EC:H; มธ E:K; ลก E:K (EJ) มธ AH:A; มก J:AA; ลก AA:AH
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อยากจะเห็ นหมายสาํ คั ญจาก
ท่าน"
39 พระองค์ จึงตรัสตอบเขาว่า
"คนชาติ ชั1 วและเล่นชู้ แสวงหา
หมายสาํคัญ และจะไม่ทรงโปรด
ให้หมายสาํคัญแก่เขา เว้นไว้แต่
หมายสาํคัญของโยนาห์ศาสดา
พยากรณ์
40 ด้วยว่า `โยนาห์ไดอ้ยู่ในทอ้ง
ปลาวาฬสามวนัสามคืน' ฉันใด
บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน
สามวันสามคืนฉันนัNน
41 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึN นใน
วันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนีN
และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่า
ชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเสียใหม่
เพราะคาํประกาศของโยนาห์
และดูเถิด ผู้ เป็นใหญ่กว่า
โยนาห์อยู่ที1นี1
42 นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุก
ขึN นในวันพิพากษาพร้อมกับคน
ยุคนีN  และจะกล่าวโทษเขา ด้วย
ว่ าพระนางนัN นได้มาจากที1 สุ ด
ปลายแผ่ นดิ นโลกเพื1 อจะฟั ง
สติปัญญาของซาโลมอน และดู
เถิด ผู้เป็นใหญ่กว่าซาโลมอนก็
อยู่ที1นี1

บั�นปลายของผูที้)งมงาย
หวงัพึ)งความดีของตนเอง

(ลก AA:CL-CH)
43 เมื1 อผีโสโครกออกมาจากผู้
ใดแล้ว มันก็ท่องเที1 ยวไปใน

ที1กันดารเพื1อแสวงหาที1หยุดพัก
แต่ไม่พบเลย
44 แล้วมันกก็ล่าวว่า `ข้าจะกลับ
ไปยังเรือนของข้าที1 ข้าได้ออกมา
นัN น' และเมื1 อมันมาถึงก็เห็น
เรือนนัN นว่าง กวาดและตกแต่ง
ไว้แล้ว
45 มันจึงไปรับเอาผีอื1 นอีกเจ็ด
ผีร้ายกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไป
อาศัยที1นั1 น และในที1สุดคนนัN น
ก็ตกที1นั1 งร้ายกว่าตอนแรก คน
ชาติชั1วนีN กจ็ะเป็นอย่างนัNน"
ผูป้ระพฤติตามพระประสงค์
ของพระเจ้าก็เปรียบเหมือน
ญาติพี)นอ้งของพระคริสต์

(มก E:EA-EG; ลก J:AI-CA)
46 ขณะที1 พระองค์ ยั งตรัสกั บ
ประชาชนอยู่นัNน ดูเถิด มารดา
และพวกน้องชายของพระองค์
พากันมายืนอยู่ ภายนอกประ-
สงค์จะสนทนากับพระองค์
47 แล้วมีคนหนึ1 งทูลพระองค์ว่า
"ดูเถิด มารดาและพวกน้อง
ชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอก
ประสงค์จะสนทนากับพระองค์"
48 แต่พระองค์ตรัสตอบผู้ที1 ทูล
พระองค์นัNนว่า "ใครเป็นมารดา
ของเรา ใครเป็นพี1น้องของเรา"
49 พระองค์ ทรงเหยี ยดพระ
หัตถ์ ไปทางพวกสาวกของพระ
องค์และตรัสว่า "ดูเถิด นี1 เป็น
มารดาและพี1น้องของเรา

(EI) อสย GK:E; มธ AH:L; มก J:EJ (LM) ยนา A:AK (LA) ยรม E:AA; อสค AH:GA
(LC) A พกษ AM:A; C พศด I:A (LE) โยบ A:K; ลก AA:CL (LG) มก G:I; ลก AA:CH
(LH) มธ AE:GG; มก E:EA (LK) มธ AE:GG; ยน C:AC (LI) ยน CM:AK; รม J:CI
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50 ด้ วยว่ าผู้ ใดจะกระทาํตาม
พระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ ผู้นัN นแหละเป็น
พี1 น้องชายหญิงและมารดาของ
เรา"
คําอุปมาเกี)ยวกบัผูห้ว่านพืช
(มก L:A-CM; ลก J:L-AG)

13
ในวันนัN นเองพระเยซูได้
เสด็จจากเรือนไปประ-

ทับที1ชายทะเล
2มีคนพากันมาหาพระองค์มาก
นัก พระองค์จึงเสดจ็ลงไปประ-
ทับในเรือ และบรรดาคนเหล่า
นัNนกยื็นอยู่บนฝั1ง
3 แล้ วพระองค์ ก็ ตรั สกั บเขา
หลายประการเป็นคาํอุปมาว่ า
"ดูเถิด มีผู้หว่านคนหนึ1งออกไป
หว่านพืช
4และเมื1 อเขาหว่าน เมล็ดพืชก็
ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกกม็า
กินเสีย
5 บ้างก็ตกในที1ซึ1 งมีพืN นหิน มี
เนืN อดินแต่น้อย จึงงอกขึN นโดย
เรว็เพราะดินไม่ลึก
6แต่เมื1 อแดดจัดแดดก็แผดเผา
เพราะรากไม่มีจึงเหี1ยวไป
7บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้น
หนามกง็อกขึN นปกคลุมเสีย
8 บ้างก็ตกที1 ดินดี แล้วเกิดผล
ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สาม
สิบเท่าบ้าง
9ใครมีหูจงฟังเถิด"

10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระ
องค์ว่า "เหตุไฉนพระองค์ตรัส
กับเขาเป็นคาํอุปมา"
11 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า
"เพราะว่ าข้อความลึ กลั บของ
อาณาจักรแห่งสวรรค์ทรงโปรด
ให้ท่านทัN งหลายรู้ ได้ แต่คน
เหล่านัNนไม่โปรดให้รู้
12 ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิ1ม
เติมให้คนนัN นมีเหลือเฟือ แต่
ผู้ใดที1ไม่มีนัNน แม้ว่าซึ1งเขามีอยู่
จะต้องเอาไปจากเขา
13 เหตุฉะนัN น เราจึงกล่าวแก่
เขาเป็นคาํอุปมา เพราะว่าถึงเขา
เห็นกเ็หมือนไม่เห็น ถึงได้ยินก็
เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ
14 คาํพยากรณ์ ของอิ สยาห์ ก็
สาํเรจ็ในคนเหล่านัNนที1ว่า  `พวก
เจา้จะไดยิ้นก็จริง แต่จะไม่เขา้
ใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่รบัรู ้
15 เพราะว่าชนชาตินี� กลายเป็น
คนมีใจเฉื�อยชา หูก็ตึง และตา
เขาเขาก็ปิด เกรงว่าในเวลาใด
เขาจะเห็นดว้ยตาของเขา และ
ไดยิ้นดว้ยหูของเขา และเขา้ใจ
ดว้ยจิตใจของเขา และจะหัน
กลับมา และเราจะไดร้ักษาเขา
ใหห้าย'
16 แต่ ตาของท่ านทัN งหลายก็
เป็นสุขเพราะได้เห็น และหูของ
ท่านกเ็ป็นสุขเพราะได้ยิน
17 เราบอกความจริงแก่ท่านทัN ง

(GM) ยน AG:AL; กท G:H (A) มธ AE:A-AG (C) ลก G:E; J:L (E) ลก J:G
(J) ปฐก CH:AC; มธ AE:CE (I) มธ AA:AG; มก L:I (AA) มธ AA:CG; มก L:AM-AA
(AC) มธ CG:CI; มก L:CG (AL) อสย H:I; อสค AC:C (AH) สภษ CM:AC; มธ AH:AK
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หน้า 1924มัทธิว AE

หลายว่า ศาสดาพยากรณ์
และผู้ชอบธรรมเป็นอันมากได้
ปรารถนาจะเห็ นซึ1 งท่ านทัN ง
หลายเห็นอยู่นีN  แต่เขามิเคยได้
เห็น และอยากจะได้ยินซึ1 งท่าน
ทัNงหลายได้ยิน แต่เขากม็ิเคยได้
ยิน
18 เหตุฉะนัNน ท่านทัN งหลายจง
ฟังคาํอุปมาว่าด้วยผู้ หว่านพืช
นัNน
19 เมื1อผู้ใดได้ยินพระวจนะแห่ง
อาณาจักรนัN นแต่ไม่เข้าใจ มาร
ร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ1 งหว่านใน
ใจเขานัNนไปเสีย นั1นแหละได้แก่
ผู้ซึ1งรับเมลด็ริมหนทาง
20 และผู้ ที1 รั บเมล็ดซึ1 งตกใน
ที1ดินซึ1งมีพืN นหินนัNน ได้แก่บุค-
คลที1 ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับ
ทันทีด้วยความปรีดี
21 แต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทน
อยู่ชั1วคราว และเมื1อเกิดการยาก
ลาํบาก หรือการข่มเหงต่างๆ
เพราะพระวจนะนัNน ต่อมาเขาก็
เลิกเสีย
22 ผู้ ที1 รั บเมล็ ดซึ1 งตกกลาง
หนามนัN น ได้แก่บุคคลที1 ได้ฟัง
พระวจนะ แล้วความกังวลตาม
ธรรมดาโลก และการล่อลวง
แห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะ
นัNนเสีย และเขาจึงไม่เกิดผล
23 ส่วนผู้ที1 รับเมลด็ซึ1 งตกในดิน
ดีนัN น ได้แก่บุคคลที1 ได้ยินพระ

วจนะและเข้าใจ คนนัNนกเ็กิดผล
ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สาม
สิบเท่าบ้าง"

คําอุปมาเกี)ยวกบั
ขา้วสาลีและขา้วละมาน

24 พระองค์ ตรั สคาํอุ ปมาอี ก
ข้อหนึ1 งให้ เขาทัN งหลายฟั งว่ า
"อาณาจักรแห่งสวรรค์ เปรียบ
เหมือนชายคนหนึ1 งได้หว่านพืช
ดีในนาของตน
25 แต่ เมื1 อคนทัN งหลายนอน
หลับอยู่ ศัตรูของคนนัN นมา
หว่านข้าวละมานปนกับข้าวสาลี
นัNนไว้ แล้วกห็ลบไป
26 ครัN นต้นข้าวนัN นงอกขึN นออก
รวงแล้ว ข้าวละมานกป็รากฏขึN น
ด้วย
27 พวกผู้ รับใช้แห่งเจ้าบ้านจึง
มาแจ้งแก่นายว่า `นายเจ้าข้า
ท่านได้หว่านพืชดีในนาของท่าน
มิใช่หรือ แต่มีข้าวละมานมาจาก
ไหน'
28 นายกต็อบพวกเขาว่า `นีN เป็น
การกระทาํของศัตรู' พวกผู้ รับ
ใช้จึงถามนายว่า `ท่านปรารถนา
จะให้พวกเราไปถอนและเก็บ
ข้าวละมานหรือ'
29 แต่นายตอบว่า `อย่าเลย
เกลือกว่าเมื1อกาํลังถอนข้าวละ-
มานจะถอนข้าวสาลีด้วย
30 ให้ทัN งสองจาํเริญไปด้วยกัน
จนถึงฤดูเกี1ยว และในเวลาเกี1ยว

(AJ) มก L:AE-CM; ลก J:AA-AG (AI) มธ L:CE
(CM) อสย GJ:C; อสค EE:EA-EC; ยน G:EG (CA) มธ AA:H; กจ AL:CC
(CC) ยรม L:E; มธ AI:CE; มก AM:CE (CE) ยน AG:G; ฟป A:AA; คส A:H (EM) มธ E:AC
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หน้า 1925 มัทธิว AE

นัN นเราจะสั1 งผู้ เกี1 ยวว่า "จงเก็บ
ข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผา
ไฟเสีย แต่ข้าวสาลีนัN นจงเก็บไว้
ในยุ้งฉางของเรา"'"

คําอุปมาเกี)ยวกบั
เมล็ดพนัธุผ์กักาด
(มก L:EM, EC)

31 พระองค์ยังตรัสคาํอุปมาอีก
ข้อหนึ1 งให้เขาฟังว่า "อาณาจักร
แห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ด
พันธุ์ ผักกาดเมล็ดหนึ1 ง ซึ1 งชาย
คนหนึ1 งเอาไปเพาะลงในไร่ของ
ตน
32 เมล็ดนัN นที1 จริ งก็ เล็กกว่ า
เมล็ดทัN งปวง แต่เมื1 องอกขึN น
แล้วกใ็หญ่ที1สุดท่ามกลางผักทัN ง
หลาย และจาํเริญเป็นต้นไม้จน
นกในอากาศมาทาํ รังอาศัยอยู่
ตามกิ1งก้านของต้นนัNนได้"

คําอุปมาเกี)ยวกบัเชื� อ
(ลก AE:CM-CA)

33 พระองค์ยังตรัสคาํอุปมาให้
เขาฟังอีกข้อหนึ1งว่า "อาณาจักร
แห่งสวรรค์ เปรียบเหมือนเชืN อ
ซึ1 งผู้ หญิงคนหนึ1 งเอามาเจือลง
ในแป้งสามถัง จนแป้งนัNนฟูขึN น
ทัNงหมด"
34 ข้อความเหล่านีN ทัN งสิN น พระ
เยซูตรัสกับหมู่ชนเป็นคาํอุปมา
และนอกจากคาํอุปมา พระองค์
มิได้ตรัสกับเขาเลย
35 ทัN งนีN เพื1 อจะให้ สาํ เร็จตาม

พระวจนะที1 ตรั สโดยศาสดา
พยากรณ์ว่า `เราจะอา้ปากกล่าว
คําอุปมา เราจะกล่าวขอ้ความซึ�ง
ปิดซ่อนไวต้ั �งแต่เดิมสรา้งโลก'
ทรงอธิบายคําอุปมาเกี)ยวกบั
ขา้วสาลีและขา้วละมาน

36 แล้วพระเยซูจึงทรงให้ฝูงชน
เหล่านัN นจากไปและเสด็จเข้าไป
ในเรือน พวกสาวกของพระองค์
ก็มาเฝ้าพระองค์ทูลว่า "ขอ
พระองค์ ทรงโปรดอธิ บายให้
พวกข้าพระองค์เข้าใจคาํอุปมา
ที1ว่าด้วยข้าวละมานในนานัNน"
37 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ผู้
หว่านเมล็ดพืชดีนัN นได้แก่บุตร
มนุษย์
38 นานัN นได้แก่โลก ส่วนเมล็ด
พืชดีได้แก่ลูกหลานแห่งอาณา
จักร แต่ข้าวละมานได้แก่ลูก
หลานของมารร้าย
39 ศัตรู ผู้ หว่านข้าวละมานได้
แก่พญามาร  ฤดูเกี1ยวได้แก่การ
สิN นสุดของโลกนีN  และผู้เกี1ยวนัNน
ได้แก่พวกทูตสวรรค์
40 เหตุฉะนัN น เขาเก็บข้าวละ-
มานเผาไฟเสียอย่างไร ในการ
สิN นสุดของโลกนีN ก ็จะเป็นอย่าง
นัNน
41 บุ ตรมนุ ษย์ จะใช้ พวกทู ต
สวรรค์ ของท่ านออกไปเก็ บ
กวาดทุกสิ1งที1ทาํให้หลงผิด และ
บรรดาผู้ที1ทาํความชั1 วช้าไปจาก

(EA) อสย C:C-E; มคา L:A; มก L:EM (EC) สดด AML:AC; อสค AK:CC-CL; EA:E-I
(EE) ลก AE:CM; A คร G:H (EL) มก L:EE; ยน AM:H (EG) สดด KJ:C; รม AH:CG-CH
(EJ) ปฐก E:AG; มธ CL:AL (EI) ยอล E:AE; วว AL:AG (LA) มธ AJ:K; C ปต C:A-C
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อาณาจักรของท่าน
42 และจะทิN งลงในเตาไฟอันลุก
โพลง ที1 นั1 นจะมีการร้องไห้ขบ
เขีN ยวเคีN ยวฟัน
43 คราวนัN นผู้ชอบธรรมจะส่อง
แสงอยู่ ในอาณาจั กรพระบิดา
ของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมีหู
จงฟังเถิด

คําอุปมาเกี)ยวกบั
ขุมทรพัยที์)ซ่อนไว้

44 อีกประการหนึ1 ง อาณาจักร
แห่ งสวรรค์ เปรียบเหมื อนขุม
ทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่ งนา เมื1 อมี
ผู้ ใดพบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก
และเพราะความปรีดี จึ งไปขาย
สรรพสิ1 งซึ1 งเขามีอยู่ แล้วไปซืN อ
ทุ่งนานัNน

คําอุปมาเกี)ยวกบั
ไข่มุกราคามาก

45 อีกประการหนึ1 ง อาณาจักร
แห่ งสวรรค์ เปรียบเหมื อนพ่อ
ค้าที1ไปหาไข่มุกอย่างดี
46 ซึ1 งเมื1 อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ1 ง
มีค่ามาก ก็ไปขายสิ1 งสารพัดซึ1 ง
เขามีอยู่ ไปซืN อไข่มุกนัNน
คําอุปมาเกี)ยวกบัอวนจับปลา

47 อีกประการหนึ1 ง อาณาจักร
แห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที1
ลากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทุก
ชนิด
48 ซึ1 งเมื1 อเต็มแล้ว เขาก็ลาก
ขึN นฝั1 งนั1 งเลือกเอาแต่ที1 ดี ใส่ใน

ภาชนะ แต่ที1ไม่ดีนัNนกท็ิN งเสีย
49 ในการสิN นสุ ดของโลกก็จะ
เป็นอย่างนัN นแหละ พวกทูต
สวรรค์จะออกมาแยกคนชั1วออก
จากคนชอบธรรม
50 แล้วจะทิN งลงในเตาไฟอันลุก
โพลง ที1 นั1 นจะมีการร้องไห้ขบ
เขีN ยวเคีN ยวฟัน"
51 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ข้อ
ความเหล่านีN ท่านทัN งหลายเข้าใจ
แล้วหรือ" เขาทูลตอบพระองค์
ว่า "เข้าใจ พระเจ้าข้า"
52 ฝ่ายพระองค์ตรัสกับเขาว่า
"เพราะฉะนัN นพวกธรรมาจารย์
ทุ กคนที1 ได้ รั บการสั1 งสอนถึ ง
อาณาจักรแห่งสวรรค์แล้ว กเ็ป็น
เหมือนเจ้าของบ้านที1 เอาทัN งของ
ใหม่และของเก่ าออกจากคลั ง
ของตน"

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธ
ที)เมืองนาซาเร็ธ

53 ต่อมาเมื1 อพระเยซูได้ตรัสคาํ
อุปมาเหล่านีN เสรจ็แล้ว พระองค์
กเ็สดจ็ไปจากที1นั1น
54 เมื1อพระองค์เสด็จมาถึงบ้าน
เมืองของพระองค์แล้ว พระ
องค์ก็สั1 งสอนในธรรมศาลาของ
เขา จนคนทัNงหลายประหลาดใจ
แล้วพูดกันว่า "คนนีN มีสติปัญญา
และการอิทธิฤทธิR อย่างนีN มาจาก
ไหน
55 คนนีN เป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ

(LC) มธ E:AC; วว AI:CM (LE) ดนล AC:E; มธ AE:I (LL) อสย GG:A; ฟป E:K-J
(LH) สภษ C:L; E:AL-AG; J:AM (LK) มธ CC:I-AM (LI) มธ CG:EC (GC) พซม K:AE
(GL) มธ C:CE; มก H:A; ลก L:AH; ยน K:AG (GG) อสย LI:K; มธ AC:LH; มก H:E
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มารดาของเขาชื1 อมารีย์มิใช่หรือ
และน้องชายของเขาชื1 อยากอบ
โยเสส ซีโมน และยูดาสมิใช่หรือ
56 และน้องสาวทัN งหลายของเขา
ก็อยู่กับเรามิใช่หรือ เขาได้สิ1 ง
ทัNงปวงเหล่านีN มาจากไหน"
57 เขาทัN งหลายจึ งหมางใจใน
พระองค์ ฝ่ายพระเยซูตรัสกับ
เขาว่า "ศาสดาพยากรณ์จะไม่
ขาดความนับถือ เว้นแต่ในบ้าน
เมืองของตน และในครัวเรือน
ของตน"
58 พระองค์ จึงมิได้ทรงกระทาํ
การอิทธิฤทธิR มากที1นั1 น เพราะ
เขาไม่มีความเชื1อ

ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา
ถูกตดัศีรษะ

(มก H:AL-CI; ลก I:K-I)

14
ครัN งนัN นเฮโรดเจ้าเมือง
ได้ ยิ นกิ ตติ ศั พท์ ของ

พระเยซู
2จึงกล่าวแก่พวกคนใช้ของท่าน
ว่า "ผู้นีN แหละเป็นยอห์นผู้ให้รับ
บัพติศมา ท่านได้เป็นขึN นมาจาก
ความตายแล้ว เหตุฉะนัN นท่าน
จึงกระทาํการอิทธิฤทธิR ได้"
3 ด้วยว่าเฮโรดได้จับยอห์นมัด
แล้วขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่นาง
เฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปน้อง
ชายของตน
4 เพราะยอห์ นเคยทู ลท่ านว่ า
"ท่ านผิดพระราชบัญญัติที1 รับ

นางมาเป็นภรรยา"
5ถึ งเฮโรดอยากจะฆ่ายอห์นก็
กลัวประชาชน ด้วยว่าเขาทัN ง
หลายนับถือยอห์นว่า เป็น
ศาสดาพยากรณ์
6แต่เมื1 อวันฉลองวันกาํเนิดของ
เฮโรดมาถึง บุตรสาวนางเฮ-
โรเดียสก็เต้นราํต่อหน้าเขาทัN ง
หลาย ทาํให้เฮโรดชอบใจ
7เฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่า
เธอจะขอสิ1งใดๆกจ็ะให้สิ1งนัNน
8 บุตรสาวก็ทูลตามที1มารดาได้
สั1 งไว้แล้วว่า "ขอศีรษะยอห์น
ผู้ ให้ รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้
หม่อมฉันที1นี1 เพคะ"
9 ฝ่ ายกษัตริ ย์ เฮโรดก็เศร้ าใจ
แต่ เพราะเหตุที1 ได้ปฏิญาณไว้
และเพราะเห็นแก่พวกที1เอนกาย
ลงรับประทานด้วยกันกับท่ าน
จึงออกคาํสั1งอนุญาตให้
10 แล้ วก็ ใช้ คนไปตั ดศี รษะ
ยอห์นในคุก
11 เขาจึงเอาศีรษะของยอห์นใส่
ถาดมาให้หญิงสาวนัNน หญิงสาว
นัNนกเ็อาไปให้มารดา
12 ฝ่ายพวกสาวกของยอห์นก็
มารับเอาศพไปฝังไว้ แล้วก็มา
ทูลพระเยซูให้ทรงทราบ

ทรงเลี� ยงอาหาร
ฝูงชนหา้พนัคน

13 เมื1 อพระเยซูทรงได้ยินแล้ว
พระองค์จึงลงเรือเสด็จไปจากที1

(GK) มธ AA:H; มก H:E-L; ลก L:CL; ยน L:LL (GJ) มก H:G-H; ยน G:LL, LH-LK
(A) มก H:AL-CI; ลก I:K-I (E) มธ L:AC; มก H:AK; ลก E:AI-CM (L) ลนต AJ:AH
(G) มธ CA:CH; ลก CM:H (AE) มธ AM:CE; AC:AG; มก H:EC-LL; ลก I:AM-AK; ยน H:A
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หน้า 1928มัทธิว AL

นั1น ไปยังที1เปลี1ยวแต่ลาํพังพระ
องค์ เมื1อประชาชนทัNงปวงได้ยิน
เขาก็ออกจากเมืองต่ างๆเดิ น
ตามพระองค์ไป
14 ครัN นพระเยซู เสด็จขึN นจาก
เรือแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรง
สงสารเขา จึงได้ทรงรักษาคน
ป่วยของเขาให้หาย
15 ครัN นเวลาเย็นแล้วพวกสาวก
ของพระองค์มาทูลพระองค์ ว่า
"ที1นี1กันดารอาหารนัก และบัดนีN
ก ็เย็นลงมากแล้ว ขอพระ
องค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด
เพื1 อเขาจะได้ไปซืN ออาหารตาม
หมู่บ้านสาํหรับตนเอง"
16 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สกั บพวก
สาวกว่า "เขาไม่จาํเป็นต้องไป
จากที1นี1  พวกท่านจงเลีN ยงเขา
เถิด"
17 พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า
"ที1 นี1 พวกข้าพระองค์มีแต่ขนม
ปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัว
เท่านัNน"
18 พระองค์จึงตรัสว่า "เอา
อาหารนัNนมาให้เราที1นี1 เถิด"
19 แล้วพระองค์ทรงสั1 งให้คน
เหล่านัN นนั1 งลงที1หญ้า เมื1 อทรง
รับขนมปังห้าก้อนกับปลาสอง
ตัวนัN นแล้ว ก็ทรงแหงนพระ
พักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ทรงขอบพระ
คุณ และหักขนมปังส่งให้เหล่า

สาวก เหล่าสาวกกแ็จกให้คนทัNง
ปวง
20 เขาได้กินอิ1มทุกคน ส่วนเศษ
อาหารที1 ยังเหลือนัNน เขาเกบ็ไว้
ได้ถึงสิบสองกระบุงเตม็
21 ฝ่ายคนที1 ได้รับประทานอา-
หารนัN นมี ผู้ ชายประมาณห้าพัน
คน มิได้นับผู้หญิงและเดก็
พระเยซูทรงเสด็จดําเนินบนนํ�า

(มก H:LG-GH)
(ยน H:AG-CA)

22 ในทันใดนัN นพระเยซูได้ตรัส
ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ลง
เรือข้ามฟากไปก่อน ส่วนพระ
องค์ ทรงรอส่ งประชาชนกลั บ
บ้าน
23 และเมื1 อให้ประชาชนเหล่า
นัN นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จ
ขึN นไปบนภูเขาโดยลาํพังเพื1 อจะ
อธิษฐาน เมื1 อถึงเวลาคํ1า พระ
องค์ยังทรงอยู่ที1นั1นแต่ผู้เดียว
24 แต่ขณะนัNนเรืออยู่กลางทะเล
แล้ว และถูกคลื1นโคลงเพราะ
ทวนลมอยู่
25 ครัN นเวลาสามยามเศษ พระ
เยซูจึงทรงดาํเนินบนนํNาทะเลไป
ยังเหล่าสาวก
26 เมื1 อเหล่าสาวกเห็นพระองค์
ทรงดาํเนินมาบนทะเล เขากต็ก
ใจนัก พูดกันว่า "เป็นผี" เขาจึง
ร้องอึงไปเพราะความกลัว
27 ในทันใดนัN นพระเยซูตรัสกับ

(AL) มธ I:EH; มก H:EL (AG) มก H:EG; ลก I:AC
(AI) A ซมอ I:AE; มธ AG:EH; มก H:LA; J:K; AL:CC; ลก CL:EM; กจ CK:EG; รม AL:H
(CE) มก H:LH; ลก I:CJ; ยน H:AG-AH (CH) โยบ I:J (CK) กจ CE:AA; CK:CC, CG, EH
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หน้า 1929 มัทธิว AL, AG

เขาว่า "จงชื1นใจเถิด คือเราเอง
อย่ากลัวเลย"

เปโตรสงสยัและจมลง
28 ฝ่ ายเปโตรจึ งทู ลตอบพระ
องค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็น
พระองค์แน่แล้ว ขอทรงโปรดให้
ข้าพระองค์เดินบนนํNาไปหาพระ
องค์"
29 พระองค์ตรัสว่า "มาเถิด"
เมื1อเปโตรลงจากเรือแล้ว เขาก็
เดินบนนํNาไปหาพระเยซู
30 แต่เมื1 อเขาเห็นลมพัดแรงก็
กลัว และเมื1 อกาํลังจะจมก็ร้อง
ว่า "พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้า
พระองค์ด้วย"
31 ในทันใดนัN น พระเยซูทรง
เอืN อมพระหัตถ์จับเขาไว้ แล้ว
ตรัสกับเขาว่า "โอ คนมีความ
เชื1อน้อย เจ้าสงสัยทาํไม"
32 เมื1 อพระองค์กับเปโตรขึN น
เรือแล้ว ลมกส็งบลง
33 เขาทัNงหลายที1อยู่ในเรือจึงมา
นมัสการพระองค์ทูลว่า "พระ
องค์ทรงเป็นพระบุตรของพระ
เจ้าจริงแล้ว"
34 ครัNนพวกเขาข้ามฟากไปแล้ว
กม็าถึงแขวงเยนเนซาเรท
35 เมื1 อคนในสถานที1 นัN นรู้ จัก
พระองค์แล้ว ก็ใช้คนไปบอก
กล่าวทั1 วแคว้นนัN น ต่างก็พา
บรรดาคนเจ็บป่ วยมาเฝ้ าพระ
องค์

36 เขาทูลอ้อนวอนขอพระองค์
โปรดให้เขาได้แตะต้องแต่ชาย
ฉลองพระองค์เท่านัN น และผู้
ใดได้แตะต้องแล้ว ก็หายป่วย
บริบูรณ์ดีทุกคน
ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์

และพวกฟาริสี
(มก K:A-CE)

15
ครัN งนัN น พวกธรรมา-
จารย์และพวกฟาริสี ซึ1ง

มาจากกรุงเยรูซาเลม็ มาทูลถาม
พระเยซูว่า
2 "ทาํ ไมพวกสาวกของท่ านจึง
ละเมิดประเพณีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ด้วยว่าเขามิได้ล้าง
มือเมื1อเขารับประทานอาหาร"
3แต่พระองค์ได้ตรัสตอบเขาว่า
"เหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระ
บัญญัติของพระเจ้าด้วยประ-
เพณีของพวกท่านด้วยเล่า
4 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญ-
ญัติไว้ว่า `จงให้เกียรติแก่บิดา
มารดาของตน' และ `ผู ้ใด
แช่งด่าบิดามารดาของตน ผูน้ั �น
ตอ้งถูกปรบัโทษถึงตาย'
5แต่พวกท่านกลับสอนว่า `ผู้ใด
จะกล่าวแก่บิดามารดาว่า "สิ1 ง
ใดของข้าพเจ้าซึ1 งอาจเป็นประ-
โยชน์แก่ท่าน สิ1 งนัN นเป็นของ
ถวายแล้ว"
6 ผู้นัN นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดา
มารดาของตน' อย่างนัN นแหละ

(EA) มธ H:EM; J:CH (EE) สดด C:K; มธ AH:AH; มก A:A; ลก L:LA; ยน A:LI; กจ J:EK
(EL) มก H:GE; ลก G:A (EH) มธ I:CM; มก E:AM (A) มก K:A; ยน A:AI; กจ CG:K
(C) มก K:G (L) อพย CM:A; ลนต AI:E; พบญ G:AH; สภษ CM:CM (G) มก K:AA-AC
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หน้า 1930มัทธิว AG

ท่านทัN งหลายทาํให้พระบัญญัติ
ของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะ
เห็นแก่ประเพณีของพวกท่าน
7ท่านคนหน้าซื1อใจคด อิสยาห์
ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้ว
ว่า
8 `ประชาชนนี� เขา้มาใกลเ้ราดว้ย
ปากของเขา และให้เกียรติเรา
ดว้ยริมฝีปากของเขา แต่ใจของ
เขาห่างไกลจากเรา
9 เขานมัสการเราโดยหาประ-
โยชน์มิได ้ ดว้ยเอาบทบัญญัติ
ของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็น
พระดาํรสัสอน'"
10 แล้วพระองค์ทรงเรียกประ-
ชาชนและตรัสกับเขาว่า "จงฟัง
และเข้าใจเถิด
11 มิใช่สิ1งซึ1งเข้าไปในปากจะทาํ
ให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ1 งซึ1 ง
ออกมาจากปากนัN นแหละทาํให้
มนุษย์เป็นมลทิน"
12 ขณะนัNนพวกสาวกมาทูลพระ
องค์ว่า "พระองค์ทรงทราบแล้ว
หรือว่า เมื1อพวกฟาริสีได้ยินคาํ
ตรัสนัNน เขาแค้นเคืองใจนัก"
13 พระองค์จึงตรัสตอบว่า "ต้น
ไม้ ใดๆทุกต้นซึ1 งพระบิดาของ
เราผู้ทรงสถิตในสวรรค์มิได้ทรง
ปลูกไว้จะต้องถอนเสีย
14 ช่างเขาเถิด เขาเป็นผู้นาํตา
บอดนาํทางคนตาบอด ถ้าคนตา
บอดนาํทางคนตาบอด ทัN งสอง

จะตกลงไปในบ่อ"
15 ฝ่ ายเปโตรทู ลพระองค์ ว่ า
"ขอทรงโปรดอธิบายคาํอุปมานีN
ให้พวกข้าพระองค์ทราบเถิด"
16 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สตอบว่ า
"ท่านทัN งหลายยังไม่เข้ าใจด้วย
หรือ
17 ท่านยังไม่เข้าใจหรือว่า สิ1 ง
ใดๆซึ1 งเข้าไปในปากก็ลงไปใน
ท้อง แล้วกถ่็ายออกลงส้วมไป
18 แต่สิ1 งที1 ออกจากปากก็ออก
มาจากใจ สิ1 งนัN นแหละทาํให้
มนุษย์เป็นมลทิน
19 ความคิดชั1 วร้าย การฆาต-
กรรม การผิดผัวผิดเมีย การ
ล่วงประเวณี การลักขโมย การ
เป็นพยานเทจ็ การพูดหมิ1 น
ประมาท กอ็อกมาจากใจ
20 สิ1 ง เหล่ านีN แหละที1 ทาํ ให้
มนุษย์เป็นมลทิน แต่ซึ1 งจะรับ
ประทานอาหารโดยไม่ ล้ างมื อ
ก่อน ไม่ทาํให้มนุษย์เป็นมลทิน"
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอนั

ไดร้บัการรกัษาใหห้าย
(มก K:CL-EM)

21 แล้วพระเยซู เสด็จไปจากที1
นั1 นเข้าไปในเขตแดนเมืองไทระ
และเมืองไซดอน
22 ดูเถิด มีหญิงชาวคานาอัน
คนหนึ1 งมาจากเขตแดนนัN นร้อง
ทูลพระองค์ว่า "โอ พระองค์ผู้
ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรง

(K) มก K:H (J) สดด KJ:EH; อสย CI:AE (I) อสย CI:AE (AM) มก K:AL
(AA) กจ AM:AG (AE) อสย HM:CA (AL) อสย I:AH (AG) มก K:AK (AH) มธ AH:I
(AK) A คร H:AE (AJ) มธ AC:EL (AI) ปฐก H:G (CA) มก K:CL-EM (CC) มธ A:A
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โปรดเมตตาข้าพระองค์เถิด ลูก
สาวของข้ าพระองค์มี ผี สิ งอยู่
เป็นทุกข์ลาํบากยิ1งนัก"
23 ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขา
สักคาํเดียว และพวกสาวกของ
พระองค์มาอ้ อนวอนพระองค์
ทูลว่า "ไล่เธอไปเสียเถิด เพราะ
เธอร้องตามเรามา"
24 พระองค์ตรัสตอบว่า "เรามิ
ได้รับใช้มาหาผู้ใด เว้นแต่แกะ
หลงของวงศ์วานอิสราเอล"
25 ฝ่ ายหญิงนัN นก็มานมัสการ
พระองค์ทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า
ขอทรงโปรดช่ วยข้ าพระองค์
เถิด"
26 พระองค์จึงตรัสตอบว่า "ซึ1ง
จะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่
สุนัขกไ็ม่ควร"
27 ผู้หญิงนัN นทูลว่า "จริงพระ
องค์เจ้าข้า แต่สุนัขนัN นย่อมกิน
เดนที1ตกจากโต๊ะนายของมัน"
28 แล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่า
"โอ หญิงเอ๋ย ความเชื1อของเจ้า
ก็มาก ให้เป็นไปตามความ
ปรารถนาของเจ้าเถิด" และลูก
สาวของเขากห็ายเป็นปกติตัN งแต่
ขณะนัNน
ทรงรกัษาฝูงชนใหห้ายจากโรค

(มก K:EA-EK)
29 พระเยซูจึงเสด็จจากที1นั1นมา
ยังทะเลกาลิลี แล้วเสด็จขึN นไป
บนภูเขาทรงประทับที1นั1น

30 และประชาชนเป็นอันมากมา
เฝ้าพระองค์ พาคนง่อย คนตา
บอด คนใบ้ คนพิการ และคน
เจ็บอื1 นๆหลายคนมาวางแทบ
พระบาทของพระเยซู แล้วพระ
องค์ทรงรักษาเขาให้หาย
31 คนเหล่านัNนจึงอัศจรรย์ใจนัก
เมื1 อเห็นคนใบ้พูดได้ คนพิการ
หายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้
คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็
สรรเสริ ญพระเจ้ าของชนชาติ
อิสราเอล

ทรงเลี� ยงอาหารคนสี)พนั
(มก J:A-I)

32 ฝ่ายพระเยซู ทรงเรียกพวก
สาวกของพระองค์ มาตรั สว่ า
"เราสงสารคนเหล่านีN  เพราะ
เขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้ว
และไม่มีอาหารจะกิน เราไม่
อยากให้เขาไปเมื1 อยังอดอาหาร
อยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิN นแรง
ลงตามทาง"
33 พวกสาวกทู ลพระองค์ ว่ า
"ในถิ1 นทุรกันดารนีN  เราจะหา
อาหารที1ไหนพอเลีN ยงคนเป็นอัน
มากนีN ให้อิ1มได้"
34 พระเยซู จึ งตรัสถามเขาว่ า
"ท่านมีขนมปังกี1 ก้อน" เขาทูลว่า
"มี เจ็ดก้ อนกับปลาเล็กๆสอง
สามตัว"
35 พระองค์จึงสั1 งประชาชนให้
นั1งลงที1พืN นดิน

(CL) มธ AM:G-H; รม AG:J (CH) มธ K:H; ฟป E:C (CJ) ลก K:I
(CI) มธ L:AJ; มก K:EA-EK (EM) อสย EG:G-H; มธ AA:G; มก K:CG; ลก K:CC, EJ
(EA) ลก G:CG-CH; AI:EK-EJ (EC) มก J:A-AM (EE) C พกษ L:LE
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36 แล้วพระองค์ทรงรับขนมปัง
เจ็ดก้ อนและปลาเหล่ านัN นมา
ขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักส่ง
ให้เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่า
สาวกกแ็จกให้ประชาชน
37 และคนทัNงปวงได้รับประทาน
อิ1 มทุกคน อาหารที1 เหลือนัN น
เขาเกบ็ได้เจด็กระบุงเตม็
38 ผู้ที1 ได้รับประทานอาหารนัN น
มีผู้ชายสี1พันคน มิได้นับผู้หญิง
และเดก็
39 พระองค์ตรัสสั1 งให้ประชาชน
ไปแล้ว ก็เสด็จลงเรือมาถึงเขต
เมืองมักดาลา

พวกฟาริสีหนา้ซื)อใจคด
รอ้งขอหมายสําคญั

(มก J:AM-AC)

16
พวกฟาริสีกับพวกสะดูสี
ได้มาทดลองพระองค์

โดยขอร้องให้พระองค์สาํแดง
หมายสาํคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขา
เห็น
2 พระองค์ จึ งตรั สตอบเขาว่ า
"พอตกเย็นท่านทัN งหลายพูดว่า
`รุ่งขึN นอากาศจะโปร่งดีเพราะฟ้า
สีแดง'
3ในเวลาเช้าท่านพูดว่า `วันนีN จะ
เกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและ
มัว' โอ คนหน้าซื1อใจคด ท้อง
ฟ้านัN นท่านทัN งหลายยังอาจสัง-
เกตรู้และเข้าใจได้ แต่หมาย
สาํ คัญแห่ งกาลนีN ท่ านกลับไม่

เข้าใจ
4คนชาติ ชั1 วและเล่นชู้ แสวงหา
หมายสาํคัญ และจะไม่โปรดให้
หมายสาํคัญแก่เขา เว้นไว้แต่
หมายสาํคัญของโยนาห์ศาสดา
พยากรณ์เท่านัN น" แล้วพระองค์
กเ็สดจ็ไปจากเขา
5 ฝ่ ายพวกสาวกของพระองค์
เมื1 อข้ามฟากนัN นได้ลืมเอาขนม
ปังไปด้วย

เชื� อเป็นสญัญลกัษณ์
แสดงถึงคําสอนที)ผิด

(มก J:AE-CA)
6พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จง
สั งเกตและระวั งเชืN อแห่ งพวก
ฟาริสีและพวกสะดูสีให้ดี"
7 เหล่ าสาวกจึ งปรึ กษากั นว่ า
"เพราะเหตุที1 เรามิได้เอาขนมปัง
มา"
8 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัส
กับเขาว่า "โอ ผู้มีความเชื1อน้อย
เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากัน
และกันถึงเรื1องไม่ได้เอาขนมปัง
มา
9ท่านยังไม่เข้าใจและจาํไม่ ได้
หรือ เรื1องขนมปังห้าก้อนกับคน
ห้าพันคนนัN น ท่านเก็บที1 เหลือ
ได้กี1กระบุง
10 หรือขนมปังเจ็ดก้อนกับคน
สี1พันคนนัNน ท่านเกบ็ที1เหลือได้
กี1กระบุง
11 เป็นไฉนพวกท่ านถึงไม่ เข้า

(EH) A ซมอ I:AE; มธ AL:AI; ลก CC:AK; ยน H:AA, CE; กจ CK:EG (EI) มก J:AM
(A) มธ AC:EJ; มก J:AA; ลก AA:AH (L) สภษ EM:AC; มธ AC:EI (G) มก J:AL
(H) มก J:AG; ลก AC:A (I) มธ AL:AG-CA; มก H:EM-LL (AM) มธ AG:EC; มก J:A-I
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ใจว่า เรามิได้พูดกับท่านด้วย
เรื1 องขนมปัง แต่ได้ว่าให้ท่าน
ระวั งเชืN อแห่ งพวกฟาริ สี และ
พวกสะดูสีให้ดี"
12 แล้ วพวกสาวกก็ เ ข้ าใจว่ า
พระองค์มิได้ตรัสสั1 งเขาให้ระวัง
เชืN อขนมปัง แต่ให้ระวังคาํสอน
ของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

การยอมรบัอนัยิ)งใหญ่
ของเปโตร

13 ครัN นพระเยซู เสด็จเข้าไปใน
เขตเมืองซีซารียาฟีลิปปี พระ
องค์จึงตรัสถามพวกสาวกของ
พระองค์ว่า "คนทัNงหลายพูดกัน
ว่าเราซึ1งเป็นบุตรมนุษย์คือผู้ใด"
14 เขาจึงทูลตอบว่า "บางคนว่า
เป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่
บางคนว่าเป็นเอลียาห์ และคน
อื1นว่าเป็นเยเรมีย์ หรือเป็นคน
หนึ1งในพวกศาสดาพยากรณ์"
15 พระอง ค์ ต รั สถามเขา ว่ า
"แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นผู้
ใด"
16 ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า "พระ
องค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"

พระคริสตเ์ป็น
รากฐานแห่งคริสตจักร

17 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ซี-
โมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านกเ็ป็นสุข
เพราะว่าเนืN อหนังและโลหิตมิได้
แจ้งความนีN แก่ท่าน แต่พระบิดา

ของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรง
แจ้งให้ทราบ
18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่าน
คือเปโตร และบนศิลานีN
เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้
และประตูแห่ งนรกจะมี ชั ยต่อ
คริสตจักรนัNนกห็ามิได้
19 เราจะมอบลูกกุญแจของอา-
ณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน
ท่านจะผูกมัดสิ1 งใดในโลก สิ1 ง
นัN นก็จะถูกมัดในสวรรค์ และ
ท่านจะปล่อยสิ1 งใดในโลก สิ1 ง
นัNนจะถูกปล่อยในสวรรค์"
20 แล้วพระองค์ทรงกาํชับห้าม
เหล่าสาวกของพระองค์ มิให้
บอกผู้ใดว่า พระองค์ทรงเป็น
พระเยซูพระคริสต์ผู้นัNน

พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง
การตรึงบนไมก้างเขน
และการฟื� นคืนพระชนม์

ของพระองค์
(มก J:EA-EJ)
(ลก I:CC-CK)

21 ตัN งแต่เวลานัN นมา พระเยซู
ทรงเริ1 มเผยแก่เหล่าสาวกของ
พระองค์ว่า พระองค์จะต้อง
เสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และจะ
ต้องทนทุกข์ทรมานหลายประ-
การจากพวกผู้ใหญ่ และพวก
ปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมา-
จารย์ จนต้องถูกประหารเสีย
แต่ในวันที1 สามจะทรงถูกชุบให้

(AE) มก J:CK; ลก I:AJ (AL) มธ AL:C; CA:AA; ลก I:K-I (AG) ยน H:HK
(AH) มธ AL:EE; มก J:CI (AK) มธ AA:CK; A คร C:AM (AJ) โยบ EJ:AK; สดด I:AE
(AI) มธ AJ:AJ (CM) ลก I:CA (CA) ลก I:CC; AJ:EA
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เป็นขึN นมาใหม่
22 ฝ่ ายเปโตรเอามื อจั บพระ
องค์ เริ1 มทูลท้วงพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้าข้า ให้เหตุการณ์
นัN นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิด
อย่าให้เป็นอย่างนัNนแก่พระองค์
เลย"
23 พระองค์ จึ งหันพระพักตร์
ตรัสกับเปโตรว่า "ซาตาน จง
ถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็น
เครื1องกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิ
ได้คิดตามพระดาํริของพระเจ้า
แต่ตามความคิดของมนุษย์"
24 ขณะนัN นพระเยซู จึงตรัสกับ
เหล่าสาวกของพระองค์ว่า "ถ้าผู้
ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นัN นเอา
ชนะตัวเอง และรับกางเขนของ
ตนแบกและตามเรามา
25 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิต
ของตนรอด ผู้นัN นจะเสียชีวิต
แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตของตนเพราะ
เห็นแก่เรา ผู้นัNนจะได้ชีวิตรอด
26 เพราะถ้ าผู้ ใดจะได้สิ1 งของ
สิN นทัN งโลก   แต่ต้องสูญเสีย
จิตวิญญาณของตน ผู้นัN นจะได้
ประโยชน์อะไร หรือผู้นัN นจะนาํ
อะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของ
ตนกลับคืนมา
27 เหตุว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา และ
พร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์ของ
พระองค์ เมื1 อนัN นพระองค์

จะประทานบาํ เหน็จแก่ ทุ กคน
ตามการกระทาํของตน
28 เราบอกความจริงแก่ท่านทัN ง
หลายว่า ในพวกท่านที1 ยืนอยู่ที1
นี1  มีบางคนที1ยังจะไม่รู้รสความ
ตาย จนกว่าจะได้เห็นบุตร
มนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักร
ของท่าน"

การจําแลงพระกาย
ของพระคริสต์

17
ครัN นล่ วงไปได้ หกวั น
แล้ว พระเยซูทรงพา

เปโตร ยากอบ และยอห์นน้อง
ชายของยากอบ ขึN นภูเขาสูงแต่
ลาํพัง
2 แล้ วพระกายของพระองค์ก็
เปลี1 ยนไปต่อหน้าเขา พระ
พั กตร์ ของพระองค์ ก็ ทอแสง
เหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระ
องค์กข็าวผ่องดุจแสงสว่าง
3ดูเถิด โมเสสและเอลียาห์กม็า
ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่ านัN น
กาํลังเฝ้าสนทนากับพระองค์
4ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า "พระ
องค์เจ้าข้า ซึ1 งพวกข้าพระองค์
อยู่ที1นี1ก ็ดี ถ้าพระองค์ต้องพระ
ประสงค์ พวกข้าพระองค์จะทาํ
พลับพลาสามหลังที1 นี1  สาํหรับ
พระองค์หลังหนึ1 ง สาํหรับโม-
เสสหลังหนึ1 ง สาํหรับเอลียาห์
หลังหนึ1ง"
5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคาํ ดู

(CE) C ซมอ AM:CC; รม J:K (CL) C ทธ E:AC; A ปต C:CA (CG) ยน AC:CG
(CH) สดด LI:K-J; ลก AC:CM-CA (CK) ดนล K:AM; มก J:EJ; รม C:H (CJ) ลก I:CK
(A) มก I:C-J (G) พบญ AJ:AG; อสย LC:A; มธ E:AK; มก A:AA; ลก E:CC; ยน AC:CJ
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เถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปก
คลุมเขาไว้ แล้วดูเถิด มีพระ
สุ รเสียงออกมาจากเมฆนัN นว่า
"ท่านผู้นีN เป็นบุตรที1 รักของเรา
เราชอบใจท่านผู้นีN มาก จงฟัง
ท่านเถิด"
6 ฝ่ายพวกสาวกเมื1 อได้ยินก็ซบ
หน้ากราบลงกลัวยิ1งนัก
7พระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขา
แล้วตรัสว่า "จงลุกขึN นเถิด อย่า
กลัวเลย"
8เมื1อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใด
เห็นแต่พระเยซูองค์เดียว
9ขณะที1ลงมาจากภูเขา พระเยซู
ตรัสกาํชับเหล่าสาวกว่า "นิมิต
ซึ1งพวกท่านได้เห็นนัNน อย่าบอก
เล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะ
ฟืN นขึN นมาจากความตาย"
10 เหล่าสาวกกทู็ลถามพระองค์
ว่า "เหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึง
ว่า เอลียาห์จะต้องมาก่อน"
11 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เอ-
ลียาห์ต้องมาก่อนจริง และทาํให้
สิ1งทัNงปวงคืนสู่สภาพเดิม
12 แต่เราบอกแก่ท่านทัN งหลาย
ว่า เอลียาห์นัN นได้มาแล้ว และ
เขาหารู้จักท่านไม่ แต่เขาใคร่ทาํ
แก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทาํ
แล้ว ส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทน
ทุกข์จากเขาเช่นเดียวกัน"
13 แล้วเหล่าสาวกจึงเข้ าใจว่า
พระองค์ ได้ตรัสแก่ เขาเล็งถึ ง

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
อคัรสาวกเกา้คนขาด
ฤทธิ; อํานาจที)จะรกัษา

(มก I:AL-CI; ลก I:EK-LE)
14 ครัN นพระเยซูกับเหล่าสาวก
มาถึงฝูงชนแล้ว มีชายคนหนึ1 ง
มาหาพระองค์คุกเข่าลงต่อพระ
องค์ และทูลว่า
15 "พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพระ
เมตตาแก่ บุตรชายของข้าพระ
องค์ ด้วยว่าเขาเป็นคนบ้า มี
ความทุกข์เวทนามาก เพราะเคย
ตกไฟตกนํNาบ่อยๆ
16 ข้ าพระองค์ ได้พาเขามาหา
พวกสาวกของพระองค์ แต่พวก
สาวกนัNนรักษาเขาให้หายไม่ได้"
17 พระเยซูตรัสตอบว่า "โอ คน
ในยุคที1 ขาดความเชื1 อและมีทิฐิ
ชั1 ว เราจะต้องอยู่กับท่านทัN ง
หลายนานเท่าใด เราจะต้อง
อดทนเพราะท่านไปถึงไหน จง
พาเดก็นัNนมาหาเราที1นี1 เถิด"
18 พระเยซู จึ งตรัสสาํทับผีนัN น
มันกอ็อกจากเขา เดก็กห็ายเป็น
ปกติตัN งแต่เวลานัNนเอง
19 ภายหลั งเหล่ าสาวกมาหา
พระเยซู เป็นส่วนตัวทูลถามว่า
"เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผี
นัNนออกไม่ได้"
20 พระเยซู ต รั สตอบเขา ว่ า
"เพราะเหตุพวกท่านไม่มีความ
เชื1 อ ด้วยเราบอกความจริงแก่

(H) C ปต A:AJ (K) ดนล J:AJ (AM) มลค L:G; มธ AA:AL; AH:AL; มก I:AA
(AA) มลค L:H; ลก A:AK (AC) มธ AA:AL; AL:E; AH:CA; มก I:AC-AE (AE) มธ AA:AL
(AL) มธ AK:AL-AI; มก I:AL-CJ (AK) พบญ EC:G (AJ) ลก L:LA (CM) มธ CA:CA
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ท่านทัNงหลายว่า ถ้าท่านมีความ
เชื1 อเท่าเมล็ดพันธุ์ ผักกาดเมล็ด
หนึ1 ง ท่านจะสั1 งภูเขานีN ว่า `จง
เลื1อนจากที1นี1ไปที1โน่น' มันกจ็ะ
เลื1อน และไม่มีสิ1งใดที1เป็นไปไม่
ได้สาํหรับท่านเลย
21 แต่ ผีชนิดนีN จะไม่ ยอมออก
เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการ
อดอาหาร"
พระเยซูทรงพยากรณอี์กครั� ง

ถึงการทรยศพระองค์
การสิ� นพระชนมแ์ละ
การฟื� นคืนพระชนม์

(มก I:EM-EC; ลก I:LE-LG)
22 ครัN นพระองค์กับเหล่าสาวก
อาศัยอยู่ในแคว้นกาลิลี พระเยซู
จึงตรัสกับเขาว่า "บุตรมนุษย์จะ
ต้องถูกทรยศให้อยู่ในเงืN อมมือ
ของคนทัNงหลาย
23 และเขาทัN งหลายจะประหาร
ชีวิตท่านเสีย ในวันที1สามท่านจะ
กลับฟืN นขึN นมาใหม่" พวกสาวก
กพ็ากันเป็นทุกข์ยิ1งนัก

การอศัจรรยเ์รื)อง
เงินค่าบํารุงพระวิหาร

24 เมื1 อพระองค์กับเหล่าสาวก
มาถึ งเมืองคาเปอรนาอุมแล้ว
พวกคนเก็บค่าบาํ รุงพระวิหาร
มาหาเปโตรถามว่า "อาจารย์
ของท่ านไม่ เสี ยค่ าบาํ รุ งพระ
วิหารหรือ"
25 เปโตรตอบว่า "เสีย" เมื1 อ

เปโตรเข้าไปในเรือน พระเยซู
ทรงกันเขาไว้ แล้วตรัสว่า
"ซีโมนเอ๋ย ท่านคิดเห็นอย่างไร
กษัตริย์ของแผ่นดินโลกเคยเก็บ
ส่วยและภาษีจากผู้ใด จากโอรส
ของพระองค์เองหรือจากผู้อื1น"
26 เปโตรทู ลตอบพระองค์ ว่ า
"เก็บจากผู้อื1 น" พระเยซูจึง
ตรัสกับเขาว่า "ถ้าเช่นนัNนโอรสก็
ไม่ต้องเสีย
27 แต่เพื1 อมิให้ เราทัN งหลายทาํ
ให้เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบด็ที1
ทะเล เมื1อได้ปลาตัวแรกขึN นมาก็
ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงิน
แผ่นหนึ1 ง จงเอาเงินนัN นไป
จ่ายให้แก่เขาสาํหรับเรากับท่าน
เถิด"

พระเยซูทรงอธิบายถึง
ผูเ้ป็นใหญ่ที)สุด

(มก I:EE-EK; ลก I:LH-LJ)

18
ในเวลานัNนเหล่าสาวกมา
เฝ้าพระเยซูทูลว่า "ใคร

เป็นใหญ่ที1สุดในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์"
2พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆ
คนหนึ1งมาให้อยู่ท่ามกลางเขา
3แล้วตรัสว่า "เราบอกความจริง
แก่ท่านทัNงหลายว่า ถ้าพวกท่าน
ไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ
ท่ านจะเข้ าในอาณาจั กรแห่ ง
สวรรค์ไม่ได้เลย
4เหตุฉะนัN น ถ้าผู้ใดจะถ่อมจิต

(CC) มธ AH:CA; มก J:EA; ลก I:CC, CL (CE) มธ CH:CC; ยน AH:H
(CL) มก I:EE (CG) อสย HM:AM-AK (A) มก I:EE-EK; ลก I:LH-LJ; CC:CL-CK
(C) มธ AI:AL; มก AM:AL (E) สดด AEA:C; มธ AI:AL; มก AM:AL (L) มธ CM:CK
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ใจลงเหมือนเดก็เลก็คนนีN  ผู้นัNน
จะเป็นใหญ่ที1 สุดในอาณาจักร
แห่งสวรรค์
5 ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนีN คน
หนึ1 งในนามของเรา ผู้นัN นก็รับ
เรา
6แต่ผู้ใดจะทาํผู้เล็กน้อยเหล่านีN
คนหนึ1 งที1 เชื1 อในเราให้หลงผิด
ถ้าเอาหินโม่ ก้อนใหญ่ผูกคอผู้
นัNนถ่วงเสียที1ทะเลลึกกด็ีกว่า
7 วิบัติแก่โลกนีN ด้วยเหตุให้หลง
ผิด ถึงจาํเป็นต้องมีเหตุให้หลง
ผิด  แต่วิบัติแก่ผู้ที1 ก่อเหตุให้
เกิดความหลงผิดนัNน
8 ด้วยเหตุนีN ถ้ ามือหรือเท้าของ
ท่านทาํให้ท่านหลงผิด จงตัด
ออกและโยนมันทิN งเสียจากท่าน
ซึ1 งท่านจะเข้าสู่ ชีวิตด้วยมือและ
เท้าด้วนยังดีกว่ามีสองมือสอง
เท้า และต้องถูกทิN งในไฟซึ1งไหม้
อยู่เป็นนิตย์
9 ถ้าตาของท่านทาํให้ท่านหลง
ผิด จงควักออกและโยนมันทิN ง
เสียจากท่าน ซึ1 งท่านจะเข้าสู่
ชี วิตด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามี
สองตาและต้องถูกทิN งไปในไฟ
นรก
10 จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ1 นผู้
เลก็น้อยเหล่านีN สักคนหนึ1ง ด้วย
เรากล่าวแก่ท่านทัNงหลายว่า บน
สวรรค์ทูตสวรรค์ประจาํของเขา
เฝ้าอยู่ เสมอต่อพระพักตร์พระ

บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์
คําอุปมาเกี)ยวกบั
แกะที)หลงหาย
(ลก AG:A-K)

11 เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้เสด็จ
มาเพื1 อช่วยผู้ซึ1 งหลงหายไปนัN น
ให้รอด
12 ท่านทัN งหลายคิดเห็นอย่างไร
ถ้าผู้หนึ1 งมีแกะอยู่ร้อยตัว และ
ตัวหนึ1งหลงหายไปจากฝูง ผู้นัNน
จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้แล้ว
ขึN นไปบนภูเขาเที1ยวหาตัวที1หาย
นัNนหรือ
13 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ถ้าเขาพบแกะตัวนัN น เขาจะ
ชื1นชมยินดียิ1งกว่าที1มีแกะเก้าสิบ
เก้าตัวที1มิได้หลงหายนัNน
14 อย่างนัNนแหละ พระบิดาของ
ท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ไม่ทรง
ปรารถนาให้ ผู้ เล็กน้อยเหล่านีN
สักคนหนึ1งพินาศไปเลย

การปฏิบติัต่อพี)นอ้ง
ที)ทําผิดต่อท่าน

15 หากว่าพี1 น้องของท่านผู้หนึ1 ง
ทาํการละเมิดต่อท่าน จงไปแจ้ง
ความผิดบาปนัN นแก่เขาสองต่อ
สองเท่านัNน ถ้าเขาฟังท่าน ท่าน
จะได้พี1น้องคืนมา
16 แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนาํ
คนหนึ1 งหรือสองคนไปด้วย ให้
เป็นพยานสองสามปาก เพื1อทุก
คาํจะเป็นหลักฐานได้

(G) มธ AM:LC; ลก I:LJ (H) มก I:LC (K) มธ CH:CL (J) มธ G:CI-EM; มก I:LE, LG
(AM) อสธ A:AL; สดด EL:K (AA) ลก I:GH; ยน E:AK (AC) มธ AJ:AC-AL; ลก AG:L-K
(AL) A ทธ C:L (AG) ลนต AI:AK; ลก AK:E; กท H:A (AH) พบญ AK:H; ยน J:AK
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17 ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านัNน จง
ไปแจ้งความต่อคริสตจักร แต่
ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกกใ็ห้
ถือเสียว่า เขาเป็นเหมือนคน
ต่างชาติและคนเกบ็ภาษี
18 เราบอกความจริงแก่ท่านทัN ง
หลายว่า สิ1 งใดซึ1 งท่านจะผูก
มัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดใน
สวรรค์ และสิ1 งซึ1 งท่านจะปล่อย
ในโลกกจ็ะถูกปล่อยในสวรรค์

พระสญัญาสําหรบั
การอธิษฐานร่วมกนั

19 เรากล่าวแก่ท่านทัN งหลายอีก
ว่า ถ้าในพวกท่านที1 อยู่ ในโลก
สองคนจะร่วมใจกันขอสิ1 งหนึ1 ง
สิ1 งใด พระบิดาของเราผู้ทรง
สถิตในสวรรค์กจ็ะทรงกระทาํให้
20 ด้วยว่ามีสองสามคนประชุม
กันที1 ไหนๆในนามของเรา เรา
จะอยู่ท่ามกลางเขาที1นั1น"

จงยกโทษถา้ท่านอยาก
ไดร้บัการยกโทษ

(มก AA:CG; ลก AK:E-L)
21 ขณะนัN น เปโตรมาทูลพระ
องค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า หาก
พี1 น้องของข้าพระองค์จะกระทาํ
ผิดต่อข้าพระองค์เรื1 อยไป ข้า
พระองค์ควรจะยกความผิดของ
เขาสักกี1ครัN ง ถึงเจด็ครัNงหรือ"
22 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรา
มิได้ว่าเพียงเจด็ครัNงเท่านัNน แต่
เจด็สิบครัNงคูณด้วยเจด็

23 เหตุฉะนัN น อาณาจักรแห่ง
สวรรค์ เปรียบเหมื อนกษัตริ ย์
องค์ หนึ1 งทรงประสงค์ จะคิ ด
บัญชีกับผู้รับใช้ของท่าน
24 เมื1 อตัN งต้ นทาํ การนัN นเขา
พาคนหนึ1 งซึ1 งเป็นหนีN หนึ1 งหมื1น
ตะลันต์มาเฝ้า
25 เจ้านายของเขาจึงสั1 งให้ขาย
ตัวกับทัN งภรรยาและลูก และ
บรรดาสิ1 งของที1 เขามีอยู่นัN นเอา
มาใช้หนีN  เพราะเขาไม่มีเงินจะ
ใช้หนีN
26 ผู้ รับใช้ลูกหนีN ผู้นัN นจึงกราบ
ลงนมัสการท่านว่า `ข้าแต่ท่าน
ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด
แล้วข้าพเจ้าจะใช้หนีN ทัNงสิN น'
27 เจ้านายของผู้ รับใช้ ผู้ นัN นมี
พระทัยเมตตา โปรดยกหนีN
ปล่อยตัวเขาไป
28 แต่ผู้ รับใช้ ผู้นัN นออกไปพบ
คนหนึ1 งเป็นเพื1 อนผู้ รับใช้ด้วย
กัน ซึ1 งเป็นหนีN เขาอยู่หนึ1 งร้อย
เดนาริอัน จึงจับคนนัNนบีบคอว่า
`จงใช้หนีN ให้ข้า'
29 เพื1 อนผู้ รับใช้ ผู้นัN นได้กราบ
ลงแทบเท้าอ้อนวอนว่า `ขอ
โปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด แล้ว
ข้าพเจ้าจะใช้หนีN ทัNงสิN น'
30 แต่เขาไม่ยอม จึงนาํผู้รับใช้
ลูกหนีN นัNนไปขังคุกไว้ จนกว่าจะ
ใช้เงินนัNน
31 ฝ่ายพวกเพื1 อนผู้ รับใช้เมื1 อ

(AK) รม AH:AK; A คร G:I; C ธส E:H; C ยน A:AM (AJ) มธ AH:AI; ยน CM:CC; A คร G:L
(AI) มธ G:CL; A ยน E:CC; G:AL (CM) กจ CM:K; A คร AL:CH (CA) ลก AK:L
(CC) มธ H:AL; มก AA:CG; คส E:AE (CG) อพย CA:C; ลนต CG:EI; C พกษ L:A
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เห็นเหตุการณ์เช่นนัN นก็พากัน
สลดใจยิ1งนัก จึงนาํเหตุการณ์ทัNง
ปวงไปกราบทูลเจ้านายของพวก
ตน
32 แล้วเจ้านายของเขาจึงทรง
เรียกผู้รับใช้นัNนมาสั1งว่า `โอ เจ้า
ผู้รับใช้ชั1ว เราได้โปรดยกหนีN ให้
เจ้าหมด เพราะเจ้าได้อ้อนวอน
เรา
33 เจ้าควรจะเมตตาเพื1อนผู้ รับ
ใช้ด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตา
เจ้ามิใช่หรือ'
34 แล้วเจ้านายของเขาก็กริN วจึง
มอบผู้ นัN นไว้แก่ เจ้ าหน้ าที1 ให้
ทรมาน จนกว่าจะใช้หนีN หมด
35 พระบิดาของเราผู้ ทรงสถิต
ในสวรรค์จะทรงกระทาํแก่ท่าน
ทุกคนอย่างนัN น ถ้าหากว่าท่าน
แต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิด
ให้ แก่ พี1 น้ องของท่ านด้ วยใจ
กว้างขวาง"

พระเยซูทรงเสด็จจาก
แควน้กาลิลีเขา้สู่แควน้ยูเดีย

19
ต่อมาเมื1 อพระเยซูตรัส
ถ้อยคาํเหล่านีN เสร็จแล้ว

พระองค์ได้เสด็จจากแคว้นกา-
ลิลี เข้าไปในเขตแดนแคว้น
ยู เดี ยฟากแม่นํNา จอร์แดนข้ าง
โน้น
2ฝูงชนเป็นอันมากได้ตามพระ
องค์ไป แล้วพระองค์ทรงรักษา
โรคของเขาให้หายที1นั1น

พระเยซูทรงชี� แจงถึง
เรื)องการหย่ารา้ง
(มธ G:EA-EC)

(มก AM:A-AC; ลก AH:AJ)
3พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์
ทูลถามว่า "ผู้ชายจะหย่าภรรยา
ของตนเพราะเหตุ ใดๆก็ ตาม
เป็ นการถู กต้ องตามพระราช
บัญญัติหรือไม่"
4พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "พวก
ท่านไม่ได้อ่านหรือว่า พระผู้ทรง
สร้างมนุษย์แต่เดิม `ไดท้รง
สร ้างพวกเขาให้ เป็ นชายและ
หญิง'
5และตรัสว่า `เพราะเหตุนี�
ผู ้ชายจะจากบิดามารดาของเขา
จะไปผูกพันอยู่ ก ับภรรยา และ
เขาทั �งสองจะเป็นเนื� ออันเดียว
กนั'
6เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่
เป็นเนืN ออันเดียวกัน เหตุฉะนัNน
ซึ1 งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว
อย่าให้มนุษย์ทาํให้พรากจากกัน
เลย"
7เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า "ถ้า
อย่างนัNนทาํไมโมเสสได้สั1งให้ทาํ
หนังสือหย่าให้ภรรยา แล้วก็
หย่าได้"
8พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "โม-
เสสได้ยอมให้ท่านทัN งหลายหย่า
ภรรยาของตน เพราะใจท่านทัN ง
หลายแขง็กระด้าง แต่เมื1อเดิมมิ

(EC) ลก K:LA-LE (EG) สภษ CA:AE; มธ H:AC; มก AA:CH; ยก C:AE
(A) มธ AI:A-I; มก AM:A-AC; ยน AM:LM (C) มธ AC:AG (L) ปฐก A:CK; มลค C:AG
(G) ปฐก C:CL; มก AM:G; อฟ G:EA (K) พบญ CL:A; มธ G:EA (J) มลค C:AH; ฮบ E:AG
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ได้เป็นอย่างนัNน
9ฝ่ายเราบอกท่านทัNงหลายว่า ผู้
ใดหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุ
ต่างๆ เว้นแต่เป็นชู้กับชายอื1 น
แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประ-
เวณี และผู้ใดรับหญิงที1หย่าแล้ว
นัN นมาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณี
ด้วย"
10 พวกสาวกของพระองค์ ทู ล
พระองค์ว่า "ถ้ากรณีของฝ่าย
ชายต้องเป็นเช่นนัN นกับภรรยา
ของเขา การสมรสกไ็ม่ดีเลย"
11 พระองค์ทรงตอบเขาว่า "มิ
ใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อ
นีN ได้ เว้นแต่ผู้ที1ทรงให้ประพฤติ
ได้
12 ด้วยว่า ผู้ที1 เป็นขันทีตัN งแต่
กาํเนิดจากครรภ์มารดากม็ี ผู้ที1
มนุษย์กระทาํ ให้ เป็นขันทีก็มี
ผู้ ที1 กระทาํตั วเองให้ เป็นขันที
เพราะเห็ นแก่ อาณาจั กรแห่ ง
สวรรค์กม็ี ใครถือได้กใ็ห้ถือเอา
เถิด"

พระเยซูทรง
อวยพระพรแก่เด็กๆ

(มก AM:AE-AH)
(ลก AJ:AG-AK)

13 ขณะนัN นเขาพาเด็กเล็กๆมา
หาพระองค์ เพื1อจะให้พระองค์
ทรงวางพระหัตถ์และอธิษฐาน
แต่เหล่าสาวกกห้็ามปรามไว้
14 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า "จงยอม

ให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่า
ห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักร
แห่งสวรรค์ย่อมเป็นของคนเช่น
เดก็เหล่านัNน"
15 เมื1 อพระองค์ ทรงวางพระ
หัตถ์บนเด็กเหล่านัN นแล้ว ก็
เสดจ็ไปจากที1นั1น

เรื)องเศรษฐีหนุ่ม
(มก AM:AK-EM; ลก AM:CG)

16 ดูเถิด มีคนหนึ1 งมาทูลพระ
องค์ว่า "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ
ข้าพเจ้าจะต้องทาํดีประการใด
จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์"
17 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า
"ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทาํไม
เล่า ไม่มีผู้ใดประเสริฐนอกจาก
พระองค์เดียวคือพระเจ้า แต่ถ้า
ท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิต ก็
ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้"
18 คนนัN นทู ลถามพระองค์ ว่ า
"คือพระบัญญัติข้อใดบ้าง" พระ
เยซูตรัสว่า "อย่ากระทําการ
ฆาตกรรม อย่าล่วงประเวณีผัว
เมียเขา อย่าลกัทรพัย์ อย่าเป็น
พยานเท็จ
19 จงให้เกียรติแก่ บิดามารดา
ของตน และจงรักเพื�อนบา้น
เหมือนรกัตนเอง"
20 คนหนุ่ มนัN นทูลพระองค์ว่า
"ข้อเหล่านีN ข้าพเจ้าได้ถือรักษา
ไว้ ทุ กประการตัN งแต่ เป็ นเด็ก
หนุ่มมา ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีก

(I) มธ G:EC; มก AM:AA (AM) สภษ CA:AI (AA) A คร K:C, K, I, AK (AC) A คร K:EC
(AE) มธ CM:EA; มก AM:AE (AL) มธ AJ:E; มก AM:AG (AH) มธ AI:AH-CI; มก AM:AK
(AK) ลนต AJ:G; พบญ L:LM (AJ) อพย CM:AE (AI) ลนต AI:AJ (CM) ฟป E:H-K
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บ้าง"
21 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "ถ้า
ท่านปรารถนาเป็นผู้ที1ทาํจนครบ
ถ้วน จงไปขายบรรดาสิ1 งของซึ1ง
ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา
แล้ วท่ านจะมี ทรัพย์สมบัติ ใน
สวรรค์ แล้วจงตามเรามา"
22 เมื1 อคนหนุ่ มได้ ยินถ้ อยคาํ
นัNนเขากอ็อกไปเป็นทุกข์ เพราะ
เขามีทรัพย์สิ1งของเป็นอันมาก
23 พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวก
ของพระองค์ว่า "เราบอกความ
จริงแก่ท่านทัNงหลายว่า คนมั1งมี
จะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็
ยาก
24 เราบอกท่านทัN งหลายอีกว่า
ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคน
มั1 งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระ
เจ้า"
25 เมื1 อพวกสาวกของพระองค์
ได้ยินกป็ระหลาดใจมาก จึงทูล
ว่า "ถ้าอย่างนัNนใครจะรอดได้"
26 พระเยซู ทอดพระเนตรดู
พวกสาวกและตรั สกั บเขาว่ า
"ฝ่ ายมนุษย์ ย่อมเป็นไปไม่ ได้
แต่พระเจ้าทรงกระทาํให้เป็นไป
ได้ทุกสิ1ง"
บรรดาอคัรสาวกจะพิพากษา
อิสราเอลสิบสองตระกูล

27 แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่า "ดู
เถิด ข้าพระองค์ทัNงหลายได้สละ
สิ1 งสารพัด และได้ติดตามพระ

องค์มา พวกข้าพระองค์จึงจะได้
อะไรบ้าง"
28 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เรา
บอกความจริงแก่ท่านทัN งหลาย
ว่า ในโลกใหม่คราวเมื1 อบุตร
มนุษย์จะนั1 งบนพระที1 นั1 งแห่ ง
สง่าราศีของพระองค์นัN น พวก
ท่านที1 ได้ติดตามเรามาจะได้นั1 ง
บนบัลลังก์สิบสองที1  พิพากษา
ชนอิสราเอลสิบสองตระกูล
29 ทุกคนที1 ได้สละบ้านหรือพี1
น้ องชายหญิงหรือบิดามารดา
หรือภรรยาหรือบุตรหรือที1 ดิน
เพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นัNน
จะได้ผลร้อยเท่า และจะได้ชีวิต
นิรันดร์เป็นมรดก
30 แต่มีหลายคนที1 เป็นคนต้น
จะต้องกลับไปเป็นคนสุ ดท้ าย
และที1 เป็ นคนสุ ดท้ ายจะกลั บ
เป็นคนต้น"

คําอุปมาเกี)ยวกบั
คนงานในสวนองุ่น

20
"ด้วยว่าอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ เปรียบเหมือน

เจ้าของบ้านคนหนึ1 งออกไปจ้าง
คนทาํงานในสวนองุ่นของตนแต่
เวลาเช้าตรู่
2ครัNนตกลงกับลูกจ้างวันละเด-
นาริอันแล้ว จึงใช้ให้ไปทาํงาน
ในสวนองุ่นของเขา
3พอเวลาประมาณสามโมงเช้า
เจ้าของบ้านกอ็อกไปอีก เห็นคน

(CA) มธ H:CM; ลก AC:EE (CE) มธ AE:CC; มก AM:CL (CH) ปฐก AJ:AL; กดว AA:CE
(CK) พบญ EE:I; มธ L:CM (CJ) มธ CM:CA; ลก CC:CJ-EM (CI) มธ H:EE; มก AM:CI
(EM) มธ CM:AH; CA:EA-EC; มก AM:EA; ลก AE:EM
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อื1นยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาด
4จึงพูดกับเขาว่า `ท่านทัNงหลาย
จงไปทาํงานในสวนองุ่นด้วยเถิด
เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตาม
สมควร' แล้วเขากพ็ากันไป
5พอเวลาเที1ยงวันและเวลาบ่าย
สามโมง เจ้าของบ้านก็ออกไป
อีก ทาํเหมือนก่อน
6ประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไป
อีกครัNงหนึ1ง พบอีกพวกหนึ1งยืน
อยู่เปล่าๆจึงพูดกับเขาว่า `พวก
ท่านยืนอยู่ที1 นี1 เปล่าๆตลอดวัน
ทาํไม'
7 พวกเขาตอบเจ้ าของบ้ านว่ า
`เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า'
เ จ้ าของบ้ านบอกพวกเขาว่ า
`ท่ านทัN งหลายจงไปทาํ งานใน
สวนองุ่นด้วยเถิด และท่านจะได้
รับค่าจ้างตามสมควร'
8ครัN นถึ งเวลาพลบคํ1า เจ้ าของ
สวนองุ่ นจึงสั1 งเจ้ าพนักงานว่า
`จงเรียกคนทาํงานมาและให้ค่า
จ้างแก่เขา ตัN งแต่คนมาทาํงาน
สุดท้าย จนถึงคนที1มาแรก'
9คนที1 มาทาํงานเวลาประมาณ
บ่ายห้าโมงนัN น ได้ค่าจ้างคนละ
หนึ1งเดนาริอัน
10 ส่วนคนที1มาทีแรกนึกว่าเขา
คงจะได้มากกว่านัNน แต่กไ็ด้คน
ละหนึ1งเดนาริอันเหมือนกัน
11 เมื1 อเขารับเงินไปแล้วก็บ่น
ต่อว่าเจ้าของบ้าน

12 ว่า `พวกที1มาสุดท้ายได้ทาํ
งานชั1 วโมงเดียว และท่านได้ให้
ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเรา
ที1 ทาํ งานตรากตราํ กลางแดด
ตลอดวัน'
13 ฝ่ ายเจ้าของบ้านก็ตอบแก่
คนหนึ1 งในพวกนัN นว่า `สหาย
เอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท่านได้
ตกลงกับเราแล้ววันละหนึ1 งเด-
นาริอันมิใช่หรือ
14 รั บค่ าจ้ างของท่ านไปเถิ ด
เราพอใจจะให้คนที1 มาทาํงาน
หลังที1สุดนัNนเท่ากันกับท่าน
15 เราปรารถนาจะทาํอะไรกับ
สิ1 งที1 เป็นของเราเองนัN นไม่ ถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติหรือ
ทาํไมท่านอิจฉาตาร้อนเมื1 อเห็น
เราใจดี'
16 อย่างนัN นแหละคนที1 เป็นคน
สุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น และ
คนที1 เป็นคนต้นจะกลับเป็นคน
สุดท้าย ด้วยว่าผู้ที1 ได้รับเชิญก็
มาก แต่ผู้ที1ทรงเลือกกน้็อย"
พระเยซูทรงพยากรณอี์กครั� ง

ถึงการทรยศพระองค์
การสิ� นพระชนมแ์ละ
การฟื� นคืนพระชนม์
(มธ AC:EJ-LC)

17 เมื1อพระเยซูจะเสดจ็ขึN นไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม ขณะอยู่ตามหน
ทางได้พาเหล่าสาวกสิบสองคน
ไปแต่ลาํพัง และตรัสกับเขาว่า

(AG) พบญ AG:I; สภษ CE:H; มธ H:CE; มก K:CC; รม I:CM-CA
(AH) มธ AI:EM; CC:AL; มก AM:EA; ลก AE:EM
(AK) มธ CM:AK-AI; มก AM:EC-EL; ลก J:EA-EE; ยน AC:AC
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18 "ดูเถิด เราทัNงหลายจะขึN นไป
ยังกรุงเยรูซาเล็ม และบุตร
มนุษย์จะถูกทรยศให้อยู่กับพวก
ปุ โรหิตใหญ่และพวกธรรมา-
จารย์ และเขาเหล่านัN นจะปรับ
โทษท่านถึงตาย
19 และจะมอบท่ านไว้ กั บคน
ต่างชาติให้เยาะเย้ยเฆี1ยนตี และ
ให้ตรึงไว้ที1 กางเขน และวันที1
สามท่ านจึ งจะกลับฟืN นขึN นมา
ใหม่"

มารดาคนหนึ)งทูลขอ
ความยิ)งใหญ่ใหแ้ก่
บุตรชายของนาง
(มก AM:EG-LG)

20 ขณะนัN นมารดาของบุตรแห่ง
เศเบดีพาบุตรชายทัN งสองมาเฝ้า
พระองค์ นมัสการทูลขอสิ1งหนึ1ง
จากพระองค์
21 พระองค์จึงทรงถามนางนัN น
ว่า "ท่านปรารถนาอะไร" นางทูล
พระองค์ว่า "ขอทรงโปรดอนุ-
ญาตให้บุตรชายของข้าพระองค์
สองคนนีN นั1 งในราชอาณาจักร
ของพระองค์ เบืN องขวาพระหัตถ์
คนหนึ1ง เบืN องซ้ายคนหนึ1ง"
22 แต่พระเยซูตรัสตอบว่า "ที1
ท่านขอนัNนท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ1ง
เราจะดื1 มนัN นท่านจะดื1 มได้หรือ
และบัพติศมานัN นซึ1 งเราจะรับ
ท่านจะรับได้หรือ" เขาทูลพระ
องค์ว่า "พวกข้าพระองค์ทาํได้"

23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่าน
จะดื1 มจากถ้วยของเรา และรับ
บัพติศมาด้วยบัพติศมาที1 เราจะ
รับก็จริง แต่ซึ1 งจะนั1 งข้างขวา
และข้างซ้ายของเรานัN น ไม่ใช่
พนั กงานของเราที1 จะมอบให้
แต่ พระ บิ ดาของ เรา ไ ด้ ทรง
เตรียมไว้สาํหรับผู้ใด กจ็ะให้แก่
ผู้นัNน"
24 เมื1 อสาวกสิ บคนนัN นได้ ยิน
แล้ว พวกเขาก็มีความขุ่นเคือง
พี1น้องสองคนนัNน
25 พระเยซู ทรงเ รี ยกเขาทัN ง
หลายมาตรัสว่า "ท่านทัN งหลาย
รู้อยู่ว่า ผู้ครองของคนต่างชาติ
ย่อมเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้
ใหญ่ทัNงหลายกใ็ช้อาํนาจบังคับ
26 แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่าง
นัN นไม่ ถ้าผู้ ใดใคร่จะได้เป็น
ใหญ่ในพวกท่าน ผู้นัN นจะต้อง
เป็นผู้ปรนนิบัติท่านทัNงหลาย
27 ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็น
ต้นในพวกท่าน ผู้นัNนจะต้องเป็น
ผู้รับใช้ของพวกท่าน
28 อย่างที1 บุตรมนุษย์มิ ได้มา
เพื1อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื1อ
จะปรนนิบัติ และประทานชีวิต
ของท่านให้เป็นค่าไถ่สาํหรับคน
เป็นอันมาก"

ชายตาบอดสองคน
มองเห็นไดอี้ก

29 เมื1 อพระองค์กับเหล่าสาวก

(AJ) มธ AH:CA (AI) มธ CH:HK (CM) มธ L:CA; มก AM:EG-LG (CA) มธ AI:CJ
(CC) อสย GA:AK; ยรม LI:AC (CE) กจ AC:C; รม J:AK (CL) มก AM:LA; ลก CC:CL-CG
(CH) มธ CE:AA; มก I:EG; ลก CC:CH (CK) มธ AJ:L (CJ) อสย GE:AM-AA; ดนล I:CL
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หน้า 1944มัทธิว CM, CA

ออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูงชน
เป็นอันมากกต็ามพระองค์ไป
30 และดูเถิด มีชายตาบอดสอง
คนนั1 งอยู่ริมหนทาง เมื1 อเขาได้
ยินว่าพระเยซูเสด็จผ่านมา จึง
ร้องว่า "โอ พระองค์ผู้เป็นบุตร
ดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตา
ข้าพระองค์เถิด"
31 ฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้
นิ1 งเสีย แต่เขายิ1 งร้องขึN นอีกว่า
"โอ พระองค์ผู้ เป็นบุตรดาวิด
เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้า
พระองค์เถิด"
32 พระเยซู จึ งหยุดประทับยืน
อยู่ เรียกเขามา และตรัสว่า
"ท่านทัNงสองใคร่จะให้เราทาํอะ-
ไรเพื1อท่าน"
33 พวกเขาทูลพระองค์ว่า "พระ
องค์เจ้าข้า ขอให้ตาของข้าพระ
องค์มองเห็น"
34 พระเยซู จึงมีพระทัยเมตตา
กท็รงถูกต้องตาเขา ในทันใดนัNน
ตาของเขาก็เห็นได้และเขาทัN ง
สองได้ติดตามพระองค์ไป

พระเยซูทรงเสด็จเขา้สู่
กรุงเยรูซาเล็มอย่างผูม้ีชยัชนะ

(ศคย I:I; มก AA:A-AM)
(ลก AI:CI-EJ)
(ยน AC:AC-AI)

21
ครัN นพระองค์ กั บพวก
สาวกมาใกล้กรุงเยรูซา-

เล็ม ถึงหมู่ บ้านเบธฟายี เชิง

ภูเขามะกอกเทศ แล้วพระเยซู
ทรงใช้สาวกสองคน
2ตรัสสั1งเขาว่า "จงเข้าไปในหมู่
บ้านที1 อยู่ตรงหน้าท่าน ทันที
ท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ1 งผูกอยู่
กับลูกของมัน จงแก้จูงมาให้เรา
3ถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่าน ท่าน
จงว่า `องค์พระผู้เป็นเจ้าต้อง
พระประสงค์' แล้วเขาจะปล่อย
ให้มาทันที"
4เหตุการณ์ทัNงปวงนีN เกิดขึN นเพื1อ
จะให้พระวจนะที1ตรัสโดยศาสดา
พยากรณ์สาํเรจ็ซึ1งว่า
5 `จงบอกธิดาแห่งศิโยนว่า ดู
เถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหา
เธอ โดยพระทัยอ่อนสุภาพ
ทรงแม่ลากบัลูกของมัน'
6 สาวกทัN งสองคนนัN นก็ ไปทาํ
ตามพระเยซูตรัสสั1งเขาไว้
7 จึงจูงแม่ลากับลูกของมันมา
และเอาเสืN อผ้าของตนปูบนหลัง
แล้วเขาให้พระองค์ทรงลานัNน
8ฝูงชนเป็นอันมากได้ เอาเสืN อ
ผ้ าของตนปู ตามถนนหนทาง
คนอื1 นๆก็ตั ดกิ1 งไม้ มาปู ตาม
ถนน
9 ฝ่ายฝูงชนซึ1 งเดินไปข้างหน้า
กับผู้ที1 ตามมาข้างหลังก็พร้อม
กันโห่ร้องว่า "โฮซันนาแก่ราช
โอรสของดาวิด `ขอใหพ้ระองค์
ผู ้ เสด็จมาในพระนามขององค์
พระผู ้ เ ป็ นเจ ้าทรงพระเจริ ญ

(EM) C ซมอ K:AL-AK; สดด JI:E-G, AI-EK; อสย AA:AM; อสค EK:CA (EA) มธ AI:AE
(EL) มธ I:EH; AL:AL; AG:EC; AJ:CK (A) ศคย AL:L; ลก AI:CI-EJ (G) ศคย I:I
(H) มก AA:L (K) C พกษ I:AE (J) ลนต CE:LM (I) สดด AAJ:CG; มธ CE:EI
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หน้า 1945 มัทธิว CA

โฮซันนา' ในที1สูงสุด"
10 เมื1 อพระองค์เสด็จเข้าไปใน
กรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชน
ทั1 วทัN งกรุงก็พากันแตกตื1 นถาม
ว่า "ท่านผู้นีN เป็นผู้ใด"
11 ฝูงชนก็ตอบว่า "นี1 คือเยซู
ศาสดาพยากรณ์ซึ1 งมาจากนา-
ซาเรธ็แคว้นกาลิลี"

พระเยซูทรงชําระลา้ง
พระวิหารเป็นครั� งที)สอง

(มก AA:AG-AJ)
(ลก AI:LG-LK)

12 พระเยซู จึ งเสด็จเข้ าไปใน
พระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่
บรรดาผู้ซืN อขายในพระวิหารนัNน
และควํ1าโต๊ะผู้รับแลกเงิน กับทัNง
ควํ1าที1นั1งผู้ขายนกเขาเสีย
13 และตรัสกับเขาว่า "มีพระ
วจนะเขียนไว้ว่า `นิเวศของเรา
เขาจะเรียกว่า เป็นนิเวศอธิษ-
ฐาน' แต่เจ้าทัN งหลายมากระทาํ
ให้เป็น `ถํ �าของพวกโจร'"
14 คนตาบอดและคนง่ อยพา
กันมาเฝ้าพระองค์ในพระวิหาร
พระองค์ได้ทรงรักษาเขาให้หาย
15 แต่เมื1 อพวกปุโรหิตใหญ่กับ
พวกธรรมาจารย์ ได้ เห็ นการ
มหัศจรรย์ที1พระองค์ทรงกระทาํ
ทัN งได้ ยิ นหมู่ เด็กร้ องในพระ
วิหารว่า "โฮซันนาแก่ราชโอรส
ของดาวิด" เขาทัNงหลายกพ็ากัน
แค้นเคือง

16 และจึงทูลพระองค์ว่า "ท่าน
ไม่ได้ยินคาํที1เขาร้องหรือ" พระ
เยซูตรัสตอบเขาว่า "ได้ยินแล้ว
พวกท่านยังไม่ เคยอ่ านหรือว่า
`จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที�
ยังดูดนม ท่านก็ไดร้ับคําสรร-
เสริญอันจริงแท'้"
17 พระองค์ ได้ทรงละจากเขา
และเสด็จออกจากกรุงไปประ-
ทับอยู่ที1หมู่บ้านเบธานี

มะเดื)อถูกสาป
ก็เหี)ยวแหง้ไป

(มก AA:AC-AL, CM-CL)
18 ครัN นเวลาเช้าขณะที1พระองค์
เสดจ็กลับไปยังกรุงอีก พระองค์
กท็รงหิวพระกระยาหาร
19 และเมื1 อพระองค์ทรงทอด
พระเนตรเห็นต้นมะเดื1อต้นหนึ1ง
อยู่ริมทาง พระองค์กท็รงดาํเนิน
เข้าไปใกล้ เห็นต้นมะเดื1อนัNนไม่
มีผลมีแต่ใบเท่านัN น จึงตรัสกับ
ต้นมะเดื1 อนัN นว่า "เจ้าจงอย่ามี
ผลอีกต่อไป" ทันใดนัNนต้นมะ-
เดื1อกเ็หี1ยวแห้งไป
20 ครัN นเหล่ าสาวกได้ เห็ นก็
ประหลาดใจ แล้วว่า "เป็นอย่าง
ไรหนอต้นมะเดื1 อจึงเหี1 ยวแห้ง
ไปในทันใด"
21 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่ านทัN ง
หลายว่า ถ้าท่านมีความเชื1 อ
และมิได้สงสัย ท่านจะกระทาํได้

(AM) ยน C:AE, AG (AA) ยน H:AL; K:LM; I:AK (AC) พบญ AL:CG; มก AA:AG-AJ
(AE) อสย GH:K; ยรม K:AA (AG) ยน K:LC (AH) สดด J:C (AK) ยน AA:A, AJ; AC:A
(AJ) มก AA:AC (AI) มก AA:AE (CM) มก AA:CM (CA) มธ AK:CM; A คร AE:C; ยก A:H
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หน้า 1946มัทธิว CA

เช่นที1 เราได้กระทาํแก่ต้นมะเดื1อ
นีN  ยิ1 งกว่านัN น ถึงแม้ท่านจะสั1 ง
ภูเขานีN ว่า `จงถอยไปลงทะเล' ก็
จะสาํเรจ็ได้
22 สิ1 งสารพัดซึ1 งท่ านอธิษฐาน
ขอด้วยความเชื1อ ท่านจะได้"

พระเยซูกบัสิทธิอํานาจ
ของพระองค์

(มก AA:CK-EE)
(ลก CM:A-J)

23 เมื1 อพระองค์เสด็จเข้าไปใน
พระวิหารในเวลาที1 ทรงสั1 งสอน
อยู่ พวกปุโรหิตใหญ่และพวก
ผู้ ใหญ่ของประชาชนมาหาพระ
องค์ทูลถามว่า "ท่านมีสิทธิอัน
ใดจึงได้ทาํเช่นนีN  ใครให้สิทธินีN
แก่ท่าน"
24 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรา
จะถามท่านทัN งหลายสักข้อหนึ1 ง
ด้วย ซึ1งถ้าท่านบอกเราได้ เรา
จะบอกท่านเหมือนกันว่า เรา
กระทาํการนีN โดยสิทธิอันใด
25 คือบัพติศมาของยอห์นนัN น
มาจากไหน มาจากสวรรค์หรือ
จากมนุษย์" เขาได้ปรึกษากันว่า
"ถ้าเราจะว่า `มาจากสวรรค์'
ท่านจะถามเราว่า `เหตุไฉนท่าน
จึงไม่เชื1อยอห์นเล่า'
26 แต่ถ้าเราจะว่า `มาจาก
มนุษย์' เราก็กลัวประชาชน
เพราะประชาชนทัN งปวงถื อว่ า
ยอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์"

27 เขาจึ งทู ลตอบพระเยซู ว่ า
"พวกข้าพเจ้าไม่ทราบ" พระองค์
จึงตรัสกับเขาว่า "เราจะไม่บอก
ท่านทัN งหลายเหมือนกันว่า เรา
กระทาํการนีN โดยสิทธิอันใด

คําอุปมาเกี)ยวกบั
บุตรชายสองคน

28 แต่ ท่ านทัN งหลายคิ ดเห็ น
อย่างไร ชายผู้หนึ1 งมีบุตรชาย
สองคน บิดาไปหาบุตรคนแรก
ว่า `ลูกเอ๋ย วันนีN จงไปทาํงานใน
สวนองุ่นของพ่อเถิด'
29 บุตรคนนัNนตอบว่า `ข้าพเจ้า
ไม่ไป' แต่ภายหลังกลับใจแล้ว
ไปทาํ
30 บิดาจึงไปหาบุตรคนที1 สอง
พูดเช่นเดียวกัน บุตรนัNนตอบว่า
`ข้าพเจ้าไปขอรับ' แต่ไม่ไป
31 บุตรสองคนนีN คนไหนเป็น
ผู้ทาํตามความประสงค์ของบิดา
เล่า" เขาทูลตอบพระองค์ว่า
"คือบุตรคนแรก" พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า "เราบอกความจริง
แก่ท่านทัN งหลายว่า พวกเก็บ
ภาษีและหญิงโสเภณีก็เข้าไปใน
อาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน
ทัNงหลาย
32 ด้วยยอห์นได้มาหาพวกท่าน
ด้ วยทางแห่ งความชอบธรรม
ท่านหาเชื1 อยอห์นไม่ แต่พวก
เกบ็ภาษีและพวกหญิงโสเภณีได้
เชื1อยอห์น ฝ่ายท่านทัNงหลายถึง

(CC) มธ K:K-AA; มก AA:CL; ลก AA:I; ยน AG:K; ยก G:AH; A ยน E:CC; G:AL
(CE) อพย C:AL; มก AA:CK-EE; ลก CM:A-J; กจ L:K; K:CK (CG) ยน A:AG-EG
(CH) มธ AL:G; CA:LH; มก H:CM; ลก CM:H (CJ) มธ CM:A (EA) ลก K:CI (EC) ลก E:A
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แม้ได้เห็นแล้ว ภายหลังก็มิได้
กลับใจเชื1อยอห์น

คําอุปมาเกี)ยวกบั
ผูเ้ช่าสวนที)ไม่ซื)อสตัย์

(อสย G:A-K; มก AC:A-I)
(ลก CM:I-AI)

33 จงฟังคาํอุปมาอีกเรื1 องหนึ1 ง
ว่า ยังมีเจ้าของบ้านผู้หนึ1งได้ทาํ
สวนองุ่ น แล้วล้อมรัN วต้นไม้
ไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อยํ1าองุ่นใน
สวน และสร้างหอเฝ้า ให้พวก
ชาวสวนเช่าแล้วกไ็ปเมืองไกล
34 ครัN นฤดูเก็บผลองุ่ นใกล้เข้า
มา เขาจึงใช้พวกผู้ รับใช้ไปหา
คนเช่าสวน เพื1อจะรับผลองุ่น
35 และคนเช่าสวนนัNนจับพวกผู้
รับใช้ของเขา เฆี1 ยนตีเสียคน
หนึ1 ง ฆ่าเสียคนหนึ1 ง เอาหิน
ขว้างเสียให้ตายคนหนึ1ง
36 อีกครัN งหนึ1 งเขาก็ใช้ ผู้ รับใช้
คนอื1 นๆไปมากกว่ าครัN งก่ อน
แต่พวกเช่ าสวนก็ได้ทาํแก่ เขา
อย่างนัNนอีก
37 ครัN งสุดท้ายเขาจึงใช้บุตรชาย
ของเขาไปหา พูดว่า `พวกเขาคง
จะเคารพบุตรชายของเรา'
38 แต่ เมื1 อบรรดาคนเช่ าสวน
เห็นบุตรชายเจ้าของบ้านก็พูด
กันว่า `คนนีN แหละเป็นทายาท
มาเถิด ให้เราฆ่าเขา  แล้วให้เรา
ยึดมรดกของเขาเสีย'
39 เขาจึงพากันจับบุตรนัNน ผลัก

ออกไปนอกสวนองุ่นแล้วฆ่าเสีย
40 เหตุฉะนัN นเมื1 อเจ้าของสวน
องุ่นมา เขาจะทาํอะไรแก่คนเช่า
สวนเหล่านัNน"
41 เขาทัNงหลายทูลตอบพระองค์
ว่า "เขาจะทาํลายล้างคนชั1วเหล่า
นัN นอย่างแสนสาหัส และจะให้
สวนองุ่ นนัN นแก่คนเช่าอื1นๆที1จะ
แบ่งผลโดยถูกต้องตามฤดูกาล
แก่เขาต่อไป"
42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ท่าน
ทัN งหลายยังไม่เคยอ่ านในพระ
คัมภีร์หรือซึ1งว่า `ศิลาซึ�งช่างก่อ
ไดป้ฏิเสธเสีย ไดก้ลบักลายเป็น
ศิลามุมเอกแลว้ การนี� เป็นมา
จากองค์พระผูเ้ป็นเจา้ เป็นการ
มหัศจรรย์ประจกัษ์แก่ตาเรา'
43 เหตุฉะนัN น เราบอกท่านว่า
อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอา
ไปเสียจากท่าน และยกให้แก่
ชนชาติหนึ1 งซึ1 งจะกระทาํให้เกิด
ผลสมกับอาณาจักรนัNน
44 ผู้ใดล้มทับศิลานีN  ผู้นัN นจะ
ต้องแตกหักไป แต่ศิลานีN จะตก
ทับผู้ ใด ก็จะบดขยีN ผู้นัN นจน
แหลกเป็นผุยผง"
45 ครัN นพวกปุ โรหิ ตใหญ่ กั บ
พวกฟาริสี ได้ ยินคาํอุ ปมาของ
พระองค์ พวกเขาก็หยั1 งรู้ ว่า
พระองค์ตรัสเลง็ถึงพวกเขา
46 แต่ เมื1 อพวกเขาอยากจะจับ
พระองค์ เขาก็กลัวประชาชน

(EE) สดด JM:I; มธ CG:AL (EG) C พศด CL:CA (EK) ยน E:AH (EJ) สดด C:C, J
(EI) มธ CH:GM; มก AL:LH (LA) มธ J:AA; ลก CM:AH (LC) สดด AAJ:CC; อสย CJ:AH
(LE) มธ J:AC (LL) อสย J:AL-AG; ดนล C:LL; ศคย AC:E (LH) มธ CA:AA; มก AA:AJ
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เพราะประชาชนนับถือพระองค์
ว่าเป็นศาสดาพยากรณ์

คําอุปมาเกี)ยวกบั
พิธีอภิเษกสมรส
(ลก AL:AH-CL)

22
พระเยซูตรัสแก่เขาเป็น
คาํอุปมาอีกว่า

2"อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนกษัตริย์องค์หนึ1 ง ซึ1 งได้
จัดพิธีอภิเษกสมรสสาํหรับราช
โอรสของท่าน
3แล้วใช้พวกผู้รับใช้ไปตามผู้ที1
ได้รับเชิญมาในงานอภิเษกสม-
รสนัNน แต่เขาไม่ใคร่จะมา
4ท่านยังใช้พวกผู้ รับใช้อื1 นไป
อีก รับสั1งว่า `ให้บอกผู้รับเชิญ
นัNนว่า ดูเถิด เราได้จัดการเลีN ยง
ไว้แล้ว วัวและสัตว์ขุนแล้ว
ของเรากฆ่็าไว้เสรจ็ สิ1งสารพัดก็
เตรียมไว้พร้อม จงมาในพิธี
อภิเษกสมรสนีN เถิด'
5 แต่ เขาก็ เพิ กเฉยและไปเสี ย
คนหนึ1 งไปไร่นาของตน อีกคน
หนึ1งกไ็ปทาํการค้าขาย
6 ฝ่ายพวกนอกนัN นก็จับพวกผู้
รับใช้ของท่าน ทาํการอัปยศ
ต่างๆแล้วฆ่าเสีย
7แต่ครัN นกษัตริย์องค์นัN นได้ยิน
แล้ว ท่านกท็รงพระพิโรธ จึงรับ
สั1 งให้ยกกองทหารไป ปราบ
ปรามฆาตกรเหล่านัN น และเผา
เมืองเขาเสีย

8แล้วท่านจึงรับสั1 งแก่พวกผู้รับ
ใช้ของท่านว่า `งานสมรสก็
พร้อมอยู่ แต่ผู้ที1 ได้รับเชิญนัN น
ไม่สมกับงาน
9เหตุฉะนัNน จงออกไปตามทาง
หลวง พบคนมากเท่าใดก็ให้
เชิญมาในพิธีอภิเษกสมรสนีN '
10 ผู้ รับใช้ เหล่านัN นจึงออกไป
เชิ ญคนทัN งปวงตามทางหลวง
แล้วแต่จะพบ ให้มาทัNงดีและชั1ว
จนงานสมรสนัNนเตม็ด้วยแขก
11 แต่เมื1อกษัตริย์องค์นัN นเสด็จ
ทอดพระเนตรแขก กเ็ห็นผู้หนึ1ง
มิได้สวมเสืN อสาํหรับงานสมรส
12 ท่ าน จึ ง รั บสั1 งถามเขาว่ า
`สหายเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงมา
ที1 นี1 โดยไม่สวมเสืN อสาํหรับงาน
สมรส' ผู้นัNนกน็ิ1งอยู่พูดไม่ออก
13 กษัตริย์จึงรับสั1งแก่พวกผู้รับ
ใช้ว่า `จงมัดมือมัดเท้าคนนีN
เอาไปทิN งเสียที1มืดภายนอก ที1
นั1 นจะมีการร้องไห้และขบเขีN ยว
เคีN ยวฟัน'
14 ด้วยผู้ที1ได้รับเชิญกม็าก แต่
ผู้ที1ทรงเลือกกน้็อย"
พวกเฮโรดไดต้อบคําถาม

เกี)ยวกบั
การเสียภาษี

(มก AC:AE-AK)
(ลก CM:CM-CH)

15 ขณะนัNนพวกฟาริสีไปปรึกษา
กันว่า พวกเขาจะจับผิดในถ้อย

(A) ลก AL:AH; วว AI:K-I (L) สภษ I:C (K) ดนล I:CH (J) มธ AM:AA
(AM) มธ AE:EJ, LK-LJ; กจ CJ:CJ (AA) C คร G:E; อฟ L:CL; คส E:AM, AC; วว E:L
(AC) รม E:AI (AE) มธ J:AC; CG:EM; ลก AE:CJ (AL) มธ CM:AH (AG) มก AC:AE-AK
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คาํของพระองค์ได้อย่างไร
16 พวกเขาจึงใช้พวกสาวกของ
ตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระ
องค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทัN งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคน
ซื1 อสั ตย์ และสั1 งสอนทางของ
พระเจ้าด้วยความสัตย์จริง โดย
มิได้เอาใจผู้ใด  เพราะท่านมิได้
เห็นแก่หน้าผู้ใด
17 เหตุฉะนัNน ขอโปรดบอกให้
พวกข้าพเจ้าทราบว่า ท่านคิด
เห็นอย่างไร การที1จะส่งส่วยให้
แก่ซีซาร์นัN น ถูกต้องตามพระ
ราชบัญญัติหรือไม่"
18 แต่ พระเยซู ทรงล่ วงรู้ ถึ ง
ความชั1 วร้ ายของเขาจึงตรัสว่า
"พวกหน้าซื1 อใจคด เจ้าทดลอง
เราทาํไม
19 จงเอาเงินที1จะเสียส่วยนัNนมา
ให้เราดูก่อน" เขาจึงเอาเงินตรา
เหรียญหนึ1งถวายพระองค์
20 พระองค์ตรัสถามเขาว่า "รูป
และคาํจารึกนีN เป็นของใคร"
21 เขาทูลพระองค์ว่า "ของ
ซีซาร์" แล้วพระองค์ตรัสกับเขา
ว่า "เหตุฉะนัNนของของซีซาร์จง
ถวายแก่ซีซาร์ และของของพระ
เจ้าจงถวายแด่พระเจ้า"
22 ครัN นเขาได้ ยินคาํตรัสตอบ
ของพระองค์นัNนแล้ว เขากป็ระ-
หลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และ
พากันกลับไป

พระเยซูทรงตอบคําถาม
ของพวกสะดูสีเกี)ยวกบั
การฟื� นจากความตาย

(มก AC:AJ-CK)
(ลก CM:CK-EJ)

23 ในวันนัN นมีพวกสะดูสีมาหา
พระองค์ พวกนีN เป็นผู้ที1 กล่าว
ว่า การฟืN นขึN นมาจากความตาย
ไม่มี เขาจึงทูลถามพระองค์
24 ว่า "อาจารย์เจ้าข้า โมเสสสั1ง
ว่า `ถา้ผูใ้ดตายยงัไม่มีบุตร ก็ให้
น ้องชายรับพี� สะใภ้สืบเชื� อสาย
ของพี�ชายไว'้
25 ในพวกเรามีพี1 น้องผู้ชายเจ็ด
คน พี1 หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตาย
เมื1 อยังไม่มีบุตร ก็ละภรรยาไว้
ให้แก่น้องชาย
26 ฝ่ ายคนที1 สองที1 สามก็ เช่ น
เดียวกัน จนถึงคนที1เจด็
27 ในที1สุดหญิงนัNนกต็ายด้วย
28 เหตุฉะนัN นในวันที1 จะฟืN นขึN น
มาจากความตาย หญิงนัN นจะ
เป็นภรรยาของผู้ ใดในเจ็ดคน
นัN น ด้วยนางได้เป็นภรรยาของ
ชายทัNงเจด็คนแล้ว"
29 พระเยซู ต รั สตอบเขา ว่ า
"พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่าน
ไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิR เดชของ
พระเจ้า
30 ด้วยว่าเมื1 อมนุษย์ฟืN นขึN นมา
จากความตายนัN น จะไม่มีการ
สมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยา

(AH) มก E:H; J:AG; AC:AE
(CA) มธ AK:CG; รม AE:A-K; A คร E:CE; H:AI-CM; AC:CK; A ปต C:AE
(CE) มก AC:AJ; ลก CM:CK; กจ CE:J (CL) พบญ CG:G (CI) ยน CM:I (EM) A ยน E:C
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กันอีก แต่จะเป็นเหมือนพวก
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์
31 แต่เรื1 องคนตายกลับฟืN นนัN น
ท่านทัN งหลายยังไม่ได้อ่านหรือ
ซึ1งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่าน
ว่า
32 `เราเป็นพระเจา้ของอับรา-
ฮัม เป็นพระเจา้ของอิสอัค และ
เป็นพระเจา้ของยาโคบ' พระเจ้า
มิได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่
ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น"
33 ประชาชนทัNงปวงเมื1อได้ยินก็
ประหลาดใจด้วยคาํสั1 งสอนของ
พระองค์

พระบญัญติัขอ้ใหญ่ที)สุด
(มก AC:CJ-EL)
(ลก AM:CG-CJ)

34 แต่พวกฟาริสี เมื1 อได้ ยินว่า
พระองค์ทรงกระทาํให้พวกสะ-
ดูสีนิ1งอัNนอยู่ จึงประชุมกัน
35 มีนักกฎหมายผู้หนึ1 งในพวก
เขาทดลองพระองค์ โดยถาม
พระองค์ว่า
36 "อาจารย์เจ้าข้า ในพระราช
บัญญัตินัN น พระบัญญัติข้อใด
สาํคัญที1สุด"
37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า "`จง
รักองค์พระผู ้เป็นเจา้ผู ้เป็นพระ
เจา้ของเจา้ ดว้ยสุดจิตสุดใจของ
เจา้ และดว้ยสิ�นสุดความคิดของ
เจา้'
38 นี1 แหละเป็นพระบัญญัติ ข้อ

ต้นและข้อใหญ่
39 ข้อที1 สองก็เหมือนกัน คือ
`จงรักเพื� อนบ ้านเหมือนรักตน
เอง'
40 พระราชบัญญัติและคาํพยา-
กรณ์ทัN งสิN นก็ขึN นอยู่กับพระบัญ-
ญัติสองข้อนีN "
คําถามเกี)ยวกบับุตรของดาวิด
41 เมื1 อพวกฟาริสียังประชุมกัน
อยู่ที1นั1 น พระเยซูทรงถามพวก
เขา
42 ว่า "พวกท่านคิดอย่างไรด้วย
เรื1 องพระคริสต์ พระองค์ทรง
เป็นบุตรของผู้ใด" เขาตอบพระ
องค์ว่า "เป็นบุตรของดาวิด"
43 พระองค์ตรัสถามเขาว่า "ถ้า
อย่างนัN นเป็นไฉนดาวิดโดยเดช
พระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์
ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า และรับสั1ง
ว่า
44 `องค์พระผู ้เป็นเจา้ตรัสกับ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ว่า
จงนั� งที� ขวามือของเราจนกว่ า
เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่ าน
เป็นแท่นรองเทา้ของท่าน'
45 ถ้ าดาวิ ดเรี ยกพระองค์ ว่ า
องค์พระผู้ เป็นเจ้า พระองค์
จะเป็นบุตรของดาวิดอย่ างไร
ได้"
46 ไม่มีผู้หนึ1 งผู้ใดอาจตอบพระ
องค์สักคาํหนึ1 ง ตัN งแต่วันนัNนมา
ไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อ

(EC) ปฐก AK:K; อพย E:H (EE) มธ K:CJ (EL) มก AC:CJ-EA (EG) ลก K:EM; ทต E:AE
(EK) พบญ H:G (EI) ลนต AI:AJ; มธ AI:AI; มก AC:EA (LM) มธ K:AC; รม AE:AM
(LA) มก AC:EG; ลก CM:LA (LC) มธ A:A (LL) สดด AAM:A (LH) มก AC:EL; ลก AL:H
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ไป
พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี

หลงตวัเองว่าเป็นคนชอบธรรม
(มก AC:EJ-LM; ลก CM:LG)

23
ครัN งนัNนพระเยซูตรัสกับ
ฝู งชนและพวกสาวก

ของพระองค์
2 ว่า "พวกธรรมาจารย์กับพวก
ฟาริสีนั1งบนที1นั1งของโมเสส
3เหตุฉะนัNนทุกสิ1 งซึ1 งเขาสั1 งสอน
พวกท่าน จงถือประพฤติตาม
เว้นแต่การกระทาํของเขา อย่า
ได้ทาํตามเลย เพราะเขาเป็นแต่
ผู้สั1 งสอน แต่เขาเองหาทาํตาม
ไม่
4ด้วยเขาเอาภาระหนักและแบก
ยากวางบนบ่ามนุษย์ ส่วนเขา
เองแม้แต่นิN วเดียวก็ไม่ จับต้อง
เลย
5 การกระทาํ ของเขาทุ กอย่ าง
เป็นการอวดให้คนเห็นเท่านัN น
เขาใช้ กลั กพระบั ญญั ติ อย่ าง
ใหญ่ สวมเสืN อที1มีพู่ห้อยอันยาว
6 เขาชอบที1 อันมี เกียรติ ในการ
เลีN ยงและที1 นั1 งตาํแหน่ งสู งใน
ธรรมศาลา
7กับชอบรับการคาํนับที1 กลาง
ตลาด และชอบให้คนเรียกเขา
ว่า `รับบี รับบี'
8ท่านทัN งหลายอย่าให้ใครเรียก
ท่านว่า `รับบี' ด้วยท่านมีพระ

อาจารย์แต่ผู้เดียวคือพระคริสต์
และท่านทัN งหลายเป็นพี1 น้องกัน
ทัNงหมด
9และอย่ าเรี ยกผู้ ใดในโลกว่ า
เป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดา
แต่ผู้ เดียว คือผู้ที1 ทรงสถิตใน
สวรรค์
10 อย่ าให้ ผู้ ใดเ รี ยกท่ านว่ า
`นาย' ด้วยว่านายของท่านมีแต่
ผู้เดียวคือพระคริสต์
11 ผู้ใดที1 เป็นใหญ่ที1สุดในพวก
ท่าน ผู้นัN นจะเป็นผู้ รับใช้ของ
ท่านทัNงหลาย
12 ผู้ใดจะยกตัวขึN น ผู้นัN นจะ
ต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัว
ลง ผู้นัNนจะได้รับการยกขึN น

วิบติัแก่พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี

(มก AC:EJ-LM; ลก CM:LK)
13 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื1อใจคด
ด้วยว่าพวกเจ้าปิดประตูอาณา
จักรแห่ งสวรรค์ ไว้ จากมนุ ษย์
เพราะพวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป
และเมื1 อคนอื1นจะเข้าไป พวก
เจ้ากขั็ดขวางไว้
14 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื1อใจคด
ด้ วยพวกเจ้ าริ บเอาเรื อนของ
หญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสีย
ยืดยาว เพราะฉะนัNนพวกเจ้าจะ
ได้รับพระอาชญามากยิ1งขึN น

(C) นหม J:L, J (E) รม C:AI (L) ลก AA:LH (G) มธ H:A, G, AH
(H) ลก AA:LE; CM:LH (J) ยก E:A (I) มลค A:H (AA) มธ CM:CH-CK
(AC) ลก AL:AA; AJ:AL (AE) ลก AA:GC (AL) มก AC:LM
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15 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื1อใจคด
ด้วยพวกเจ้ าเที1 ยวไปตามทาง
ทะเลและทางบกทั1วไปเพื1อจะได้
แม้แต่คนเดียวเข้าจารีต เมื1อได้
แล้วเจ้าก็ทาํให้เขากลายเป็นลูก
แห่ งนรกยิ1 งกว่ าตั วเจ้ าเองถึ ง
สองเท่า
16 วิบัติแก่เจ้า คนนาํทางตา
บอด เจ้ากล่าวว่า `ผู้ใดจะปฏิ-
ญาณอ้างพระวิหาร คาํปฏิญาณ
นัNนไม่ผูกมัด แต่ผู้ใดจะปฏิญาณ
อ้างทองคาํของพระวิหาร ผู้นัN น
จะต้องกระทาํตามคาํปฏิญาณ'
17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ1งไหน
จะสาํคัญกว่า ทองคาํหรือพระ
วิหารซึ1 งกระทาํ ให้ ทองคาํนัN น
ศักดิRสิทธิR
18 และว่า `ผู้ใดจะปฏิญาณอ้าง
แท่นบูชา คาํปฏิญาณนัNนไม่ผูก
มัด แต่ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้าง
เครื1 องตัN งถวายบนแท่นบูชานัN น
ผู้ นัN นต้ องกระทาํตามคาํปฏิ -
ญาณ'
19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ1งใดจะ
สาํคัญกว่า เครื1 องตัN งถวายหรือ
แท่ นบู ชาที1 กระทาํ ให้ เครื1 อง
ตัN งถวายนัNนศักดิRสิทธิR
20 เหตุฉะนีN  ผู้ใดจะปฏิญาณ
อ้างแท่นบูชา ก็ปฏิญาณอ้าง
แท่นบูชาและสิ1 งสารพัดซึ1 งอยู่
บนแท่นบูชานัNน

21 ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิ-
หาร ก็ปฏิญาณอ้างพระวิหาร
และอ้างพระองค์ผู้ ทรงสถิตใน
พระวิหารนัNน
22 ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างสวรรค์ ก็
ปฏิญาณอ้างพระที1 นั1 งของพระ
เจ้าและอ้ างพระองค์ ผู้ ประทับ
บนพระที1นั1งนัNน
23 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื1อใจคด
ด้วยพวกเจ้ าถวายสิ บชั กหนึ1 ง
ของสะระแหน่ ยี1หร่าและขมิN น
ส่วนข้อสาํคัญแห่งพระราชบัญ-
ญัติ คือการพิพากษา ความ
เมตตาและความเชื1 อนัN นได้ละ
เว้นเสีย สิ1งเหล่านัNนพวกเจ้าควร
ได้กระทาํอยู่แล้ว แต่สิ1 งอื1 นนัN น
ไม่ควรละเว้นด้วย
24 คนนาํทางตาบอด เจ้ากรอง
ลูกนํNาออก แต่กลืนตัวอูฐเข้า
ไป
25 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื1อใจคด
ด้วยเจ้าขัดชาํระถ้วยชามแต่ภาย
นอก ส่วนภายในถ้วยชามนัN น
เต็มด้ วยโจรกรรมและการมั ว
เมากิเลส
26 พวกฟาริสีตาบอด จง
ชาํระสิ1 งที1อยู่ภายในถ้วยชามเสีย
ก่อน เพื1อข้างนอกจะได้สะอาด
ด้วย
27 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์

(AH) มธ G:EE-EL; AG:AL; CE:CL (AK) อพย EM:CI (AI) อพย CI:EK
(CA) A พกษ J:AE; C พศด H:C; สดด CH:J (CC) สดด AA:L; อสย HH:A; มธ G:EL
(CE) A ซมอ AG:CC; ฮชย H:H (CG) มก K:L; ลก AA:EI (CK) ลก AA:LL; กจ CE:E
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และพวกฟาริสี คนหน้าซื1อใจคด
เพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์
ฝังศพซึ1 งฉาบด้วยปูนขาว ข้าง
นอกดูงดงามจริงๆ แต่ข้างใน
เต็มไปด้วยกระดูกคนตายและ
การโสโครกสารพัด
28 เจ้าทัN งหลายก็เป็นอย่างนัN น
แหละ ภายนอกนัN นปรากฏแก่
มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่
ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื1 อ
ใจคดและความชั1วช้า
29 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื1อใจคด
เพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุ โมงค์
ฝังศพของพวกศาสดาพยากรณ์
และตกแต่งอุโมงค์ฝังศพของผู้
ชอบธรรมให้งดงาม
30 แล้วกล่าวว่า `ถ้าเราได้อยู่ใน
สมัยบรรพบุรุษของเรานัN น เรา
จะมี ส่วนกับเขาในการทาํโลหิต
ของพวกศาสดาพยากรณ์ให้ตก
กห็ามิได้'
31 อย่างนัN นเจ้าทัN งหลายก็เป็น
พยานปรักปราํตนเองว่า เจ้าเป็น
บุตรของผู้ที1 ได้ฆ่าศาสดาพยา-
กรณ์เหล่านัNน
32 เจ้าทัN งหลายจงกระทาํตามที1
บรรพบุรุษได้กระทาํนัN นให้ครบ
ถ้วนเถิด
33 เจ้าพวกงู เจ้าชาติงูร้าย เจ้า
จะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไร
ได้

34 เหตุฉะนัNน ดูเถิด เราใช้พวก
ศาสดาพยากรณ์ พวกนัก
ปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์
ต่างๆไปหาพวกเจ้า เจ้ากฆ่็าเสีย
บ้าง ตรึงเสียที1กางเขนบ้าง
เฆี1ยนตีในธรรมศาลาของเจ้าบ้าง
ข่ มเหงไล่ ออกจากเมื องนีN ไป
เมืองโน้นบ้าง
35 ดังนัN นบรรดาโลหิตอันชอบ
ธรรมซึ1งตกที1แผ่นดินโลก ตัN งแต่
โลหิตของอาแบลผู้ชอบธรรมจน
ถึงโลหิตของเศคาริยาห์บุตรชาย
บารัคยา ที1พวกเจ้าได้ฆ่าเสียใน
ระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชา
นัNน ย่อมตกบนพวกเจ้าทัNงหลาย
36 เราบอกความจริงแก่เจ้าทัN ง
หลายว่า บรรดาสิ1งเหล่านีN จะตก
กับคนสมัยนีN

พระเยซูทรงผิดหวงั
ต่อกรุงเยรูซาเล็ม
(ลก AE:EL-EG)

37 โอ เยรูซาเล็มๆ ที1 ได้ฆ่า
บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอา
หินขว้างผู้ที1ได้รับใช้มาหาเจ้าถึง
ตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของ
เจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ไก่กก
ลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่
ยอมเลยหนอ
38 ดูเถิด `บา้นเมืองของเจา้จะ
ถูกละทิ� งใหร้กรา้งแก่เจา้'
39 ด้วยเราว่าแก่เจ้าทัN งหลายว่า
เจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะ

(CI) ลก AA:LK (EA) มธ CE:EL; กจ K:GA; A ธส C:AG (EC) ปฐก AG:AH; A ธส C:AH
(EE) มธ E:K; ลก E:K (EL) มธ AM:AK; ลก AA:LI (EG) ปฐก L:J; C พศด CL:CM-CA
(EK) พบญ EC:AA; C พศด CL:CM; นหม I:CH; สดด AK:J (EI) สดด AAJ:CH; มธ CA:I
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กล่าวว่า `ขอใหพ้ระองค์ผูเ้สด็จ
มาในพระนามขององค์พระผู ้
เป็นเจา้ทรงพระเจริญ'"

การพยากรณถ์ึง
การทําลายพระวิหาร

(มก AE:A-AE)
(ลก CA:G-AI)

24
ฝ่ ายพระเยซูทรงออก
จากพระวิหาร แล้ว

พวกสาวกของพระองค์มาชีN ตึก
ทัN งหลายของพระวิหารให้พระ
องค์ทอดพระเนตร
2พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "สิ1 ง
สารพัดเหล่านีN พวกท่านเห็นแล้ว
มิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ศิลาที1ซ้อนทับกันอยู่ที1นี1
ซึ1งจะไม่ถูกทาํลายลงกห็ามิได้"
3 เมื1 อพระองค์ประทับบนภูเขา
มะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้า
พระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอ
ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทัNงหลาย
ทราบว่า เหตุการณ์เหล่านีN จะ
บังเกิดขึN นเมื1 อไร สิ1 งไรเป็น
หมายสาํคัญว่าพระองค์จะเสด็จ
มาและวาระสุดท้ายของโลกนีN "
4พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวัง
ให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้
หลง
5 ด้ วยว่ าจะมี หลายคนมาต่ าง
อ้างนามของเรา กล่าวว่า `เรา
เป็นพระคริสต์' เขาจะล่อลวงคน
เป็นอันมากให้หลงไป

6ท่านทัN งหลายจะได้ยินถึงเรื1 อง
สงครามและข่ าวลื อเรื1 องสง-
คราม คอยระวังอย่าตื1 นตระ-
หนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ1งเหล่า
นีN จาํต้องบังเกิดขึN น แต่ที1 สุด
ปลายยังไม่มาถึง
7 เพราะประชาชาติจะลุกขึ� นต่อ
สูป้ระชาชาติ ราชอาณาจกัรต่อสู ้
ราชอาณาจกัร ทัNงจะเกิดกันดาร
อาหารและโรคระบาดอย่างร้าย
แรงและแผ่นดินไหวในที1ต่างๆ
8 เหตุ การณ์ทัN งปวงนีN เป็นขัN น
แรกแห่งความทุกข์ลาํบาก
9ในเวลานัN นเขาจะมอบท่านทัN ง
หลายไว้ให้ทนทุกข์ลาํบากและ
จะฆ่าท่านเสีย และประชาชาติ
ต่ างๆจะเกลี ยดชั งพวกท่ าน
เพราะนามของเรา
10 คราวนัN นคนเป็นอันมากจะ
ถดถอยไปและทรยศกันและกัน
ทัNงจะเกลียดชังซึ1งกันและกัน
11 จะมีผู้พยากรณ์เทจ็หลายคน
เกิ ดขึN นและล่อลวงคนเป็นอัน
มากให้หลงไป
12 ความรักของคนเป็นอันมาก
จะเยือกเย็นลง เพราะความชั1 ว
ช้าจะแผ่ขยายออกไป
13 แต่ผู้ที1 ทนได้จนถึงที1 สุด ผู้
นัNนจะรอด
14 ข่าวประเสริฐเรื1องอาณาจักร
นีN จะประกาศไปทั1 วโลกให้ เป็น
คาํพยานแก่บรรดาประชาชาติ

(A) มก AE:A; ลก CA:G (C) A พกษ I:K (E) มก AE:E; A ธส G:A-E (L) คส C:J, AJ
(G) มธ CL:AA; ยน G:LE (H) วว H:C-L (K) ฮกก C:CC; วว H:G-H (I) มธ AM:AK
(AA) A ทธ L:A; C ปต C:A (AC) C ธส C:E (AE) มธ AM:CC (AL) มธ L:CE; รม AM:AJ
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แล้วที1สุดปลายจะมาถึง
ความทุกขเ์วทนาใหญ่ยิ)ง

(มก AE:AL-CE)
15 เหตุฉะนัNน เมื1อท่านทัNงหลาย
เห็นสิ1 งที1 น่ าสะอิดสะเอียนซึ1 ง
กระทาํ ให้ เกิ ดการรกร้ างว่ าง
เปล่า ที1ดาเนียลศาสดาพยากรณ์
ได้กล่าวถึงนัN น ตัN งอยู่ในสถาน
บริสุทธิR " (ผู้ใดกต็ามที1ได้อ่านก็
ให้ผู้นัNนเข้าใจเอาเถิด)
16 "เวลานัN นให้ผู้ที1 อยู่ ในแคว้น
ยูเดียหนีไปยังภูเขาทัNงหลาย
17 ผู้ ที1 อยู่ บนดาดฟ้ าหลั งคา
บ้าน อย่าให้ลงมาเก็บข้าวของ
ใดๆออกจากบ้านของตน
18 ผู้ที1 อยู่ตามทุ่ งนา อย่าให้
กลับไปเอาเสืN อผ้าของตน
19 แต่ในวันเหล่านัN น วิบัติจะ
เกิดขึN นแก่หญิงที1มีครรภ์ หรือ
หญิงที1มีลูกอ่อนกินนมอยู่
20 จงอธิษฐานขอเพื1อการที1ท่าน
ต้องหนีนัN นจะไม่ตกในฤดูหนาว
หรือในวันสะบาโต
21 ด้วยว่า ในคราวนัN นจะเกิด
ความทุกข์ลาํบากใหญ่ยิ1ง อย่าง
ที1 ไม่ เคยมีตัN งแต่เริ1 มโลกมาจน
ถึงเวลานีN  และจะไม่มีต่อไปอีก
เลย
22 และถ้ามิได้ทรงให้ วันเหล่า
นัN นย่นสัN นเข้า จะไม่มีเนืN อหนัง
ใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรง
เห็นแก่ผู้ที1 เลือกสรรไว้ จึงทรง

ให้วันเหล่านัNนย่นสัNนเข้า
23 ในเวลานัN น ถ้าผู้ ใดจะบอก
พวกท่านว่า `ดูเถิด พระคริสต์
อยู่ที1นี1 ' หรือ `อยู่ที1โน่น' อย่า
ได้เชื1อเลย
24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียม
เท็จและผู้ พยากรณ์ เทียมเท็จ
เกิดขึN นหลายคน และจะทาํ
หมายสาํ คั ญอั นใหญ่และการ
มหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อ
ลวงแม้ผู้ที1ทรงเลือกสรรให้หลง
25 ดูเถิด เราได้บอกท่านทัN ง
หลายไว้ก่อนแล้ว
26 เหตุฉะนัN น ถ้าใครจะบอก
ท่านทัN งหลายว่า `ดูเถิด ท่านผู้
นัN นอยู่ในถิ1 นทุรกันดาร' ก็จง
อย่าออกไป หรือจะว่า `ดูเถิด
อยู่ที1ห้องลับ' กจ็งอย่าเชื1อ
บุตรมนุษยจ์ะเสด็จกลบัมา

พรอ้มดว้ยสง่าราศี
(มก AE:CL-CK; ลก CA:CG)

27 ด้ วยว่ าฟ้ าแลบมาจากทิ ศ
ตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะ-
วันตกฉันใด การเสด็จมาของ
บุตรมนุษย์กจ็ะเป็นฉันนัNน
28 ด้วยว่าซากศพอยู่ที1ไหน ฝูง
นกอินทรีกจ็ะตอมกันอยู่ที1นั1น
29 แต่พอสิN นความทุกข์ลาํบาก
แห่งวันเหล่านัN นแล้ว `ดวงอา-
ทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะ
ไม่ส่องแสง ดวงดาวทั �งปวงจะ
ตกจากฟ้า และบรรดาสิ� งที� มี

(AG) ดนล I:CE; มก AE:AL; ลก CA:CM; ยน AA:LJ (AI) ลก CE:CI (CA) ดนล I:CH
(CC) อสย HG:J-I; ศคย AL:C (CE) มก AE:CA; ลก AK:CE (CL) พบญ AE:A; ยน L:LJ
(CK) ลก AK:CL (CJ) โยบ EI:EM; อสค EI:AK; ฮบก A:J (CI) อสย AE:AM; อสค EC:K
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อํา นาจในท้องฟ้ าจะสะเทื อน
สะทา้นไป'
30 เมื1อนัNนหมายสาํคัญแห่งบุตร
มนุษย์จะปรากฏขึN นในท้องฟ้า
`มนุษย์ทุกตระกูลทั� วโลกจะไว ้
ทุกข์' แล้วเขาจะเห็น `บุตร
มนุษย์ เสด็จมาบนเมฆในท้อง
ฟ้า' พร้อมด้วยฤทธานุภาพและ
สง่าราศีเป็นอันมาก
31 พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียง
แตรอันดังยิ1งนัก ให้รวบรวมคน
ทัN งปวงที1พระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้แล้วจากลมทัNงสี1ทิศนัNน ตัN งแต่
ที1สุดฟ้าข้างนีN จนถึงที1สุดฟ้าข้าง
โน้น

จากความทุกขเ์วทนา
ถึงการเสวยสุขพนัปี

ของพระองค์
(มก AE:CJ-CI; ลก CA:CI)

32 บัดนีN จงเรียนคาํอุปมาเรื1 อง
ต้นมะเดื1 อ เมื1 อกิ1 งก้านยังอ่อน
และแตกใบแล้ว ท่านก็รู้ ว่าฤดู
ร้อนใกล้จะถึงแล้ว
33 เช่นนัN นแหละ เมื1 อท่านทัN ง
หลายเห็นสิ1 งทัN งปวงนีN  กใ็ห้รู้ว่า
เหตุการณ์นัN นมาใกล้จะถึงประตู
แล้ว
34 เราบอกความจริงแก่ท่านทัN ง
หลายว่า คนชั1 วอายุนีN จะไม่ล่วง
ลับไปจนกว่าสิ1 งทัN งปวงนีN จะสาํ-
เรจ็

35 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คาํ
ของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
จงเฝ้ารอการเสด็จกลบัมา

อย่างไม่คาดหมาย
ของพระคริสต์

(มก AE:EC-EK; ลก CA:EL)
36 แต่วันนัNน โมงนัNน ไม่มีใครรู้
ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็
ไม่ รู้ รู้แต่พระบิดาของเราองค์
เดียว
37 ด้ วยสมั ยของโนอาห์ เป็ น
อย่างไร เมื1อบุตรมนุษย์เสดจ็มา
กจ็ะเป็นอย่างนัNนด้วย
38 เพราะว่าเมื1 อก่อนวันนํNาท่วม
นัN น คนทัN งหลายได้กินและดื1 ม
กัน ทาํการสมรสและยกให้เป็น
สามีภรรยากัน จนถึงวันที1
โนอาห์เข้าในนาวา
39 และนํNา ท่ วมได้มากวาดเอา
พวกเขาไปสิN นโดยไม่ทันรู้ ตั ว
ฉันใด เมื1อบุตรมนุษย์เสดจ็มาก็
จะเป็นฉันนัNนด้วย
40 เมื1อนัN นสองคนจะอยู่ที1ทุ่งนา
จะทรงรับคนหนึ1 ง ทรงละคน
หนึ1ง
41 หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที1 โรง
โม่ จะทรงรับคนหนึ1ง ทรงละคน
หนึ1ง
42 เหตุฉะนัN น จงเฝ้าระวังอยู่
เพราะท่านไม่รู้ ว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลา
ใด

(EA) อพย AI:AH; พบญ EM:L; อสย CK:AE (EC) ลก CA:CI (EE) ยก G:I; วว E:CM
(EL) มธ AM:CE (EG) สดด AMC:CH; อสย GA:H; ยรม EA:EG (EH) ศคย AL:K
(EJ) ปฐก H:E-G; ลก AK:CH; A ปต E:CM (LM) ลก AK:EL (LC) มธ CG:AE; ลก CA:EH
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43 จงจาํไว้อย่างนีN เถิดว่า ถ้าเจ้า
ของบ้านล่วงรู้ ได้ ว่ าขโมยจะมา
ยามใด เขากจ็ะเฝ้าระวัง และไม่
ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้
44 เหตุฉะนัNน ท่านทัN งหลายจง
เตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะ
ในโมงที1 ท่ านไม่ คิดไม่ฝั นนัN น
บุตรมนุษย์จะเสดจ็มา

ผูร้บัใช้
ที)ไม่สตัยซื์)อ

45 ใครเป็นผู้ รับใช้สัตย์ซื1 อและ
ฉลาด ที1นายได้ตัN งไว้เหนือพวก
ผู้ รับใช้สาํหรับแจกอาหารตาม
เวลา
46 เมื1 อนายมาพบเขากระทาํอยู่
อย่างนัN น ผู้รับใช้ผู้นัN นก็จะเป็น
สุข
47 เราบอกความจริงแก่ท่านทัN ง
หลายว่า นายจะตัN งเขาไว้ให้ดูแล
บรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง
48 แต่ถ้าผู้รับใช้ชั1 วนัN นจะคิดใน
ใจว่า `นายของข้าคงมาช้า'
49 แล้วจะตัN งต้นโบยตีเพื1 อนผู้
รั บใช้ และกิ นดื1 มอ ยู่ กั บพวก
ขีN เมา
50 นายของผู้รับใช้ผู้นัNนจะมาใน
วันที1เขาไม่คิด ในโมงที1เขาไม่รู้
51 และจะทาํ โทษเขาถึ งสาหั ส
ทัN งจะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วนกับ
พวกคนหน้าซื1 อใจคด ซึ1 งที1 นั1 น
จะมีแต่การร้องไห้ขบเขีN ยวเคีN ยว
ฟัน"

คําอุปมาเกี)ยวกบั
สาวพรหมจารีสิบคน

25
"เมื1 อถึงวันนัN น อา-
ณาจักรแห่ งสวรรค์จะ

เปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี
สิบคนถือตะเกียงของตนออกไป
รับเจ้าบ่าว
2ในพวกเธอเป็นคนที1มีปัญญา
ห้าคนและเป็นคนโง่ห้าคน
3พวกที1 โง่นัN นเอาตะเกียงของ
ตนไป แต่หาได้เอานํNามันไปด้วย
ไม่
4 แต่คนที1 มี ปัญญานัN นได้ เอา
นํNา มันใส่ภาชนะไปกับตะเกียง
ของตนด้วย
5เมื1อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ พวกเธอ
ทุกคนก็พากันง่วงเหงาและหลับ
ไป
6ครัNนเวลาเที1ยงคืนก็มีเสียงร้อง
มาว่า `ดูเถิด เจ้าบ่าวมาแล้ว จง
ออกมารับท่านเถิด'
7 บรรดาหญิงพรหมจารี เหล่ า
นัN นก็ลุกขึN นตกแต่งตะเกียงของ
ตน
8พวกที1 โง่นัN นก็พูดกับพวกที1 มี
ปัญญาว่า `ขอแบ่งนํNามันของ
ท่านให้เราบ้าง เพราะตะเกียง
ของเราดับอยู่'
9พวกที1มีปัญญาจึงตอบว่า `ทาํ
อย่างนัNนไม่ได้ เกรงว่านํNามันจะ
ไม่พอสาํหรับเราและเจ้า จงไป
หาคนขาย ซืN อสาํหรับตัวเองจะ

(LE) ลก AC:EI; A ธส G:C (LL) ลก AC:EG (LG) ลก AC:LC (LH) วว AH:AG
(LK) มธ CG:CA (LJ) C ปต E:L (GM) มก AE:EC (GA) มธ J:AC (A) อฟ G:CI-EM
(C) มธ AE:LK (G) A ธส G:H (H) มธ CL:EA (K) ลก AC:EG
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ดีกว่า'
10 เมื1 อพวกเธอกาํลังไปซืN อนัN น
เจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที1พร้อมอยู่
แล้ วก็ได้ เข้ าไปกับท่ านในพิธี
สมรสนัNน แล้วประตูกปิ็ด
11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอีก
พวกหนึ1 งก็มาร้องว่า `ท่านเจ้า
ข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าทัNงหลาย
ด้วย'
12 ฝ่ายท่านตอบว่า `เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัNงหลายว่า เรา
ไม่รู้จักท่าน'
13 เหตุฉะนัN น จงเฝ้าระวังอยู่
เพราะท่านทัN งหลายไม่รู้กาํหนด
วันหรือโมงที1บุตรมนุษย์จะเสดจ็
มา
คําอุปมาเกี)ยวกบัเงินตะลนัต์

14 อาณาจั กรแห่ งสวรรค์ ยั ง
เปรียบเหมือนชายผู้หนึ1 งจะออก
เดินทางไปยังเมืองไกล จึงเรียก
พวกผู้รับใช้ของตนมา และฝาก
ทรัพย์สมบัติของเขาไว้
15 คนหนึ1 งท่ านให้ ห้ าตะลันต์
คนหนึ1งสองตะลันต์ และอีกคน
หนึ1 งตะลันต์เดียว ตามความ
สามารถของแต่ละคน แล้วท่าน
กอ็อกเดินทางทันที
16 คนที1 ได้ รับห้าตะลันต์นัN นก็
เอาเงินนัNนไปค้าขาย ได้กาํไรมา
อีกห้าตะลันต์
17 คนที1 ได้รับสองตะลันต์นัN นก็
ได้กาํไรอีกสองตะลันต์ เหมือน

กัน
18 แต่คนที1 ได้ รับตะลันต์ เดียว
ได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้
19 ครัNนอยู่มาช้านาน นายจึงมา
คิดบัญชีกับผู้รับใช้เหล่านัNน
20 คนที1 ได้ รับห้ าตะลันต์ก็เอา
เงินกาํไรอีกห้าตะลันต์มาชีN แจง
ว่า `นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงิน
ห้าตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด
ข้ าพเจ้ าได้กาํ ไรมาอี กห้ าตะ-
ลันต์'
21 นายจึงตอบเขาว่า `ดีแล้ว
เจ้ าเป็นผู้ รับใช้ดี และสั ตย์ซื1 อ
เจ้าสัตย์ซื1อในของเลก็น้อย  เรา
จะตัN งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจง
ปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด'
22 คนที1 ได้ รับสองตะลันต์มาชีN
แจงด้วยว่า `นายเจ้าข้า ท่านได้
มอบเงินสองตะลันต์ไว้กับข้าพ-
เจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กาํไรมาอีก
สองตะลันต์'
23 นายจึงตอบเขาว่า `ดีแล้ว
เจ้ าเป็นผู้ รับใช้ดี และสั ตย์ซื1 อ
เจ้าสัตย์ซื1อในของเลก็น้อย  เรา
จะตัN งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจง
ปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด'
24 ฝ่ายคนที1 ได้รับตะลันต์เดียว
มาชีN แจงว่า `นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า
รู้ จักท่ านว่าท่ านเป็นคนใจแข็ง
เกี1 ยวผลที1ท่านมิได้หว่าน เก็บ
สํ1าสมที1ท่านมิได้โปรย
25 ข้าพเจ้ากลั วจึงเอาเงินตะ-

(AA) มธ K:CA-CE; ลก AE:CG-EM (AC) สดด G:G; ฮบก A:AE; ยน I:EA
(AE) มธ CL:EH; มก AE:EG (AL) มธ CA:EE; ลก AI:AC (AG) รม AC:H; A คร AC:K, AA
(CA) มธ CL:LK; ลก AC:LL (CE) สดด AH:AA; มธ CL:LG
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ลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดู
เถิด นี1แหละเงินของท่าน'
26 นายจึงตอบเขาว่า `เจ้าผู้รับ
ใช้ชั1 วช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็
รู้อยู่ ว่าเราเกี1 ยวที1 เรามิได้หว่าน
เกบ็สํ1าสมที1เรามิได้โปรย
27 เหตุฉะนัN น เจ้าควรเอาเงิน
ของเราไปฝากไว้ที1ธนาคาร เมื1อ
เรามาจะได้รับเงินของเรา ทัN ง
ดอกเบีN ยด้วย
28 เพราะฉะนัNน จงเอาเงินตะ-
ลันต์เดียวนัNนจากเขาไปให้คนที1
มีสิบตะลันต์
29 ด้วยว่าทุกคนที1มีอยู่แล้ว จะ
เพิ1 มเติมให้แก่ ผู้นัN นจนมี เหลือ
เฟือ แต่ผู้ที1ไม่มี แม้ว่าซึ1งเขามี
อยู่กจ็ะต้องเอาไปจากเขา
30 จงเอาเจ้าผู้ รับใช้ที1 ไร้ประ-
โยชน์นีN ไปทิN งเสียที1 มืดภายนอก
ซึ1 งที1นั1 นจะมีการร้องไห้ขบเขีN ยว
เคีN ยวฟัน'

การพิพากษาบรรดา
ชนชาติต่างๆ

31 เมื1อบุตรมนุษย์จะเสดจ็มาใน
สง่าราศีของพระองค์พร้อมกับ
เหล่าทูตสวรรค์อันบริสุทธิR ทัN ง
ปวง เมื1อนัNนพระองค์จะประทับ
บนพระที1นั1 งอันรุ่งเรืองของพระ
องค์
32 บรรดาประชาชาติ ต่ างๆจะ
ประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์
พระองค์ และพระองค์จะทรง

แยกมนุษย์ทัN งหลาย โดยแยก
พวกหนึ1 งออกจากอีกพวกหนึ1 ง
เหมื อนอย่ างผู้ เลีN ยงแกะแยก
แกะออกจากแพะ
33 และพระองค์จะทรงจัดฝู ง
แกะให้ อยู่ เบืN องขวาพระหัตถ์
ของพระองค์ แต่ฝูงแพะนัN นจะ
ทรงจัดให้อยู่เบืN องซ้าย
34 ขณะนัNน พระมหากษัตริย์จะ
ตรัสแก่บรรดาผู้ที1 อยู่ เบืN องขวา
พระหัตถ์ของพระองค์ว่า `ท่าน
ทัN งหลายที1ได้รับพระพรจากพระ
บิดาของเรา จงมารับเอาราชอา-
ณาจักรซึ1 งได้ตระเตรียมไว้สาํ-
หรับท่ านทัN งหลายตัN งแต่แรก
สร้างโลกเป็นมรดก
35 เพราะว่าเมื1อเราหิว ท่านทัN ง
หลายก็ได้จัดหาให้เรากิน เรา
กระหายนํNา ท่านกใ็ห้เราดื1ม เรา
เป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้
ต้อนรับเราไว้
36 เราเปลือยกาย ท่านก็ได้ให้
เสืN อผ้าเรานุ่ งห่ม เมื1 อเราเจ็บ
ป่วย ท่านกไ็ด้มาเยี1ยมเรา เมื1อ
เราต้องจาํอยู่ในคุก ท่านกไ็ด้มา
เยี1ยมเรา'
37 เวลานัN นบรรดาผู้ ชอบธรรม
จะกราบทูลพระองค์ว่า `พระ
องค์เจ้าข้า ที1 ข้าพระองค์เห็น
พระองค์ทรงหิว และได้จัดมา
ถวายแด่พระองค์แต่เมื1อไร หรือ
ทรงกระหายนํNา และได้ถวายให้

(CI) มธ AE:AC; มก L:CG; ลก J:AJ; ยน AG:C (EM) สดด AAC:AM; มธ K:CE; ลก AE:CJ
(EA) ศคย AL:G; มธ AH:CK (EC) อสค CM:EJ; รม AL:AM (EE) สดด KI:AE; ยน AM:AA
(EL) มธ CM:CE; มก AM:LM (EG) โยบ EA:EC; อสย GJ:K (EH) อสย GJ:K; อสค AJ:K
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พระองค์ดื1มแต่เมื1อไร
38 ที1ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์
ทรงเป็นแขกแปลกหน้า และ
ได้ต้อนรับพระองค์ไว้แต่เมื1 อไร
หรือเปลือยพระกาย และได้สวม
ฉลองพระองค์ให้แต่เมื1อไร
39 ที1 ข้ าพระองค์เห็นพระองค์
ประชวรหรือต้ องจาํอยู่ ในคุก
และได้มาเฝ้ าพระองค์นัN นแต่
เมื1อไร'
40 แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัส
ตอบเขาว่า `เราบอกความจริง
แก่ท่านทัN งหลายว่า ซึ1 งท่านได้
กระทาํแก่คนใดคนหนึ1 งในพวก
พี1 น้องของเรานีN ถึงแม้จะตํ1าต้อย
เพียงไร ก็เหมือนได้กระทาํแก่
เราด้วย'
41 แล้ วพระอง ค์ จะตรั สกั บ
บรรดาผู้ที1อยู่เบืN องซ้ายพระหัตถ์
ด้วยว่า `ท่านทัN งหลาย ผู้ ต้อง
สาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไป
อยู่ในไฟซึ1งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ1ง
เตรียมไว้สาํหรับพญามารและ
สมุนของมันนัNน
42 เพราะว่าเมื1 อเราหิว ท่านก็
มิได้ให้เรากิน เรากระหายนํNา
ท่านกม็ิได้ให้เราดื1ม
43 เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่าน
กไ็ม่ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปลือย
กาย ท่านกไ็ม่ได้ให้เสืN อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจาํอยู่
ในคุก ท่านไม่ได้เยี1ยมเรา'

44 เขาทัN งหลายจะทูลพระองค์
ด้วยว่า `พระองค์เจ้าข้า ที1 ข้า
พระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิว
หรือทรงกระหายนํNา หรือทรง
เป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือย
พระกาย หรือประชวร หรือต้อง
จาํอยู่ในคุก และข้าพระองค์มิได้
ปรนนิบัติพระองค์นัNนแต่เมื1อไร'
45 เมื1อนัN นพระองค์จะตรัสตอบ
เขาว่า `เราบอกความจริงแก่
ท่านทัN งหลายว่า ซึ1 งท่านมิได้
กระทาํแก่ผู้ตํ1า ต้อยที1 สุดสักคน
หนึ1 งในพวกนีN  ก็เหมือนท่านมิ
ได้กระทาํแก่เรา'
46 และพวกเหล่านีN จะต้องออก
ไปรับโทษอยู่ เป็นนิตย์ แต่ผู้
ชอบธรรมจะเข้าสู่ ชีวิตนิรันดร์"

พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกผูใ้หญ่

วางแผนจะฆ่าพระเยซู
(มก AL:A-C; ลก CC:A-C)

26
ต่อมาเมื1อพระเยซูตรัส
ถ้ อยคาํ เหล่ านีN เสร็ จ

แล้ว พระองค์จึงรับสั1 งแก่พวก
สาวกของพระองค์ว่า
2"ท่านทัN งหลายรู้อยู่ ว่าอีกสอง
วันจะถึงเทศกาลปัสกา และบุตร
มนุษย์จะต้ องถู กทรยศให้ ถู ก
ตรึงที1กางเขน"
3ครัNงนัNนพวกปุโรหิตใหญ่ พวก
ธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่
ของประชาชนได้ ประชุ มกั น

(LM) สภษ AL:EA; มธ AM:LC; มก I:LA (LA) สดด H:J; มธ K:CE; ลก AE:CK; C ปต C:L
(LG) สภษ AL:EA; ศคย C:J (LH) ดนล AC:C; ยน G:CI
(C) มก AL:A-C; ลก CC:A-C (E) สดด C:C; ยน AA:LK; กจ L:CG
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ที1คฤหาสน์ของมหาปุโรหิต ผู้ซึ1ง
เรียกขานกันว่า คายาฟาส
4ปรึกษากันเพื1 อจะจับพระเยซู
ด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสีย
5แต่พวกเขาพูดว่า "ในวันเทศ-
กาลเลีN ยงอย่าพึ1งทาํเลย กลัวว่า
ประชาชนจะเกิดการวุ่นวาย"
มารียช์าวบา้นเบธานีชโลม
พระเยซูต่อหนา้คนทั�งหลาย
(มก AL:E-I; ยน AC:A-J)

6ในคราวที1พระเยซูทรงประทับ
อยู่หมู่ บ้านเบธานีในเรือนของ
ซีโมนคนโรคเรืN อน
7ขณะเมื1 อพระองค์ทรงเอนพระ
กายลงเสวยอยู่ มีหญิงผู้หนึ1งถือ
ผอบนํNา มันหอมราคาแพงมาก
มาเฝ้าพระองค์ แล้วเทนํNามันนัNน
บนพระเศียรของพระองค์
8 พวกสาวกของพระองค์ เมื1 อ
เห็นกไ็ม่พอใจ จึงว่า "เหตุใดจึง
ทาํให้ของนีN เสียเปล่า
9 ด้วยนํNามันนีN  ถ้าขายก็ได้เงิน
มาก แล้วจะแจกให้คนจนกไ็ด้"
10 เมื1 อพระเยซู ทรงทราบจึ ง
ตรัสแก่เขาว่า "กวนใจหญิงนีN
ทาํไม เธอได้กระทาํการดีแก่เรา
11 ด้วยว่า คนยากจนมีอยู่กับ
ท่านเสมอ แต่เราไม่อยู่กับท่าน
เสมอไป
12 ซึ1 งหญิงนีN ได้ เทนํNา มันหอม
บนกายเรา เธอกระทาํเพื1 อการ
ศพของเรา

13 เราบอกความจริงแก่ท่านทัN ง
หลายว่า ที1ไหนๆทั1วโลกซึ1 งข่าว
ประเสริฐนีN จะประกาศไป การซึ1ง
หญิงนีN ได้กระทาํจะเลื1 องลือไป
เป็นที1ระลึกถึงเขาที1นั1นด้วย"

ยูดาสตกลงที)จะ
ทรยศพระองค์

(มก AL:AM-AA; ลก CC:E-H)
14 ครัN งนัN นคนหนึ1 งในพวกสาวก
สิบสองคนชื1อ ยูดาสอิสคาริโอท
ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่
15 ถามว่า "ถ้าข้าพเจ้าจะมอบ
พระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทัN ง
หลายจะให้อะไรข้าพเจ้า" ฝ่าย
เขาก็สัญญาจะให้เหรียญเงินแก่
ยูดาสสามสิบเหรียญ
16 ตัN งแต่เวลานัNนมายูดาสกค็อย
หาช่องที1จะทรยศพระองค์

การจัดเตรียมเบื� องตน้
สําหรบัเทศกาลปัสกา

17 ในวันต้นเทศกาลกินขนมปัง
ไร้เชืN อ พวกสาวกมาทูลถามพระ
เยซูว่า "พระองค์ทรงปรารถนา
จะให้ ข้ าพระองค์ ทัN งหลายจัด
เตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที1
ไหน"
18 พระองค์จึงตรัสว่า "จงเข้าไป
หาผู้หนึ1 งในกรุงนัNน บอกเขาว่า
`พระอาจารย์ว่า เวลาของเรามา
ใกล้แล้ว เราจะถือปัสกาที1 บ้าน
ของท่านพร้อมกับพวกสาวกของ
เรา'"

(H) มธ J:C; มก AL:E-I; ลก K:EK-EI; ยน AA:A-C; AC:A-J (J) ยน AC:L
(AA) พบญ AG:AA; มธ AJ:CM; มก AL:K (AC) ยน AI:EJ (AL) มธ AM:L; มก AL:AM
(AG) อพย CA:EC; ศคย AA:AC; มธ CK:E (AK) อพย AC:H (AJ) ลก I:GA; ยน AC:CE
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19 ฝ่ายสาวกเหล่านัN นก็กระทาํ
ตามที1พระเยซูทรงรับสั1ง แล้วได้
จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม

อาหารมื� อแรก
ก่อนเทศกาลปัสกา

(มก AL:AK; ยน AE:C-EM)
20 ครัN นถึงเวลาพลบคํ1า พระ
องค์ เอนพระกายลงร่วมสาํ รับ
กับสาวกสิบสองคน
21 เมื1 อรับประทานกันอยู่ พระ
องค์จึงตรัสว่า "เราบอกความ
จริงแก่ท่านทัNงหลายว่า คนหนึ1ง
ในพวกท่านจะทรยศเรา"
22 ฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็น
ทุกข์นัก ต่างคนต่างเริ1มทูลถาม
พระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า คือ
ข้าพระองค์หรือ"
23 พระองค์ตรัสตอบว่า "ผู้ที1
เอาอาหารจิN มในชามเดียวกันกับ
เรา ผู้นัNนแหละที1จะทรยศเรา
24 บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที1
ได้ เขียนไว้ ว่าด้วยพระองค์นัN น
แต่วิบัติแก่ผู้ที1ทรยศบุตรมนุษย์
ถ้าคนนัNนมิได้บังเกิดมากจ็ะเป็น
การดีต่อคนนัNนเอง"
25 ยูดาสที1 ได้ทรยศพระองค์ทูล
ถามว่า "อาจารย์เจ้าข้า คือข้า
พระองค์หรือ" พระองค์ตรัส
ตอบเขาว่า "ท่านพูดเองแล้วนี1"

การตั� งพิธีระลึกถึง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า

26 ระหว่างอาหารมืN อนัN น พระ

เยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื1อ
ขอบพระคุณแล้ว ทรงหักส่งให้
แก่เหล่าสาวกตรัสว่า "จงรับกิน
เถิด นี1 เป็นกายของเรา"
27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วย
มาขอบพระคุ ณและส่ งให้ เขา
ตรัสว่า "จงรับไปดื1มทุกคนเถิด
28 ด้วยว่า นี1 เป็นโลหิตของเรา
อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา
ใหม่ ซึ1 งต้องหลั1 งออกเพื1 อยก
บาปโทษคนเป็นอันมาก
29 เราบอกท่านทัNงหลายว่า เรา
จะไม่ดื1 มนํNาผลแห่งเถาองุ่ นต่อ
ไปอีกจนวันนัN นมาถึง คือวันที1
เราจะดื1มกันใหม่กับพวกท่านใน
อาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา"

ทรงพยากรณว่์า
เปโตรจะปฏิเสธพระองค์

(มก AL:CH-EA; ลก CC:EA)
30 เมื1 อพวกเขาร้องเพลงสรร-
เสริญแล้ว เขากพ็ากันออกไปยัง
ภูเขามะกอกเทศ
31 ครัN งนัNนพระเยซูตรัสกับเหล่า
สาวกว่า "ในคืนวันนีN ท่านทุกคน
จะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีคาํ
เขียนไว้ว่า `เราจะตีผูเ้ลี� ยงแกะ
และแกะฝูงนั �นจะกระจดักระจาย
ไป'
32 แต่เมื1อเราฟืN นขึN นมาแล้ว เรา
จะไปยังแคว้นกาลิ ลี ก่ อนหน้า
ท่าน"
33 ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์

(CM) มก AL:AK; ลก CC:AL (CA) ลก CC:CA (CE) สดด LA:I (CL) สดด CC; ดนล I:CH
(CH) มก AL:CC; A คร AA:CE (CK) มก AL:CE (CJ) อพย CL:J; ยรม EA:EA; มธ CM:CJ
(CI) มก AL:CG; กจ AM:LA (EM) มก AL:CH (EA) ศคย AE:K; มธ AA:H (EC) มธ CJ:K
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ว่า "แม้คนทัN งปวงจะสะดุด
เพราะพระองค์ ข้าพระองค์จะ
สะดุดกห็ามิได้เลย"
34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ในคืน
นีN ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเรา
สามครัNง"
35 เปโตรทูลพระองค์ว่า "ถึงแม้
ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระ
องค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธ
พระองค์เลย" เหล่าสาวกก็ทูล
เช่นนัNนเหมือนกันทุกคน
พระเยซูในสวนเกทเสมนี
ใกลว้นัสิ� นพระชนม์
(มก AL:EC-LC)

36 แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมา
ยังที1แห่งหนึ1งเรียกว่า เกทเสมนี
แล้วตรัสกับสาวกว่า "จงนั1 งอยู่
ที1 นี1 ขณะเมื1 อเราจะไปอธิษฐาน
ที1โน่น"
37 พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตร
ชายทัN งสองของเศเบดี ไปด้ วย
พระองค์ทรงเริ1 มโศกเศร้าและ
หนักพระทัยยิ1งนัก
38 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"ใจของเราเป็นทุกข์ แทบจะตาย
จงเฝ้าอยู่กับเราที1นี1 เถิด"
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐาน
ของพระเยซูในสวนเกทเสมนี
(ลก CC:LA-LL; ฮบ G:K)

39 แล้วพระองค์เสด็จดาํเนินไป
อีกหน่อยหนึ1 ง ก็ซบพระพักตร์

ลงถึงดิน อธิษฐานว่า "โอ พระ
บิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้
ขอให้ถ้วยนีN เลื1 อนพ้นไปจากข้า
พระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี
อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของ
ข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์"
40 พระองค์จึงเสด็จกลับมายัง
สาวกเหล่านัNน เห็นเขานอนหลับ
อยู่ และตรัสกับเปโตรว่า "เป็น
อย่างไรนะ ท่านทัNงหลายจะคอย
เฝ้าอยู่กับเราสักชั1 วเวลาหนึ1 งไม่
ได้หรือ
41 จงเฝ้ าระวั งและอธิ ษฐาน
เพื1อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง
จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนืN อ
หนังยังอ่อนกาํลัง"
42 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐาน
ครัNงที1สองอีกว่า "โอ ข้าแต่พระ
บิดาของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนีN
เลื1 อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่
ได้ และข้าพระองค์จาํต้องดื1 ม
แล้ว กใ็ห้เป็นไปตามนํNาพระทัย
ของพระองค์"
43 ครัN นพระองค์เสด็จกลับมาก็
ทรงพบสาวกนอนหลับอีกเพราะ
เขาลืมตาไม่ขึN น
44 พระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้
เสด็จไปอธิษฐานครัN งที1สามด้วย
ถ้อยคาํเช่นเดิมอีก
45 แล้วพระองค์เสด็จมายังพวก
สาวกของพระองค์ ตรัสว่า

(EL) ยน AE:EJ (EH) มก AL:EC-EG (EK) มธ L:CA; AK:A (EJ) ยน AC:CK
(EI) มธ CM:CC; ยน G:EM; H:EJ; AC:CK; ฮบ G:K-I
(LA) ลก CC:LM, LH; กท G:AK (LE) มธ AK:CC-CE; CM:AJ-AI
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"เดีa ยวนีN  จงนอนต่อไปให้หาย
เหนื1อยเถิด ดูเถิด เวลามาใกล้
แล้ว และบุตรมนุษย์จะต้องถูก
ทรยศให้ ตกอยู่ ในมื อของคน
บาป
46 ลุกขึN นไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ที1
จะทรยศเรามาใกล้แล้ว"

การทรยศและ
การจับกุมพระเยซู

(มก AL:LE-GM; ลก CC:LK)
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคาํ
ดูเถิด ยูดาส คนหนึ1 งในเหล่า
สาวกสิบสองคนนัN น ได้เข้ามา
และมีประชาชนเป็นอันมากถือ
ดาบ ถือไม้ตะบอง มาจากพวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่ง
ประชาชน
48 ผู้ที1 จะทรยศพระองค์นัN นได้
ให้อาณัติสัญญาณแก่เขาว่า "เรา
จะจุบผู้ใด กเ็ป็นผู้นัNนแหละ จง
จับกุมเขาไว้ให้แน่นหนาเถิด"
49 ขณะนัNน ยูดาสตรงมาหาพระ
เยซูทูลว่า "สวัสดี พระอาจารย์"
แล้วจุบพระองค์
50 พระ เยซู ต รั สกั บ เ ข า ว่ า
"สหายเอ๋ย มาที1นี1 ทาํไม" คน
เหล่านัNนกเ็ข้ามาจับพระเยซูและ
คุมไป
51 ดูเถิด มีคนหนึ1งที1อยู่กับพระ
เยซู ยื1นมือชักดาบออก ฟันหู
ผู้ รับใช้คนหนึ1 งของมหาปุโรหิต
ขาด

52 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "จง
เอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ด้วย
ว่า บรรดาผู้ถือดาบจะพินาศ
เพราะดาบ
53 ท่านคิดว่าเราจะอธิษฐานขอ
พระบิดาของเรา และในบัดเดีaยว
นัN นพระองค์จะทรงประทานทูต
สวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกองไม่
ได้หรือ
54 แต่ถ้าเป็นเช่นนัNนพระคัมภีร์
ที1 ว่า จาํจะต้องเป็นอย่างนีN  จะ
สาํเรจ็ได้อย่างไร"
55 ขณะนัN นพระเยซูตรัสกับหมู่
ชนว่า "ท่านทัN งหลายเห็นเรา
เป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะ-
บองออกมาจับเรา เราได้นั1 งกับ
ท่านทัN งหลายสั1 งสอนในพระวิ-
หารทุกวัน ท่านกห็าได้จับเราไม่
56 แต่เหตุการณ์ทัNงสิN นที1ได้บัง-
เกิดขึN นนีN  ก็เพื1 อจะสาํเร็จตาม
พระคัมภี ร์ที1 พวกศาสดาพยา-
กรณ์ได้เขียนไว้"  แล้วสาวกทัNง
หมดก็ได้ละทิN งพระองค์ไว้และ
พากันหนีไป

พระเยซูทรงอยู่ต่อหนา้
คายาฟาสและสภา

(มก AL:GE-HG; ยน AJ:AC)
57 ผู้ ที1 จั บพระเยซู ได้ พาพระ
องค์ไปยังคายาฟาสมหาปุโรหิต
ที1ซึ1 งพวกธรรมาจารย์และพวกผู้
ใหญ่ได้ประชุมกันอยู่
58 แต่เปโตรได้ติดตามพระองค์

(LK) มก AL:LE; ลก CC:LK (LI) C ซมอ CM:I (GM) สดด LA:I (GA) มก AL:LK
(GC) ปฐก I:H; วว AE:AM (GE) C พกษ H:AK; ดนล K:AM (GL) อสย GM:H; ลก CL:CG
(GH) พคค L:CM; ยน AJ:AG (GK) มก AL:GE; ลก CC:GL; ยน AJ:AC (GJ) ยน AJ:AG

 40_mat.pub 
 page 72

 Sunday, April 17, 2016 21:36 



หน้า 1965 มัทธิว CH

ไปห่างๆ จนถึงคฤหาสน์ของ
มหาปุโรหิต แล้วเข้าไปนั1 งข้าง
ในกับคนใช้ เพื1อจะดูว่าเรื1องจะ
จบลงอย่างไร
59 พวกปุโรหิตใหญ่ พวกผู้ใหญ่
กั บบรรดาสมาชิ กสภาได้ หา
พยานเท็จมาเบิกปรักปราํพระ
เยซู เพื1อจะประหารพระองค์เสีย
60 แต่หาหลักฐานไม่ได้ เออ ถึง
แม้มีพยานเท็จหลายคนมาให้
การกห็าหลักฐานไม่ได้ ในที1สุด
กม็ีพยานเทจ็สองคนมา
61 กล่าวว่า "คนนีN ได้ว่า `เรา
สามารถจะทาํลายพระวิหารของ
พระเจ้า และจะสร้างขึN นใหม่ใน
สามวัน'"
62 มหาปุ โรหิตจึ งลุ กขึN นถาม
พระองค์ว่า "ท่านจะไม่ตอบ
อะไรหรือ คนเหล่านีN เป็นพยาน
ปรักปราํท่านด้วยเรื1องอะไร"
63 แต่พระเยซูทรงนิ1 งอยู่ มหา
ปุโรหิตจึงกล่าวแก่พระองค์ ว่า
"เราสั1 งให้ท่านปฏิญาณโดยอ้าง
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้
บอกเราว่า ท่านเป็นพระคริสต์
พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่"
64 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ท่าน
ว่าถูกแล้ว และยิ1งกว่านัNนอีก เรา
บอกท่านทัN งหลายว่า ในเวลา
เบืN องหน้านัN น ท่านทัN งหลายจะ
ได้ เห็นบุตรมนุษย์นั1 งข้ างขวา
พระหัตถ์ของผู้ทรงฤทธานุภาพ

และเสด็ จมาบนเมฆแห่ งฟ้ า
สวรรค์"
65 ขณะนัN นมหาปุ โรหิตจึ งฉีก
เสืN อของตน แล้วว่า "เขาได้พูด
หมิ1นประมาทแล้ว เราต้องการ
พยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด บัดนีN
ท่ านทัN งหลายก็ ได้ ยิ นเขาพู ด
หมิ1นประมาทแล้ว
66 ท่ านทัN งหลายคิดเห็นอย่าง
ไร" คนทัN งปวงกต็อบว่า "เขามี
ความผิดถึงตาย"
67 แล้ วเขาถ่ มนํNา ลายรดพระ
พักตร์พระองค์และตีพระองค์
และคนอื1นเอาฝ่ามือตบพระองค์
68 แล้วว่า "เจ้าพระคริสต์ จง
พยากรณ์ให้เรารู้ว่าใครตบเจ้า"
69 ขณะนัN นเปโตรนั1 งอ ยู่ ภาย
นอกบริเวณคฤหาสน์นัN น มีสาว
ใช้คนหนึ1 งมาพูดกับเขาว่า "เจ้า
ได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วย"
70 แต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้า
คนทัN งปวงว่า "ที1เจ้าว่านัN นข้าไม่
รู้เรื1อง"
71 เมื1 อเปโตรได้ออกไปที1 ระ-
เบียง สาวใช้อีกคนหนึ1 งแลเห็น
จึงบอกคนทัN งปวงที1 อยู่ที1 นั1 นว่า
"คนนีN ได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ธ
ด้วย"
72 เปโตรจึงปฏิเสธอีก ด้วยคาํ
ปฏิญาณว่า "ข้าไม่รู้จักคนนัNน"
73 อีกสักครู่หนึ1 งคนทัN งหลายที1
ยืนอยู่ใกล้ๆนัNนก็มาว่าแก่เปโตร

(GI) อพย CM:AH; สดด EG:AA (HM) พบญ AI:AG (HA) มธ CK:LM (HC) มก AL:HM
(HE) ลนต G:A; A ซมอ AL:CL (HL) สดด AAM:A (HG) C พกษ AJ:EK (HH) ลนต CL:AH
(HK) อสย GM:H; GE:E; มคา G:A (HJ) มก AL:HG (HI) มก AL:HH (KE) มก AL:KM
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ว่า "เจ้าเป็นคนหนึ1 งในพวกนัNน
แน่แล้ว ด้วยว่าสาํเนียงของเจ้า
กส่็อตัวเจ้าเอง"
74 แล้ วเปโตรก็ เริ1 มสบถและ
สาบานว่า "ข้าไม่รู้จักคนนัNน" ใน
ทันใดนัNนไก่กขั็น
75 เปโตรจึงระลึกถึงคาํของพระ
เยซูที1ตรัสแก่เขาว่า "ก่อนไก่ขัน
ท่านจะปฏิเสธเราสามครัNง" แล้ว
เปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้
อย่างขมขื1นยิ1งนัก
สภามอบพระเยซูไวแ้ก่ปีลาต

27
ครัNนรุ่งเช้า บรรดาพวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกผู้

ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากัน
ด้วยเรื1องพระเยซู เพื1อจะประ-
หารพระองค์เสีย
2 เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบ
ไว้แก่ปอนทิอัสปีลาตเจ้าเมือง

การสํานึกผิดและ
ความตายของยูดาส

(กจ A:AH-AI)
3เมื1อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็น
ว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับ
ใจ นาํเงินสามสิบเหรียญนัNนมา
คืนให้แก่พวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกผู้ใหญ่
4กล่าวว่า "ข้าพเจ้าได้ทาํบาป
ที1ได้ทรยศโลหิตอันบริสุทธิR " คน
เหล่านัNนจึงว่า "การนัNนเป็นธุระ
อะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอา
เอง"

5 ยูดาสจึงทิN งเงินนัN นไว้ในพระ
วิหารและจากไป แล้วเขาก็ออก
ไปผูกคอตาย
6 พวกปุ โรหิตใหญ่ จึ งเก็บเอา
เงินนัN นมาแล้วว่า "เป็นการผิด
พระราชบัญญัติที1จะเก็บเงินนัN น
ไว้ในคลังพระวิหาร เพราะเป็น
ค่าโลหิต"
7 เขาก็ปรึกษากันและได้เอาเงิน
นัNนไปซืN อทุ่งช่างหม้อไว้ สาํหรับ
เป็ นที1 ฝั งศพคนต่ างบ้ านต่ าง
เมือง
8 เหตุฉะนัN น ทุ่ งนัN นจึงเรียกว่า
ทุ่งโลหิต จนถึงทุกวันนีN
9ครัN งนัN นก็สาํเร็จตามพระวจนะ
โดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ ซึ1ง
ว่า `และพวกเขาก็รบัเงินสามสิบ
เหรียญ ซึ�งเป็นราคาของผูที้�เขา
ตีราคาไวน้ั �น' คือที1คนอิสราเอล
บางคนตีราคาไว้
10 `แลว้ไปซื� อทุ่งช่างหมอ้ ตาม
ที�องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงบัญ-
ชาขา้พเจา้'
พระเยซูทรงอยู่ต่อหนา้ปีลาต

11 เมื1 อพระเยซู ทรงยืนอยู่ ต่อ
หน้าเจ้าเมือง เจ้าเมืองจึงถาม
พระองค์ว่า "ท่านเป็นกษัตริย์
ของพวกยิวหรือ" พระเยซูตรัส
กับท่านว่า "กท็่านว่าแล้วนี1"
12 แต่เมื1อพวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกผู้ ใหญ่ ได้ ฟ้ องกล่ าวโทษ
พระองค์ พระองค์มิได้ทรงตอบ

(KL) มก AL:KA (KG) มธ CH:EL; ลก CC:HA (A) สดด C:C; มก AG:A (C) มธ CM:AI
(E) มธ CH:AL-AG (G) C ซมอ AK:CE; กจ A:AJ (J) กจ A:AI (I) ศคย AA:AC
(AM) ศคย AA:AC-AE (AA) มก AG:C-G; ลก CE:C-E; ยน AJ:CI-EJ (AC) มธ CH:HE
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ประการใด
13 ปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
"ซึ1 งเขาได้กล่าวความปรักปราํ
ท่านเป็นหลายประการนีN  ท่าน
ไม่ได้ยินหรือ"
14 แต่พระองค์ก็มิได้ตรัสตอบ
ท่านสักคาํเดียว เจ้าเมืองจึง
อัศจรรย์ใจยิ1งนัก
พวกยิวใหป้ล่อยบารบับสั

ตดัสินใหพ้ระเยซู
ถูกประหารชีวิต

15 ในเทศกาลเลีN ยงนัN น เจ้า
เมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ1 ง
ให้แก่หมู่ชนตามใจชอบ
16 คราวนัN น พวกเขามีนักโทษ
สาํคัญคนหนึ1งชื1อบารับบัส
17 เหตุฉะนัN นเมื1อคนทัN งปวงชุม
นุมกันแล้ว ปีลาตได้ถามเขาว่า
"เจ้าทัN งหลายปรารถนาให้ข้าพ-
เจ้าปล่อยผู้ใดแก่เจ้า บารับบัส
หรือพระเยซูที1 เรียกว่า พระ
คริสต์"
18 เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาได้
มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉา
19 ขณะเมื1อปีลาตนั1งบัลลังก์พิ-
พากษาอยู่นัN น ภรรยาของท่าน
ได้ใช้คนมาเรียนท่านว่า "ท่าน
อย่าพัวพันกับเรื1 องของคนชอบ
ธรรมนัN นเลย ด้วยว่าวันนีN ดิฉัน
ทุกข์ใจหลายประการกับความ
ฝันเกี1ยวกับท่านผู้นัNน"
20 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ่และ

พวกผู้ ใหญ่ก็ยุ ยงหมู่ ชนขอให้
ปล่อยบารับบัส และให้ประหาร
พระเยซูเสีย
21 เจ้าเมืองจึงถามเขาว่า "ใน
สองคนนีN เจ้าจะให้เราปล่อยคน
ไหนให้แก่เจ้า" เขาตอบว่า "บา-
รับบัส"
22 ปีลาตจึงถามพวกเขาว่า "ถ้า
อย่างนัN น เราจะทาํอย่างไรแก่
พระเยซูที1 เรียกว่า พระคริสต์"
เขาพากันร้องแก่ท่านว่า "ให้
ตรึงเขาเสียที1กางเขนเถิด"
23 เจ้าเมืองถามว่า "ตรึงทาํไม
เขาได้ทาํผิดประการใด" แต่เขา
ทัN งหลายยิ1 งร้องว่า "ให้ตรึงเขา
เสียที1กางเขนเถิด"
24 เมื1 อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมี
แต่จะเกิดวุ่นวายขึN น ท่านก็เอา
นํNาล้างมือต่อหน้าหมู่ชน แล้วว่า
"เราไม่มีผิดด้วยเรื1 องโลหิตของ
คนชอบธรรมคนนีN  เจ้ารับธุระ
เอาเองเถิด"
25 บรรดาหมู่ชนเรียนว่า "ให้
โลหิตของเขาตกอยู่แก่เรา ทัN ง
บุตรของเราเถิด"
26 ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา
และเมื1 อท่ านได้ โบยตีพระเยซู
แล้ว ท่านกม็อบพระองค์ให้ถูก
ตรึงที1กางเขน

พระเยซูทรงถูกเยาะเยย้
และถูกสวมมงกุฎหนาม

27 พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพา

(AE) มธ CH:HC; ยน AI:AM (AG) มก AG:H (AJ) มธ CA:EJ (CM) มก AG:AA; ลก CE:AJ
(CA) กจ E:AL (CE) กจ E:AE (CL) พบญ CA:H (CG) พบญ AI:AM; ยชว C:AI; กจ G:CJ
(CH) อสย GE:G; มก AG:AG (CK) มก AG:AH
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พระเยซูไปไว้ในศาลาปรีโทเรียม
แล้วกร็วมทหารทัNงกองล้อมพระ
องค์ไว้
28 และพวกเขาเปลืN องฉลอง
พระองค์ออก เอาเสืN อสีแดงเข้ม
มาสวมพระองค์
29 เมื1 อพวกเขาเอาหนามสาน
เป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียร
ของพระองค์ แล้วเอาไม้อ้อให้
ถือไว้ในพระหัตถ์เบืN องขวาของ
พระองค์ และเขาได้คุกเข่าลงต่อ
พระพักตร์พระองค์ เยาะเย้ย
พระองค์ว่า "กษัตริย์ของพวกยิว
เจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ"
30 แล้วเขาก็ถ่มนํNา ลายรดพระ
องค์ และเอาไม้อ้อนัN นตีพระ
เศียรพระองค์
31 เมื1 อพวกเขาเยาะเย้ ยพระ
องค์แล้ว เขาถอดเสืN อนัN นออก
แล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้
และนาํพระองค์ออกไปเพื1 อจะ
ตรึงเสียที1กางเขน
32 ขณะที1 พวกเขาออกไปนัN น
เขาได้พบชาวไซรีนคนหนึ1 งชื1 อ
ซีโมน เขาจึงเกณฑ์คนนัN นให้
แบกกางเขนของพระองค์ไป

การตรึงที)กางเขน
(มก AG:CL-EC; ลก CE:CK)

33 เมื1 อพวกเขามาถึ งสถานที1
แห่ งหนึ1 งซึ1 ง เรี ยกว่ ากลโกธา
แปลว่า สถานที1กะโหลกศีรษะ
34 เขาเอานํNา องุ่ นเปรีN ยวระคน

กับของขมมาถวายพระองค์ เมื1อ
พระองค์ทรงชิมกไ็ม่เสวย
35 ครัN นตรึงพระองค์ที1 กางเขน
แล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์มา
จับสลากแบ่งปันกันเพื1 อจะสาํ-
เร็ จตามพระวจนะโดยศาสดา
พยากรณ์ซึ1 งว่า `เสื� อผา้ของขา้
พระองค์ เขาแบ่งปันกัน ส่วน
เสื� อของขา้พระองค์นั �น เขาก็จบั
สลากกนั'
36 แล้ วพวกเขาก็นั1 งเฝ้ าพระ
องค์อยู่ที1นั1น
37 และได้เอาถ้อยคาํข้อหาที1ลง
โทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระ
เศียร ซึ1 งอ่านว่า "ผู้นีN คือเยซู
กษัตริย์ของชนชาติยิว"
38 คราวนัNนมีโจรสองคนถูกตรึง
ไว้พร้อมกับพระองค์ ข้างขวา
พระหัตถ์คนหนึ1ง ข้างซ้ายอีกคน
หนึ1ง
39 ฝ่ายคนทัN งหลายที1 เดินผ่าน
ไปมานัN นก็ด่าทอพระองค์ สั1 น
ศีรษะของเขา
40 กล่าวว่า "เจ้าผู้จะทาํลายพระ
วิหารและสร้างขึN นในสามวันน่ะ
จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้าเป็น
บุตรของพระเจ้า จงลงมาจาก
กางเขนเถิด"
41 พวกปุโรหิตใหญ่ กับพวก
ธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ก็
เยาะเย้ยพระองค์เช่นกันว่า
42 "เขาช่ วยคนอื1 นให้ รอดได้

(CJ) มก AG:AK (CI) สดด HI:AI (EM) อสย GM:H (EA) อสย GE:K (EC) กดว AG:EG
(EE) มก AG:CC (EL) สดด HI:CA (EG) สดด CC:AJ (EH) มธ CK:GL (EK) มก AG:CH
(EJ) อสย GE:AC; มก AG:CK (EI) โยบ AH:L (LM) มธ CH:HA (LC) มธ AJ:AA
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แต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ ถ้า
เขาเป็นกษัตริย์ของชาติอิสรา-
เอล ให้เขาลงมาจากกางเขน
เดีaยวนีN เถิด และเราจะเชื1อเขา
43 เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระ
องค์พอพระทัยในเขาก็ให้พระ
องค์ทรงช่วยเขาให้รอดเดีa ยวนีN
เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า `เราเป็น
พระบุตรของพระเจ้า'"
44 ถึ งโจรที1 ถู กตรึ งไว้กั บพระ
องค์ก็ ยั งกล่ าวคาํหยาบช้ าต่อ
พระองค์เหมือนกัน
เกิดความมืดตั� งแต่เที)ยง
จนถึงบ่ายสามโมง

พระเยซูทรงสิ� นพระชนม์
(มก AG:EE-LA; ลก CE:LL)

45 แล้วก็บังเกิดความมืดทั1วทัN ง
แผ่นดิน ตัN งแต่เวลาเที1ยงวัน จน
ถึงบ่ายสามโมง
46 ครัN นประมาณบ่ายสามโมง
พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า "เอลี
เอลี ลามาสะบักธานี" แปลว่า
"พระเจา้ของขา้พระองค์ พระ
เจา้ของขา้พระองค์ ไฉนพระ
องค์ทรงทอดทิ� งขา้พระองค์เสีย"
47 บางคนในพวกที1 ยืนอยู่ที1นั1 น
เมื1อได้ยินกพู็ดว่า  "คนนีN เรียก
เอลียาห์"
48 ในทันใดนัNน คนหนึ1งในพวก
เขาวิ1 งไปเอาฟองนํNา ชุบนํNาองุ่ น
เปรีN ยวเสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้
พระองค์เสวย

49 แต่คนอื1 นร้องว่า "อย่าเพิ1 ง
ให้ เราคอยดูซิ ว่าเอลียาห์จะมา
ช่วยเขาให้รอดหรือไม่"
50 ฝ่ายพระเยซู เมื1 อพระองค์
ร้องเสียงดังอีกครัN งหนึ1 ง ก็ทรง
ปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
ม่านกั�นสถานที)บริสุทธิ; ที)สุด
ในพระวิหารขาดออกจากกนั
(ฮบ I:E-J; AM:AI-CM)

51 และดูเถิด ม่านในพระวิหาร
ก็ขาดออกเป็นสองท่อนตัN งแต่
บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว
ศิลากแ็ตกออกจากกัน
52 อุโมงค์ฝังศพกเ็ปิดออก ศพ
ของพวกวิ สุ ทธิ ชนหลายคนที1
ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึN นมา
53 ภายหลังที1พระองค์ทรงเป็น
ขึN นมาแล้ว เขาทัN งหลายก็ออก
จากอุโมงค์พากันเข้าไปในนคร
บริสุ ทธิR ปรากฏแก่คนเป็นอั น
มาก
54 บัดนีN  เมื1อนายร้อยและทหาร
ที1 เฝ้าพระเยซูอยู่ด้วยกันได้เห็น
แผ่นดินไหวและเหตุการณ์เหล่า
นัN นซึ1 งบังเกิดขึN น ก็พากันครั1 น
คร้ามยิ1 งนัก จึงพูดกันว่า "แท้
จริงท่ านผู้ นีN เป็นพระบุตรของ
พระเจ้า"
55 ที1นั1นมีหญิงหลายคนที1ได้ติด
ตามพระเยซู จากแคว้นกาลิ ลี
เพื1 อปรนนิบัติพระองค์ มองดู
อยู่แต่ไกล

(LE) สดด CC:J (LL) มก AG:EC; ลก CE:EI (LG) อมส J:I (LH) สดด CC:A; ฮบ G:K
(LJ) สดด HI:CA; มก AG:EH (GM) มก AG:EK; ลก CE:LH (GA) อพย CH:EA; มก AG:EJ
(GL) มธ AL:EE; มก AG:EI (GG) มก AG:LA; ลก J:C
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56 ในพวกนัNน มีมารีย์ชาวมัก-
ดาลา มารีย์มารดาของยากอบ
และโยเสส และมารดาของบุตร
เศเบดี
โยเซฟชาวบา้นอาริมาเธีย
นาํพระศพของพระเยซูไปฝัง
(มก AG:LC-LK; ลก CE:GM)

(ยน AI:EJ-LC)
57 ครัN นถึงเวลาพลบคํ1า มี
เศรษฐีคนหนึ1 งมาจากบ้านอาริ-
มาเธียชื1 อโยเซฟ เป็นสาวกของ
พระเยซูด้วย
58 เขาได้เข้าไปหาปีลาตขอพระ
ศพพระเยซู ปีลาตจึงสั1งให้มอบ
พระศพนัNนให้
59 เมื1 อโยเซฟได้รับพระศพมา
แล้ว เขาก็เอาผ้าป่านที1 สะอาด
พันหุ้มพระศพไว้
60 แล้วเชิญพระศพไปประดิษ-
ฐานไว้ที1อุโมงค์ใหม่ของตน ซึ1 ง
เขาได้สกัดไว้ในศิลา เขาก็กลิN ง
หินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็
จากไป
61 ฝ่ายมารีย์ชาวมักดาลา กับ
มารีย์อีกคนหนึ1 งนัN น ก็นั1 งอยู่ที1
นั1นตรงหน้าอุโมงค์

พวกทหารยามเฝ้ารกัษา
อุโมงคฝั์งศพที)ประทบัตราไว้

62 วันต่อมา คือวันถัดจากวัน
ตระเตรียม พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกฟาริสีพากันไปหาปีลาต
63 เรียนว่า "เจ้าคุณขอรับ

ข้าพเจ้าทัN งหลายจาํได้ว่า คน
ล่อลวงผู้นัN น เมื1 อเขายังมีชี วิต
อยู่ได้พูดว่า `ล่วงไปสามวันแล้ว
เราจะเป็นขึN นมาใหม่'
64 เหตุฉะนัNน ขอได้มีบัญชาสั1ง
เฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที1
สาม เกลือกว่าสาวกของเขาจะ
มาในตอนกลางคืน และลักเอา
ศพไป แล้วจะประกาศแก่ประ-
ชาชนว่า เขาเป็นขึN นมาจากความ
ตายแล้ว และการหลอกลวงครัNง
นีN จะร้ายแรงยิ1งกว่าครัNงก่อนอีก"
65 ปีลาตจึงบอกเขาว่า "พวก
ท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้า
ให้แขง็แรงเท่าที1ท่านจะทาํได้"
66 เขาจึงไปทาํอุโมงค์ให้มั1 นคง
ประทับตราไว้ที1หิน และวางยาม
ประจาํอยู่

การฟื� นคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์

(มก AH:A-L; ลก CL:A-LI)
(ยน CM:A-CE)

28
ภายหลั ง วั นสะบาโต
เวลาใกล้ รุ่ งเช้าวันต้น

สัปดาห์ มารีย์ชาวมักดาลากับ
มารีย์อีกคนหนึ1งมาดูอุโมงค์
2ดูเถิด ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ยิ1 งนัก เพราะทูตสวรรค์ของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ลงมาจาก
สวรรค์ กลิN งก้อนหินนัN นออก
จากปากอุโมงค์ แล้วกน็ั1งอยู่บน
หินนัNน

(GK) มธ CK:GK-HA; มก AG:LC-LK; ลก CE:GM-GH; ยน AI:EJ-LC (HM) อสย GE:I
(HE) มธ AH:CA; AK:CE; CM:AI; CH:HA; มก J:EA; AM:EL; ลก I:CC (HH) ดนล H:AK
(A) มธ CK:GH, HA; มก AH:A-J (C) มก AH:G; ลก CL:L
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3ใบหน้าของทูตนัN นเหมือนแสง
ฟ้าแลบ เสืN อของทูตนัN นก็ขาว
เหมือนหิมะ
4พวกยามที1 เฝ้าอยู่กลัวทูตองค์
นัN นจนตัวสั1 น และเป็นเหมือน
คนตาย
5ทูตสวรรค์นัN นจึงกล่าวแก่หญิง
นัNนว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเรารู้
อยู่ ว่ าท่ านทัN งหลายมาหาพระ
เยซูซึ1งถูกตรึงที1กางเขน
6พระองค์หาได้ประทับอยู่ที1 นี1
ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึN น
มาแล้วตามที1พระองค์ได้ตรัสไว้
นัNน มาดูที1ซึ1งองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้บรรทมอยู่นัNน
7 แล้ วจงรีบไปบอกพวกสาวก
ของพระองค์เถิดว่า พระองค์
ทรงเป็นขึN นมาจากความตายแล้ว
และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยัง
แคว้นกาลิลี ก่ อนท่านทัN งหลาย
ท่านทัN งหลายจะเห็นพระองค์ที1
นั1น ดูเถิด เราได้บอกท่านแล้ว"
8หญิงเหล่านัN นก็ไปจากอุโมงค์
โดยเร็ว ทัN งกลัวทัN งยินดีเป็นอัน
มาก วิ1 งนาํความไปบอกพวก
สาวกของพระองค์
9ขณะที1 หญิ งเหล่ านัN นไปบอก
สาวกของพระองค์ ดูเถิด พระ
เยซู ได้เสด็จพบเขาและตรัสว่า
"จงจาํเริญเถิด" หญิงเหล่านัN น
ก็มากอดพระบาทของพระองค์
และนมัสการพระองค์

10 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวก
พี1น้องของเราให้ไปยังแคว้นกา-
ลิลี และพวกเขาจะได้พบเราที1
นั1น"
คํารายงานของพวกทหารยาม
11 ขณะที1 พวกผู้ หญิงกาํลั งไป
อยู่นัNน ดูเถิด มีบางคนในพวกที1
เฝ้ายามได้เข้าไปในเมือง เล่า
เหตุการณ์ทัN งปวงที1 บั งเกิดขึN น
นัNนให้พวกปุโรหิตใหญ่ฟัง
12 เมื1อพวกปุโรหิตใหญ่ประชุม
ปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้ว ก็
แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวก
ทหาร
13 สั1 งว่า "พวกเจ้าจงพูดว่า
`พวกสาวกของเขามาลักเอาศพ
ไปในเวลากลางคืนเมื1 อเรานอน
หลับอยู่'
14 ถ้ าความนีN ทราบถึ งหู เ จ้ า
เมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้า
พ้นโทษ"
15 พวกทหารจึงยอมรับเงินและ
ทาํตามที1ถูกสอนมา และความนีN
ก ็เลื1 องลือไปในบรรดาพวกยิว
จนทุกวันนีN

พระบญัชาอนัยิ)งใหญ่
ของพระเยซูคริสต์

16 แล้วสาวกสิบเอ็ดคนนัN นก็ได้
ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที1พระ
เยซูได้ทรงกาํหนดไว้
17 และเมื1 อเขาเห็นพระองค์จึง

(E) ดนล K:I; AM:H; มก I:E (L) วว A:AK (H) มธ AC:LM; AH:CA; AK:CE
(K) มธ CH:EC; มก AH:K (I) มก AH:I; ยน CM:AL (AM) สดด CC:CC; ยน CM:AK
(AH) มธ CH:EC; CJ:K, AM; มก AG:LA; AH:K (AK) ยน CM:CL-CI
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กราบลงนมัสการพระองค์ แต่
บางคนยังสงสัยอยู่
18 พระเยซู จึงเสด็จเข้ามาใกล้
แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพ
ทัN งสิN นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดิน
โลกกด็ี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
19 เหตุฉะนัNน ท่านทัN งหลายจง
ออกไปสั1งสอนชนทุกชาติ ให้รับ

บัพติศมาในพระนามแห่งพระ
บิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิR
20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ1 งสาร-
พัดซึ1 งเราได้สั1 งพวกท่านไว้ ดู
เถิด เราจะอยู่กับท่านทัN งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิN นโลก เอ-
เมน"

(AJ) ดนล K:AE; มธ AA:CK; ลก A:EC; ยน E:EG; กจ C:EH; รม AL:I; A คร AG:CK
(AI) อสย GC:AM; มก AH:AG; ลก CL:LK; กจ C:EJ-EI; รม AM:AJ; คส A:CE
(CM) กจ C:LC; L:EA; AJ:AM; CE:AA
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