
หนา 1973ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
เรียบเรียงโดยทานมาระโก

การเทศนาส่ังสอนของ
ยอหนผูใหรับบัพติศมา

(มธ 3:1-11)
(ลก 3:1-16)

(ยน 1:6-8, 19-28)

1ข าวประเสริ ฐของพระเยซู
คริสต พระบุตรของพระเจา

เร่ิมตนตรงนี้
2ตามที่ ได เขี ยนไว ในคําของ
ศาสดาพยากรณวา `ดูเถิด เรา
ใชทูตของเราไปขางหนาทาน ผู
นั้ นจะเตรียมมรรคาของทานไว
ขางหนาทาน
3 เสียงผูรองในถิ่นทุรกันดารวา
"จงเตรียมมรรคาแหงองคพระ
ผูเปนเจา จงกระทําหนทางของ
พระองคใหตรงไป"'
4ยอหนให เขารับบัพติศมาใน
ถิ่นทุรกันดาร และประกาศเรื่อง
บัพติศมาอันสําแดงการกลับใจ
ใหม เพ่ือการยกโทษความผิด
บาป
5คนทั่ วแควนยูเดียกับชาวกรุง
เยรู ซาเล็มไดพากันออกไปหา
ยอหน สารภาพความผิดบาป
ของตน และไดรับบัพติศมาจาก
ทานในแมน้ําจอรแดน
6ยอหนแต งกายดวยผ าขนอูฐ

และใชหนังสัตวคาดเอว รับ
ประทานตั๊กแตนและน้ําผ้ึงปา
7ทานประกาศวา "ภายหลังเรา
จะมีพระองคผูหนึ่ งเสด็จมาทรง
เปนใหญกวาเราอีก ซึ่ งเราไม
คู ควรแมจะน อมตัวลงแกสาย
ฉลองพระบาทใหพระองค
8จริงๆแลวเราให เจาทั้ งหลาย
รับบัพติศมาดวยน้ํา แตพระ
องค นั้ นจะให เจ าทั้ งหลายรั บ
บัพติศมาดวยพระวิญญาณบริ-
สุทธิ์"

พระเยซูทรงรับบัพติศมา
จากยอหน

(มธ 3:13-17)
(ลก 3:21-22)

9ตอมา ในคราวนั้นพระเยซู
เสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแควน
กาลิลี และไดทรงรับบัพติศมา
จากยอหนในแมน้ําจอรแดน
10 พอพระองคเสด็จข้ึนมาจาก
น้ํา ในทันใดนั้นก็ทอดพระเนตร
เห็นทองฟาแหวกออก และพระ
วิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบน
พระองค
11 แลวมีพระสุรเสียงมาจากฟา
สวรรควา "ทานเปนบุตรที่ รัก
ของเรา เราชอบใจในทานมาก"

(1) มธ 1:1; ลก 3:22 (2) มลค 3:1 (3) อสย 40:3; มธ 3:3 (4) มธ 3:1; ลก 3:3
(5) มธ 3:5 (6) มธ 3:4 (7) มธ 3:11; ยน 1:27; กจ 13:25 (8) อสย 44:3; กจ 1:5
(9) มธ 3:13; ลก 3:21 (10) อสค 1:1; มธ 3:16 (11) สดด 2:7; อสย 42:1; มธ 3:17
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หนา 1974
พญามารทดลองพระเยซู

(มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)
12 ในทันใดนั้น พระวิญญาณจึง
เรงเราพระองคใหเสด็จเขาไปใน
ถิ่นทุรกันดาร
13 และซาตานได ทดลองพระ
องคอยู ในถิ่ นทุรกันดารนั้ นถึง
สี่ สิบวัน พระองคทรงอยู ในที่
ของสัตวปา และมีพวกทูต
สวรรคมาปรนนิบัติพระองค
พระเยซูทรงเริ่มเทศนาส่ังสอน

ในแควนกาลิลี
(มธ 4:12-13; ลก 4:14)

14 ครั้ นยอหนถู กขั งไว ในคุ ก
แลว พระเยซูไดเสด็จมายัง
แควนกาลิลี ทรงประกาศขาว
ประเสริฐแหงอาณาจักรของพระ
เจา
15 และตรัสวา "เวลากําหนดมา
ถึงแลว และอาณาจักรของพระ
เจาก็มาใกลแลว ทานทั้ งหลาย
จงกลับใจเสียใหม และเชื่อขาว
ประเสริฐเถิด"

ทรงเรียกซีโมน อันดรูว
ยากอบ และยอหน
(มธ 4:18-32)
(ลก 5:10-11)

16 ขณะที่พระองคเสด็จไปตาม
ชายทะเลกาลิลี พระองคก็ทรง
ทอดพระเนตรเห็ นซี โมนและ
อันดรูวนองชายของซีโมนกําลัง
ทอดอวนอยูที่ทะเล ดวยวาเขา

เปนชาวประมง
17พระเยซูตรัสกับเขาวา "ทาน
จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้ง
ทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา"
18 เขาก็ละอวนตามพระองคไป
ทันที
19 ครั้นพระองคทรงดําเนินตอ
ไปอีกหนอยหนึ่ ง พระองคก็
ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตร
ชายเศเบดี กับยอหนนองชาย
ของเขา  กําลังชุนอวนอยูในเรือ
20 ในทันใดนั้นพระองคไดทรง
เรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิดา
ของเขาไวที่ เรือกับลูกจาง และ
ไดตามพระองคไป

พระเยซูทรงขับผี
ในเมืองคาเปอรนาอุม

(ลก 4:31-37)
21 พระองค กั บพวกของพระ
องค จึงเขาไปในเมืองคาเปอร-
นาอุมและพอถึงวันสะบาโตพระ
องคไดเสด็จเขาไปในธรรมศาลา
เทศนาสั่งสอน
22 เขาทั้ งหลายก็ อั ศจรรย ใจ
ด วยคําสั่ งสอนของพระองค
เพราะวาพระองคไดทรงสั่งสอน
เขาดวยสิทธิอํานาจ หาเหมือน
พวกธรรมาจารยไม
23 มีชายคนหนึ่ งในธรรมศาลา
ของเขามีผีโสโครกเขาสิง มันได
รองออกมา
24 วา "พระเยซูชาวนาซาเร็ธ

มาระโก 1

(12) มธ 4:1; ลก 4:1 (13) มธ 4:10 (14) มธ 4:12 (15) ดนล 9:25; มธ 3:2; 4:17
(16) มธ 4:18; ลก 5:2 (17) มธ 13:47 (18) มธ 19:27; ลก 14:26 (21) มธ 4:13, 23
(22) มธ 7:28 (23) มธ 12:43; มก 5:2; ลก 4:33 (24) สดด 16:10; มธ 8:28-29
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หนา 1975 มาระโก 1
ปลอยเราไว เราเกี่ยวของอะไร
กับทานเลา ทานมาเพ่ือจะทํา
ลายเราหรือ เรารู วาทานเปนผู
ใด ทานคือองคบริสุทธิ์ของพระ
เจา"
25 พระเยซู จึ งตรั สห ามมั นว า
"เจาจงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ"
26 และเมื่ อผีโสโครกทําใหคน
นั้นชักและรองเสียงดังแลว มัน
ก็ออกมาจากเขา
27 คนทั้ งปวงก็ประหลาดใจนัก
จึงถามกันวา "การนี้เปนอยางไร
หนอ นี่เปนคําสั่งสอนใหมอะไร
ทานสั่ งผีโสโครกดวยสิทธิอํา-
นาจและมันก็เชื่อฟงทาน"
28 ในขณะนั้น กิตติศัพทของ
พระองคได เลื่ องลือไปทั่ วแวน
แควนบานเมืองที่ อยู รอบแขวง
กาลิลี

พระเยซูทรงรักษา
แมยายของซีโมนเปโตร

(มธ 8:14-15)
(ลก 4:38-39)

29 พอออกมาจากธรรมศาลา
พระองคกับพวกของพระองคจึง
เข าไปในเรื อนของซี โมนและ
อันดรูว พรอมกับยากอบและ
ยอหน
30 แมยายของซี โมนนอนปวย
จับไขอยู ในทันใดนั้นเขาจึงมา
ทูลพระองคใหทราบดวยเรื่ อง
ของนาง

31 แลวพระองคก็ เสด็ จไปจั บ
มือนางพยุงข้ึนและทันใดนั้นไข
ก็หาย นางจึงปรนนิบัติเขาทั้ ง
หลาย

พระเยซูทรงรักษา
คนเปนอันมากเวลาเย็น

(มธ 8:16-17; ลก 4:40-41)
32 เวลาเย็นวันนั้นครั้นตะวันตก
แลว คนทั้ งหลายพาบรรดาคน
เจ็บปวย และคนที่มีผีสิง มาหา
พระองค
33 และคนทั้งเมืองก็แตกตื่นมา
ออกันอยูที่ประตู
34พระองคจึงทรงรักษาคนเปน
โรคตางๆใหหายหลายคน และ
ไดทรงขับผีออกเสียหลายผี แต
ผีเหลานั้นพระองคทรงหามมิให
พูด เพราะวามันรูจักพระองค

พระเยซูทรงอธิษฐาน
และออกไปประกาศ

(ลก 4:42-44)
35 ครั้นเวลาเชามืดพระองคได
ทรงลุกข้ึน เสด็จออกไปยังที่
เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั่น
36 ฝายซีโมนและคนทั้ งหลายที่
อยูดวยก็ตามหาพระองค
37 เมื่อพวกเขาพบพระองคแลว
เขาจึงทูลพระองควา "คนทั้งปวง
แสวงหาพระองค"
38 พระองคตรัสแกเขาวา "ให
เราทั้ งหลายไปในบานเมืองใกล
เคียง เพ่ือเราจะไดประกาศที่

(26) มก 9:20 (28) มธ 4:24; 9:31 (29) มธ 8:14-15; ลก 4:38-39
(32) มธ 8:16-17; ลก 4:40-41 (34) มธ 9:33; มก 3:12; ลก 4:41; กจ 16:17-18
(35) มธ 26:39; มก 6:46 (37) มธ 4:25; ยน 3:26 (38) อสย 61:1-2; มก 10:45
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หนา 1976มาระโก 1, 2
นั่นดวย ที่ เรามาก็เพ่ือการนั้น
เอง"
39 พระองคไดประกาศในธรรม
ศาลาของเขาทั่วแควนกาลิลีและ
ไดขับผีออกเสียหลายผี

พระเยซูทรงรักษา
คนเปนโรคเรื้อนใหหาย

(มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)
40 และมีคนโรคเรื้ อนคนหนึ่ ง
มาหาพระองค คุกเขาลงตอพระ
องค และทูลวิงวอนพระองควา
"เพียงแตพระองคจะโปรด พระ
องคก็ จะทรงบันดาลใหขาพระ
องคสะอาดได"
41พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรง
ย่ืนพระหัตถถูกตองคนนั้น ตรัส
แกเขาวา "เราพอใจแลว เจาจง
สะอาดเถิด"
42พอพระองคตรัสแลว ในทัน
ใดนั้นโรคเรื้อนก็หาย และคน
นั้นก็สะอาด
43 กอนใหเขาไป พระองคจึง
กําชับผูนั้น
44 ตรัสแกเขาวา "เจาอยาบอก
เลาอะไรใหผูใดฟงเลย แตจงไป
สําแดงตัวแกปุโรหิต และถวาย
เครื่ องบูชาสําหรับคนที่หายโรค
เร้ือนแลว ตามซึ่งโมเสสไดสั่งไว
เ พ่ื อเป นหลั กฐานต อคนทั้ ง
หลาย"
45 แตคนนั้ นเมื่ อออกไปแลวก็
ตั้ งตนปาวรองมากมายใหเลื่อง

ลือไป จนพระเยซูจะเสด็จเขาไป
ในเมืองอยางเปดเผยตอไปไม
ได แตตองประทับภายนอกในที่
เปลี่ ยว และมีคนทุกแหงทุก
ตําบลมาหาพระองค
คนอัมพาตไดรับการรักษา
จนหายและไดรับความรอด
(มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)

2ครั้นลวงไปหลายวัน พระ
องคไดเสด็จไปในเมืองคา-

เปอรนาอุมอีก และคนทั้งหลาย
ไดยินวา พระองคประทับที่บาน
2และในเวลานั้นคนเปนอันมาก
มาชุมนุมกันจนไมมีที่จะรับ จะ
เขาใกลประตูก็ไมได พระองค
จึงเทศนาพระวจนะนั้นใหเขาฟง
3 แล วมี คนนําคนอั มพาตคน
หนึ่งมาหาพระองค มีสี่คนหาม
4 เมื่ อเขาเขาไปใหถึงพระองค
ไมไดเพราะคนมาก เขาจึงร้ือ
ดาดฟ าหลั งคาตรงที่ พระองค
ประทับนั้น และเมื่อร้ือเปนชอง
แลว เขาก็หยอนแครที่คนอัม-
พาตนอนอยูลงมา
5 เมื่ อพระเยซู ทอดพระเนตร
เห็นความเชื่ อของเขาทั้ งหลาย
พระองค จึ งตรัสกับคนอัมพาต
วา "ลูกเอย บาปของเจาไดรับ
การอภัยแลว"
6แตมีพวกธรรมาจารยบางคน
นั่งอยูที่นั่น และเขาคิดในใจวา
7"ทําไมคนนี้ พูดหมิ่ นประมาท

(39) มธ 4:23; มก 1:21; ลก 4:44 (40) มธ 8:2-4; ลก 5:12-14 (41) ลก 7:13
(42) มธ 15:28; มก 5:29 (44) ลนต 14:1-32 (45) มธ 28:15; มก 2:2; ลก 5:15, 17
(1) มธ 9:1 (3) มธ 4:24; 8:6; กจ 8:7; 9:33 (7) โยบ 14:4; อสย 43:25; ดนล 9:9
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หนา 1977 มาระโก 2
เชนนั้น ใครจะยกความผิดบาป
ไดเวนแตพระเจาเทานั้น"
8และในทันใดนั้นเมื่ อพระเยซู
ทรงทราบในพระทัยวาเขาคิดใน
ใจอยางนั้น พระองคจึงตรัสแก
เขาวา "เหตุไฉนทานทั้งหลายจึง
คิดในใจอยางนี้เลา
9ที่จะวากับคนอัมพาตวา `บาป
ของเจาไดรับการอภัยแลว' หรือ
จะวา `จงลุกข้ึนยกแครเดินไป
เถิด' นั้น ขางไหนจะงายกวากัน
10 แตเพ่ือทานทั้ งหลายจะไดรู
ว าบุตรมนุษยมีสิทธิอํานาจใน
โลกที่ จะโปรดยกความผิดบาป
ได" (พระองคจึงตรัสสั่งคนอัม-
พาตวา)
11 "เราสั่ งเจาวา จงลุกข้ึนยก
แครไปบานของเจาเถิด"
12 ทันใดนั้ นคนอัมพาตไดลุก
ข้ึนแลวก็ยกแครเดินออกไปตอ
หนาคนทั้ งปวง คนทั้ งปวงก็
ประหลาดใจนัก จึงสรรเสริญ
พระเจาวา "เราไมเคยเห็นการ
เชนนี้เลย"
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี

(มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
13 ฝายพระองคไดเสด็จไปตาม
ชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหา
พระองค และพระองคไดตรัสสั่ง
สอนเขา
14 เมื่ อพระองคกําลั งเสด็จไป
นั้น พระองคก็ทอดพระเนตร

เห็นเลวีบุตรชายอัลเฟอัสนั่ งอยู
ที่ดานเก็บภาษี จึงตรัสแกเขาวา
"จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุกข้ึน
ตามพระองคไป
15 ตอมาเมื่ อพระเยซู เอนพระ
กายลงเสวยอยู ในเรือนของเลวี
มีพวกคนเก็บภาษีและคนบาป
หลายคนเอนกายลงร วมสํารับ
กับพระเยซูและพวกสาวกของ
พระองค เพราะมีคนติดตาม
พระองคไปมาก
16 ฝ ายพวกธรรมาจารย และ
พวกฟาริสี เมื่อเห็นพระองค
ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวก
คนเก็บภาษีและคนบาป จึงถาม
สาวกของพระองควา "เหตุไฉน
พระองค จึ งกินและดื่ มร วมกับ
พวกคนเก็ บภาษี และคนบาป
เลา"
17 ครั้ นพระเยซู ทรงได ยินดั ง
นั้ น พระองคจึงตรัสแกเขาวา
"คนปกติไมตองการหมอ แตคน
เจ็บตองการหมอ เรามิไดมา
เพ่ือจะเรียกคนชอบธรรม แตมา
เรียกคนบาปใหกลับใจเสียใหม"
18 มีพวกศิษย ของยอหนและ
ของพวกฟาริสีกําลังถืออดอา-
หาร พวกเขาจึงมาทูลถามพระ
องควา "เหตุไฉนพวกสาวกของ
ยอหนและของพวกฟาริสีถืออด
อาหาร แตพวกสาวกของพระ
องคไมถือ"

(9) มธ 9:5 (12) มธ 15:31; ฟป 2:11 (13) มธ 9:9
(14) มธ 4:19; 8:22; 9:9-13; 19:21; ลก 5:27-32; 18:28; ยน 1:43 (15) มธ 9:10
(17) มธ 9:12-13; 18:11; ลก 5:31-32; 19:10 (18) มธ 9:14-17; ลก 5:33-38
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หนา 1978มาระโก 2, 3
19 พระเยซู จึ งตรั สแก เขาว า
"ทานจะใหสหายของเจาบาวถือ
อดอาหารเมื่ อเจาบาวยังอยูกับ
เขากระนั้นหรือ เจาบาวอยูดวย
นานเทาใด สหายก็ถืออดอาหาร
ไมไดนานเทานั้น
20 แต วันนั้ นจะมาถึ งเมื่ อเจ า
บาวจะตองจากสหายไป ในวัน
นั้นสหายจะถืออดอาหาร

คําอุปมาเกี่ยวกับ
ผาและถุงหนัง
(มธ 9:16-17)
(ลก 5:36-39)

21 ไมมีผู ใดเอาทอนผาทอใหม
มาปะเสื้ อเกา ถาทําอยางนั้น
ทอนผาทอใหมที่ปะเขานั้นเมื่อ
หดจะทําให เสื้ อเก าขาดกว าง
ออกไปอีก
22 และไมมีผูใดเอาน้ําองุนใหม
มาใสไวในถุงหนังเกา ถาทํา
อยางนั้นน้ําองุนใหมจะทําใหถุง
เกานั้นขาดไป น้ําองุนนั้นจะไหล
ออก ถุงหนังก็จะเสียไป แตน้ํา
องุนใหมนั้นตองใสไวในถุงหนัง
ใหม"

พระเยซูเปนเจาเปนใหญ
เหนือวันสะบาโต

(มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)
23 ตอมาในวันสะบาโตวันหนึ่ ง
พระองคกําลังเสด็จไปในนาขาว
และเมื่ อพวกสาวกของพระองค
กําลังเดินไปก็เร่ิมเด็ดรวงขาวไป

24 ฝ ายพวกฟาริ สี จึ งถามพระ
องควา "ดูเถิด ทําไมพวกเขาจึง
ทําการซึ่งพระราชบัญญัติหามไว
ในวันสะบาโต"
25 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"พวกทานยังไมเคยอานหรือซึ่ ง
ดาวิดไดกระทําเมื่อทานขาดอา-
หารและอดอยาก ทั้ งทานและ
พรรคพวกดวย
26 คือคราวเมื่ออาบียาธารเปน
มหาปุโรหิต ทานไดเขาไปใน
พระนิเวศของพระเจา และรับ
ประทานขนมปงหนาพระพักตร
ซึ่ งพระราชบัญญัติห ามไม ให
ใครรับประทาน เวนแตพวก
ปุโรหิตเทานั้น และซ้ํายังสง
ใหคนที่ มากับทานรับประทาน
ดวย"
27 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"วันสะบาโตนั้ นทรงตั้ งไว เพ่ื อ
มนุษย มิใชทรงสรางมนุษยไว
สําหรับวันสะบาโต
28 เหตุฉะนั้ นบุตรมนุษย เปน
เจ าเป นใหญ เหนือวันสะบาโต
ดวย"

ทรงรักษาชายมือลีบ
ในวันสะบาโต

(มธ 12:10-14)
(ลก 6:6-11)

3แลวพระองคไดเสด็จเขาไป
ในธรรมศาลาอีก และที่นั่น

มีชายคนหนึ่งมือขางหนึ่งลีบ
(20) กจ 1:9 (23) พบญ 23:25; มธ 12:1-8; ลก 6:1-5 (24) อพย 20:10; 31:15
(25) 1 ซมอ 21:1-6 (26) อพย 29:32-33; ลนต 24:5-9
(27) ปฐก 2:3; อพย 23:12; พบญ 5:14 (28) มธ 12:8 (1) มธ 12:9-14; ลก 6:6-11
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หนา 1979 มาระโก 3
2คนเหลานั้นคอยดูพระองควา
พระองคจะรักษาโรคใหคนนั้ น
ในวันสะบาโตหรือไม เพ่ือเขาจะ
หาเหตุฟองพระองคได
3พระองคตรัสแกคนมือลีบวา
"มายืนขางหนาเถอะ"
4พระองค จึ งตรั สแก คนทั้ ง
หลายวา "ในวันสะบาโตใหถูก
ตองตามพระราชบัญญัติควรจะ
ทําการดีหรือทําการชั่ว จะชวย
ชีวิตดีหรือจะสังหารชีวิตดี" ฝาย
คนทั้งปวงก็นิ่งอยู
5พระองค มี พระทั ยเป นทุ กข
เพราะใจเขาแข็ งกระด างนั ก
และไดทอดพระเนตรดูรอบดวย
พระพิโรธ และพระองคตรัสกับ
ชายคนนั้นวา "จงเหยียดมือ
ออกเถิด" เขาก็เหยียดออก
และมือของเขาก็หายเปนปกติ
เหมือนกับมืออีกขางหนึ่ง
ฝูงชนก็ติดตามไปและคนเปน
อันมากไดรับการรักษาใหหาย

(มธ 12:15-16)
(ลก 6:17-19)

6พวกฟาริสีจึงออกไป และใน
ทันใดนั้ นได ปรึ กษากั บพรรค
พวกของเฮโรดถึ งพระองค ว า
พวกเขาจะทําอย างไรจึ งจะฆ า
พระองคได
7ฝายพระเยซูกับพวกสาวกของ
พระองคจึงออกจากที่นั่ นไปยัง
ทะเล และฝูงชนเปนอันมากจาก

แควนกาลิลี ไดตามพระองคไป
ทั้งจากแควนยูเดีย
8จากกรุงเยรูซาเล็ม และจาก
เมืองเอโดม และจากฟากแมน้ํา
จอรแดนขางโนน และจากแควน
เมืองไทระและไซดอน ฝูงชน
เปนอันมาก เมื่อเขาไดยินถึงสิ่ง
ย่ิ งใหญที่ พระองค ทรงกระทํา
นั้นก็มาหาพระองค
9พระองค จึงตรัสสั่ งพวกสาวก
ของพระองค ให เอาเรือเล็กมา
คอยรับพระองค เพ่ือมิใหประ-
ชาชนเบียดเสียดพระองค
10 ดวยวาพระองคไดทรงรักษา
คนเปนอันมากใหหายโรค จน
บรรดาผู ที่ มี โรคต างๆเบี ยด
เสียดกันเขามาเพ่ือจะไดถูกตอง
พระองค
11 และพวกผี โสโครกเมื่ อได
เห็นพระองคก็ไดหมอบลงกราบ
พระองค แลวรองอึงวา "พระ
องคทรงเปนพระบุตรของพระ
เจา"
12 ฝ ายพระองค จึ งทรงกําชั บ
หามมันมิใหแพรงพรายวาพระ
องคคือผูใด
ทรงตั้งอัครสาวกสิบสองคน
(มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)

13 แลวพระองค เสด็จข้ึนภู เขา
และพอพระทัยจะเรียกผูใด พระ
องคก็ทรงเรียกผูนั้น แลวเขาได
มาหาพระองค

(2) สดด 37:32; ลก 13:14; 14:1; 20:20 (5) ศคย 7:12 (6) มธ 22:16; มก 12:13
(7) มธ 4:25; ลก 6:17 (8) มก 5:19 (10) มธ 9:21; 14:36; มก 5:29, 34; ลก 7:21
(11) มธ 8:29; มก 1:1; ลก 4:41 (12) มธ 12:16; มก 1:25 (13) มธ 10:1; มก 6:7
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หนา 1980มาระโก 3
14 พระองค จึงทรงตั้ งสาวกสิบ
สองคนไวใหพวกเขาอยูกับพระ
องค เพ่ือพระองคจะทรงใชเขา
ไปประกาศ
15 และให มี อํานาจรั กษาโรค
ตางๆและขับผีออกได
16 และซีโมนนั้น พระองคทรง
ประทานชื่ออีกวาเปโตร
17 และยากอบบุตรชายเศเบดี
กับยอหนนองชายของยากอบ
ทั้ งสองคนนี้ พระองคทรงประ-
ทานชื่ออีกวา โบอาเนอเย แปล
วา ลูกฟารอง
18 อันดรูว ฟลิป บารโธโลมิว
มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรชาย
อัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนชาว
คานาอัน
19 และยูดาสอิสคาริ โอทที่ ได
ทรยศพระองคนั้น พระองคและ
พวกสาวกจึงเขาไปในเรือน
20 และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก
จนพระองคและพวกสาวกจะรับ
ประทานอาหารไมได
21 เมื่ อญาติมิตรของพระองค
ไดยินเหตุการณนั้ น เขาก็ออก
ไปเพ่ือจะจับพระองคไว ดวยเขา
วา "พระองควิกลจริตแลว"

ความผิดบาปที่
ทรงอภัยใหไมได
(มธ 12:24-29)
(ลก 11:14-20)

22 พวกธรรมาจารยซึ่ งไดลงมา

จากกรุงเยรูซาเล็มไดกลาววา "ผู
นี้มีเบเอลเซบูลสิง" และ "ที่เขา
ขับผีออกไดก็ เพราะใชอํานาจ
นายผีนั้น"
23 ฝ ายพระองค จึ งเ รี ยกคน
เหล านั้ นมาตรัสแก เขาเปนคํา
อุปมาวา "ซาตานจะขับซาตาน
ใหออกอยางไรได
24 ถ าราชอาณาจั กรใดๆเกิ ด
แตกแยกกันแลว ราชอาณาจักร
นั้นจะตั้งอยูไมได
25 ถ าครั วเรื อนใดๆเกิ ดแตก
แยกกัน ครัวเรือนนั้นจะตั้ งอยู
ไมได
26 และถาซาตานจะตอสูกับตน
เอง และแตกแยกกัน มันก็ตั้ง
อยูไมได มีแตจะสิ้นสูญไป
27 ไมมี ผู ใดอาจเขาไปในเรือน
ของคนที่มีกําลังมาก และปลน
ทรัพยของเขาได เวนแตจะจับ
คนที่ มีกําลั งมากนั้ นมัดไว เสีย
กอน แลวจึงจะปลนทรัพยใน
เรือนนั้นได
28 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ความผิดบาปทุกอยาง
และคําหมิ่นประมาทที่ เขากลาว
นั้น จะทรงโปรดยกใหบุตรทั้ ง
หลายของมนุษยได
29 แต ผู ใดจะกล าวคําหมิ่ น
ประมาทตอพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะไมไดรับการอภัยโทษเลย แต
ผูนั้ นยอมไดรับโทษจากการพิ-

(16) มธ 16:18; ยน 1:42 (20) มก 6:31 (21) มธ 13:55; มก 6:3; ยน 2:12
(22) มธ 9:34; ลก 11:15; ยน 7:20; อฟ 2:2 (23) มธ 12:25-29; ลก 11:17-22
(27) อสย 49:24-25; มธ 12:29 (28) มธ 12:31-32; ลก 12:10; 1 ยน 5:16
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หนา 1981 มาระโก 3, 4
พากษาเปนนิตย"
30 ที่ ตรัสอยางนั้ นก็ เพราะเขา
ทั้ งหลายกลาววา "พระองคมี
ผีโสโครกเขาสิง"

ผูท่ีเชื่อเปนเหมือน
มารดาและพี่นองของพระเยซู

(มธ 12:46-50)
(ลก 8:19-21)

31 เวลานั้นมารดาและพวกนอง
ชายของพระองคมายืนอยู ข าง
นอก แลวใชคนเขาไปทูลเรียก
พระองค
32 และประชาชนก็นั่ งอยู รอบ
พระองค เขาจึงทูลพระองควา
"ดูเถิด มารดาและพวกนองชาย
ของพระองคมาหาพระองคคอย
อยูขางนอก"
33 พระองค ตรั สตอบเขาว า
"ใครเปนมารดาของเรา และใคร
เปนพ่ีนองของเรา"
34พระองคทอดพระเนตรคนที่
นั่ งลอมรอบพระองคนั้ น แลว
ตรัสวา "ดูเถิด นี่เปนมารดาและ
พ่ีนองของเรา
35 ผู ใดจะกระทําตามพระทั ย
พระเจา ผูนั้นแหละเปนพ่ีนอง
ชายหญิงและมารดาของเรา"
คําอุปมาเกี่ยวกับผูหวานพืช
(มธ 13:1-23; ลก 8:4-15)

4แลวพระองคทรงตั้ งตนสั่ ง
สอนที่ ฝ งทะเลอีก ฝูงชน

เปนอันมากพากันมาหาพระองค

เหตุฉะนั้น พระองคจึงไดเสด็จ
ลงไปประทับในเรือที่ทะเล และ
ฝูงชนอยูบนฝงชายทะเล
2พระองค จึ งตรั สสั่ งสอนเขา
หลายประการเปนคําอุปมา และ
ในการสอนนั้นพระองคตรัสแก
เขาวา
3"จงฟง ดูเถิด มีผูหวานคน
หนึ่งออกไปหวานพืช
4และตอมาเมื่อเขาหวาน เมล็ด
พืชก็ตกตามหนทางบาง แลวนก
ในอากาศก็มากินเสีย
5บางก็ตกที่ซึ่งมีพ้ืนหิน มีเนื้อ
ดินแตนอย จึงงอกข้ึนโดยเร็ว
เพราะดินไมลึก
6แตเมื่อแดดจัด แดดก็แผดเผา
และเพราะรากไมมี จึงเหี่ยวไป
7บางก็ตกกลางตนหนาม ตน
หนามก็งอกข้ึนปกคลุมเสีย จึง
ไมเกิดผล
8บางก็ตกที่ดินดี แลวงอกงาม
จําเริญข้ึน เกิดผลสามสิบเทา
บาง หกสิบเทาบาง รอยเทา
บาง"
9แล วพระองค ตรั สแก เขาว า
"ใครมีหู จงฟงเถิด"
10 เมื่ อพระองคอยู ตามลําพัง
คนที่ อยู รอบพระองคพรอมกับ
สาวกสิบสองคนไดทูลถามพระ
องคถึงคําอุปมานั้น
11 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ขอความลึกลับแหงอาณาจักร

(30) มธ 9:34; ยน 7:20; 8:48, 52; 10:20 (31) มธ 12:46-50; ลก 8:19-21
(35) อฟ 6:6; ฮบ 10:36; 1 ปต 4:2; 1 ยน 2:17 (1) มธ 13:1-15; ลก 8:4-10
(2) มธ 12:38 (10) มธ 13:10; ลก 8:9 (11) มธ 11:25; 1 คร 2:10-16; 2 คร 4:6
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หนา 1982มาระโก 4
ของพระเจาทรงโปรดใหทานทั้ง
หลายรู ได แตฝายคนนอกนั้น
บรรดาขอความเหลานี้จะแจงให
เปนคําอุปมาทุกอยาง
12 เพ่ือวาเขาจะดูแลวดูเลา แต
มองไมเห็น และฟงแลวฟงเลา
แตไมเขาใจ เกลือกวาในเวลา
หนึ่ งเวลาใดเขาจะกลับใจเสี ย
ใหม และความผิดบาปของเขา
จะไดยกโทษเสีย"

พระเยซูทรงอธิบายถึง
คําอุปมานั้น

(มธ 13:18-23)
(ลก 8:11-15)

13 พระองคตรัสกับเขาวา "คํา
อุปมานั้ นพวกทานยังไม เขาใจ
หรือ ถากระนั้นทานทั้งหลายจะ
เขาใจคําอุปมาทั้งปวงอยางไรได
14 ผู หว านนั้ นก็ ได หว านพระ
วจนะ
15 ซึ่ งตกริ มหนทางนั้ นไดแก
พระวจนะที่หวานแลว และเมื่อ
บุคคลใดไดฟง ในทันใดนั้น
ซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่ ง
หวานในใจเขานั้นไปเสีย
16 และซึ่ งตกที่ ซึ่ งมีพ้ืนหิน มี
เนื้ อดิ นแต น อยนั้ นก็ ทํานอง
เดียวกัน ไดแกบุคคลที่ ไดยิน
พระวจนะ และก็รับทันทีดวย
ความปรีดี
17 แตไมมี รากในตัวจึงทนอยู
ไดชั่วคราว ภายหลังเมื่อเกิดการ

ยากลําบากและการขมเหงตางๆ
เพราะพระวจนะนั้น ก็เลิกเสีย
ในทันทีทันใด
18 และพืชซึ่ งหวานกลางหนาม
นั้น ไดแกบุคคลที่ ไดฟงพระ
วจนะ
19 แลวความกังวลตามธรรมดา
โลก และความลุมหลงในทรัพย
สมบัติ และความโลภในสิ่งอื่นๆ
ไดเขามาและปกคลุมพระวจนะ
นั้น จึงไมเกิดผล
20 สวนพืชซึ่ งหวานตกในดินดี
นั้ น ไดแกบุคคลที่ ไดยินพระ
วจนะนั้น และรับไว จึงเกิดผล
สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง
รอยเทาบาง"

เทียนท่ีจุดแลว
ตองตั้งไวใหสองแสง

(มธ 5:15-16)
(ลก 8:16; 11:33)

21 แลวพระองคตรัสแก เขาว า
"เขาเอาเทียนมาสําหรับตั้ งไวใต
ถัง ใตเตียงนอนหรือ และมิใช
สําหรับตั้งไวบนเชิงเทียนหรือ
22 เพราะวาไมมีสิ่ งใดที่ ซอนไว
ซึ่งจะไมปรากฏแจง และไมมีสิ่ง
ใดที่ปดบังไว ซึ่ งจะไมตอง
แพรงพราย
23 ถาใครมีหูฟงได จงฟงเถิด"
24 พระองคตรัสแกเขาวา "จง
เอาใจจดจอตอสิ่งที่ทานฟงใหดี
ทานจะตวงใหเขาดวยทะนานอัน

(12) อสย 6:9; ยรม 5:21; อสค 12:2; มธ 13:14 (14) มธ 13:18-23; ลก 8:11-15
(19) สภษ 23:5; ปญจ 5:13 (20) ยน 15:2, 5; รม 7:4 (21) มธ 5:15; ลก 8:16; 11:33
(22) ปญจ 12:14; มธ 10:26 (23) มธ 11:15; มก 4:9 (24) มธ 7:2; 2 คร 9:6
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หนา 1983 มาระโก 4
ใด จะตวงใหทานดวยทะนาน
อันนั้น ทั้งจะเพ่ิมเติมใหอีกแก
ผูที่ฟงแลว
25 ดวยวาผู ใดมีอยู แลวจะเพ่ิม
เติมใหผูนั้นอีก แตผูใดไมมี แม
วาซึ่ งเขามีอยู นั้ นจะเอาไปเสีย
จากเขา"

อาณาจักรท่ีเติบโตขึ้น
อยางตอเน่ือง

26พระองคตรัสวา "อาณาจักร
ของพระเจาเปรียบเหมือนชาย
คนหนึ่งหวานพืชลงในดิน
27 แลวกลางคืนก็นอนหลับและ
กลางวันก็ตื่นข้ึน ฝายพืชนั้นจะ
งอกจําเริญข้ึนอยางไรเขาก็ไมรู
28 เพราะแผนดินเองทําใหพืช
งอกจําเริญข้ึ นเปนลําต นก อน
ภายหลังก็ออกรวง แลวก็มี
เมล็ดขาวเต็มรวง
29 ครั้ นสุ กแล วเขาก็ ไปเกี่ ยว
เก็บทีเดียว เพราะวาถึงฤดูเกี่ยว
แลว"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุผักกาด
(มธ 13:31-32)
(ลก 13:18-19)

30 และพระองคตรัสวา "อา-
ณาจั กรของพระเจ าจะเปรี ยบ
เหมือนสิ่งใด หรือจะสําแดงดวย
คําเปรียบอยางไร
31 ก็ เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ
ผักกาดเมล็ดหนึ่ง เวลาเพาะลง

ในดินนั้นก็เล็กกวาเมล็ดทั้งปวง
ทั่วทั้งแผนดิน
32 แตเมื่ อเพาะแลวจึงงอกข้ึน
จําเริญใหญ โตกว าผั กทั้ งปวง
และแตกกิ่ งกานใหญพอใหนก
ในอากาศมาอาศัยอยู ในรมนั้ น
ได"
33 พระองคไดตรัสสั่ งสอนพระ
วจนะให แก เขาเป นคําอุ ปมา
อยางนั้นเปนหลายประการ ตาม
ที่เขาจะสามารถฟงได
34 และนอกจากคําอุปมา พระ
องคมิไดตรัสแกเขาเลย แตเมื่อ
พวกเขาอยูตามลําพัง พระองค
จึงทรงอธิบายสิ่ งสารพัดนั้ นแก
เหลาสาวก
พายุใหญในทะเลกาลิลีสงบลง

(มธ 8:23-27)
(ลก 8:22-25)

35 เย็นวันนั้น พระองคไดตรัส
แกเขาทั้ งหลายวา "ใหพวกเรา
ขามไปฝงฟากขางโนนเถิด"
36 เมื่อลาประชาชนแลว เขาจึง
เชิญพระองค เสด็จไปในเรือที่
พระองคประทับอยูนั้ น และมี
เรืออื่นเล็กๆหลายลําไปกับพระ
องคดวย
37 และพายุใหญได บั งเกิดข้ึ น
และคลื่ นก็ซัดเข าไปในเรือจน
เรือเต็มอยูแลว
38 ฝ ายพระองค บรรทมหนุ น
หมอนหลับอยูที่ทายเรือ เหลา

(25) มธ 13:12; ลก 8:18 (26) มธ 13:24 (27) 2 คร 3:18 (28) ยน 12:24
(29) มก 13:30; วว 14:15 (30) มธ 13:31; ลก 13:18 (33) มธ 13:34-35; ยน 16:12
(34) ลก 24:27, 45 (35) มธ 8:18, 23-27; ลก 8:22 (38) สดด 44:23; มธ 23:8-10
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สาวกจึงมาปลุกพระองคทูลวา
"อาจารยเจาขา ขาพเจาทั้งหลาย
กําลังจะพินาศอยูแลว ทานไม
ทรงเปนหวงบางหรือ"
39 พระองค จึ งทรงตื่ นข้ึ นหาม
ลมและตรัสแกทะเลวา "จงสงบ
เงียบซิ" แลวลมก็หยุดมีความ
สงบเงียบทั่วไป
40 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ทําไมทานกลัวอยางนี้ ทานยัง
ไมมีความเชื่อหรือ"
41 ฝ ายเขาก็ เกรงกลั วนักหนา
และพูดกันและกันวา "ทานนี้
เปนผู ใดหนอ จนชั้นลมและ
ทะเลก็เชื่อฟงทาน"

ทรงขับผีออกจาก
ผูชายท่ีเมืองกาดารา

(มธ 8:28-34; ลก 8:26-37)

5ฝายพระองคกับเหลาสาวกก็
ขามทะเลไปยังเมืองชาวกา-

ดารา
2พอพระองค เสด็จข้ึ นจากเรือ
ทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งออกจาก
อุโมงคฝงศพมีผีโสโครกสิงได
มาพบพระองค
3คนนั้นอาศัยอยูตามอุโมงคฝง
ศพ และไมมีผู ใดจะผูกมัดตัว
เขาได แมจะลามดวยโซตรวนก็
ไมอยู
4 เพราะว าได ล ามโซ ใส ตรวน
หลายหนแลว เขาก็หักโซและ
ฟาดตรวนเสีย ไมมีผู ใดมีแรง

พอที่จะทําใหเขาสงบได
5 เขาคลั่ งรองอึงอยูตามอุโมงค
ฝ งศพและที่ ภู เขาทั้ งกลางวัน
กลางคืนเสมอ และเอาหินเชือด
เนื้อของตัว
6ครั้ นเขาเห็นพระเยซูแต ไกล
เขาก็ว่ิงเขามานมัสการพระองค
7แลวรองเสียงดังวา "ขาแตพระ
เยซูพระบุตรของพระเจาสูงสุด
ข าพระองค เกี่ ยวของอะไรกับ
ทานเลา ขาพระองคขอใหพระ
องค ปฏิ ญาณในพระนามของ
พระเจาวา จะไมทรมานขาพระ
องค"
8ที่พูดเชนนี้ เพราะพระองคได
ตรัสแกมันวา "อายผีโสโครก จง
ออกมาจากคนนั้นเถิด"
9แล วพระองคตรั สถามมันว า
"เจาชื่ออะไร" มันตอบวา "ชื่อ
กอง เพราะวาพวกขาพระองค
หลายตนดวยกัน"
10 มันจึงออนวอนพระองคเปน
อันมากมิให ขับไลมันออกจาก
แดนเมืองนั้น
11 มีสุกรฝูงใหญกําลังหากินอยู
ที่ไหลเขาตําบลนั้น
12 ผี เหล านั้ นก็ อ อนวอนพระ
องควา "ขอโปรดใหขาพระองค
ทั้งหลายเขาในสุกรเหลานี้เถิด"
13 พระเยซูก็ทรงอนุญาตทันที
แลวผีโสโครกนั้ นจึงออกไปเขา
สิงอยูในสุกร สุกรทั้งฝูง (ประ-

(39) สดด 65:7; 89:9; 93:4; 104:6-7; มธ 8:26; มก 9:25; ลก 4:39; 8:24
(40) มธ 14:31; ลก 8:25 (1) มธ 8:28; ลก 8:26 (2) มก 1:23; 7:25; วว 16:13-14
(7) มธ 26:63; มก 1:24 (8) มก 1:25; กจ 16:18 (11) ลนต 11:7-8; พบญ 14:8
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มาณสองพันตัว) ก็ ว่ิ งกระโดด
จากหนาผาชันลงไปในทะเลสํา-
ลักน้ําตาย
14 ฝายคนเลี้ยงสุกรนั้นตางคน
ต างหนี ไปเล าเ ร่ื องทั้ งในนคร
และบานนอก แลวคนทั้ งปวงก็
ออกมาดูเหตุการณที่เกิดข้ึนนั้น
15 เมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็น
คนที่ผีทั้งกองไดสิงนั้นนุงหมผา
นั่งอยูมีสติอารมณดี เขาจึงเกรง
กลัวนัก
16 แลวคนที่ ไดเห็นก็เลาเหตุ-
การณซึ่งบังเกิดแกคนที่ ผีสิงนั้น
และซึ่ งบังเกิดแกฝูงสุกรให เขา
ฟง
17 คนทั้ งหลายจึ งเ ร่ิ มพากั น
อ อนวอนพระองค ให เสด็ จไป
เสียจากเขตแดนเมืองของเขา
18 เมื่ อพระองคกําลังเสด็จลง
เรือ คนที่ผีไดสิงแตกอนนั้นได
ออนวอนขอติดตามพระองคไป
19 พระเยซูไมทรงอนุญาต แต
ตรัสแกเขาวา "จงไปหาพวกพอง
ของเจาที่บาน แลวบอกเขาถึง
เร่ืองเหตุการณใหญซึ่งองคพระ
ผู เปนเจ าไดทรงกระทําแก เจ า
และได ทรงพระเมตตาแก เจ า
แลว"
20 ฝายคนนั้นก็ทูลลา แลวเริ่ม
ประกาศในแควนทศบุรีถึงเหตุ-
การณ ใหญ ที่ พระเยซู ได ทรง
กระทําแกเขา และคนทั้ งปวงก็

ประหลาดใจนัก
หญิงผูถูกตองชายฉลอง
พระองคและหายโรค
ลูกสาวของไยรัส

 เปนขึ้นมาจากความตาย
(มธ 9:18-26)

21 ครั้นพระเยซูเสด็จลงเรือขาม
ฟากกลับไปแลว มีคนเปนอัน
มากมาหาพระองค และพระ
องคยังประทับที่ฝงทะเล
22 ดูเถิด มีนายธรรมศาลาคน
หนึ่ งชื่ อไยรัสเดินมา และเมื่ อ
เขาเห็นพระองคก็กราบลงที่พระ
บาทของพระองค
23 แล วทู ลอ อนวอนพระองค
เปนอันมากวา "ลูกสาวเล็กๆ
ของขาพระองคปวยเกือบจะตาย
แลว ขอเชิญพระองคไปวางพระ
หัตถบนเขา เพ่ือเขาจะไดหาย
โรคและไมตาย"
24 ฝายพระเยซู ได เสด็จไปกับ
คนนั้น มีคนเปนอันมากตาม
พระองคไป และเบียดเสียดพระ
องค
25 มีผูหญิงคนหนึ่ งเปนโรคตก
เลือดไดสิบสองปมาแลว
26 ไดทนทุกขลําบากมากเพราะ
มีหมอหลายคนมารักษา และได
เสียทรัพยจนหมดสิ้น โรคนั้นก็
มิไดบรรเทาแตย่ิงกําเริบข้ึน
27 ครั้นผูหญิงนั้นไดยินถึงเร่ือง
พระเยซู เธอก็เดินปะปนกับ

(15) อสย 61:10; มธ 4:24; มก 1:32 (17) มธ 8:34; กจ 16:39 (18) ลก 8:38-39
(20) อพย 15:2; สดด 66:16 (21) มธ 9:1; ลก 8:40 (22) มธ 9:18-26; ลก 8:41-56
(23) มธ 8:15; มก 6:5 (25) ลนต 15:19, 25; มธ 9:20 (27) มธ 14:35-36; มก 3:10
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หนา 1986มาระโก 5
ประชาชนที่ เบียดเสียดขางหลัง
พระองค และไดถูกตองฉลอง
พระองค
28 เพราะเธอคิดวา "ถาเราได
แตะตองแตฉลองพระองค เราก็
จะหายโรค"
29 ในทันใดนั้น เลือดที่ ตกก็
หยุดแหงไป และผูหญิงนั้นรูสึก
ตัววาโรคหายแลว
30 บัดเดี๋ยวนั้น พระเยซูทรงรู
สึกวาฤทธิ์ซานออกจากพระองค
แลว จึงเหลียวหลังในขณะที่
ฝูงชนเบียดเสียดกันนั้ นตรัสวา
"ใครถูกตองเสื้อของเรา"
31 ฝายเหลาสาวกก็ทูลพระองค
วา "พระองคทอดพระเนตรเห็น
แลววา ประชาชนกําลังเบียด
เสียดพระองค และพระองคยัง
จะทรงถามอีกหรือวา `ใครถูก
ตองเรา'"
32 แลวพระองคทอดพระเนตร
ดูรอบ ประสงคจะเห็นผูหญิงที่
ไดกระทําสิ่งนั้น
33 ฝายผู หญิงนั้ นก็กลั วจนตัว
สั่น  เพราะรู เร่ืองที่ เปนแกตัว
นั้ น จึงมากราบลงทูลแกพระ
องคตามจริงทั้งสิ้น
34 พระองค จึ งตรั สแก ผู หญิ ง
นั้นวา "ลูกสาวเอย ที่ เจาหาย
โรคนั้นก็เพราะเจาเชื่ อ จงไป
เปนสุขและหายโรคนี้เถิด"
35 เมื่ อพระองคตรัสยังไมทัน

ขาดคํา มีบางคนไดมาจากบาน
นายธรรมศาลาบอกวา "ลูกสาว
ของทานตายเสียแลว ยังจะ
รบกวนอาจารยทําไมอีกเลา"
36 ทันทีที่พระเยซูทรงฟงคําซึ่ ง
เขาวานั้ น พระองคจึงตรัสแก
นายธรรมศาลาวา "อยาวิตกเลย
จงเชื่อเทานั้นเถิด"
37พระองคไมทรงอนุญาตใหผู
ใดไปดวยเวนแตเปโตร ยากอบ
และยอหนนองชายของยากอบ
38 ครั้ นพระองค เสด็ จไปถึ ง
เรือนนายธรรมศาลาแลว ก็ทอด
พระเนตรเห็นคนวุนวายรองไห
คร่ําครวญเปนอันมาก
39 และเมื่อพระองคเสด็จเขาไป
แลวจึงตรัสถามเขาวา "ทานทั้ง
หลายพากันรองไหวุ นวายไปทํา
ไม เด็กหญิงนั้นไมตายแตนอน
หลับอยู"
40 เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระ
องค แตเมื่อพระองคขับคนทั้ง
หลายออกไปแลว จึงนําบิดา
มารดาของเด็ กหญิ งนั้ นและ
สาวกสามคนที่ อยู กับพระองค
เขาไปในที่ที่เด็กหญิงนอนอยู
41 พระองค จึงจับมือเด็กหญิง
นั้นตรัสแกเขาวา "ทาลิธา คูมิ"
แปลวา "เด็กหญิงเอย เราวาแก
เจาวา จงลุกข้ึนเถิด"
42 ในทันใดนั้ นเด็กหญิงนั้ นก็
ลุกข้ึนเดิน เพราะวาเด็กนั้นอายุ

(30) ลก 6:19 (33) สดด 89:7 (34) 1 ซมอ 1:17; 2 พกษ 5:19; มธ 9:22; มก 10:52
(35) ลก 8:49 (36) มก 9:23; ยน 11:40 (38) มก 16:10; กจ 9:39
(39) ยน 11:4, 11 (40) กจ 9:40 (42) มก 1:27; 7:37
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หนา 1987 มาระโก 5, 6
ไดสิบสองป คนทั้ งปวงก็ประ-
หลาดใจอยางย่ิง
43พระองคก็กําชับหามเขาแข็ง
แรงไม ใหบอกผู ใดให รู เหตุ-
การณนี้ แลวจึงสั่ งเขาใหนํา
อาหารมาใหเด็กนั้นรับประทาน

พระเยซูทรงกลับไป
เย่ียมเมืองนาซาเร็ธ

(มธ 13:54-58; ลก 4:16)

6ฝ ายพระองค ได เสด็จออก
จากที่ นั่ น ไปยังบานเมือง

ของพระองค และเหลาสาวก
ของพระองคก็ตามพระองคไป
2พอถึงวันสะบาโตพระองคทรง
ตั้งตนสั่งสอนในธรรมศาลา และ
คนเปนอันมากที่ ไดยินพระองค
ก็ประหลาดใจนักพูดกันวา "คน
นี้ ไดความคิดนี้มาจากไหน สติ
ปญญาที่ไดประทานแกคนนี้เปน
ปญญาอยางใด จึงทําการมหัศ-
จรรยอยางนี้ สําเร็จดวยมือของ
เขา
3คนนี้ เปนชางไม บุตรชายนาง
มารียมิใชหรือ ยากอบ โยเสส
ยูดาส และซีโมนเปนนองชายมิ
ใชหรือ และนองสาวทั้ งหลาย
ของเขาก็อยูที่นี่กับเรามิใชหรือ"
เขาทั้ งหลายจึงหมางใจในพระ
องค
4ฝ ายพระเยซู ตรั สกั บเขาว า
"ศาสดาพยากรณจะไมขาดความ
นับถือเวนแตในบานเมืองของ

ตน ทามกลางญาติพ่ีนองของ
ตน และในวงศวานของตน"
5พระองคจะกระทําการมหัศ-
จรรยที่ นั่นไมได เวนแตไดวาง
พระหัตถถูกตองคนเจ็บบางคน
ใหหายโรค
6พระองคก็ประหลาดพระทัย
เพราะเขาไมมีความเชื่ อ แลว
พระองคจึงเสด็จไปสั่ งสอนตาม
หมูบานโดยรอบ
ทรงใชอัครสาวกท้ังสิบสองคน

ออกไปเทศนาสั่งสอน
(มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)

7พระองค ทรงเรี ยกสาวกสิ บ
สองคนมา แลวทรงเริ่มใชเขาให
ออกไปเปนคูๆ ทรงประทาน
อํานาจให เขาขับผีโสโครกออก
ได
8และตรั สกําชั บเขาไม ให เอา
อะไรไปใชตามทางเวนแตไมเทา
สิ่ งเดียว หามมิใหเอาอาหาร
หรือยาม หรือหาสตางคใสไถไป
9แตใหสวมรองเทาและไมให
สวมเสื้อสองตัว
10 แลวพระองคตรัสสั่ งเขาว า
"ถาไปแหงใด เมื่อเขาอาศัยใน
เรือนไหน ก็อาศัยในเรือนนั้น
จนกวาจะไปจากที่นั่น
11 และถาผู ใดไมตอนรับไมฟง
ทานทั้ งหลาย เมื่อจะไปจากที่
นั่นจงสะบัดผงคลีใตฝาเทาของ
ทานออกเปนสักขีพยานตอเขา

(43) มธ 8:4; มก 3:12 (1) มธ 13:54; ลก 4:16 (2) มธ 7:28 (3) มธ 11:6; 12:46
(4) มธ 13:57; ลก 4:24 (5) ปฐก 19:22 (6) อสย 59:16; มธ 9:35 (7) ปญจ 4:9-10
(9) ปฐก 40:20 (10) มธ 10:11; ลก 9:4; 10:7 (11) มธ 10:14; ลก 10:10; กจ 13:51
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หนา 1988มาระโก 6
เราบอกความจริงแกทานวา ใน
วันพิพากษานั้น โทษของเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราหจะเบา
กวาโทษของเมืองนั้น"
12 ฝ ายเหล าสาวกก็ ออกไป
เทศนาประกาศให คนทั้ งปวง
กลับใจเสียใหม
13 เขาไดขับผีใหออกเสียหลาย
ผี และไดเอาน้ํามันชโลมคนเจ็บ
ปวยหลายคนใหหายโรค

เฮโรดทรงส่ังใหตัดศีรษะ
ยอหนผูใหรับบัพติศมา

14 ฝายกษัตริยเฮโรดทรงไดยิน
เร่ืองของพระองค (เพราะวา
พระนามของพระองค ได เลื่ อง
ลือไป) แลวทานตรัสวา "ยอหน
ผู ใหรับบัพติศมาเปนข้ึนมาจาก
ความตายแลว เหตุฉะนั้นจึงทํา
การมหัศจรรยได"
15 แตคนอื่นวา "เปนเอลียาห"
และคนอื่นๆวา "เปนศาสดา
พยากรณคนหนึ่ งหรือเหมื อน
คนหนึ่ งในพวกศาสดาพยา-
กรณ"
16 ฝายเฮโรดเมื่อทรงไดยินแลว
จึงตรัสวา "คือยอหนนั้นเองที่
เราไดตัดศีรษะเสีย ทานไดเปน
ข้ึนมาจากความตาย"
17 ดวยวาเฮโรดไดใชคนไปจับ
ยอหน และลามโซขังคุกไว
เพราะเห็ นแก นางเฮโรเดี ยส
ภรรยาฟลิป นองชายของตน

ด วยเฮโรดได รั บนางนั้ นเป น
ภรรยาของตน
18 เพราะยอหนไดเคยทูลเฮโรด
วา "ทานผิดพระราชบัญญัติที่รับ
ภรรยาของนองชายมาเปนภรร-
ยาของตน"
19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาท
ยอหนและปรารถนาจะฆาทาน
เสียแตฆาไมได
20 เพราะเฮโรดยําเกรงยอหน
ดวยรูวา ทานเปนคนชอบธรรม
และบริสุทธิ์ จึงไดปองกันทานไว
เมื่ อเฮโรดได ยินคําสั่ งสอนของ
ทานก็ปฏิบัติตามหลายสิ่ งและ
ยินดีรับฟงทาน
21 ครั้ นอยู มาวันหนึ่ งเปนโอ-
กาสดีคือเปนวันฉลองวันกําเนิด
ของเฮโรด เฮโรดใหจัดการเลี้ยง
ขุนนางกับนายทหารชั้ นผู ใหญ
และคนสําคัญๆทั้ งปวงในแควน
กาลิลี
22 เมื่ อบุตรสาวของนางเฮโร-
เดียสเขามาเตนรํา ทําใหเฮโรด
และแขกทั้งปวงซึ่งเอนกายลงอยู
ดวยกันนั้นชอบใจ กษัตริยจึง
ตรัสกับหญิงสาวนั้นวา "เธอจะ
ขอสิ่ งใดจากเรา เราก็จะใหสิ่ ง
นั้นแกเธอ"
23 และกษัตริยจึงทรงปฏิญาณ
ตัวไวกับหญิงสาวนั้นวา "เธอจะ
ขอสิ่ งใดๆจากเรา เราจะใหสิ่ ง
นั้ นแกเธอจนถึงครึ่ งราชสมบัติ

(13) ยก 5:14 (14) มธ 14:1-12; มก 6:14-16; ลก 9:7-9; 19:37
(15) มธ 16:14; 21:11; มก 8:28; ลก 9:19 (16) มธ 14:2; ลก 3:19 (18) ลนต 18:16
(20) มธ 14:5; 21:26 (21) ปฐก 40:20; มธ 14:6 (23) อสธ 5:3, 6; 7:2
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หนา 1989 มาระโก 6
ของเรา"
24 หญิงสาวนั้ นจึงออกไปถาม
มารดาวา "ฉันจะขอสิ่ งใดดี"
มารดาจึงตอบวา "จงขอศีรษะ
ยอหนผูใหรับบัพติศมาเถิด"
25 ในทันใดนั้น หญิงสาวก็รีบ
เขาไปเฝากษัตริยทูลวา "หมอม
ฉันขอศีรษะยอหนผู ใหรับบัพ-
ติ ศมาใส ถาดมาให หม อมฉัน
เดี๋ยวนี้เพคะ"
26 กษัตริยทรงเปนทุกขนัก แต
เพราะเหตุ ได ทรงปฏิญาณไว
และเพราะเห็นแกหน าแขกทั้ ง
ปวงซึ่งเอนกายลงอยูดวยกัน ก็
ปฏิเสธไมได
27 ในขณะนั้นกษัตริย จึงรับสั่ ง
เพชฌฆาตใหไปตัดศีรษะยอหน
มา เพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะ
ยอหนในคุก
28 เอาศีรษะของยอหนใสถาด
มาใหแกหญิงสาวนั้น หญิงสาว
นั้นก็เอาไปใหแกมารดาของตน
29 เมื่ อสาวกของยอหนรู เหตุ
แลว ก็พากันมารับเอาศพของ
ทานไปฝงไวในอุโมงค
อัครสาวกกลับมาพักผอน

(ลก 9:10)
30 ฝ ายอัครสาวกพากั นมาหา
พระเยซู และไดทูลถึงบรรดา
การซึ่ งเขาไดกระทําและไดสั่ ง
สอน
31 แลวพระองคตรัสแก เขาว า

"ทานทั้ งหลายจงไปหาที่ เปลี่ ยว
หยุดพักหายเหนื่ อยสักหนอย
หนึ่ง"  เพราะวามีคนไปมาเปน
อั นมากจนไมมี เวลาว างจะรั บ
ประทานอาหารได
ทรงเลี้ยงอาหารคนหาพัน

(มธ 14:13-21)
(ลก 9:10-17)
(ยน 6:5-13)

32 พระองค จึ งเสด็จลงเรือกับ
สาวกไปยังที่เปลี่ยวแตลําพัง
33 คนเปนอันมากเห็นพระองค
กับสาวกกําลังไป และมีหลาย
คนจําพระองคได จึงพากันว่ิง
ออกจากบานเมืองทั้ งปวงไปถึง
กอน และพากันเฝาพระองค
34 ครั้ นพระเยซู เสด็ จข้ึ นจาก
เรือแลว ก็ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนหมูใหญ และพระองค
ทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปน
เหมือนฝูงแกะไมมีผู เลี้ยง พระ
องคจึงเร่ิมสั่ งสอนเขาเปนหลาย
ขอหลายประการ
35 เมื่ อเวลาล วงไปมากแล ว
พวกสาวกของพระองค มาทู ล
พระองควา "ที่นี่กันดารอาหาร
นัก และบัดนี้เวลาก็เย็นลงมาก
แลว
36 ขอใหประชาชนไปเสี ยเถิด
เพ่ื อเขาจะได ไปซื้ ออาหารรั บ
ประทานตามบานไรบานนาที่อยู
แถบนี้ เพราะเขาไมมีอะไรที่จะ

(26) มธ 14:9 (29) 1 พกษ 13:29-30; มธ 27:58-61; กจ 8:2 (30) ลก 9:10
(31) มธ 14:13; มก 3:20 (32) มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน 6:5-13 (33) คส 1:6
(34) กดว 27:17; 1 พกษ 22:17; 2 พศด 18:16; ศคย 10:2; อสย 48:17; มธ 9:36
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หนา 1990มาระโก 6
รับประทานเลย"
37 แต พระองค ตรั สตอบแก
เหลาสาวกวา "พวกทานจงเลี้ยง
เขาเถิด" เขาทูลพระองควา "จะ
ใหพวกขาพระองคไปซื้ออาหาร
สักสองรอยเหรียญเดนาริอันให
เขารับประทานหรือ"
38 พระองค ตรั สตอบเขาว า
"พวกท านมีขนมป งอยู กี่ ก อน
ไปดูซิ" เมื่ อรู แลวเขาจึงทูลวา
"มีขนมป งห ากอนกับปลาสอง
ตัว"
39พระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวก
ใหจัดคนทั้ งปวงใหนั่ งรวมกันที่
หญาสดเปนหมูๆ
40ประชาชนก็ไดนั่งรวมกันเปน
หมูๆ หมูละรอยคนบาง หาสิบ
บาง
41 เมื่ อพระองคทรงรับขนมปง
หากอนกับปลาสองตัวนั้ นแลว
ก็แหงนพระพักตรดูฟาสวรรค
ขอบพระคุณ แลวหักขนมปงนั้น
ให เหลาสาวกใหเขาแจกแกคน
ทั้งปวง และปลาสองตัวนั้นพระ
องคทรงแบงใหทั่วกันดวย
42 เขาไดกินอิ่มทุกคน
43 สวนเศษขนมปงและปลาที่
เหลือนั้นเขาเก็บไวไดถึงสิบสอง
กระบุงเต็ม
44 และในจํานวนคนที่ ได รั บ
ประทานขนมปงนั้ น มีผู ชาย
ประมาณหาพันคน

พระเยซูทรงดําเนินมาบนทะเล
(มธ 14:22-32)
(ยน 6:15-21)

45 และทันใดนั้น พระองคได
ตรัสใหเหลาสาวกของพระองค
ลงในเรือขามไปยังอีกฟากหนึ่ ง
ถึงเมืองเบธไซดากอน สวนพระ
องค ทรงรอส งประชาชนกลั บ
บาน
46 เมื่ อพระองคทรงลาเขาทั้ ง
หลายแลว ก็เสด็จข้ึนภูเขา
เพ่ืออธิษฐานที่นั่น
47 เมื่อคํ่าลงแลว เรือของเหลา
สาวกอยูกลางทะเล สวนพระ
องคอยูบนฝงแตผูเดียว
48 แลวพระองคทอดพระเนตร
เห็นเหล าสาวกตีกรรเชียงลํา-
บากเพราะทวนลมอยู ครั้นเวลา
สามยามเศษ พระองคจึงทรง
ดําเนิ นบนน้ํ าทะเลไปยั งเหล า
สาวก และทรงดําเนินดังจะเลย
เขาไป
49 เมื่ อเหลาสาวกเห็นพระองค
ทรงดําเนินบนทะเล เขาสําคัญ
วาผี แลวพากันรองอึงไป
50 เพราะวาทุกคนเห็นพระองค
แลวก็กลัว แตในทันใดนั้นพระ
องคตรัสแกเขาวา "จงชื่นใจเถิด
คือเราเอง อยากลัวเลย"
51พระองคจึงเสด็จข้ึนไปหาเขา
บนเรือ แลวลมก็เงียบลง เหลา
สาวกก็ ประหลาดอั ศจรรย ใจ

(37) กดว 11:13; 2 พกษ 4:43 (38) มธ 14:17 (39) มธ 15:35 (41) 1 ซมอ 9:13
(45) มธ 14:22; ยน 6:15 (46) มก 1:35; ลก 5:16 (48) ลก 24:28 (49) มธ 14:26
(50) อสย 41:10; มธ 9:2; ยน 16:33 (51) สดด 107:29; มก 1:27; 2:12; 5:42; 7:37
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หนา 1991 มาระโก 6, 7
เหลือประมาณ
52 ด วยว าการอั ศจรรย เ ร่ื อง
ขนมปงนั้นเขายังไมเขาใจเพราะ
ใจเขายังแข็งกระดาง
พระเยซูทรงรักษาประชาชน

ท่ีแควนเยนเนซาเรท
(มธ 14:34-36)

53 ครั้นขามฟากไปแลว เขา
จอดเรือที่แควนเยนเนซาเรท
54 เมื่ อข้ึนจากเรือแลว คนทั้ ง
ปวงก็จําพระองคไดทันที
55 และเขารีบไปทั่ วตลอดแวน
แควนลอมรอบ เร่ิมเอาคนเจ็บ
ปวยใสแครหามมายังที่เขาไดยิน
ขาววาพระองคอยูนั้น
56 แล วพระองค เสด็ จไปที่
ไหนๆ ไมวาในหมูบาน ในตํา-
บล หรือในเมือง เขาก็เอาคน
เจ็บปวยมาวางตามถนน ทูล
อ อนวอนขอพระองค โปรดให
คนเจ็ บป วยแตะต องแต ชาย
ฉลองพระองค และผูใดไดแตะ
ตองพระองคแลวก็หายปวยทุก
คน

ทรงตําหนิธรรมเนียม
ของพวกฟาริสี
(มธ 15:1-20)

7ครั้ งนั้ นพวกฟาริสีกับพวก
ธรรมาจารยบางคน ซึ่ งได

มาจากกรุงเยรูซาเล็ม พากันมา
หาพระองค
2 เมื่อเขาไดเห็นเหลาสาวกของ

พระองคบางคนรับประทานอา-
หารดวยมือที่เปนมลทิน คือมือ
ที่ไมไดลางกอน เขาก็ถือวาผิด
3 เพราะวาพวกฟาริสีกับพวกยิว
ทั้ งสิ้ นถือตามประเพณีสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษวา ถามิไดลาง
มือตามพิธีโดยเครงครัด เขาก็
ไมรับประทานอาหารเลย
4และเมื่อเขามาจากตลาด ถามิ
ไดลางกอน เขาก็ไมรับประทาน
อาหาร และธรรมเนียมอื่นๆอีก
หลายอยางเขาก็ถือ คือลางถวย
เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และ
โตะ
5พวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย
จึงทูลถามพระองควา "ทําไม
พวกสาวกของท านไม ดําเนิ น
ชี วิ ตตามประเพณี สื บทอดมา
จากบรรพบุรุษ แตรับประทาน
อาหารโดยมิไดลางมือเสียกอน"
6พระองคตรัสตอบเขาวา "อิส-
ยาหไดพยากรณถึงพวกเจาคน
หนาซื่ อใจคดก็ถูก ตามที่ ได
เขียนไววา `ประชาชนนี้ ให
เกียรติ เราดวยริมฝปากของเขา
แตใจของเขาหางไกลจากเรา
7 เขานมัสการเราโดยหาประ-
โยชนมิได ดวยเอาบทบัญญัติ
ของมนุษยมาอวดอางวา เปน
พระดํารัสสอน'
8 เจ าทั้ งหลายละพระบัญญัติ
ของพระเจา และกลับไปถือตาม

(52) อสย 63:17; มธ 16:9; มก 3:5; 8:17-18 (53) มธ 14:34-36; ยน 6:24-25
(56) กดว 15:38-39; มธ 9:20; มก 5:27-28; กจ 19:12 (1) มธ 15:1 (2) มธ 15:20
(3) มก 7:5, 8-9; กท 1:14; 1 ปต 1:18 (5) มธ 15:2 (6) อสย 29:13; มธ 23:13-29
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หนา 1992มาระโก 7
ประเพณีของมนุษย คือการลาง
ถวยเหยือก และสิ่ งอื่นๆเชนนี้
อีกหลายสิ่ ง เจาทั้ งหลายก็ทํา
อยู"
9พระองคตรัสแกเขาวา "เหมาะ
จริงนะ ที่ เจาทั้ งหลายไดละทิ้ ง
พระบัญญัติของพระเจา เพ่ือจะ
ไดถือตามประเพณีของพวกทาน
10 เพราะโมเสสไดสั่งไววา `จง
ใหเกียรติแกบิดามารดาของตน'
และ `ผูใดดาแชงบิดามารดา ผู
นั้นตองถูกปรับโทษถึงตาย'
11 แตพวกเจากลับสอนวา `ผู
ใดจะกลาวแกบิดามารดาวา "สิ่ง
ใดของขาพเจาซึ่ งอาจเปนประ-
โยชนแกทาน สิ่งนั้นเปนโกระ-
บัน"' แปลวาเปนของถวาย
แลว
12 เจาทั้งหลายจึงไมอนุญาตให
ผูนั้นทําสิ่ งใดตอไป เปนที่ชวย
บํารุงบิดามารดาของตน
13 เจ าทั้ งหลายจึ งทําให พระ
วจนะของพระเจ าเป นหมันไป
ดวยประเพณีของพวกท านซึ่ ง
พวกทานไดสอนไว และสิ่งอื่นๆ
เชนนี้อีกหลายสิ่ง เจาทั้งหลายก็
ทําอยู"
14 แล วเมื่ อพระองค ได ทรง
เรียกประชาชนทั้งหลายเขามาก็
ตรัสกับเขาวา "ทานทั้งหลายจง
ฟงเราและเขาใจเถิด
15 ไมมีสิ่ งใดภายนอกที่ เขาไป

ภายในมนุษยจะกระทําใหมนุษย
เปนมลทินได แตสิ่ งซึ่ งออกมา
จากภายในมนุษย สิ่งนั้นแหละ
กระทําใหมนุษยเปนมลทิน
16 ใครมีหูฟงได จงฟงเถิด"
17 ครั้นพระองคไดเสด็จเขาไป
ในเรือนพนประชาชนแลว เหลา
สาวกของพระองคก็ไดทูลถาม
พระองคถึงคําอุปมานั้น
18 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ถึงทานทั้ งหลายก็ ยังไม เขาใจ
หรือ ทานยังไมเห็นหรือวาสิ่ ง
ใดๆแตภายนอกที่ เขาไปภายใน
มนุษยจะกระทําใหมนุษย เปน
มลทินไมได
19 เพราะวาสิ่งนั้นมิไดเขาในใจ
แตลงไปในทองแลวก็ถายออก
ลงสวมไป ทําใหอาหารทุกอยาง
ปราศจากมลทิน"
20 พระองคตรัสวา "สิ่ งที่ออก
มาจากภายในมนุษย สิ่ งนั้ น
แหละทําใหมนุษยเปนมลทิน
21 เพราะว าจากภายในมนุษย
คือจากใจมนุษย มีความคิดชั่ ว
ราย การลวงประเวณี การผิด
ผัวผิดเมีย การฆาตกรรม
22 การลักขโมย การโลภ ความ
ชั่ว การลอลวงเขา ราคะตัณหา
อิจฉาตารอน การหมิ่นประมาท
ความเยอหย่ิง ความโฉด
23 สารพัดการชั่ วนี้ เกิดมาจาก
ภายใน และทําใหมนุษยเปน

(9) สภษ 1:25; อสย 24:5 (10) อพย 20:12 (11) มธ 15:5; 23:18 (14) มธ 15:10
(15) อสย 59:3; ฮบ 12:15 (16) มธ 11:15-16 (17) มธ 15:15 (18) อสย 28:9-11
(20) สดด 39:1; มธ 12:34 (21) ปฐก 6:5; สภษ 6:18 (22) ลก 12:15; รม 1:28-29
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หนา 1993 มาระโก 7
มลทิน"

ทรงรักษาลูกสาวของ
หญิงชาติซีเรียฟนิเซีย

ท่ีถูกผีสิง
(มธ 15:21-28)

24 พระองคจึงทรงลุกข้ึนจากที่
นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและ
เมืองไซดอน แลวเขาไปในเรือน
แหงหนึ่ งประสงคจะมิใหผู ใดรู
แตพระองคจะซอนอยูมิได
25 เพราะผูหญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูก
สาวที่มีผีโสโครกสิง เมื่อไดยิน
ขาวถึงพระองคก็มากราบลงที่
พระบาทของพระองค
26 ผูหญิงนั้นเปนชาวกรีก ชาติ
ซีเรียฟนิเซีย และนางทูลออน
วอนขอพระองคใหขับผีออกจาก
ลูกสาวของตน
27 ฝายพระเยซูตรัสแกนางนั้น
วา "ใหพวกลูกกินอิ่ มเสียกอน
เพราะวาซึ่ งจะเอาอาหารของลูก
โยนใหแกสุนัขก็ไมควร"
28 แตนางทูลตอบพระองคว า
"จริงดวย พระองคเจาขา แต
สุนัขที่อยูใตโตะนั้นยอมกินเดน
อาหารของลูก"
29 แลวพระองคตรัสแกนางวา
"เพราะเหตุถอยคํานี้ จงกลับไป
เถิด ผีออกจากลูกสาวของเจา
แลว"
30 ฝายหญิงนั้นเมื่ อไปยังเรือน
ของตน ไดเห็นลูกนอนอยูบน

ที่นอน และทราบวาผีออกแลว
ทรงรักษาชายที่หูหนวก

และเปนใบ
(มธ 15:29-31)

31 ตอมา พระองคจึงเสด็จจาก
เขตแดนเมื องไทระและเมื อง
ไซดอน ดําเนินตามทางแควน
ทศบุรี มายังทะเลกาลิลี
32 เขาพาชายหู หนวกพูดติ ด
อางคนหนึ่งมาหาพระองค แลว
ทูลออนวอนขอพระองคใหทรง
วางพระหัตถบนคนนั้น
33 พระองค จึ งทรงนําคนนั้ น
ออกจากประชาชนไปอยู ต าง
หาก ทรงเอานิ้ วพระหัตถยอน
เขาที่หูของชายผูนั้ น และ
ทรงบวนน้ําลายเอานิ้วพระหัตถ
จ้ิมแตะลิ้นคนนั้น
34 แลวพระองคทรงแหงนพระ
พักตรดูฟาสวรรค ทรงถอนพระ
ทัยตรัสแกคนนั้นวา "เอฟฟาธา"
แปลวา "จงเปดออก"
35 แลวในทันใดนั้ นหูคนนั้ นก็
ปกติ สิ่งที่ ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและ
เขาพูดไดชัด
36 พระองคทรงห ามปรามคน
ทั้งหลายมิใหแจงความนี้แกผูใด
เลย แตพระองคย่ิ งทรงหาม
ปรามพวกเขา เขาก็ย่ิงเลาลือไป
มาก
37 พวกเขาก็ประหลาดใจเหลือ
เกิน พูดกันวา "พระองคทรง

(24) มธ 15:29; มก 2:1-2 (25) มก 5:22; ยน 11:32; วว 1:17 (31) มธ 15:29
(32) มธ 9:32; ลก 11:14 (33) มก 8:23; ยน 9:6 (34) มก 6:41; ยน 11:33, 38, 41
(35) อสย 35:5-6 (36) มก 5:43 (37) มธ 12:22; มก 6:51; 10:26

 41_mar.pub 
 page 21

 Friday, December 09, 2005 13:59 



หนา 1994มาระโก 7, 8
กระทําลวนแตดีทั้ งนั้ น ทรง
กระทําคนหูหนวกใหไดยิน คน
ใบใหพูดได"

ทรงเลี้ยงอาหารคนส่ีพัน
(มธ 15:32-39)

8คราวนั้นเมื่อฝูงชนพากันมา
มากมายและไมมีอาหารกิน

พระเยซูจึงทรงเรียกเหลาสาวก
ของพระองคมาตรัสแกเขาวา
2"เราสงสารคนเหลานี้ เพราะ
เขาคางอยูกับเราไดสามวันแลว
และไมมีอาหารจะกิน
3ถ าเราจะให เขากลั บไปบ าน
เมื่ อยังอดอาหารอยู เขาจะหิว
โหยสิ้นแรงตามทาง เพราะวา
บางคนมาไกล"
4 เหลาสาวกของพระองคจึงทูล
ตอบพระองควา "ในถิ่นทุรกัน-
ดารนี้ จะหาอาหารใหเขากินอิ่ ม
ไดที่ไหน"
5พระองคตรัสถามเขาวา "พวก
ทานมีขนมปงกี่กอน" เขาทูลวา
"มีเจ็ดกอน"
6พระองค จึ งตรัสสั่ งประชาชน
ใหนั่ งลงที่ พ้ืนดิน แลวทรงรับ
ขนมปงเจ็ดกอนนั้น ทรงขอบ
พระคุณ แลวจึงทรงหักสงให
เหลาสาวกใหเขาแจก เหลา
สาวกจึงแจกใหประชาชน
7และเขามี ปลาเล็ กๆอยู บ าง
พระองคจึงขอบพระคุณ แลวสั่ง
ใหเอาปลานั้นแจกดวย

8คนทั้ งปวงได รั บประทานจน
อิ่ มและเศษอาหารที่ เหลือนั้ น
เขาเก็บไดเจ็ดกระบุง
9คนที่ รับประทานนั้น มีประ-
มาณสี่พัน แลวพระองคตรัสสั่ง
ใหเขาไป
พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ

ทรงอธิบายคําอุปมา
เกี่ยวกับเชื้อขนม
(มธ 16:1-12)

10 ในทันใดนั้น พระองคก็เสด็จ
ลงเรื อกั บเหล าสาวกของพระ
องค  มาถึงเขตเมืองดาลมานูธา
11พวกฟาริสีออกมาและเร่ิมโต
เถียงกับพระองค ขอพระองค
แสดงหมายสําคัญจากฟาสวรรค
หมายจะทดลองพระองค
12 พระองค ทรงถอนพระทั ย
แลวตรัสวา "คนยุคนี้ แสวงหา
หมายสําคัญทําไม เราบอกความ
จริงแกเจาทั้ งหลายวา จะไม
โปรดใหหมายสําคัญแกคนยุค
นี้"
13 แลวพระองคเสด็จไปจากเขา
และลงเรือขามฟากไปอีก
14 ฝ ายเหล าสาวกลืมเอาขนม
ปงไป และในเรือเขามีขนมปง
อยูกอนเดียวเทานั้น
15 พระองค ทรงกําชั บเหล า
สาวกวา "จงสังเกตและระวังเชื้อ
แหงพวกฟาริสีและเชื้อแหงเฮ-
โรดใหดี"

(1) มธ 15:32-39; มก 6:34-44 (2) มธ 9:36; มก 1:41 (5) มธ 15:34; มก 6:38
(7) มธ 14:19; มก 6:41 (10) มธ 15:39 (11) มธ 12:38; ลก 11:16; ยน 2:18; 6:30
(12) มธ 12:39; มก 7:34 (14) มธ 16:5 (15) มธ 16:6; ลก 12:1
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หนา 1995 มาระโก 8
16 เหลาสาวกจึ งปรึกษากันว า
"เพราะเหตุที่เราไมมีขนมปง"
17 เมื่ อพระเยซู ทรงทราบจึ ง
ตรัสแกเขาวา "เหตุไฉนพวก
ท านจึ งปรึ กษากั นและกั นถึ ง
เร่ืองไมมีขนมปง ทานยังไมรู
และไมเขาใจหรือ ใจของทานยัง
แข็งกระดางหรือ
18 มีตาแลวยังไมเห็นหรือ มีหู
แลวยังไมไดยินหรือ ทานทั้ ง
หลายจําไมไดหรือ
19 เมื่อเราหักขนมปงหากอนให
แกคนหาพันคนนั้น ทานทั้ ง
หลายเก็บเศษที่ เหลือนั้ นไดกี่
กระบุง" เขาทูลตอบพระองควา
"ไดสิบสองกระบุง"
20 "เมื่อแจกขนมปงเจ็ดกอนให
แกคนสี่พันคนนั้น ทานทั้งหลาย
เก็บเศษที่เหลือไดกี่กระบุง" เขา
ทูลตอบวา "ไดเจ็ดกระบุง"
21 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"เปนไฉนพวกทานยังไมเขาใจ"
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอด

ใกลเมืองเบธไซดา
22 พระองคจึงไปยังเมืองเบธ-
ไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ง
มาหาพระองค ทูลออนวอนขอ
พระองคใหโปรดถูกตองคนนั้น
23 พระองคไดทรงจูงมือคนตา
บอดออกไปนอกเมือง เมื่ อได
ทรงบ วนน้ําลายลงที่ ตาคนนั้ น
และวางพระหั ตถ บนเขาแล ว

พระองคจึงตรัสถามเขาวา เขา
เห็นสิ่งใดบางหรือไม
24 คนนั้ นเงยหนาดูแล วทูลวา
"ขาพระองคแลเห็นคนเหมือน
ตนไมเดินไปเดินมา"
25 พระองคจึงวางพระหัตถบน
ตาเขาอีก แลวใหเขาเงยหนาดู
และตาของเขาก็หายเป นปกติ
แลเห็นคนทั้งหลายไดชัดเจน
26พระองคจึงตรัสสั่ งคนนั้นให
กลับตรงไปยังบานของตน แลว
กําชับวา "อยาเขาไปในเมือง
หรือเล าให ใครในเมืองนั้ นฟ ง
เลย"

การยอมรับของเปโตร
(มธ 16:13-16)
(ลก 9:18-20)

27 พระเยซู ได เสด็ จกั บเหล า
สาวกของพระองค ออกไปยัง
เมื องต างๆในแขวงซี ซารี ยา
ฟลิปป เมื่ออยูตามทางนั้น พระ
องคตรัสถามเหลาสาวกวา "คน
ทั้งหลายพูดกันวาเราเปนผูใด"
28 เขาทูลตอบวา "เขาวาเปน
ยอหนผูใหรับบัพติศมา แตบาง
คนวาเปนเอลียาห และคนอื่นวา
เปนคนหนึ่งในพวกศาสดาพยา-
กรณ"
29 พระองค จึ งตรัสถามเขาว า
"ฝายพวกทานเลาว าเราเปนผู
ใด" เปโตรทูลตอบพระองควา
"พระองคทรงเปนพระคริสต"

(17) มก 6:52 (19) มธ 14:20; มก 6:43; ลก 9:17 (20) มธ 15:37 (21) มก 6:52
(22) มธ 9:27; ลก 18:15; ยน 9:1 (23) มก 7:33 (26) มธ 8:4 (27) มธ 16:13-16
(28) มธ 14:2; มก 6:14; ลก 9:7-8 (29) ยน 1:41; 4:42; 6:69; 11:27; กจ 2:36
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30 แลวพระองคทรงกําชับหาม
เหล าสาวกไม ให บอกผู ใดถึ ง
พระองค
31 พระองค จึ งทรงเริ่ มกล าว
สอนสาวกวา บุตรมนุษยจะตอง
ทนทุ กข ทรมานหลายประการ
พวกผู ใหญ พวกปุโรหิตใหญ
และพวกธรรมาจารยจะปฏิเสธ
พระองค และพระองคจะตอง
ถูกประหารชีวิต แตในวันที่สาม
พระองคจะทรงเปนข้ึนมาใหม
32 คําเหลานี้พระองคตรัสอยาง
เปดเผย ฝายเปโตรจึงจับพระ
องค แลวเริ่มทูลหามพระองค
33 พระองค จึ งทรงหั นพระ
พักตรดูเหลาสาวกของพระองค
แลวทรงติเปโตรวา "อายซาตาน
จงถอยไปขางหลังเรา เพราะเจา
มิไดคิดตามพระดําริของพระเจา
แตตามความคิดของมนุษย"

ยอมแบกกางเขน
หรือมีความละอาย

ในการติดตามพระเยซู
(มธ 16:24-27)
(ลก 9:23-26)

34 และเมื่ อพระองค ทรงร อง
เรี ยกประชาชนกับเหล าสาวก
ของพระองคใหเขามาแลว จึง
ตรัสแกเขาวา "ถาผู ใดใครจะ
ตามเรามา ใหผูนั้ นเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบก
และตามเรามา

35 เพราะวาผู ใดใครจะเอาชีวิต
รอด ผูนั้นจะเสียชีวิต แตผู ใด
จะเสียชีวิตเพราะเห็นแกเราและ
ขาวประเสริฐ ผูนั้ นจะไดชี วิต
รอด
36 เพราะถ าผู ใดจะไดสิ่ งของ
สิ้นทั้ งโลก แตตองสูญเสียจิต
วิญญาณของตน ผูนั้ นจะได
ประโยชนอะไร
37 เพราะวาผู นั้ นจะนําอะไรไป
แลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับ
คืนมา
38 เหตุฉะนั้น ถาผู ใดมีความ
อายเพราะเราและถอยคําของเรา
ในชั่ วอายุนี้ ซึ่ งประกอบดวย
การลวงประเวณีและการผิดบาป
บุ ตรมนุ ษย ก็ จะมี ความอาย
เพราะผู นั้ นในเวลาเมื่ อพระ
องคจะเสด็จมาดวยสงาราศีแหง
พระบิดาของพระองค และดวย
เหลาทูตสวรรคผูบริสุทธิ์"

การจําแลงพระกาย
ของพระคริสต

(มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)

9พระองค ยั งตรั สแก เขาว า
"เราบอกความจริงแกทาน

ทั้งหลายวา ในพวกทานที่ยืนอยู
ที่นี่ มีบางคนที่จะไมรู รสความ
ตายจนกวาจะไดเห็นอาณาจักร
ของพระเจามาดวยฤทธานุภาพ"
2ครั้นลวงไปไดหกวันแลว พระ
เยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และ

(30) มธ 8:4; ลก 9:21 (31) อสย 53:3; มธ 16:21; มก 9:31; ลก 18:31; 1 ปต 1:11
(33) มก 16:14; วว 3:19 (34) มธ 10:38; ลก 9:23 (35) มธ 10:39; ลก 17:33
(38) มธ 10:33; ลก 9:26 (1) มธ 16:28; มก 13:26 (2) มธ 17:1-8; ลก 9:28-36
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หนา 1997 มาระโก 9
ยอหนข้ึนภูเขาสูงแตลําพัง แลว
พระกายของพระองคก็ เปลี่ ยน
ไปตอหนาเขา
3และฉลองพระองคก็สองประ-
กายขาวดุจหิมะ จะหาชางฟอก
ผ าทั่ วแผนดินโลกฟอกใหขาว
อยางนั้นก็ไมได
4แลวเอลียาหกับโมเสสก็ปรา-
กฏแกพวกสาวกเหลานั้ น และ
เฝาสนทนากับพระเยซู
5ฝายเปโตรทูลพระเยซูวา "พระ
อาจารยเจาขา ซึ่งเราอยูที่นี่ก็ดี
ใหพวกขาพระองคทําพลับพลา
สามหลัง สําหรับพระองคหลัง
หนึ่ ง สําหรับโมเสสหลังหนึ่ ง
สําหรับเอลียาหหลังหนึ่ง"
6ที่ เปโตรพูดอยางนั้ นก็ เพราะ
ไมรู จะวาอยางไร ดวยเขาทั้ ง
หลายกําลังกลัวนัก
7แล วมี เมฆมาปกคลุ มเขาไว
และมีพระสุ รเสียงออกมาจาก
เมฆนั้นวา "ทานผูนี้ เปนบุตรที่
รักของเรา จงฟงทานเถิด"
8ทันใดนั้น เมื่อสาวกแลดูรอบก็
ไมเห็นผูใด เห็นแตพระเยซูทรง
อยูกับเขา
9 เมื่อกําลังลงมาจากภูเขา พระ
องคตรัสกําชับเหลาสาวกไมให
นําสิ่ งที่ ได เห็นนั้ นไปบอกแกผู
ใดเลย จนกวาบุตรมนุษยจะเปน
ข้ึนมาจากความตาย
10 เหตุการณนั้น เหลาสาวกก็

เก็บงําไว แตซักถามกันวา ที่
ตรัสว าจะเปนข้ึ นมาจากความ
ตายนั้น จะหมายความวาอยาง
ไร
11 เขาจึ งทู ลถามพระองค ว า
"เหตุไฉนพวกธรรมาจารยจึงวา
เอลียาหจะตองมากอน"
12 พระองค ตรั สตอบเขาว า
"เอลียาหตองมากอนจริง และ
ทําใหสิ่ งทั้ งปวงคืนสู สภาพเดิม
อนึ่ งมีคําเขียนไวอยางไรถึงบุตร
มนุษยวา พระองคจะตองทน
ทุกขเวทนาหลายประการ และ
คนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองคเสีย
13 แตเราบอกแกทานทั้ งหลาย
วา เอลียาหนั้นไดมาแลว และ
ซึ่ งเขาใครจะทําแกทานอยางไร
เขาก็ไดกระทําแลว ตามที่มีคํา
เขียนกลาวไวถึงทาน"

อัครสาวกเกาคน
ท่ีขาดฤทธ์ิอํานาจ
(มธ 17:14-21)
(ลก 9:37-42)

14 เมื่ อพระองคได เสด็จมายัง
เหลาสาวก ก็ทอดพระเนตรเห็น
ฝูงชนเปนอันมากอยู ลอมรอบ
เขา และพวกธรรมาจารยกําลัง
ซักไซไลเลียงเขาอยู
15 ในทันใดนั้น เมื่ อบรรดา
ประชาชนเห็นพระองคก็ประ-
หลาดใจนัก จึงว่ิงเขามาเคารพ
พระองค

(3) ดนล 7:9; มธ 28:3 (7) อพย 40:34; 1 พกษ 8:10; สดด 2:7; อสย 42:1; มธ 3:17
(10) ยน 2:19-22 (11) มลค 4:5; มธ 17:10 (12) สดด 22:6; อสย 53:3; ดนล 9:26
(13) มธ 11:14; 17:12; ลก 1:17 (14) มธ 17:14-19; ลก 9:37-42
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16 พระองค จึ งตรั สถามพวก
ธรรมาจารยวา "ทานซักไซไล
เลียงกับเขาดวยขอความอันใด"
17 มีคนหนึ่ งในหมู ประชาชน
ทูลตอบวา "อาจารยเจาขา ขา
พระองค ไดพาบุตรชายของข า
พระองคมาหาพระองคเพราะผี
ใบเขาสิง
18 ผีพาเขาไปที่ ไหนๆก็ทําให
ลมชักดิ้นไป มีอาการน้ําลายฟูม
ปากและขบเขี้ ยวเคี้ยวฟนแลวก็
ออนระโหย ขาพระองคไดขอ
เหลาสาวกของพระองคใหขับผี
นั้ นออกเสีย แตเขาขับใหออก
ไมได"
19 พระองคจึงตรัสแกคนนั้นวา
"โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่ อ
เราจะตองอยูกับเจานานเทาใด
เราจะตองอดทนกับเจานานเทา
ใด จงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิด"
20 เขาก็พาเด็ กนั้ นมาหาพระ
องค และเมื่อเห็นพระองคแลว
ในทันใดนั้นผีนั้นจึงทําใหเขาชัก
ลมลงกลิ้งเกลือกที่ดิน มีน้ําลาย
ฟูมปาก
21 พระองคจึงตรัสถามบิดานั้น
วา "เปนอยางนี้มานานสักเทา
ไร" บิดาทูลตอบวา "ตั้งแตเปน
เด็กเล็กๆมา
22 และผีก็ ทําให เด็ กตกในไฟ
และในน้ําบอยๆหมายจะฆาเสีย
ใหตาย แตถาพระองคสามารถ

ทําได ขอโปรดกรุณาและชวยเรา
เถิด"
23พระเยซูจึงตรัสแกบิดานั้นวา
"ถาทานเชื่อได ใครเชื่อก็ทําให
ไดทุกสิ่ง"
24 ทันใดนั้น บิดาของเด็กก็รอง
ทูลดวยน้ําตาไหลวา "ขาพระ
องคเชื่อ พระองคเจาขา ที่ขา
พระองคยังขาดความเชื่อนั้น ขอ
พระองคทรงโปรดช วยให เชื่ อ
เถิด"
25 เมื่ อพระเยซูทอดพระเนตร
เห็ นประชาชนกําลั งว่ิ งเข ามา
พระองคตรัสสําทับผีโสโครกนั้น
วา "อายผีใบหูหนวก เราสั่งเจา
ใหออกมาจากเขา อยาไดกลับ
เขาสิงเขาอีกเลย"
26 ผีนั้ นจึงรองอื้ออึงทําใหเด็ก
นั้นชักดิ้ นเปนอันมาก แลวก็
ออกมา เด็กนั้นก็แนนิ่งเหมือน
คนตาย จนมีหลายคนกลาววา
"เขาตายแลว"
27 แตพระเยซูทรงจับมือพยุง
เด็กนั้น เด็กนั้นก็ยืนข้ึน
28 เมื่ อพระองค เสด็ จเข าใน
เรือนแลว เหลาสาวกของพระ
องคมาทูลถามพระองคเปนสวน
ตัววา "เหตุไฉนพวกขาพระองค
ขับผีนั้นออกไมได"
29 พระองคตรัสตอบเขาวา "ผี
อยางนี้ จะขับใหออกไมได เลย
เวนแตโดยการอธิษฐานและการ

(17) มธ 17:14; ลก 9:38 (19) ยน 4:48 (20) มก 1:26; ลก 9:42
(23) มธ 17:20; มก 11:23; ลก 17:6; ยน 11:40
(24) ลก 17:5 (25) มก 1:25 (28) มธ 17:19 (29) ยก 5:16
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หนา 1999 มาระโก 9
อดอาหาร"

 พระเยซูทรงพยากรณถึง
การส้ินพระชนมและ
การฟนคืนพระชนม

(มธ 17:22-23; ลก 9:43)
30 พระองค กั บเหล าสาวกจึ ง
ออกไปจากที่นั่น ดําเนินไปใน
แควนกาลิลี แตพระองคไม
ประสงคจะใหผูใดรู
31 ดวยวาพระองคตรัสพรํ่าสอน
สาวกของพระองควา "บุตร
มนุ ษย จะต องถู กมอบไว ใน
เงื้ อมมื อของคนทั้ งหลายและ
เขาจะประหารทานเสีย เมื่ อ
ประหารแลว ในวันที่สามทานจะ
เปนข้ึนมาใหม"
32 แตถอยคํานี้ เหลาสาวกหา
เขาใจไม ครั้นจะทูลถามพระ
องคก็เกรงใจ
สาวกคนไหนจะเปนใหญกวา
(มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)

33 พระองคจึงเสด็จมายังเมือง
คาเปอรนาอุม และเมื่อเขาไปใน
เรือนแลว พระองคตรัสถาม
เหลาสาวกวา "เมื่อมาตามทาง
นั้น ทานทั้ งหลายไดโตแยงกัน
ดวยขอความอันใด"
34 เหลาสาวกก็นิ่ งอยู เพราะ
เมื่ อมาตามทางนั้ นเขาได เถียง
กันวา คนไหนจะเปนใหญกวา
กัน
35 พระองคไดประทับนั่ง แลว

ทรงเรียกสาวกสิบสองคนนั้นมา
ตรัสแกเขาวา "ถาผูใดใครจะได
เปนคนตน ก็ใหผูนั้ นเปนคน
ทายสุด และเปนผูรับใชของคน
ทั้งปวง"
36พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ
คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลา
สาวก แลวทรงอุมเด็กนั้นไว
ตรัสแกเหลาสาวกวา
37 "ถ าผู ใดจะรั บเด็ กเล็ กๆ
เชนนี้คนหนึ่งในนามของเรา ผู
นั้นก็รับเรา และผูใดไดรับเรา ผู
นั้นก็มิใชรับเรา แตรับพระองค
ผูทรงใชเรามา"

ทรงวากลาวสาวกท่ี
ชอบวิพากษวิจารณ

(ลก 9:49-50)
38 ยอห นจึ งทู ลพระองค ว า
"พระอาจารยเจาขา พวกขา
พระองค ได เห็ นคนหนึ่ งขั บผี
ออกโดยพระนามของพระองค
ซึ่ งคนนั้ นมิ ได ตามพวกเรามา
และพวกขาพระองคไดหามเขา
เพราะเขามิไดตามพวกเรามา"
39พระเยซูจึงตรัสวา "อยาหาม
เขาเลย เพราะวาไมมีผู ใดจะ
กระทําการอัศจรรยในนามของ
เรา แลวอีกประเดี๋ ยวหนึ่ งอาจ
กลับพูดประณามเรา
40 เพราะผู ใดไม เปนฝายตอสู
เรา ผูนั้นก็เปนฝายเราแลว
41 เพราะเราบอกความจริงแก

(31) มธ 16:21; ลก 9:44 (32) ลก 2:50 (33) มธ 18:1-5 (34) สภษ 13:10; มธ 18:4
(35) มธ 20:26-27; มก 10:43 (36) มก 10:13 (37) มธ 10:40 (38) กดว 11:27-29
(39) 1 คร 12:3 (40) มธ 12:30; ลก 11:23 (41) มธ 10:42
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หนา 2000มาระโก 9, 10
ทานวา ผู ใดจะเอาน้ําถวยหนึ่ ง
ใหพวกทานดื่ มในนามของเรา
เพราะทานทั้งหลายเปนฝายพระ
คริสต ผูนั้นจะขาดบําเหน็จก็หา
มิได

ทรงเตือนถึงนรก
42 แตผูใดจะทําผูเล็กนอยเหลา
นี้ คนหนึ่ งที่ เชื่ อในเราใหหลง
ผิด ถาเอาหินโมกอนใหญผูก
คอผูนั้นถวงเสียในทะเลก็ดีกวา
43 และถ ามื อของท านทําให
ทานหลงผิด จงตัดมันทิ้ งเสีย
ซึ่ งจะเขาสูชี วิตดวยมือดวนยังดี
กวามีสองมือและตองตกนรกใน
ไฟที่ไมมีวันดับ
44 ในที่นั้น ตัวหนอนก็ไมตาย
และไฟก็ไมดับเลย
45 ถ าเท าของท านทําให ท าน
หลงผิด จงตัดมันทิ้งเสีย ซึ่งจะ
เขาสูชีวิตดวยเทาดวนยังดีกวามี
เทาสองเทาและตองถูกทิ้งลงใน
นรกในไฟที่ไมมีวันดับ
46 ในที่นั้น ตัวหนอนก็ไมตาย
และไฟก็ไมดับเลย
47 ถาตาของทานทําใหทานหลง
ผิด จงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเขา
ในอาณาจักรของพระเจาดวยตา
ขางเดียวยังดีกวามีสองตา และ
ตองถูกทิ้งในไฟนรก
48 ในที่นั้น ตัวหนอนก็ไมตาย
และไฟก็ไมดับเลย
49 ดวยวาคนทั้ งปวงจะตองถูก

ชําระดวยไฟ และเครื่องบูชาทุก
อยางจะตองถูกชําระดวยเกลือ
50 เกลือเปนของดี แตถาเกลือ
หมดรสเค็มแลว จะทําใหกลับ
เค็มอีกอยางไรได ทานทั้งหลาย
จงมีเกลือในตัว และจงอยูสงบ
สุขซึ่งกันและกัน"

คําบัญชาของพระเยซู
เกี่ยวกับการหยาราง

(มธ 5:31-32; 19:1-9)
(ลก 16:18; 1 คร 7:10)

10ฝายพระองคไดทรงลุก
ข้ึนเสด็จจากที่นั่ น เขา

ในเขตแดนแควนยูเดีย ไปตาม
ทางแมน้ําจอรแดนฟากขางโนน
และประชาชนพากันมาหาพระ
องคอีก พระองคจึงตรัสสั่งสอน
เขาอีกตามที่ พระองคทรงเคย
สอนนั้น
2พวกฟาริสีมาทดลองพระองค
ทูลถามพระองควา "ผู ชายจะ
หย าภรรยาของตนเปนการถูก
ต องตามพระราชบัญญัติหรือ
ไม"
3พระองคตรัสถามเขาวา "โม-
เสสไดบัญญัติไววาอยางไร"
4 เขาทูลตอบวา "โมเสสอนุญาต
ใหทําหนังสือหยาภรรยาแลวก็
หยาให"
5พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว า
"โมเสสได เขี ยนข อบั งคั บนั้ น
เพราะเหตุใจพวกเจาแข็งกระ-

(42) มธ 18:6; ลก 17:1 (43) พบญ 13:6; มธ 5:29-30; 18:8-9 (44) อสย 66:24
(48) อสย 66:24; ยรม 7:20 (49) ลนต 2:13; อสค 43:24 (50) มธ 5:13; ลก 14:34
(1) มก 19:1-9; ยน 10:40; 11:7 (2) มธ 19:3 (4) พบญ 24:1-4; มธ 5:31; 19:7
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หนา 2001 มาระโก 10
ดาง
6แตตั้ งแตเดิมสรางโลก `พระ
เจาไดทรงสรางพวกเขาใหเปน
ชายและหญิง
7 เพราะเหตุนี้ ผูชายจะจากบิดา
มารดาของเขา จะไปผูกพันอยู
กับภรรยา
8และเขาทั้ งสองจะเปนเนื้ ออัน
เดียวกัน' เขาจึงไมเปนสองตอ
ไป แตเปนเนื้ออันเดียวกัน
9 เหตุฉะนั้น ซึ่ งพระเจาไดทรง
ผูกพันกันแลว อยาใหมนุษยทํา
ใหพรากจากกันเลย"
10 เมื่อเขาไปในเรือนแลวเหลา
สาวกของพระองคทูลถามพระ
องคอีกถึงเร่ืองนั้น
11 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"ถาผูใดหยาภรรยาของตน แลว
ไปมีภรรยาใหม ผูนั้ นก็ไดผิด
ประเวณีตอเธอ
12 และถาหญิงจะหยาสามีของ
ตน แลวไปมีสามีใหม หญิงนั้น
ก็ผิดประเวณี"
จงยอมใหเด็กเล็กๆเขามา

(มธ 19:13-15)
(ลก 18:15-17)

13 ขณะนั้ นเขาพาเด็กเล็กๆมา
หาพระองค เพ่ือจะใหพระองค
ทรงถูกตองตัวเด็กนั้น แตเหลา
สาวกก็หามปรามคนที่พาเด็กมา
นั้น
14 เมื่ อพระเยซูทอดพระเนตร

เห็นดังนั้ นก็ไมพอพระทัย จึง
ตรัสแกเหลาสาวกวา "จงยอมให
เด็กเล็กๆเขามาหาเรา อยาหาม
เขาเลย เพราะวาอาณาจักร
ของพระเจายอมเปนของคนเชน
เด็กเหลานั้น
15 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ผูหนึ่งผูใดมิไดรับอา-
ณาจักรของพระเจาเหมือนเด็ก
เล็กๆ ผูนั้นจะเขาในอาณาจักร
นั้นไมได"
16 แล วพระองค ทรงอุ มเด็ ก
เล็กๆเหลานั้น วางพระหัตถบน
เขา แลวทรงอวยพรให

เรื่องเศรษฐีหนุม
(มธ 19:16-30)
(ลก 18:18-20)

17 เมื่อพระองคกําลังเสด็จออก
ไปตามทาง มีคนหนึ่ งว่ิ งมาหา
พระองค คุกเขาลงทูลถามพระ
องควา "ทานอาจารยผูประเสริฐ
ขาพเจาจะกระทําประการใดจึง
จะไดชีวิตนิรันดรเปนมรดก"
18 พระเยซูตรัสถามคนนั้ นว า
"ทานเรียกเราวาประเสริฐทําไม
ไมมีใครประเสริฐเวนแตพระเจา
องคเดียว
19 ทานรู จักพระบัญญัติแลวซึ่ ง
วา `อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา
อยาฆาคน อยาลักทรัพย อยา
เปนพยานเท็จ  อยาฉอเขา จง
ให เกี ยรติ แก บิ ดามารดาของ

(6) ปฐก 1:27 (7) ปฐก 2:24; 1 คร 6:16; อฟ 5:31 (11) อพย 20:14; มธ 5:32; 19:9
(13) มธ 19:13-15; ลก 18:15-17 (14) 1 คร 14:20; 1 ปต 2:2 (15) มธ 18:3-4
(17) มธ 19:16-30; ลก 18:18-30 (18) 1 ซมอ 2:2 (19) อพย 20:12; พบญ 5:16
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หนา 2002มาระโก 10
ตน'"
20 คนนั้นจึงทูลตอบพระองควา
"อาจารยเจาขา ขอเหลานี้
ขาพเจาไดถือรักษาไวตั้งแตเปน
เด็กมา"
21 พระเยซูทรงเพงดูคนนั้น ก็
ทรงรักเขา แลวตรัสแกเขาวา
"ทานยังขาดอยูสิ่ งหนึ่ ง จงไป
ขายบรรดาสิ่ งของซึ่ งทานมีอยู
แจกจายใหคนอนาถา แลวทาน
จะมีทรัพยสมบัติในสวรรค แลว
จงแบกกางเขน และตามเรามา"
22 เมื่อเขาไดยินคํานั้ นก็เสียใจ
แลวออกไปเปนทุกขเพราะเขามี
ทรัพยสิ่งของเปนอันมาก

คําทรงเตือน
อยาไววางใจในทรัพยสมบัติ

23 พระเยซู จึ งทอดพระเนตร
รอบๆแล วตรั สแก เหล าสาวก
ของพระองควา "คนมั่งมีจะเขา
ในอาณาจักรของพระเจาก็ยาก
นักหนา"
24 เหล าสาวกก็ ประหลาดใจ
ดวยคําตรัสของพระองค และ
พระเยซูตรัสแกเขาอีกวา "ลูก
เอย คนที่วางใจในทรัพยสมบัติ
จะเขาในอาณาจักรของพระเจาก็
ยากนักหนา
25 ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็งายกวา
คนมั่ งมีจะเขาในอาณาจักรของ
พระเจา"
26 เหลาสาวกก็ประหลาดใจย่ิง

นักจึงพูดกันวา "ถาอยางนั้นใคร
จะรอดได"
27 พระเยซูทอดพระเนตรเหลา
สาวกแลวตรัสวา "ฝายมนุษย
ยอมเปนไปไมได แตไมเปน
แบบนั้นกับพระเจา เพราะวา
พระเจาทรงกระทําใหเปนไปได
ทุกสิ่ง"
28 ฝ ายเปโตรจึ งเ ร่ิ มทู ลพระ
องควา "ดูเถิด ขาพระองคทั้ ง
หลายไดสละสิ่ งสารพัด และได
ติดตามพระองคมา"
29 พระเยซูตรัสตอบวา "เรา
บอกความจริงแกทานวา ถาผูใด
ไดสละบาน หรือพ่ีนองชายหญิง
หรือบิดามารดา หรือภรรยา
หรือบุตร หรือที่ดิน เพราะเห็น
แกเราและขาวประเสริฐนั้น
30 ในเวลานี้ ผูนั้ นจะไดรับตอบ
แทนรอยเทา คือบาน พ่ีนอง
ชายหญิง มารดา บุตรและที่ดิน
ทั้งจะถูกการขมเหงดวย และใน
โลกหนาจะไดชีวิตนิรันดร
31 แตมีหลายคนที่ เปนคนตน
จะต องกลับไปเปนคนสุ ดท าย
และที่ เป นคนสุ ดท ายจะกลั บ
เปนคนตน"

ทรงพยากรณถึง
การส้ินพระชนมและ

การฟนคืนชีพของพระเยซู
(มธ 20:17-19)

32 เมื่อกําลังเดินทางจะขึ้นไปยัง
(20) ฟป 3:6 (21) มธ 6:19 (23) มธ 19:23; มก 4:19 (24) โยบ 31:24; สดด 52:7
(25) มธ 13:22 (27) โยบ 42:2; ยรม 32:17; มธ 19:26 (28) มธ 19:27; ลก 18:28
(30) 2 พศด 25:9; ลก 18:29-30 (31) มธ 19:30; ลก 13:30 (32) มธ 20:17-19
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หนา 2003 มาระโก 10
กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูก็เสด็จ
นําหนาเขา ฝายเหลาสาวกก็พา
กันคิดประหลาดใจ และขณะที่
เขาตามมาก็หวาดกลัว พระองค
จึงทรงเรียกสาวกสิบสองคนอีก
แลวเริ่มตรัสสําแดงใหเขาทราบ
ถึงเหตุการณซึ่ งจะเกิดแกพระ
องคนั้น
33 วา "ดูเถิด เราทั้งหลายจะข้ึน
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะ
มอบบุตรมนุษยไวกับพวกปุโร-
หิตใหญและพวกธรรมาจารย
และเขาเหลานั้นจะปรับโทษทาน
ถึงตาย และจะมอบทานไวกับ
คนตางชาติ
34 คนต างชาตินั้ นจะเยาะเยย
ทาน จะเฆี่ยนตีทาน จะถมน้ํา-
ลายรดทาน และจะฆาทานเสีย
และวันที่ สามทานจะเปนข้ึนมา
ใหม"
คําขอรองของยากอบกับยอหน

(มธ 20:20-28)
35 ฝายยากอบกับยอหน บุตร
ชายของเศเบดี เขามาทูลพระ
องควา "พระอาจารยเจาขา ขา
พระองคทั้ งสองปรารถนาจะขอ
ใหพระองคทรงกระทําตามคํา
ขอของขาพระองค"
36 พระองค จึ งตรัสถามเขาว า
"ทานทั้ งสองปรารถนาจะใหเรา
ทําสิ่งใดใหทาน"
37 เขาจึ งทู ลตอบพระองค ว า

"เมื่อพระองคจะทรงสงาราศีนั้น
ขอใหขาพระองคนั่ งที่ เบ้ืองขวา
พระหัตถคนหนึ่ง เบ้ืองซายพระ
หัตถคนหนึ่ง"
38พระเยซูจึงตรัสแกเขาวา "ที่
ทานขอนั้นทานไมเขาใจ ถวยซึ่ง
เราจะดื่มนั้ นทานจะดื่มไดหรือ
และบัพติศมานั้ นซึ่ งเราจะรั บ
ทานจะรับไดหรือ"
39 เขาทั้ งสองทูลตอบพระองค
วา "ได พระเจาขา" พระเยซูจึง
ตรัสแกเขาวา "ถวยซึ่ งเราดื่ ม
ทานจะดื่มก็จริง และรับบัพติศ-
มาดวยบัพติศมาที่ เราจะรับก็
จริง
40 แตที่ จะนั่ งขางขวาและข าง
ซายของเรานั้น ไมใชพนักงาน
ของเราที่ จะจัดให แตไดทรง
เตรียมไวสําหรับผู ใดก็จะใหแก
ผูนั้น"
41 เมื่ อสาวกสิบคนได ยินแล ว
ก็ เ ร่ิ มมี ความขุ นเคื องยากอบ
และยอหน
42 พระเยซู จึ งทรงเรียกเขาทั้ ง
หลายมาตรัสแกเขาวา "ทานทั้ง
หลายรู อยู วา ผูที่ นับวาเปนผู
ครองของคนตางชาติยอมเปน
เจาเหนือเขา และผู ใหญทั้ ง
หลายก็ใชอํานาจบังคับ
43 แตในพวกทานหาเปนอยาง
นั้นไม ถาผู ใดใครจะไดเปน
ใหญในพวกทาน ผูนั้ นจะตอง

(35) ยก 4:3 (38) มธ 26:39, 42; มก 14:36; ลก 12:50; 22:41-42; ยน 18:11
(39) มธ 10:17; ยน 16:33; กจ 12:2; วว 1:9 (40) มธ 25:34; ยน 17:2; รม 8:30
(41) มธ 20:24 (42) ลก 22:25 (43) มธ 20:26, 28; มก 9:35; ลก 9:48
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หนา 2004มาระโก 10, 11
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย
44 และถาผูใดใครจะไดเปนเอก
เปนตน    ผูนั้นจะตองเปนผู
รับใชของคนทั้งปวง
45 เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมา
เพ่ือรับการปรนนิบัติ แตมาเพ่ือ
จะปรนนิบัติ และประทานชีวิต
ของทานใหเปนคาไถสําหรับคน
เปนอันมาก"

คนตาบอดชื่อบารทิเมอัส
ไดรับการรักษาใหหาย

(มธ 20:29-34)
(ลก 18:35-43)

46 ฝายพระเยซูกับพวกสาวกมา
ยังเมืองเยรีโค และเมื่อพระองค
เสด็ จออกจากเมื องเยรี โคกั บ
พวกสาวกของพระองค และ
ประชาชนเปนอันมาก มีคนตา
บอดคนหนึ่ง ชื่อบารทิเมอัส ซึ่ง
เปนบุตรชายของทิเมอัส นั่งขอ
ทานอยูที่ริมหนทาง
47 เมื่ อคนนั้นไดยินวาพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงเร่ิมรอง
เสียงดังวา "ทานเยซู บุตรดาวิด
เจาขา ขอทรงเมตตาขาพระองค
เถิด"
48 มีหลายคนหามเขาใหเขานิ่ ง
เสีย แตเขาย่ิงรองเสียงดังข้ึนวา
"บุตรดาวิดเจาขา ขอทรงเมตตา
ขาพระองคเถิด"
49 พระเยซูทรงหยุดประทับยืน
อยู แลวตรัสสั่ งใหเรียกคนนั้น

มา เขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นวา
แกเขาวา "จงชื่นใจและลุกข้ึน
เถิด พระองคทรงเรียกเจา"
50 คนนั้นก็ทิ้ งผาหมเสียลุกข้ึน
มาหาพระเยซู
51 พระเยซู จึ งตรั สถามเขาว า
"เจาปรารถนาจะให เราทําอะไร
แกเจา" คนตาบอดนั้นทูลพระ
องควา "พระอาจารยเจาขา ขอ
โปรดใหตาขาพระองคเห็นได"
52พระเยซูตรัสแกเขาวา "จงไป
เถิด ความเชื่อของเจาไดกระทํา
ใหเจาหายปกติแลว" ในทันใด
นั้นคนตาบอดนั้นก็เห็นได และ
ไดเดินทางตามพระเยซูไป

การเสด็จเขาไปใน
กรุงเยรูซาเล็มอยางผูมีชัย
(ศคย 9:9; มธ 21:1-9)

11ครั้ นพระองค กั บพวก
สาวกมาใกลกรุงเยรูซา-

เล็ม ถึงหมูบานเบธฟายี และ
หมูบานเบธานีเชิงภูเขามะกอก
เทศ พระองคทรงใชสาวกสอง
คน
2สั่งเขาวา "จงเขาไปในหมูบาน
ที่ อยูตรงหนาทาน ครั้นเขาไป
แลวในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัว
หนึ่ งผูกอยู ที่ ยังไมมีใครข้ึนข่ี
เลย จงแกมันจูงมาเถิด
3ถาผู ใดถามทานวา `ทานทํา
อยางนี้ ทําไม' จงบอกวา องค
พระผู เปนเจ าตองประสงคลูก

(45) มธ 20:28; ลก 22:27; ยน 13:14; 2 คร 5:21; ฟป 2:7-8; 1 ทธ 2:5-6; ทต 2:14
(46) มธ 20:29-34; ลก 18:35-43 (47) ยรม 23:5; มธ 15:22; ลก 17:13; รม 1:3-4
(52) มธ 9:22; มก 5:34 (1) มธ 21:1-9; ลก 19:29; ยน 2:13
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ลานี้ และประเดี๋ ยวพระองคจะ
สงกลับคืนมาใหที่นี่"
4สาวกสองคนนั้นจึงไป แลวพบ
ลูกลาตัวนั้นผูกอยูนอกประตูที่สี่
แยก เขาจึงแกมัน
5บางคนซึ่ งยืนอยูที่นั่ นถามเขา
วา "แกลูกลานั้นทําไม"
6สาวกก็ตอบตามพระดํารัสสั่ ง
ของพระเยซู แลวเขาก็ยอมให
เอาไป
7สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซู
แล ว เอาเสื้ อผ าของตนปู ลง
บนหลังลา แลวพระองคจึงทรง
ลานั้น
8มีคนเป นอันมากเอาเสื้ อผ า
ของตนปู ลงตามถนนหนทาง
และคนอื่นก็ตัดกิ่งไมจากตนไม
มาปูลงตามทางนั้น
9ฝ ายคนที่ เดินไปข างหนากับ
ผูที่ตามมาขางหลัง ก็โหรองวา
"โฮซันนา ขอใหพระองคผูเสด็จ
มาในพระนามขององคพระผู
เปนเจา ทรงพระเจริญ
10 ความสุขสวัสดิ์มงคลจงมีแก
อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษ
ของเรา ที่มาตั้ งอยู ในพระนาม
ขององคพระผูเปนเจา โฮซันนา
ในที่สูงสุด"
11 พระเยซูก็เสด็จเขากรุงเยรู-
ซาเล็มและเข าไปในพระวิหาร
เมื่ อทอดพระเนตรสิ่ งทั้ งปวง
แลวเวลาก็จวนค่ํา จึงเสด็จออก

ไปยั งหมู บ านเบธานี กั บเหล า
สาวกสิบสองคนนั้น

ตนมะเดื่อท่ีไมมีผล
(มธ 21:19-21)

12 ครั้ นรุ งข้ึ นเมื่ อพระองคกับ
สาวกออกมาจากหมูบานเบธานี
แลว พระองคก็ทรงหิว
13 พอทอดพระเนตรเห็ นต น
มะเดื่ อตนหนึ่ งแตไกลมีใบ จึง
เสด็จเขาไปดูวา มีผลหรือไม
ครั้นมาถึงตนนั้นแลว ไมเห็นมี
ผลมีแตใบเทานั้น เพราะยังไม
ถึงฤดูผลมะเดื่อ
14 พระเยซูจึงตรัสแกตนนั้นวา
"ตั้ งแตนี้ ไปจะไมมีใครไดกินผล
จากเจาเลย" เหลาสาวกของพระ
องคก็ไดยินคําซึ่ งพระองคตรัส
นั้น
พระเยซูทรงชําระลางพระวิหาร

(มธ 21:12-16)
(ลก 19:45-47)

15 เมื่ อพระองคกับสาวกมาถึง
กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูก็เสด็จ
เขาไปในพระวิหาร แลวเริ่มขับ
ไลบรรดาผู ซื้ อขายในพระวิหาร
นั้น และควํ่าโตะผู รับแลกเงิน
กับทั้งควํ่ามานั่งผูขายนกเขาเสีย
16 และทรงหามมิใหผู ใดขนสิ่ ง
ใดๆเดินลัดพระวิหาร
17 พระองคตรัสสอนเขาวา "มี
พระวจนะเขี ยนไว มิ ใชหรือว า
`นิ เวศของเราประชาชาติ ทั้ ง

(8) มธ 21:8 (9) สดด 118:26; มธ 21:9 (10) สดด 148:1 (11) มธ 21:12
(12) มธ 21:18-22 (13) มธ 21:9 (15) ลนต 14:22; มธ 21:12-16; ลก 19:45-47
(17) อสย 56:7; ยรม 7:11
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หนา 2006มาระโก 11
หลายจะเรียกวา เปนนิเวศ
อธิษฐาน' แตเจาทั้ งหลายได
กระทําใหเปน `ถ้ําของพวกโจร'"
18 เมื่ อพวกธรรมาจารย และ
พวกปุโรหิตใหญไดยินอยางนั้น
จึงหาชองที่ จะประหารพระองค
เสีย เพราะเขากลัวพระองค
ด วยว าประชาชนประหลาดใจ
ดวยคําสั่งสอนของพระองค
19 และเมื่ อถึงเวลาเย็น พระ
องคไดเสด็จออกไปจากกรุง
20 ครั้นเวลาเชา เมื่ อพระองค
กับเหลาสาวกไดผานที่นั้นไป ก็
ไดเห็นมะเดื่ อตนนั้นเหี่ ยวแหง
ไปจนถึงราก
21 ฝายเปโตรระลึกข้ึนไดจึงทูล
พระองควา "พระอาจารยเจาขา
ดูเถิด ตนมะเดื่อที่พระองคได
สาปไวนั้นก็เหี่ยวแหงไปแลว"

จงเชื่อในพระเจา
(ยก 5:15)

22 พระเยซู จึ งตรั สตอบเหล า
สาวกวา "จงเชื่อในพระเจาเถิด
23 เราบอกความจริงแกทานวา
ถาผูใดๆจะสั่งภูเขานี้วา `จงลอย
ไปลงทะเล' และมิไดสงสัยในใจ
แตเชื่อวาจะเปนไปตามที่สั่งนั้น
ก็จะเปนไปตามคําสั่งนั้นจริง
24 เหตุฉะนั้น เราบอกทานทั้ ง
หลายวา ขณะเมื่อทานจะอธิษ-
ฐานขอสิ่ งใด จงเชื่ อวาไดรับ
และทานจะไดรับสิ่งนั้น

25 เมื่อทานยืนอธิษฐานอยู ถา
ทานมีเหตุกับผูหนึ่งผูใด จงยก
โทษให ผู นั้ นเสียเพ่ื อพระบิดา
ของทาน ผูทรงสถิตในสวรรค
จะโปรดยกการละเมิดของทาน
ดวย
26 แต ถ าท านทั้ งหลายไม ยก
โทษให พระบิดาของทาน ผูทรง
สถิตในสวรรค จะไมทรงโปรด
ยกการละเมิดของท านเหมือน
กัน"

เกิดปญหาเรื่อง
สิทธิอํานาจของพระเยซู

(มธ 21:23-27)
(ลก 20:1-8)

27 ฝายพระองคกับเหลาสาวก
มายังกรุงเยรูซาเล็มอีก เมื่อพระ
องคเสด็จดําเนินอยูในพระวิหาร
พวกปุโรหิตใหญ พวกธรรมา-
จารย และพวกผูใหญมาหาพระ
องค
28 ทูลพระองควา "ทานมีสิทธิ
อันใดจึงไดทําสิ่งเหลานี้ ใครให
สิทธิแกทานที่จะทําการนี้ได"
29 พระเยซู จึ งตรัสตอบเขาว า
"เราจะถามทานทั้ งหลายสักขอ
หนึ่งเหมือนกัน จงตอบเรา แลว
เราจะบอกทานวา เรากระทําการ
นี้โดยสิทธิอันใด
30 คือบัพติศมาของยอหนนั้ น
มาจากสวรรคหรือมาจากมนุษย
จงตอบเราเถิด"

(18) สดด 2:2; มธ 7:28; ลก 4:32 (20) มธ 21:19-22 (23) มธ 17:20; ลก 17:6
(24) มธ 7:7; ลก 11:9; ยน 14:13 (25) มธ 6:14; อฟ 4:32; คส 3:13 (26) มธ 6:15
(27) มธ 21:23-27; ลก 20:1-8 (28) ยน 5:27 (30) มก 1:4-5, 8; ลก 7:29-30

 41_mar.pub 
 page 34

 Friday, December 09, 2005 13:59 



หนา 2007 มาระโก 11, 12
31 เขาจึงปรึกษากันวา "ถาเรา
จะวา `มาจากสวรรค' ทานจะ
ถามเราวา `เหตุไฉนจึงไมเชื่ อ
ยอหนเลา'
32 แตถาเราจะวา `มาจาก
มนุษย'" เขากลัวประชาชน
เพราะประชาชนถือวายอหนเปน
ศาสดาพยากรณจริงๆ
33 เขาจึ งทู ลตอบพระเยซู ว า
"พวกขาพเจาไมทราบ" พระเยซู
จึงตรัสกับเขาวา "เราจะไมบอก
ทานทั้ งหลายเหมือนกันวา เรา
กระทําการนี้โดยสิทธิอันใด"
คําอุปมาเรื่องเจาของสวน

ท่ีตองการพืชผล
(อสย 5:1-7)

(มธ 21:33-46)

12พระองค จึงเร่ิ มตรัสแก
เ ข า เป นคํ า อุ ปม าว า

"ยังมีชายคนหนึ่งไดทําสวนองุน
แลวลอมรั้วตนไมไวรอบ เขาได
สกัดบอเก็บน้ําองุ น และสราง
หอเฝา ใหพวกชาวสวนเชาแลว
ก็ไปเมืองไกล
2ครั้นถึงฤดูผลองุน เขาจึงใชผู
รับใชคนหนึ่ งไปหาคนเชาสวน
นั้น เพ่ือเขาจะไดรับสวนผลของ
สวนองุนจากคนเชาสวน
3ฝายคนเหลานั้ นก็ จับผู รับใช
นั้นเฆี่ยนตี แลวไลใหกลับไปมือ
เปลา
4อีกครั้ งหนึ่ งเจาของสวนใช ผู

รั บใช อี กคนหนึ่ งไปหาคนเช า
สวน คนเชาสวนนั้นก็เอาหิน
ขวางผูรับใชนั้นศีรษะแตก และ
ไลใหกลับไปอยางนาอัปยศ
5อีกครั้ งหนึ่ งเจาของใชผู รับใช
ไปอีกคนหนึ่ ง เขาก็ฆาผู รับใช
นั้นเสีย แลวยังใชผู รับใชไปอีก
หลายคน เขาก็เฆี่ยนตีบาง ฆา
เสียบาง
6 เจาของสวนยังมีบุตรชายที่ รัก
คนหนึ่ง จึงใชบุตรคนนั้นไปเปน
ครั้งสุดทาย พูดวา `พวกเขาคง
จะเคารพบุตรชายของเรา'
7แตคนเชาสวนพูดกันวา `คนนี้
แหละเปนทายาท มาเถิด ให
เราฆาเขาเสีย แลวมรดกนั้นจะ
ตกอยูกับเรา'
8 เขาจึงพากันจับบุตรนั้นฆาเสีย
และเอาศพทิ้งไวนอกสวนองุน
9 เหตุฉะนั้น เจาของสวนองุนจะ
ทําประการใด ทานก็จะมาฆาคน
เชาสวนเหลานั้นเสีย แลวจะเอา
สวนองุนนั้นใหผูอื่นเชา
10 ทานทั้งหลายอานพระคัมภีร
ตอนนี้แลวมิใชหรือซึ่งวา `ศิลา
ซึ่งชางกอไดปฏิเสธเสีย ไดกลับ
กลายเปนศิลามุมเอกแลว
11 การนี้ เปนมาจากองคพระผู
เปนเจา เปนการมหัศจรรย
ประจักษแกตาเรา'"
12 ฝ ายเขาจึ งอยากจะจั บพระ
องค แตวาเขากลัวประชาชน

(32) มธ 3:5; 14:5; มก 6:20 (1) มธ 21:33-46; ลก 20:9-19
(5) 2 พศด 36:16 (8) กจ 2:23
(10) สดด 118:22 (12) มธ 21:45-46; มก 11:18; ยน 7:25, 30, 44

 41_mar.pub 
 page 35

 Friday, December 09, 2005 13:59 



หนา 2008มาระโก 12
ดวยเขารู อยู วาพระองคไดตรัส
คําอุ ปมานี้ กระทบพวกเขาเอง
แลวเขาก็ไปจากพระองค
คําถามเกี่ยวกับการสงสวย

(มธ 22:15-22)
(ลก 20:19-26)

13 เขาจึงใชบางคนในพวกฟา-
ริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค
เพ่ื อจะคอยจับผิดในพระดํารัส
ของพระองค
14 ครั้นมาถึงแลวก็ทูลพระองค
วา "อาจารยเจาขา ขาพเจาทั้ง
หลายทราบอยูวา ทานเปนคน
ซื่ อสั ตย และมิ ได เอาใจผู ใด
เพราะทานมิไดเห็นแกหนาผู ใด
แตสั่งสอนทางของพระเจาจริงๆ
การที่ จะสงสวยใหแกซีซารนั้ น
ถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือ
ไม
15 เราจะสงดีหรือไมสงดี" แต
พระองคทรงทราบอุบายของเขา
จึงตรัสแกเขาวา "ทานทั้งหลาย
มาทดลองเราทําไม จงเอาเงิน
ตราเหรียญหนึ่งมาใหเราดู"
16 เขาก็เอามาให พระองคจึง
ตรัสถามเขาวา "รูปและคําจารึก
นี้เปนของใคร" เขาทูลตอบพระ
องควา "ของซีซาร"
17 พระเยซู จึ งตรั สแก เขาว า
"ของของซีซาร จงถวายแกซีซาร
และของของพระเจา จงถวายแด
พระเจา" ฝายเขาก็ประหลาดใจ

ในพระองค
พระเยซูตรัสตอบพวกสะดูสี
เกี่ยวกับการเปนขึ้นมา

จากความตาย
(มธ 22:23-33)
(ลก 20:27-38)

18 มีพวกสะดูสีมาหาพระองค
พวกนี้ เปนผู ที่ กลาววาการฟ น
ข้ึนมาจากความตายนั้นไมมี เขา
ทูลถามพระองควา
19 "อาจารยเจาขา โมเสสได
เขียนสั่ งขาพเจ าทั้ งหลายไว ว า
`ถ าชายผู ใดตายและภรรยายั ง
อยู แตไมมีบุตร ก็ใหนองชาย
รับพ่ีสะใภนั้นไวเปนภรรยาของ
ตน เพ่ือสืบเชื้อสายของพ่ีชาย
ไว'
20 ยังมีพ่ีนองผูชายเจ็ดคน พ่ี
หัวปมีภรรยาแลวตาย ไมมีเชื้อ
สาย
21 นองที่หนึ่ งจึงรับหญิงนั้นมา
เปนภรรยา แลวก็ตาย ยังไมมี
เชื้อสาย และนองที่สองที่สามก็
ทําเชนกัน
22 พ่ีนองทั้ งเจ็ดคนนี้ ก็ไดรับผู
หญิงนั้ นไวเปนภรรยาและไมมี
เชื้ อสาย ที่ สุดผูหญิงนั้นก็ตาย
ดวย
23 เหตุฉะนั้น ในวันที่จะฟนข้ึน
มาจากความตาย เมื่อเขาทั้งเจ็ด
เปนข้ึนมาแลว หญิงนั้นจะเปน
ภรรยาของใครดวยนางได เปน

(13) มธ 22:15-22; ลก 20:20-26 (14) กจ 18:26
(15) มธ 23:28; ลก 12:1 (17) ปญจ 5:4-5
(18) มธ 22:23-33; ลก 20:27-38; กจ 23:8 (19) พบญ 25:5
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หนา 2009 มาระโก 12
ภรรยาของชายทั้งเจ็ดแลว"
24 พระเยซู จึ งตรัสตอบเขาว า
"พวกทานคิดผิดเสียแลว เพราะ
ท านทั้ งหลายไม รู พระคั มภี ร
หรือฤทธิ์เดชของพระเจา
25 ดวยวาเมื่ อมนุษยจะฟนข้ึน
มาจากความตายนั้น  เขาจะไมมี
การสมรส หรือยกใหเปนสามี
ภรรยากันอีก แตจะเปนเหมือน
ทูตสวรรคในฟาสวรรค
26 และเร่ืองคนซึ่งตายแลวที่เขา
จะถูกชุบใหเปนข้ึนอีกนั้น ทาน
ทั้งหลายยังไมไดอานคัมภีรของ
โมเสสตอนเรื่องพุมไมหรือ ซึ่ง
พระเจ าไดตรัสไวกับโมเสสว า
`เราเป นพระเจ าของอั บราฮัม
เปนพระเจาของอิสอัค และเปน
พระเจาของยาโคบ'
27 พระองค มิ ได เป นพระเจ า
ของคนตาย แตทรงเปนพระเจา
ของคนเปน ทานทั้งหลายจึงผิด
มากทีเดียว"

พระบัญญัติขอใหญท่ีสุด
(มธ 22:34-40)
(ลก 10:25-37)

28 มีธรรมาจารยคนหนึ่ ง เมื่ อ
มาถึงได ยินเขาไล เลียงกันและ
เห็นวาพระองคทรงตอบเขาไดดี
จึงทูลถามพระองควา "พระ
บัญญัติขอใดเปนเอกเปนใหญ
กวาบัญญัติทั้งปวง"
29 พระเยซู จึงตรัสตอบคนนั้ น

วา "พระบัญญัติซึ่งเปนเอกเปน
ใหญกวาบัญญัติทั้ งปวงนั้ นคือ
วา `โอ คนอิสราเอล จงฟงเถิด
องคพระผู เปนเจาพระเจาของ
เราทั้ งหลายเปนองคพระผู เปน
เจาองคเดียว
30 และพวกทานจงรักองคพระ
ผูเปนเจาผูเปนพระเจาของทาน
ดวยสุดจิตสุดใจของทาน ดวย
สิ้นสุดความคิด และดวยสิ้นสุด
กําลังของทาน' นี่เปนพระบัญ-
ญัติที่เปนเอกเปนใหญ
31 และพระบัญญัติที่ สองนั้ นก็
เปนเชนกันคือ `จงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตนเอง' พระบัญญัติ
อื่ นที่ ใหญกว าพระบัญญัติทั้ ง
สองนี้ไมมี"
32 ฝ ายธรรมาจารยคนนั้ นทูล
พระองควา "ดีแลวอาจารยเจา
ขา ทานกลาวถูกจริงวาพระเจามี
แตพระองคเดียว และนอกจาก
พระองคแลวพระเจาอื่นไมมีเลย
33 และซึ่งจะรักพระองคดวยสุด
ใจ สุดความเขาใจ สุดจิตและ
สิ้นสุดกําลัง และรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตนเองก็ประเสริฐกวา
เครื่องเผาบูชาและเครื่ องสัตว-
บูชาทั้งสิ้น"
34 เมื่ อพระเยซูทรงเห็นแลววา
คนนั้นพูดโดยใชความคิด จึง
ตรัสแกเขาวา "ทานไมไกลจาก
อาณาจักรของพระเจา" ตั้ งแต

(25) 1 คร 15:42 (26) อพย 3:6; ยน 5:25; กจ 26:8 (28) มธ 22:34-40; ลก 10:25
(29) พบญ 6:4; อสย 44:8; ลก 10:27 (30) พบญ 10:12 (31) ลนต 19:18; มธ 22:39
(32) พบญ 4:39; อสย 45:6 (33) 1 ซมอ 15:22; ฮชย 6:6; มคา 6:6-8 (34) มธ 22:46
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หนา 2010มาระโก 12, 13
นั้นไปไมมีใครกลาถามพระองค
ตอไปอีก
พระเยซูทรงคัดคานพวกฟาริสี
(มธ 22:41-46; ลก 20:41)

35 เมื่ อพระเยซูทรงสั่ งสอนอยู
ในพระวิหาร ไดตรัสถามวา
"ที่พวกธรรมาจารยวา พระ
คริสตเปนบุตรของดาวิดนั้นเปน
ไดอยางไร
36 ดวยวา ดาวิดเองทรงกลาว
โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ วา
`องคพระผู เปนเจาตรัสกับองค
พระผู เป นเจ าของข าพเจ าว า
จงนั่งที่ขวามือของเราจนกวาเรา
จะกระทําให ศัตรูของท านเปน
แทนรองเทาของทาน'
37 ดาวิดเองยังไดเรียกทานวา
เปนองคพระผู เปนเจา ทาน
จะเป นบุตรของดาวิ ดอย างไร
ได" ฝายประชาชนทั่วไปฟงพระ
องคดวยความยินดี
38 พระเยซูตรัสสอนเขาในคํา
สอนของพระองควา "จงระวัง
พวกธรรมาจารยใหดี ผูที่ ชอบ
สวมเสื้อยาวเดินไปมา และชอบ
ใหคนคํานับกลางตลาด
39 ชอบนั่ งที่ สู งในธรรมศาลา
และที่อันมีเกียรติในการเลี้ยง
40 เขาริบเอาเรือนของหญิงมาย
และแสร งอธิษฐานเสียยืดยาว
คนเหลานี้ จะได รับพระอาชญา
มากย่ิงข้ึน"

หญิงมายท่ีถวาย
ทองแดงสองแผน

(ลก 21:1-4)
41 พระเยซูไดเสด็จประทับตรง
หนาตู เก็บเงินถวาย ทรงทอด
พระเนตรสั งเกตประชาชนเอา
เงินมาใสไวในตูนั้น และคนมั่งมี
หลายคนเอาเงินมากมาใสในที่
นั้น
42 มีหญิงม ายคนหนึ่ งเปนคน
จนเอาเหรียญทองแดงสองอัน
มีคาประมาณสลึงหนึ่งมาใสไว
43 พระองค จึ งทรงเรียกเหล า
สาวกของพระองคมาตรัสแกเขา
วา "เราบอกความจริงแกทานทั้ง
หลายวา หญิงมายจนคนนี้ไดใส
ไวในตู เก็บเงินถวายมากกวาคน
ทั้งปวงที่ใสไวนั้น
44 เพราะวาคนทั้งปวงนั้นไดเอา
เงินเหลือใชของเขามาใสไว แต
ผูหญิงนี้ ขัดสนที่ สุด ยังไดเอา
เงิ นที่ มี อยู สําหรั บเลี้ ยงชี วิ ต
ของตนมาใสจนหมด"

การสนทนาบน
ภูเขามะกอกเทศ

(มธ 24-25; ลก 21)

13เมื่ อพระองค เสด็จออก
จากพระวิหาร มีสาวก

ของพระองค คนหนึ่ งทู ลพระ
องควา "พระอาจารยเจาขา ดู
เถิด ศิลาและตึกเหลานี้ ใหญ
จริง"

(35) มธ 22:41; ลก 20:41 (36) 2 ซมอ 23:2 (37) กจ 2:29 (38) มธ 23:1; มก 4:2
(39) ลก 14:7 (40) มธ 23:14 (41) 2 พกษ 12:9; ลก 21:1-4
(43) 2 คร 8:12 (44) พบญ 24:6; 1 ยน 3:17 (1) มธ 24:1; ลก 21:5-36
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หนา 2011 มาระโก 13
2พระองคจึงตรัสแกสาวกนั้นวา
"ท านเห็นตึกใหญ เหล านี้ หรือ
ศิลาที่ซอนทับกันอยูที่นี่ซึ่งจะไม
ถูกทําลายลงก็หามิได"
3 เมื่ อพระองคประทับบนภูเขา
มะกอกเทศตรงหน าพระวิหาร
เปโตร ยากอบ ยอหนและ
อันดรูวมากราบทูลถามพระองค
สวนตัววา
4"ขอทรงโปรดใหขาพระองคทั้ง
หลายทราบวา เหตุการณเหลานี้
จะบังเกิดข้ึนเมื่อไร สิ่งไรจะเปน
หมายสําคัญว าการณทั้ งปวงนี้
จวนจะสําเร็จ"
เสนทางแหงชีวิตของยุคน้ี

5พระเยซูจึงตั้ งตนตรัสตอบเขา
วา "ระวังใหดี อยาใหผู ใดลอ
ลวงทานใหหลง
6ด วยว าจะมี หลายคนมาต าง
อางนามของเราวา `เราเปนพระ
คริสต' และจะลอลวงคนเปนอัน
มากใหหลงไป
7 เมื่ อทานทั้ งหลายจะไดยินถึง
การสงครามและข าวลื อเร่ื อง
สงคราม อยาตื่นตระหนกเลย
ดวยวาบรรดาสิ่ งเหลานี้ จําตอง
บังเกิดข้ึน แตที่สุดปลายยังไม
มาถึง
8 เพราะประชาชาติจะลุกข้ึนตอ
สูประชาชาติ ราชอาณาจักร
ตอสู ราชอาณาจักร ทั้ งจะเกิด
แผนดินไหวในที่ตางๆ และจะ

เกิ ดกั นดารอาหารและความ
ทุกขยาก เหตุการณทั้ งปวงนี้
เปนข้ันแรกแหงความทุกขลํา-
บาก
9แตจงระวังตัวใหดี เพราะคน
เขาจะมอบทานทั้ งหลายไวกับ
ศาล และจะเฆี่ยนทานในธรรม
ศาลา และทานจะตองยืนตอ
หนาเจาเมืองและกษัตริยเพราะ
เห็นแกเรา เพ่ือจะไดเปนพยาน
แกเขา
10 ขาวประเสริฐจะตองประกาศ
ทั่วประชาชาติทั้งปวงกอน
11 แต ว าเมื่ อเขาจะนําท านมา
มอบไวนั้น อยาเปนกังวลกอน
วาจะพูดอะไรดี และอยาตรึก
ตรองเลย แตจงพูดตามซึ่ งได
ทรงโปรดใหทานพูดในเวลานั้น
เพราะวาผูที่ พูดนั้นมิใชตัวทาน
เอง แตเปนพระวิญญาณบริสุทธิ์
12 แมวาพ่ีก็จะทรยศนองใหถึง
ความตาย พอก็จะมอบลูก และ
ลูกก็จะทรยศตอพอแมใหถึงแก
ความตาย
13 ทานจะถูกคนทั้ งปวงเกลียด
ชังเพราะเห็นแกนามของเรา แต
ผูที่ ทนไดจนถึงที่ สุด ผูนั้ นจะ
รอด

ความทุกขเวทนาใหญย่ิง
(มธ 24:15)

14 แตเมื่อทานทั้ งหลายจะเห็น
สิ่ งที่นาสะอิดสะเอียนซึ่ งกระทํา

(2) ลก 19:44 (3) มธ 16:18; มก 1:16 (4) มธ 24:3; ลก 21:7 (5) ยรม 29:8; อฟ 5:6
(8) ฮกก 2:22; มธ 24:8 (9) มธ 10:17; กจ 12:4 (10) มธ 24:14 (11) มธ 10:19-22
(12) มคา 7:6; มธ 10:21 (13) ดนล 12:12; มธ 10:22 (14) ดนล 9:27; มธ 24:15
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หนา 2012มาระโก 13
ใหเกิดการรกรางวางเปลา ที่
ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ ได
กลาวถึงนั้ น ตั้ งอยู ในที่ ซึ่ งไม
สมควรจะตั้ง" (ใหผูอานเขาใจ
เอาเถิด) "เวลานั้นใหผูที่อยูใน
แคว นยู เดี ยหนี ไปยั งภู เขาทั้ ง
หลาย
15 ผู ที่ อยู บนดาดฟ าหลั งคา
บาน อยาใหลงมาเขาไปเก็บขาว
ของใดๆออกจากบานของตน
16 ผูที่ อยูตามทุ งนา อยาให
กลับไปเอาเสื้อผาของตน
17 แตในวันเหลานั้ น วิบัติ
จะเกิ ดข้ึ นแก หญิ งที่ มี ครรภ
หรือหญิงที่มีลูกออนกินนมอยู
18 ทานทั้ งหลายจงอธิษฐานขอ
เพ่ือเหตุการณเหลานี้ จะไมเกิด
ข้ึนในฤดูหนาว
19 ด วยว าในคราวนั้ นจะเกิ ด
ความทุกขลําบากอยางที่ ไมเคย
มี ตั้งแตพระเจาทรงสรางโลกมา
จนถึงเวลานี้ และจะไมมีตอไป
อีกเลย
20 ถ าองคพระผู เป นเจ ามิ ได
ทรงใหวันเหลานั้นยนสั้นเขา จะ
ไม มี เนื้ อหนั งใดๆรอดได เลย
แตเพราะทรงเห็นแกผูถูกเลือก
สรรซึ่ งพระองคไดทรงเลือกไว
พระองค จึงทรงให วันเหลานั้ น
ยนสั้นเขา
21 และในเวลานั้น ถาผู ใดจะ
บอกพวกทานวา `ดูเถิด พระ

คริสตอยูที่นี่' หรือ `ดูเถิด อยูที่
โนน' อยาไดเชื่อเลย
22 ดวยวาจะมีพระคริสตเทียม
เท็จและผูทํานายเทียมเท็จเกิด
ข้ึนหลายคน ทําหมายสําคัญและ
การมหัศจรรยเพ่ือลอลวงผูที่ถูก
เลือกสรรแลวใหหลง ถาเปนได
23 แตทานทั้งหลายจงระวังใหดี
ดูเถิด เราไดบอกสิ่ งสารพัดให
แกทานทั้งหลายไวกอนแลว
องคพระผูเปนเจาเสด็จกลับมา

พรอมดวยสงาราศี
24 ภายหลังเมื่อคราวลําบากนั้น
พนไปแลว `ดวงอาทิตยจะมืดไป
และดวงจันทรจะไมสองแสง
25 ดวงดาวทั้ งปวงจะตกจากฟา
และบรรดาสิ่ งที่มีอํานาจในทอง
ฟาจะสะเทือนสะทานไป'
26 เมื่ อนั้ นเขาจะเห็น `บุตร
มนุษยเสด็จมาบนเมฆ' ทรง
ฤทธานุภาพและสงาราศีเปนอัน
มาก
27 เมื่ อนั้ นพระองค จะทรงใช
เหลาทูตสวรรคของพระองคให
รวบรวมคนทั้ งปวงที่ พระองค
ทรงเลือกสรรไวแลวจากลมทั้งสี่
ทิศนั้น ตั้งแตที่สุดปลายแผนดิน
โลกจนถึงที่สุดขอบฟา
คําอุปมาเกี่ยวกับตนมะเดื่อ
(มธ 24:32; ลก 21:29-31)

28 บัดนี้ จงเรียนคําอุปมาเรื่อง
ตนมะเดื่อ เมื่อกิ่ งกานยังออน

(17) ลก 21:23 (19) ดนล 9:26; ยอล 2:2; มธ 24:21; มก 10:6 (21) มธ 24:23
(22) พบญ 13:1-3; วว 13:13 (23) ยน 16:1; 2 ปต 3:17 (24) ดนล 7:10; ศฟย 1:15
(25) อสย 13:10; ฮบ 12:26 (26) ดนล 7:13; มธ 16:27 (28) มธ 24:32; ลก 21:29
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หนา 2013 มาระโก 13, 14
และแตกใบแลว ทานก็รู วาฤดู
รอนใกลจะถึงแลว
29 เชนนั้นแหละ เมื่ อทานทั้ ง
หลายเห็นสิ่งทั้งปวงนี้เกิดข้ึน ก็
ให รู ว าเหตุการณนั้ นมาใกลจะ
ถึงประตูแลว
30 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา คนชั่วอายุนี้จะไมลวง
ลับไปจนกวาสิ่ งทั้ งปวงนี้บังเกิด
ข้ึน
จงเฝาคอยการเสด็จกลับมา
ของพระคริสตอยูตลอดเวลา

31ฟาและดินจะลวงไป แตถอย
คําของเราจะสูญหายไปหามิได
เลย
32 แตวันนั้ นโมงนั้ นไมมีใครรู
ถึ งบรรดาทูตสวรรค ในสวรรค
หรือพระบุตรก็ไมรู รู แตพระ
บิดาองคเดียว
33 จงเฝาระวังและอธิษฐานอยู
เพราะทานไมรูวาเวลาวันนั้นจะ
มาถึงเมื่อไร
34 ด วยว าบุ ตรมนุ ษย เปรี ยบ
เหมือนเจ าของบ านคนหนึ่ งที่
ออกจากบานไปทางไกล มอบ
สิทธิอํานาจใหแกพวกผู รับใช
ของเขา และใหรูการงานของตน
วามีหน าที่ อะไรและไดสั่ งนาย
ประตูใหเฝาบานอยู
35 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
เฝาระวังอยู เพราะทานไมรูวา
เจาของบานจะมาเมื่ อไร จะมา

เวลาคํ่า หรือเที่ยงคืน หรือเวลา
ไกขัน หรือรุงเชา
36 กลัววาจะมาฉับพลันและจะ
พบทานนอนหลับอยู
37 ซึ่ งเราบอกพวกทาน เราก็
บอกคนทั้ งปวงดวยวา จงเฝา
ระวังอยูเถิด"
พวกปุโรหิตใหญวางอุบาย

ท่ีจะฆาพระเยซู
(มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)

14ยังอีกสองวันจะถึงเทศ-
กาลปสกาและเทศกาล

กินขนมปงไรเชื้ อ พวกปุโรหิต
ใหญและพวกธรรมาจารยก็หา
ชองที่ จะจับพระองคดวยอุบาย
และจะฆาเสีย
2แตพวกเขาพูดกันวา "ในวัน
เลี้ ยง อยาเพอทําเลย กลัววา
ประชาชนจะเกิดวุนวาย"

มารียแหงหมูบานเบธานี
ชโลมพระเยซู

(มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)
3ในเวลาที่พระองคประทับอยูที่
หมูบานเบธานี ในเรือนของ
ซีโมนคนโรคเรื้อน ขณะเมื่อทรง
เอนพระกายลงเสวยอยู มีหญิง
ผูหนึ่งถือผอบน้ํามันหอมนาระ-
ดาที่มีราคามากมาเฝาพระองค
และนางทําใหผอบนั้นแตกแลว
ก็ เทน้ํ ามันนั้ นลงบนพระเศียร
ของพระองค
4แตมีบางคนไมพอใจพูดกันวา

(31) อสย 40:8; 2 ปต 3:7 (32) มธ 24:36; กจ 1:7 (33) มธ 24:42; ลก 12:40
(34) มธ 16:19; 24:45; 25:14 (35) มธ 24:42, 44
(1) อพย 12:1-27; มธ 26:2-5; มก 14:12; ลก 22:1 (3) มธ 26:6; ลก 7:37; ยน 12:1
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หนา 2014มาระโก 14
"เหตุ ใดจึ งทําให น้ํ ามั นนี้ เสี ย
เปลา
5 เพราะวาน้ํามันนี้ ถาขายก็คง
ได เงินกวาสามรอยเหรียญเด-
นาริอัน แลวจะแจกใหคนจนก็
ได" เขาจึงบนวาผูหญิงนั้น
6ฝายพระเยซูตรัสวา "อยาวา
เขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได
กระทําการดีแกเรา
7ดวยวาคนยากจนมีอยูกับทาน
เสมอ และทานจะทําการดีแก
เขาเมื่ อไรก็ทําได แตเราจะ
ไมอยูกับทานเสมอไป
8ซึ่งผูหญิงนี้ไดกระทําก็เปนการ
สุดกําลังของเขา เขามาชโลม
กายของเรากอนเพ่ือการศพของ
เรา
9 เราบอกความจริ งแกทานทั้ ง
หลายวา ที่ไหนๆทั่วโลกซึ่ งขาว
ประเสริฐนี้ จะประกาศไป การ
ซึ่ งผูหญิงนี้ ไดกระทําก็จะลือไป
เปนที่ระลึกถึงเขาที่นั่น"

ยูดาสตกลง
ทรยศพระเยซู

(มธ 26:14-16)
(ลก 22:3-6)

10 ฝายยูดาสอิสคาริโอท เปน
คนหนึ่ งในพวกสาวกสิบสองคน
ได ไปหาพวกปุโรหิตใหญ เพ่ื อ
จะทรยศพระองคใหเขา
11 ครั้นเขาไดยินอยางนั้นก็ดีใจ
และสัญญาวาจะใหเงินแกยูดาส

แล วยูดาสจึ งคอยหาช องที่ จะ
ทรยศพระองคใหแกเขา
เหลาสาวกตระเตรียมการ
สําหรับเทศกาลปสกา

(มธ 26:17-19; ลก 22:7)
12 เมื่ อวันตนเทศกาลกินขนม
ปงไรเชื้อ ถึงเวลาเขาเคยฆาลูก
แกะสําหรับปสกานั้น พวกสาวก
ของพระองคมาทูลถามพระองค
วา "พระองคทรงปรารถนาจะ
ให ข าพระองค ทั้ งหลายไปจั ด
เตรียมปสกาใหพระองคเสวยที่
ไหน"
13 พระองคจึงทรงใชสาวกสอง
คนไป สั่ งเขาวา "จงเขาไปใน
กรุงนั้น แลวจะมีชายคนหนึ่งทูน
หมอน้ํามาพบทาน จงตามคน
นั้นไป
14 เขาจะเขาไปในที่ใด ทานจง
บอกเจาของเรือนนั้นวา พระ
อาจารยถามวา `หองที่เราจะกิน
ปสกากับเหลาสาวกของเราได
นั้นอยูที่ไหน'
15 เจาของเรือนจะชี้ใหทานเห็น
หองใหญชั้นบนที่ตกแตงไวแลว
ที่ นั่ นแหละ จงจัดเตรียมไว
สําหรับพวกเราเถิด"
16 สาวกสองคนนั้นจึงออกเดิน
เข าไปในกรุ งและพบเหมื อน
พระดํารัสที่ พระองคไดตรัสแก
เขา แลวไดจัดเตรียมปสกาไว
พรอม

(5) มธ 18:28; 20:11; มก 12:15; ยน 6:61
(7) พบญ 15:11; มธ 26:11; ยน 7:33 (9) มธ 28:19-20; มก 16:15; ลก 24:47
(10) สดด 41:9; 55:12-14; มธ 10:2-4 (12) อพย 12:8; มธ 26:17-19; ลก 22:7-13
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หนา 2015 มาระโก 14
พระเยซูทรงพยากรณถึง

การทรยศพระองค
(มธ 26:20-24)

(ลก 22:14, 21-23)
17 ครั้นถึงเวลาค่ําแลว พระองค
จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน
18 เมื่ อกําลั ง เอนกายลงรั บ
ประทานอาหารอยู พระเยซูจึง
ตรัสวา "เราบอกความจริงแก
ทานทั้งหลายวา คนหนึ่งในพวก
ทานจะทรยศเรา คือคนหนึ่ งที่
รับประทานอาหารอยู กับเรานี่
แหละ"
19 ฝ ายพวกสาวกก็ เร่ิ มพากัน
เปนทุกข และทูลถามพระองค
ทีละคนวา "คือขาพระองคหรือ"
และอีกคนหนึ่ งถามวา "คือขา
พระองคหรือ"
20 พระองค จึ งตรัสตอบเขาว า
"เปนคนหนึ่งในสาวกสิบสองคน
นี้ คือเปนคนจิ้มในจานเดียวกัน
กับเรา
21 เพราะบุตรมนุษยจะเสด็จไป
ตามที่ ได มี คําเขี ยนไว ถึ งพระ
องคนั้ นจริง แตวิบัติแกผูที่
ทรยศบุตรมนุษย ถาคนนั้นมิได
บังเกิดมาก็จะเปนการดีตอคน
นั้นเอง"
การเริ่มตนแหงพิธีศีลระลึก
(มธ 26:26-29; ลก 22:17)

22 ระหวางอาหารมื้ อนั้ น พระ
เยซูทรงหยิบขนมปงมา ทรง

ขอบพระคุณ แลวหักสงใหแก
เหลาสาวกตรัสวา "จงรับกินเถิด
นี่เปนกายของเรา"
23 แลวพระองคจึงทรงหยิบถวย
ขอบพระคุณและสงใหเขา เขาก็
รับไปดื่มทุกคน
24 แลวพระองคตรัสแก เขาว า
"นี่เปนโลหิตของเราอันเปนโล-
หิตแหงพันธสัญญาใหม ซึ่งตอง
หลั่งออกเพ่ือคนเปนอันมาก
25 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา เราจะไมดื่มน้ําผลแหง
เถาองุนนี้ตอไปอีกจนวันนั้นมา
ถึง คือวันที่ เราจะดื่มใหมใน
อาณาจักรของพระเจา"

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู
(มธ 26:31-35; ลก 22:31)

26 เมื่ อรองเพลงสรรเสริญแลว
พระองคกับเหลาสาวกก็พากัน
ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ
27 พระเยซู จึ งตรั สกั บเหล า
สาวกวา "ทานทั้งหลายจะสะดุด
ใจเพราะเราในคืนนี้ เอง ดวยมี
คําเขียนไววา `เราจะตีผู เลี้ ยง
แกะ และแกะฝูงนั้นจะกระจัด
กระจายไป'
28 แตเมื่ อทรงชุบใหเราฟนข้ึน
มาแลว เราจะไปยังแควนกาลิลี
กอนหนาทาน"
29 เปโตรทูลพระองควา "แม
คนทั้ งปวงจะสะดุดใจ ขาพระ
องคจะไมสะดุดใจ"

(17) มธ 26:20-24; ลก 22:14, 21-23; ยน 13:18 (18) ยน 6:70-71
(21) มธ 26:24; ลก 22:22 (22) มธ 26:26; ลก 22:17; 1 คร 11:23 (26) มธ 26:30
(27) อสย 53:5; ศคย 13:7; มธ 26:31 (28) มก 16:7 (29) มธ 26:33; ลก 22:33
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30 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"เราบอกความจริงแกทานวา ใน
วันนี้ คือคืนนี้เอง กอนไกจะขัน
สองหน ทานจะปฏิเสธเราสาม
ครั้ง"
31 แตเปโตรทูลแข็งแรงทีเดียว
วา "ถึงแมขาพระองคจะตอง
ตายกับพระองค ขาพระองคก็
จะไมปฏิเสธพระองคเลย" เหลา
สาวกก็ทูลเชนนั้นเหมือนกันทุก
คน
พระเยซูทรงปวดราวทรมาน

ในสวนเกทเสมนี
(มธ 26:36-46)

(ลก 22:39-46; ยน 18:1)
32 พระเยซูกับเหลาสาวกมายัง
ที่ แหงหนึ่ งชื่อเกทเสมนี และ
พระองคตรัสแกสาวกของพระ
องควา "จงนั่ งอยูที่ นี่ ขณะเมื่ อ
เราอธิษฐาน"
33พระองคก็พาเปโตร ยากอบ
และยอหนไปดวย แลวพระองค
ทรงเริ่มวิตกย่ิงและหนักพระทัย
นัก
34 จึงตรัสกับเหลาสาวกวา "ใจ
เราเปนทุกขแทบจะตาย จงเฝา
อยูที่นี่เถิด"
35 แลวพระองคเสด็จดําเนินไป
อีกหนอยหนึ่ง ซบพระกายลงที่
ดินอธิษฐานวา ถาเปนไดให
เวลานั้นลวงพนไปจากพระองค
36พระองคทูลวา "อับบา พระ

บิดาเจาขา พระองคทรงสามารถ
กระทําสิ่งทั้งปวงได ขอเอาถวย
นี้ เลื่ อนพนไปจากข าพระองค
เถิด แตวาอยาใหเปนตามใจ
ปรารถนาของขาพระองค แต
ให เปนไปตามพระทัยของพระ
องค"
37พระองคจึงเสด็จกลับมาทรง
พบเหลาสาวกนอนหลับอยู และ
ตรัสกับเปโตรวา "ซีโมนเอย
ทานนอนหลับหรือ จะคอยเฝา
อยูสักชั่วเวลาหนึ่งไมไดหรือ
38 ทานทั้งหลายจงเฝาระวังและ
อธิษฐานเพ่ือทานจะไมตองถูก
การทดลอง จิตใจพรอมแลวก็
จริง แตเนื้อหนังยังออนกําลัง"
39พระองคจึงเสด็จไปอธิษฐาน
อีกครั้ งหนึ่ ง ทรงกลาวคํา
เหมือนคราวกอน
40 ครั้นพระองคเสด็จกลับมาก็
ทรงพบสาวกนอนหลับอยู อี ก
(เพราะตาเขาลืมไมข้ึน) และเขา
ไมรูวาจะทูลประการใด
41 เมื่ อเสด็จกลับมาครั้ งที่ สาม
พระองคจึงตรัสแกเขาวา "เดี๋ยว
นี้ ทานจงนอนตอไปใหหาย
เหนื่อย พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึ่ง
บุตรมนุษยตองถูกทรยศใหตก
อยู ในมือของคนบาปนั้ นมาถึง
แลว
42 ลุกข้ึนไปกันเถิด ดูเถิด ผูที่
จะทรยศเรามาใกลแลว"

(32) มธ 26:36-46; ลก 22:40 (33) มก 5:37 (34) อสย 53:3; มธ 26:38; ยน 12:27
(36) ยน 5:30; 6:38; รม 8:15; กท 4:6; ฮบ 5:7 (38) ลก 21:36; รม 7:18; กท 5:17
(41) ยน 13:1; 17:1 (42) มธ 26:46; ยน 18:1-2
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ยูดาสทรยศพระเยซู
ใหเขาจับตัวไป

(มธ 26:47-56)
(ลก 22:47-53)

43พระองคตรัสยังไมทันขาดคํา
ในทันใดนั้น ยูดาสซึ่ งเปนคน
หนึ่งในเหลาสาวกสิบสองคนนั้น
กับหมู ชนเปนอันมาก ถือดาบ
ถือไมตะบอง ไดมาจากพวก
ปุโรหิตใหญ พวกธรรมาจารย
และพวกผูใหญ
44 ผู ที่ จะทรยศพระองคนั้ นได
ใหสัญญาณแกเขาวา "เราจุบผู
ใด ก็เปนผูนั้นแหละ จงจับกุม
เขาไปใหมั่นคง"
45 และทันทีที่ ยูดาสมาถึง เขา
ตรงเข ามาหาพระองค ทู ลว า
"พระอาจารยเจาขา พระอาจารย
เจาขา" แลวจุบพระองค
46 คนเหล านั้ นก็ จั บกุ มพระ
องคไป

ดาบของเปโตร
เหลาสาวกละทิ้งพระเยซู

(มธ 26:51-56)
47 คนหนึ่ งในพวกเหล านั้ นที่
ยืนอยูใกลๆ ไดชักดาบออกฟน
ผู รับใชคนหนึ่ งของมหาปุโรหิต
ถูกหูของเขาขาด
48 พระเยซู จึ งตรั สถามพวก
เหลานั้นวา "ทานทั้ งหลายเห็น
เราเปนโจรหรือจึงถือดาบ ถือ
ตะบองออกมาจับเรา

49 เราไดอยูกับทานทั้งหลายทุก
วันสั่ งสอนในพระวิหาร ทานก็
หาไดจับเราไม แตจะตองสําเร็จ
ตามพระคัมภีร"
50 แลวสาวกทั้ งหมดไดละทิ้ ง
พระองคไวและพากันหนีไป
51 มี ชายหนุ มคนหนึ่ งห มผ า
ปานผืนหนึ่ ง คลุมรางกายที่
เปลือยเปลาของตนติดตามพระ
องคไป พวกหนุมๆก็จับเขาไว
52 แตเขาไดสลัดผาปานผืนนั้น
ทิ้งเสีย แลวเปลือยกายหนีไป

พระเยซูทรงเผชิญหนา
กับมหาปุโรหิตและสภา

(มธ 25:57-68)
(ยน 18:12-14, 19-24)

53 เขาพาพระเยซูไปหามหาปุ-
โรหิต และมีบรรดาพวกปุโรหิต
ใหญ พวกผู ใหญ และพวก
ธรรมาจารยชุมนุมพรอมกันอยู
ที่นั่น
54 ฝ ายเปโตรได ติ ดตามพระ
องคไปหางๆ จนเขาไปถึง
คฤหาสนของมหาปุโรหิต และ
นั่งผิงไฟอยูกับพวกคนใช
55 พวกปุโรหิตใหญกับบรรดา
สมาชิกสภาไดหาพยานมาเบิก
ปรักปรําพระเยซูเพ่ือจะประหาร
พระองคเสีย แตหาหลักฐานไม
ได
56 ดวยวามีหลายคนเปนพยาน
เท็จปรักปรําพระองค แตคําของ

(43) สดด 3:1; มธ 26:47-56; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11 (44) สภษ 27:6
(48) มธ 26:55; ลก 22:52 (49) สดด 22:6; อสย 53:7; มธ 21:23 (50) สดด 88:8
(53) มธ 16:21; มก 15:1; ลก 9:22 (55) มธ 26:59 (56) อพย 20:16; สดด 35:11
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เขาแตกตางกัน
57 มี บางคนยืนข้ึ นเบิ กความ
เท็จปรักปรําพระองควา
58 "ขาพเจาไดยินคนนี้วา `เรา
จะทําลายพระวิหารนี้ ที่ สรางไว
ดวยมือมนุษย และในสามวันจะ
สรางข้ึนอีกวิหารหนึ่งซึ่งไมสราง
ดวยมือมนุษยเลย'"
59 แตคําพยานของคนเหลานั้น
เองก็ยังแตกตางไมถูกตองกัน
60 มหาปุ โรหิ ตจึ งลุ ก ข้ึ นยื น
ทามกลางที่ ชุมนุมถามพระเยซู
วา "ทานไมตอบอะไรบางหรือ
ซึ่งเขาเบิกความปรักปรําทานนั้น
จะวาอยางไร"
61 แตพระองคทรงนิ่งอยู มิได
ตอบประการใด ทานมหาปุโร-
หิตจึงถามพระองคอีกวา "ทาน
เปนพระคริสตพระบุตรของผู
ทรงบรมสุขหรือ"
62พระเยซูทรงตอบวา "เราเปน
และทานทั้ งหลายจะไดเห็นบุตร
มนุ ษย นั่ งข างขวาของผู ทรง
ฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆ
แหงฟาสวรรค"
63 ท านมหาปุ โรหิตจึ งฉีกเสื้ อ
ของตนแลวกลาววา "เราตอง
การพยานอะไรอีกเลา
64 ท านทั้ งหลายได ยินเขาพูด
หมิ่นประมาทแลว ทานทั้งหลาย
คิดเห็นอยางไร" คนทั้ งปวงจึง
เห็นพรอมกันวาควรจะมีโทษถึง

ตาย
65 บางคนก็ เ ร่ิ มถ มน้ํ าลายรด
พระองค ปดพระพักตรพระองค
ตีพระองค แลววาแกพระองควา
"พยากรณซิ" และพวกคนใชก็
เอาฝามือตบพระองค

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
(มธ 26:69-75)
(ลก 22:56-62)

66 และขณะที่ เปโตรอยู ใต
คฤหาสนขางลางนั้น มีหญิงคน
หนึ่งในพวกสาวใชของทานมหา
ปุโรหิตเดินมา
67 เมื่ อเห็นเปโตรผิงไฟอยู เขา
เขมนดู แลวพูดวา "เจาไดอยู
กับเยซูชาวนาซาเร็ธดวย"
68 แตเปโตรปฏิเสธวา "ที่ เจา
วานั้นขาไมรู เร่ืองและไมเขาใจ"
เปโตรจึงออกไปที่ ระเบียงบาน
แลวไกก็ขัน
69 อีกครั้งหนึ่ง สาวใชคนหนึ่ง
ไดเห็นเปโตร แลวเริ่มบอกกับ
คนที่ยืนอยูที่นั่นวา "คนนี้แหละ
เปนพวกเขา"
70 แตเปโตรก็ปฏิเสธอีก แลว
อีกสักครูหนึ่ งคนทั้ งหลายที่ ยืน
อยูที่นั่นไดวาแกเปโตรวา "เจา
เปนคนหนึ่ งในพวกเขาแนแลว
ดวยวาเจาเปนชาวกาลิลี และ
สําเนียงของเจาก็สอไปทางเดียว
กันดวย"
71 แต เปโตรเริ่ มสบถและสา-

(58) ยน 2:19 (60) มธ 26:62 (61) อสย 53:7; ลก 22:67-71
(62) ลก 22:69 (64) ยน 10:33, 36; 19:7 (65) อสย 50:6
(66) ยน 18:16-18, 25-27 (67) ยน 1:45 (69) มธ 26:71 (70) ลก 22:59; กจ 2:7
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บานวา "คนที่ เจาวานั้ นขาไม
รูจัก"
72 แลวไกก็ ขันเปนครั้ งที่ สอง
เปโตรจึงระลึกถึงคําที่ พระเยซู
ตรัสไวแกเขาวา "กอนไกขันสอง
หน ทานจะปฏิเสธเราสามครั้ง"
เมื่ อเปโตรหวนคิดข้ึนไดก็รอง
ไห

พระเยซูทรงถูกนําไป
อยูตอหนาปลาต

(มธ 27:1-2, 11-15)
(ลก 23:1-7, 13-18)

15พอรุ งเชา พวกปุโรหิต
ใหญกับพวกผู ใหญและ

พวกธรรมาจารย และบรรดา
สมาชิกสภาไดปรึกษากัน แลว
จึงมัดพระเยซูพาไปมอบไวแก
ปลาต
2ปลาตจึงถามพระองควา "ทาน
เป นกษัตริ ย ของพวกยิวหรื อ"
พระองคตรัสตอบทานวา "ทาน
วาแลวนี่"
3ฝายพวกปุโรหิตใหญไดฟอง
กล าวโทษพระองค เป นหลาย
ประการ แตพระองคไมตรัส
ตอบประการใด
4ป ลาตจึ งถามพระองค อี กว า
"ทานไมตอบอะไรหรือ ดูเถิด
เขากล าวความปรั กปรําท าน
หลายประการทีเดียว"
5แตพระเยซูมิไดตรัสตอบประ-
การใดอีก ปลาตจึงอัศจรรยใจ

6ในเทศกาลเลี้ยงนั้น ปลาตเคย
ปลอยนักโทษคนหนึ่งใหเขาตาม
ที่เขาขอ

ปลอยตัวบารับบัส
ตรึงพระเยซูบนกางเขน

(มธ 27:16-26; ลก 23:16)
7มีคนหนึ่ งชื่ อบารับบัสซึ่ งตอง
จําอยู ในจําพวกคนกบฏ ผูที่ได
กระทําการฆาตกรรมในการกบฏ
นั้น
8ประชาชนจึ งได ร องเสี ยงดั ง
เร่ิ มขอป ลาตใหทําตามที่ ท าน
เคยทําใหเขานั้น
9ปลาตไดถามเขาวา "ทานทั้ ง
หลายปรารถนาจะให เราปลอย
กษัตริยของพวกยิวหรือ"
10 เพราะทานรูอยูแลววา พวก
ปุโรหิตใหญไดมอบพระองคไว
ดวยความอิจฉา
11 แต พวกปุ โรหิ ตใหญ ยุ ยง
ประชาชนใหขอปลาตปลอยบา-
รับบัสแทนพระเยซู
12 ฝ ายปลาตจึ งถามเขาอีกว า
"ทานทั้ งหลายจะใหเราทําอยาง
ไรแกคนนี้ ซึ่งทานทั้งหลายเรียก
วากษัตริยของพวกยิว"
13 เขาทั้งหลายรองตะโกนอีกวา
"ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด"
14 ปลาตจึงถามเขาทั้ งหลายวา
"ตรึงทําไม เขาไดทําผิดประการ
ใด" แตประชาชนย่ิงรองวา
"ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด"

(72) มธ 26:75 (1) สดด 2:2; กจ 3:13 (2) มธ 27:11-14
(3) ยน 19:9 (4) มธ 27:13 (5) อสย 53:7 (6) มธ 27:15-26
(11) กจ 3:14 (12) มคา 5:2 (14) 1 ปต 2:21-23
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15 ป ลาตปรารถนาจะเอาใจ
ประชาชน จึงปลอยบารับบัสให
เขา และเมื่ อไดใหโบยตีพระ
องคแลว ก็มอบพระเยซูใหเขา
เอาไปตรึงไวที่กางเขน
16 พวกทหารจึงนําพระองคไป
ข างในราชสํานักคือที่ เรี ยกว า
ศาลปรีโทเรียม แลวเรียกพวก
ทหารทั้งกองใหมาประชุมกัน
พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม

(มธ 27:27-31)
17 เขาเอาเสื้อสีมวงมาสวมพระ
องค เอาหนามสานเปนมงกุฎ
สวมพระเศียรพระองค
18 แลวเริ่ มคํานับพระองค พูด
วา "กษัตริยของพวกยิวเจาขา
ขอทรงพระเจริญ"
19 แล วเขาได เอาไมออตีพระ
เศียรพระองค และไดถมน้ําลาย
รดพระองค แลวคุกเขาลงนมัส-
การพระองค
20 เมื่ อเยาะเยยพระองค แล ว
เขาถอดเสื้อสีมวงนั้นออก แลว
เอาฉลองพระองค เองสวมให
และนําพระองคออกไปเพ่ื อจะ
ตรึงเสียที่กางเขน
21 มีคนหนึ่ งชื่อซีโมนชาวไซรีน
เปนบิดาของอเล็กซานเดอรและ
รูฟส เดินมาจากบานนอกตาม
ทางนั้น เขาก็เกณฑซีโมนให
แบกกางเขนของพระองคไป
22 เขาพาพระองคมาถึงสถานที่

แหงหนึ่ งชื่อกลโกธา แปลวา
สถานที่กะโหลกศีรษะ
23 แลวเขาเอาน้ําองุ นระคนกับ
มดยอบใหพระองคเสวย แต
พระองคไมรับ

การตรึงบนไมกางเขน
(มธ 27:33-56)
(ลก 23:33-49)

24 ครั้นเขาตรึงพระองคที่กาง-
เขนแลว เขาก็เอาฉลองพระองค
จับสลากแบงปนกันเพ่ือจะรู วา
ใครจะไดอะไร
25 เมื่ อเขาตรึงพระองคไวนั้ น
เปนเวลาเชาสามโมง
26 มี ข อหาที่ ลงโทษพระองค
เขียนไวขางบนวา "กษัตริยของ
พวกยิว"
27 เขาเอาโจรสองคนตรึ งไว
พรอมกับพระองค ขางขวาพระ
หัตถคนหนึ่ง และขางซายอีกคน
หนึ่ง
28 คําซึ่ งเขียนไวในพระคัมภีร
แลวนั้นจึงสําเร็จ คือที่วา `ทาน
ถูกนับเขากับบรรดาผูละเมิด'
29 ฝายคนทั้ งหลายที่ เดินผาน
ไปมานั้น ก็ดาวาพระองค สั่น
ศีรษะของเขากลาววา "เฮย
เจ าผู จะทําลายพระวิหารและ
สรางข้ึนในสามวันนะ
30 จงชวยตัวเองใหรอดและลง
มาจากกางเขนเถิด"
31 พวกปุ โรหิ ตใหญ กั บพวก

(15) อสย 53:8 (16) มธ 27:27 (19) อสย 50:6 (20) สดด 35:16 (21) มธ 27:32
(22) มธ 27:33 (23) มธ 27:34 (24) สดด 22:18 (25) มธ 27:45 (26) มธ 27:37
(27) อสย 53:9 (28) อสย 53:12; ลก 22:37 (29) สดด 22:6 (31) ลก 7:14-15
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ธรรมาจารยก็เยาะเยยพระองค
ในระหว างพวกเขาเองเหมือน
กันวา "เขาชวยคนอื่นใหรอดได
แตชวยตัวเองไมได
32 ใหเจาพระคริสต กษัตริย
แหงอิสราเอล ลงมาจากกางเขน
เดี๋ยวนี้ เถอะ เพ่ือเราจะไดเห็น
และเชื่อ" และสองคนนั้นที่ ถูก
ตรึ งไว กั บพระองค ก็ กล าวคํา
หยาบชาตอพระองค
33 ครั้นเวลาเที่ยงก็บังเกิดความ
มืดทั่วทั้งแผนดินจนถึงบายสาม
โมง
34 พอบายสามโมงแลว พระ
เยซูทรงรองเสียงดังวา "เอโลอี
เอโลอี ลามาสะบักธานี" แปลวา
"พระเจาของขาพระองค พระ
เจาของขาพระองค ไฉนพระ
องคทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย"
35 บางคนในพวกที่ ยืนอยูที่นั่น
เมื่อไดยินก็พูดวา "ดูเถิด เขา
เรียกเอลียาห"
36 มีคนหนึ่ งว่ิ งไปเอาฟองน้ํา
ชุบน้ําองุนเปรี้ยว เสียบปลายไม
ออ สงใหพระองคเสวย แลววา
"อยาเพ่ิง ใหเราคอยดูวา เอลี-
ยาหจะมาปลดเขาลงหรือไม"
37 ฝายพระเยซูทรงรองเสียงดัง
แลวทรงปลอยพระวิญญาณจิต
ออกไป
38 ขณะนั้ นมานในพระวิหารก็
ขาดออกเปนสองทอน ตั้งแตบน

ตลอดลาง
39 ส วนนายร อยที่ ยื นอยู ตรง
พระพักตรพระองค เมื่อเห็นวา
พระองค ทรงร องเสี ยงดั งและ
ทรงปลอยพระวิญญาณจิตออก
ไปแลว จึงพูดวา "แทจริง ทาน
ผูนี้เปนพระบุตรของพระเจา"
40 มีพวกผู หญิ งมองดู อยู แต
ไกล ในพวกผูหญิงนั้นมีมารีย
ชาวมักดาลา มารียมารดาของ
ยากอบนอยและของโยเสส และ
นางสะโลเม
41 (ผู หญิงเหลานั้ นไดติดตาม
และปรนนิบัติพระองค เมื่อพระ
องคยังอยูในแควนกาลิลี) และ
ผู หญิงอื่ นอีกหลายคนที่ ได ข้ึ น
มายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค
ไดอยูที่นั่น

พระเยซูทรงถูกฝงไว
ในอุโมงคฝงศพของโยเซฟ

(มธ 27:57-61)
(ลก 23:50-56)

42 ครั้นถึงเวลาพลบค่ํา เหตุที่
วันนั้นเปนวันเตรียม คือวันกอน
วันสะบาโต
43 โยเซฟเปนชาวบานอาริมา-
เธีย ซึ่ งอยู ในพวกสมาชิกสภา
และเปนที่นับถือของคนทั้ งปวง
ทั้ งกําลังคอยท าอาณาจักรของ
พระเจาดวย จึงกลาเขาไปหา
ปลาตขอพระศพพระเยซู
44 ปลาตก็ประหลาดใจที่ พระ

(32) มธ 27:44; ลก 23:39 (33) มธ 27:45 (34) สดด 22:1 (36) สดด 69:21
(37) มธ 27:50; ลก 23:46 (38) อพย 26:31 (39) มธ 27:54 (40) สดด 38:11
(41) ลก 8:2-3 (42) มธ 27:57; ลก 23:50; ยน 19:38 (43) มธ 27:57; ลก 2:25, 38
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องคสิ้ นพระชนมแลว จึงเรียก
นายรอยมาถามเขาวา พระองค
ตายแลวหรือ
45 เมื่ อได รู เร่ื องจากนายรอย
แลว ทานจึงมอบพระศพใหแก
โยเซฟ
46 ฝายโยเซฟไดซื้อผาปานเนื้อ
ละเอียด และเชิญพระศพลงมา
เอาผาปานพันหุมไว แลวเชิญ
พระศพไปประดิษฐานไวในอุ-
โมงคซึ่ งไดสกัดไวในศิลา แลว
กลิ้งกอนหินปดปากอุโมงคไว
47 ฝายมารียชาวมักดาลา และ
มารียมารดาของโยเสส ไดเห็น
ที่ที่พระศพบรรจุไว

การฟนคืนพระชนม
ของพระเยซู

และเหตุการณท่ีติดตามมา
(มธ 28:1-15)

16ครั้ นวันสะบาโตล วงไป
แลว มารียชาวมักดาลา

มารียมารดาของยากอบ และ
นางสะโลเม ซื้ อเครื่ องหอมมา
เพ่ือจะไปชโลมพระศพของพระ
องค
2 เวลารุ งเชาวันตนสัปดาหพอ
ดวงอาทิตยข้ึนเขาก็มาถึงอุโมงค
3และเขาพูดกันวา "ใครจะ
ช วยกลิ้ งกอนหินออกจากปาก
อุโมงค"
4 เมื่ อเขามองดูก็ เห็นกอนหิน
นั้นกลิ้ งออกแลว เพราะเปน

กอนหินโตมาก
5ครั้ นเขาเขาไปในอุ โมงคแลว
ได เห็ นหนุ มคนหนึ่ งนุ งห ม
ผายาวสีขาวนั่ งอยู ขางขวา ผู
หญิงนั้นก็ตกตะลึง
6ฝ ายคนหนุ มนั้ นบอกเขาว า
"อยาตกตะลึงเลย พวกทานทั้ ง
หลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธ
ซึ่ งตองตรึงไวที่ กางเขน พระ
องคทรงเปนข้ึนมาแลว พระ
องคหาไดประทับที่นี่ไม จงดูที่
ที่ เขาไดวางพระศพของพระองค
เถิด
7แต จงไปบอกพวกสาวกของ
พระองคทั้ งเปโตรเถิดวา พระ
องคเสด็จไปยังแควนกาลิลีกอน
ทานทั้ งหลาย ทานทั้ งหลายจะ
เห็นพระองคที่นั่น เหมือนพระ
องคตรัสไวแกพวกทานแลว"
8หญิงเหล านั้ นก็ ออกจากอุ-
โมงครีบหนีไป เพราะพิศวงตก
ใจจนตัวสั่น เขามิไดพูดกับผูใด
เพราะเขากลัว
9ครั้นรุงเชาวันตนสัปดาห เมื่อ
พระเยซูทรงเปนข้ึนมาแลว พระ
องค ทรงสําแดงพระองค ให
ปรากฏแก มารี ย ชาวมั กดาลา
กอน คือมารียคนที่พระองคได
ขับผีออกเจ็ดผี
10 มารี ย จึ งไปบอกพวกคนที่
เคยอยูกับพระองคแตกอน เขา
กําลังรองไหเปนทุกขอยู

(46) อสย 53:9; มธ 27:59; ลก 23:53 (1) มธ 28:1; ลก 23:56; 24:1-10; ยน 19:39
(2) ลก 24:1; ยน 20:1 (5) ลก 24:3; ยน 20:11-12 (6) มธ 28:6; ลก 24:6
(7) มธ 26:32; มก 14:28 (8) มธ 28:8 (9) ลก 8:2 (10) ลก 24:10
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11 เมื่อเขาไดยินวาพระองคทรง
พระชนมอยู และมารียไดเห็น
พระองคแลว เขาก็ไมเชื่อ
12 ภายหลังพระองคทรงปรากฏ
พระกายอีกรูปหนึ่ งแกศิษยสอง
คนเมื่ อเขากําลั งเดิ นทางออก
ไปบานนอก
13 ศิษย สองคนนั้ นจึ งไปบอก
ศิษยอื่นๆ แตเขามิไดเชื่อ
14 ภายหลังพระองคทรงปรากฏ
แกสาวกสิบเอ็ดคนเมื่ อเขาเอน
กายลงรับประทานอยู และทรง
ติเตียนเขาเพราะเขาไมเชื่ อและ
ใจดื้อดึง ดวยเหตุที่เขามิไดเชื่อ
คนซึ่ งได เห็นพระองค เมื่ อพระ
องคทรงเปนข้ึนมาแลว
15 ฝายพระองคจึงตรัสสั่ งพวก
สาวกวา "ทานทั้ งหลายจงออก
ไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐ
แกมนุษยทุกคน
16 ผูที่ เชื่อและรับบัพติศมาก็จะ
รอด แตผูที่ไมเชื่อจะตองถูกลง
พระอาชญา

17 มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญ
เหลานี้จะบังเกิดข้ึนที่นั้น คือเขา
จะขับผีออกโดยนามของเรา เขา
จะพูดภาษาใหมหลายภาษา
18 เขาจะจับงูได ถาเขาดื่ มยา
พิษอยางใด จะไมเปนอันตราย
แกเขา และเขาจะวางมือบนคน
ไขคนปวย แลวคนเหลานั้ นจะ
หายโรค"

การเสด็จขึ้นสูสวรรค
ของพระเยซู

(ลก 24:50-53)
(กจ 1:6-11)

19 ครั้ นองคพระผู เปนเจาตรัส
สั่ งเขาแลว พระองคทรงถูกรับ
ข้ึนไปในสวรรค ประทับเบ้ือง
ขวาพระหัตถของพระเจา
20พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไป
เทศนาสั่ งสอนทุกแหงทุกตําบล
และองคพระผู เปนเจาทรงรวม
งานกับเขา และทรงสนับสนุนคํา
สอนของเขาโดยหมายสําคัญที่
ประกอบนั้น เอเมน

(11) มธ 28:17; ลก 24:11; ยน 20:25 (12) ลก 24:13 (14) ลก 24:36; ยน 20:19
(15) มธ 28:19; ยน 15:16 (16) ยน 3:18; กจ 2:38 (17) มก 9:38; ลก 10:17
(18) ลก 10:19; กจ 5:15; ยก 5:14 (19) สดด 110:1; ลก 9:51; กจ 1:2 (20) ฮบ 2:4
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