า 1973
ขาวประเสริฐหนของพระเยซู
คริสต
เรียบเรียงโดยทานมาระโก
การเทศนาสั่ งสอนของ
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
(มธ 3:1-11)
(ลก 3:1-16)
(ยน 1:6-8, 19-28)
ข าวประเสริ ฐของพระเยซู
คริ สต พระบุ ตรของพระเจ า
เริ่ มตนตรงนี้
2 ตามที่ ได เขี ยนไว ในคํ า ของ
ศาสดาพยากรณ วา `ดูเถิ ด เรา
ใชทูตของเราไปขางหนาทาน ผู
นั้ นจะเตรี ยมมรรคาของท านไว
ขางหนาทาน
3เสี ยงผู ร องในถิ่ นทุ รกั นดารว า
"จงเตรี ยมมรรคาแห ง องค พระ
ผู เป นเจ า จงกระทําหนทางของ
พระองคใหตรงไป"'
4 ยอห น ให เ ขารั บบั พติ ศมาใน
ถิ่ นทุรกันดาร และประกาศเรื่ อง
บั พติ ศมาอั นสําแดงการกลั บใจ
ใหม เพื่ อการยกโทษความผิ ด
บาป
5คนทั่ วแคว นยู เดี ยกั บชาวกรุ ง
เยรู ซ าเล็ ม ได พากั น ออกไปหา
ยอห น สารภาพความผิ ดบาป
ของตน และไดรับบัพติศมาจาก
ทานในแมน้ําจอรแดน
6 ยอห น แต ง กายด วยผ า ขนอู ฐ

1

และใช หนั งสั ตว คาดเอว รั บ
ประทานตั๊ กแตนและน้ําผึ้ งปา
7ท านประกาศว า "ภายหลั งเรา
จะมี พระองค ผู หนึ่ งเสด็ จมาทรง
เป นใหญ กว าเราอี ก ซึ่ งเราไม
คู ควรแม จะน อ มตั วลงแก ส าย
ฉลองพระบาทใหพระองค
8 จริ ง ๆแล วเราให เ จ าทั้ งหลาย
รั บบั พติ ศมาด วยน้ํา แต พระ
องค นั้ นจะให เ จ า ทั้ งหลายรั บ
บั พติ ศมาด วยพระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ "
พระเยซูทรงรับบัพติศมา
จากยอหน
(มธ 3:13-17)
(ลก 3:21-22)
9ต อมา ในคราวนั้ นพระเยซู
เสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแควน
กาลิ ลี และได ทรงรั บบั พติ ศมา
จากยอหนในแมน้ําจอรแดน
10 พอพระองค เสด็ จขึ้ นมาจาก
น้ํา ในทันใดนั้ นก็ทอดพระเนตร
เห็นทองฟาแหวกออก และพระ
วิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบน
พระองค
11 แล วมี พระสุ รเสี ยงมาจากฟ า
สวรรค ว า "ท านเป นบุ ตรที่ รั ก
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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มาระโก 1
หนา 1974
พญามารทดลองพระเยซู
เปนชาวประมง
17 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ทาน
(มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)
12 ในทันใดนั้ น พระวิญญาณจึง จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้ ง
เรงเราพระองค ใหเสด็จเขาไปใน ทานใหเปนผู หาคนดังหาปลา"
18 เขาก็ ละอวนตามพระองค ไป
ถิ่ นทุรกันดาร
13 และซาตานได ทดลองพระ ทันที
องค อยู ใ นถิ่ น ทุ รกั นดารนั้ นถึ ง 19 ครั้ นพระองค ทรงดําเนิ นต อ
สี่ สิ บวั น พระองค ทรงอยู ในที่ ไปอี กหน อยหนึ่ ง พระองค ก็
ของสั ตว ป า
และมี พวกทู ต ทอดพระเนตรเห็ นยากอบบุ ตร
ชายเศเบดี กั บยอห นน องชาย
สวรรคมาปรนนิบัติพระองค
พระเยซูทรงเริ่ มเทศนาสั่ งสอน ของเขา กําลังชุนอวนอยู ในเรือ
20 ในทั นใดนั้ นพระองค ได ทรง
ในแควนกาลิลี
เรี ยกเขา เขาจึ งละเศเบดี บิ ดา
(มธ 4:12-13; ลก 4:14)
ของเขาไว
ที่ เรื อกั บลู กจ าง และ
14 ครั้ นยอห น ถู ก ขั ง ไว ในคุ ก
แล ว พระเยซู ได เสด็ จมายั ง ไดตามพระองคไป
พระเยซูทรงขับผี
แคว นกาลิ ลี ทรงประกาศข าว
ในเมืองคาเปอรนาอุม
ประเสริ ฐแห งอาณาจักรของพระ
(ลก 4:31-37)
เจา
15 และตรัสวา "เวลากําหนดมา 21 พระองค กั บพวกของพระ
ถึ งแล ว และอาณาจั กรของพระ องค จึ งเข าไปในเมื องคาเปอรเจ าก็ มาใกล แล ว ท านทั้ งหลาย นาอุ มและพอถึ งวั นสะบาโตพระ
จงกลั บใจเสี ยใหม และเชื่ อข าว องค ไดเสด็ จเขาไปในธรรมศาลา
เทศนาสั่ งสอน
ประเสริฐเถิด"
22 เขาทั้ งหลายก็ อั ศจรรย ใจ
ทรงเรียกซีโมน อันดรูว
ด วยคํ า สั่ งสอนของพระองค
ยากอบ และยอหน
เพราะว าพระองค ไดทรงสั่ งสอน
(มธ 4:18-32)
เขาด วยสิ ทธิ อํานาจ หาเหมื อน
(ลก 5:10-11)
16 ขณะที่ พระองค เสด็ จไปตาม พวกธรรมาจารยไม
ชายทะเลกาลิ ลี พระองค ก็ ทรง 23 มี ชายคนหนึ่ งในธรรมศาลา
ทอดพระเนตรเห็ นซี โ มนและ ของเขามีผีโสโครกเขาสิง มันได
อั นดรู ว น องชายของซี โมนกําลั ง รองออกมา
ทอดอวนอยู ที่ ทะเล ด วยว าเขา 24 ว า "พระเยซู ชาวนาซาเร็ ธ
(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
ปล อยเราไว เราเกี่ ยวข องอะไร 31 แล วพระองค ก็ เ สด็ จไปจั บ
กั บท านเล า ท านมาเพื่ อจะทํา มื อนางพยุ งขึ้ นและทั นใดนั้ นไข
ลายเราหรื อ เรารู ว าท านเป นผู ก็ หาย นางจึ งปรนนิ บั ติ เขาทั้ ง
ใด ทานคือองคบริสุทธิ์ ของพระ หลาย
เจา"
พระเยซูทรงรักษา
25 พระเยซู จึ ง ตรั ส ห า มมั น ว า
คนเปนอันมากเวลาเย็น
"เจาจงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ"
(มธ 8:16-17; ลก 4:40-41)
26 และเมื่ อผี โสโครกทํา ให ค น 32 เวลาเย็นวันนั้ นครั้ นตะวันตก
นั้ นชักและรองเสียงดังแล ว มัน แล ว คนทั้ งหลายพาบรรดาคน
ก็ออกมาจากเขา
เจ็บปวย และคนที่ มีผีสิง มาหา
27 คนทั้ งปวงก็ ประหลาดใจนั ก พระองค
จึงถามกันวา "การนี้ เปนอยางไร 33 และคนทั้ งเมื องก็ แตกตื่ นมา
หนอ นี่ เปนคําสั่ งสอนใหมอะไร ออกันอยู ที่ ประตู
ท า นสั่ งผี โสโครกด วยสิ ท ธิ อํา - 34 พระองค จึงทรงรักษาคนเปน
นาจและมันก็เชื่ อฟงทาน"
โรคต างๆให หายหลายคน และ
28 ในขณะนั้ น กิ ตติ ศั พท ของ ไดทรงขับผีออกเสียหลายผี แต
พระองค ได เ ลื่ อ งลื อ ไปทั่ วแว น ผีเหลานั้ นพระองคทรงห ามมิให
แคว นบ านเมื องที่ อยู รอบแขวง พูด เพราะวามันรู จักพระองค
กาลิลี
พระเยซูทรงอธิษฐาน
พระเยซูทรงรักษา
และออกไปประกาศ
แมยายของซีโมนเปโตร
(ลก 4:42-44)
(มธ 8:14-15)
35 ครั้ นเวลาเช ามื ดพระองค ได
(ลก 4:38-39)
ทรงลุ กขึ้ น เสด็ จออกไปยั งที่
29 พอออกมาจากธรรมศาลา เปลี่ ยว และทรงอธิษฐานที่ นั่ น
พระองค กับพวกของพระองค จึง 36 ฝ ายซี โมนและคนทั้ งหลายที่
เข าไปในเรื อนของซี โมนและ อยู ดวยก็ตามหาพระองค
อั นดรู ว พร อมกั บยากอบและ 37 เมื่ อพวกเขาพบพระองค แลว
ยอหน
เขาจึงทูลพระองควา "คนทั้ งปวง
30 แม ยายของซี โมนนอนป วย แสวงหาพระองค"
จั บไข อยู ในทั นใดนั้ นเขาจึ งมา 38 พระองค ตรั สแก เขาว า "ให
ทู ล พระองค ใ ห ทราบด วยเรื่ อง เราทั้ งหลายไปในบ านเมื องใกล
ของนาง
เคี ยง เพื่ อเราจะได ประกาศที่
(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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มาระโก 1, 2
หนา 1976
นั่ นด วย ที่ เรามาก็ เพื่ อการนั้ น ลือไป จนพระเยซูจะเสด็จเขาไป
เอง"
ในเมื องอย า งเป ดเผยต อไปไม
39 พระองค ได ประกาศในธรรม ได แตตองประทับภายนอกในที่
ศาลาของเขาทั่ วแคว นกาลิ ลีและ เปลี่ ยว และมี คนทุ กแห งทุ ก
ไดขับผีออกเสียหลายผี
ตําบลมาหาพระองค
พระเยซูทรงรักษา
คนอัมพาตไดรับการรักษา
คนเปนโรคเรื้ อนใหหาย
จนหายและไดรับความรอด
(มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)
(มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)
ครั้ น ล วงไปหลายวั น พระ
40 และมี ค นโรคเรื้ อนคนหนึ่ ง
องค ได เสด็ จไปในเมื องคามาหาพระองค คุกเขาลงตอพระ
องค และทูลวิ งวอนพระองค วา เปอรนาอุมอีก และคนทั้ งหลาย
"เพียงแตพระองคจะโปรด พระ ไดยินวา พระองคประทับที่ บาน
องค ก็ จะทรงบั นดาลให ข า พระ 2และในเวลานั้ นคนเป นอั นมาก
มาชุมนุ มกั นจนไมมี ที่ จะรั บ จะ
องคสะอาดได"
41 พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรง เข าใกล ประตู ก็ ไม ได พระองค
ยื่ นพระหัตถถูกตองคนนั้ น ตรัส จึงเทศนาพระวจนะนั้ นใหเขาฟง
แกเขาวา "เราพอใจแลว เจาจง 3 แล วมี คนนํ า คนอั มพาตคน
หนึ่ งมาหาพระองค มีสี่ คนหาม
สะอาดเถิด"
42 พอพระองคตรัสแลว ในทัน 4 เมื่ อเขาเข า ไปให ถึ ง พระองค
ใดนั้ นโรคเรื้ อนก็ หาย และคน ไม ได เพราะคนมาก เขาจึ งรื้ อ
ดาดฟ า หลั ง คาตรงที่ พระองค
นั้ นก็สะอาด
43 ก อนให เขาไป พระองค จึ ง ประทับนั้ น และเมื่ อรื้ อเปนชอง
แล ว เขาก็ หย อนแคร ที่ คนอั มกําชับผู นั้ น
44 ตรัสแก เขาวา "เจ าอย าบอก พาตนอนอยู ลงมา
เลาอะไรใหผู ใดฟงเลย แตจงไป 5 เมื่ อพระเยซู ท อดพระเนตร
สําแดงตั วแก ปุโรหิ ต และถวาย เห็ นความเชื่ อของเขาทั้ งหลาย
เครื่ องบู ชาสําหรั บคนที่ หายโรค พระองค จึ งตรั ส กั บคนอั ม พาต
เรื้ อนแลว ตามซึ่ งโมเสสไดสั่ งไว ว า "ลู กเอ ย บาปของเจ าได รั บ
เพื่ อเป นหลั กฐานต อคนทั้ ง การอภัยแลว"
6แต มี พวกธรรมาจารย บางคน
หลาย"
45 แต คนนั้ นเมื่ อออกไปแล วก็ นั่ งอยู ที่ นั่ น และเขาคิดในใจวา
ตั้ งต นป าวร องมากมายให เลื่ อง 7"ทําไมคนนี้ พู ดหมิ่ น ประมาท

2

(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
เช นนั้ น ใครจะยกความผิดบาป เห็ นเลวี บุตรชายอั ลเฟอั สนั่ งอยู
ไดเวนแตพระเจาเทานั้ น"
ที่ ดานเก็บภาษี จึงตรัสแกเขาวา
8และในทั นใดนั้ นเมื่ อ พระเยซู "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุ กขึ้ น
ทรงทราบในพระทั ยวาเขาคิ ดใน ตามพระองคไป
ใจอย างนั้ น พระองคจึ งตรั สแก 15 ต อมาเมื่ อพระเยซู เ อนพระ
เขาวา "เหตุไฉนทานทั้ งหลายจึง กายลงเสวยอยู ในเรื อนของเลวี
คิดในใจอยางนี้ เลา
มี พวกคนเก็ บ ภาษี และคนบาป
9ที่ จะวากับคนอัมพาตวา `บาป หลายคนเอนกายลงร วมสํ า รั บ
ของเจาไดรับการอภัยแลว' หรือ กั บพระเยซู แ ละพวกสาวกของ
จะว า `จงลุ กขึ้ นยกแคร เดิ นไป พระองค เพราะมี คนติ ดตาม
เถิด' นั้ น ขางไหนจะงายกวากัน
พระองคไปมาก
10 แต เพื่ อท านทั้ งหลายจะได รู 16 ฝ ายพวกธรรมาจารย และ
ว า บุ ต รมนุ ษย มี สิ ท ธิ อํ า นาจใน พวกฟาริ สี เมื่ อเห็ นพระองค
โลกที่ จะโปรดยกความผิ ด บาป ทรงเสวยพระกระยาหารกั บพวก
ได" (พระองคจึงตรัสสั่ งคนอัม- คนเก็บภาษีและคนบาป จึงถาม
พาตวา)
สาวกของพระองควา "เหตุไฉน
11 "เราสั่ งเจ าว า จงลุ กขึ้ นยก พระองค จึ ง กิ น และดื่ มร วมกั บ
แครไปบานของเจาเถิด"
พวกคนเก็ บภาษี และคนบาป
12 ทั น ใดนั้ นคนอั ม พาตได ลุ ก เลา"
ขึ้ นแล วก็ ยกแคร เดิ นออกไปต อ 17 ครั้ นพระเยซู ท รงได ยิ น ดั ง
หน าคนทั้ งปวง คนทั้ งปวงก็ นั้ น พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
ประหลาดใจนั ก จึ งสรรเสริ ญ "คนปกติไมตองการหมอ แตคน
พระเจ าว า "เราไม เคยเห็ นการ เจ็ บต องการหมอ เรามิ ได มา
เชนนี้ เลย"
เพื่ อจะเรียกคนชอบธรรม แตมา
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี
เรียกคนบาปใหกลับใจเสียใหม"
18 มี พ วกศิ ษย ข องยอห น และ
(มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
13 ฝ ายพระองค ได เสด็ จไปตาม ของพวกฟาริ สี กํา ลั งถื ออดอาชายทะเลอี ก ประชาชนก็ มาหา หาร พวกเขาจึ งมาทู ลถามพระ
พระองค และพระองคไดตรัสสั่ ง องควา "เหตุไฉนพวกสาวกของ
ยอห นและของพวกฟาริ สี ถื ออด
สอนเขา
14 เมื่ อพระองค กํา ลั ง เสด็ จไป อาหาร แต พวกสาวกของพระ
นั้ น พระองค ก็ ทอดพระเนตร 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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มาระโก 2, 3
หนา 1978
19 พระเยซู จึ งตรั สแก เขาว า 24 ฝ า ยพวกฟาริ สี จึ ง ถามพระ
"ท านจะให สหายของเจ าบ าวถื อ องควา "ดูเถิด ทําไมพวกเขาจึง
อดอาหารเมื่ อเจ าบ าวยั งอยู กั บ ทําการซึ่ งพระราชบั ญญัติ หามไว
เขากระนั้ นหรือ เจาบ าวอยู ดวย ในวันสะบาโต"
นานเทาใด สหายก็ถืออดอาหาร 25 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
ไมไดนานเทานั้ น
"พวกท านยั งไม เคยอ านหรื อซึ่ ง
20 แต วั น นั้ นจะมาถึ ง เมื่ อเจ า ดาวิ ดไดกระทําเมื่ อท านขาดอาบ าวจะต องจากสหายไป ในวั น หารและอดอยาก ทั้ งท านและ
นั้ นสหายจะถืออดอาหาร
พรรคพวกดวย
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
26 คื อคราวเมื่ ออาบี ยาธาร เป น
มหาปุ โรหิ ต ท านได เข าไปใน
ผาและถุงหนัง
พระนิ เวศของพระเจ า และรั บ
(มธ 9:16-17)
ประทานขนมป งหน าพระพั กตร
(ลก 5:36-39)
ซึ
่ งพระราชบั ญญั ติ ห า มไม ใ ห
21 ไม มี ผู ใดเอาท อนผ าทอใหม
มาปะเสื้ อเก า ถ าทําอย างนั้ น ใครรั บประทาน เว นแต พวก
ท อนผ าทอใหม ที่ ปะเข านั้ นเมื่ อ ปุ โรหิ ตเท านั้ น และซ้ํ า ยั งส ง
หดจะทํ า ให เ สื้ อเก า ขาดกว า ง ให คนที่ มากั บท า นรั บประทาน
ดวย"
ออกไปอีก
22 และไม มีผู ใดเอาน้ําองุ นใหม 27 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
มาใส ไว ในถุ งหนั งเก า ถ าทํา "วั น สะบาโตนั้ นทรงตั้ งไว เ พื่ อ
อย างนั้ นน้ําองุ นใหมจะทําให ถุ ง มนุ ษย มิ ใช ทรงสร างมนุ ษย ไว
เกานั้ นขาดไป น้ําองุ นนั้ นจะไหล สําหรับวันสะบาโต
ออก ถุงหนังก็จะเสียไป แตน้ํา 28 เหตุ ฉะนั้ นบุ ต รมนุ ษย เ ป น
องุ นใหมนั้ นตองใส ไวในถุงหนัง เจ า เป น ใหญ เ หนื อ วั น สะบาโต
ดวย"
ใหม"
ทรงรักษาชายมือลีบ
พระเยซูเปนเจาเปนใหญ
ในวันสะบาโต
เหนือวันสะบาโต
(มธ
12:10-14)
(มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)
(ลก 6:6-11)
23 ต อมาในวั นสะบาโตวั นหนึ่ ง
แล วพระองค ได เสด็ จเข าไป
พระองค กําลั งเสด็ จไปในนาข าว
ในธรรมศาลาอี ก และที่ นั่ น
และเมื่ อพวกสาวกของพระองค
กําลังเดินไปก็เริ่ มเด็ดรวงขาวไป มีชายคนหนึ่ งมือขางหนึ่ งลีบ

3

(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
2คนเหล านั้ นคอยดู พระองค ว า แคว น กาลิ ลี ได ตามพระองค ไป
พระองค จะรั ก ษาโรคให คนนั้ น ทั้ งจากแควนยูเดีย
ในวันสะบาโตหรือไม เพื่ อเขาจะ 8จากกรุ งเยรู ซาเล็ ม และจาก
หาเหตุฟองพระองคได
เมืองเอโดม และจากฟากแมน้ํา
3 พระองค ต รั สแก คนมื อลี บว า จอรแดนขางโนน และจากแควน
"มายืนขางหนาเถอะ"
เมื องไทระและไซดอน ฝู งชน
4 พระองค จึ งตรั สแก คนทั้ ง เปนอันมาก เมื่ อเขาไดยินถึงสิ่ ง
หลายว า "ในวั นสะบาโตให ถู ก ยิ่ งใหญ ที่ พระองค ท รงกระทํา
ต องตามพระราชบั ญญั ติ ควรจะ นั้ นก็มาหาพระองค
ทําการดี หรื อทําการชั่ ว จะช วย 9พระองค จึ งตรั สสั่ ง พวกสาวก
ชีวิตดีหรือจะสังหารชีวิตดี" ฝาย ของพระองค ใ ห เ อาเรื อ เล็ ก มา
คนทั้ งปวงก็นิ่ งอยู
คอยรับพระองค เพื่ อมิใหประ5 พระองค มี พระทั ย เป นทุ กข ชาชนเบียดเสียดพระองค
เพราะใจเขาแข็ งกระด างนั ก 10 ด วยว าพระองค ได ทรงรั กษา
และไดทอดพระเนตรดู รอบด วย คนเป นอั นมากให หายโรค จน
พระพิโรธ และพระองคตรัสกับ บรรดาผู ที่ มี โรคต างๆเบี ยด
ชายคนนั้ นว า "จงเหยี ยดมื อ เสี ยดกันเขามาเพื่ อจะได ถูกต อง
ออกเถิ ด" เขาก็ เหยี ยดออก พระองค
และมื อ ของเขาก็ ห ายเป น ปกติ 11 และพวกผี โ สโครกเมื่ อได
เหมือนกับมืออีกขางหนึ่ ง
เห็นพระองค ก็ได หมอบลงกราบ
ฝูงชนก็ติดตามไปและคนเปน พระองค แล วร องอึ งว า "พระ
อันมากไดรับการรักษาใหหาย องค ท รงเป น พระบุ ตรของพระ
เจา"
(มธ 12:15-16)
12 ฝ า ยพระองค จึ ง ทรงกํ า ชั บ
(ลก 6:17-19)
6พวกฟาริ สี จึ งออกไป และใน ห ามมั น มิ ให แพร งพรายว าพระ
ทั น ใดนั้ นได ป รึ ก ษากั บพรรค องคคือผู ใด
ทรงตั้ งอัครสาวกสิบสองคน
พวกของเฮโรดถึ ง พระองค ว า
(มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)
พวกเขาจะทํ า อย า งไรจึ ง จะฆ า
13 แล วพระองค เสด็ จขึ้ น ภู เขา
พระองคได
7ฝ ายพระเยซู กั บพวกสาวกของ และพอพระทัยจะเรียกผู ใด พระ
พระองค จึ งออกจากที่ นั่ น ไปยั ง องคก็ทรงเรียกผู นั้ น แลวเขาได
ทะเล และฝูงชนเปนอันมากจาก 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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มาระโก 3
หนา 1980
14 พระองค จึ ง ทรงตั้ งสาวกสิ บ จากกรุงเยรูซาเล็มไดกลาววา "ผู
สองคนไว ให พวกเขาอยู กั บพระ นี้ มีเบเอลเซบูลสิง" และ "ที่ เขา
องค เพื่ อพระองค จะทรงใชเขา ขั บผี อ อกได ก็ เ พราะใช อํ า นาจ
ไปประกาศ
นายผีนั้ น"
15 และให มี อํ า นาจรั กษาโรค 23 ฝ ายพระองค จึ งเรี ยกคน
ตางๆและขับผีออกได
เหล า นั้ นมาตรั ส แก เ ขาเป น คํา
16 และซี โมนนั้ น พระองค ทรง อุ ปมาว า "ซาตานจะขั บซาตาน
ประทานชื่ ออีกวาเปโตร
ใหออกอยางไรได
17 และยากอบบุ ตรชายเศเบดี 24 ถ าราชอาณาจั กรใดๆเกิ ด
กั บ ยอห น น อ งชายของยากอบ แตกแยกกันแล ว ราชอาณาจักร
ทั้ ง สองคนนี้ พระองค ทรงประ- นั้ นจะตั้ งอยู ไมได
ทานชื่ ออีกวา โบอาเนอเย แปล 25 ถ า ครั ว เรื อนใดๆเกิ ด แตก
วา ลูกฟารอง
แยกกั น ครั วเรื อนนั้ นจะตั้ งอยู
18 อั นดรู ว ฟ ลิ ป บารโธโลมิ ว ไมได
มั ทธิ ว โธมั ส ยากอบบุ ตรชาย 26 และถ าซาตานจะต อสู กั บตน
อั ลเฟอั ส ธั ดเดอั ส ซี โมนชาว เอง และแตกแยกกั น มันก็ ตั้ ง
คานาอัน
อยู ไมได มีแตจะสิ้ นสูญไป
19 และยู ด าสอิ ส คาริ โ อทที่ ได 27 ไม มี ผู ใดอาจเข าไปในเรื อน
ทรยศพระองคนั้ น พระองคและ ของคนที่ มี กําลั งมาก และปล น
พวกสาวกจึงเขาไปในเรือน
ทรั พย ของเขาได เว นแต จะจั บ
20 และฝู งชนก็ มาประชุ มกั นอี ก คนที่ มี กํา ลั งมากนั้ นมั ดไว เสี ย
จนพระองค และพวกสาวกจะรั บ ก อน แล วจึ งจะปล นทรั พย ใน
ประทานอาหารไมได
เรือนนั้ นได
21 เมื่ อญาติ มิ ต รของพระองค 28 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
ได ยิ นเหตุ การณ นั้ น เขาก็ ออก หลายว า ความผิดบาปทุ กอย าง
ไปเพื่ อจะจับพระองคไว ดวยเขา และคําหมิ่ นประมาทที่ เขากล าว
วา "พระองควิกลจริตแลว"
นั้ น จะทรงโปรดยกให บุ ตรทั้ ง
ความผิดบาปที่
หลายของมนุษยได
29 แต ผู ใดจะกล าวคํ า หมิ่ น
ทรงอภัยใหไมได
ประมาทต อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(มธ 12:24-29)
จะไมไดรับการอภัยโทษเลย แต
(ลก 11:14-20)
22 พวกธรรมาจารย ซึ่ งได ลงมา ผู นั้ นย อมได รั บโทษจากการพิ (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"
เหตุ ฉะนั้ น พระองค จึ งได เสด็ จ
30 ที่ ตรั ส อย า งนั้ นก็ เ พราะเขา ลงไปประทับในเรือที่ ทะเล และ
ทั้ งหลายกล าวว า "พระองค มี ฝูงชนอยู บนฝ งชายทะเล
ผีโสโครกเขาสิง"
2 พระองค จึ งตรั ส สั่ งสอนเขา
ผู ที่เชื่ อเปนเหมือน
หลายประการเปนคําอุปมา และ
ในการสอนนั้ นพระองค ตรั สแก
มารดาและพี่ นองของพระเยซู
เขาวา
(มธ 12:46-50)
3"จงฟ ง ดู เถิ ด มี ผู หว านคน
(ลก 8:19-21)
31 เวลานั้ นมารดาและพวกน อง หนึ่ งออกไปหวานพืช
ชายของพระองค ม ายื น อยู ข า ง 4และตอมาเมื่ อเขาหวาน เมล็ด
นอก แล วใช คนเข าไปทู ลเรี ยก พืชก็ตกตามหนทางบาง แลวนก
ในอากาศก็มากินเสีย
พระองค
32 และประชาชนก็ นั่ งอยู รอบ 5บ างก็ ตกที่ ซึ่ งมี พื้ นหิ น มีเนื้ อ
พระองค เขาจึ งทู ลพระองค ว า ดิ นแต น อย จึ งงอกขึ้ นโดยเร็ ว
"ดูเถิด มารดาและพวกนองชาย เพราะดินไมลึก
ของพระองค มาหาพระองค คอย 6แตเมื่ อแดดจัด แดดก็แผดเผา
และเพราะรากไมมี จึงเหี่ ยวไป
อยู ขางนอก"
33 พระองค ตรั สตอบเขาว า 7บ างก็ ตกกลางต นหนาม ต น
"ใครเปนมารดาของเรา และใคร หนามก็ งอกขึ้ นปกคลุ มเสี ย จึ ง
ไมเกิดผล
เปนพี่ นองของเรา"
34 พระองค ทอดพระเนตรคนที่ 8บ างก็ ตกที่ ดิ นดี แล วงอกงาม
นั่ งล อมรอบพระองค นั้ น แล ว จําเริ ญขึ้ น เกิ ดผลสามสิ บเท า
ตรัสวา "ดูเถิด นี่ เปนมารดาและ บ าง หกสิ บเท าบ าง ร อยเท า
บาง"
พี่ นองของเรา
35 ผู ใดจะกระทํ า ตามพระทั ย 9 แล วพระองค ตรั สแก เขาว า
พระเจ า ผู นั้ นแหละเป นพี่ น อง "ใครมีหู จงฟงเถิด"
10 เมื่ อพระองค อ ยู ตามลํ า พั ง
ชายหญิงและมารดาของเรา"
คนที่ อยู รอบพระองค พร อมกั บ
คําอุปมาเกี่ ยวกับผู หวานพืช
สาวกสิ บสองคนได ทู ล ถามพระ
(มธ 13:1-23; ลก 8:4-15)
แล วพระองค ท รงตั้ งต นสั่ ง องคถึงคําอุปมานั้ น
สอนที่ ฝ งทะเลอี ก ฝู งชน 11 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
เปนอันมากพากันมาหาพระองค "ข อ ความลึ กลั บแห งอาณาจั กร

4

(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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มาระโก 4
หนา 1982
ของพระเจ าทรงโปรดให ท านทั้ ง ยากลําบากและการข มเหงตางๆ
หลายรู ได แต ฝ ายคนนอกนั้ น เพราะพระวจนะนั้ น ก็ เลิ กเสี ย
บรรดาข อความเหลานี้ จะแจงให ในทันทีทันใด
เปนคําอุปมาทุกอยาง
18 และพื ชซึ่ งหว านกลางหนาม
12 เพื่ อวาเขาจะดูแลวดูเลา แต นั้ น ได แก บุ คคลที่ ได ฟ งพระ
มองไม เห็ น และฟ งแล วฟ งเล า วจนะ
แต ไม เข าใจ เกลื อกว าในเวลา 19 แล วความกั งวลตามธรรมดา
หนึ่ งเวลาใดเขาจะกลั บใจเสี ย โลก และความลุ มหลงในทรัพย
ใหม และความผิ ดบาปของเขา สมบัติ และความโลภในสิ่ งอื่ นๆ
จะไดยกโทษเสีย"
ได เข ามาและปกคลุ มพระวจนะ
พระเยซูทรงอธิบายถึง
นั้ น จึงไมเกิดผล
20 ส วนพื ชซึ่ งหว านตกในดิ นดี
คําอุปมานั้ น
นั้ น ได แก บุ คคลที่ ได ยิ นพระ
(มธ 13:18-23)
วจนะนั้ น และรั บไว จึ งเกิ ดผล
(ลก 8:11-15)
13 พระองค ตรั สกั บเขาว า "คํา สามสิ บเท าบ าง หกสิ บเท าบ าง
อุ ปมานั้ น พวกท านยั ง ไม เ ข าใจ รอยเทาบาง"
เทียนที่ จุดแลว
หรือ ถากระนั้ นทานทั้ งหลายจะ
ตองตั้ งไวใหสองแสง
เขาใจคําอุปมาทั้ งปวงอยางไรได
(มธ 5:15-16)
14 ผู หว า นนั้ นก็ ไ ด ห ว า นพระ
(ลก 8:16; 11:33)
วจนะ
15 ซึ่ งตกริ ม หนทางนั้ นได แ ก 21 แล วพระองค ต รั สแก เ ขาว า
พระวจนะที่ หว านแล ว และเมื่ อ "เขาเอาเที ยนมาสําหรั บตั้ งไว ใต
บุ คคลใดได ฟง ในทั นใดนั้ น ถัง ใตเตียงนอนหรือ และมิใช
ซาตานก็ ม าชิ ง เอาพระวจนะซึ่ ง สําหรับตั้ งไวบนเชิงเทียนหรือ
22 เพราะว าไม มี สิ่ งใดที่ ซ อนไว
หวานในใจเขานั้ นไปเสีย
16 และซึ่ งตกที่ ซึ่ งมี พื้ นหิ น มี ซึ่ งจะไมปรากฏแจง และไมมีสิ่ ง
เนื้ อดิ นแต น อยนั้ นก็ ทํ า นอง ใดที่ ป ดบั งไว ซึ่ งจะไม ต อง
เดี ยวกั น ได แก บุคคลที่ ได ยิ น แพรงพราย
พระวจนะ และก็ รั บทั นที ด วย 23 ถาใครมีหูฟงได จงฟงเถิด"
ความปรีดี
24 พระองค ตรั สแก เขาว า "จง
17 แต ไ ม มี ร ากในตั วจึ ง ทนอยู เอาใจจดจ อตอสิ่ งที่ ท านฟงให ดี
ไดชั่ วคราว ภายหลังเมื่ อเกิดการ 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 จะตวงให ท านด วยทะนาน ในดิ นนั้ นก็เล็ กกว าเมล็ ดทั้ งปวง
อั นนั้ น ทั้ งจะเพิ่ มเติมใหอี กแก ทั่ วทั้ งแผนดิน
ผู ที่ ฟงแลว
32 แต เมื่ อ เพาะแล วจึ งงอกขึ้ น
25 ด วยว าผู ใดมี อยู แล วจะเพิ่ ม จํ า เริ ญใหญ โตกว า ผั กทั้ งปวง
เติมใหผู นั้ นอีก แตผู ใดไมมี แม และแตกกิ่ งก านใหญ พอให นก
ว า ซึ่ งเขามี อ ยู นั้ นจะเอาไปเสี ย ในอากาศมาอาศั ยอยู ในร มนั้ น
จากเขา"
ได"
อาณาจักรที่ เติบโตขึ้ น
33 พระองค ได ตรั สสั่ งสอนพระ
วจนะให แก เขาเป นคํ า อุ ปมา
อยางตอเนื่ อง
26 พระองค ตรั สวา "อาณาจั กร อยางนั้ นเปนหลายประการ ตาม
ของพระเจ า เปรี ยบเหมื อนชาย ที่ เขาจะสามารถฟงได
34 และนอกจากคําอุ ปมา พระ
คนหนึ่ งหวานพืชลงในดิน
27 แล วกลางคืนก็นอนหลับและ องคมิไดตรัสแกเขาเลย แตเมื่ อ
กลางวั นก็ ตื่ นขึ้ น ฝายพืชนั้ นจะ พวกเขาอยู ตามลําพั ง พระองค
จึ งทรงอธิ บายสิ่ งสารพั ดนั้ นแก
งอกจําเริญขึ้ นอยางไรเขาก็ไมรู
28 เพราะแผ นดิ นเองทํา ให พื ช เหลาสาวก
งอกจํ า เริ ญ ขึ้ นเป น ลํ า ต น ก อ น พายุใหญในทะเลกาลิลีสงบลง
(มธ 8:23-27)
ภายหลั งก็ ออกรวง แล วก็ มี
(ลก 8:22-25)
เมล็ดขาวเต็มรวง
29 ครั้ นสุ กแล วเขาก็ ไ ปเกี่ ยว 35 เย็ นวั นนั้ น พระองค ได ตรั ส
เก็บทีเดียว เพราะวาถึงฤดูเกี่ ยว แก เขาทั้ งหลายว า "ให พวกเรา
ขามไปฝ งฟากขางโนนเถิด"
แลว"
36 เมื่ อลาประชาชนแลว เขาจึง
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
เชิ ญพระองค เ สด็ จไปในเรื อ ที่
เมล็ดพันธุ ผักกาด
พระองค ประทั บอยู นั้ น และมี
(มธ 13:31-32)
เรื
ออื่ นเล็ กๆหลายลําไปกั บพระ
(ลก 13:18-19)
30 และพระองค ตรั สว า "อา- องคดวย
ณาจั กรของพระเจ า จะเปรี ย บ 37 และพายุ ใ หญ ไ ด บั งเกิ ด ขึ้ น
เหมือนสิ่ งใด หรือจะสําแดงดวย และคลื่ นก็ ซั ด เข า ไปในเรื อ จน
เรือเต็มอยู แลว
คําเปรียบอยางไร
31 ก็ เ ปรี ยบเหมื อ นเมล็ ด พั นธุ 38 ฝ า ยพระองค บรรทมหนุ น
ผักกาดเมล็ดหนึ่ ง เวลาเพาะลง หมอนหลั บอยู ที่ ท ายเรื อ เหล า
(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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มาระโก 4, 5
หนา 1984
สาวกจึ ง มาปลุ ก พระองค ทู ล ว า พอที่ จะทําใหเขาสงบได
"อาจารยเจาขา ขาพเจาทั้ งหลาย 5เขาคลั่ งร องอึ งอยู ตามอุ โมงค
กําลั งจะพิ นาศอยู แล ว ท านไม ฝ ง ศพและที่ ภู เ ขาทั้ งกลางวั น
ทรงเปนหวงบางหรือ"
กลางคืนเสมอ และเอาหินเชือด
39 พระองค จึ งทรงตื่ นขึ้ นห า ม เนื้ อของตัว
ลมและตรัสแก ทะเลวา "จงสงบ 6 ครั้ นเขาเห็ น พระเยซู แต ไ กล
เงี ยบซิ " แล วลมก็ หยุ ดมี ความ เขาก็วิ่งเขามานมัสการพระองค
สงบเงียบทั่ วไป
7แลวรองเสียงดังวา "ขาแตพระ
40 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า เยซู พระบุ ตรของพระเจ าสู งสุ ด
"ทําไมท านกลั วอย างนี้ ท านยั ง ข า พระองค เ กี่ ยวข อ งอะไรกั บ
ไมมีความเชื่ อหรือ"
ท านเล า ข าพระองค ขอให พระ
41 ฝ า ยเขาก็ เ กรงกลั วนั ก หนา องค ปฏิ ญาณในพระนามของ
และพู ดกั นและกั นว า "ท านนี้ พระเจ าว า จะไม ทรมานข าพระ
เป นผู ใดหนอ จนชั้ นลมและ องค"
ทะเลก็เชื่ อฟงทาน"
8ที่ พูดเชนนี้ เพราะพระองคได
ทรงขับผีออกจาก
ตรัสแกมันวา "อายผีโสโครก จง
ออกมาจากคนนั้ นเถิด"
ผู ชายที่ เมืองกาดารา
(มธ 8:28-34; ลก 8:26-37) 9 แล วพระองค ต รั ส ถามมั น ว า
ฝายพระองคกั บเหลาสาวกก็ "เจาชื่ ออะไร" มันตอบว า "ชื่ อ
ข ามทะเลไปยั งเมื องชาวกา- กอง เพราะว าพวกข าพระองค
หลายตนดวยกัน"
ดารา
2 พอพระองค เสด็ จขึ้ นจากเรื อ 10 มั นจึ งอ อนวอนพระองค เป น
ทั นใดนั้ นมี ชายคนหนึ่ งออกจาก อั น มากมิ ใ ห ขั บไล มั น ออกจาก
อุ โมงค ฝ งศพมี ผี โสโครกสิ ง ได แดนเมืองนั้ น
11 มี สุกรฝู งใหญกําลังหากิ นอยู
มาพบพระองค
ที
่ ไหลเขาตําบลนั้ น
3คนนั้ นอาศั ยอยู ตามอุ โมงค ฝ ง
ศพ และไม มี ผู ใดจะผู กมั ดตั ว 12 ผี เ หล า นั้ นก็ อ อ นวอนพระ
เขาได แม จะลามดวยโซ ตรวนก็ องค วา "ขอโปรดให ขาพระองค
ทั้ งหลายเขาในสุกรเหลานี้ เถิด"
ไมอยู
4 เพราะว า ได ล ามโซ ใ ส ต รวน 13 พระเยซู ก็ ทรงอนุ ญาตทั น ที
หลายหนแล ว เขาก็ หั กโซ และ แล วผี โสโครกนั้ นจึ ง ออกไปเข า
ฟาดตรวนเสี ย ไม มี ผู ใดมี แรง สิงอยู ในสุกร สุกรทั้ งฝูง (ประ-

5

(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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หนา 1985
มาระโก 5
มาณสองพั นตั ว) ก็ วิ่ งกระโดด ประหลาดใจนัก
จากหน าผาชั นลงไปในทะเลสําหญิงผู ถูกตองชายฉลอง
ลักน้ําตาย
พระองคและหายโรค
14 ฝ ายคนเลี้ ยงสุ กรนั้ นต างคน
ลูกสาวของไยรัส
ต า งหนี ไ ปเล า เรื่ องทั้ งในนคร
เปนขึ้ นมาจากความตาย
และบ านนอก แล วคนทั้ งปวงก็
(มธ 9:18-26)
ออกมาดูเหตุการณที่ เกิดขึ้ นนั้ น
21 ครั้ นพระเยซูเสด็จลงเรื อขาม
15 เมื่ อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็น ฟากกลั บไปแล ว มี คนเป นอั น
คนที่ ผีทั้ งกองไดสิงนั้ นนุ งหมผา มากมาหาพระองค และพระ
นั่ งอยู มีสติอารมณดี เขาจึงเกรง องคยังประทับที่ ฝ งทะเล
กลัวนัก
22 ดู เถิ ด มี นายธรรมศาลาคน
16 แล วคนที่ ได เห็ นก็ เล าเหตุ - หนึ่ งชื่ อไยรั สเดิ นมา และเมื่ อ
การณ ซึ่ งบั งเกิ ดแก คนที่ ผี สิ งนั้ น เขาเห็นพระองคก็กราบลงที่ พระ
และซึ่ งบั งเกิ ดแก ฝู งสุ กรให เขา บาทของพระองค
ฟง
23 แล วทู ล อ อ นวอนพระองค
17 คนทั้ งหลายจึ งเริ่ มพากั น เป นอั นมากว า "ลู กสาวเล็ กๆ
อ อ นวอนพระองค ใ ห เสด็ จไป ของข าพระองคปวยเกือบจะตาย
เสียจากเขตแดนเมืองของเขา
แลว ขอเชิญพระองคไปวางพระ
18 เมื่ อพระองค กํ า ลั ง เสด็ จ ลง หั ตถ บนเขา เพื่ อเขาจะได หาย
เรื อ คนที่ ผี ได สิ งแต ก อนนั้ นได โรคและไมตาย"
ออนวอนขอติดตามพระองคไป
24 ฝ า ยพระเยซู ได เสด็ จไปกั บ
19 พระเยซู ไม ทรงอนุ ญาต แต คนนั้ น มี คนเป นอั นมากตาม
ตรัสแกเขาวา "จงไปหาพวกพอง พระองคไป และเบียดเสียดพระ
ของเจ าที่ บ าน แล วบอกเขาถึ ง องค
เรื่ องเหตุ การณ ใหญ ซึ่ งองค พระ 25 มี ผู หญิ งคนหนึ่ งเป นโรคตก
ผู เป น เจ า ได ท รงกระทํา แก เจ า เลือดไดสิบสองปมาแลว
และได ท รงพระเมตตาแก เจ า 26 ได ทนทุ กขลําบากมากเพราะ
แลว"
มีหมอหลายคนมารักษา และได
20 ฝ ายคนนั้ นก็ทู ลลา แลวเริ่ ม เสี ยทรัพยจนหมดสิ้ น โรคนั้ นก็
ประกาศในแควนทศบุ รีถึ งเหตุ - มิไดบรรเทาแตยิ่งกําเริบขึ้ น
การณ ใหญ ที่ พระเยซู ได ทรง 27 ครั้ นผู หญิงนั้ นไดยินถึงเรื่ อง
กระทําแก เขา และคนทั้ งปวงก็ พระเยซู เธอก็ เดิ นปะปนกั บ
(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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มาระโก 5
หนา 1986
ประชาชนที่ เบี ยดเสี ยดข างหลั ง ขาดคํา มี บางคนได มาจากบ าน
พระองค และได ถู กต องฉลอง นายธรรมศาลาบอกวา "ลูกสาว
พระองค
ของท านตายเสี ยแล ว ยั งจะ
28 เพราะเธอคิ ดว า "ถ าเราได รบกวนอาจารยทําไมอีกเลา"
แตะตองแตฉลองพระองค เราก็ 36 ทั นที ที่ พระเยซู ทรงฟ งคําซึ่ ง
จะหายโรค"
เขาว านั้ น พระองค จึ งตรั สแก
29 ในทั นใดนั้ น เลื อดที่ ตกก็ นายธรรมศาลาวา "อยาวิตกเลย
หยุดแหงไป และผู หญิงนั้ นรู สึก จงเชื่ อเทานั้ นเถิด"
ตัววาโรคหายแลว
37 พระองค ไม ทรงอนุญาตให ผู
30 บั ดเดี๋ ยวนั้ น พระเยซู ทรงรู ใดไปดวยเวนแต เปโตร ยากอบ
สึ กวาฤทธิ์ ซ านออกจากพระองค และยอหนนองชายของยากอบ
แล ว จึ งเหลี ยวหลั งในขณะที่ 38 ครั้ นพระองค เสด็ จไปถึ ง
ฝู ง ชนเบี ยดเสี ยดกั นนั้ นตรั ส ว า เรือนนายธรรมศาลาแลว ก็ทอด
"ใครถูกตองเสื้ อของเรา"
พระเนตรเห็ นคนวุ นวายร องไห
31 ฝ ายเหล าสาวกก็ ทู ลพระองค คร่ําครวญเปนอันมาก
วา "พระองคทอดพระเนตรเห็น 39 และเมื่ อพระองคเสด็ จเข าไป
แล วว า ประชาชนกําลั งเบี ยด แล วจึ งตรัสถามเขาวา "ท านทั้ ง
เสี ยดพระองค และพระองค ยัง หลายพากั นร องไห วุ นวายไปทํา
จะทรงถามอี กหรื อว า `ใครถู ก ไม เด็กหญิงนั้ นไมตายแต นอน
ตองเรา'"
หลับอยู "
32 แล วพระองค ทอดพระเนตร 40 เขาก็ พากั นหั วเราะเยาะพระ
ดู รอบ ประสงค จะเห็ นผู หญิ งที่ องค แต เมื่ อพระองค ขับคนทั้ ง
ไดกระทําสิ่ งนั้ น
หลายออกไปแล ว จึ งนําบิ ดา
33 ฝ า ยผู หญิ งนั้ นก็ ก ลั วจนตั ว มารดาของเด็ กหญิ งนั้ นและ
สั่ น เพราะรู เรื่ องที่ เป นแก ตั ว สาวกสามคนที่ อยู กั บพระองค
นั้ น จึ งมากราบลงทู ลแก พระ เขาไปในที่ ที่ เด็กหญิงนอนอยู
องคตามจริงทั้ งสิ้ น
41 พระองค จึ ง จั บมื อ เด็ ก หญิ ง
34 พระองค จึ ง ตรั ส แก ผู หญิ ง นั้ นตรัสแกเขาวา "ทาลิธา คูมิ"
นั้ นว า "ลู กสาวเอ ย ที่ เจ าหาย แปลวา "เด็กหญิงเอย เราวาแก
โรคนั้ นก็ เพราะเจ าเชื่ อ จงไป เจาวา จงลุกขึ้ นเถิด"
เปนสุขและหายโรคนี้ เถิด"
42 ในทั นใดนั้ นเด็ ก หญิ งนั้ นก็
35 เมื่ อพระองค ต รั ส ยั ง ไม ทั น ลุกขึ้ นเดิน เพราะวาเด็กนั้ นอายุ
(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
ได สิ บสองป คนทั้ งปวงก็ ประ- ตน ท ามกลางญาติ พี่ น องของ
หลาดใจอยางยิ่ ง
ตน และในวงศวานของตน"
43 พระองค ก็ กําชั บห ามเขาแข็ ง 5 พระองค จะกระทํา การมหั ศแรงไม ใ ห บ อกผู ใดให รู เหตุ - จรรย ที่ นั่ นไม ได เว นแต ได วาง
การณ นี้ แล วจึ งสั่ งเขาให นํา พระหั ตถ ถู กต องคนเจ็ บบางคน
อาหารมาใหเด็กนั้ นรับประทาน
ใหหายโรค
พระเยซูทรงกลับไป
6 พระองค ก็ ประหลาดพระทั ย
เพราะเขาไม มี ความเชื่ อ แล ว
เยี่ ยมเมืองนาซาเร็ธ
พระองค จึ งเสด็ จไปสั่ งสอนตาม
(มธ 13:54-58; ลก 4:16)
ฝ ายพระองค ไ ด เ สด็ จออก หมู บานโดยรอบ
จากที่ นั่ น ไปยั งบ า นเมื อง ทรงใชอัครสาวกทั้ งสิบสองคน
ออกไปเทศนาสั่ งสอน
ของพระองค และเหล าสาวก
ของพระองคก็ตามพระองคไป
(มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)
2พอถึ งวันสะบาโตพระองค ทรง 7 พระองค ทรงเรี ยกสาวกสิ บ
ตั้ งตนสั่ งสอนในธรรมศาลา และ สองคนมา แลวทรงเริ่ มใชเขาให
คนเป นอั นมากที่ ได ยินพระองค ออกไปเป นคู ๆ ทรงประทาน
ก็ประหลาดใจนักพูดกันวา "คน อํา นาจให เขาขั บผี โสโครกออก
นี้ ได ความคิ ดนี้ มาจากไหน สติ ได
ปญญาที่ ไดประทานแกคนนี้ เปน 8 และตรั ส กํ า ชั บเขาไม ใ ห เ อา
ปญญาอยางใด จึงทําการมหัศ- อะไรไปใชตามทางเว นแตไม เทา
จรรย อ ย า งนี้ สําเร็ จด วยมื อของ สิ่ งเดี ยว ห ามมิ ให เอาอาหาร
เขา
หรือยาม หรือหาสตางคใสไถไป
3คนนี้ เป น ช างไม บุ ตรชายนาง 9 แต ใ ห ส วมรองเท า และไม ใ ห
มารี ยมิ ใช หรื อ ยากอบ โยเสส สวมเสื้ อสองตัว
ยู ดาส และซี โมนเปนนองชายมิ 10 แล วพระองค ตรั ส สั่ งเขาว า
ใช หรื อ และน องสาวทั้ งหลาย "ถ าไปแห งใด เมื่ อเข าอาศั ยใน
ของเขาก็ อยู ที่ นี่ กั บเรามิใชหรื อ" เรื อนไหน ก็ อาศั ยในเรื อนนั้ น
เขาทั้ งหลายจึ ง หมางใจในพระ จนกวาจะไปจากที่ นั่ น
องค
11 และถ าผู ใดไม ต อนรั บไม ฟง
4 ฝ ายพระเยซู ตรั สกั บเขาว า ท านทั้ งหลาย เมื่ อจะไปจากที่
"ศาสดาพยากรณจะไม ขาดความ นั่ นจงสะบั ดผงคลี ใต ฝ าเท าของ
นั บถื อเว นแต ในบ านเมื อ งของ ท านออกเป น สั กขี พยานต อเขา

6

(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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มาระโก 6
หนา 1988
เราบอกความจริ งแก ทานว า ใน ด วยเฮโรดได รั บนางนั้ นเป น
วั นพิ พากษานั้ น โทษของเมื อง ภรรยาของตน
โสโดมและเมื องโกโมราห จะเบา 18 เพราะยอห นไดเคยทูลเฮโรด
กวาโทษของเมืองนั้ น"
วา "ทานผิดพระราชบัญญัติที่ รับ
12 ฝ ายเหล าสาวกก็ ออกไป ภรรยาของน องชายมาเป นภรรเทศนาประกาศให คนทั้ งปวง ยาของตน"
กลับใจเสียใหม
19 นางเฮโรเดียสจึงผู กพยาบาท
13 เขาได ขับผี ให ออกเสี ยหลาย ยอห นและปรารถนาจะฆ า ท า น
ผี และไดเอาน้ํามันชโลมคนเจ็บ เสียแตฆาไมได
ปวยหลายคนใหหายโรค
20 เพราะเฮโรดยํ า เกรงยอห น
เฮโรดทรงสั่ งใหตัดศีรษะ
ดวยรู วา ท านเป นคนชอบธรรม
และบริ สุ ทธิ์ จึ งได ปองกั นท านไว
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
14 ฝ ายกษั ตริ ย เฮโรดทรงได ยิน เมื่ อเฮโรดได ยิ น คําสั่ งสอนของ
เรื่ องของพระองค (เพราะว า ท า นก็ ปฏิ บั ติ ต ามหลายสิ่ ง และ
พระนามของพระองค ไ ด เ ลื่ อง ยินดีรับฟงทาน
ลือไป) แลวทานตรัสวา "ยอหน 21 ครั้ นอยู มาวั นหนึ่ งเป น โอผู ให รั บบั พติ ศมาเป นขึ้ นมาจาก กาสดี คื อเปนวั นฉลองวั นกําเนิ ด
ความตายแล ว เหตุ ฉะนั้ นจึ งทํา ของเฮโรด เฮโรดใหจัดการเลี้ ยง
ขุ น นางกั บนายทหารชั้ นผู ใหญ
การมหัศจรรยได"
15 แตคนอื่ นวา "เปนเอลี ยาห " และคนสําคั ญๆทั้ งปวงในแคว น
และคนอื่ นๆว า "เป นศาสดา กาลิลี
พยากรณ ค นหนึ่ งหรื อ เหมื อ น 22 เมื่ อบุ ตรสาวของนางเฮโรคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยา- เดี ยสเข ามาเต นรํา ทําให เฮโรด
และแขกทั้ งปวงซึ่ งเอนกายลงอยู
กรณ"
16 ฝายเฮโรดเมื่ อทรงได ยินแลว ด วยกั นนั้ นชอบใจ กษั ตริ ย จึ ง
จึ งตรั สว า "คื อยอห นนั้ นเองที่ ตรั สกั บหญิ งสาวนั้ นว า "เธอจะ
เราไดตัดศี รษะเสี ย ทานได เปน ขอสิ่ งใดจากเรา เราก็ จะให สิ่ ง
นั้ นแกเธอ"
ขึ้ นมาจากความตาย"
17 ด วยว าเฮโรดได ใช คนไปจั บ 23 และกษั ตริ ย จึ งทรงปฏิ ญาณ
ยอห น และล ามโซ ขั งคุ กไว ตัวไวกับหญิงสาวนั้ นวา "เธอจะ
เพราะเห็ นแก นางเฮโรเดี ยส ขอสิ่ งใดๆจากเรา เราจะให สิ่ ง
ภรรยาฟ ลิ ป น องชายของตน นั้ นแก เธอจนถึ งครึ่ งราชสมบั ติ
(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"
"ท านทั้ งหลายจงไปหาที่ เปลี่ ยว
24 หญิ ง สาวนั้ นจึ ง ออกไปถาม หยุ ด พั ก หายเหนื่ อยสั ก หน อ ย
มารดาว า "ฉั นจะขอสิ่ งใดดี " หนึ่ ง" เพราะวามีคนไปมาเปน
มารดาจึ งตอบว า "จงขอศี รษะ อั น มากจนไม มี เ วลาว า งจะรั บ
ยอหนผู ใหรับบัพติศมาเถิด"
ประทานอาหารได
25 ในทั นใดนั้ น หญิ งสาวก็ รี บ
ทรงเลี้ ยงอาหารคนหาพัน
เขาไปเฝากษัตริยทูลวา "หมอม
(มธ 14:13-21)
ฉั นขอศี รษะยอห นผู ให รั บบั พ(ลก 9:10-17)
ติ ศมาใส ถาดมาให หม อมฉั น
(ยน 6:5-13)
เดี๋ ยวนี้ เพคะ"
32 พระองค จึ ง เสด็ จลงเรื อกั บ
26 กษัตริยทรงเปนทุกขนัก แต สาวกไปยังที่ เปลี่ ยวแตลําพัง
เพราะเหตุ ได ทรงปฏิ ญาณไว 33 คนเป นอั นมากเห็ นพระองค
และเพราะเห็ น แก ห น าแขกทั้ ง กั บสาวกกําลั งไป และมี หลาย
ปวงซึ่ งเอนกายลงอยู ดวยกั น ก็ คนจําพระองค ได จึ งพากั นวิ่ ง
ปฏิเสธไมได
ออกจากบ านเมื องทั้ งปวงไปถึ ง
27 ในขณะนั้ น กษั ต ริ ย จึ งรั บสั่ ง กอน และพากันเฝาพระองค
เพชฌฆาตให ไปตั ดศี รษะยอห น 34 ครั้ นพระเยซู เ สด็ จขึ้ นจาก
มา เพชฌฆาตก็ ไปตั ดศี รษะ เรื อแล ว ก็ ทอดพระเนตรเห็ น
ยอหนในคุก
ประชาชนหมู ใหญ และพระองค
28 เอาศี รษะของยอห น ใส ถาด ทรงสงสารเขา เพราะว าเขาเปน
มาให แก หญิ งสาวนั้ น หญิ งสาว เหมื อนฝูงแกะไม มีผู เลี้ ยง พระ
นั้ นก็เอาไปใหแกมารดาของตน
องค จึ งเริ่ มสั่ งสอนเขาเป นหลาย
29 เมื่ อสาวกของยอห น รู เหตุ ขอหลายประการ
แล ว ก็ พากั นมารั บเอาศพของ 35 เมื่ อเวลาล วงไปมากแล ว
ทานไปฝงไวในอุโมงค
พวกสาวกของพระองค มาทู ล
อัครสาวกกลับมาพักผอน
พระองค วา "ที่ นี่ กั นดารอาหาร
(ลก 9:10)
นั ก และบั ดนี้ เวลาก็เย็ นลงมาก
30 ฝ า ยอั ค รสาวกพากั น มาหา แลว
พระเยซู และได ทู ลถึ งบรรดา 36 ขอให ประชาชนไปเสี ยเถิ ด
การซึ่ งเขาได ก ระทํ า และได สั่ ง เพื่ อเขาจะได ไ ปซื้ ออาหารรั บ
สอน
ประทานตามบานไรบานนาที่ อยู
31 แล วพระองค ต รั สแก เ ขาว า แถบนี้ เพราะเขาไมมี อะไรที่ จะ
(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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มาระโก 6
หนา 1990
รับประทานเลย"
พระเยซูทรงดําเนินมาบนทะเล
37 แต พระองค ตรั สตอบแก
(มธ 14:22-32)
เหลาสาวกวา "พวกทานจงเลี้ ยง
(ยน 6:15-21)
เขาเถิด" เขาทูลพระองควา "จะ 45 และทั นใดนั้ น พระองค ได
ให พวกข าพระองค ไปซื้ ออาหาร ตรั ส ให เหล าสาวกของพระองค
สั กสองร อยเหรี ยญเดนาริ อั นให ลงในเรื อข ามไปยั งอี กฟากหนึ่ ง
เขารับประทานหรือ"
ถึงเมืองเบธไซดากอน สวนพระ
38 พระองค ตรั สตอบเขาว า องค ทรงรอส งประชาชนกลั บ
"พวกท า นมี ข นมป ง อยู กี่ ก อ น บาน
ไปดู ซิ " เมื่ อรู แล วเขาจึ งทู ลว า 46 เมื่ อพระองค ท รงลาเขาทั้ ง
"มี ขนมป ง ห า ก อ นกั บปลาสอง หลายแล ว
ก็ เสด็ จขึ้ นภู เขา
ตัว"
เพื่ ออธิษฐานที่ นั่ น
39 พระองค จึงตรั สสั่ งพวกสาวก 47 เมื่ อค่ําลงแล ว เรือของเหลา
ให จั ดคนทั้ งปวงให นั่ งรวมกั นที่ สาวกอยู กลางทะเล ส วนพระ
หญาสดเปนหมู ๆ
องคอยู บนฝ งแตผู เดียว
40 ประชาชนก็ไดนั่ งรวมกันเปน 48 แล วพระองค ทอดพระเนตร
หมู ๆ หมู ละรอยคนบาง หาสิบ เห็ น เหล า สาวกตี ก รรเชี ยงลํ า บาง
บากเพราะทวนลมอยู ครั้ นเวลา
41 เมื่ อพระองค ทรงรั บขนมป ง สามยามเศษ พระองค จึ งทรง
ห า ก อนกั บปลาสองตั วนั้ น แล ว ดํ า เนิ น บนน้ํ า ทะเลไปยั ง เหล า
ก็ แหงนพระพั ก ตร ดู ฟ า สวรรค สาวก และทรงดําเนิ นดั งจะเลย
ขอบพระคุณ แลวหักขนมปงนั้ น เขาไป
ให เหล าสาวกให เ ขาแจกแก คน 49 เมื่ อเหล าสาวกเห็ นพระองค
ทั้ งปวง และปลาสองตัวนั้ นพระ ทรงดําเนิ นบนทะเล เขาสําคั ญ
องคทรงแบงใหทั่ วกันดวย
วาผี แลวพากันรองอึงไป
42 เขาไดกินอิ่ มทุกคน
50 เพราะวาทุ กคนเห็ นพระองค
43 ส วนเศษขนมป ง และปลาที่ แล วก็กลั ว แต ในทันใดนั้ นพระ
เหลือนั้ นเขาเก็ บไวไดถึ งสิ บสอง องคตรัสแกเขาวา "จงชื่ นใจเถิด
กระบุงเต็ม
คือเราเอง อยากลัวเลย"
44 และในจํ า นวนคนที่ ได รั บ 51 พระองค จึงเสด็จขึ้ นไปหาเขา
ประทานขนมป งนั้ น มี ผู ชาย บนเรือ แลวลมก็เงียบลง เหลา
ประมาณหาพันคน
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

41_mar.pub
page 18

Friday, December 09, 2005 13:59

หนา 1991
มาระโก 6, 7
เหลือประมาณ
พระองค บางคนรั บประทานอา52 ด วยว าการอั ศจรรย เรื่ อง หารดวยมือที่ เปนมลทิน คือมือ
ขนมปงนั้ นเขายังไมเขาใจเพราะ ที่ ไมไดลางกอน เขาก็ถือวาผิด
ใจเขายังแข็งกระดาง
3เพราะว าพวกฟาริ สี กั บพวกยิ ว
พระเยซูทรงรักษาประชาชน
ทั้ งสิ้ นถื อตามประเพณี สื บทอด
มาจากบรรพบุรุษวา ถามิไดลาง
ที่ แควนเยนเนซาเรท
มื อตามพิ ธี โดยเคร งครั ด เขาก็
(มธ 14:34-36)
53 ครั้ นข ามฟากไปแล ว เขา ไมรับประทานอาหารเลย
4และเมื่ อเขามาจากตลาด ถามิ
จอดเรือที่ แควนเยนเนซาเรท
54 เมื่ อขึ้ นจากเรื อแล ว คนทั้ ง ไดลางกอน เขาก็ไมรับประทาน
อาหาร และธรรมเนียมอื่ นๆอีก
ปวงก็จําพระองคไดทันที
55 และเขารี บไปทั่ วตลอดแว น หลายอยางเขาก็ถือ คือลางถวย
แคว นล อมรอบ เริ่ มเอาคนเจ็ บ เหยือก ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และ
ปวยใสแครหามมายังที่ เขาไดยิน โตะ
5พวกฟาริสี กับพวกธรรมาจารย
ขาววาพระองคอยู นั้ น
จึ งทู ลถามพระองค ว า "ทําไม
56 แล วพระองค เสด็ จไปที่
ไหนๆ ไมวาในหมู บาน ในตํา- พวกสาวกของท านไม ดํ า เนิ น
บล หรื อในเมื อง เขาก็ เอาคน ชี วิ ตตามประเพณี สื บทอดมา
เจ็ บป วยมาวางตามถนน ทู ล จากบรรพบุ รุ ษ แต รั บประทาน
อ อ นวอนขอพระองค โ ปรดให อาหารโดยมิไดลางมือเสียกอน"
คนเจ็ บป วยแตะต องแต ชาย 6พระองคตรัสตอบเขาวา "อิสฉลองพระองค และผู ใดไดแตะ ยาห ไ ด พยากรณ ถึ งพวกเจ า คน
ต องพระองค แล วก็ หายป วยทุ ก หน าซื่ อใจคดก็ ถู ก ตามที่ ได
เขี ยนไว ว า
`ประชาชนนี้ ให
คน
เกี ยรติ เราด วยริ มฝ ปากของเขา
ทรงตําหนิธรรมเนียม
แตใจของเขาหางไกลจากเรา
ของพวกฟาริสี
7 เขานมั ส การเราโดยหาประ(มธ 15:1-20)
ครั้ งนั้ นพวกฟาริ สี กั บพวก โยชน มิ ได ด วยเอาบทบั ญญั ติ
ธรรมาจารย บางคน ซึ่ งได ของมนุ ษย มาอวดอ างว า เป น
มาจากกรุงเยรู ซาเล็ม พากันมา พระดํารัสสอน'
8 เจ า ทั้ งหลายละพระบั ญญั ติ
หาพระองค
2เมื่ อเขาได เห็ นเหล าสาวกของ ของพระเจา และกลับไปถือตาม

7

(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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มาระโก 7
หนา 1992
ประเพณีของมนุษย คือการลาง ภายในมนุ ษยจะกระทําให มนุษย
ถ วยเหยื อก และสิ่ งอื่ นๆเช นนี้ เป นมลทิ นได แต สิ่ งซึ่ งออกมา
อี กหลายสิ่ ง เจ าทั้ งหลายก็ ทํา จากภายในมนุ ษย สิ่ งนั้ นแหละ
อยู "
กระทําใหมนุษยเปนมลทิน
9พระองคตรัสแกเขาวา "เหมาะ 16 ใครมีหูฟงได จงฟงเถิด"
จริ งนะ ที่ เจ าทั้ งหลายได ละทิ้ ง 17 ครั้ นพระองค ได เสด็ จเข าไป
พระบัญญัติของพระเจา เพื่ อจะ ในเรือนพนประชาชนแลว เหลา
ไดถือตามประเพณีของพวกทาน สาวกของพระองค ก็ ไ ด ทู ล ถาม
10 เพราะโมเสสได สั่ งไว วา `จง พระองคถึงคําอุปมานั้ น
ให เกี ยรติ แกบิดามารดาของตน' 18 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
และ `ผู ใดดาแชงบิดามารดา ผู "ถึ ง ท านทั้ ง หลายก็ ยั งไม เข า ใจ
นั้ นตองถูกปรับโทษถึงตาย'
หรื อ ท านยั งไม เห็ นหรื อว าสิ่ ง
11 แต พวกเจ ากลั บสอนว า `ผู ใดๆแต ภายนอกที่ เข าไปภายใน
ใดจะกลาวแกบิดามารดาวา "สิ่ ง มนุ ษย จะกระทํ า ให ม นุ ษย เ ป น
ใดของข าพเจ าซึ่ งอาจเป นประ- มลทินไมได
โยชนแกท าน สิ่ งนั้ นเป นโกระ- 19 เพราะว าสิ่ งนั้ นมิ ได เข าในใจ
บั น"' แปลว าเป นของถวาย แต ลงไปในท องแล วก็ ถ ายออก
แลว
ลงสวมไป ทําใหอาหารทุกอยาง
12 เจาทั้ งหลายจึงไม อนุ ญาตให ปราศจากมลทิน"
ผู นั้ นทําสิ่ งใดต อไป เป นที่ ช วย 20 พระองค ตรั สว า "สิ่ งที่ ออก
บํารุงบิดามารดาของตน
มาจากภายในมนุ ษย สิ่ งนั้ น
13 เจ าทั้ งหลายจึ งทํ า ให พระ แหละทําใหมนุษยเปนมลทิน
วจนะของพระเจ า เป น หมั น ไป 21 เพราะว า จากภายในมนุ ษย
ด ว ยประเพณี ข องพวกท า นซึ่ ง คื อจากใจมนุ ษย มี ความคิ ดชั่ ว
พวกทานไดสอนไว และสิ่ งอื่ นๆ ร าย การล วงประเวณี การผิ ด
เชนนี้ อีกหลายสิ่ ง เจาทั้ งหลายก็ ผัวผิดเมีย การฆาตกรรม
ทําอยู "
22 การลักขโมย การโลภ ความ
14 แล วเมื่ อพระองค ได ทรง ชั่ ว การลอลวงเขา ราคะตัณหา
เรี ยกประชาชนทั้ งหลายเข ามาก็ อิจฉาตารอน การหมิ่ นประมาท
ตรั สกับเขาว า "ทานทั้ งหลายจง ความเยอหยิ่ ง ความโฉด
ฟงเราและเขาใจเถิด
23 สารพั ดการชั่ วนี้ เ กิ ดมาจาก
15 ไม มี สิ่ งใดภายนอกที่ เ ข า ไป ภายใน และทําให มนุ ษย เป น
(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"
ที่ นอน และทราบวาผีออกแลว
ทรงรักษาลูกสาวของ
ทรงรักษาชายที่ หูหนวก
หญิงชาติซีเรียฟนิเซีย
และเปนใบ
ที่ ถูกผีสิง
(มธ 15:29-31)
31 ต อมา พระองคจึ งเสด็จจาก
(มธ 15:21-28)
24 พระองค จึ งทรงลุ กขึ้ นจากที่ เขตแดนเมื องไทระและเมื อง
นั่ นไปยั งเขตแดนเมืองไทระและ ไซดอน ดําเนิ นตามทางแคว น
เมืองไซดอน แลวเขาไปในเรือน ทศบุรี มายังทะเลกาลิลี
แห งหนึ่ งประสงค จะมิ ให ผู ใดรู 32 เขาพาชายหู หนวกพู ดติ ด
อางคนหนึ่ งมาหาพระองค แลว
แตพระองคจะซอนอยู มิได
25 เพราะผู หญิงคนหนึ่ งซึ่ งมี ลูก ทู ลอ อนวอนขอพระองค ให ทรง
สาวที่ มี ผี โสโครกสิ ง เมื่ อได ยิน วางพระหัตถบนคนนั้ น
ข า วถึ ง พระองค ก็ มากราบลงที่ 33 พระองค จึ งทรงนํ า คนนั้ น
ออกจากประชาชนไปอยู ต าง
พระบาทของพระองค
26 ผู หญิงนั้ นเปนชาวกรี ก ชาติ หาก ทรงเอานิ้ วพระหั ตถ ยอน
และ
ซี เรี ยฟ นิ เซี ย และนางทู ลอ อน เข าที่ หู ของชายผู นั้ น
วอนขอพระองคใหขับผีออกจาก ทรงบ วนน้ํา ลายเอานิ้ วพระหั ตถ
จิ้ มแตะลิ้ นคนนั้ น
ลูกสาวของตน
27 ฝ ายพระเยซู ตรั สแก นางนั้ น 34 แล วพระองค ทรงแหงนพระ
ว า "ให พวกลู กกิ นอิ่ มเสี ยก อน พักตรดูฟาสวรรค ทรงถอนพระ
เพราะว าซึ่ งจะเอาอาหารของลู ก ทัยตรัสแกคนนั้ นวา "เอฟฟาธา"
แปลวา "จงเปดออก"
โยนใหแกสุนัขก็ไมควร"
28 แต น างทู ล ตอบพระองค ว า 35 แล วในทั นใดนั้ นหู ค นนั้ นก็
"จริ งด วย พระองค เจ าข า แต ปกติ สิ่ งที่ ขัดลิ้ นนั้ นก็ หลุ ดและ
สุ นั ขที่ อยู ใต โต ะนั้ นย อมกิ นเดน เขาพูดไดชัด
36 พระองค ท รงห า มปรามคน
อาหารของลูก"
29 แล วพระองค ตรั สแก น างว า ทั้ งหลายมิใหแจงความนี้ แกผู ใด
"เพราะเหตุ ถ อ ยคํานี้ จงกลั บไป เลย แต พระองค ยิ่ งทรงห าม
เถิ ด ผี ออกจากลู กสาวของเจ า ปรามพวกเขา เขาก็ยิ่งเลาลือไป
มาก
แลว"
30 ฝ ายหญิ งนั้ นเมื่ อไปยั งเรื อน 37 พวกเขาก็ ประหลาดใจเหลื อ
ของตน ได เห็ นลู กนอนอยู บน เกิ น พู ดกั นว า "พระองค ทรง
(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
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มาระโก 7, 8
หนา 1994
กระทําล วนแต ดี ทั้ งนั้ น ทรง 8 คนทั้ งปวงได รั บประทานจน
กระทําคนหูหนวกให ได ยิน คน อิ่ มและเศษอาหารที่ เหลื อ นั้ น
ใบใหพูดได"
เขาเก็บไดเจ็ดกระบุง
ทรงเลี้ ยงอาหารคนสี่ พัน
9คนที่ รั บประทานนั้ น มี ประมาณสี่ พัน แล วพระองคตรัสสั่ ง
(มธ 15:32-39)
คราวนั้ นเมื่ อฝูงชนพากันมา ใหเขาไป
พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ
มากมายและไม มี อาหารกิ น
พระเยซู จึ งทรงเรี ยกเหล าสาวก
ทรงอธิบายคําอุปมา
ของพระองคมาตรัสแกเขาวา
เกี่ ยวกับเชื้ อขนม
2"เราสงสารคนเหล านี้ เพราะ
(มธ 16:1-12)
เขาค างอยู กั บเราได สามวั นแล ว 10 ในทันใดนั้ น พระองคก็เสด็จ
และไมมีอาหารจะกิน
ลงเรื อกั บเหล าสาวกของพระ
3 ถ า เราจะให เ ขากลั บไปบ า น องค มาถึงเขตเมืองดาลมานูธา
เมื่ อยั งอดอาหารอยู เขาจะหิ ว 11 พวกฟาริ สีออกมาและเริ่ มโต
โหยสิ้ นแรงตามทาง เพราะว า เถี ยงกั บพระองค ขอพระองค
บางคนมาไกล"
แสดงหมายสําคั ญจากฟ าสวรรค
4เหล าสาวกของพระองค จึ งทู ล หมายจะทดลองพระองค
ตอบพระองควา "ในถิ่ นทุรกัน- 12 พระองค ทรงถอนพระทั ย
ดารนี้ จะหาอาหารให เขากิ นอิ่ ม แล วตรั สว า "คนยุ คนี้ แสวงหา
ไดที่ ไหน"
หมายสําคัญทําไม เราบอกความ
5พระองคตรัสถามเขาวา "พวก จริ งแก เจ าทั้ งหลายว า จะไม
ทานมีขนมปงกี่ กอน" เขาทูลวา โปรดให ห มายสํา คั ญแก ค นยุ ค
"มีเจ็ดกอน"
นี้ "
6 พระองค จึ งตรั สสั่ งประชาชน 13 แลวพระองค เสด็ จไปจากเขา
ให นั่ งลงที่ พื้ นดิ น แล วทรงรั บ และลงเรือขามฟากไปอีก
ขนมป งเจ็ ดก อนนั้ น ทรงขอบ 14 ฝ า ยเหล า สาวกลื ม เอาขนม
พระคุ ณ แล วจึ งทรงหั กส งให ป งไป และในเรื อเขามี ขนมป ง
เหล าสาวกให เขาแจก เหล า อยู กอนเดียวเทานั้ น
สาวกจึงแจกใหประชาชน
15 พระองค ทรงกํ า ชั บเหล า
7 และเขามี ปลาเล็ กๆอยู บ าง สาวกวา "จงสังเกตและระวังเชื้ อ
พระองคจึงขอบพระคุณ แลวสั่ ง แห งพวกฟาริ สี และเชื้ อแห งเฮใหเอาปลานั้ นแจกดวย
โรดใหดี"

8

(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 เหล า สาวกจึ ง ปรึ ก ษากั นว า พระองค จึ งตรั สถามเขาว า เขา
"เพราะเหตุที่ เราไมมีขนมปง"
เห็นสิ่ งใดบางหรือไม
17 เมื่ อพระเยซู ทรงทราบจึ ง 24 คนนั้ นเงยหน า ดู แล วทู ล ว า
ตรั สแก เขาว า "เหตุ ไฉนพวก "ข าพระองค แลเห็ นคนเหมื อ น
ท านจึ งปรึ กษากั นและกั นถึ ง ตนไมเดินไปเดินมา"
เรื่ องไม มี ขนมป ง ท านยั งไม รู 25 พระองค จึ งวางพระหั ตถ บน
และไมเขาใจหรือ ใจของทานยัง ตาเขาอี ก แล วให เขาเงยหน าดู
แข็งกระดางหรือ
และตาของเขาก็ ห ายเป น ปกติ
18 มี ตาแลวยังไมเห็ นหรือ มี หู แลเห็นคนทั้ งหลายไดชัดเจน
แล วยั งไม ได ยินหรื อ ท านทั้ ง 26 พระองค จึ งตรั สสั่ งคนนั้ นให
หลายจําไมไดหรือ
กลับตรงไปยังบานของตน แลว
19 เมื่ อเราหักขนมปงหากอนให กําชั บว า "อย าเข าไปในเมื อง
แก คนห าพั นคนนั้ น ท านทั้ ง หรื อ เล า ให ใ ครในเมื อ งนั้ นฟ ง
หลายเก็ บเศษที่ เหลื อ นั้ นได กี่ เลย"
กระบุง" เขาทูลตอบพระองควา
การยอมรับของเปโตร
"ไดสิบสองกระบุง"
(มธ 16:13-16)
20 "เมื่ อแจกขนมปงเจ็ดกอนให
(ลก 9:18-20)
แกคนสี่ พันคนนั้ น ทานทั้ งหลาย 27 พระเยซู ได เสด็ จกั บเหล า
เก็บเศษที่ เหลือไดกี่ กระบุง" เขา สาวกของพระองค ออกไปยั ง
ทูลตอบวา "ไดเจ็ดกระบุง"
เมื องต างๆในแขวงซี ซารี ยา
21 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า ฟลิปป เมื่ ออยู ตามทางนั้ น พระ
"เปนไฉนพวกทานยังไมเขาใจ"
องคตรั สถามเหลาสาวกวา "คน
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอด
ทั้ งหลายพูดกันวาเราเปนผู ใด"
ใกลเมืองเบธไซดา
28 เขาทู ลตอบว า "เขาว าเป น
22 พระองค จึ งไปยั งเมื องเบธ- ยอหนผู ใหรับบัพติศมา แตบาง
ไซดา เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ ง คนวาเปนเอลียาห และคนอื่ นวา
มาหาพระองค ทู ลอ อนวอนขอ เปนคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ"
พระองคใหโปรดถูกตองคนนั้ น
23 พระองค ได ท รงจู งมื อคนตา 29 พระองค จึ ง ตรั ส ถามเขาว า
บอดออกไปนอกเมื อง เมื่ อได "ฝ า ยพวกท า นเล า ว า เราเป นผู
ทรงบ วนน้ํ า ลายลงที่ ตาคนนั้ น ใด" เปโตรทู ลตอบพระองค ว า
และวางพระหั ตถ บนเขาแล ว "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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มาระโก 8, 9
หนา 1996
30 แล วพระองค ทรงกําชั บห าม 35 เพราะว าผู ใดใคร จะเอาชี วิ ต
เหล า สาวกไม ให บอกผู ใดถึ ง รอด ผู นั้ นจะเสี ยชี วิต แต ผู ใด
พระองค
จะเสี ยชี วิตเพราะเห็ นแกเราและ
31 พระองค จึ งทรงเริ่ มกล าว ข าวประเสริ ฐ ผู นั้ นจะได ชี วิ ต
สอนสาวกวา บุตรมนุษยจะตอง รอด
ทนทุ ก ข ท รมานหลายประการ 36 เพราะถ า ผู ใดจะได สิ่ งของ
พวกผู ใหญ พวกปุ โรหิ ตใหญ สิ้ นทั้ งโลก แต ต องสู ญเสี ยจิ ต
และพวกธรรมาจารย จะปฏิ เ สธ วิ ญญาณของตน ผู นั้ นจะได
พระองค และพระองค จะต อง ประโยชนอะไร
ถูกประหารชีวิต แตในวันที่ สาม 37 เพราะว าผู นั้ น จะนําอะไรไป
พระองคจะทรงเปนขึ้ นมาใหม
แลกเอาจิ ตวิ ญญาณของตนกลั บ
32 คําเหล านี้ พระองค ตรั สอย าง คืนมา
เป ดเผย ฝ ายเปโตรจึ งจั บพระ 38 เหตุ ฉะนั้ น ถ าผู ใดมี ความ
องค แลวเริ่ มทูลหามพระองค
อายเพราะเราและถอยคําของเรา
33 พระองค จึ งทรงหั นพระ ในชั่ วอายุ นี้ ซึ่ งประกอบด วย
พั กตร ดู เหล าสาวกของพระองค การลวงประเวณีและการผิดบาป
แลวทรงติเปโตรวา "อายซาตาน บุ ตรมนุ ษย ก็ จะมี ความอาย
จงถอยไปขางหลังเรา เพราะเจา เพราะผู นั้ นในเวลาเมื่ อพระ
มิไดคิ ดตามพระดําริของพระเจา องคจะเสด็ จมาดวยสง าราศี แห ง
แตตามความคิดของมนุษย"
พระบิดาของพระองค และด วย
ยอมแบกกางเขน
เหลาทูตสวรรคผู บริสุทธิ์ "
การจําแลงพระกาย
หรือมีความละอาย
ของพระคริสต
ในการติดตามพระเยซู
(มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)
(มธ 16:24-27)
พระองค ยั ง ตรั ส แก เ ขาว า
(ลก 9:23-26)
"เราบอกความจริ ง แก ท า น
34 และเมื่ อพระองค ท รงร อ ง
เรี ย กประชาชนกั บ เหล า สาวก ทั้ งหลายวา ในพวกทานที่ ยืนอยู
ของพระองค ให เข ามาแล ว จึ ง ที่ นี่ มี บางคนที่ จะไม รู รสความ
ตรั สแก เขาว า "ถ าผู ใดใคร จะ ตายจนกว าจะได เห็ นอาณาจั กร
ตามเรามา ให ผู นั้ นเอาชนะตั ว ของพระเจามาดวยฤทธานุภาพ"
เอง และรับกางเขนของตนแบก 2ครั้ นลวงไปไดหกวันแลว พระ
เยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และ
และตามเรามา

9

(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

41_mar.pub
page 24

Friday, December 09, 2005 13:59

หนา 1997
มาระโก 9
ยอหนขึ้ นภูเขาสูงแตลําพัง แลว เก็ บงําไว แต ซั กถามกั นว า ที่
พระกายของพระองค ก็ เ ปลี่ ยน ตรั ส ว า จะเป น ขึ้ นมาจากความ
ไปตอหนาเขา
ตายนั้ น จะหมายความว าอย าง
3และฉลองพระองคก็ ส องประ- ไร
กายขาวดุ จหิ มะ จะหาช างฟอก 11 เขาจึ งทู ลถามพระองค ว า
ผ า ทั่ วแผ น ดิ น โลกฟอกให ขาว "เหตุ ไฉนพวกธรรมาจารย จึ งว า
อยางนั้ นก็ไมได
เอลียาหจะตองมากอน"
4แล วเอลี ยาห กั บโมเสสก็ ปรา- 12 พระองค ตรั สตอบเขาว า
กฏแก พวกสาวกเหล านั้ น และ "เอลี ยาห ต องมาก อนจริ ง และ
เฝาสนทนากับพระเยซู
ทําให สิ่ งทั้ งปวงคื นสู สภาพเดิ ม
5ฝายเปโตรทูลพระเยซูวา "พระ อนึ่ งมี คําเขี ยนไว อย างไรถึงบุ ตร
อาจารย เจ าข า ซึ่ งเราอยู ที่ นี่ ก็ ดี มนุ ษย ว า พระองค จะต องทน
ให พวกข าพระองค ทําพลั บพลา ทุ กข เวทนาหลายประการ และ
สามหลั ง สําหรั บพระองค หลั ง คนจะดูหมิ่ นละทิ้ งพระองคเสีย
หนึ่ ง สําหรั บโมเสสหลั งหนึ่ ง 13 แต เราบอกแก ท านทั้ งหลาย
สําหรับเอลียาหหลังหนึ่ ง"
ว า เอลี ยาห นั้ นได มาแลว และ
6ที่ เปโตรพู ด อย า งนั้ นก็ เ พราะ ซึ่ งเขาใคร จะทําแก ท านอย างไร
ไม รู จะว าอย างไร ด วยเขาทั้ ง เขาก็ ได กระทําแล ว ตามที่ มี คํา
หลายกําลังกลัวนัก
เขียนกลาวไวถึงทาน"
7 แล วมี เมฆมาปกคลุ มเขาไว
อัครสาวกเกาคน
และมี พระสุ ร เสี ยงออกมาจาก
ที่ ขาดฤทธิ์ อํานาจ
เมฆนั้ นว า "ท านผู นี้ เป นบุ ตรที่
(มธ 17:14-21)
รักของเรา จงฟงทานเถิด"
(ลก 9:37-42)
8ทันใดนั้ น เมื่ อสาวกแลดูรอบก็ 14 เมื่ อพระองค ไ ด เ สด็ จมายั ง
ไมเห็นผู ใด เห็นแตพระเยซูทรง เหลาสาวก ก็ทอดพระเนตรเห็น
อยู กับเขา
ฝู ง ชนเป นอั นมากอยู ล อมรอบ
9เมื่ อกําลังลงมาจากภูเขา พระ เขา และพวกธรรมาจารย กําลั ง
องค ตรั สกําชั บเหล าสาวกไม ให ซักไซไลเลียงเขาอยู
นํา สิ่ งที่ ได เห็ นนั้ นไปบอกแก ผู 15 ในทั นใดนั้ น เมื่ อบรรดา
ใดเลย จนกวาบุตรมนุษยจะเปน ประชาชนเห็ น พระองค ก็ ประขึ้ นมาจากความตาย
หลาดใจนั ก จึ งวิ่ งเข ามาเคารพ
10 เหตุ การณ นั้ น เหล าสาวกก็ 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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มาระโก 9
หนา 1998
16 พระองค จึ งตรั สถามพวก ทําได ขอโปรดกรุณาและชวยเรา
ธรรมาจารย ว า "ท านซั กไซ ไล เถิด"
เลียงกับเขาดวยขอความอันใด"
23 พระเยซูจึ งตรั สแกบิดานั้ นวา
17 มี ค นหนึ่ งในหมู ประชาชน "ถ าท านเชื่ อได ใครเชื่ อก็ ทําให
ทู ลตอบว า "อาจารย เจ าข า ข า ไดทุกสิ่ ง"
พระองค ไ ด พาบุ ต รชายของข า 24 ทันใดนั้ น บิดาของเด็กก็รอง
พระองค มาหาพระองค เพราะผี ทู ลด วยน้ํ า ตาไหลว า "ข าพระ
ใบเขาสิง
องค เชื่ อ พระองค เจ าข า ที่ ข า
18 ผี พาเขาไปที่ ไหนๆก็ ทํ า ให พระองคยังขาดความเชื่ อนั้ น ขอ
ลมชักดิ้ นไป มีอาการน้ําลายฟูม พระองค ท รงโปรดช วยให เ ชื่ อ
ปากและขบเขี้ ยวเคี้ ยวฟ นแล วก็ เถิด"
อ อนระโหย ข าพระองค ได ขอ 25 เมื่ อพระเยซู ทอดพระเนตร
เหล าสาวกของพระองค ให ขั บผี เห็ นประชาชนกํ า ลั งวิ่ งเข า มา
นั้ นออกเสี ย แต เขาขั บให ออก พระองค ตรั สสําทั บผี โสโครกนั้ น
ไมได"
วา "อายผีใบหูหนวก เราสั่ งเจา
19 พระองค จึ งตรั สแก คนนั้ นว า ให ออกมาจากเขา อย าได กลั บ
"โอ คนในยุ คที่ ขาดความเชื่ อ เขาสิงเขาอีกเลย"
เราจะต องอยู กั บเจ านานเท าใด 26 ผี นั้ นจึ งร องอื้ ออึ งทําให เด็ ก
เราจะต องอดทนกั บเจ านานเท า นั้ นชั กดิ้ นเป นอั นมาก แล วก็
ใด จงพาเด็กนั้ นมาหาเราเถิด"
ออกมา เด็ กนั้ นก็แน นิ่ งเหมื อน
20 เขาก็ พ าเด็ กนั้ นมาหาพระ คนตาย จนมี หลายคนกล าวว า
องค และเมื่ อเห็นพระองค แล ว "เขาตายแลว"
ในทันใดนั้ นผีนั้ นจึงทําให เขาชั ก 27 แต พระเยซู ท รงจั บมื อ พยุ ง
ลมลงกลิ้ งเกลือกที่ ดิน มีน้ําลาย เด็กนั้ น เด็กนั้ นก็ยืนขึ้ น
ฟูมปาก
28 เมื่ อพระองค เสด็ จเข าใน
21 พระองค จึ งตรั สถามบิ ดานั้ น เรื อนแล ว เหล าสาวกของพระ
ว า "เป นอย างนี้ มานานสั กเท า องค มาทู ลถามพระองค เปนส วน
ไร" บิดาทูลตอบวา "ตั้ งแตเปน ตัววา "เหตุไฉนพวกขาพระองค
เด็กเล็กๆมา
ขับผีนั้ นออกไมได"
22 และผี ก็ ทํ า ให เ ด็ ก ตกในไฟ 29 พระองค ตรั สตอบเขาว า "ผี
และในน้ํา บ อยๆหมายจะฆ าเสี ย อย า งนี้ จะขั บให อ อกไม ไ ด เ ลย
ให ตาย แต ถ าพระองค สามารถ เว นแต โดยการอธิ ษฐานและการ
(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"
ทรงเรี ยกสาวกสิ บสองคนนั้ นมา
พระเยซูทรงพยากรณถึง
ตรัสแกเขาวา "ถาผู ใดใครจะได
เป นคนต น ก็ ให ผู นั้ นเป นคน
การสิ้ นพระชนมและ
ทายสุด และเปนผู รับใชของคน
การฟ นคืนพระชนม
ทั้ งปวง"
(มธ 17:22-23; ลก 9:43)
30 พระองค กั บเหล าสาวกจึ ง 36 พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ
ออกไปจากที่ นั่ น ดําเนิ นไปใน คนหนึ่ งมาใหยืนทามกลางเหล า
แคว นกาลิ ลี แต พระองค ไม สาวก แล วทรงอุ มเด็ กนั้ นไว
ตรัสแกเหลาสาวกวา
ประสงคจะใหผู ใดรู
31 ดวยวาพระองคตรัสพร่ําสอน 37 "ถ าผู ใดจะรั บเด็ กเล็ กๆ
สาวกของพระองค ว า "บุ ตร เช นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผู
มนุ ษย จะต องถู กมอบไว ใน นั้ นก็รับเรา และผู ใดไดรับเรา ผู
เงื้ อมมื อ ของคนทั้ งหลายและ นั้ นก็ มิใชรับเรา แตรับพระองค
เขาจะประหารท านเสี ย เมื่ อ ผู ทรงใชเรามา"
ทรงวากลาวสาวกที่
ประหารแลว ในวันที่ สามทานจะ
ชอบวิพากษวิจารณ
เปนขึ้ นมาใหม"
(ลก 9:49-50)
32 แต ถ อยคํานี้ เหล าสาวกหา
เข าใจไม ครั้ นจะทู ลถามพระ 38 ยอห นจึ งทู ลพระองค ว า
"พระอาจารย เจ าข า พวกข า
องคก็เกรงใจ
พระองค ได เห็ นคนหนึ่ งขั บผี
สาวกคนไหนจะเปนใหญกวา
ออกโดยพระนามของพระองค
(มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)
33 พระองค จึ งเสด็ จมายั งเมื อง ซึ่ งคนนั้ นมิ ไ ด ต ามพวกเรามา
คาเปอรนาอุม และเมื่ อเขาไปใน และพวกข าพระองค ได ห ามเขา
เรื อนแล ว พระองค ตรั สถาม เพราะเขามิไดตามพวกเรามา"
เหล าสาวกว า "เมื่ อมาตามทาง 39 พระเยซูจึงตรัสวา "อยาหาม
นั้ น ท านทั้ งหลายได โต แย งกั น เขาเลย เพราะว าไม มี ผู ใดจะ
กระทํา การอั ศจรรย ในนามของ
ดวยขอความอันใด"
34 เหล าสาวกก็ นิ่ งอยู เพราะ เรา แล วอี กประเดี๋ ยวหนึ่ งอาจ
เมื่ อ มาตามทางนั้ น เขาได เถี ยง กลับพูดประณามเรา
กั นว า คนไหนจะเป นใหญ กว า 40 เพราะผู ใดไม เป นฝ ายต อสู
เรา ผู นั้ นก็เปนฝายเราแลว
กัน
35 พระองค ได ประทั บนั่ ง แล ว 41 เพราะเราบอกความจริ ง แก
(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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มาระโก 9, 10
หนา 2000
ท านว า ผู ใดจะเอาน้ํ า ถ วยหนึ่ ง ชําระดวยไฟ และเครื่ องบูชาทุก
ให พวกท า นดื่ มในนามของเรา อยางจะตองถูกชําระดวยเกลือ
เพราะท านทั้ งหลายเปนฝายพระ 50 เกลื อเปนของดี แตถาเกลือ
คริสต ผู นั้ นจะขาดบําเหน็จก็หา หมดรสเค็ มแล ว จะทําให กลั บ
มิได
เค็มอีกอยางไรได ทานทั้ งหลาย
ทรงเตือนถึงนรก
จงมี เกลื อในตั ว และจงอยู สงบ
สุ
ขซึ่ งกันและกัน"
42 แต ผู ใดจะทําผู เล็กน อยเหลา
คําบัญชาของพระเยซู
นี้ คนหนึ่ งที่ เชื่ อในเราให ห ลง
ผิ ด ถ าเอาหิ นโม ก อนใหญ ผู ก
เกี่ ยวกับการหยาราง
คอผู นั้ นถวงเสียในทะเลก็ดีกวา
(มธ 5:31-32; 19:1-9)
43 และถ ามื อของท านทํ า ให
(ลก 16:18; 1 คร 7:10)
ท านหลงผิ ด จงตั ดมั นทิ้ งเสี ย
ฝ ายพระองค ไ ด ท รงลุ ก
ซึ่ งจะเข าสู ชี วิตด วยมื อด วนยั งดี
ขึ้ นเสด็ จจากที่ นั่ น เข า
กว ามีสองมือและตองตกนรกใน ในเขตแดนแคว นยู เดี ย ไปตาม
ไฟที่ ไมมีวันดับ
ทางแม น้ํา จอร แดนฟากข างโน น
44 ในที่ นั้ น ตั วหนอนก็ ไม ตาย และประชาชนพากั นมาหาพระ
และไฟก็ไมดับเลย
องคอีก พระองคจึงตรัสสั่ งสอน
45 ถ า เท าของท า นทํ า ให ท า น เขาอี ก ตามที่ พระองค ท รงเคย
หลงผิด จงตัดมันทิ้ งเสีย ซึ่ งจะ สอนนั้ น
เข าสู ชี วิตด วยเทาด วนยังดีกว ามี 2พวกฟาริ สี มาทดลองพระองค
เท าสองเท าและต องถู กทิ้ งลงใน ทู ลถามพระองค ว า "ผู ชายจะ
นรกในไฟที่ ไมมีวันดับ
หย า ภรรยาของตนเป น การถู ก
46 ในที่ นั้ น ตั วหนอนก็ ไม ตาย ต อ งตามพระราชบั ญญั ติ ห รื อ
และไฟก็ไมดับเลย
ไม"
47 ถ าตาของทานทําใหทานหลง 3พระองค ตรั สถามเขาว า "โมผิด จงควักออกทิ้ งเสีย ซึ่ งจะเขา เสสไดบัญญัติไววาอยางไร"
ในอาณาจั กรของพระเจ าด วยตา 4เขาทูลตอบวา "โมเสสอนุญาต
ข างเดี ยวยั งดี กว ามีสองตา และ ให ทํา หนั งสื อ หย าภรรยาแล วก็
ตองถูกทิ้ งในไฟนรก
หยาให"
48 ในที่ นั้ น ตั วหนอนก็ ไม ตาย 5 พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว า
และไฟก็ไมดับเลย
"โมเสสได เ ขี ยนข อบั ง คั บนั้ น
49 ด วยว าคนทั้ งปวงจะต องถู ก เพราะเหตุ ใจพวกเจ าแข็ งกระ-

10

(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
เห็ นดั งนั้ นก็ ไม พอพระทั ย จึ ง
6แต ตั้ งแต เดิ มสร างโลก `พระ ตรัสแกเหลาสาวกวา "จงยอมให
เจ าได ทรงสร างพวกเขาให เป น เด็กเล็กๆเขามาหาเรา อยาหาม
ชายและหญิง
เขาเลย เพราะว าอาณาจั กร
7เพราะเหตุ นี้ ผู ชายจะจากบิ ดา ของพระเจาย อมเป นของคนเชน
มารดาของเขา จะไปผู กพั นอยู เด็กเหลานั้ น
กับภรรยา
15 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
8และเขาทั้ งสองจะเป นเนื้ ออั น หลายวา ผู หนึ่ งผู ใดมิไดรับอาเดี ยวกั น' เขาจึ งไม เป นสองต อ ณาจั กรของพระเจ า เหมื อนเด็ ก
ไป แตเปนเนื้ ออันเดียวกัน
เล็ กๆ ผู นั้ นจะเข าในอาณาจั กร
9เหตุ ฉะนั้ น ซึ่ งพระเจ าได ทรง นั้ นไมได"
ผูกพันกันแลว อยาใหมนุษยทํา 16 แล วพระองค ทรงอุ มเด็ ก
ใหพรากจากกันเลย"
เล็กๆเหลานั้ น วางพระหัตถบน
10 เมื่ อเข าไปในเรื อนแล วเหล า เขา แลวทรงอวยพรให
สาวกของพระองค ทู ล ถามพระ
เรื่ องเศรษฐีหนุ ม
องคอีกถึงเรื่ องนั้ น
(มธ 19:16-30)
11 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
(ลก 18:18-20)
"ถาผู ใดหยาภรรยาของตน แลว 17 เมื่ อพระองค กําลั งเสด็ จออก
ไปมี ภรรยาใหม ผู นั้ นก็ ได ผิ ด ไปตามทาง มี คนหนึ่ งวิ่ งมาหา
ประเวณีตอเธอ
พระองค คุ ก เข า ลงทู ล ถามพระ
12 และถ าหญิ งจะหย าสามี ของ องควา "ทานอาจารยผู ประเสริฐ
ตน แลวไปมีสามีใหม หญิงนั้ น ข า พเจ าจะกระทํา ประการใดจึ ง
ก็ผิดประเวณี"
จะไดชีวิตนิรันดรเปนมรดก"
จงยอมใหเด็กเล็กๆเขามา
18 พระเยซู ต รั ส ถามคนนั้ นว า
(มธ 19:13-15)
"ท านเรี ยกเราว าประเสริ ฐทําไม
(ลก 18:15-17)
ไมมี ใครประเสริ ฐเวนแตพระเจา
13 ขณะนั้ น เขาพาเด็ กเล็ กๆมา องคเดียว
หาพระองค เพื่ อจะใหพระองค 19 ท านรู จั กพระบั ญญั ติ แล วซึ่ ง
ทรงถูกต องตัวเด็กนั้ น แตเหลา ว า `อย าลวงประเวณี ผัวเมี ยเขา
สาวกก็ห ามปรามคนที่ พาเด็ กมา อย าฆ าคน อย าลั กทรั พย อย า
นั้ น
เปนพยานเท็จ อยาฉอเขา จง
14 เมื่ อพระเยซู ทอดพระเนตร 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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มาระโก 10
หนา 2002
ตน'"
นักจึงพูดกันวา "ถาอยางนั้ นใคร
20 คนนั้ นจึงทู ลตอบพระองค วา จะรอดได"
"อาจารย เจ าข า
ข อเหล านี้ 27 พระเยซู ทอดพระเนตรเหล า
ข าพเจ าได ถือรักษาไว ตั้ งแตเปน สาวกแล วตรั สว า "ฝ ายมนุ ษย
เด็กมา"
ย อมเป นไปไม ได แต ไม เป น
21 พระเยซู ทรงเพ งดู คนนั้ น ก็ แบบนั้ นกั บพระเจ า เพราะว า
ทรงรั กเขา แล วตรั สแก เขาว า พระเจ าทรงกระทําให เป นไปได
"ท านยั งขาดอยู สิ่ งหนึ่ ง จงไป ทุกสิ่ ง"
ขายบรรดาสิ่ ง ของซึ่ ง ท า นมี อ ยู 28 ฝ ายเปโตรจึ งเริ่ มทู ลพระ
แจกจายให คนอนาถา แลวท าน องค วา "ดู เถิ ด ข าพระองค ทั้ ง
จะมีทรัพยสมบัติในสวรรค แลว หลายได สละสิ่ งสารพั ด และได
จงแบกกางเขน และตามเรามา"
ติดตามพระองคมา"
22 เมื่ อเขาได ยิ นคํานั้ นก็ เสี ยใจ 29 พระเยซู ตรั สตอบว า "เรา
แล วออกไปเป นทุ กข เพราะเขามี บอกความจริงแกทานวา ถาผู ใด
ทรัพยสิ่ งของเปนอันมาก
ไดสละบาน หรือพี่ นองชายหญิง
คําทรงเตือน
หรื อบิ ดามารดา หรื อภรรยา
หรือบุตร หรือที่ ดิน เพราะเห็น
อยาไววางใจในทรัพยสมบัติ
23 พระเยซู จึ งทอดพระเนตร แกเราและขาวประเสริฐนั้ น
รอบๆแล วตรั สแก เ หล า สาวก 30 ในเวลานี้ ผู นั้ นจะได รั บตอบ
ของพระองควา "คนมั่ งมี จะเขา แทนร อยเท า คื อบ าน พี่ น อง
ในอาณาจั ก รของพระเจ าก็ ยาก ชายหญิง มารดา บุตรและที่ ดิน
ทั้ งจะถูกการขมเหงดวย และใน
นักหนา"
24 เหล าสาวกก็ ประหลาดใจ โลกหนาจะไดชีวิตนิรันดร
ด วยคําตรั สของพระองค และ 31 แต มี ห ลายคนที่ เป น คนต น
พระเยซู ตรั สแก เขาอี กว า "ลู ก จะต อ งกลั บไปเป น คนสุ ด ท า ย
เอย คนที่ วางใจในทรัพยสมบัติ และที่ เป นคนสุ ดท ายจะกลั บ
จะเข าในอาณาจักรของพระเจ าก็ เปนคนตน"
ทรงพยากรณถึง
ยากนักหนา
การสิ้ นพระชนมและ
25 ตั วอู ฐจะลอดรู เข็ มก็ ง ายกว า
คนมั่ งมี จะเข าในอาณาจั กรของ
การฟ นคืนชีพของพระเยซู
พระเจา"
(มธ 20:17-19)
26 เหล าสาวกก็ ประหลาดใจยิ่ ง 32 เมื่ อกําลังเดินทางจะขึ้ นไปยัง
(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
กรุ งเยรู ซาเล็ ม พระเยซู ก็ เสด็ จ "เมื่ อพระองค จะทรงสง าราศี นั้ น
นําหนาเขา ฝ ายเหล าสาวกก็ พา ขอให ข าพระองค นั่ งที่ เบื้ องขวา
กั นคิ ดประหลาดใจ และขณะที่ พระหัตถคนหนึ่ ง เบื้ องซายพระ
เขาตามมาก็หวาดกลัว พระองค หัตถคนหนึ่ ง"
จึ งทรงเรี ยกสาวกสิ บสองคนอี ก 38 พระเยซูจึ งตรัสแก เขาว า "ที่
แล วเริ่ มตรั สสําแดงให เขาทราบ ทานขอนั้ นทานไมเขาใจ ถวยซึ่ ง
ถึ ง เหตุ ก ารณ ซึ่ งจะเกิ ด แก พระ เราจะดื่ มนั้ นท านจะดื่ มได หรื อ
องคนั้ น
และบั พติ ศ มานั้ นซึ่ งเราจะรั บ
33 วา "ดูเถิด เราทั้ งหลายจะขึ้ น ทานจะรับไดหรือ"
ไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม และเขาจะ 39 เขาทั้ งสองทู ลตอบพระองค
มอบบุ ตรมนุ ษย ไว กั บพวกปุ โร- วา "ได พระเจาขา" พระเยซูจึง
หิ ต ใหญ แ ละพวกธรรมาจารย ตรั สแก เขาว า "ถ วยซึ่ งเราดื่ ม
และเขาเหลานั้ นจะปรับโทษทาน ทานจะดื่ มก็จริง และรับบัพติศถึ งตาย และจะมอบท านไว กั บ มาด วยบั พติ ศมาที่ เราจะรั บ ก็
คนตางชาติ
จริง
34 คนต า งชาติ นั้ นจะเยาะเย ย 40 แต ที่ จะนั่ งข า งขวาและข า ง
ทาน จะเฆี่ ยนตีทาน จะถมน้ํา- ซ ายของเรานั้ น ไม ใช พนั กงาน
ลายรดท าน และจะฆ าท านเสี ย ของเราที่ จะจั ดให แต ได ทรง
และวั นที่ สามท านจะเป นขึ้ นมา เตรี ยมไว สําหรั บผู ใดก็ จะให แก
ใหม"
ผู นั้ น"
คําขอรองของยากอบกับยอหน 41 เมื่ อสาวกสิ บคนได ยิ นแล ว
ก็ เ ริ่ มมี ค วามขุ นเคื อ งยากอบ
(มธ 20:20-28)
35 ฝ ายยากอบกั บยอห น บุ ตร และยอหน
ชายของเศเบดี เข ามาทู ลพระ 42 พระเยซู จึ งทรงเรี ยกเขาทั้ ง
องควา "พระอาจารยเจาขา ขา หลายมาตรั สแก เขาวา "ทานทั้ ง
พระองค ทั้ งสองปรารถนาจะขอ หลายรู อยู ว า ผู ที่ นั บว าเป นผู
ให พ ระองค ท รงกระทํ า ตามคํา ครองของคนต า งชาติ ย อมเป น
เจ าเหนื อเขา และผู ใหญ ทั้ ง
ขอของขาพระองค"
36 พระองค จึ ง ตรั ส ถามเขาว า หลายก็ใชอํานาจบังคับ
"ท านทั้ งสองปรารถนาจะให เรา 43 แต ในพวกท า นหาเป นอย าง
นั้ นไม ถ าผู ใดใคร จะได เป น
ทําสิ่ งใดใหทาน"
37 เขาจึ งทู ลตอบพระองค ว า ใหญ ในพวกท าน ผู นั้ นจะต อง
(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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มาระโก 10, 11
หนา 2004
เปนผู ปรนนิบัติทานทั้ งหลาย
มา เขาจึงเรียกคนตาบอดนั้ นวา
44 และถาผู ใดใครจะไดเปนเอก แก เขาว า "จงชื่ นใจและลุ กขึ้ น
เปนตน
ผู นั้ นจะตองเปนผู เถิด พระองคทรงเรียกเจา"
รับใชของคนทั้ งปวง
50 คนนั้ นก็ ทิ้ งผ าห มเสี ยลุ กขึ้ น
45 เพราะว าบุ ตรมนุ ษย มิ ได มา มาหาพระเยซู
เพื่ อรับการปรนนิบัติ แตมาเพื่ อ 51 พระเยซู จึ งตรั ส ถามเขาว า
จะปรนนิ บั ติ และประทานชี วิต "เจ าปรารถนาจะให เราทําอะไร
ของท านใหเป นค าไถ สําหรั บคน แก เจ า" คนตาบอดนั้ นทู ลพระ
เปนอันมาก"
องควา "พระอาจารยเจาขา ขอ
คนตาบอดชื่ อบารทิเมอัส
โปรดใหตาขาพระองคเห็นได"
52 พระเยซูตรัสแกเขาวา "จงไป
ไดรับการรักษาใหหาย
เถิด ความเชื่ อของเจาไดกระทํา
(มธ 20:29-34)
ให เจ าหายปกติ แล ว" ในทั นใด
(ลก 18:35-43)
นั
้ นคนตาบอดนั้ นก็เห็นได และ
46 ฝ ายพระเยซู กับพวกสาวกมา
ยังเมืองเยรีโค และเมื่ อพระองค ไดเดินทางตามพระเยซูไป
การเสด็จเขาไปใน
เสด็ จออกจากเมื อ งเยรี โคกั บ
กรุงเยรูซาเล็มอยางผู มีชัย
พวกสาวกของพระองค และ
ประชาชนเป นอั นมาก มี คนตา
(ศคย 9:9; มธ 21:1-9)
ครั้ นพระองค กั บพวก
บอดคนหนึ่ ง ชื่ อบารทิเมอัส ซึ่ ง
สาวกมาใกล กรุ งเยรู ซ าเป นบุ ตรชายของทิ เมอัส นั่ งขอ
เล็ ม ถึ งหมู บ านเบธฟายี และ
ทานอยู ที่ ริมหนทาง
47 เมื่ อคนนั้ นได ยิ นว าพระเยซู หมู บ านเบธานี เชิ งภู เขามะกอก
ชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงเริ่ มรอง เทศ พระองค ทรงใช สาวกสอง
เสียงดังวา "ทานเยซู บุตรดาวิด คน
เจาขา ขอทรงเมตตาขาพระองค 2สั่ งเขาวา "จงเขาไปในหมู บาน
ที่ อยู ตรงหน าท าน ครั้ นเข าไป
เถิด"
48 มี หลายคนห ามเขาให เขานิ่ ง แล วในทั นใดนั้ นจะพบลู กลาตั ว
เสีย แตเขายิ่ งรองเสียงดังขึ้ นวา หนึ่ งผู กอยู ที่ ยังไม มี ใครขึ้ นขี่
"บุตรดาวิดเจาขา ขอทรงเมตตา เลย จงแกมันจูงมาเถิด
3ถ าผู ใดถามท านว า `ท านทํา
ขาพระองคเถิด"
49 พระเยซู ทรงหยุ ดประทั บยื น อย างนี้ ทําไม' จงบอกว า องค
อยู แล วตรั สสั่ งให เรี ยกคนนั้ น พระผู เป นเจ าต อ งประสงค ลู ก

11

(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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หนา 2005
มาระโก 11
ลานี้ และประเดี๋ ยวพระองค จะ ไปยั ง หมู บ า นเบธานี กั บเหล า
สงกลับคืนมาใหที่ นี่ "
สาวกสิบสองคนนั้ น
4สาวกสองคนนั้ นจึงไป แลวพบ
ตนมะเดื่ อที่ ไมมีผล
ลูกลาตัวนั้ นผูกอยู นอกประตูที่ สี่
(มธ 21:19-21)
แยก เขาจึงแกมัน
12 ครั้ น รุ งขึ้ นเมื่ อพระองค กั บ
5บางคนซึ่ งยื นอยู ที่ นั่ นถามเขา สาวกออกมาจากหมู บานเบธานี
วา "แกลูกลานั้ นทําไม"
แลว พระองคก็ทรงหิว
6สาวกก็ ตอบตามพระดํา รั สสั่ ง 13 พอทอดพระเนตรเห็ นต น
ของพระเยซู แล วเขาก็ ยอมให มะเดื่ อต นหนึ่ งแต ไกลมี ใบ จึ ง
เอาไป
เสด็ จเข าไปดู ว า มี ผลหรื อไม
7สาวกจึ งจู งลู กลามาถึงพระเยซู ครั้ นมาถึ งตนนั้ นแล ว ไม เห็นมี
แล วเอาเสื้ อผ าของตนปู ลง ผลมี แต ใบเท านั้ น เพราะยั งไม
บนหลั งลา แล วพระองคจึ งทรง ถึงฤดูผลมะเดื่ อ
ลานั้ น
14 พระเยซู จึ งตรั สแก ต นนั้ นว า
8 มี ค นเป น อั น มากเอาเสื้ อผ า "ตั้ งแตนี้ ไปจะไม มี ใครได กิ นผล
ของตนปู ลงตามถนนหนทาง จากเจาเลย" เหลาสาวกของพระ
และคนอื่ นก็ ตั ดกิ่ งไม จากต นไม องค ก็ ได ยิ นคําซึ่ ง พระองค ตรั ส
มาปูลงตามทางนั้ น
นั้ น
9 ฝ า ยคนที่ เดิ นไปข า งหน า กั บ พระเยซูทรงชําระลางพระวิหาร
ผู ที่ ตามมาข างหลั ง ก็ โห ร องว า
(มธ 21:12-16)
"โฮซันนา ขอใหพระองคผู เสด็จ
(ลก 19:45-47)
มาในพระนามขององค พ ระผู 15 เมื่ อพระองค กั บสาวกมาถึ ง
เปนเจา ทรงพระเจริญ
กรุ งเยรู ซาเล็ ม พระเยซู ก็ เสด็ จ
10 ความสุ ขสวั สดิ์ มงคลจงมี แก เข าไปในพระวิ หาร แล วเริ่ มขั บ
อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษ ไล บรรดาผู ซื้ อขายในพระวิ หาร
ของเรา ที่ มาตั้ งอยู ในพระนาม นั้ น และคว่ํ า โต ะผู รั บแลกเงิ น
ขององคพระผู เปนเจา โฮซันนา กับทั้ งคว่ํามานั่ งผู ขายนกเขาเสีย
ในที่ สูงสุด"
16 และทรงห ามมิ ให ผู ใดขนสิ่ ง
11 พระเยซู ก็ เสด็ จเข ากรุ งเยรู - ใดๆเดินลัดพระวิหาร
ซาเล็ ม และเข า ไปในพระวิ ห าร 17 พระองค ตรั สสอนเขาว า "มี
เมื่ อทอดพระเนตรสิ่ งทั้ งปวง พระวจนะเขี ยนไว มิ ใ ช ห รื อ ว า
แล วเวลาก็จวนค่ํา จึงเสด็จออก `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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มาระโก 11
หนา 2006
หลายจะเรี ยกว า
เป นนิ เวศ 25 เมื่ อท านยืนอธิ ษฐานอยู ถ า
อธิ ษฐาน' แต เจ าทั้ งหลายได ท านมี เหตุ กับผู หนึ่ งผู ใด จงยก
กระทําใหเปน `ถ้ําของพวกโจร'" โทษให ผู นั้ นเสี ยเพื่ อพระบิ ด า
18 เมื่ อพวกธรรมาจารย และ ของท าน ผู ทรงสถิ ตในสวรรค
พวกปุ โรหิ ตใหญ ได ยินอย างนั้ น จะโปรดยกการละเมิ ดของท าน
จึ งหาช องที่ จะประหารพระองค ดวย
เสี ย เพราะเขากลั วพระองค 26 แต ถ า ท านทั้ งหลายไม ยก
ด ว ยว า ประชาชนประหลาดใจ โทษให พระบิดาของทาน ผู ทรง
ดวยคําสั่ งสอนของพระองค
สถิ ตในสวรรค จะไม ทรงโปรด
19 และเมื่ อถึ งเวลาเย็ น พระ ยกการละเมิ ด ของท า นเหมื อ น
องคไดเสด็จออกไปจากกรุง
กัน"
20 ครั้ นเวลาเช า เมื่ อพระองค
เกิดปญหาเรื่ อง
กับเหลาสาวกไดผานที่ นั้ นไป ก็
สิทธิอํานาจของพระเยซู
ได เห็ นมะเดื่ อต นนั้ นเหี่ ยวแห ง
(มธ 21:23-27)
ไปจนถึงราก
(ลก 20:1-8)
21 ฝ ายเปโตรระลึ กขึ้ นได จึ งทู ล 27 ฝ า ยพระองค กั บเหล า สาวก
พระองควา "พระอาจารยเจ าขา มายังกรุงเยรูซาเล็มอีก เมื่ อพระ
ดู เถิ ด ต นมะเดื่ อที่ พระองค ได องคเสด็จดําเนิ นอยู ในพระวิหาร
สาปไวนั้ นก็เหี่ ยวแหงไปแลว"
พวกปุ โรหิ ตใหญ พวกธรรมาจงเชื่ อในพระเจา
จารย และพวกผู ใหญมาหาพระ
(ยก 5:15)
องค
22 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเหล า 28 ทู ลพระองค วา "ท านมี สิ ทธิ
สาวกวา "จงเชื่ อในพระเจาเถิด
อันใดจึงไดทําสิ่ งเหลานี้ ใครให
23 เราบอกความจริ งแก ท านว า สิทธิแกทานที่ จะทําการนี้ ได"
ถาผู ใดๆจะสั่ งภูเขานี้ วา `จงลอย 29 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาว า
ไปลงทะเล' และมิไดสงสัยในใจ "เราจะถามท า นทั้ งหลายสั กข อ
แต เชื่ อว าจะเป นไปตามที่ สั่ งนั้ น หนึ่ งเหมือนกัน จงตอบเรา แลว
ก็จะเปนไปตามคําสั่ งนั้ นจริง
เราจะบอกทานวา เรากระทําการ
24 เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท านทั้ ง นี้ โดยสิทธิอันใด
หลายวา ขณะเมื่ อทานจะอธิ ษ- 30 คื อบั พติ ศมาของยอห นนั้ น
ฐานขอสิ่ งใด จงเชื่ อว าได รั บ มาจากสวรรค หรื อมาจากมนุ ษย
และทานจะไดรับสิ่ งนั้ น
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
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มาระโก 11, 12
31 เขาจึ งปรึ กษากั นว า "ถ าเรา รั บใช อี ก คนหนึ่ งไปหาคนเช า
จะว า `มาจากสวรรค ' ท านจะ สวน คนเช าสวนนั้ นก็ เอาหิ น
ถามเราว า `เหตุ ไฉนจึ งไม เชื่ อ ขวางผู รับใช นั้ นศีรษะแตก และ
ยอหนเลา'
ไลใหกลับไปอยางนาอัปยศ
32 แต ถ าเราจะว า
`มาจาก 5อี กครั้ งหนึ่ งเจ าของใช ผู รั บใช
มนุ ษย '"
เขากลั วประชาชน ไปอี กคนหนึ่ ง เขาก็ ฆ าผู รั บใช
เพราะประชาชนถือวายอหนเปน นั้ นเสี ย แล วยั งใชผู รั บใช ไปอี ก
ศาสดาพยากรณจริงๆ
หลายคน เขาก็เฆี่ ยนตีบาง ฆ า
33 เขาจึ งทู ลตอบพระเยซู ว า เสียบาง
"พวกขาพเจาไมทราบ" พระเยซู 6เจ าของสวนยั งมี บุ ตรชายที่ รั ก
จึงตรั สกับเขาวา "เราจะไมบอก คนหนึ่ ง จึงใชบุตรคนนั้ นไปเปน
ท านทั้ งหลายเหมื อนกั นว า เรา ครั้ งสุดทาย พูดวา `พวกเขาคง
กระทําการนี้ โดยสิทธิอันใด"
จะเคารพบุตรชายของเรา'
คําอุปมาเรื่ องเจาของสวน
7แตคนเชาสวนพูดกันวา `คนนี้
แหละเป นทายาท มาเถิ ด ให
ที่ ตองการพืชผล
เราฆ าเขาเสี ย แล วมรดกนั้ นจะ
(อสย 5:1-7)
ตกอยู กับเรา'
(มธ 21:33-46)
พระองค จึ ง เริ่ ม ตรั สแก 8เขาจึ งพากั นจั บบุ ตรนั้ นฆ าเสี ย
เขาเป นคํ า อุ ปม าว า และเอาศพทิ้ งไวนอกสวนองุ น
"ยั งมี ชายคนหนึ่ งได ทําสวนองุ น 9เหตุฉะนั้ น เจาของสวนองุ นจะ
แลวลอมรั้ วตนไมไวรอบ เขาได ทําประการใด ทานก็จะมาฆาคน
สกั ดบ อเก็ บน้ํา องุ น และสร าง เชาสวนเหลานั้ นเสีย แลวจะเอา
หอเฝา ใหพวกชาวสวนเชาแลว สวนองุ นนั้ นใหผู อื่ นเชา
10 ท านทั้ งหลายอานพระคั มภี ร
ก็ไปเมืองไกล
2ครั้ นถึงฤดูผลองุ น เขาจึงใช ผู ตอนนี้ แลวมิใชหรื อซึ่ งว า `ศิ ลา
รั บใช ค นหนึ่ ง ไปหาคนเช า สวน ซึ่ งชางกอไดปฏิเสธเสีย ไดกลับ
นั้ น เพื่ อเขาจะไดรับสวนผลของ กลายเปนศิลามุมเอกแลว
11 การนี้ เป นมาจากองค พระผู
สวนองุ นจากคนเชาสวน
3ฝ า ยคนเหล า นั้ น ก็ จั บผู รั บใช เป นเจ า เป นการมหั ศจรรย
นั้ นเฆี่ ยนตี แลวไลใหกลับไปมือ ประจักษแกตาเรา'"
12 ฝ า ยเขาจึ ง อยากจะจั บพระ
เปลา
4อี ก ครั้ งหนึ่ งเจ าของสวนใช ผู องค แต ว าเขากลั วประชาชน

12

(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
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มาระโก 12
หนา 2008
ด วยเขารู อยู ว าพระองค ได ตรั ส ในพระองค
คํ า อุ ปมานี้ กระทบพวกเขาเอง
พระเยซูตรัสตอบพวกสะดูสี
แลวเขาก็ไปจากพระองค
เกี่ ยวกับการเปนขึ้ นมา
คําถามเกี่ ยวกับการสงสวย
จากความตาย
(มธ 22:15-22)
(มธ 22:23-33)
(ลก 20:19-26)
(ลก 20:27-38)
13 เขาจึ งใช บางคนในพวกฟา- 18 มี พวกสะดู สี ม าหาพระองค
ริสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค พวกนี้ เป น ผู ที่ กล า วว าการฟ น
เพื่ อ จะคอยจั บผิ ดในพระดํารั ส ขึ้ นมาจากความตายนั้ นไมมี เขา
ของพระองค
ทูลถามพระองควา
14 ครั้ นมาถึ งแล วก็ ทู ลพระองค 19 "อาจารย เจ าข า โมเสสได
ว า "อาจารย เจ าข า ข าพเจ าทั้ ง เขี ยนสั่ งข า พเจ าทั้ งหลายไว ว า
หลายทราบอยู ว า ท านเป นคน `ถ าชายผู ใดตายและภรรยายั ง
ซื่ อสั ตย และมิ ได เอาใจผู ใด อยู แตไมมี บุตร ก็ ให นองชาย
เพราะท านมิ ได เห็ นแก หน าผู ใด รั บพี่ สะใภ นั้ นไว เป นภรรยาของ
แตสั่ งสอนทางของพระเจาจริงๆ ตน เพื่ อสื บเชื้ อสายของพี่ ชาย
การที่ จะส งส วยให แก ซี ซาร นั้ น ไว'
ถูกตองตามพระราชบัญญัติหรือ 20 ยั งมี พี่ น องผู ชายเจ็ ดคน พี่
ไม
หั วปมี ภรรยาแลวตาย ไมมี เชื้ อ
15 เราจะส งดี หรื อไม ส งดี " แต สาย
พระองค ทรงทราบอุ บายของเขา 21 น องที่ หนึ่ งจึ งรั บหญิ งนั้ นมา
จึ งตรั สแก เขาวา "ทานทั้ งหลาย เป นภรรยา แลวก็ตาย ยังไม มี
มาทดลองเราทําไม จงเอาเงิ น เชื้ อสาย และน องที่ สองที่ สามก็
ตราเหรียญหนึ่ งมาใหเราดู"
ทําเชนกัน
16 เขาก็ เอามาให พระองค จึ ง 22 พี่ น องทั้ งเจ็ ดคนนี้ ก็ ได รั บผู
ตรัสถามเขาวา "รูปและคําจารึก หญิ งนั้ นไว เ ป นภรรยาและไม มี
นี้ เปนของใคร" เขาทูลตอบพระ เชื้ อสาย ที่ สุ ดผู หญิ งนั้ นก็ ตาย
องควา "ของซีซาร"
ดวย
17 พระเยซู จึ งตรั สแก เขาว า 23 เหตุฉะนั้ น ในวันที่ จะฟ นขึ้ น
"ของของซีซาร จงถวายแกซีซาร มาจากความตาย เมื่ อเขาทั้ งเจ็ด
และของของพระเจา จงถวายแด เป นขึ้ นมาแล ว หญิ งนั้ นจะเป น
พระเจา" ฝายเขาก็ประหลาดใจ ภรรยาของใครด วยนางได เ ป น
(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

41_mar.pub
page 36

Friday, December 09, 2005 13:59

หนา 2009
มาระโก 12
ภรรยาของชายทั้ งเจ็ดแลว"
วา "พระบัญญัติซึ่ งเปนเอกเปน
24 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบเขาว า ใหญ กว าบั ญญั ติ ทั้ งปวงนั้ นคื อ
"พวกทานคิดผิดเสียแลว เพราะ วา `โอ คนอิสราเอล จงฟงเถิด
ท า นทั้ งหลายไม รู พระคั ม ภี ร องค พระผู เป นเจ า พระเจ า ของ
หรือฤทธิ์ เดชของพระเจา
เราทั้ งหลายเป นองค พระผู เป น
25 ด วยว าเมื่ อมนุ ษย จะฟ นขึ้ น เจาองคเดียว
มาจากความตายนั้ น เขาจะไมมี 30 และพวกท านจงรั กองค พระ
การสมรส หรื อยกให เป นสามี ผู เป นเจ าผู เป นพระเจ าของท าน
ภรรยากันอีก แตจะเปนเหมือน ด วยสุ ดจิ ตสุ ดใจของท าน ด วย
ทูตสวรรคในฟาสวรรค
สิ้ นสุดความคิด และด วยสิ้ นสุด
26 และเรื่ องคนซึ่ งตายแล วที่ เขา กําลั งของท าน' นี่ เปนพระบัญจะถู กชุบใหเป นขึ้ นอี กนั้ น ท าน ญัติที่ เปนเอกเปนใหญ
ทั้ งหลายยั งไม ไดอ านคัมภี รของ 31 และพระบั ญญั ติ ที่ ส องนั้ นก็
โมเสสตอนเรื่ องพุ มไม หรื อ ซึ่ ง เปนเชนกันคือ `จงรักเพื่ อนบาน
พระเจ าได ต รั ส ไว กั บโมเสสว า เหมื อนรั กตนเอง' พระบั ญญั ติ
`เราเป น พระเจ า ของอั บ ราฮั ม อื่ นที่ ใหญ ก ว า พระบั ญ ญั ติ ทั้ ง
เปนพระเจาของอิสอัค และเปน สองนี้ ไมมี"
พระเจาของยาโคบ'
32 ฝ า ยธรรมาจารย ค นนั้ นทู ล
27 พระองค มิ ไ ด เป นพระเจ า พระองค ว า "ดี แล วอาจารย เจ า
ของคนตาย แตทรงเปนพระเจา ขา ทานกลาวถูกจริงวาพระเจามี
ของคนเปน ทานทั้ งหลายจึงผิด แต พระองค เดี ยว และนอกจาก
มากทีเดียว"
พระองคแลวพระเจาอื่ นไมมีเลย
พระบัญญัติขอใหญที่สุด
33 และซึ่ งจะรักพระองคด วยสุด
ใจ สุ ดความเข าใจ สุ ดจิ ตและ
(มธ 22:34-40)
สิ้ นสุ ดกําลั ง และรั กเพื่ อนบ าน
(ลก 10:25-37)
28 มี ธรรมาจารย คนหนึ่ ง เมื่ อ เหมือนรั กตนเองก็ประเสริ ฐกว า
มาถึ ง ได ยิ น เขาไล เ ลี ยงกั น และ เครื่ องเผาบู ชาและเครื่ องสั ตวเห็ นวาพระองคทรงตอบเขาได ดี บูชาทั้ งสิ้ น"
จึ งทู ลถามพระองค ว า "พระ 34 เมื่ อพระเยซู ทรงเห็ นแล วว า
บั ญญั ติ ข อใดเป น เอกเป นใหญ คนนั้ นพู ดโดยใช ความคิ ด จึ ง
ตรั สแก เขาว า "ท านไม ไกลจาก
กวาบัญญัติทั้ งปวง"
29 พระเยซู จึ ง ตรั สตอบคนนั้ น อาณาจั กรของพระเจ า" 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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มาระโก 12, 13
หนา 2010
นั้ นไปไม มี ใครกล าถามพระองค
หญิงมายที่ ถวาย
ตอไปอีก
ทองแดงสองแผน
พระเยซูทรงคัดคานพวกฟาริสี
(ลก 21:1-4)
(มธ 22:41-46; ลก 20:41)
41 พระเยซู ได เสด็ จประทั บตรง
35 เมื่ อพระเยซู ทรงสั่ ง สอนอยู หน าตู เก็ บเงิ นถวาย ทรงทอด
ในพระวิ หาร ได ตรั สถามว า พระเนตรสั ง เกตประชาชนเอา
"ที่ พวกธรรมาจารย ว า พระ เงินมาใสไวในตู นั้ น และคนมั่ งมี
คริสต เปนบุตรของดาวิดนั้ นเปน หลายคนเอาเงิ น มากมาใส ในที่
ไดอยางไร
นั้ น
36 ด วยว า ดาวิ ดเองทรงกล าว 42 มี ห ญิ งม า ยคนหนึ่ งเป น คน
โดยเดชพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ว า จนเอาเหรี ยญทองแดงสองอั น
`องค พระผู เป นเจ าตรั สกั บองค มีคาประมาณสลึงหนึ่ งมาใสไว
พระผู เป นเจ า ของข าพเจ าว า 43 พระองค จึ ง ทรงเรี ย กเหล า
จงนั่ งที่ ขวามื อของเราจนกว าเรา สาวกของพระองค มาตรั สแก เขา
จะกระทํ า ให ศั ต รู ของท า นเป น วา "เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
แทนรองเทาของทาน'
หลายวา หญิงมายจนคนนี้ ไดใส
37 ดาวิ ด เองยั งได เ รี ยกท า นว า ไว ในตู เก็ บเงิ นถวายมากกว าคน
เป นองค พระผู เป นเจ า ท าน ทั้ งปวงที่ ใสไวนั้ น
จะเป น บุ ต รของดาวิ ด อย า งไร 44 เพราะว าคนทั้ งปวงนั้ นไดเอา
ได" ฝายประชาชนทั่ วไปฟงพระ เงินเหลือใช ของเขามาใสไว แต
องคดวยความยินดี
ผู หญิ งนี้ ขั ดสนที่ สุ ด ยั งได เอา
38 พระเยซู ต รั ส สอนเขาในคํา เงิ นที่ มี อยู สํ า หรั บเลี้ ยงชี วิ ต
สอนของพระองค ว า "จงระวั ง ของตนมาใสจนหมด"
พวกธรรมาจารย ให ดี ผู ที่ ชอบ
การสนทนาบน
สวมเสื้ อยาวเดินไปมา และชอบ
ภูเขามะกอกเทศ
ใหคนคํานับกลางตลาด
(มธ 24-25; ลก 21)
39 ชอบนั่ งที่ สู ง ในธรรมศาลา
เมื่ อพระองค เ สด็ จออก
และที่ อันมีเกียรติในการเลี้ ยง
จากพระวิ หาร มี สาวก
40 เขาริบเอาเรือนของหญิงม าย ของพระองค คนหนึ่ งทู ลพระ
และแสร ง อธิ ษ ฐานเสี ย ยื ด ยาว องค วา "พระอาจารย เจ าข า ดู
คนเหล า นี้ จะได รั บพระอาชญา เถิ ด ศิ ลาและตึ กเหล านี้ ใหญ
มากยิ่ งขึ้ น"
จริง"

13

(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

41_mar.pub
page 38

Friday, December 09, 2005 13:59

หนา 2011
มาระโก 13
2พระองค จึงตรั สแก สาวกนั้ นว า เกิ ดกั นดารอาหารและความ
"ท า นเห็ น ตึ ก ใหญ เ หล า นี้ หรื อ ทุ กข ยาก เหตุ การณ ทั้ งปวงนี้
ศิลาที่ ซ อนทับกันอยู ที่ นี่ ซึ่ งจะไม เป นขั้ นแรกแห งความทุ กข ลําถูกทําลายลงก็หามิได"
บาก
3เมื่ อพระองค ประทั บบนภู เขา 9แต จงระวั งตั วให ดี เพราะคน
มะกอกเทศตรงหน า พระวิ ห าร เขาจะมอบท า นทั้ งหลายไว กั บ
เปโตร ยากอบ ยอห นและ ศาล และจะเฆี่ ยนท านในธรรม
อันดรูวมากราบทูลถามพระองค ศาลา และท านจะต องยื นต อ
สวนตัววา
หน าเจ าเมื องและกษั ตริ ย เพราะ
4"ขอทรงโปรดใหขาพระองคทั้ ง เห็นแกเรา เพื่ อจะไดเปนพยาน
หลายทราบวา เหตุการณเหลานี้ แกเขา
จะบังเกิดขึ้ นเมื่ อไร สิ่ งไรจะเปน 10 ข าวประเสริ ฐจะต องประกาศ
หมายสํา คั ญว า การณ ทั้ งปวงนี้ ทั่ วประชาชาติทั้ งปวงกอน
จวนจะสําเร็จ"
11 แต ว า เมื่ อเขาจะนํ า ท า นมา
เสนทางแหงชีวิตของยุคนี้
มอบไว นั้ น อย าเป นกั งวลก อน
5พระเยซู จึ งตั้ งต นตรั สตอบเขา ว าจะพู ดอะไรดี และอย าตรึ ก
ว า "ระวั งให ดี อย าให ผู ใดล อ ตรองเลย แต จงพู ดตามซึ่ งได
ทรงโปรดให ท านพู ดในเวลานั้ น
ลวงทานใหหลง
เพราะว
าผู ที่ พู ดนั้ นมิ ใช ตั วท าน
6 ด ว ยว า จะมี หลายคนมาต า ง
อางนามของเราวา `เราเปนพระ เอง แตเปนพระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสต' และจะลอลวงคนเปนอัน 12 แม วาพี่ ก็ จะทรยศน องให ถึ ง
ความตาย พอก็จะมอบลูก และ
มากใหหลงไป
7เมื่ อท า นทั้ ง หลายจะได ยิ น ถึ ง ลู กก็ จะทรยศต อพ อแม ใหถึ งแก
การสงครามและข าวลื อเรื่ อง ความตาย
สงคราม อย าตื่ นตระหนกเลย 13 ท านจะถู กคนทั้ งปวงเกลี ยด
ด วยว าบรรดาสิ่ งเหล านี้ จําต อง ชังเพราะเห็นแกนามของเรา แต
บั งเกิ ดขึ้ น แต ที่ สุ ดปลายยั งไม ผู ที่ ทนได จนถึ งที่ สุ ด ผู นั้ นจะ
รอด
มาถึง
ความทุกขเวทนาใหญยิ่ ง
8เพราะประชาชาติ จะลุ กขึ้ นต อ
สู ประชาชาติ ราชอาณาจั กร
(มธ 24:15)
ต อสู ราชอาณาจั กร ทั้ งจะเกิ ด 14 แต เมื่ อท านทั้ งหลายจะเห็ น
แผ นดิ นไหวในที่ ต างๆ และจะ สิ่ งที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนซึ่ 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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มาระโก 13
หนา 2012
ให เกิ ดการรกร างว างเปล า ที่ คริสตอยู ที่ นี่ ' หรือ `ดูเถิด อยู ที่
ดาเนี ยลศาสดาพยากรณ ได โนน' อยาไดเชื่ อเลย
กล าวถึ งนั้ น ตั้ งอยู ในที่ ซึ่ งไม 22 ด วยว าจะมี พระคริ สต เ ที ยม
สมควรจะตั้ ง" (ให ผู อ านเข าใจ เท็ จและผู ทํา นายเที ยมเท็ จเกิ ด
เอาเถิ ด) "เวลานั้ นให ผู ที่ อยู ใน ขึ้ นหลายคน ทําหมายสําคัญและ
แคว น ยู เ ดี ยหนี ไ ปยั ง ภู เ ขาทั้ ง การมหัศจรรยเพื่ อลอลวงผู ที่ ถูก
หลาย
เลือกสรรแลวใหหลง ถาเปนได
15 ผู ที่ อยู บนดาดฟ าหลั งคา 23 แตท านทั้ งหลายจงระวั งให ดี
บาน อยาใหลงมาเขาไปเก็บขาว ดู เถิ ด เราได บอกสิ่ งสารพั ดให
ของใดๆออกจากบานของตน
แกทานทั้ งหลายไวกอนแลว
16 ผู ที่ อยู ตามทุ งนา อย าให องคพระผู เปนเจาเสด็จกลับมา
กลับไปเอาเสื้ อผาของตน
พรอมดวยสงาราศี
17 แต ในวั นเหล านั้ น วิ บั ติ 24 ภายหลั งเมื่ อคราวลําบากนั้ น
จะเกิ ดขึ้ นแก หญิ งที่ มี ครรภ พนไปแลว `ดวงอาทิตยจะมืดไป
หรือหญิงที่ มีลูกออนกินนมอยู
และดวงจันทรจะไมสองแสง
18 ท านทั้ งหลายจงอธิ ษฐานขอ 25 ดวงดาวทั้ งปวงจะตกจากฟ า
เพื่ อเหตุ การณ เหล านี้ จะไม เกิ ด และบรรดาสิ่ งที่ มี อํานาจในท อง
ขึ้ นในฤดูหนาว
ฟาจะสะเทือนสะทานไป'
19 ด วยว าในคราวนั้ นจะเกิ ด 26 เมื่ อนั้ นเขาจะเห็ น `บุ ตร
ความทุ กข ลําบากอย างที่ ไม เคย มนุ ษย เสด็ จมาบนเมฆ' ทรง
มี ตั้ งแตพระเจาทรงสรางโลกมา ฤทธานุ ภาพและสง าราศี เป นอั น
จนถึ งเวลานี้ และจะไม มี ต อไป มาก
อีกเลย
27 เมื่ อนั้ นพระองค จะทรงใช
20 ถ า องค พระผู เป น เจ า มิ ไ ด เหล าทู ตสวรรค ของพระองค ให
ทรงใหวันเหลานั้ นยนสั้ นเขา จะ รวบรวมคนทั้ งปวงที่ พระองค
ไม มี เ นื้ อหนั ง ใดๆรอดได เ ลย ทรงเลื อกสรรไว แล วจากลมทั้ งสี่
แต เพราะทรงเห็ นแก ผู ถู กเลื อก ทิศนั้ น ตั้ งแตที่ สุดปลายแผนดิน
สรรซึ่ ง พระองค ได ทรงเลื อ กไว โลกจนถึงที่ สุดขอบฟา
พระองค จึ ง ทรงให วั น เหล านั้ น
คําอุปมาเกี่ ยวกับตนมะเดื่ อ
ยนสั้ นเขา
(มธ 24:32; ลก 21:29-31)
21 และในเวลานั้ น ถ าผู ใดจะ 28 บั ดนี้ จงเรี ยนคําอุปมาเรื่ อง
บอกพวกท านว า `ดู เถิ ด พระ ต นมะเดื่ อ เมื่ อกิ่ งก านยั งอ อน
(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
และแตกใบแล ว ท านก็ รู ว าฤดู เวลาค่ํา หรือเที่ ยงคืน หรือเวลา
รอนใกลจะถึงแลว
ไกขัน หรือรุ งเชา
29 เช นนั้ นแหละ เมื่ อท านทั้ ง 36 กลั วว าจะมาฉั บพลั นและจะ
หลายเห็นสิ่ งทั้ งปวงนี้ เกิดขึ้ น ก็ พบทานนอนหลับอยู
ให รู ว าเหตุ ก ารณ นั้ น มาใกล จะ 37 ซึ่ งเราบอกพวกท าน เราก็
ถึงประตูแลว
บอกคนทั้ งปวงด วยว า จงเฝ า
30 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง ระวังอยู เถิด"
หลายว า คนชั่ วอายุ นี้ จะไม ล วง
พวกปุโรหิตใหญวางอุบาย
ลั บไปจนกว าสิ่ งทั้ งปวงนี้ บังเกิ ด
ที่ จะฆาพระเยซู
ขึ้ น
(มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)
จงเฝาคอยการเสด็จกลับมา
ยังอีกสองวันจะถึงเทศของพระคริสตอยู ตลอดเวลา
กาลป ส กาและเทศกาล
31 ฟาและดินจะลวงไป แตถอย กิ นขนมป งไร เชื้ อ พวกปุ โรหิ ต
คํา ของเราจะสู ญหายไปหามิ ไ ด ใหญ และพวกธรรมาจารย ก็ ห า
ช องที่ จะจั บพระองค ด วยอุ บาย
เลย
32 แต วั น นั้ นโมงนั้ นไม มี ใ ครรู และจะฆาเสีย
ถึ ง บรรดาทู ต สวรรค ใ นสวรรค 2แต พวกเขาพู ดกั นว า "ในวั น
หรื อพระบุ ตรก็ ไม รู รู แต พระ เลี้ ยง อย าเพ อทําเลย กลั วว า
ประชาชนจะเกิดวุ นวาย"
บิดาองคเดียว
มารียแหงหมู บานเบธานี
33 จงเฝ า ระวั งและอธิ ษฐานอยู
เพราะท านไม รู วาเวลาวั นนั้ นจะ
ชโลมพระเยซู
มาถึงเมื่ อไร
(มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)
34 ด วยว าบุ ตรมนุ ษย เปรี ยบ 3ในเวลาที่ พระองคประทั บอยู ที่
เหมื อ นเจ า ของบ า นคนหนึ่ งที่ หมู บ านเบธานี ในเรื อนของ
ออกจากบ านไปทางไกล มอบ ซีโมนคนโรคเรื้ อน ขณะเมื่ อทรง
สิ ท ธิ อํ า นาจให แก พวกผู รั บใช เอนพระกายลงเสวยอยู มี หญิ ง
ของเขา และใหรู การงานของตน ผู หนึ่ งถือผอบน้ํามันหอมนาระว า มี หน าที่ อะไรและได สั่ งนาย ดาที่ มี ราคามากมาเฝ าพระองค
ประตูใหเฝาบานอยู
และนางทําให ผอบนั้ นแตกแล ว
35 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลายจง ก็ เ ทน้ํ า มั น นั้ นลงบนพระเศี ยร
เฝ าระวั งอยู เพราะท านไม รู ว า ของพระองค
เจ าของบ านจะมาเมื่ อไร จะมา 4แต มี บางคนไมพอใจพู ดกั นว า

14

(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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มาระโก 14
หนา 2014
"เหตุ ใดจึ ง ทํ า ให น้ํ า มั น นี้ เสี ย แล วยู ด าสจึ ง คอยหาช อ งที่ จะ
เปลา
ทรยศพระองคใหแกเขา
5เพราะว าน้ํามั นนี้ ถ าขายก็ คง
เหลาสาวกตระเตรียมการ
ได เ งิ นกว า สามร อยเหรี ยญเดสําหรับเทศกาลปสกา
นาริ อั น แล วจะแจกให คนจนก็
(มธ 26:17-19; ลก 22:7)
ได" เขาจึงบนวาผู หญิงนั้ น
12 เมื่ อวั นต นเทศกาลกิ น ขนม
6ฝ ายพระเยซู ตรั สว า "อย าว า ป งไร เชื้ อ ถึ งเวลาเขาเคยฆ าลู ก
เขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได แกะสําหรับปสกานั้ น พวกสาวก
กระทําการดีแกเรา
ของพระองค มาทูลถามพระองค
7ด วยว าคนยากจนมี อยู กั บท าน ว า "พระองค ทรงปรารถนาจะ
เสมอ และท านจะทําการดี แก ให ข า พระองค ทั้ งหลายไปจั ด
เขาเมื่ อไรก็ ทําได แต เราจะ เตรี ยมป สกาให พระองค เสวยที่
ไมอยู กับทานเสมอไป
ไหน"
8ซึ่ งผู หญิงนี้ ไดกระทําก็เปนการ 13 พระองค จึ งทรงใช สาวกสอง
สุ ดกําลั งของเขา เขามาชโลม คนไป สั่ งเขาว า "จงเข าไปใน
กายของเรากอนเพื่ อการศพของ กรุงนั้ น แลวจะมีชายคนหนึ่ งทูน
เรา
หม อน้ํ า มาพบท าน จงตามคน
9 เราบอกความจริ งแก ท า นทั้ ง นั้ นไป
หลายว า ที่ ไหนๆทั่ วโลกซึ่ งข าว 14 เขาจะเข าไปในที่ ใด ท านจง
ประเสริ ฐนี้ จะประกาศไป การ บอกเจ าของเรื อนนั้ นว า พระ
ซึ่ งผู หญิ งนี้ ได กระทําก็ จะลื อไป อาจารยถามวา `หองที่ เราจะกิน
เปนที่ ระลึกถึงเขาที่ นั่ น"
ป สกากั บเหล า สาวกของเราได
ยูดาสตกลง
นั้ นอยู ที่ ไหน'
ทรยศพระเยซู
15 เจ าของเรื อนจะชี้ ใหทานเห็น
(มธ 26:14-16)
ห องใหญ ชั้ นบนที่ ตกแต งไว แล ว
(ลก 22:3-6)
ที่ นั่ นแหละ จงจั ดเตรี ยมไว
10 ฝ ายยู ดาสอิ สคาริ โอท เป น สําหรับพวกเราเถิด"
คนหนึ่ งในพวกสาวกสิ บสองคน 16 สาวกสองคนนั้ นจึ งออกเดิ น
ได ไ ปหาพวกปุ โรหิ ต ใหญ เ พื่ อ เข าไปในกรุ งและพบเหมื อน
จะทรยศพระองคใหเขา
พระดํา รั สที่ พระองค ได ตรั สแก
11 ครั้ นเขาได ยินอย างนั้ นก็ ดี ใจ เขา แล วได จั ดเตรี ยมป สกาไว
และสั ญญาว าจะให เงิ นแก ยู ดาส 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
ขอบพระคุ ณ แล วหั กส งให แก
เหลาสาวกตรัสวา "จงรับกินเถิด
การทรยศพระองค
นี่ เปนกายของเรา"
(มธ 26:20-24)
23 แลวพระองคจึงทรงหยิบถวย
(ลก 22:14, 21-23)
17 ครั้ นถึงเวลาค่ําแลว พระองค ขอบพระคุณและสงใหเขา เขาก็
รับไปดื่ มทุกคน
จึงเสด็จมากับสาวกสิบสองคน
18 เมื่ อกํ า ลั งเอนกายลงรั บ 24 แล วพระองค ต รั สแก เ ขาว า
ประทานอาหารอยู พระเยซู จึ ง "นี่ เป นโลหิ ตของเราอั นเป นโลตรั สว า "เราบอกความจริ งแก หิตแหงพันธสัญญาใหม ซึ่ งตอง
ทานทั้ งหลายวา คนหนึ่ งในพวก หลั่ งออกเพื่ อคนเปนอันมาก
ท านจะทรยศเรา คื อคนหนึ่ งที่ 25 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
รั บประทานอาหารอยู กั บเรานี่ หลายวา เราจะไมดื่ มน้ําผลแหง
เถาองุ นนี้ ต อไปอี กจนวั นนั้ นมา
แหละ"
19 ฝ า ยพวกสาวกก็ เ ริ่ มพากั น ถึ ง คื อวั นที่ เราจะดื่ มใหม ใน
เป นทุ กข และทู ลถามพระองค อาณาจักรของพระเจา"
เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู
ทีละคนวา "คือขาพระองคหรือ"
(มธ 26:31-35; ลก 22:31)
และอี กคนหนึ่ งถามว า "คื อข า
26 เมื่ อร องเพลงสรรเสริ ญแล ว
พระองคหรือ"
20 พระองค จึ ง ตรั ส ตอบเขาว า พระองค กั บเหล า สาวกก็ พากั น
"เปนคนหนึ่ งในสาวกสิบสองคน ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ
นี้ คือเปนคนจิ้ มในจานเดียวกัน 27 พระเยซู จึ งตรั สกั บเหล า
สาวกวา "ทานทั้ งหลายจะสะดุด
กับเรา
21 เพราะบุ ตรมนุ ษย จะเสด็ จไป ใจเพราะเราในคื นนี้ เอง ด วยมี
ตามที่ ได มี คํ า เขี ยนไว ถึ งพระ คําเขี ยนไว ว า `เราจะตี ผู เลี้ ยง
องค นั้ นจริ ง แต วิบั ติ แก ผู ที่ แกะ และแกะฝู งนั้ นจะกระจั ด
ทรยศบุตรมนุษย ถาคนนั้ นมิได กระจายไป'
บั งเกิ ดมาก็ จะเป นการดี ต อ คน 28 แต เมื่ อทรงชุ บให เราฟ นขึ้ น
มาแลว เราจะไปยั งแควนกาลิ ลี
นั้ นเอง"
กอนหนาทาน"
การเริ่ มตนแหงพิธีศีลระลึก
29 เปโตรทู ลพระองค ว า "แม
(มธ 26:26-29; ลก 22:17)
22 ระหว างอาหารมื้ อนั้ น พระ คนทั้ งปวงจะสะดุ ดใจ ข าพระ
เยซู ทรงหยิ บขนมป งมา ทรง 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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มาระโก 14
หนา 2016
30 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า บิดาเจาขา พระองคทรงสามารถ
"เราบอกความจริงแกทานวา ใน กระทําสิ่ งทั้ งปวงได ขอเอาถ วย
วันนี้ คือคืนนี้ เอง กอนไกจะขัน นี้ เลื่ อนพ น ไปจากข า พระองค
สองหน ท านจะปฏิ เสธเราสาม เถิ ด แต ว าอย าให เป นตามใจ
ครั้ ง"
ปรารถนาของข าพระองค แต
31 แต เปโตรทู ลแข็ งแรงที เดี ยว ให เ ป น ไปตามพระทั ยของพระ
ว า "ถึ งแม ข าพระองค จะต อง องค"
ตายกั บพระองค ข าพระองค ก็ 37 พระองค จึ งเสด็ จกลั บมาทรง
จะไมปฏิเสธพระองคเลย" เหลา พบเหลาสาวกนอนหลับอยู และ
สาวกก็ ทู ลเช นนั้ นเหมื อนกั นทุ ก ตรั สกั บเปโตรว า "ซี โมนเอ ย
คน
ท านนอนหลั บหรื อ จะคอยเฝ า
พระเยซูทรงปวดราวทรมาน
อยู สักชั่ วเวลาหนึ่ งไมไดหรือ
38 ทานทั้ งหลายจงเฝ าระวั งและ
ในสวนเกทเสมนี
อธิ
ษฐานเพื่ อท านจะไม ต อ งถู ก
(มธ 26:36-46)
การทดลอง จิ ตใจพร อมแล วก็
(ลก 22:39-46; ยน 18:1)
32 พระเยซู กั บเหล าสาวกมายั ง จริง แตเนื้ อหนังยังออนกําลัง"
ที่ แห งหนึ่ งชื่ อเกทเสมนี และ 39 พระองค จึ งเสด็ จไปอธิ ษฐาน
ทรงกล าวคํา
พระองค ต รั ส แก ส าวกของพระ อี กครั้ งหนึ่ ง
เหมื
อ
นคราวก
อ
น
องค ว า "จงนั่ งอยู ที่ นี่ ขณะเมื่ อ
40 ครั้ นพระองค เสด็ จกลั บมาก็
เราอธิษฐาน"
33 พระองคก็ พาเปโตร ยากอบ ทรงพบสาวกนอนหลั บอยู อี ก
และยอหนไปดวย แลวพระองค (เพราะตาเขาลืมไมขึ้น) และเขา
ทรงเริ่ มวิ ตกยิ่ งและหนั กพระทั ย ไมรู วาจะทูลประการใด
41 เมื่ อเสด็ จกลั บมาครั้ งที่ สาม
นัก
34 จึ งตรัสกั บเหล าสาวกว า "ใจ พระองคจึงตรัสแกเขาวา "เดี๋ ยว
เราเป นทุ กข แทบจะตาย จงเฝ า นี้ ท านจงนอนต อไปให หาย
เหนื่ อย พอเถอะ ดูเถิด เวลาซึ่ ง
อยู ที่ นี่ เถิด"
35 แล วพระองค เสด็ จดําเนิ นไป บุ ต รมนุ ษย ต องถู กทรยศให ตก
อีกหนอยหนึ่ ง ซบพระกายลงที่ อยู ในมื อ ของคนบาปนั้ นมาถึ ง
ดิ นอธิ ษฐานว า ถ าเป นได ให แลว
42 ลุกขึ้ นไปกันเถิด ดูเถิด ผู ที่
เวลานั้ นลวงพนไปจากพระองค
36 พระองคทูลวา "อับบา พระ 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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หนา 2017
มาระโก 14
ยูดาสทรยศพระเยซู
49 เราไดอยู กับทานทั้ งหลายทุก
วั นสั่ งสอนในพระวิ หาร ท านก็
ใหเขาจับตัวไป
หาไดจับเราไม แตจะตองสําเร็จ
(มธ 26:47-56)
ตามพระคัมภีร"
(ลก 22:47-53)
43 พระองคตรัสยั งไมทันขาดคํา 50 แล วสาวกทั้ งหมดได ล ะทิ้ ง
ในทั นใดนั้ น ยู ดาสซึ่ งเป นคน พระองคไวและพากันหนีไป
หนึ่ งในเหล าสาวกสิ บสองคนนั้ น 51 มี ช ายหนุ มคนหนึ่ งห มผ า
กั บหมู ชนเป นอั นมาก ถื อดาบ ป านผื นหนึ่ ง คลุ มร างกายที่
ถื อไม ตะบอง ได มาจากพวก เปลื อยเปล าของตนติ ดตามพระ
ปุ โรหิ ตใหญ พวกธรรมาจารย องคไป พวกหนุ มๆก็จับเขาไว
52 แต เขาได สลั ดผ าป านผื นนั้ น
และพวกผู ใหญ
44 ผู ที่ จะทรยศพระองค นั้ น ได ทิ้ งเสีย แลวเปลือยกายหนีไป
พระเยซูทรงเผชิญหนา
ให สั ญญาณแก เขาว า "เราจุ บผู
กั
บมหาปุโรหิตและสภา
ใด ก็เปนผู นั้ นแหละ จงจับกุม
เขาไปใหมั่ นคง"
(มธ 25:57-68)
45 และทั นที ที่ ยู ดาสมาถึ ง เขา
(ยน 18:12-14, 19-24)
ตรงเข ามาหาพระองค ทู ลว า 53 เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุ "พระอาจารยเจาขา พระอาจารย โรหิ ต และมีบรรดาพวกปุโรหิต
เจาขา" แลวจุบพระองค
ใหญ พวกผู ใหญ และพวก
46 คนเหล านั้ นก็ จั บกุ มพระ ธรรมาจารย ชุ มนุ มพร อมกั นอยู
องคไป
ที่ นั่ น
ดาบของเปโตร
54 ฝ ายเปโตรได ติ ดตามพระ
องค ไปห างๆ
จนเข าไปถึ ง
เหลาสาวกละทิ้ งพระเยซู
คฤหาสน ของมหาปุ โรหิ ต และ
(มธ 26:51-56)
47 คนหนึ่ งในพวกเหล า นั้ นที่ นั่ งผิงไฟอยู กับพวกคนใช
ยืนอยู ใกลๆ ไดชักดาบออกฟน 55 พวกปุ โรหิ ตใหญ กั บบรรดา
ผู รั บใช คนหนึ่ งของมหาปุ โรหิ ต สมาชิ ก สภาได ห าพยานมาเบิ ก
ปรั กปรําพระเยซู เพื่ อจะประหาร
ถูกหูของเขาขาด
48 พระเยซู จึ งตรั สถามพวก พระองคเสี ย แตหาหลักฐานไม
เหล านั้ นว า "ท านทั้ งหลายเห็ น ได
เราเป นโจรหรื อจึ งถื อดาบ ถื อ 56 ด วยว ามี หลายคนเป นพยาน
เท็จปรักปรําพระองค แตคําของ
ตะบองออกมาจับเรา
(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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มาระโก 14
หนา 2018
เขาแตกตางกัน
ตาย
57 มี บางคนยื นขึ้ นเบิ กความ 65 บางคนก็ เ ริ่ มถ ม น้ํ า ลายรด
เท็จปรักปรําพระองควา
พระองค ปดพระพักตรพระองค
58 "ข าพเจ าได ยินคนนี้ วา `เรา ตีพระองค แลววาแกพระองควา
จะทําลายพระวิ หารนี้ ที่ สร างไว "พยากรณ ซิ " และพวกคนใช ก็
ดวยมือมนุษย และในสามวันจะ เอาฝามือตบพระองค
สรางขึ้ นอีกวิ หารหนึ่ งซึ่ งไม สราง
เปโตรปฏิเสธพระเยซู
ดวยมือมนุษยเลย'"
(มธ 26:69-75)
59 แต คําพยานของคนเหล านั้ น
(ลก 22:56-62)
เองก็ยังแตกตางไมถูกตองกัน
66 และขณะที่ เปโตรอยู ใต
60 มหาปุ โรหิ ตจึ งลุ กขึ้ นยื น คฤหาสนขางล างนั้ น มีหญิ งคน
ท ามกลางที่ ชุ มนุ ม ถามพระเยซู หนึ่ งในพวกสาวใช ของท านมหา
ว า "ท านไม ตอบอะไรบ างหรื อ ปุโรหิตเดินมา
ซึ่ งเขาเบิกความปรักปรําทานนั้ น 67 เมื่ อ เห็ น เปโตรผิ งไฟอยู เ ขา
จะวาอยางไร"
เขม นดู แล วพู ดว า "เจ าได อยู
61 แตพระองค ทรงนิ่ งอยู มิได กับเยซูชาวนาซาเร็ธดวย"
ตอบประการใด ท านมหาปุ โร- 68 แต เปโตรปฏิ เสธว า "ที่ เจ า
หิ ตจึงถามพระองคอี กว า "ท าน ว านั้ นข าไม รู เรื่ องและไม เข าใจ"
เป น พระคริ ส ต พระบุ ต รของผู เปโตรจึ งออกไปที่ ระเบี ยงบ าน
ทรงบรมสุขหรือ"
แลวไกก็ขัน
62 พระเยซูทรงตอบวา "เราเปน 69 อี กครั้ งหนึ่ ง สาวใช คนหนึ่ ง
และท านทั้ งหลายจะได เห็ นบุ ตร ได เห็ นเปโตร แล วเริ่ มบอกกั บ
มนุ ษย นั่ งข างขวาของผู ทรง คนที่ ยืนอยู ที่ นั่ นวา "คนนี้ แหละ
ฤทธานุภาพ และเสด็จมาในเมฆ เปนพวกเขา"
แหงฟาสวรรค"
70 แต เปโตรก็ ปฏิ เสธอี ก แล ว
63 ท า นมหาปุ โรหิ ต จึ ง ฉี กเสื้ อ อี กสั กครู หนึ่ งคนทั้ งหลายที่ ยื น
ของตนแล วกล าวว า "เราต อง อยู ที่ นั่ นได วาแก เปโตรว า "เจ า
การพยานอะไรอีกเลา
เป น คนหนึ่ งในพวกเขาแน แล ว
64 ท า นทั้ งหลายได ยิ น เขาพู ด ด วยว าเจ าเป นชาวกาลิ ลี และ
หมิ่ นประมาทแลว ทานทั้ งหลาย สําเนี ยงของเจ าก็ สอไปทางเดี ยว
คิ ดเห็ นอย างไร" คนทั้ งปวงจึ ง กันดวย"
เห็ นพร อมกั นว าควรจะมี โทษถึ ง 71 แต เ ปโตรเริ่ 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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หนา 2019
มาระโก 14, 15
บานว า "คนที่ เจ าว านั้ นข าไม 6ในเทศกาลเลี้ ยงนั้ น ปลาตเคย
รู จัก"
ปลอยนักโทษคนหนึ่ งใหเขาตาม
72 แล วไก ก็ ขั น เป น ครั้ งที่ สอง ที่ เขาขอ
เปโตรจึ งระลึ กถึ ง คํา ที่ พระเยซู
ปลอยตัวบารับบัส
ตรัสไวแกเขาวา "กอนไกขันสอง
ตรึงพระเยซูบนกางเขน
หน ท านจะปฏิ เสธเราสามครั้ ง"
(มธ 27:16-26; ลก 23:16)
เมื่ อ เปโตรหวนคิ ด ขึ้ น ได ก็ ร อ ง 7มี คนหนึ่ งชื่ อบารั บบั สซึ่ งต อง
ไห
จําอยู ในจําพวกคนกบฏ ผู ที่ ได
พระเยซูทรงถูกนําไป
กระทําการฆาตกรรมในการกบฏ
อยู ตอหนาปลาต
นั้ น
(มธ 27:1-2, 11-15)
8 ประชาชนจึ ง ได ร อ งเสี ย งดั ง
(ลก 23:1-7, 13-18)
เริ่ มขอป ล าตให ทํ า ตามที่ ท า น
พอรุ งเช า พวกปุ โรหิ ต เคยทําใหเขานั้ น
ใหญ กั บพวกผู ใหญ และ 9ป ลาตได ถามเขาว า "ท านทั้ ง
พวกธรรมาจารย และบรรดา หลายปรารถนาจะให เราปล อ ย
สมาชิ กสภาได ปรึ กษากั น แล ว กษัตริยของพวกยิวหรือ"
จึ ง มั ดพระเยซู พาไปมอบไว แก 10 เพราะท านรู อยู แล วว า พวก
ปลาต
ปุ โรหิ ตใหญ ได มอบพระองค ไว
2ปลาตจึงถามพระองควา "ทาน ดวยความอิจฉา
เป น กษั ต ริ ย ของพวกยิ วหรื อ " 11 แต พวกปุ โรหิ ตใหญ ยุ ยง
พระองคตรัสตอบทานว า "ทาน ประชาชนใหขอป ลาตปล อยบาวาแลวนี่ "
รับบัสแทนพระเยซู
3 ฝ ายพวกปุ โรหิ ต ใหญ ได ฟ อ ง 12 ฝ า ยป ล าตจึ ง ถามเขาอี ก ว า
กล าวโทษพระองค เป นหลาย "ท านทั้ งหลายจะให เราทําอย าง
ประการ แต พระองค ไม ตรั ส ไรแกคนนี้ ซึ่ งทานทั้ งหลายเรียก
ตอบประการใด
วากษัตริยของพวกยิว"
4 ป ล าตจึ ง ถามพระองค อี ก ว า 13 เขาทั้ งหลายร องตะโกนอี กวา
"ท านไม ตอบอะไรหรื อ ดู เถิ ด "ตรึงเขาเสียที่ กางเขนเถิด"
เขากล าวความปรั กปรํ า ท าน 14 ป ลาตจึ งถามเขาทั้ งหลายว า
หลายประการทีเดียว"
"ตรึงทําไม เขาไดทําผิดประการ
5แตพระเยซูมิ ไดตรัสตอบประ- ใด" แต ประชาชนยิ่ งร องว า
การใดอีก ปลาตจึงอัศจรรยใจ
"ตรึงเขาเสียที่ กางเขนเถิด"

15

(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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มาระโก 15
หนา 2020
15 ป ลาตปรารถนาจะเอาใจ แห งหนึ่ งชื่ อกลโกธา แปลว า
ประชาชน จึงปลอยบารั บบัสให สถานที่ กะโหลกศีรษะ
เขา และเมื่ อได ให โบยตี พระ 23 แล วเขาเอาน้ํ า องุ นระคนกั บ
องค แล ว ก็ มอบพระเยซู ให เขา มดยอบให พระองค เสวย แต
เอาไปตรึงไวที่ กางเขน
พระองคไมรับ
16 พวกทหารจึ งนํา พระองค ไป
การตรึงบนไมกางเขน
ข า งในราชสํ า นั ก คื อ ที่ เรี ยกว า
(มธ 27:33-56)
ศาลปรี โทเรี ยม แล วเรี ยกพวก
(ลก 23:33-49)
ทหารทั้ งกองใหมาประชุมกัน
24 ครั้ นเขาตรึ งพระองค ที่ กางพระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม
เขนแลว เขาก็เอาฉลองพระองค
(มธ 27:27-31)
จั บสลากแบ งป นกั นเพื่ อจะรู ว า
17 เขาเอาเสื้ อสี ม วงมาสวมพระ ใครจะไดอะไร
องค เอาหนามสานเป นมงกุ ฎ 25 เมื่ อเขาตรึ ง พระองค ไ ว นั้ น
สวมพระเศียรพระองค
เปนเวลาเชาสามโมง
18 แล วเริ่ มคํา นั บพระองค พู ด 26 มี ข อหาที่ ลงโทษพระองค
ว า "กษั ตริ ย ของพวกยิ วเจ าข า เขี ยนไว ขางบนว า "กษัตริ ยของ
ขอทรงพระเจริญ"
พวกยิว"
19 แล วเขาได เ อาไม อ อ ตี พระ 27 เขาเอาโจรสองคนตรึ งไว
เศียรพระองค และไดถมน้ําลาย พร อมกั บพระองค ขางขวาพระ
รดพระองค แลวคุกเขาลงนมัส- หัตถคนหนึ่ ง และขางซายอีกคน
การพระองค
หนึ่ ง
20 เมื่ อเยาะเย ย พระองค แล ว 28 คํา ซึ่ งเขี ยนไว ในพระคั ม ภี ร
เขาถอดเสื้ อสี ม วงนั้ นออก แล ว แลวนั้ นจึงสําเร็จ คือที่ วา `ทาน
เอาฉลองพระองค เองสวมให ถูกนับเขากับบรรดาผู ละเมิด'
และนํ า พระองค อ อกไปเพื่ อจะ 29 ฝ ายคนทั้ ง หลายที่ เ ดิ นผ า น
ตรึงเสียที่ กางเขน
ไปมานั้ น ก็ ด าว าพระองค สั่ น
21 มี คนหนึ่ งชื่ อซี โมนชาวไซรี น ศี รษะของเขากล าวว า "เฮ ย
เป นบิ ดาของอเล็กซานเดอรและ เจ า ผู จะทํ า ลายพระวิ ห ารและ
รู ฟ ส เดิ นมาจากบ านนอกตาม สรางขึ้ นในสามวันนะ
ทางนั้ น เขาก็ เกณฑ ซี โมนให 30 จงช วยตั วเองให รอดและลง
แบกกางเขนของพระองคไป
มาจากกางเขนเถิด"
22 เขาพาพระองค มาถึ งสถานที่ 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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หนา 2021
มาระโก 15
ธรรมาจารย ก็ เ ยาะเย ยพระองค ตลอดลาง
ในระหว า งพวกเขาเองเหมื อ น 39 ส ว นนายร อ ยที่ ยื น อยู ตรง
กันวา "เขาชวยคนอื่ นใหรอดได พระพั กตรพระองค เมื่ อเห็ นวา
แตชวยตัวเองไมได
พระองค ท รงร อ งเสี ยงดั ง และ
32 ให เจ าพระคริ สต กษั ตริ ย ทรงปล อยพระวิ ญญาณจิ ตออก
แหงอิสราเอล ลงมาจากกางเขน ไปแลว จึงพูดวา "แทจริง ทาน
เดี๋ ยวนี้ เถอะ เพื่ อเราจะได เห็ น ผู นี้ เปนพระบุตรของพระเจา"
และเชื่ อ" และสองคนนั้ นที่ ถู ก 40 มี พ วกผู หญิ ง มองดู อ ยู แต
ตรึ ง ไว กั บ พระองค ก็ ก ล าวคํา ไกล ในพวกผู หญิ งนั้ นมี มารี ย
หยาบชาตอพระองค
ชาวมั กดาลา มารี ย มารดาของ
33 ครั้ นเวลาเที่ ยงก็บังเกิดความ ยากอบนอยและของโยเสส และ
มื ดทั่ วทั้ งแผ นดิ นจนถึ งบ ายสาม นางสะโลเม
โมง
41 (ผู หญิ งเหล านั้ นได ติ ด ตาม
34 พอบ ายสามโมงแล ว พระ และปรนนิบัติพระองค เมื่ อพระ
เยซู ทรงร องเสี ยงดั งว า "เอโลอี องคยังอยู ในแคว นกาลิ ลี) และ
เอโลอี ลามาสะบักธานี" แปลวา ผู ห ญิ งอื่ นอี ก หลายคนที่ ไ ด ขึ้ น
"พระเจ าของข าพระองค พระ มายั งกรุงเยรู ซาเล็ มกั บพระองค
เจ าของข าพระองค ไฉนพระ ไดอยู ที่ นั่ น
องคทรงทอดทิ้ งขาพระองคเสีย"
พระเยซูทรงถูกฝงไว
35 บางคนในพวกที่ ยืนอยู ที่ นั่ น
ในอุโมงคฝงศพของโยเซฟ
เมื่ อได ยิ นก็ พูดว า "ดู เถิ ด เขา
(มธ 27:57-61)
เรียกเอลียาห"
(ลก 23:50-56)
36 มี ค นหนึ่ งวิ่ งไปเอาฟองน้ํ า 42 ครั้ นถึ งเวลาพลบค่ํา เหตุ ที่
ชุบน้ําองุ นเปรี้ ยว เสียบปลายไม วันนั้ นเปนวันเตรียม คือวันกอน
ออ สงใหพระองคเสวย แลววา วันสะบาโต
"อยาเพิ่ ง ใหเราคอยดูวา เอลี- 43 โยเซฟเป นชาวบ านอาริ มายาหจะมาปลดเขาลงหรือไม"
เธี ย ซึ่ งอยู ในพวกสมาชิ กสภา
37 ฝ ายพระเยซู ทรงร องเสี ยงดั ง และเป นที่ นั บถื อของคนทั้ งปวง
แล วทรงปล อยพระวิ ญญาณจิ ต ทั้ งกํา ลั ง คอยท าอาณาจั ก รของ
ออกไป
พระเจ าด วย จึ งกล าเข าไปหา
38 ขณะนั้ นม า นในพระวิ หารก็ ปลาตขอพระศพพระเยซู
ขาดออกเปนสองทอน ตั้ งแตบน 44 ป ล าตก็ ประหลาดใจที่ 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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มาระโก 15, 16
หนา 2022
องค สิ้ นพระชนม แล ว จึ งเรี ยก กอนหินโตมาก
นายร อยมาถามเขาวา พระองค 5 ครั้ นเขาเข าไปในอุ โมงค แล ว
ตายแลวหรือ
ได เห็ นหนุ มคนหนึ่ งนุ งห ม
45 เมื่ อได รู เรื่ องจากนายร อ ย ผ ายาวสี ขาวนั่ งอยู ข างขวา ผู
แล ว ท านจึ งมอบพระศพให แก หญิงนั้ นก็ตกตะลึง
โยเซฟ
6 ฝ ายคนหนุ มนั้ นบอกเขาว า
46 ฝ ายโยเซฟได ซื้ อผ าป านเนื้ อ "อย าตกตะลึ งเลย พวกท านทั้ ง
ละเอี ยด และเชิ ญพระศพลงมา หลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธ
เอาผ าป านพั นหุ มไว แล วเชิ ญ ซึ่ งต องตรึ งไว ที่ กางเขน พระ
พระศพไปประดิ ษฐานไว ในอุ - องค ทรงเป นขึ้ นมาแล ว พระ
โมงค ซึ่ งได สกั ดไว ในศิ ลา แล ว องค หาไดประทับที่ นี่ ไม จงดู ที่
กลิ้ งกอนหินปดปากอุโมงคไว
ที่ เขาไดวางพระศพของพระองค
47 ฝ ายมารี ยชาวมั กดาลา และ เถิด
มารี ยมารดาของโยเสส ได เห็ น 7 แต จ งไปบอกพวกสาวกของ
ที่ ที่ พระศพบรรจุไว
พระองค ทั้ งเปโตรเถิ ดว า พระ
การฟ นคืนพระชนม
องค เสด็ จไปยั งแคว นกาลิ ลี ก อน
ท านทั้ งหลาย ท านทั้ งหลายจะ
ของพระเยซู
เห็ นพระองค ที่ นั่ น เหมื อนพระ
และเหตุการณที่ติดตามมา
องคตรัสไวแกพวกทานแลว"
(มธ 28:1-15)
ครั้ นวั น สะบาโตล วงไป 8 หญิ ง เหล า นั้ นก็ อ อกจากอุ แลว มารียชาวมักดาลา โมงค รี บหนีไป เพราะพิศวงตก
มารี ย มารดาของยากอบ และ ใจจนตัวสั่ น เขามิไดพูดกับผู ใด
นางสะโลเม ซื้ อเครื่ องหอมมา เพราะเขากลัว
เพื่ อจะไปชโลมพระศพของพระ 9ครั้ นรุ งเชาวันตนสัปดาห เมื่ อ
พระเยซูทรงเปนขึ้ นมาแลว พระ
องค
2 เวลารุ งเช า วั นต นสั ปดาห พอ องค ทรงสํ า แดงพระองค ให
ดวงอาทิตยขึ้นเขาก็มาถึงอุโมงค ปรากฏแก มารี ย ชาวมั กดาลา
3และเขาพู ดกั นว า "ใครจะ ก อน คือมารี ยคนที่ พระองคได
ช วยกลิ้ งก อ นหิ น ออกจากปาก ขับผีออกเจ็ดผี
10 มารี ย จึ ง ไปบอกพวกคนที่
อุโมงค"
4 เมื่ อเขามองดู ก็ เ ห็ นก อ นหิ น เคยอยู กั บพระองคแตกอน เขา
นั้ นกลิ้ งออกแล ว เพราะเป น กําลังรองไหเปนทุกขอยู

16

(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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หนา 2023
มาระโก 16
11 เมื่ อเขาได ยินว าพระองค ทรง 17 มีคนเชื่ อที่ ไหน หมายสําคัญ
พระชนม อยู และมารี ย ได เห็ น เหลานี้ จะบังเกิดขึ้ นที่ นั้ น คือเขา
พระองคแลว เขาก็ไมเชื่ อ
จะขับผีออกโดยนามของเรา เขา
12 ภายหลั งพระองคทรงปรากฏ จะพูดภาษาใหมหลายภาษา
พระกายอี กรู ปหนึ่ งแก ศิ ษย สอง 18 เขาจะจั บงู ได ถ าเขาดื่ มยา
คนเมื่ อเขากํ า ลั ง เดิ น ทางออก พิ ษอย างใด จะไมเป นอั นตราย
ไปบานนอก
แก เขา และเขาจะวางมือบนคน
13 ศิ ษย ส องคนนั้ นจึ ง ไปบอก ไข คนป วย แล วคนเหล านั้ นจะ
ศิษยอื่ นๆ แตเขามิไดเชื่ อ
หายโรค"
14 ภายหลั งพระองคทรงปรากฏ
การเสด็จขึ้ นสู สวรรค
แก สาวกสิ บเอ็ ดคนเมื่ อเขาเอน
ของพระเยซู
กายลงรั บประทานอยู และทรง
(ลก 24:50-53)
ติ เตี ยนเขาเพราะเขาไม เชื่ อและ
(กจ 1:6-11)
ใจดื้ อดึง ดวยเหตุที่ เขามิไดเชื่ อ 19 ครั้ นองค พระผู เป นเจ าตรั ส
คนซึ่ งได เห็ นพระองค เมื่ อพระ สั่ งเขาแล ว พระองค ทรงถู กรั บ
องคทรงเปนขึ้ นมาแลว
ขึ้ นไปในสวรรค ประทั บเบื้ อง
15 ฝ ายพระองค จึ งตรั สสั่ งพวก ขวาพระหัตถของพระเจา
สาวกว า "ท านทั้ งหลายจงออก 20 พวกสาวกเหล านั้ นจึงออกไป
ไปทั่ วโลกประกาศข าวประเสริ ฐ เทศนาสั่ งสอนทุ กแห งทุ กตําบล
แกมนุษยทุกคน
และองค พระผู เป น เจ าทรงร วม
16 ผู ที่ เชื่ อและรับบั พติ ศมาก็ จะ งานกับเขา และทรงสนับสนุนคํา
รอด แตผู ที่ ไมเชื่ อจะตองถูกลง สอนของเขาโดยหมายสํ า คั ญที่
พระอาชญา
ประกอบนั้ น 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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