า 1893
ขาวประเสริฐหนของพระเยซู
คริสต
เรียบเรียงโดยทานมัทธิว
ลําดับพงศของพระเยซูคริสต
ตั้ งตนจากอับราฮัม
หนั งสื อ ลํา ดั บพงศ พั น ธุ ของ
พระเยซูคริสต ผู ทรงเปนบุตร
ของดาวิ ด ผู ทรงเป นบุ ตรของ
อับราฮัม
2 อั บราฮั มให กํ า เนิ ดบุ ตรชื่ อ
อิ สอั ค อิ สอั คให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
ยาโคบ ยาโคบใหกําเนิดบุตรชื่ อ
ยูดาหและพี่ นองของเขา
3ยู ดาห ให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อเปเรศ
กั บเศ-ราห เ กิ ดจากนางทามาร
เปเรศให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อเฮสโรน
เฮสโรนใหกําเนิดบุตรชื่ อราม
4 รามให กํา เนิ ด บุ ต รชื่ ออั มมี นาดับ อัมมีนาดับใหกําเนิดบุตร
ชื่ อนาโชน นาโชนใหกําเนิดบุตร
ชื่ อสัลโมน
5สั ลโมนให กํา เนิ ด บุ ตรชื่ อ โบอาสเกิ ดจากนางราหั บ โบอาส
ให กําเนิดบุ ตรชื่ อโอเบดเกิดจาก
นางรูธ โอเบดใหกําเนิดบุตรชื่ อ
เจสซี
6เจสซีให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อดาวิ ดผู
เปนกษัตริย ดาวิดผู เปนกษัตริย
ใหกําเนิดบุตรชื่ อซาโลมอน เกิด
จากนางซึ่ งแต ก อนเป น ภรรยา
ของอุรียาห

1

7 ซาโลมอนให กํ า เนิ ด บุ ต รชื่ อ
เรโหโบอัม เรโหโบอัมใหกําเนิด
บุ ตรชื่ ออาบี ยาห อาบี ยาห ให
กําเนิดบุตรชื่ ออาสา
8อาสาให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อเยโฮชาฟท เยโฮชาฟทใหกําเนิดบุตร
ชื่ อเยโฮรั ม เยโฮรั มให กําเนิ ด
บุตรชื่ ออุสซียาห
9 อุ ส ซี ยาห ให กํ า เนิ ดบุ ตรชื่ อ
โยธาม โยธามใหกําเนิดบุ ตรชื่ อ
อาหั ส อาหั สให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
เฮเซคียาห
10 เฮเซคี ยาห ให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
มนั สเสห มนั สเสห ให กําเนิ ด
บุตรชื่ ออาโมน อาโมนใหกําเนิด
บุตรชื่ อโยสิยาห
11 โยสิ ยาห ใ ห กํ า เนิ ด บุ ต รชื่ อ
เยโคนิ ยาห กั บ พวกพี่ น อ งของ
เขา เกิ ดเมื่ อคราวพวกเขาต อง
ถู กกวาดไปเป นเชลยยั งกรุ ง
บาบิโลน
12 หลั งจากพวกเขาต องถู ก
กวาดไปยังกรุงบาบิโลนแลว เยโคนิ ยาห ก็ ให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อเซลาทิ เอล เซลาทิ เอลให กําเนิ ด
บุตรชื่ อเศรุบบาเบล
13 เศรุ บบาเบลให กํ า เนิ ด บุ ต ร
ชื่ ออาบี อู ด อาบี อู ดให กําเนิ ด

(1) ปฐก 12:3; ลก 3:23 (2) ปฐก 21:2; 25:26; 29:35 (3) ปฐก 38:27; นรธ 4:18-22
(5) นรธ 2:1 (6) 1 ซมอ 16:1 (7) 1 พกษ 11:43; 1 พศด 3:10 (8) 2 พกษ 15:13
(9) 2 พกษ 15:38 (10) 1 พกษ 13:2 (11) 2 พกษ 24:14 (12) 1 พศด 3:17; อสร 3:2
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มัทธิว 1
หนา 1894
บุตรชื่ อเอลีอาคิม เอลีอาคิ มให คนชอบธรรม ไม พอใจที่ จะ
กําเนิดบุตรชื่ ออาซอร
แพร งพรายความเป นไปของเธอ
14 อาซอร ให กํ า เนิ ดบุ ตรชื่ อ หมายจะถอนหมั้ นเสียลับๆ
ศาโดก ศาโดกใหกําเนิดบุตรชื่ อ 20 แต เมื่ อโยเซฟยั งคิ ดในเรื่ อง
อาคิ ม อาคิ มให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ นี้ อยู ดู เถิ ด มี ทู ตสวรรค ของ
เอลีอูด
องค พระผู เป นเจ ามาปรากฏแก
15 เอลี อู ดให กํ า เนิ ดบุ ตรชื่ อ โยเซฟในความฝ นว า "โยเซฟ
เอเลอาซาร
เอเลอาซาร ให บุ ตรดาวิ ด อย ากลั วที่ จะรั บ
กําเนิ ดบุ ตรชื่ อมั ทธาน มั ทธาน มารี ย ม าเป นภรรยาของเจ า เลย
ใหกําเนิดบุตรชื่ อยาโคบ
เพราะว า ผู ซึ่ งปฏิ ส นธิ ใ นครรภ
16 ยาโคบให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อโย- ของเธอเป น โดยเดชพระวิ ญ เซฟ สามีของนางมารีย พระเยซู ญาณบริสุทธิ์
ที่ เรียกวาพระคริ สตก็ทรงบังเกิด 21 เธอจะประสู ติบุตรชาย แล ว
มาจากนางมารีย
เจาจะเรียกนามของทานวา เยซู
17 ดั งนั้ น ตั้ งแต อับราฮัมลงมา เพราะว าท า นจะโปรดช วยชน
จนถึ ง ดาวิ ด จึ ง เป น สิ บสี่ ชั่ วคน ชาติ ของท า นให ร อดจากความ
และนั บตั้ งแต ดาวิ ดลงมาจนถึ ง ผิดบาปของเขาทั้ งหลาย"
ต องถู กกวาดไปเปนเชลยยั งกรุ ง 22 ทั้ งนี้ เกิ ดขึ้ นเพื่ อจะให สําเร็ จ
บาบิ โ ลนเป น เวลาสิ บ สี่ ชั่ วคน ตามพระวจนะขององค พ ระผู
และนั บตั้ งแต ต อ งถู ก กวาดไป เป น เจ าซึ่ งตรั ส ไว โ ดยศาสดา
เป นเชลยยั ง กรุ งบาบิ โลนจนถึ ง พยากรณวา
พระคริสตเปนสิบสี่ ชั่ วคน
23 `ดู เถิ ด หญิ งพรหมจารี คน
การตั้ งครรภและการกําเนิด
หนึ่ งจะตั้ งครรภ และจะคลอด
บุ ตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะ
จากหญิงพรหมจารี
18 เรื่ องพระกําเนิดของพระเยซู เรี ยกนามของท านว า อิ มมานู คริ สต เป นดั งนี้ คื อมารี ยผู เป น เอล ซึ่ งแปลวา พระเจาทรงอยู
มารดาของพระเยซูนั้ น เดิมโย- กับเรา'
เซฟไดสู ขอหมั้ นกันไวแลว กอน 24 ครั้ นโยเซฟตื่ นขึ้ นก็ กระทํา
ที่ จะไดอยู กินด วยกันก็ปรากฏวา ตามคํ า ซึ่ งทู ต สวรรค ข ององค
มารี ย มี ค รรภ แล วด วยเดชพระ พระผู เป นเจ าสั่ งเขานั้ น คื อได
รับมารียมาเปนภรรยา
วิญญาณบริสุทธิ์
19 แต โยเซฟสามี ของเธอเป น 25 แต มิ ได สมสู กั บเธอจนประ(16) มธ 13:55; มก 6:3; ลก 8:19 (18) มธ 12:46; ลก 1:27, 35 (19) พบญ 24:1
(20) ลก 1:35 (21) อสย 7:14; 9:6-7; ลก 1:31; ยน 1:29; กจ 4:12; คส 1:20-23
(23) อสย 7:14 (25) อพย 13:2; ลก 2:7, 21
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หนา 1895
มัทธิว 1, 2
สูติบุตรชายหัวปแลว และโยเซฟ 7 แล วเฮโรดจึ งเชิ ญพวกนั ก
เรียกนามของบุตรนั้ นวา เยซู
ปราชญ เข ามาเป นการลั บ สอบ
นักปราชญจากทิศตะวันออก
ถามเขาอยางถวนถี่ ถึงเวลาที่ ดาว
ครั้ นพระเยซู ได ทรงบั งเกิ ด นั้ นไดปรากฏขึ้ น
ที่ บานเบธเลเฮมแควนยู เดีย 8และท านได ให พวกนั กปราชญ
ในรั ชกาลของกษั ตริ ย เฮโรด ดู ไปยั งบ านเบธเลเฮมสั่ งว า "จง
เถิ ด มี พวกนั กปราชญ จากทิ ศ ไปค น หากุ ม ารนั้ นอย า งถี่ ถ วน
กั นเถิ ด เมื่ อพบแล วจงกลั บมา
ตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม
2ถามวา "กุมารที่ บังเกิดมาเปน แจ งแก เรา เพื่ อเราจะได ไป
กษั ตริ ย ของชนชาติ ยิ วนั้ นอยู ที่ นมัสการทานดวย"
ไหน เราได เห็ นดาวของท าน 9ครั้ นพวกเขาได ฟงกษั ตริยแลว
ปรากฏขึ้ นในทิ ศตะวันออก เรา เขาก็ไดลาไป และดูเถิด ดาวซึ่ ง
เขาได เห็ นในทิ ศตะวั นออกนั้ นก็
จึงมาหวังจะนมัสการทาน"
3ครั้ นกษัตริยเฮโรดไดยินดังนั้ น ได นําหน าเขาไป จนมาหยุ ดอยู
แล ว ท านก็ วุ นวายพระทั ย ทั้ ง เหนือสถานที่ ที่ กุมารอยู นั้ น
ชาวกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ก็ พ ลอยวุ น 10 เมื่ อพวกนั ก ปราชญ ได เ ห็ น
ดาวนั้ นแล ว เขาก็มี ความชื่ นชม
วายใจไปกับทานดวย
4 แล วท านให ประชุ มบรรดา ยินดียิ่งนัก
ปุ โรหิ ตใหญกั บพวกธรรมาจารย 11 ครั้ นพวกเขาเข าไปในเรื อนก็
ของประชาชน
ตรั สถามเขา พบกุมารกับนางมารียมารดา จึง
วา พระคริสต นั้ นจะบังเกิดแหง กราบถวายนมั ส การกุ ม ารนั้ น
แล วเป ดหี บหยิ บทรั พย ของเขา
ใด
5เขาทูลทานวา "ที่ บานเบธเล- ออกมาถวายแกกุ มารเปนเครื่ อง
เฮมแคว นยู เดี ย เพราะว าศาส- บรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน
และมดยอบ
ดาพยากรณไดเขียนไวดังนี้ วา
6 `บ านเบธเลเฮมในแผ นดิ น 12 และพวกนั กปราชญ ได ยินคํา
ยูเดี ย จะเปนบานเล็ กนอยที่ สุด เตือนจากพระเจาในความฝน มิ
ท ามกลางบรรดาผู ครองของยู - ใหกลับไปเฝาเฮโรด เขาจึงกลับ
เดี ยก็ หามิ ได เพราะว าเจ านาย ไปยังบานเมืองของตนทางอื่ น
เขาพาพระกุมารเยซู
คนหนึ่ งจะออกมาจากทาน ผู ซึ่ ง
จะปกครองอิสราเอลชนชาติ ของ
ไปที่ ประเทศอียิปต
เรา'"
13 ครั้ นเขาไปแล ว ดู เถิ ด ทู ต

2

(1) ปฐก 25:6; 1 พกษ 4:30; มคา 5:2; ลก 2:4-7 (2) กดว 24:17; อสย 60:3; ลก 2:1
(4) 2 พศด 34:13; 36:14; มลค 2:7 (6) มคา 5:2; ยน 7:42; วว 2:27
(7) กดว 24:17 (11) สดด 72:10; อสย 60:6 (12) โยบ 33:15-16; มธ 1:20
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มัทธิว 2
หนา 1896
สวรรคขององค พระผู เปนเจ าได 18 `ได ยิ น เสี ยงในหมู บ า นรามาปรากฏแก โยเซฟในความฝ น มาห เป นเสี ยงโอดครวญและ
แล วบอกว า "จงลุ กขึ้ นพากุ มาร รองไหและร่ําไหเปนอันมาก คือ
กั บมารดาหนี ไปประเทศอี ยิ ปต นางราเชลร องไห เพราะบุ ตรทั้ ง
และคอยอยู ที่ นั่ นจนกว า เราจะ หลายของตน นางไม รั บฟ งคํา
บอกเจา เพราะวาเฮโรดจะแสวง เล าโลม เพราะว าบุ ตรทั้ งหลาย
หากุ มารเพื่ อจะประหารชี วิ ต นั้ นไมมีแลว'
เสีย"
การกลับไปยัง
14 ในเวลากลางคื นโยเซฟจึ งลุ ก
เมืองนาซาเร็ธ
ขึ้ น พากุ มารกั บมารดาไปยั ง
(ลก 2:39-40)
ประเทศอียิปต
19 ครั้ นเฮโรดสิ้ นพระชนม แล ว
15 และได อยู ที่ นั่ นจนเฮโรดสิ้ น ดู เถิ ด ทู ตสวรรค องค หนึ่ งของ
พระชนม ทั้ งนี้ เกิดขึ้ นเพื่ อจะให องค พระผู เป นเจ ามาปรากฏ
สํ า เร็ จตามพระวจนะขององค ในความฝ นแก โยเซฟที่ ประเทศ
พระผู เ ป นเจ า ซึ่ งได ต รั สไว โดย อียิปต
ศาสดาพยากรณวา `เราไดเรียก 20 สั่ งว า "จงลุกขึ้ นพากุ มารกับ
บุ ตรชายของเราออกมาจาก มารดามายั ง แผ น ดิ น อิ ส ราเอล
ประเทศอียิปต'
เพราะคนเหล านั้ นที่ แสวงหา
กษัตริยเฮโรดมีบัญชา
ชีวิตของกุมารนั้ นตายแลว"
ใหฆาทารกแหง
21 โยเซฟจึ งลุ กขึ้ นพากุ มารกั บ
บานเบธเลเฮม
มารดามายังแผนดินอิสราเอล
16 ครั้ นเฮโรดเห็ น ว าพวกนั ก 22 แตเมื่ อไดยินวา อารเคลาอัส
ปราชญ หลอกท าน ก็ กริ้ วโกรธ ครอบครองแคว นยู เดี ยแทนเฮยิ่ งนั ก จึ งใช คนไปฆ าเด็ กทั้ ง โรดผู เปนบิดา จะไปที่ นั่ นก็กลัว
หมดในบ านเบธเลเฮมและที่ และเมื่ อ ได ทราบการเตื อนจาก
ใกลเคียงทั้ งสิ้ น ตั้ งแต อายุสอง พระเจ าในความฝ น จึ งเลี่ ยงไป
ขวบลงมา ซึ่ งพอดี กั บเวลาที่ ยังบริเวณแควนกาลิลี
ทานไดถามพวกนักปราชญอยาง 23 ไปอาศั ยในเมื องหนึ่ งชื่ อ
นาซาเร็ธ เพื่ อจะสําเร็จตามพระ
ถวนถี่ นั้ น
17 ครั้ งนั้ นก็ สํ า เร็ จตามพระ วจนะซึ่ งตรั สโดยพวกศาสดา
วจนะที่ ต รั สโดยเยเรมี ย ศาสดา พยากรณวา `เขาจะเรียกทานวา
ชาวนาซาเร็ธ'
พยากรณวา
(15) กดว 24:8; ฮชย 11:1 (17) ยรม 31:15
(20) มธ 2:16; ลก 2:39 (22) มธ 2:12-13, 19; 3:13; ลก 2:39
(23) วนฉ 13:5; ลก 1:26; 2:39; ยน 1:45-46
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หนา 1897
มัทธิว 3
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
อาชญาซึ่ งจะมาถึงนั้ น
8เหตุฉะนั้ นจงพิสูจนการกลับใจ
ประกาศหลักคําสอน
ของเจาดวยผลที่ เกิดขึ้ น
(มก 1:3-6; ลก 3:2-17)
9อยานึกเหมาเอาในใจวา เรามี
(ยน 1:6-8, 19-28)
คราวนั้ นยอห นผู ให รั บบั พ- อั บราฮั มเป นบิ ดา เพราะเรา
ติ ศมามาประกาศในถิ่ น บอกเจาทั้ งหลายวา พระเจาทรง
ฤทธิ์ ส ามารถจะให บุ ตรเกิ ด ขึ้ น
ทุรกันดารแควนยูเดีย
2กลาววา "ทานทั้ งหลายจงกลับ แก อั บราฮั มจากก อนหิ นเหล านี้
ใจเสี ยใหม เพราะว าอาณาจั กร ได
10 บั ดนี้ ขวานวางไวที่ โคนตนไม
แหงสวรรคมาใกลแลว"
3ยอห นผู นี้ แหละซึ่ งตรั สถึ งโดย แลว ดังนั้ นทุกตนที่ ไมเกิดผลดี
อิ สยาห ศาสดาพยาก รณ ว า จะตองตัดแลวโยนทิ้ งในกองไฟ
`เสี ยงผู ร องในถิ่ นทุ รกั นดารว า 11 เราให เจ า ทั้ งหลายรั บบั พท า นจงเตรี ยมมรรคาขององค ติ ศมาด วยน้ํา แสดงว ากลั บใจ
พระผู เปนเจา จงกระทําหนทาง ใหม ก็ จริ ง แต พระองค ผู จะมา
ภายหลั งเรา ทรงมี อิ ทธิฤทธิ์ ยิ่ ง
ของพระองคใหตรงไป'
4 เสื้ อผ า ของยอห น ผู นี้ ทํา ด วย กวาเราอีก ซึ่ งเราไมคู ควรแมจะ
ขนอูฐ และทานใชหนังสัตวคาด ถื อฉลองพระบาทของพระองค
เอว อาหารของท านคือตั๊ กแตน พระองค จะทรงให เจ าทั้ งหลาย
รั บบั พติ ศมาด วยพระวิ ญญาณ
และน้ําผึ้ งปา
5ขณะนั้ นชาวกรุ งเยรู ซาเล็มและ บริสุทธิ์ และดวยไฟ
คนทั่ วแคว นยู เดี ย และคนทั่ ว 12 พระหั ตถ ของพระองค ถื อ
บริ เวณรอบแม น้ํ า จอร แดน ก็ พลั่ วพรอมแลว และจะทรงชําระ
ลานขาวของพระองคใหทั่ ว พระ
ออกไปหายอหน
6สารภาพความผิ ดบาปของตน องค จะทรงเก็ บข าวของพระองค
และได รั บบั พติ ศมาจากท านใน ไวในยุ งฉาง แตพระองคจะทรง
เผาแกลบดวยไฟที่ ไมรู ดับ"
แมน้ําจอรแดน
พระเยซูทรงรับบัพติศมา
7ครั้ นยอห นเห็ นพวกฟาริ สี และ
จากยอหน
พวกสะดู สี พากั นมาเป นอั นมาก
เพื่ อจะรั บบั พติ ศมา ท านจึ ง
(มก 1:9-11)
กลาวแกเขาวา "โอ เจาชาติงูราย
(ยน 1:31-34)
ใครได เตื อนเจ า ให หนี จากพระ 13 แล วพระเยซู เสด็ จจากแคว น

3

(1) ยชว 14:10; มธ 3:1-12 (2) ดนล 2:44 (3) อสย 40:3 (4) ลนต 11:22; มธ 11:8
(5) มก 1:5 (6) กจ 19:4, 18 (7) มธ 12:34; ลก 3:7-9 (9) ยน 8:33; กจ 13:26
(10) สดด 92:12-14 (11) อสย 4:4; มก 1:4 (12) มลค 3:3 (13) มธ 2:22; มก 1:9
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มัทธิว 3, 4
หนา 1898
กาลิ ลี มาหายอห นที่ แม น้ําจอร - กระยาหารสี่ สิ บวั นสี่ สิ บคื นแล ว
แดน เพื่ อจะรั บบั พติ ศมาจาก ภายหลั งพระองค ก็ ทรงอยาก
ทาน
พระกระยาหาร
14 แต ยอห นทู ลหามพระองค วา 3 เมื่ อผู ทดลองมาหาพระองค
"ข าพระองค ต องการจะรั บบั พ- มั นก็ ทู ลว า "ถ าท านเป นพระ
ติ ศมาจากพระองค ควรหรื อที่ บุ ตรของพระเจ า จงสั่ งก อนหิ น
พระองค จ ะเสด็ จมาหาข า พระ เหล านี้ ใหกลายเปนพระกระยาองค"
หาร"
15 และพระเยซู ตรั สตอบยอห น 4ฝ ายพระองค ตรั สตอบว า "มี
วา "บัดนี้ จงยอมเถิด เพราะสม พระคัมภีรเขียนไววา `มนุษยจะ
ควรที่ เราทั้ งหลายจะกระทําตาม บํารุ งชี วิตด วยอาหารสิ่ งเดี ยวหา
สิ่ งชอบธรรมทุ กประการ" แล ว มิได แตบํารุงด วยพระวจนะทุก
ทานก็ยอมทําตามพระองค
คําซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ ของ
16 และพระเยซู เมื่ อพระองค พระเจา'"
ทรงรั บบั พติ ศมาแล ว ในทั นใด 5แล วพญามารก็ นําพระองค ขึ้ น
นั้ นก็ เสด็จขึ้ นจากน้ํา และดู เถิด ไปยั งนครบริ สุ ทธิ์
และให
ท องฟ าก็ แหวกออก และพระ พระองค ประทั บที่ ยอดหลั ง คา
องค ไ ด ท อดพระเนตรเห็ น พระ พระวิหาร
วิ ญญาณของพระเจ าเสด็ จลงมา 6แล วทู ลพระองค ว า "ถ าท าน
ดุ จนกเขาและสถิ ต อยู บนพระ เปนพระบุตรของพระเจา จงโจน
องค
ลงไปเถิ ด เพราะพระคั มภี ร มี
17 และดู เถิ ด มี พระสุ รเสี ยง เขี ยนไว ว า `พระองค จะรั บสั่ ง
ตรั สจากฟ าสวรรควา "ท านผู นี้ ให เหล าทู ตสวรรค ของพระองค
เปนบุตรที่ รักของเรา เราชอบใจ ในเรื่ องท าน
และเหล าทู ต
ทานมาก"
สวรรค จะเอามื อประคองชู ท าน
พญามารทดลองพระเยซู
ไว เกรงว าในเวลาหนึ่ งเวลาใด
เทาของทานจะกระแทกหิน'"
(มก 1:12-13; ลก 4:1-13)
ครั้ งนั้ นพระวิญญาณทรงนํา 7 พระเยซู จึ งตรั สตอบมั นว า
พระเยซู เ ข า ไปในถิ่ นทุ ร - "พระคั มภี ร มี เขี ยนไว อี กว า
กั นดาร เพื่ อพญามารจะได มา `อยาทดลององคพระผู เปนเจาผู
เปนพระเจาของทาน'"
ทดลอง
2และเมื่ อ พระองค ทรงอดพระ 8 อี กครั้ งหนึ่ งพญามารได นํา

4

(16) อสย 11:2; มก 1:10; ลก 3:22 (17) สดด 2:7; มก 1:11; ลก 9:35; ยน 12:28
(1) อสค 3:14; มธ 4:1-11; มก 1:12 (4) พบญ 8:3 (5) นหม 11:1, 18; ดนล 9:24
(6) สดด 91:11-12 (7) พบญ 6:16 (8) มธ 16:26; 1 ยน 2:15-17
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หนา 1899
มัทธิว 4
พระองค ขึ้ นไปบนภู เขาอั นสูงยิ่ ง 15 `แคว นเศบู ลุ นและแคว น
นัก และไดแสดงบรรดาราชอา- นั ฟทาลี ทางข างทะเลฟากแม น้ํา
ณาจักรในโลก ทั้ งความรุ งเรื อง จอรแดนขางโน น คือกาลิลีแหง
ของราชอาณาจั ก รเหล า นั้ นให บรรดาประชาชาติ
พระองคทอดพระเนตร
16 ประชาชนผู นั่ งอยู ในความ
9แลวไดทูลพระองควา "ถาทาน มื ด ได เ ห็ น ความสว า งยิ่ งใหญ
จะกราบลงนมัสการเรา เราจะให และผู ที่ นั่ งอยู ในแดนและเงา
สิ่ งทั้ งปวงเหลานี้ แกทาน"
แหงความตาย ก็มีความสวางขึ้ น
10 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบมั น ว า สองถึงเขาแลว'
"อ ายซาตาน จงไปเสี ยให พ น 17 ตั้ งแต นั้ นมาพระเยซู ได ทรง
เพราะพระคั ม ภี ร มี เ ขี ย นไว ว า ตั้ งตนประกาศวา "จงกลับใจเสีย
`จงนมั สการองค พระผู เปนเจาผู ใหม เพราะว าอาณาจั กรแห ง
เปนพระเจาของทาน และปรน- สวรรคมาใกลแลว"
นิบัติพระองคแตผู เดียว'"
ทรงเรียกเปโตรกับอันดรูว
11 แล วพญามารจึ งละพระองค
(มก 1:16-20; ลก 5:2-11)
ไป และดูเถิด มีเหลาทูตสวรรค 18 ขณะที่ พระเยซู ทรงดําเนิ นอยู
มาปรนนิบัติพระองค
ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระ
พระเยซูทรงเริ่ มการประกาศ
เนตรเห็ นพี่ น องสองคน คื อ
ทามกลางประชาชน
ซี โมนที่ เรี ยกว าเปโตร กั บอั น(มก 1:14-15; ลก 4:14-15) ดรู วนองชายของเขา กําลั งทอด
12 ครั้ นพระเยซู ทรงได ยิ น ว า อวนอยู ที่ ทะเล เพราะเขาเป น
ยอห นถู ก ขั ง ไว อ ยู ในเรื อนจํา ชาวประมง
พระองค ก็ เสด็ จไปยั งแคว นกา- 19 พระองค ตรั สกั บเขาว า "จง
ตามเรามาเถิ ด และเราจะตั้ ง
ลิลี
13 เมื่ อเสด็ จออกจากเมื องนา- ทานใหเปนผู หาคนดั่ งหาปลา"
ซาเร็ธแลว พระองคก็มาประทับ 20 เขาทั้ งสองได ละอวนตาม
ที่ เมื องคาเปอรนาอุ ม ซึ่ งอยู ริ ม พระองคไปทันที
ทรงเรียกยากอบกับยอหน
ทะเลที่ เขตแดนเศบู ลุ นและ
นัฟทาลี
21 ครั้ นพระองค เสด็ จต อไป ก็
14 เพื่ อจะสําเร็ จตามพระวจนะ ทอดพระเนตรเห็ นพี่ น องอี ก
ซึ่ งตรั สไว โดยอิ สยาห ศาสดา สองคน คื อยากอบบุ ตรชาย
พยากรณวา
เศเบดีกั บยอห นนองชายของเขา
(10) พบญ 6:13; 10:20 (11) มธ 26:53; ลก 22:43 (12) มธ 14:3; มก 1:14
(15) อสย 9:1-2 (16) อสย 42:7; ลก 2:32 (17) มธ 3:2; 10:7; มก 1:14-15
(18) มธ 4:18-22; มก 1:16-20 (19) ลก 5:10 (20) มธ 19:27 (21) มก 1:19
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มัทธิว 4, 5
หนา 1900
กําลังชุนอวนอยู ในเรือกับเศเบดี แลว เหลาสาวกของพระองคมา
บิ ดาของเขา พระองค ได ทรง เฝาพระองค
เรียกเขา
2 และพระองค ทรงเอ ยพระ
22 ในทั นใดนั้ นเขาทั้ งสองก็ ละ โอษฐตรัสสอนเขาวา
เรื อและลาบิ ดาของเขาตามพระ 3"บุ คคลผู ใดรู สึ กบกพร องฝ าย
องคไป
จิตวิญญาณ ผู นั้ นเปนสุข เพราะ
พระเยซูทรงประกาศ
อาณาจั กรแห ง สวรรค เป น ของ
เขา
ในแควนกาลิลี
23 พระเยซู ได เสด็ จไปทั่ วแคว น 4บุคคลผู ใดโศกเศรา ผู นั้ นเปน
กาลิลี ทรงสั่ งสอนในธรรมศาลา สุข เพราะวาเขาจะไดรับการทรง
ของเขา ทรงประกาศข าวประ- ปลอบประโลม
เสริฐแหงอาณาจักรนั้ น และทรง 5บุคคลผู ใดมีใจออนโยน ผู นั้ น
รั กษาโรคภั ยไข เจ็ บทุ กอย างของ เป นสุ ข เพราะว าเขาจะได รั บ
แผนดินโลกเปนมรดก
ชาวเมืองใหหาย
24 กิ ตติ ศั พท ของพระองค ก็ 6 บุ ค คลผู ใดหิ วกระหายความ
เลื่ องลือไปทั่ วประเทศซีเรีย เขา ชอบธรรม ผู นั้ นเปนสุข เพราะ
จึ งพาบรรดาคนป วยเป นโรค วาเขาจะไดอิ่ มบริบูรณ
ตางๆ คนที่ ทนทุกขเวทนา คน 7บุ คคลผู ใดมี ใจกรุ ณา ผู นั้ น
ผีเขา คนบา และคนเปนอัมพาต เป นสุ ข เพราะว าเขาจะได รั บ
มาหาพระองค พระองค ก็ ทรง พระกรุณา
8บุ คคลผู ใดมี ใจบริ สุ ทธิ์ ผู นั้ น
รักษาเขาใหหาย
25 และมี คนหมู ใหญ มาจาก เป นสุ ข เพราะว าเขาจะได เห็ น
แคว นกาลิ ลี และแคว นทศบุ รี พระเจา
และกรุ งเยรู ซาเล็ ม และแคว น 9บุ คคลผู ใดสร างสั นติ ผู นั้ น
ยู เดี ย และแม น้ํา จอร แดนฟาก เป นสุ ข เพราะว าจะได เรี ยกเขา
วาเปนบุตรของพระเจา
ขางโนน ติดตามพระองคไป
10 บุ ค คลผู ใดต อ งถู กข ม เหง
การเทศนาสั่ งสอนบนภูเขา
เพราะเหตุความชอบธรรม ผู นั้ น
เรื่ องความสุขนิรันดร
เปนสุ ข เพราะว าอาณาจักรแหง
(ลก 6:20-49)
ครั้ นทอดพระเนตรเห็ นคน สวรรคเปนของเขา
มากดังนั้ น พระองคก็ เสด็ จ 11 เมื่ อเขาจะติ เตี ยนขมเหงและ
ขึ้ นไปบนภูเขา และเมื่ อประทับ นิ น ทาว าร ายท านทั้ งหลายเป น

5

(23) มธ 9:35; มก 1:14; ลก 4:15 (25) มก 3:7 (1) มก 3:13 (2) มธ 7:29
(3) ลก 6:20-23 (4) วว 21:4 (5) สดด 37:11; รม 4:13 (6) อสย 55:1; ลก 1:53
(7) สดด 41:1 (8) สดด 15:2; 24:4; 1 คร 13:12 (10) 1 ปต 3:14 (11) ลก 6:22
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ความเท็ จเพราะเรา ท านก็ เป น ศาสดาพยากรณ เสีย เรามิไดมา
สุข
เพื่ อจะทําลาย แต มาเพื่ อจะให
12 จงชื่ นชมยิ นดี อย างเหลื อล น สําเร็จ
เพราะว าบําเหน็จของท านมีบริ - 18 เพราะเราบอกความจริ ง แก
บู รณในสวรรค เพราะเขาไดขม ท านทั้ งหลายว า ถึ งฟ าและดิ น
เหงศาสดาพยากรณ ทั้ งหลายที่ จะล วงไป แม อั กษรหนึ่ งหรื อ
อยู กอนทานเหมือนกัน
จุ ดๆหนึ่ งก็ จะไม สู ญไปจากพระ
คริสเตียนคือความสวาง
ราชบั ญญั ติ จนกว าจะสําเร็ จทั้ ง
สิ้ น
และเกลือแหงแผนดินโลก
19 เหตุ ฉะนั้ น ผู ใดได ทําให ขอ
(มก 4:21-23)
13 ท านทั้ งหลายเป นเกลื อแห ง เล็ กน อยสั กข อหนึ่ งในพระบั ญโลก แตถาเกลือนั้ นหมดรสเค็ม ญั ติ นี้ เบาลง ทั้ งสอนคนอื่ นให
ไปแล ว จะทําให กลั บเค็ มอี ก ทําอย างนั้ นด วย ผู นั้ นจะได ชื่ อ
อย างไรได แต นั้ นไปก็ ไม เป น วา เปนผู นอยที่ สุดในอาณาจักร
ประโยชน อะไร มี แต จะทิ้ งเสี ย แห งสวรรค แต ผู ใดที่ ประพฤติ
และสอนตามพระบัญญัติ ผู นั้ น
สําหรับคนเหยียบย่ํา
14 ท านทั้ งหลายเป นความสว าง จะได ชื่ อว า เป นใหญ ในอาณา
ของโลก นครซึ่ งอยู บนภู เขาจะ จักรแหงสวรรค
20 เพราะเราบอกท านทั้ งหลาย
ปดบังไวไมได
15 ไม มี ผู ใดจุ ดเที ยนแล วนําไป ว า ถ าความชอบธรรมของท าน
วางไว ในถั ง แต ย อมตั้ งไว บน ไม ยิ่ งกว า ความชอบธรรมของ
เชิ งเทียน จะไดส องสว างแก ทุก พวกธรรมาจารย และพวกฟาริ สี
ท า นจะไม มี วั น ได เ ข า ในอาณา
คนที่ อยู ในเรือนนั้ น
16 จงให ความสว างของท าน จักรแหงสวรรค
พระคริสตทรงอธิบายถึง
ส องไปต อหน า คนทั้ งปวงอย าง
คําสอนใน
นั้ น เพื่ อวาเขาไดเห็นความดีที่
ทานทํา และจะไดสรรเสริญพระ
พระคัมภีรเดิม
บิดาของทานผู ทรงอยู ในสวรรค
21 ท านทั้ งหลายได ยินว า มี คํา
ทุกจุดทุกตัวอักษร
กล าวในครั้ งโบราณว า `อย า
จะตองสําเร็จ
ฆ าคน' ถ าผู ใดฆ าคน ผู นั้ นจะ
17 อย า คิ ด ว า เรามาเพื่ อจะทํา ตองถูกพิพากษาลงโทษ
ลายพระราชบั ญญั ติ หรื อคําของ 22 ฝ ายเราบอกท านทั้ งหลายว า
(12) กจ 7:52; 1 ปต 4:13-14 (13) ลก 14:34 (14) ยน 8:12 (15) ลก 8:16
(16) ยน 15:8; 1 ปต 2:12 (17) รม 10:4 (18) มธ 24:35; ลก 16:17
(19) ยก 2:10 (20) รม 10:3 (21) อพย 20:13; พบญ 5:17 (22) ยก 2:20; 1 ยน 3:15
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หนา 1902
ผู ใดโกรธพี่ น องของตนโดยไม มี 29 ถ าตาข า งขวาของท านทํา ให
เหตุ ผู นั้ นจะตองถูกพิพากษาลง ท านหลงผิ ด จงควั กออกและ
โทษ ถ าผู ใดจะพู ดกั บพี่ น องว า โยนมันทิ้ งเสียจากทาน เพราะวา
`อ ายบ า' ผู นั้ นต องถู กนําไปที่ จะเปนประโยชนแกทานมากกวา
ศาลสูงใหพิพากษาลงโทษ และ ที่ จะเสียอวัยวะไปอยางหนึ่ ง แต
ผู ใดจะว า `อ ายโง ' ผู นั้ นจะมี ทั้ ง ตั วของท านไม ต องถู กทิ้ งลง
โทษถึงไฟนรก
ในนรก
23 เหตุฉะนั้ น ถาทานนําเครื่ อง 30 และถ า มื อ ข า งขวาของท า น
บู ชามาถึ งแท นบู ชาแล ว และ ทําให ท านหลงผิ ด จงตั ดออก
ระลึ กขึ้ นได วา พี่ น องมี เหตุ ขัด และโยนมั นทิ้ งเสี ยจากท าน
เคืองขอหนึ่ งขอใดกับทาน
เพราะว าจะเป น ประโยชน แ ก
24 จงวางเครื่ องบู ช าไว ที่ หน า ท า นมากกว าที่ จะเสี ยอวั ยวะไป
แทนบูชา กลับไปคืนดีกับพี่ นอง อยางหนึ่ ง แตทั้ งตัวของทานไม
ผู นั้ นเสี ยก อน แล วจึ งค อยมา ตองถูกทิ้ งลงในนรก
ถวายเครื่ องบูชาของทาน
พระบัญญัติใหมเกี่ ยวกับ
25 จงปรองดองกั บคู ความโดย
การหยาราง
เร็วขณะที่ พากันไป เกลือกวาใน
(มธ 19:9; มก 10:2-10)
เวลาหนึ่ ง เวลาใดคู ค วามนั้ น จะ 31 ยั งมี คํากล าวไว ว า `ผู ใดจะ
มอบทานไวกับผู พิพากษา แลว หย าภรรยา ก็ ให เขาทําหนั งสื อ
ผู พิ พากษาจะมอบท านไว กั บผู หยาใหแกภรรยานั้ น'
คุ ม และท านจะต องถู กขั งไว ใน 32 ฝ า ยเราบอกท า นทั้ งหลาย
เรือนจํา
ว าผู ใดจะหย าภรรยาเพราะเหตุ
26 เราบอกความจริ งแก ท านว า อื่ นนอกจากการเล นชู ก็ เทากับ
ท านจะออกจากที่ นั่ นไม ได กว า ว าผู นั้ นทําให หญิ งนั้ นล วงประทานจะไดใชหนี้ จนครบ
เวณี และถ าผู ใดจะรั บหญิ งซึ่ ง
27 ท า นทั้ งหลายได ยิ นว า มี คํา หยาแลวเชนนั้ นมาเปนภรรยา ผู
กลาวในครั้ งโบราณวา `อยาลวง นั้ นก็ลวงประเวณีดวย
ประเวณีผัวเมียเขา'
33 อี กประการหนึ่ ง ท านทั้ ง
28 ฝ ายเราบอกท านทั้ งหลายว า หลายได ยินว ามี คํากล าวในครั้ ง
ผู ใดมองผู หญิ งเพื่ อให เ กิ ด ใจ โบราณวา `อยาเสียคําสัตยปฏิกําหนัดในหญิงนั้ น ผู นั้ นไดลวง ญาณ แต จงปฏิ บั ติ ตามคําสั ตย
ประเวณีในใจกับหญิงนั้ นแลว
ปฏิ ญาณของท านต อองค พระผู
(23) มธ 8:4 (24) โยบ 42:8; 1 ทธ 2:8 (25) สดด 32:6
(27) อพย 20:14; พบญ 5:18 (28) 2 ซมอ 11:2; โยบ 31:1 (29) มก 9:43; คส 3:5
(31) พบญ 24:1 (32) ลก 16:18 (33) ลนต 19:12; พบญ 23:23; มธ 23:16
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เปนเจา'
42 ถ าเขาจะขอสิ่ งใดจากท านก็
34 ฝ ายเราบอกท านทั้ งหลายว า จงให อยาเมินหนาจากผู ที่ อยาก
อย าปฏิ ญาณเลย จะอ างถึ ง ขอยืมจากทาน
สวรรค ก็ ดี เพราะสวรรค เป น 43 ท านทั้ งหลายเคยไดยินคําซึ่ ง
บัลลังกของพระเจา
กล าวไว ว า `จงรั กเพื่ อนบ าน
35 หรื อจะอ างถึ งแผ นดิ นโลกก็ และเกลียดชังศัตรู'
ดี เพราะแผ นดิ นโลกเป นที่ รอง 44 ฝ ายเราบอกท านว า จงรั ก
พระบาทของพระองค หรื อจะ ศั ตรู ของท าน จงอวยพรแก ผู ที่
อางถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดี เพราะ สาปแช งท าน จงทําดี แก ผู ที่
กรุ ง เยรู ซาเล็ มเป นราชธานี ของ เกลี ยดชั งท าน และจงอธิ ษพระมหากษัตริย
ฐานเพื่ อผู ที่ ปฏิบัติ ตอทานอย าง
36 อย าปฏิ ญาณโดยอ างถึ ง เหยียดหยามและขมเหงทาน
ศี รษะของตน เพราะท านจะ 45 จงทําดั งนี้ เพื่ อท านทั้ งหลาย
กระทํ า ให ผมขาวหรื อ ดํา ไปสั ก จะเป นบุ ตรของพระบิ ดาของ
เสนหนึ่ งก็ไมได
ทานผู ทรงสถิตในสวรรค เพราะ
37 จริ งก็ จงว าจริ ง ไม ก็ ว าไม ว า พระองค ท รงให ดวงอาทิ ต ย
พูดแตเพียงนี้ ก็พอ คําพูดเกินนี้ ของพระองคขึ้ นส องสว างแก คน
ไปมาจากความชั่ ว
ดี และคนชั่ ว และให ฝนตกแก
จงรักศัตรู
คนชอบธรรมและแกคนอธรรม
38 ท านทั้ งหลายเคยไดยินคําซึ่ ง 46 แม ว าท านรั กผู ที่ รั กท าน
กลาวไววา `ตาแทนตา และฟน ทานจะไดบําเหน็จอะไร ถึงพวก
เก็ บภาษี ก็ กระทํา อย างนั้ นมิ ใ ช
แทนฟน'
39 ฝ ายเราบอกท านว า อย าต อ หรือ
สู คนชั่ ว ถาผู ใดตบแกมขวาของ 47 ถ าท านทั กทายแตพี่ น องของ
ทาน ก็จงหันแกมอีกขางหนึ่ งให ตนฝ ายเดี ยว ท านได กระทํา
อะไรเปนพิเศษยิ่ งกวาคนทั้ งปวง
เขาดวย
40 ถ าผู ใดอยากจะฟองศาลเพื่ อ เล า ถึ งพวกเก็ บภาษี ก็ กระทํา
จะริ บเอาเสื้ อของท าน ก็ จงให อยางนั้ นมิใชหรือ
48 เหตุ ฉะนี้ ท านทั้ งหลายจง
เสื้ อคลุมแกเขาดวย
41 ถ าผู ใดจะเกณฑ ท านให เดิ น เปนคนดีรอบคอบ เหมือนอยาง
ทางไปหนึ่ งกิ โลเมตร ก็ ให เลย พระบิ ดาของท า นผู ท รงสถิ ตใน
สวรรคเปนผู ดีรอบคอบ"
ไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร
(34) อสย 66:1; ยก 5:12 (35) สดด 48:2 (37) คส 4:6 (38) พบญ 19:21
(39) อสย 50:6; ลก 6:29 (41) มธ 27:32 (42) ลก 6:30-34 (43) ลนต 19:18
(44) ลก 6:27; กจ 7:60 (45) โยบ 25:3 (46) ลก 6:32 (48) ลนต 11:44; อฟ 5:1
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หนา 1904
คนหนาซื่ อใจคดเสแสรงวา
แล ว จงอธิ ษฐานต อพระบิ ดา
ของท า นผู ทรงสถิ ต ในที่ ลี้ ลั บ
เปนผู เครงศาสนา
และพระบิ ดาของท านผู ทอด
(มธ 6:16-18)
"จงระวั งให ดี ท านอย าทํา พระเนตรเห็ นในที่ ลี้ ลั บจะทรง
ทานต อ หน า มนุ ษย เ พื่ อจะ โปรดประทานบํา เหน็ จแก ท า น
ใหเขาเห็น มิฉะนั้ นทานจะไมได อยางเปดเผย
รั บบํ า เหน็ จจากพระบิ ดาของ 7แต เมื่ อท านอธิ ษฐาน อย าใช
คําซ้ําซากไรประโยชนเหมือนคน
ทานผู ทรงสถิตในสวรรค
2เหตุ ฉะนั้ น เมื่ อท านทําทาน ตางชาติ เพราะเขาคิดวาพูดมาก
อ ย าเป าแตรข า งห น าท าน หลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟง
แบบอยางของ
เหมื อนคนหน า ซื่ อใจคดกระทํา
การอธิษฐาน
ในธรรมศาลาและตามถนน เพื่ อ
(ลก 11:1-4)
จะไดรับการสรรเสริญจากมนุษย
ท านอย าเป น
เราบอกความจริงแกทานวา เขา 8เหตุ ฉะนั้ น
เหมือนเขาเลย เพราะวาสิ่ งไรซึ่ ง
ไดรับบําเหน็จของเขาแลว
3ฝ า ยท านทั้ งหลายเมื่ อทํา ทาน ทานตองการ พระบิดาของทาน
อย า ให มื อซ ายรู การซึ่ งมื อ ขวา ทรงทราบกอนที่ ทานทูลขอแลว
9 เหตุ ฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง
กระทํานั้ น
ข า
4 เพื่ อทานของท านจะเป น การ อธิ ษฐานตามอย างนี้ ว า
ลับ และพระบิดาของทานผู ทอด แต พระบิ ดาของข าพระองค ทั้ ง
พระเนตรเห็ นในที่ ลี้ ลั บ พระ หลาย ผู ทรงสถิตในสวรรค ขอ
องค เองจะทรงโปรดประทาน ให พระนามของพระองค เป นที่
เคารพสักการะ
บําเหน็จแกทานอยางเปดเผย
5 เมื่ อท านทั้ งหลายอธิ ษฐาน 10 ขอใหอาณาจักรของพระองค
อย า เป น เหมื อ นคนหน า ซื่ อใจ มาตั้ งอยู ขอให เปนไปตามพระ
คด เพราะเขาชอบยื นอธิ ษฐาน ทั ยของพระองค ในสวรรค เป น
ในธรรมศาลาและที่ มุ มถนน อยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้ นใน
เพื่ อจะใหคนทั้ งปวงไดเห็น เรา แผนดินโลก
บอกความจริงแก ทานวา เขาได 11 ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจํ า วั นแก ข าพระองค ทั้ ง
รับบําเหน็จของเขาแลว
6ฝ ายทานเมื่ ออธิษฐานจงเข าใน หลายในกาลวันนี้
ห องชั้ นใน และเมื่ อป ดประตู 12 และขอทรงโปรดยกหนี้ ของ

6

(2) รม 12:8 (4) ลก 14:12-14 (6) 2 พกษ 4:33 (7) 1 พกษ 18:26; ปญจ 5:2
(8) รม 8:26-27 (9) มลค 1:11; มธ 5:9, 16; 6:9-13; ลก 11:2-4; ยน 16:24
(10) สดด 103:20; มธ 26:42 (11) โยบ 23:12; สภษ 30:8 (12) มธ 18:21
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หนา 1905
มัทธิว 6
ข าพระองค เหมือนข าพระองค เหน็จแกทานอยางเปดเผย
ยกหนี้ ผู ที่ เปนหนี้ ขาพระองคนั้ น
จงสะสมทรัพยสมบัติ
13 และขออยานําขาพระองคเขา
ไวบนสวรรค
ไปในการทดลอง แตขอทรงชวย 19 อย าสะสมทรั พย สมบั ติ ไว
ข าพระองค ให พ นจากความชั่ ว สําหรับตัวในโลก ที่ ตัวมอดและ
ร าย เหตุ วาอาณาจั กรและฤทธิ์ สนิ มอาจทําลายเสี ยได และที่
เดชและสง าราศี เป น ของพระ ขโมยอาจขุดชองลักเอาไปได
องคสืบๆไปเปนนิตย เอเมน
20 แต จงสะสมทรั พย ส มบั ติ ไ ว
14 เพราะว า ถ า ท า นยกการละ- สําหรั บตั วในสวรรค ที่ ตั วมอด
เมิ ดของเพื่ อนมนุ ษย พระบิ ดา และสนิมทําลายเสียไมได และที่
ของท านผู ทรงสถิ ตในสวรรค จะ ไมมีขโมยขุดชองลักเอาไปได
ทรงโปรดยกโทษใหทานดวย
21 เพราะว า ทรั พ ย ส มบั ติ ข อง
15 แต ถ าท านไม ยกการละเมิ ด ท านอยู ที่ ไหน ใจของท านก็ จะ
ของเพื่ อนมนุ ษย พระบิ ดาของ อยู ที่ นั่ นดวย
ท านจะไม ทรงโปรดยกการละ- 22 ตาเป น ประที ปของร า งกาย
เมิดของทานเหมือนกัน
เหตุ ฉะนั้ นถ าตาของท านดี ทั้ ง
การถืออดอาหารจากใจจริง
ตัวก็จะเต็มไปดวยความสวาง
16 ยิ่ งกว านั้ น เมื่ อท านถื ออด 23 แต ถ าตาของท านชั่ ว ทั้ งตั ว
อาหาร อย าทําหน าเศร าหมอง ของท า นก็ จะเต็ ม ไปด วยความ
เหมื อนคนหน าซื่ อใจคด ด วย มื ด เหตุ ฉะนั้ นถาความสว างซึ่ ง
เขาแสรงทําหนาใหผิดปกติ เพื่ อ อยู ในตั วท านมื ดไป ความมื ด
จะให คนเห็ นว าเขาถืออดอาหาร นั้ นจะหนาทึบสักเพียงใด
เราบอกความจริงแกทานวา เขา 24 ไม มี ผู ใดปรนนิ บั ติ นายสอง
ไดรับบําเหน็จของเขาแลว
นายได เพราะเขาจะชั งนายข าง
17 ฝ า ยท า นเมื่ อถื อ อดอาหาร หนึ่ งและจะรั กนายอี ก ข างหนึ่ ง
จงชโลมทาศีรษะและลางหนา
หรื อ เขาจะนั บถื อ นายฝ า ยหนึ่ ง
18 เพื่ อท านจะไม ปรากฏแก คน และจะดู ห มิ่ นนายอี ก ฝ า ยหนึ่ ง
อื่ นว าถืออดอาหาร แตให ปรา- ท า นจะปรนนิ บั ติ พระเจ า และ
กฏแก พระบิ ดาของท า นผู ทรง เงินทองพรอมกันไมได
สถิตในที่ ลี้ ลับ และพระบิดาของ
จงแสวงหาทาง
ท า นผู ทอดพระเนตรเห็ น ในที่
ของพระเจากอน
ลี้ ลั บ จะทรงโปรดประทานบํา- 25 เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท านทั้ ง
(13) มธ 26:41; ยน 17:15 (14) มธ 7:2; มก 11:25 (15) มธ 18:35; ยก 2:13
(16) อสย 58:3-7; ลก 18:12 (17) นรธ 3:3; 2 ซมอ 12:20 (19) สภษ 23:4
(20) มธ 19:21; ลก 12:33 (22) มธ 6:22-23 (24) ลก 16:9 (25) สดด 55:22
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มัทธิว 6, 7
หนา 1906
หลายว า อย ากระวนกระวายถึ ง มากยิ่ งกวานั้ นหรือ
ชี วิ ตของตนว า จะเอาอะไรกิ น 31 เหตุฉะนั้ น อยากระวนกระหรื อจะเอาอะไรดื่ ม และอย า วายวา เราจะเอาอะไรกิน หรือ
กระวนกระวายถึ ง ร า งกายของ จะเอาอะไรดื่ ม หรือจะเอาอะไร
ตนว า จะเอาอะไรนุ งห ม ชี วิต นุ งหม
สํ า คั ญยิ่ งกว า อาหารมิ ใ ช ห รื อ 32 (เพราะว าพวกต างชาติ แสวง
และร างกายสําคั ญยิ่ งกว าเครื่ อง หาสิ่ งของทั้ งปวงนี้ )
แต ว า
นุ งหมมิใชหรือ
พระบิ ดาของท า นผู ท รงสถิ ตใน
26 จงดู นกในอากาศ มั นมิ ได สวรรค ทรงทราบแล วว า ท าน
หว าน มิ ได เกี่ ยว มิไดสะสมไว ตองการสิ่ งทั้ งปวงเหลานี้
ในยุ งฉาง แต พระบิ ดาของท าน 33 แต ท า นทั้ ง หลายจงแสวงหา
ทั้ งหลายผู ทรงสถิ ต ในสวรรค อาณาจั กรขอ งพระเจ าและ
ทรงเลี้ ยงนกไว ท านทั้ งหลายมิ ความชอบธรรมของพระองค
ประเสริฐกวานกหรือ
ก อน แล วพระองค จะทรงเพิ่ ม
27 มี ใครในพวกท านโดยความ เติมสิ่ งทั้ งปวงเหลานี้ ใหแกทาน
กระวนกระวายอาจต อความสู ง 34 เหตุฉะนั้ น อยากระวนกระใหยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่ งได วายถึ งพรุ งนี้ เพราะว าพรุ งนี้ ก็
หรือ
จะมี ก ารกระวนกระวายสํา หรั บ
28 ทานกระวนกระวายถึงเครื่ อง พรุ งนี้ เอง แตละวันก็มี ทุ กข พอ
นุ งห มทําไม จงพิ จารณาดอก อยู แลว"
ไม ที่ ทุ งนาว า มั นงอกงามเจริ ญ
อยากลาวโทษผู อื่ น
ขึ้ นไดอยางไร มันไมทํางาน มัน
"อยากลาวโทษเขา เพื่ อทาน
ไมปนดาย
จะไมตองถูกกลาวโทษ
29 และเราบอกท านทั้ งหลายว า 2เพราะว าท านทั้ งหลายจะกล าว
ซาโลมอนเมื่ อบริ บู รณ ด วยสง า โทษเขาอย างไร ท านจะตองถู ก
ราศี ของท าน ก็ มิ ได ทรงเครื่ อง กล าวโทษอย างนั้ น และท าน
งามเทาดอกไมนี้ ดอกหนึ่ ง
จะตวงให เขาด วยทะนานอั น ใด
30 เหตุ ฉะนั้ น ถ าพระเจ าทรง ท านจะไดรั บตวงด วยทะนานอั น
ตกแตงหญาที่ ทุ งนาอยางนั้ น ซึ่ ง นั้ น
เป นอยู วันนี้ และรุ งขึ้ นต องทิ้ งใน 3เหตุ ไฉนท านมองดู ผงที่ อยู ใน
เตาไฟ โอ ผู มี ความเชื่ อน อย ตาพี่ น องของท าน แต ไม ยอม
พระองค จะไม ทรงตกแต งท า น พิ จารณาไม ทั้ ง ท อ นที่ อยู ใ นตา

7

(26) โยบ 38:41; สดด 147:9; มธ 10:29 (33) 1 พกษ 3:13; ลก 12:31; 1 ทธ 4:8
(1) มธ 7:1-5; ลก 6:37; รม 14:3; 1 คร 4:3
(2) มก 4:24; ลก 6:38 (3) ลก 6:41
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หนา 1907
มัทธิว 7
ของทานเอง
เท า ใดพระบิ ด าของท านผู ทรง
4หรื อเหตุ ไฉนท านจะกล าวแก สถิ ตในสวรรค จะประทานของดี
พี่ นองของทานวา `ใหเราเขี่ ยผง แกผู ที่ ขอจากพระองค
ออกจากตาของท าน' แต ดู เถิ ด
กฎทองคํา
ไม ทั้ งท อ นก็ อ ยู ในตาของท า น 12 เหตุฉะนั้ น สิ่ งสารพัดซึ่ งทาน
เอง
ปรารถนาให ม นุ ษย ทํ า แก ท า น
5ท านคนหน าซื่ อใจคด จงชั ก จงกระทําอยางนั้ นแกเขาเหมื อน
ไม ทั้ งท อ นออกจากตาของท าน กั น
เพราะว านี่ คื อพระราช
ก อน แล วท านจะเห็ นได ถนั ด บั ญญั ติ และคําของศาสดาพยาจึ ง จะเขี่ ยผงออกจากตาพี่ น อ ง กรณ
ของทานได
คนแสวงหาความรอดมีนอย
6อย าให สิ่ ง ซึ่ ง บริ สุ ทธิ์ แก สุ นั ข
คนจํานวนมากจึงหลงไป
และอย า โยนไข มุ ก ของท า นให 13 จงเข าไปทางประตู แคบ
แก สุ กร เกลื อกว ามั นจะเหยี ยบ เพราะว าประตู ใหญ และทาง
ย่ําเสี ย และจะหั นกลับมากั ดตัว กว า งนั้ นนํ า ไปถึ ง ความพิ น าศ
ทานดวย
และคนที่ เขาไปทางนั้ นมีมาก
พระสัญญาอันนาอัศจรรย
14 เพราะว า ประตู ซึ่ งนํ า ไปถึ ง
แกผู อธิษฐาน
ชีวิตนั้ นก็คับและทางก็แคบ ผู ที่
(ลก 11:5-13)
หาพบก็มีนอย
7จงขอแล วจะได จงหาแล วจะ
เรารู จักผู พยากรณเท็จได
พบ จงเคาะแล วจะเป ดให แก
โดยคําสอนของเขา
ทาน
15 จงระวั ง ผู พยากรณ เ ท็ จที่ มา
8 เพราะว า ทุ ก คนที่ ขอก็ ไ ด รั บ หาทานนุ งหมดุจแกะ แตภายใน
คนที่ แสวงหาก็ พบ และคนที่ เขารายกาจดุจสุนัขปา
เคาะก็จะเปดใหเขา
16 ท า นจะรู จั ก เขาได ด วยผล
9ในพวกท านมี ใครบ างที่ จะเอา ของเขา มนุ ษย เก็ บผลองุ นจาก
ก อนหิ น ให บุ ตรเมื่ อเขาขอขนม ตนไมหนามหรือ หรือวาเก็บผล
ปง
มะเดื่ อจากตนผักหนาม
10 หรือใหงูเมื่ อบุตรขอปลา
17 ดั งนั้ นแหละต น ไม ดี ทุ ก ต น
11 เหตุ ฉะนั้ นถ า ท า นทั้ ง หลาย ยอมใหแตผลดี ตนไมเลวก็ยอม
เองผู เปนคนชั่ ว ยังรู จักใหของดี ใหผลเลว
แก บุ ตรของตน ยิ่ งกว านั้ นสั ก 18 ต นไม ดี จะเกิ ด ผลเลวไม ได
(6) สภษ 9:7-8; กจ 13:45 (7) มธ 21:22; มก 11:24 (8) สภษ 8:17; ยรม 29:12
(9) ลก 11:11 (11) ปฐก 6:5; สดด 84:11; อสย 63:7 (12) มธ 22:40; ลก 6:31
(13) ลก 13:24 (15) พบญ 13:3 (16) มธ 7:20; ลก 6:43 (17) ยรม 11:19; มธ 12:33
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มัทธิว 7, 8
หนา 1908
หรื อ ต นไม เลวจะเกิ ดผลดี ก็ ไ ม ป ญญาสร า งเรื อ นของตนไว บน
ได
ศิลา
19 ต นไม ทุ กต นซึ่ งไม เกิ ดผลดี 25 ฝนก็ ต กและน้ํ า ก็ ไ หลท ว ม
ยอมตองถูกฟนลงและทิ้ งเสี ยใน ลมก็พัดปะทะเรือนนั้ น แตเรือน
ไฟ
มิ ได พั งลง เพราะว ารากตั้ งอยู
20 เหตุฉะนั้ น ทานจะรู จักเขาได บนศิลา
เพราะผลของเขา
26 แต ผู ที่ ไ ด ยิ นคํา เหล า นี้ ของ
ผู เครงศาสนาหลายคน
เราและไม ประพฤติ ตาม เขาก็
เปรี ยบเสมื อนผู ที่ โง เขลาสร า ง
หลงหายไป
21 มิ ใ ช ทุ ก คนที่ ร อ งแก เ ราว า เรือนของตนไวบนทราย
`พระองคเจาขา พระองคเจาขา' 27 ฝนก็ ต กและน้ํ า ก็ ไ หลท ว ม
จะได เข าในอาณาจั กรแห ง ลมก็ พั ดปะทะเรื อนนั้ น เรื อน
สวรรค แต ผู ที่ ปฏิ บั ติ ตามพระ นั้ นก็พังทลายลง และการซึ่ งพัง
ทั ยพระบิ ด าของเราผู ทรงสถิ ต ทลายนั้ นก็ใหญยิ่งนัก"
28 ต อมาครั้ นพระเยซู ตรั สถ อย
ในสวรรคจึงจะเขาได
22 เมื่ อถึงวั นนั้ นจะมีคนเปนอัน คําเหลานี้ เสร็จแลว ประชาชนก็
มากร องแก เราว า `พระองค เจ า อั ศจรรย ใ จด วยคํ า สั่ งสอนของ
ขา พระองคเจ าขา ขาพระองค พระองค
ได พยากรณในพระนามของพระ 29 เพราะว าพระองค ได ทรงสั่ ง
องค และได ขับผี ออกในพระ สอนเขาด วยสิ ทธิ อํานาจ ไม
นามของพระองค และไดกระทํา เหมือนพวกธรรมาจารย
คนโรคเรื้ อนหายปวย
การมหั ศจรรย เ ป น อั น มากใน
เมื่ อพระองค เสด็ จลงมาจาก
พระนามของพระองคมิใชหรือ'
ภู เขาแล ว คนเป นอั นมาก
23 เมื่ อนั้ นเราจะแจ ง แก เ ขาว า
`เราไม เคยรู จั กเจ าเลย เจ าผู ไดติดตามพระองคไป
กระทําความชั่ วช า จงไปเสี ยให 2ดูเถิด มีคนโรคเรื้ อนมานมัสการพระองค แล วทู ลว า "พระ
พนจากเรา'
องค เจ าขา เพียงแตพระองค จะ
รากฐานสองชนิด
โปรดก็ จะทรงบั นดาลให ขาพระ
(ลก 6:47-49)
24 เหตุ ฉะนั้ น ผู ใดที่ ได ยิ นคํา องคสะอาดได"
เหล านี้ ของเราและประพฤติ ตาม 3 พระเยซู ท รงยื่ นพระหั ต ถ ถู ก
เขาก็ เปรี ยบเสมื อนผู ที่ มี สติ ตองเขา แลวตรัสวา "เราพอใจ

8

(19) มธ 3:10; ลก 3:9; ยน 15:2 (21) ฮชย 8:2; มธ 25:11; ลก 6:46 (22) กดว 24:4
(23) สดด 5:5; มธ 25:12 (24) มธ 7:24; ลก 6:47-49 (28) มธ 13:54; มก 1:22; 6:2
(29) ยน 7:46 (2) มธ 2:11; มก 1:40-45; ลก 5:12-14 (3) มธ 11:5; ลก 4:27
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หนา 1909
มัทธิว 8
แล ว จงสะอาดเถิ ด" ในทั นใด 10 ครั้ นพระเยซู ท รงได ยิ น ดั ง
นั้ น โรคเรื้ อนของเขาก็หาย
นั้ นก็ประหลาดพระทัยนั ก ตรัส
4 ฝ ายพระเยซู ตรั สสั่ งเขาว า กั บบรรดาคนที่ ตามพระองค ว า
"อยาบอกเลาใหผู ใดฟงเลย แต "เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง
จงไปสําแดงตั วแก ปุโรหิ ต และ หลายวา เราไมเคยพบความเชื่ อ
ถวายเครื่ องถวายตามซึ่ งโมเสส ที่ ไหนมากเทานี้ แมในอิสราเอล
ได สั่ งไว เพื่ อเป นหลั กฐานต อ 11 เราบอกทานทั้ งหลายวา คน
คนทั้ งหลาย"
เป น อั นมากจะมาจากทิ ศตะวั น
ผู รับใชของนายรอยหายปวย
ออกและทิศตะวันตก จะมาเอน
กายลงกั นกั บอั บราฮั มและอิ ส(ลก 7:1-10)
5 เมื่ อพระเยซู เ สด็ จเข าไปใน อั คและยาโคบในอาณาจั กรแห ง
เมื องคาเปอรนาอุ ม มี นายร อย สวรรค
12 แต บรรดาลู กของอาณาจั กร
คนหนึ่ งมาออนวอนพระองค
6ทูลวา "พระองคเจาขา ผู รับใช จะต องถู กขั บไล ไสส งออกไปใน
ของขาพระองคเปนอัมพาตอยู ที่ ที่ มื ดภายนอก ที่ นั่ นจะมี เสี ยง
รองไหขบเขี้ ยวเคี้ ยวฟน"
บาน ทนทุกขเวทนามาก"
7พระเยซูจึ งตรั สกั บเขาวา "เรา 13 แล วพระเยซู จึ ง ตรั สกั บนาย
ร อยว า "ไปเถิ ด ท านได เชื่ อ
จะไปรักษาเขาใหหาย"
อย
างไร ก็ ให เป นแก ท านอย าง
8นายรอยผู นั้ นทูลวา "พระองค
เจ าข า ข าพระองค ไม สมควรที่ นั้ น" และในเวลานั้ นเอง ผู รับใช
จะรั บเสด็ จพระองค เข าใต ชาย- ของเขาก็หายเปนปกติ
แมยายของเปโตรหายปวย
คาของข าพระองค ขอพระองค
ตรั สเท านั้ น ผู รับใช ของข าพระ
(มก 1:29-34)
องคก็จะหายโรค
(ลก 4:38-41)
9เพราะเหตุวา ข าพระองคเปน 14 ครั้ น พระเยซู เสด็ จเข าไปใน
คนอยู ใต วิ นั ยทหาร แต ก็ ยั งมี เรือนของเปโตร พระองคก็ทอด
ทหารอยู ใต บั งคั บบั ญชาข า พระเนตรเห็ นแม ยายของเปโตร
พระองค ขาพระองคจะบอกแก นอนปวยจับไขอยู
คนนี้ วา `ไป' เขาก็ไป บอกแก 15 พระองค ทรงถู กต องมื อนาง
คนนั้ นว า `มา' เขาก็ มา บอก ไขนั้ นก็หาย นางจึงลุกขึ้ นปรนผู รั บใช ของข าพระองค ว า `จง นิบัติเขาทั้ งหลาย
ทําสิ่ งนี้ ' เขาก็ทํา"
16 พอค่ํา ลง เขาพาคนเป นอั น
(4) ลนต 14:3-32; พบญ 24:8; มธ 9:30; มก 1:44 (5) มธ 27:54; ลก 7:1-3; กจ 10:1
(8) สดด 107:20; ลก 15:19 (11) ปฐก 12:3; อสย 2:2 (12) มธ 13:42, 50; 21:43
(14) มธ 8:14; มก 1:29 (16) มก 1:32-34; ลก 4:40-41 (17) อสย 53:4; 1 ปต 2:24
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มัทธิว 8
หนา 1910
มากที่ มี ผี เ ข าสิ ง มาหาพระองค
พายุสงบลงดวย
พระองค ก็ ทรงขั บผี ออกด วย
พระดํารัสของพระเยซู
พระดํารั สของพระองค และ
(มก 4:36-41)
บรรดาคนเจ็บปวยนั้ น พระองค
(ลก 8:22-25)
ก็ไดทรงรักษาใหหาย
23 เมื่ อพระองค เสด็ จลงเรื อ
17 ทั้ งนี้ เพื่ อจะให สํ า เร็ จตาม พวกสาวกของพระองค ก็ ต าม
พระวจนะโดยอิ สยาห ศาสดา พระองคไป
พยากรณ ที่ วา `ท านได แบก 24 ดูเถิด เกิดพายุใหญในทะเล
ความเจ็ บไขของเราทั้ งหลายและ จนคลื่ นซัดทวมเรือ แตพระองค
หอบโรคของเราไป'
บรรทมหลับอยู
18 ครั้ นพระเยซู ทอดพระเนตร 25 และพวกสาวกของพระองค
เห็ นประชาชนเป นอั นมากมา ไดมาปลุกพระองค ทูลวา "พระ
ลอมพระองคไว พระองคจึงตรัส องคเจาขา ขอโปรดชวยพวกเรา
สั่ งใหขามฟากไป
เถิด เรากําลังจะพินาศอยู แลว"
ทรงลองใจผู ติดตามพระองค
26 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
(ลก 9:57-62)
"เหตุ ไฉนเจ าจึ งหวาดกลั ว โอ
19 ขณะนั้ นมี ธรรมาจารย คน เจ าผู มี ความเชื่ อน อย" แล ว
หนึ่ งมาหาพระองค ทู ลว า "อา- พระองค ทรงลุ กขึ้ นห ามลมและ
จารย เจ าข า ท านไปทางไหน ทะเล คลื่ นลมก็สงบเงียบทั่ วไป
ขาพเจาจะตามทานไปทางนั้ น"
27 คนเหล านั้ นก็ อั ศจรรย ใจพู ด
20 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า กั นว า "ทานผู นี้ เป นคนอย างไร
"สุ นั ขจิ้ งจอกยั งมี โพรง และนก หนอ จนชั้ นลมและทะเลก็ เชื่ อ
ในอากาศยั งมี รั ง
แต บุ ตร ฟงทาน"
มนุษยไมมีที่ ที่ จะวางศีรษะ"
คนถูกผีสิงที่ แดนกาดารา
21 อี กคนหนึ่ งในพวกสาวกของ
(มก 5:1-21; ลก 8:26-40)
พระองค ทู ลพระองค ว า "พระ 28 ครั้ นพระองค ท รงข า มฟาก
องค เจ าข า ขอทรงโปรดให ข า ไปถึงแดนกาดาราแลว มีคนสอง
พระองค ไ ปฝ ง ศพบิ ด าข า พระ คนที่ มี ผี สิ ง ได อ อกจากอุ โมงค
องคกอน"
ฝ งศพมาพบพระองค พวกเขา
22 พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "จง ดุ ร ายนั ก จนไม มี ผู ใดอาจผ าน
ตามเรามาเถิด ปลอยใหคนตาย ไปทางนั้ นได
ฝงคนตายของเขาเองเถิด"
29 ดู เถิ ด เขาร องตะโกนว า
(19) มธ 8:19-22; ลก 9:57-58 (21) 1 พกษ 19:20; ลก 9:59-60
(24) มก 4:37; ลก 8:23-25 (26) สดด 65:7; 89:9; 107:29
(28) มก 5:1-4; ลก 8:26-33
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หนา 1911
มัทธิว 8, 9
"พระเยซูผู เป นพระบุตรของพระ พระเนตรเห็ นความเชื่ อของเขา
เจ า เราเกี่ ยวข องอะไรกั บท าน ทั้ งหลาย จึ งตรั สกั บคนอัมพาต
เล า ท านมาที่ นี่ เพื่ อจะทรมาน วา "ลูกเอย จงชื่ นใจเถิด บาป
พวกเรากอนเวลาหรือ"
ของเจาไดรับการอภัยแลว"
30 ไกลจากที่ นั่ นมี สุ กรฝู งใหญ 3ดูเถิด พวกธรรมาจารยบางคน
กําลังหากินอยู
คิดในใจวา "คนนี้ พูดหมิ่ นประ31 ผี เหล านั้ นได อ อ นวอนพระ มาท"
องควา "ถาทานขับพวกเราออก 4 ฝ า ยพระเยซู ท รงทราบความ
ก็ขอใหเขาอยู ในฝูงสุกรนั้ นเถิด" คิ ดของเขาจึ งตรั สว า "เหตุ ไฉน
32 พระองค จึ ง ตรั ส แก ผี เ หล า ทานทั้ งหลายคิดชั่ วอยู ในใจเลา
นั้ นว า "ไปเถอะ" ผี เหล านั้ นก็ 5ที่ จะวา `บาปของเจาไดรับการ
ออกไปเข าสิ งอยู ในฝู งสุ กร ดู อภัยแลว' หรือจะวา `จงลุกขึ้ น
เถิ ด สุ กรทั้ งฝู งนั้ นก็วิ่ งกระโดด เดินไปเถิด' นั้ น ขางไหนจะงาย
จากหน าผาชั นลงไปในทะเลและ กวากัน
จมน้ําตายจนสิ้ น
6แต เพื่ อท านทั้ งหลายจะได รู วา
33 ฝ ายคนเลี้ ยงสุ กรก็ หนี เข าไป บุ ตรมนุ ษย มี สิ ทธิ อํ า นาจใน
ในนคร เลาบรรดาเหตุการณซึ่ ง โลกที่ จะโปรดยกความผิ ด บาป
เป นไปนั้ น กั บเหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นแก ได" (พระองคจึงตรัสสั่ งคนอัมคนที่ มีผีเขาสิงอยู นั้ น
พาตว า) "จงลุ กขึ้ นยกที่ นอน
34 ดูเถิด คนทั้ งนครพากันออก กลับไปบานเถิด"
มาพบพระเยซู เมื่ อพบพระองค 7เขาจึงลุกขึ้ นไปบานของตน
แล ว เขาจึ งอ อนวอนขอให พระ 8เมื่ อประชาชนเป นอันมากเห็ น
องคไปเสียจากเขตแดนของเขา
ดังนั้ น เขาก็อัศจรรยใจ แลวพา
พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต
กั น สรรเสริ ญพระเจ า ผู ได ท รง
ประทานสิ ทธิ อํา นาจเช นนั้ น แก
(มก 2:3-12)
มนุษย
(ลก 5:18-26)
ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี
และพระองค ก็ เ สด็ จลงเรื อ
ขามฟากไปยั งเมืองของพระ (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
องค
9ครั้ นพระเยซู เสด็ จเลยที่ นั่ นไป
2ดู เถิ ด เขาหามคนอั มพาต ก็ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่ ง
คนหนึ่ งซึ่ งนอนอยู บนที่ นอนมา ชื่ อมั ทธิ วนั่ ง อยู ที่ ด านเก็ บภาษี
หาพระองค เมื่ อพระเยซู ทอด จึ งตรัสกั บเขาว า "จงตามเรามา

9

(34) พบญ 5:25; 1 พกษ 17:18; อมส 7:12; ลก 5:8 (1) มธ 4:13; 11:23; มก 5:21
(2) มธ 8:10; มก 2:3-12; ลก 5:18-26 (4) สดด 139:2; มธ 12:25; มก 12:15
(8) มธ 8:27; ยน 7:15 (9) มก 2:14; ลก 5:27
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มัทธิว 9
หนา 1912
เถิ ด" เขาก็ ลุ กขึ้ นตามพระองค หรื อ แตวันนั้ นจะมาถึงเมื่ อเจ า
ไป
บ าวจะต องจากเขาไป เมื่ อนั้ น
10 ต อมาเมื่ อพระเยซู เ อนพระ เขาจะถืออดอาหาร
กายลงเสวยอยู ในเรื อน ดู เถิ ด
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
มี ค นเก็ บภาษี และคนบาปอื่ นๆ
เสื้ อผาและถุงหนัง
หลายคนเข า มาเอนกายลงร วม (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)
สํ า รั บกั บพระองค และกั บพวก 16 ไม มี ผู ใดเอาท อนผ าทอใหม
สาวกของพระองค
มาปะเสื้ อเก า เพราะว าผ าที่ ปะ
11 เมื่ อพวกฟาริ สี เห็ นแล ว ก็ เข านั้ น เมื่ อหดจะทําใหเสื้ อเกา
กล าวแก พวกสาวกของพระองค ขาดกวางออกไปอีก
ว า "ทําไมอาจารย ของท านจึ ง 17 และไม มีผู ใดเอาน้ําองุ นใหม
รั บ ประทานอาหารร วมกั บคน มาใส ในถุ งหนั งเก า ถ าทําอย าง
เก็บภาษีและคนบาปเลา"
นั้ นถุงหนังจะขาด น้ําองุ นจะรั่ ว
12 เมื่ อพระเยซู ท รงได ยิ น เช น ทั้ งถุ งหนั งก็ จะเสี ยไปด วย แต
นั้ นจึ งตรั สกั บพวกเขาว า "คน เขาย อมเอาน้ํา องุ นใหม ใส ในถุ ง
ปกติไมตองการหมอ แตคนเจ็บ หนังใหม แลวทั้ งสองอยางก็อยู
ปวยตองการหมอ
ดีดวยกันได"
13 ท า นทั้ งหลายจงไปเรี ยนรู
หญิงเปนโรคตกเลือดหายปวย
ความหมายของข อ ความที่ ว า
ลูกสาวของไยรัส
`เราประสงค ความเมตตา ไม
ฟ นขึ้ นจากความตาย
ประสงคเครื่ องสัตวบูชา' ดวยวา (มก 5:22-43; ลก 8:41-56)
เรามิ ได ม าเพื่ อ จะเรี ยกคนชอบ 18 เมื่ อพระองค กํ า ลั ง ตรั ส คํา
ธรรม แต มาเรี ยกคนบาปให เหลานี้ แกเขานั้ น ดูเถิด มีขุนกลับใจเสียใหม"
นางคนหนึ่ งมานมัสการพระองค
14 แล วพวกสาวกของยอห นมา แลวทูลวา "ลูกสาวของขาพระ
หาพระองคทูลวา "เหตุไฉนพวก องคพึ่งตาย ขอพระองคเสด็จไป
ขาพระองคและพวกฟาริสี ถืออด วางพระหั ตถ ของพระองค บนตั ว
อาหารบอยๆ แตพวกสาวกของ เขา แลวเขาจะฟ นขึ้ นอีก"
พระองคไมถืออดอาหาร"
19 ฝ า ยพระเยซู จึ ง ทรงลุ ก ขึ้ น
15 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า เสด็ จตามเขาไป และพวกสาวก
"สหายของเจ าบ าวเป นทุ กข โศก ของพระองคก็ตามไปดวย
เศร าเมื่ อเจ าบ าวยังอยู กับเขาได 20 ดู เถิ ด มี ผู หญิ งคนหนึ่ งเป น
(10) มก 2:15; ลก 5:29 (11) มธ 11:19; มก 2:16; ลก 5:30; 15:2; กท 2:15
(13) ฮชย 6:6; มคา 6:6-8; มธ 12:7; มก 2:17 (14) มก 2:18; ลก 5:33-35; 18:12
(15) ยน 3:29; กจ 13:2-3; 14:23 (18) มก 5:22-43; ลก 8:41-56 (19) มธ 10:2-4
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หนา 1913
มัทธิว 9
โรคตกเลื อดได สิ บสองป มาแล ว เจ าข า ขอเมตตาข าพระองค
แอบมาข างหลั ง ถู กต องชาย ทั้ งหลายเถิด"
ฉลองพระองค
28 และเมื่ อพระองคเสด็ จเข าไป
21 เพราะนางคิ ดในใจว า "ถ า ในเรื อน ชายตาบอดทั้ งสองก็
เราได แ ตะต อ งฉลองพระองค เข ามาหาพระองค พระเยซู ตรัส
เทานั้ น เราก็จะหายโรค"
ถามเขาวา "เจาเชื่ อหรือวา เรา
22 ฝ ายพระเยซู ทรงเหลี ยวหลั ง สามารถจะกระทําการนี้ ได" เขา
ทอดพระเนตรเห็ น นางจึ ง ตรั ส ทู ลพระองค วา "เชื่ อ พระเจ า
ว า "ลู กสาวเอ ย จงชื่ นใจเถิ ด ขา"
ความเชื่ อ ของเจ า ทําให เ จ าหาย 29 แล วพระองค ทรงถู ก ต องตา
เปนปกติ" นับตั้ งแตเวลานั้ น ผู ของพวกเขาตรั สว า "ให เป นไป
หญิงนั้ นก็หายปวยเปนปกติ
ตามความเชื่ อของเจาเถิด"
23 ครั้ น พระเยซู เสด็ จเข าไปใน 30 แล ว ตาของพวกเขาก็ กลั บ
เรื อนของขุ นนางนั้ น ทอดพระ เห็ นดี พระเยซู ได ทรงกําชั บเขา
เนตรเห็ นพวกเป าป และคนเป น อยางแข็งขันว า "จงระวังอยาให
อันมากชุลมุนกันอยู
ผู ใดรู เลย"
24 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า 31 แต เมื่ อเขาไปจากที่ นั่ นแล ว
"จงถอยออกไปเถิด ดวยวาเด็ก ก็ เ ผยแพร กิ ต ติ ศั พท ของพระ
หญิ งคนนี้ ยั งไม ตาย เป นแต องคทั่ วแควนนั้ น
นอนหลั บอยู " เขาก็ พากั นหั ว 32 ขณะเมื่ อพระเยซู และเหล า
เราะเยาะพระองค
สาวกกํ า ลั ง เสด็ จออกไปจากที่
25 แต เมื่ อทรงขั บฝู งคนออกไป นั่ น ดูเถิด มีผู พาคนใบคนหนึ่ ง
แลว พระองค ไดเสด็ จเขาไปจับ ที่ มีผีสิงอยู มาหาพระองค
มือเด็กหญิง และเด็กหญิงนั้ นก็ 33 เมื่ อทรงขั บผี ออกแล วคนใบ
ลุกขึ้ น
นั้ นก็พูดได หมู คนก็อัศจรรยใจ
26 แล วกิ ตติ ศั พท นี้ ก็ ลื อไปทั่ ว พูดกันวา "ไมเคยเห็นการกระแควนนั้ น
ทําเชนนี้ ในอิสราเอลเลย"
ชายตาบอดสองคน
34 แตพวกฟาริสีกลาววา "คนนี้
ขับผีออกดวยฤทธิ์ ของนายผี"
กลับมองเห็นไดอีก
27 ครั้ น พระเยซู เ สด็ จไปจากที่ คนทําการยังมีนอยในภารกิจนี้
นั่ น ก็มี ชายตาบอดสองคนตาม 35 พระเยซู ไ ด เ สด็ จดํ า เนิ น ไป
พระองค มาร องว า "บุ ตรดาวิ ด ตามนครและหมู บ า นโดยรอบ
(22) มธ 9:29 (23) 2 พศด 35:25 (24) ยน 11:3 (25) มธ 8:3, 15
(26) มธ 4:24; มก 1:28, 45 (27) มธ 15:22 (30) มธ 8:4; ลก 5:14
(31) มก 7:36 (32) มธ 12:22; ลก 11:14 (33) มธ 12:24; มก 3:22 (35) มธ 4:23
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มัทธิว 9, 10
หนา 1914
ทรงสั่ งสอนในธรรมศาลาของ 3ฟ ลิ ปและบารโธโลมิ ว โธมั ส
เขา ประกาศข าวประเสริ ฐแห ง และมั ทธิ วคนเก็ บภาษี ยากอบ
อาณาจักรนั้ น ทรงรักษาโรคและ บุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัส
ความป วยไข ทุ กอย างของพล ผู ที่ มีชื่ ออีกวาธัดเดอัส
เมืองใหหาย
4 ซี โมนชาวคานาอั น และยู ดาส
36 และเมื่ อพระองค ท อดพระ อิสคาริโอทผู ที่ ได ทรยศพระองค
เนตรเห็ นประชาชนก็ ทรงสงสาร นั้ น
เขา ดวยเขาอิดโรยกระจัดกระ- 5สิ บสองคนนี้ พระเยซูทรงใชให
จายไปดุจฝูงแกะไมมีผู เลี้ ยง
ออกไปและสั่ งเขาว า "อย าไป
37 แล ว พระองค ต รั สกั บ พวก ทางที่ ไปสู พวกตางชาติ และอยา
สาวกของพระองค วา "การเก็ บ เขาไปในเมืองของชาวสะมาเรีย
เกี่ ยวนั้ นเป นการใหญ นั ก หนา 6 แต ว าจงไปหาแกะหลงของ
แตคนงานยังนอยอยู
วงศวานอิสราเอลดีกวา
38 เหตุฉะนั้ น พวกทานจงออน 7 จงไปพลางประกาศพลางว า
วอนพระองค ผู ทรงเป นเจ า `อาณาจั ก รแห ง สวรรค ม าใกล
ของการเก็ บเกี่ ยวนั้ น ให ส งคน แลว'
งานมาในการเก็ บเกี่ ยวของพระ 8 จงรั กษาคนเจ็ บป วยให หาย
องค"
คนโรคเรื้ อนให หายสะอาด คน
ชื่ ออัครสาวกสิบสองคน
ตายแล วให ฟ น และจงขั บผี ให
ออก ทานทั้ งหลายไดรับเปลาๆ
กับงานที่ ทรงมอบให
เมื่ อพระองค ท รงเรี ยก ก็จงใหเปลาๆ
สาวกสิ บสองคนของ 9อยาหาเหรียญทองคํา หรือเงิน
พระองค มาแล ว พระองค ก็ หรือทองแดงไวในไถของทาน
ประทานอํา นาจให เ ขาขั บผี โส- 10 หรื อย ามใช ตามทาง หรื อ
โครกออกได และให รั กษาโรค เสื้ อคลุ มสองตั ว หรื อรองเท า
และความเจ็ บไข ทุกอยางใหหาย หรื อไม เท า เพราะว าผู ทํางาน
สมควรจะไดอาหารกิน
ได
2อั ครสาวกสิ บสองคนนั้ นมี ชื่ อ 11 เมื่ อท า นมาถึ ง นครใดหรื อ
ดังนี้ คนแรกชื่ อซีโมนที่ เรียกวา เมื องใด จงสื บดู ว าใครเป นคน
เปโตร กั บอั นดรู วน องชายของ เหมาะสมในที่ นั้ น แลวจงไปอาเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ ศัยกับผู นั้ นจนกวาจะจากไป
12 ขณะเมื่ อทานขึ้ นเรือน จงให
ยอหนนองชายของเขา

10

(36) กดว 27:17; มก 6:35 (37) ลก 10:2 (38) 2 ธส 3:1 (1) ลก 6:13 (2) ยน 1:42
(4) ยน 13:2, 26; กจ 1:13 (5) มธ 4:15; ยน 4:9 (6) ยรม 50:6; มธ 15:24
(7) มธ 3:2; ลก 9:2 (8) กจ 8:18 (9) 1 ซมอ 9:7 (10) 1 ทธ 5:18 (11) ลก 10:8
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หนา 1915
มัทธิว 10
พรแกครัวเรือนนั้ น
แกทานในเวลานั้ น
13 ถ า ครั วเรื อ นนั้ นสมควรรั บ 20 เพราะว าผู ที่ พู ดมิ ใช ตั วท าน
พร ก็ใหสันติ สุขของทานอยู กับ เอง แต เป นพระวิ ญญาณแห ง
เรือนนั้ น แตถาครัวเรือนนั้ นไม พระบิ ดาของท าน ผู ตรั สทาง
สมควรรั บพร ก็ ให สั นติ สุ ขนั้ น ทาน
กลับคืนมาสู ทาน
21 แม ว าพี่ ก็ จะมอบน องให ถึ ง
14 ถ า ผู ใดไม ต อ นรั บ ท า นทั้ ง ความตาย พ อจะมอบลู ก และ
หลายและไมฟงคําของทาน เมื่ อ ลู กก็ จะทรยศต อพ อแม ใหถึ งแก
จะออกจากเรือนนั้ นเมืองนั้ น จง ความตาย
สะบั ด ผงคลี ที่ ติ ด เท า ของท า น 22 ท านจะถู กคนทั้ งปวงเกลี ยด
ออกเสีย
ชังเพราะเห็นแกนามของเรา แต
15 เราบอกความจริ งแก ท านว า ผู ใดที่ ทนได ถึ งที่ สุ ด ผู นั้ นจะ
ในวั นพิ พากษานั้ น โทษของ รอด
เมื อ งโสโดมและเมื องโกโมราห 23 แต เมื่ อเขาข มเหงท านใน
จะเบากวาโทษของเมืองนั้ น
เมืองนี้ จงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่ ง
16 ดู เถิ ด เราใช พวกทานไปดุ จ เราบอกความจริ งแก ท านว า
แกะอยู ท ามกลางฝู งสุ นั ขป า ก อนที่ ท านจะไปทั่ วเมื องต างๆ
เหตุฉะนั้ นทานจงฉลาดเหมือนงู ในอิสราเอล บุตรมนุษยจะเสด็จ
และไมมีภัยเหมือนนกเขา
มา
17 แต จงระวั งผู คนไว ให ดี
ปญหาของสาวก
เพราะพวกเขาจะมอบท า นทั้ ง 24 ศิษยไมใหญกวาครู และทาส
หลายไว กั บศาล และจะเฆี่ ยน ไมใหญกวานายของตน
ทานในธรรมศาลาของเขา
25 ซึ่ งศิ ษ ย จะได เ ป น เสมอครู
18 และท า นจะถู ก นํ า ตั ว ไปอยู ของตน และทาสเสมอนายของ
ต อ หน า เจ าเมื อ งและกษั ต ริ ย ตนก็ พออยู แล ว ถ าเขาได เรี ยก
เพราะเห็นแกเรา เพื่ อทานจะได เจ าบ านว าเบเอลเซบู ล เขาจะ
เป นพยานต อเขาและต อคนต าง เรี ยกลู กบ านของเขามากยิ่ งกว า
ชาติ
นั้ นสักเทาใด
19 แต เ มื่ อเขามอบท า นไว นั้ น 26 เหตุ ฉะนั้ น อย ากลั วเขา
อย าเปนกั งวลว าจะพู ดอะไรหรือ เพราะว าไม มี สิ่ งใดป ดบั งไว ที่ จะ
อย างไร เพราะเมื่ อถึงเวลา คํา ไมตองเปดเผย หรือการลับที่ จะ
ที่ ท านจะพู ดนั้ นจะทรงประทาน ไมเผยใหประจักษ
(13) สดด 35:13 (14) มก 6:11 (15) มธ 11:22 (16) ลก 10:3 (17) มก 13:9
(18) 2 ทธ 4:16 (19) อพย 4:12 (20) 2 ซมอ 23:2 (21) มคา 7:6 (22) มก 13:13
(23) มธ 16:28 (24) ยน 15:20 (25) ยน 8:48 (26) มก 4:22
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มัทธิว 10
หนา 1916
27 ซึ่ งเรากลาวแก พวกท านในที่ 35 ด ว ยว า เรามาเพื่ อจะให ลู ก
มืด ทานจงกลาวในที่ สวาง และ ชายหมางใจกับบิดาของตน และ
ซึ่ งทานไดยินกระซิบที่ หู ทานจง ลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูก
ประกาศจากดาดฟาหลังคาบาน
สะใภหมางใจกับแมสามี
28 อยากลัวผู ที่ ฆาไดแตกาย แต 36 และผู ที่ อยู ร วมเรือนเดียวกัน
ไม มี อํา นาจที่ จะฆ า จิ ตวิ ญญาณ ก็จะเปนศัตรูตอกัน
แต จงกลั วพระองค ผู ทรงฤทธิ์ ที่ 37 ผู ใดที่ รั กบิ ดามารดายิ่ ง กว า
จะให ทั้ งจิ ตวิ ญญาณทั้ ง กายพิ - รักเราก็ไมสมกับเรา และผู ใดรัก
นาศในนรกได
บุตรชายหญิงยิ่ งกวารักเรา ผู นั้ น
29 นกกระจอกสองตั วเขาขาย ก็ไมสมกับเรา
บาทหนึ่ งมิ ใช หรื อ
แต ถ า 38 และผู ใดที่ ไม รั บเอากางเขน
พระบิ ดาของท านไม ทรงเห็ น ของตนตามเราไป ผู นั้ นก็ไมสม
ชอบ นกนั้ นแมสักตัวเดียวจะตก กับเรา
ลงถึงดินก็ไมได
39 ผู ที่ จะเอาชีวิตของตนรอดจะ
30 ถึ งผมของท านทั้ งหลายก็ กลั บเสี ยชี วิต แต ผู ที่ สู เสี ยชี วิต
ทรงนับไวแลวทุกเสน
ของตนเพราะเห็ นแก เราก็ จะได
31 เหตุฉะนั้ นอยากลัวเลย ทาน ชีวิตรอด
ทั้ งหลายก็ มี ค ากว านกกระจอก 40 ผู ที่ รั บท านทั้ งหลายก็ รั บเรา
หลายตัว
และผู ที่ รั บเราก็ รั บพระองค ที่
32 เหตุ ดั งนั้ น ผู ใ ดจะรั บเราต อ ทรงใชเรามา
หน ามนุ ษย เราจะรั บผู นั้ นต อ 41 ผู ที่ รั บศาสดาพยากรณ
พระพั กตร พระบิ ดาของเราผู เพราะนามแห งศาสดาพยากรณ
ทรงสถิตในสวรรคดวย
นั้ น ก็ จะได บําเหน็ จอย างที่
33 แต ผู ใดจะปฏิ เสธเราต อหน า ศาสดาพยากรณพึงไดรับ และผู
มนุ ษย
เราจะปฏิ เสธผู นั้ น ที่ รั บผู ชอบธรรมเพราะนามแห ง
ต อพระพั กตร พระบิ ดาของเราผู ผู ชอบธรรมนั้ น ก็จะไดบําเหน็จ
ทรงสถิตในสวรรคดวย
อยางที่ ผู ชอบธรรมพึงไดรับ
พระคริสตทรงอยู เหนือ
42 และผู ใดจะเอาน้ํ า เย็ นสั ก
ถ วยหนึ่ งให คนเล็ กน อยเหล านี้
บิดาหรือมารดา
34 อย าคิ ดว า เรามาเพื่ อจะนํา คนใดคนหนึ่ งดื่ ม เพราะนาม
สั นติ ภาพมาสู โลก เรามิ ได นํา แห งศิ ษยของเรา เราบอกความ
สันติภาพมาให แตเรานําดาบมา จริ งแก ท านทั้ งหลายว า คนนั้ น
(28) ลก 12:4-5 (29) ลก 12:6-7 (30) ลก 21:18 (32) ลก 12:8; วว 3:5
(33) 2 ทธ 2:12 (34) ลก 12:49 (35) มคา 7:6 (36) ยน 13:18 (37) ลก 14:26
(38) มก 8:34 (39) ยน 12:25 (40) ลก 9:48 (41) 1 พกษ 17:10 (42) มก 9:41
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หนา 1917
มัทธิว 10, 11
จะขาดบําเหน็จก็หามิได"
8แตทานทั้ งหลายออกไปดูอะไร
ตอมาเมื่ อพระเยซูตรั สสั่ ง ดู คนนุ งห มผ าเนื้ ออ อนนิ่ มหรื อ
สาวกสิ บสองคนของพระ ดูเถิด คนนุ งหมผ าเนื้ อนิ่ มก็อยู
องคเสร็จแลว พระองคไดเสด็จ ในพระนิเวศของกษัตริย
จากที่ นั่ นไปเพื่ อจะสั่ งสอนและ 9แตทานทั้ งหลายออกไปดูอะไร
ประกาศในเมืองตางๆของเขา
ดู ศาสดาพยากรณ หรื อ แน ที
พระเยซูทรงยกยอง
เดียว และเราบอกทานวา ทาน
นั้ น เป นยิ่ งกว าศาสดาพยากรณ
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
2ฝ ายยอห นเมื่ อติ ดอยู ในเรื อน เสียอีก
จํ า ได ยิ นถึ งกิ จการของพระ 10 คื อผู นั้ นเองที่ พระคั มภี ร ได
คริสต จึงไดใชสาวกสองคนของ เขียนถึงวา `ดูเถิด เราใชทูตของ
เราไปข างหน าท าน ผู นั้ นจะ
ทานไป
3ทู ลถามพระองค ว า "ท าน เตรี ยมทางของท า นไว ข างหน า
เปนผู ที่ จะมานั้ นหรือ หรือเราจะ ทาน'
11 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
ตองคอยหาผู อื่ น"
4ฝ ายพระเยซู ตรั สตอบพวกเขา หลายว า ในบรรดาคนซึ่ งเกิ ด
ว า "จงไปแจ งแก ยอห นอี กครั้ ง จากผู หญิงมานั้ น ไมมีผู ใดใหญ
กวายอหนผู ใหรับบัพติศมา แต
ถึงสิ่ งที่ ทานไดยินและไดเห็น
5คื อว า คนตาบอดก็ หายบอด ว าผู ที่ ต่ํา ต อยที่ สุ ดในอาณาจั กร
คนงอยเดินได คนโรคเรื้ อนหาย แห งสวรรค ก็ ยังใหญ กว ายอห น
สะอาด คนหูหนวกไดยินได คน เสียอีก
ตายแล วเป นขึ้ นมา และข าว 12 และตั้ งแตสมัยยอหนผู ใหรับ
ประเสริ ฐก็ ประกาศแก คนอนา- บัพติศมาถึงทุ กวันนี้ อาณาจักร
แห งสวรรค ก็ เป นสิ่ งที่ คนได
ถา
6 บุ คคลผู ใดไม สะดุ ดเพราะ แสวงหาด วยใจรอนรน และผู ที่
ใจรอนรนก็เปนผู ที่ ชิงเอาได
เรา ผู นั้ นเปนสุข"
7 ครั้ นสาวกเหล านั้ นไปแล ว 13 เพราะคํ า ของศาสดาพยาพระเยซู เริ่ มตรั ส กั บคนหมู นั้ น กรณ ทั้ งหลายและพระราชบั ญถึ งยอห นว า "ท านทั้ งหลายได ญั ติ ไ ด พยากรณ มาจนถึ ง ยอห น
ออกไปในถิ่ นทุ รกั น ดารเพื่ อดู นี้
อะไร ดูตนออไหวโดยถูกลมพัด 14 ถ า ท า นทั้ งหลายจะยอมรั บ
ในเรื่ องนี้ ก็ ยอห นนี้ แหละเป น
หรือ

11

(1) ลก 23:5 (2) มธ 4:12; 14:3; ลก 7:18-35 (3) ยน 6:14
(5) อสย 29:18; 35:4-6; 61:1 (6) รม 9:32 (7) ลก 7:24; อฟ 4:14 (9) ลก 1:76
(10) มลค 3:1 (12) ลก 16:16 (13) มลค 4:6 (14) ลก 1:17
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มัทธิว 11
หนา 1918
เอลียาหซึ่ งจะมานั้ น
ในเมื อ งทั้ งสองจะได นุ ง ห ม ผ า
15 ใครมีหูจงฟงเถิด
กระสอบ นั่ งบนขี้ เถ า กลั บใจ
16 เราจะเปรี ยบคนยุ คนี้ เหมื อน เสียใหมนานมาแลว
กับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็กนั่ ง 22 แต เราบอกเจ าว า ในวั น
ที่ กลางตลาดรองแกเพื่ อน
พิ พากษา โทษเมื องไทระและ
17 กลาววา `พวกฉันไดเปาป ให เมื องไซดอนจะเบากว าโทษของ
พวกเธอ และเธอมิ ได เต นรํา เจา
พวกฉั น ได พิ ล าปร่ํ า ไห แก พวก 23 และฝ ายเจ า เมื องคาเปอรเธอ และพวกเธอมิ ได คร่ํ า - นาอุม ซึ่ งถูกยกขึ้ นเทียมฟาแลว
ครวญ'
เจ าจะต องลงไปถึ งนรกต างหาก
18 ด วยว ายอห น มาก็ ไม ได กิ น ดวยวาการอิทธิฤทธิ์ ซึ่ งไดกระทํา
หรื อดื่ ม และเขาวา `มีผี เขาสิง ในทามกลางเจานั้ น ถาไดกระอยู '
ทําในเมืองโสโดม เมืองนั้ นจะได
19 ฝ ายบุตรมนุษยมาทั้ งกินและ ตั้ งอยู จนทุกวันนี้
ดื่ ม เขาก็วา `ดูเถิด นี่ เปนคนกิน 24 แต เราบอกเจ าว า ในวั น
เติ บและดื่ มน้ํา องุ นมาก เป น พิ พากษา โทษเมื องโสโดมจะ
มิ ต รสหายกั บคนเก็ บ ภาษี และ เบากวาโทษของเจา"
คนบาป' แต พระป ญญาก็ ปรา- 25 ขณะนั้ นพระเยซู ทู ล ตอบว า
กฏว าชอบธรรมแล วโดยผลแห ง "โอ ข าแต พระบิ ดา ผู เป นเจ า
พระปญญานั้ น"
แห งฟ าสวรรค และแผ นดิ น ข า
การพิพากษา
พระองค ขอขอบพระคุ ณพระ
องค ที่ พระองค ได ทรงป ดบั งสิ่ ง
สําหรับผู ที่ไมเชื่ อ
20 แล วพระองค ก็ ท รงตั้ ง ต นติ เหล า นี้ ไว จากผู มี ป ญญาและผู
เตี ยนเมื อ งต า งๆที่ พระองค ได ฉลาดและไดสําแดงใหผู นอยรู
ทรงกระทํ า การอิ ท ธิ ฤทธิ์ เป น 26 ข าแต พระบิ ดา ที่ เป นอย าง
ส วนมาก เพราะเขามิไดกลับใจ นั้ นก็เพราะเปนที่ ชอบพระทั ยใน
สายพระเนตรของพระองค
เสียใหม
21 "วิ บั ติ แก เจ า เมื องโคราซิ น 27 พระบิ ดาของเราได ทรงมอบ
วิ บั ติ แก เจ า เมื องเบธไซอิ ดา สิ่ งสารพั ดให แก เรา และไม มี
เพราะถ าการอิ ทธิ ฤทธิ์ ซึ่ งได ใครรู จั ก พระบุ ต รนอกจากพระ
กระทําทามกลางเจาไดกระทําใน บิดา และไม มีใครรู จั กพระบิ ดา
เมืองไทระและเมืองไซดอน คน นอกจากพระบุ ตรและผู ใดก็
(15) ลก 8:8 (16) ลก 7:31 (19) มธ 9:10; ลก 7:35 (20) ลก 10:13-15, 18
(21) ยนา 3:7 (22) มธ 10:15; 11:24 (23) อสย 14:13; พคค 2:1; อสค 26:20
(24) มธ 10:15 (25) สดด 8:2; มธ 16:17; ลก 10:21 (27) มธ 28:18; ลก 10:22
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หนา 1919
มัทธิว 11, 12
ตามที่ พระบุ ตรประสงค จะสํา - ห ามไวไมให ทานและพรรคพวก
แดงใหรู
รับประทาน ควรแตปุโรหิตพวก
การเชื้ อเชิญที่ ยิ่ งใหญ
เดียว
28 บรรดาผู ทํางานเหน็ ดเหนื่ อย 5ท านทั้ งหลายไมได อานในพระ
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา ราชบัญญัติหรือ ที่ วา ในวันสะและเราจะให ท านทั้ ง หลายหาย บาโตพวกปุ โรหิ ต ในพระวิ ห าร
ดู หมิ่ นวั นสะบาโตแต ไม มี ความ
เหนื่ อยเปนสุข
29 จงเอาแอกของเราแบกไว ผิด
แลวเรี ยนจากเรา เพราะว าเรามี 6 แต เราบอกท านทั้ งหลายว า
ใจอ อนสุ ภาพและถ อมลง และ ที่ นี่ มี ผู หนึ่ งเป น ใหญ ก ว า พระ
ท านทั้ งหลายจะพบที่ สงบสุ ขใน วิหารอีก
7 แต ถ า ท า นทั้ งหลายได เ ข า ใจ
ใจของตน
30 ดวยว าแอกของเราก็ แบกงาย ความหมายของขอที่ วา `เราประ
สงค ความเมตตา ไม ประสงค
และภาระของเราก็เบา"
เครื่ องสั ตวบูชา' ทานก็คงจะไม
พระคริสตเปนเจาเปนใหญ
กลาวโทษคนที่ ไมมีความผิด
เหนือวันสะบาโต
8 เพราะว า บุ ต รมนุ ษย เ ป น เจ า
(มก 2:23-28; ลก 6:1-5)
ในคราวนั้ น พระเยซู เปนใหญเหนือวันสะบาโต"
ทรงรักษาชายมือลีบ
เสด็ จไปในนาในวั นสะ(มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
บาโต และพวกสาวกของพระ
9
แล
วเมื่ อพระองค ไ ด เสด็ จไป
องคหิวจึงเริ่ มเด็ดรวงขาวมากิน
2แตเมื่ อพวกฟาริสีเห็นเขา เขา จากที่ นั่ น พระองค ก็ เข าไปใน
จึงทูลพระองควา "ดูเถิด สาวก ธรรมศาลาของเขา
ของท านทําการซึ่ งพระราชบั ญ- 10 ดู เถิ ด มีชายคนหนึ่ งมือข าง
หนึ่ งลี บ คนทั้ งหลายถามพระ
ญัติหามไวในวันสะบาโต"
3 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า องค ว า "การรั กษาโรคในวั น
"พวกท านยั งไมได อ านหรือ ซึ่ ง สะบาโตนั้ นพระราชบั ญญั ติ ห าม
ดาวิ ดได กระทํ า เมื่ อท านและ ไว หรื อไม " เพื่ อเขาจะหาเหตุ
ฟองพระองคได
พรรคพวกหิว
4ท านได เข าไปในพระนิ เวศของ 11 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
พระเจา รับประทานขนมปงหนา "ถ า ผู ใดในพวกท า นมี แกะตั ว
พระพั กตร ซึ่ งพระราชบั ญญั ติ เดี ยวและแกะตัวนั้ นตกบอในวัน

12

(28) ยน 6:35 (29) ศคย 9:9; ยรม 6:16; ยน 13:15; อฟ 4:2; ฟป 2:5 (30) 1 ยน 5:3
(1) พบญ 23:25 (3) อพย 31:15 (4) อพย 25:30; ลนต 8:31 (5) กดว 28:9; ยน 7:22
(6) 2 พศด 6:18; อสย 66:1 (7) 1 ซมอ 15:22 (9) มก 3:1 (10) ลก 13:14; ยน 9:16
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มัทธิว 12
หนา 1920
สะบาโต ผู นั้ นจะไม ฉุดลากแกะ พวกตางชาติ
ตัวนั้ นขึ้ นหรือ
19 ทานจะไมทะเลาะวิวาท และ
12 มนุษย คนหนึ่ งย อมประเสริ ฐ ไม ร องเสี ยงดั ง ไม มี ใครได ยิ น
ยิ่ งกว าแกะมากเทาใด เหตุ ฉะ- เสียงของทานตามถนน
นั้ นจึ งถู กต องตามพระราชบั ญ- 20 ไม อ อ ช้ํ า แล วท า นจะไม หั ก
ญัติใหทําการดีไดในวันสะบาโต" ไส ตะเกี ยงเป นควั นแล วท านจะ
13 แล วพระองค ก็ ต รั สกั บชาย ไม ดั บ กว าท านจะทําให การ
คนนั้ นว า "จงเหยี ยดมื อออก พิพากษามีชัยชนะ
เถิด" เขาก็เหยียดออก และมือ 21 และพวกต างชาติจะวางใจใน
นั้ นก็หายเปนปกติเหมื อนมืออีก นามของทาน'
ขางหนึ่ ง
ชายมีผีสิงไดรับการรักษา
14 ฝ ายพวกฟาริ สี ก็ ออกไป
พวกฟาริสีกลาวหาวาเปนโดย
ปรึ กษากันถึ งพระองค วา จะทํา
ฤทธิ์ อํานาจของเบเอลเซบูล
อยางไรจึงจะฆาพระองคได
(มก 3:23-30; ลก 11:14)
ฝูงชนที่ ติดตามมา
22 ขณะนั้ น เขาพาคนหนึ่ งมี ผี
ไดรับการรักษาใหหาย
เขาสิงอยู ทั้ งตาบอดและเปนใบ
15 แต เ มื่ อพระเยซู ท รงทราบ มาหาพระองค พระองค ทรง
พระองค จึ งได เสด็ จออกไปจาก รักษาใหหาย คนตาบอดและใบ
ที่ นั่ น และคนเปนอันมากก็ตาม นั้ นจึงพูดจึงเห็นได
พระองคไป พระองคก็ทรงรักษา 23 และคนทั้ งปวงก็ อั ศจรรย ใจ
เขาใหหายโรคสิ้ นทุกคน
ถามกั นว า "คนนี้ เป นบุ ตรของ
16 แล วพระองค ทรงกําชั บห าม ดาวิดมิใชหรือ"
เขามิใหแพรงพรายวา พระองค 24 แต พวกฟาริ สี เ มื่ อ ได ยิ น ดั ง
คือผู ใด
นั้ นก็พูดกันวา "ผู นี้ ขับผีออกได
17 ทั้ งนี้ เพื่ อคําที่ ได กลาวไวแลว ก็ เพราะใช อํานาจเบเอลเซบู ลผู
โดยอิ ส ยาห ศาสดาพยากรณ จะ เปนนายผีนั้ น"
สําเร็จ ซึ่ งวา
25 ฝ ายพระเยซู ทรงทราบความ
18 `ดูเถิด ผู รับใชของเราซึ่ งเรา คิ ดของเขา จึ งตรั สกั บเขาว า
ได เลือกสรรไว ที่ รักของเรา ผู "ราชอาณาจั กรใดๆซึ่ งแตกแยก
ซึ่ งจิ ตใจเราโปรดปราน เราจะ กั นเองก็ จะรกร างไป เมื องใดๆ
เอาวิ ญญาณของเราสวมท านไว หรื อครั วเรื อนใดๆซึ่ ง แตกแยก
ท านจะประกาศการพิ พากษาแก กันเองจะตั้ งอยู ไมได
(14) สดด 2:2; มธ 27:1; มก 3:6; ลก 6:11; ยน 5:18 (15) มธ 10:23; 19:2; มก 3:7
(16) มธ 8:4; 9:30; 17:9 (18) อสย 42:1; มธ 3:17 (22) มธ 9:32; มก 3:11
(23) มธ 9:27; 21:9 (24) มธ 9:34; มก 3:22; ลก 11:15 (25) มธ 9:4; ยน 2:25
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หนา 1921
มัทธิว 12
26 และถาซาตานขับซาตานออก จะโปรดยกให ผู นั้ นได แต ผู ใด
มั นก็ แตกแยกกั น ในตั วมั น เอง จะกลาวรายพระวิญญาณบริสุทธิ์
แล วอาณาจั กรของมั น จะตั้ งอยู จะทรงโปรดยกให ผู นั้ นไมได ทั้ ง
อยางไรได
โลกนี้ โลกหนา
27 และถ าเราขั บผี ออกโดยเบคําพูดที่ ชั่ วรายแสดงใหเห็น
เอลเซบูล พวกพ องของทานทั้ ง
ถึงจิตใจที่ ชั่ วราย
หลายขั บมั นออกโดยอํานาจของ
(ลก 6:43-45)
ใครเลา เหตุฉะนั้ นพวกพองของ 33 จงกระทําให ต นไม ดี และผล
ท า นเองจะเป น ผู ตั ด สิ น กล า ว ของต นไม นั้ นดี หรื อกระทําให
โทษพวกทาน
ต นไม เลวและผลของต นไม นั้ น
28 แต ถ าเราขั บผี ออกด วยพระ เลว เพราะเราจะรู จักตนไมดวย
วิญญาณของพระเจา อาณาจักร ผลของมัน
ของพระเจาก็มาถึงทานแลว
34 โอ ชาติ งู ร าย เจ าเป นคน
29 หรื อใครจะเข า ไปในเรื อ น ชั่ วแล วจะพู ดความดี ได อย างไร
ของคนที่ มี กํ า ลั ง มากและปล น ดวยวาปากยอมพูดจากสิ่ งที่ เต็ม
เอาทรัพยของเขาอยางไรได เวน อยู ในใจ
แต จะจับคนที่ มี กําลังมากนั้ นมัด 35 คนดี ก็เอาของดีมาจากคลั งดี
ไว เสี ยก อน
แล วจึ งจะปล น แหงใจนั้ น คนชั่ วก็เอาของชั่ วมา
ทรัพยในเรือนนั้ นได
จากคลังชั่ ว
30 ผู ที่ ไม อยู ฝ ายเราก็ เป นปฏิ - 36 ฝ า ยเราบอกเจ า ทั้ งหลายว า
ปกษตอเรา และผู ที่ ไมรวบรวม คําที่ ไมเป นสาระทุ กคําซึ่ งมนุษย
ไว กั บเราก็ เป นผู กระทําให กระ- พู ดนั้ น มนุ ษย จะต องให การ
จัดกระจายไป
สํ า หรั บถ อ ยคํ า เหล า นั้ นในวั น
ความบาปซึ่ งทรงอภัยใหไมได พิพากษา
(มก 3:29-30)
37 เหตุ ว า ที่ เจ า จะพ น โทษได
31 เพราะฉะนั้ น เราบอกทานทั้ ง หรื อจะต องถู กปรั บโทษนั้ น ก็
หลายว า ความผิ ดบาปและคํา เพราะวาจาของเจา"
หมิ่ นประมาททุ กอย า งจะโปรด
โยนาหคือตัวอยางการฟ นคืน
ยกให มนุ ษย ได เว นแต คําหมิ่ น
พระชนมของพระคริสต
ประมาทพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ จะ 38 คราวนั้ นมี บางคนในพวก
ทรงโปรดยกใหมนุษยไมได
ธรรมาจารยและพวกฟาริสีทู ลวา
32 ผู ใดจะกล าวร ายบุ ตรมนุ ษย "อาจารย เจ าข า พวกข าพเจ า
(28) ดนล 2:44; ลก 1:33 (29) อสย 49:24; ลก 11:21 (31) มก 3:28-30; ลก 12:10
(32) มธ 11:19; ยน 7:12, 52; 1 ทธ 1:13 (33) มธ 7:16-18; ลก 6:43-44; ยน 15:4
(34) 1 ซมอ 24:13; อสย 32:6; มธ 3:7; ลก 3:7 (38) มธ 16:1; มก 8:11; ลก 11:16
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มัทธิว 12
หนา 1922
อยากจะเห็ นหมายสํ า คั ญจาก ที่ กั นดารเพื่ อแสวงหาที่ หยุ ดพั ก
ทาน"
แตไมพบเลย
39 พระองค จึ ง ตรั ส ตอบเขาว า 44 แลวมันก็กลาววา `ขาจะกลับ
"คนชาติ ชั่ วและเล น ชู แสวงหา ไปยังเรือนของข าที่ ขาได ออกมา
หมายสําคัญ และจะไมทรงโปรด นั้ น' และเมื่ อมั นมาถึ งก็ เห็ น
ใหหมายสําคัญแกเขา เวนไวแต เรื อนนั้ นว าง กวาดและตกแต ง
หมายสํา คั ญของโยนาห ศาสดา ไวแลว
พยากรณ
45 มั นจึ งไปรั บเอาผี อื่ นอี กเจ็ ด
40 ดวยวา `โยนาหไดอยู ในทอง ผี ร ายกว ามั นเอง แล วก็ เข าไป
ปลาวาฬสามวั นสามคื น' ฉั นใด อาศั ยที่ นั่ น และในที่ สุ ดคนนั้ น
บุตรมนุษย จะอยู ในท องแผนดิน ก็ ตกที่ นั่ งร ายกว าตอนแรก คน
สามวันสามคืนฉันนั้ น
ชาติชั่ วนี้ ก็จะเปนอยางนั้ น"
41 ชนชาวนี นะเวห จะลุ กขึ้ น ใน
ผู ประพฤติตามพระประสงค
วั น พิ พากษาพร อ มกั บคนยุ ค นี้
ของพระเจาก็เปรียบเหมือน
และจะกล าวโทษเขา ด วยว า
ญาติพี่ นองของพระคริสต
ชาวนี นะเวห ได กลั บใจเสี ยใหม (มก 3:31-35; ลก 8:19-21)
เพราะคํ า ประกาศของโยนาห 46 ขณะที่ พระองค ยั ง ตรั ส กั บ
และดู เถิ ด
ผู เป นใหญ กว า ประชาชนอยู นั้ น ดูเถิด มารดา
โยนาหอยู ที่ นี่
และพวกน อ งชายของพระองค
42 นางกษั ตริ ย ฝ ายทิ ศใต จะลุ ก พากั น มายื น อยู ภายนอกประขึ้ นในวั นพิ พากษาพร อมกั บคน สงคจะสนทนากับพระองค
ยุคนี้ และจะกลาวโทษเขา ดวย 47 แลวมีคนหนึ่ งทู ลพระองควา
ว า พระนางนั้ นได ม าจากที่ สุ ด "ดู เถิ ด มารดาและพวกน อง
ปลายแผ นดิ นโลกเพื่ อจะฟ ง ชายของพระองค ยืนอยู ขางนอก
สติ ปญญาของซาโลมอน และดู ประสงคจะสนทนากับพระองค"
เถิด ผู เปนใหญ กวาซาโลมอนก็ 48 แต พระองค ตรั สตอบผู ที่ ทู ล
อยู ที่ นี่
พระองคนั้ นว า "ใครเปนมารดา
บั้ นปลายของผู ที่งมงาย
ของเรา ใครเปนพี่ นองของเรา"
หวังพึ่ งความดีของตนเอง
49 พระองค ทรงเหยี ยดพระ
(ลก 11:24-26)
หั ต ถ ไปทางพวกสาวกของพระ
43 เมื่ อ ผี โสโครกออกมาจากผู องคและตรัสวา "ดู เถิ ด นี่ เป น
ใดแล ว มั นก็ ท องเที่ ยวไปใน มารดาและพี่ นองของเรา
(39) อสย 57:3; มธ 16:4; มก 8:38 (40) ยนา 1:17 (41) ยรม 3:11; อสค 16:51
(42) 1 พกษ 10:1; 2 พศด 9:1 (43) โยบ 1:7; ลก 11:24 (45) มก 5:9; ลก 11:26
(46) มธ 13:55; มก 3:31 (47) มธ 13:55; ยน 2:12 (49) ยน 20:17; รม 8:29
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50 ด วยว าผู ใดจะกระทํ า ตาม 10 ฝ ายพวกสาวกจึ งมาทู ลพระ
พระทั ยพระบิ ดาของเรา ผู ทรง องค ว า "เหตุ ไฉนพระองค ตรั ส
สถิ ตในสวรรค ผู นั้ นแหละเป น กับเขาเปนคําอุปมา"
พี่ น องชายหญิ งและมารดาของ 11 พระองค ตรั สตอบเขาว า
เรา"
"เพราะว า ข อ ความลึ ก ลั บ ของ
คําอุปมาเกี่ ยวกับผู หวานพืช
อาณาจั กรแห ง สวรรค ทรงโปรด
ให ท านทั้ งหลายรู ได แต คน
(มก 4:1-20; ลก 8:4-15)
ในวั นนั้ นเองพระเยซู ได เหลานั้ นไมโปรดใหรู
เสด็ จจากเรื อ นไปประ- 12 ดวยวาผู ใดมีอยู แลว จะเพิ่ ม
เติ มให คนนั้ นมี เหลื อเฟ อ แต
ทับที่ ชายทะเล
2มี คนพากั นมาหาพระองค มาก ผู ใดที่ ไมมีนั้ น แมวาซึ่ งเขามีอยู
นัก พระองคจึงเสด็จลงไปประ- จะตองเอาไปจากเขา
ทั บในเรื อ และบรรดาคนเหล า 13 เหตุ ฉะนั้ น เราจึ งกล าวแก
เขาเปนคําอุปมา เพราะวาถึงเขา
นั้ นก็ยืนอยู บนฝ ง
3 แล วพระองค ก็ ตรั สกั บเขา เห็นก็เหมือนไมเห็น ถึงไดยินก็
หลายประการเป น คํ า อุ ป มาว า เหมือนไมไดยินและไมเขาใจ
"ดูเถิด มีผู หวานคนหนึ่ งออกไป 14 คํ า พยากรณ ของอิ สยาห ก็
สําเร็จในคนเหลานั้ นที่ วา `พวก
หวานพืช
เจ
าจะได ยินก็ จริ ง แต จะไม เข า
4และเมื่ อเขาหว าน เมล็ ดพื ชก็
ตกตามหนทางบาง แลวนกก็มา ใจ จะดูก็จริง แตจะไมรับรู
15 เพราะว าชนชาติ นี้ กลายเป น
กินเสีย
5บ างก็ ตกในที่ ซึ่ งมี พื้ นหิ น มี คนมีใจเฉื่ อยชา หูก็ตึง และตา
เนื้ อดิ นแต น อย จึ งงอกขึ้ นโดย เขาเขาก็ ป ด เกรงว าในเวลาใด
เขาจะเห็ นด วยตาของเขา และ
เร็วเพราะดินไมลึก
6แต เมื่ อแดดจั ดแดดก็ แผดเผา ได ยิ นด วยหู ของเขา และเข าใจ
ด วยจิ ตใจของเขา และจะหั น
เพราะรากไมมีจึงเหี่ ยวไป
7บ างก็ ตกกลางต นหนาม ต น กลั บมา และเราจะได รั กษาเขา
ใหหาย'
หนามก็งอกขึ้ นปกคลุมเสีย
8บ างก็ ตกที่ ดิ นดี แล วเกิ ดผล 16 แต ตาของท านทั้ งหลายก็
รอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สาม เปนสุขเพราะไดเห็น และหูของ
ทานก็เปนสุขเพราะไดยิน
สิบเทาบาง
17 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
9ใครมีหูจงฟงเถิด"

13

(50) ยน 15:14; กท 5:6 (1) มธ 13:1-15 (2) ลก 5:3; 8:4 (3) ลก 8:5
(8) ปฐก 26:12; มธ 13:23 (9) มธ 11:15; มก 4:9 (11) มธ 11:25; มก 4:10-11
(12) มธ 25:29; มก 4:25 (14) อสย 6:9; อสค 12:2 (16) สภษ 20:12; มธ 16:17

40_mat.pub
page 31

Friday, December 09, 2005 13:59

มัทธิว 13
หนา 1924
หลายว า
ศาสดาพยากรณ วจนะและเขาใจ คนนั้ นก็เกิดผล
และผู ชอบธรรมเป นอั นมากได รอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สาม
ปรารถนาจะเห็ นซึ่ งท านทั้ ง สิบเทาบาง"
หลายเห็ นอยู นี้ แต เขามิ เคยได
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
เห็ น และอยากจะได ยินซึ่ งท าน
ขาวสาลีและขาวละมาน
ทั้ งหลายไดยิน แตเขาก็มิเคยได 24 พระองค ตรั สคํ า อุ ปมาอี ก
ยิน
ข อ หนึ่ งให เขาทั้ งหลายฟ งว า
18 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลายจง "อาณาจั ก รแห ง สวรรค เ ปรี ยบ
ฟ งคํ า อุ ปมาว า ด วยผู หว า นพื ช เหมื อนชายคนหนึ่ งได หว านพื ช
นั้ น
ดีในนาของตน
19 เมื่ อผู ใดไดยินพระวจนะแหง 25 แต เมื่ อคนทั้ งหลายนอน
อาณาจั กรนั้ นแต ไม เข าใจ มาร หลั บอยู ศั ตรู ของคนนั้ นมา
ร ายก็ มาฉวยเอาพื ชซึ่ งหว านใน หว านข าวละมานปนกั บข าวสาลี
ใจเขานั้ นไปเสีย นั่ นแหละไดแก นั้ นไว แลวก็หลบไป
ผู ซึ่ งรับเมล็ดริมหนทาง
26 ครั้ นต นข าวนั้ นงอกขึ้ นออก
20 และผู ที่ รั บ เมล็ ด ซึ่ งตกใน รวงแลว ขาวละมานก็ปรากฏขึ้ น
ที่ ดินซึ่ งมีพื้นหินนั้ น ไดแกบุค- ดวย
คลที่ ได ยินพระวจนะ แล วก็ รั บ 27 พวกผู รั บใช แห งเจ าบ านจึ ง
ทันทีดวยความปรีดี
มาแจ งแก นายว า `นายเจ าข า
21 แต ไ ม มี รากในตั วเองจึ ง ทน ทานไดหวานพืชดี ในนาของทาน
อยู ชั่ วคราว และเมื่ อเกิดการยาก มิใชหรือ แตมีขาวละมานมาจาก
ลําบาก หรื อการข มเหงต างๆ ไหน'
เพราะพระวจนะนั้ น ตอมาเขาก็ 28 นายก็ตอบพวกเขาวา `นี้ เปน
เลิกเสีย
การกระทําของศั ตรู ' พวกผู รั บ
22 ผู ที่ รั บเมล็ ดซึ่ งตกกลาง ใชจึงถามนายวา `ทานปรารถนา
หนามนั้ น ได แก บุคคลที่ ได ฟง จะให พวกเราไปถอนและเก็ บ
พระวจนะ แล วความกั งวลตาม ขาวละมานหรือ'
ธรรมดาโลก และการล อลวง 29 แต นายตอบว า `อย าเลย
แห งทรั พย สมบั ติ ก็ รั ดพระวจนะ เกลื อกว าเมื่ อกําลั งถอนขาวละนั้ นเสีย และเขาจึงไมเกิดผล
มานจะถอนขาวสาลีดวย
23 ส วนผู ที่ รับเมล็ดซึ่ งตกในดิน 30 ให ทั้ งสองจําเริ ญไปด วยกั น
ดี นั้ น ได แก บุ คคลที่ ได ยิ นพระ จนถึงฤดูเกี่ ยว และในเวลาเกี่ ยว
(18) มก 4:13-20; ลก 8:11-15 (19) มธ 4:23
(20) อสย 58:2; อสค 33:31-32; ยน 5:35 (21) มธ 11:6; กจ 14:22
(22) ยรม 4:3; มธ 19:23; มก 10:23 (23) ยน 15:5; ฟป 1:11; คส 1:6 (30) มธ 3:12
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หนา 1925
มัทธิว 13
นั้ นเราจะสั่ งผู เกี่ ยวว า "จงเก็ บ พระวจนะที่ ตรั สโดยศาสดา
ข าวละมานก อนมัดเปนฟ อนเผา พยากรณวา `เราจะอาปากกลาว
ไฟเสี ย แตขาวสาลีนั้ นจงเก็ บไว คําอุปมา เราจะกลาวขอความซึ่ ง
ในยุ งฉางของเรา"'"
ปดซอนไวตั้ งแตเดิมสรางโลก'
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ ยวกับ
เมล็ดพันธุ ผักกาด
ขาวสาลีและขาวละมาน
(มก 4:30, 32)
36 แล วพระเยซู จึ งทรงให ฝู งชน
31 พระองค ยั งตรั สคําอุ ปมาอี ก เหล านั้ นจากไปและเสด็ จเข าไป
ขอหนึ่ งใหเขาฟงวา "อาณาจักร ในเรือน พวกสาวกของพระองค
แห งสวรรค เปรี ยบเหมื อนเมล็ ด ก็ มาเฝ าพระองค ทู ลว า "ขอ
พั นธุ ผั กกาดเมล็ ดหนึ่ ง ซึ่ งชาย พระองค ทรงโปรดอธิ บายให
คนหนึ่ งเอาไปเพาะลงในไร ของ พวกข า พระองค เข า ใจคํา อุ ปมา
ตน
ที่ วาดวยขาวละมานในนานั้ น"
32 เมล็ ดนั้ นที่ จริ งก็ เล็ กกว า 37 พระองคตรั สตอบเขาว า "ผู
เมล็ ดทั้ งปวง แต เมื่ องอกขึ้ น หว านเมล็ ดพื ช ดี นั้ นได แก บุ ตร
แล วก็ใหญ ที่ สุ ดท ามกลางผักทั้ ง มนุษย
หลาย และจําเริญเป นต นไม จน 38 นานั้ นได แก โลก ส วนเมล็ ด
นกในอากาศมาทํ า รั งอาศั ยอยู พื ช ดี ได แก ลู กหลานแห งอาณา
ตามกิ่ งกานของตนนั้ นได"
จั กร แต ข าวละมานได แก ลู ก
คําอุปมาเกี่ ยวกับเชื้ อ
หลานของมารราย
39 ศั ต รู ผู หว า นข า วละมานได
(ลก 13:20-21)
33 พระองค ยั งตรั สคําอุ ปมาให แกพญามาร ฤดูเกี่ ยวไดแกการ
เขาฟงอีกขอหนึ่ งวา "อาณาจักร สิ้ นสุดของโลกนี้ และผู เกี่ ยวนั้ น
แห ง สวรรค เ ปรี ยบเหมื อ นเชื้ อ ไดแกพวกทูตสวรรค
ซึ่ งผู ห ญิ ง คนหนึ่ ง เอามาเจื อ ลง 40 เหตุ ฉะนั้ น เขาเก็ บข าวละในแปงสามถั ง จนแปงนั้ นฟูขึ้ น มานเผาไฟเสี ยอย างไร ในการ
สิ้ น สุ ดของโลกนี้ ก็ จะเป นอย าง
ทั้ งหมด"
34 ข อความเหล านี้ ทั้ งสิ้ น พระ นั้ น
เยซู ตรั สกั บหมู ชนเป นคําอุ ปมา 41 บุ ตรมนุ ษย จะใช พวกทู ต
และนอกจากคําอุปมา พระองค สวรรค ของท านออกไปเก็ บ
กวาดทุกสิ่ งที่ ทําใหหลงผิด และ
มิไดตรัสกับเขาเลย
35 ทั้ งนี้ เพื่ อจะให สํ า เร็ จตาม บรรดาผู ที่ ทําความชั่ วช าไปจาก
(31) อสย 2:2-3; มคา 4:1; มก 4:30 (32) สดด 104:12; อสค 17:22-24; 31:3-9
(33) ลก 13:20; 1 คร 5:6 (34) มก 4:33; ยน 10:6 (35) สดด 78:2; รม 16:25-26
(38) ปฐก 3:15; มธ 24:14 (39) ยอล 3:13; วว 14:15 (41) มธ 18:7; 2 ปต 2:1-2
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มัทธิว 13
หนา 1926
อาณาจักรของทาน
ภาชนะ แตที่ ไมดีนั้ นก็ทิ้ งเสีย
42 และจะทิ้ งลงในเตาไฟอั นลุ ก 49 ในการสิ้ นสุ ด ของโลกก็ จ ะ
โพลง ที่ นั่ นจะมี การร องไห ขบ เป นอย างนั้ นแหละ พวกทู ต
เขี้ ยวเคี้ ยวฟน
สวรรค จะออกมาแยกคนชั่ วออก
43 คราวนั้ นผู ชอบธรรมจะส อง จากคนชอบธรรม
แสงอยู ในอาณาจั กรพระบิ ด า 50 แล วจะทิ้ งลงในเตาไฟอั นลุ ก
ของเขาดุ จดวงอาทิ ตย ใครมี หู โพลง ที่ นั่ นจะมี การร องไห ขบ
จงฟงเถิด
เขี้ ยวเคี้ ยวฟน"
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
51 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "ข อ
ความเหล านี้ ท านทั้ งหลายเข าใจ
ขุมทรัพยที่ซอนไว
44 อี กประการหนึ่ ง อาณาจั กร แล วหรื อ" เขาทู ลตอบพระองค
แห ง สวรรค เ ปรี ยบเหมื อ นขุ ม วา "เขาใจ พระเจาขา"
ทรั พย ซ อนไว ในทุ งนา เมื่ อมี 52 ฝ า ยพระองค ต รั ส กั บเขาว า
ผู ใดพบแล วก็ กลั บซ อนเสี ยอี ก "เพราะฉะนั้ นพวกธรรมาจารย
และเพราะความปรี ดี จึ งไปขาย ทุ ก คนที่ ได รั บการสั่ งสอนถึ ง
สรรพสิ่ งซึ่ งเขามี อยู แล วไปซื้ อ อาณาจักรแหงสวรรคแลว ก็เปน
เหมือนเจ าของบ านที่ เอาทั้ งของ
ทุ งนานั้ น
ใหม และของเก า ออกจากคลั ง
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
ของตน"
ไขมุกราคามาก
พระเยซูทรงถูกปฏิเสธ
45 อี กประการหนึ่ ง อาณาจั กร
ที่ เมืองนาซาเร็ธ
แห ง สวรรค เ ปรี ยบเหมื อ นพ อ
53 ต อมาเมื่ อพระเยซู ได ตรั สคํา
คาที่ ไปหาไขมุกอยางดี
46 ซึ่ งเมื่ อได พบไข มุ กเม็ ดหนึ่ ง อุปมาเหลานี้ เสร็จแลว พระองค
มี คามาก ก็ ไปขายสิ่ งสารพั ดซึ่ ง ก็เสด็จไปจากที่ นั่ น
54 เมื่ อพระองค เสด็ จมาถึ งบ าน
เขามีอยู ไปซื้ อไขมุกนั้ น
เมื องของพระองค แล ว พระ
คําอุปมาเกี่ ยวกับอวนจับปลา
47 อี กประการหนึ่ ง อาณาจั กร องค ก็ สั่ งสอนในธรรมศาลาของ
แห งสวรรค เปรียบเหมื อนอวนที่ เขา จนคนทั้ งหลายประหลาดใจ
ลากอยู ในทะเล ติ ดปลารวมทุ ก แลวพูดกันวา "คนนี้ มีสติปญญา
และการอิ ทธิ ฤทธิ์ อย างนี้ มาจาก
ชนิด
48 ซึ่ งเมื่ อเต็ มแล ว เขาก็ ลาก ไหน
ขึ้ นฝ ง นั่ ง เลื อกเอาแต ที่ ดี ใส ใน 55 คนนี้ เป นลู กช างไม มิ ใช หรื อ
(42) มธ 3:12; วว 19:20 (43) ดนล 12:3; มธ 13:9 (44) อสย 55:1; ฟป 3:7-8
(46) สภษ 2:4; 3:14-15; 8:10 (47) มธ 22:9-10 (49) มธ 25:32 (52) พซม 7:13
(54) มธ 2:23; มก 6:1; ลก 4:16; ยน 7:15 (55) อสย 49:7; มธ 12:46; มก 6:3
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หนา 1927
มัทธิว 13, 14
มารดาของเขาชื่ อมารี ยมิ ใช หรื อ นางมาเปนภรรยา"
และน องชายของเขาชื่ อ ยากอบ 5 ถึ ง เฮโรดอยากจะฆ า ยอห น ก็
โยเสส ซีโมน และยูดาสมิใชหรือ กลั วประชาชน ด วยว าเขาทั้ ง
56 และนองสาวทั้ งหลายของเขา หลายนั บถื อยอห นว า
เป น
ก็ อยู กั บเรามิ ใช หรื อ เขาได สิ่ ง ศาสดาพยากรณ
ทั้ งปวงเหลานี้ มาจากไหน"
6แต เมื่ อวั นฉลองวั นกําเนิ ดของ
57 เขาทั้ งหลายจึ ง หมางใจใน เฮโรดมาถึ ง บุ ตรสาวนางเฮพระองค ฝ ายพระเยซู ตรั สกั บ โรเดี ยสก็ เ ต นรํ า ต อหน า เขาทั้ ง
เขาว า "ศาสดาพยากรณ จะไม หลาย ทําใหเฮโรดชอบใจ
ขาดความนับถื อ เวนแตในบาน 7เฮโรดจึงสั ญญาโดยปฏิญาณวา
เมื องของตน และในครั วเรื อน เธอจะขอสิ่ งใดๆก็จะใหสิ่ งนั้ น
ของตน"
8บุ ตรสาวก็ ทู ล ตามที่ มารดาได
58 พระองค จึ งมิ ไ ด ท รงกระทํา สั่ งไว แล วว า "ขอศี รษะยอห น
การอิ ทธิ ฤทธิ์ มากที่ นั่ น เพราะ ผู ให รั บบั พติ ศมาใส ถ าดมาให
เขาไมมีความเชื่ อ
หมอมฉันที่ นี่ เพคะ"
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
9 ฝ า ยกษั ต ริ ย เ ฮโรดก็ เ ศร า ใจ
แต เ พราะเหตุ ที่ ได ปฏิ ญาณไว
ถูกตัดศีรษะ
และเพราะเห็นแกพวกที่ เอนกาย
(มก 6:14-29; ลก 9:7-9)
ครั้ งนั้ น เฮโรดเจ าเมื อง ลงรั บประทานด วยกั น กั บท า น
ได ยิ นกิ ตติ ศั พท ของ จึงออกคําสั่ งอนุญาตให
10 แล วก็ ใช คนไปตั ดศี รษะ
พระเยซู
2จึ งกล าวแกพวกคนใชของท าน ยอหนในคุก
วา "ผู นี้ แหละเปนยอหนผู ใหรับ 11 เขาจึ งเอาศี รษะของยอห นใส
บัพติศมา ทานไดเปนขึ้ นมาจาก ถาดมาใหหญิงสาวนั้ น หญิงสาว
ความตายแล ว เหตุ ฉะนั้ นท าน นั้ นก็เอาไปใหมารดา
12 ฝ า ยพวกสาวกของยอห น ก็
จึงกระทําการอิทธิฤทธิ์ ได"
3ด วยว าเฮโรดได จั บยอห นมั ด มารั บเอาศพไปฝ งไว แล วก็ มา
แล วขั งคุกไว เพราะเห็นแกนาง ทูลพระเยซูใหทรงทราบ
ทรงเลี้ ยงอาหาร
เฮโรเดี ยสภรรยาของฟ ลิ ปน อง
ฝูงชนหาพันคน
ชายของตน
4 เพราะยอห นเคยทู ลท านว า 13 เมื่ อพระเยซู ท รงได ยิ นแล ว
"ท า นผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ที่ รั บ พระองค จึ งลงเรื อเสด็ จไปจากที่

14

(57) มธ 11:6; มก 6:3-4; ลก 4:24; ยน 4:44 (58) มก 6:5-6; ยน 5:44, 46-47
(1) มก 6:14-29; ลก 9:7-9 (3) มธ 4:12; มก 6:17; ลก 3:19-20 (4) ลนต 18:16
(5) มธ 21:26; ลก 20:6 (13) มธ 10:23; 12:15; มก 6:32-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1
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มัทธิว 14
หนา 1928
นั่ น ไปยังที่ เปลี่ ยวแตลําพังพระ สาวก เหลาสาวกก็แจกใหคนทั้ ง
องค เมื่ อประชาชนทั้ งปวงไดยิน ปวง
เขาก็ อ อกจากเมื อ งต า งๆเดิ น 20 เขาไดกินอิ่ มทุกคน สวนเศษ
ตามพระองคไป
อาหารที่ ยังเหลื อนั้ น เขาเก็บไว
14 ครั้ นพระเยซู เ สด็ จขึ้ นจาก ไดถึงสิบสองกระบุงเต็ม
เรื อแล ว ก็ ทอดพระเนตรเห็ น 21 ฝ ายคนที่ ได รั บประทานอาประชาชนหมู ใหญ พระองคทรง หารนั้ นมี ผู ชายประมาณห าพั น
สงสารเขา จึ งได ทรงรั กษาคน คน มิไดนับผู หญิงและเด็ก
ปวยของเขาใหหาย
พระเยซูทรงเสด็จดําเนินบนน้ํา
15 ครั้ นเวลาเย็ นแล วพวกสาวก
(มก 6:45-56)
ของพระองค ม าทู ล พระองค ว า
(ยน 6:15-21)
"ที่ นี่ กันดารอาหารนัก และบัดนี้ 22 ในทั นใดนั้ นพระเยซู ได ตรั ส
ก็ เย็ นลงมากแล ว
ขอพระ ให เ หล า สาวกของพระองค ล ง
องค ทรงให ประชาชนไปเสี ยเถิ ด เรื อข ามฟากไปก อน ส วนพระ
เพื่ อ เขาจะได ไ ปซื้ ออาหารตาม องค ทรงรอส งประชาชนกลั บ
หมู บานสําหรับตนเอง"
บาน
16 ฝ ายพระเยซู ตรั สกั บพวก 23 และเมื่ อให ประชาชนเหล า
สาวกว า "เขาไม จําเป นต องไป นั้ นไปหมดแล ว พระองค เสด็ จ
จากที่ นี่ พวกท านจงเลี้ ยงเขา ขึ้ นไปบนภู เขาโดยลําพั งเพื่ อจะ
เถิด"
อธิ ษฐาน เมื่ อถึ งเวลาค่ํา พระ
17 พวกสาวกจึ ง ทู ลพระองค ว า องคยังทรงอยู ที่ นั่ นแตผู เดียว
"ที่ นี่ พวกข า พระองค มี แต ขนม 24 แต ขณะนั้ นเรื ออยู กลางทะเล
ป งเพี ยงห าก อนกั บปลาสองตั ว แล ว และถู กคลื่ นโคลงเพราะ
เทานั้ น"
ทวนลมอยู
18 พระองค จึ งตรั สว า "เอา 25 ครั้ นเวลาสามยามเศษ พระ
อาหารนั้ นมาใหเราที่ นี่ เถิด"
เยซู จึ งทรงดําเนิ นบนน้ําทะเลไป
19 แล วพระองค ท รงสั่ งให ค น ยังเหลาสาวก
เหล านั้ นนั่ งลงที่ หญ า เมื่ อทรง 26 เมื่ อเหล าสาวกเห็ นพระองค
รั บขนมป ง ห า ก อ นกั บปลาสอง ทรงดําเนินมาบนทะเล เขาก็ตก
ตั วนั้ นแล ว ก็ ทรงแหงนพระ ใจนัก พูดกันวา "เปนผี" เขาจึง
พักตรดูฟาสวรรค ทรงขอบพระ รองอึงไปเพราะความกลัว
คุ ณ และหั กขนมป งส งให เหล า 27 ในทั นใดนั้ นพระเยซู ตรั สกั บ
(14) มธ 9:36; มก 6:34 (15) มก 6:35; ลก 9:12
(19) 1 ซมอ 9:13; มธ 15:36; มก 6:41; 8:7; 14:22; ลก 24:30; กจ 27:35; รม 14:6
(23) มก 6:46; ลก 9:28; ยน 6:15-16 (26) โยบ 9:8 (27) กจ 23:11; 27:22, 25, 36
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หนา 1929
มัทธิว 14, 15
เขาวา "จงชื่ นใจเถิด คือเราเอง 36 เขาทู ลอ อนวอนขอพระองค
อยากลัวเลย"
โปรดให เ ขาได แตะต องแต ช าย
เปโตรสงสัยและจมลง
ฉลองพระองค เท านั้ น และผู
28 ฝ า ยเปโตรจึ งทู ลตอบพระ ใดได แตะต องแล ว ก็ หายป วย
องควา "พระองคเจาขา ถาเปน บริบูรณดีทุกคน
ทรงตอวาพวกธรรมาจารย
พระองคแนแลว ขอทรงโปรดให
ข าพระองค เดิ นบนน้ําไปหาพระ
และพวกฟาริสี
องค"
(มก 7:1-23)
29 พระองค ตรั สว า "มาเถิ ด"
ครั้ งนั้ น พวกธรรมาเมื่ อเปโตรลงจากเรื อแล ว เขาก็
จารยและพวกฟาริสี ซึ่ ง
เดินบนน้ําไปหาพระเยซู
มาจากกรุงเยรูซาเล็ม มาทูลถาม
30 แต เมื่ อเขาเห็ นลมพั ดแรงก็ พระเยซูวา
กลั ว และเมื่ อกําลั งจะจมก็ ร อง 2 "ทํ า ไมพวกสาวกของท า นจึ ง
ว า "พระองค เจ าข า ช วยข า ละเมิ ดประเพณี สื บทอดมาจาก
พระองคดวย"
บรรพบุ รุ ษ ด วยว าเขามิ ได ล าง
31 ในทั นใดนั้ น พระเยซู ทรง มือเมื่ อเขารับประทานอาหาร"
เอื้ อมพระหั ตถ จั บเขาไว แล ว 3แต พระองค ได ตรั สตอบเขาว า
ตรั สกั บเขาว า "โอ คนมี ความ "เหตุไฉนพวกทานจึงละเมิดพระ
เชื่ อนอย เจาสงสัยทําไม"
บั ญ ญั ติ ข องพระเจ า ด วยประ32 เมื่ อพระองค กั บ เปโตรขึ้ น เพณีของพวกทานดวยเลา
เรือแลว ลมก็สงบลง
4เพราะว าพระเจ าได ท รงบั ญ33 เขาทั้ งหลายที่ อยู ในเรือจึงมา ญั ติ ไว ว า `จงให เกี ยรติ แก บิ ดา
นมั สการพระองค ทู ลว า "พระ มารดาของตน' และ `ผู ใดด า
องค ท รงเป น พระบุ ตรของพระ แช งบิ ดามารดาของตน ผู นั้ น
เจาจริงแลว"
ตองถูกปรับโทษถึงตาย'
34 ครั้ นพวกเขาขามฟากไปแล ว 5แตพวกทานกลับสอนวา `ผู ใด
ก็มาถึงแขวงเยนเนซาเรท
จะกล าวแก บิ ดามารดาว า "สิ่ ง
35 เมื่ อคนในสถานที่ นั้ นรู จั ก ใดของข าพเจ าซึ่ งอาจเป นประพระองค แล ว ก็ ใช คนไปบอก โยชน แก ท าน สิ่ งนั้ นเป นของ
กล าวทั่ วแคว นนั้ น ต างก็ พา ถวายแลว"
บรรดาคนเจ็ บ ป วยมาเฝ า พระ 6ผู นั้ นจึ งไม ต องให เกี ยรติ บิ ดา
องค
มารดาของตน' อย างนั้ นแหละ

15

(31) มธ 6:30; 8:26 (33) สดด 2:7; มธ 16:16; มก 1:1; ลก 4:41; ยน 1:49; กจ 8:37
(34) มก 6:53; ลก 5:1 (36) มธ 9:20; มก 3:10 (1) มก 7:1; ยน 1:19; กจ 25:7
(2) มก 7:5 (4) อพย 20:1; ลนต 19:3; พบญ 5:16; สภษ 20:20 (5) มก 7:11-12
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มัทธิว 15
หนา 1930
ท านทั้ งหลายทํา ให พระบั ญญั ติ จะตกลงไปในบอ"
ของพระเจ า เป นหมั น ไปเพราะ 15 ฝ ายเปโตรทู ลพระองค ว า
เห็นแกประเพณีของพวกทาน
"ขอทรงโปรดอธิ บายคําอุ ปมานี้
7ทานคนหนาซื่ อใจคด อิ สยาห ใหพวกขาพระองคทราบเถิด"
ได พยากรณ ถึ งพวกท านถู กแล ว 16 ฝ ายพระเยซู ตรั สตอบว า
วา
"ท านทั้ งหลายยั งไม เข าใจด วย
8`ประชาชนนี้ เขามาใกล เราด วย หรือ
ปากของเขา และให เกี ยรติ เรา 17 ท านยั งไม เข าใจหรื อว า สิ่ ง
ดวยริ มฝปากของเขา แตใจของ ใดๆซึ่ งเข า ไปในปากก็ ลงไปใน
เขาหางไกลจากเรา
ทอง แลวก็ถายออกลงสวมไป
9 เขานมั ส การเราโดยหาประ- 18 แต สิ่ ง ที่ ออกจากปากก็ อ อก
โยชน มิ ได ด วยเอาบทบั ญญั ติ มาจากใจ สิ่ งนั้ นแหละทําให
ของมนุ ษย มาอวดอ างว า เป น มนุษยเปนมลทิน
พระดํารัสสอน'"
19 ความคิ ดชั่ วร าย การฆาต10 แล วพระองค ทรงเรี ยกประ- กรรม การผิ ดผั วผิ ดเมี ย การ
ชาชนและตรั สกั บเขาว า "จงฟ ง ลวงประเวณี การลักขโมย การ
และเขาใจเถิด
เป นพยานเท็ จ การพู ดหมิ่ น
11 มิ ใช สิ่ งซึ่ งเขาไปในปากจะทํา ประมาท ก็ออกมาจากใจ
ให มนุ ษย เป นมลทิ น แต สิ่ งซึ่ ง 20 สิ่ งเหล านี้ แหละที่ ทํ า ให
ออกมาจากปากนั้ น แหละทํา ให มนุ ษย เป นมลทิ น แต ซึ่ งจะรั บ
มนุษยเปนมลทิน"
ประทานอาหารโดยไม ล า งมื อ
12 ขณะนั้ นพวกสาวกมาทู ลพระ กอน ไมทําใหมนุษยเปนมลทิน"
องควา "พระองคทรงทราบแลว
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอัน
หรื อวา เมื่ อพวกฟาริสี ไดยินคํา
ไดรับการรักษาใหหาย
ตรัสนั้ น เขาแคนเคืองใจนัก"
(มก 7:24-30)
13 พระองคจึงตรัสตอบวา "ตน 21 แล วพระเยซู เสด็ จไปจากที่
ไม ใ ดๆทุ ก ต น ซึ่ งพระบิ ด าของ นั่ นเข าไปในเขตแดนเมื องไทระ
เราผู ทรงสถิ ตในสวรรค มิไดทรง และเมืองไซดอน
ปลูกไวจะตองถอนเสีย
22 ดู เถิ ด มี หญิ งชาวคานาอั น
14 ช างเขาเถิ ด เขาเป นผู นําตา คนหนึ่ ง มาจากเขตแดนนั้ นร อง
บอดนําทางคนตาบอด ถาคนตา ทูลพระองควา "โอ พระองค ผู
บอดนําทางคนตาบอด ทั้ งสอง ทรงเปนบุตรดาวิดเจาขา ขอทรง
(7) มก 7:6 (8) สดด 78:36; อสย 29:13 (9) อสย 29:13 (10) มก 7:14
(11) กจ 10:15 (13) อสย 60:21 (14) อสย 9:16 (15) มก 7:17 (16) มธ 16:9
(17) 1 คร 6:13 (18) มธ 12:34 (19) ปฐก 6:5 (21) มก 7:24-30 (22) มธ 1:1
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หนา 1931
มัทธิว 15
โปรดเมตตาขาพระองคเถิด ลูก 30 และประชาชนเป นอันมากมา
สาวของข าพระองค มี ผี สิ ง อยู เฝาพระองค พาคนงอย คนตา
เปนทุกขลําบากยิ่ งนัก"
บอด คนใบ คนพิการ และคน
23 ฝ ายพระองค ไม ทรงตอบเขา เจ็ บอื่ นๆหลายคนมาวางแทบ
สั กคําเดี ยว และพวกสาวกของ พระบาทของพระเยซู แล วพระ
พระองค ม าอ อ นวอนพระองค องคทรงรักษาเขาใหหาย
ทูลวา "ไลเธอไปเสียเถิด เพราะ 31 คนเหลานั้ นจึ งอัศจรรยใจนัก
เธอรองตามเรามา"
เมื่ อเห็ นคนใบ พูดได คนพิ การ
24 พระองค ตรั สตอบว า "เรามิ หายเป นปกติ คนง อยเดิ นได
ได รั บใช มาหาผู ใด เว นแต แกะ คนตาบอดกลั บเห็ น แล วเขาก็
หลงของวงศวานอิสราเอล"
สรรเสริ ญพระเจ าของชนชาติ
25 ฝ า ยหญิ ง นั้ นก็ ม านมั ส การ อิสราเอล
พระองคทู ลว า "พระองค เจ าข า
ทรงเลี้ ยงอาหารคนสี่ พัน
ขอทรงโปรดช วยข าพระองค
(มก 8:1-9)
เถิด"
32 ฝ า ยพระเยซู ท รงเรี ยกพวก
26 พระองคจึ งตรัสตอบวา "ซึ่ ง สาวกของพระองค มาตรั สว า
จะเอาอาหารของลู ก โยนให แก "เราสงสารคนเหล านี้ เพราะ
สุนัขก็ไมควร"
เขาค างอยู กั บเราได สามวั นแล ว
27 ผู หญิ งนั้ นทู ลว า "จริ งพระ และไม มี อาหารจะกิ น เราไม
องค เจ าข า แต สุ นั ขนั้ นย อมกิ น อยากให เขาไปเมื่ อยั งอดอาหาร
เดนที่ ตกจากโตะนายของมัน"
อยู กลั ววาเขาจะหิวโหยสิ้ นแรง
28 แล วพระเยซู ตรั สตอบเขาว า ลงตามทาง"
"โอ หญิงเอย ความเชื่ อของเจา 33 พวกสาวกทู ลพระองค ว า
ก็ มาก
ให เป นไปตามความ "ในถิ่ นทุ รกั นดารนี้ เราจะหา
ปรารถนาของเจ าเถิ ด" และลู ก อาหารที่ ไหนพอเลี้ ยงคนเป นอัน
สาวของเขาก็หายเปนปกติ ตั้ งแต มากนี้ ใหอิ่ มได"
ขณะนั้ น
34 พระเยซู จึ งตรั ส ถามเขาว า
ทรงรักษาฝูงชนใหหายจากโรค "ทานมีขนมปงกี่ กอน" เขาทูลวา
(มก 7:31-37)
"มี เ จ็ ด ก อ นกั บปลาเล็ ก ๆสอง
29 พระเยซู จึงเสด็ จจากที่ นั่ นมา สามตัว"
ยั งทะเลกาลิ ลี แล วเสด็ จขึ้ นไป 35 พระองค จึ งสั่ ง ประชาชนให
บนภูเขาทรงประทับที่ นั่ น
นั่ งลงที่ พื้นดิน
(24) มธ 10:5-6; รม 15:8 (26) มธ 7:6; ฟป 3:2 (28) ลก 7:9
(29) มธ 4:18; มก 7:31-37 (30) อสย 35:5-6; มธ 11:5; มก 7:25; ลก 7:22, 38
(31) ลก 5:25-26; 19:37-38 (32) มก 8:1-10 (33) 2 พกษ 4:43
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มัทธิว 15, 16
หนา 1932
36 แล วพระองค ทรงรั บขนมป ง เขาใจ
เจ็ ด ก อ นและปลาเหล า นั้ นมา 4 คนชาติ ชั่ วและเล นชู แสวงหา
ขอบพระคุ ณ แล วจึ งทรงหั กส ง หมายสําคัญ และจะไมโปรดให
ใหเหลาสาวกของพระองค เหลา หมายสําคั ญแก เขา เว นไว แต
สาวกก็แจกใหประชาชน
หมายสํา คั ญของโยนาห ศาสดา
37 และคนทั้ งปวงไดรับประทาน พยากรณเทานั้ น" แลวพระองค
อิ่ มทุ กคน อาหารที่ เหลื อนั้ น ก็เสด็จไปจากเขา
เขาเก็บไดเจ็ดกระบุงเต็ม
5 ฝ ายพวกสาวกของพระองค
38 ผู ที่ ได รั บประทานอาหารนั้ น เมื่ อข ามฟากนั้ น ได ลื มเอาขนม
มีผู ชายสี่ พันคน มิไดนั บผู หญิง ปงไปดวย
และเด็ก
เชื้ อเปนสัญญลักษณ
39 พระองค ตรัสสั่ งให ประชาชน
แสดงถึงคําสอนที่ ผิด
ไปแล ว ก็ เสด็ จลงเรื อมาถึ งเขต
(มก 8:13-21)
เมืองมักดาลา
6พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "จง
พวกฟาริสีหนาซื่ อใจคด
สั ง เกตและระวั ง เชื้ อแห ง พวก
รองขอหมายสําคัญ
ฟาริสีและพวกสะดูสีใหดี"
(มก 8:10-12)
7 เหล าสาวกจึ งปรึ กษากั นว า
พวกฟาริสีกั บพวกสะดูสี "เพราะเหตุที่ เรามิไดเอาขนมปง
ได ม าทดลองพระองค มา"
โดยขอร อ งให พระองค สํ า แดง 8ฝ ายพระเยซู ทรงทราบจึ งตรั ส
หมายสําคัญจากฟ าสวรรคใหเขา กับเขาวา "โอ ผู มีความเชื่ อนอย
เห็น
เหตุ ไฉนพวกท านจึ งปรึ กษากั น
2 พระองค จึ งตรั สตอบเขาว า และกั นถึ งเรื่ องไมไดเอาขนมป ง
"พอตกเย็ นท านทั้ ง หลายพู ดว า มา
`รุ งขึ้ นอากาศจะโปร งดีเพราะฟา 9 ท า นยั ง ไม เ ข าใจและจํา ไม ได
สีแดง'
หรือ เรื่ องขนมปงหากอนกับคน
3ในเวลาเชาทานพูดวา `วันนี้ จะ ห าพั นคนนั้ น ท านเก็ บที่ เหลื อ
เกิ ด พายุ ฝ นเพราะฟ า แดงและ ไดกี่ กระบุง
มัว' โอ คนหนาซื่ อใจคด ทอง 10 หรื อขนมป งเจ็ ดก อ นกั บคน
ฟ านั้ น ท านทั้ งหลายยั งอาจสั ง- สี่ พันคนนั้ น ทานเก็บที่ เหลือได
เกตรู และเข าใจได แต หมาย กี่ กระบุง
สํ า คั ญแห ง กาลนี้ ท า นกลั บไม 11 เป น ไฉนพวกท านถึ ง ไม เ ข า

16

(36) 1 ซมอ 9:13; มธ 14:19; ลก 22:17; ยน 6:11, 23; กจ 27:35 (39) มก 8:10
(1) มธ 12:38; มก 8:11; ลก 11:16 (4) สภษ 30:12; มธ 12:39 (5) มก 8:14
(6) มก 8:15; ลก 12:1 (9) มธ 14:15-21; มก 6:30-44 (10) มธ 15:32; มก 8:1-9
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หนา 1933
มัทธิว 16
ใจว า เรามิ ได พูดกั บท านด วย ของเราผู ทรงสถิ ตในสวรรค ทรง
เรื่ องขนมป ง แต ได ว าให ท าน แจงใหทราบ
ระวั งเชื้ อแห ง พวกฟาริ สี และ 18 ฝายเราบอกทานดวยวา ทาน
พวกสะดูสีใหดี"
คื อเปโตร
และบนศิ ลานี้
12 แล วพวกสาวกก็ เข าใจว า เราจะสร างคริ สตจั กรของเราไว
พระองค มิ ได ตรั สสั่ งเขาให ระวั ง และประตู แห ง นรกจะมี ชั ยต อ
เชื้ อขนมป ง แต ใหระวั งคําสอน คริสตจักรนั้ นก็หามิได
ของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
19 เราจะมอบลู กกุ ญแจของอาการยอมรับอันยิ่ งใหญ
ณาจั กรแห งสวรรค ให ไว แก ท าน
ท านจะผู กมั ดสิ่ งใดในโลก สิ่ ง
ของเปโตร
13 ครั้ น พระเยซู เสด็ จเข าไปใน นั้ นก็ จะถู กมั ดในสวรรค และ
เขตเมื องซี ซารี ยาฟ ลิ ปป พระ ท านจะปล อยสิ่ งใดในโลก สิ่ ง
องค จึ ง ตรั ส ถามพวกสาวกของ นั้ นจะถูกปลอยในสวรรค"
พระองควา "คนทั้ งหลายพูดกัน 20 แล วพระองค ทรงกําชั บห าม
วาเราซึ่ งเปนบุตรมนุษยคือผู ใด" เหล าสาวกของพระองค มิ ให
14 เขาจึงทูลตอบวา "บางคนวา บอกผู ใดว า พระองค ทรงเป น
เปนยอหนผู ใหรับบัพติศมา แต พระเยซูพระคริสตผู นั้ น
พระเยซูทรงพยากรณถึง
บางคนว าเป นเอลี ยาห และคน
การตรึงบนไมกางเขน
อื่ นว าเป นเยเรมี ย หรื อเป นคน
หนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ"
และการฟ นคืนพระชนม
15 พระองค ตรั สถามเขาว า
ของพระองค
"แล วพวกท านเล า ว าเราเป นผู
(มก 8:31-38)
ใด"
(ลก 9:22-27)
16 ซีโมนเปโตรทูลตอบวา "พระ 21 ตั้ งแต เวลานั้ นมา พระเยซู
องคทรงเป นพระคริ สตพระบุ ตร ทรงเริ่ มเผยแก เ หล า สาวกของ
ของพระเจาผู ทรงพระชนมอยู "
พระองค ว า พระองค จะต อง
พระคริสตเปน
เสด็ จไปกรุ งเยรู ซาเล็ ม และจะ
รากฐานแหงคริสตจักร
ต องทนทุ กข ทรมานหลายประ17 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ซี- การจากพวกผู ใหญ และพวก
โมนบุตรโยนาเอย ทานก็เปนสุข ปุ โรหิ ตใหญ และพวกธรรมาเพราะว าเนื้ อหนั งและโลหิ ตมิ ได จารย จนต องถู กประหารเสี ย
แจงความนี้ แกทาน แตพระบิดา แต ในวั นที่ สามจะทรงถู กชุ บให
(13) มก 8:27; ลก 9:18 (14) มธ 14:2; 21:11; ลก 9:7-9 (15) ยน 6:67
(16) มธ 14:33; มก 8:29 (17) มธ 11:27; 1 คร 2:10 (18) โยบ 33:17; สดด 9:13
(19) มธ 18:18 (20) ลก 9:21 (21) ลก 9:22; 18:31

40_mat.pub
page 41

Friday, December 09, 2005 13:59

มัทธิว 16, 17
หนา 1934
เปนขึ้ นมาใหม
จะประทานบํ า เหน็ จแก ทุ ก คน
22 ฝ ายเปโตรเอามื อจั บพระ ตามการกระทําของตน
องค เริ่ มทู ลท วงพระองค ว า 28 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
"พระองค เจ าข า ให เหตุ การณ หลายวา ในพวกท านที่ ยืนอยู ที่
นั้ นอยู ห างไกลจากพระองค เถิ ด นี่ มีบางคนที่ ยังจะไมรู รสความ
อย าใหเปนอย างนั้ นแก พระองค ตาย
จนกว าจะได เห็ นบุ ตร
เลย"
มนุ ษย เสด็ จมาในราชอาณาจั กร
23 พระองค จึ ง หั น พระพั ก ตร ของทาน"
ตรั สกั บเปโตรว า "อ ายซาตาน
การจําแลงพระกาย
จงถอยไปข างหลั งเรา เจ าเป น
ของพระคริสต
เครื่ องกี ดขวางเรา เพราะเจ ามิ
ครั้ นล วงไปได หกวั น
ได คิ ดตามพระดําริ ของพระเจ า
แล ว พระเยซู ทรงพา
แตตามความคิดของมนุษย"
เปโตร ยากอบ และยอหนนอง
24 ขณะนั้ นพระเยซู จึ ง ตรั ส กั บ ชายของยากอบ ขึ้ นภู เขาสู งแต
เหลาสาวกของพระองควา "ถาผู ลําพัง
ใดใคร ตามเรามา ให ผู นั้ นเอา 2 แล วพระกายของพระองค ก็
ชนะตั วเอง และรั บกางเขนของ เปลี่ ยนไปต อหน าเขา
พระ
ตนแบกและตามเรามา
พั กตร ของพระองค ก็ ทอแสง
25 เพราะว าผู ใดใคร จะเอาชี วิ ต เหมื อนแสงอาทิ ตย ฉลองพระ
ของตนรอด ผู นั้ นจะเสี ยชี วิ ต องคก็ขาวผองดุจแสงสวาง
แต ผู ใดจะเสียชีวิตของตนเพราะ 3ดูเถิด โมเสสและเอลียาหก็มา
เห็นแกเรา ผู นั้ นจะไดชีวิตรอด
ปรากฏแก พวกสาวกเหล า นั้ น
26 เพราะถ า ผู ใดจะได สิ่ งของ กําลังเฝาสนทนากับพระองค
สิ้ นทั้ งโลก
แต ต องสู ญเสี ย 4ฝายเปโตรทูลพระเยซูวา "พระ
จิ ตวิ ญญาณของตน ผู นั้ นจะได องค เจ าข า ซึ่ งพวกข าพระองค
ประโยชน อะไร หรื อผู นั้ นจะนํา อยู ที่ นี่ ก็ ดี ถ าพระองค ตองพระ
อะไรไปแลกเอาจิ ตวิ ญญาณของ ประสงค พวกข าพระองค จะทํา
ตนกลับคืนมา
พลั บพลาสามหลั งที่ นี่ สําหรั บ
27 เหตุวาบุตรมนุษยจะเสด็ จมา พระองค หลั งหนึ่ ง สําหรั บโมด วยสง าราศี แห งพระบิ ดา และ เสสหลั งหนึ่ ง สําหรั บเอลี ยาห
พร อ มด วยเหล า ทู ตสวรรค ของ หลังหนึ่ ง"
พระองค
เมื่ อนั้ นพระองค 5เปโตรทู ลยั งไม ทั นขาดคํา ดู

17

(23) 2 ซมอ 10:22; รม 8:7 (24) 2 ทธ 3:12; 1 ปต 2:21 (25) ยน 12:25
(26) สดด 49:7-8; ลก 12:20-21 (27) ดนล 7:10; มก 8:38; รม 2:6 (28) ลก 9:27
(1) มก 9:2-8 (5) พบญ 18:15; อสย 42:1; มธ 3:17; มก 1:11; ลก 3:22; ยน 12:28
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หนา 1935
มัทธิว 17
เถิ ด ก็ บังเกิ ดมีเมฆสุ กใสมาปก ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
คลุ มเขาไว แล วดู เถิ ด มี พระ
อัครสาวกเกาคนขาด
สุ ร เสี ยงออกมาจากเมฆนั้ นว า
ฤทธิ์ อํานาจที่ จะรักษา
"ท านผู นี้ เป น บุ ต รที่ รั กของเรา (มก 9:14-29; ลก 9:37-43)
เราชอบใจท านผู นี้ มาก จงฟ ง 14 ครั้ นพระเยซู กั บเหล าสาวก
ทานเถิด"
มาถึ งฝู งชนแล ว มี ชายคนหนึ่ ง
6ฝ ายพวกสาวกเมื่ อได ยิ นก็ ซบ มาหาพระองค คุ กเข าลงต อพระ
หนากราบลงกลัวยิ่ งนัก
องค และทูลวา
7พระเยซู จึ งเสด็ จมาถู กต องเขา 15 "พระองคเจาขา ขอทรงพระ
แลวตรัสวา "จงลุกขึ้ นเถิด อยา เมตตาแก บุ ต รชายของข า พระ
กลัวเลย"
องค ด วยว าเขาเป นคนบ า มี
8เมื่ อเขาเงยหนาดูก็ ไมเห็ นผู ใด ความทุกขเวทนามาก เพราะเคย
เห็นแตพระเยซูองคเดียว
ตกไฟตกน้ําบอยๆ
9ขณะที่ ลงมาจากภูเขา พระเยซู 16 ข า พระองค ไ ด พาเขามาหา
ตรั สกําชั บเหล าสาวกว า "นิ มิ ต พวกสาวกของพระองค แตพวก
ซึ่ งพวกทานไดเห็นนั้ น อยาบอก สาวกนั้ นรักษาเขาใหหายไมได"
เล าแก ผู ใดจนกว าบุ ตรมนุษย จะ 17 พระเยซูตรัสตอบวา "โอ คน
ฟ นขึ้ นมาจากความตาย"
ในยุ คที่ ขาดความเชื่ อและมี ทิ ฐิ
10 เหลาสาวกก็ทู ลถามพระองค ชั่ ว เราจะต องอยู กั บท านทั้ ง
วา "เหตุไฉนพวกธรรมาจารยจึง หลายนานเท าใด เราจะต อง
วา เอลียาหจะตองมากอน"
อดทนเพราะท านไปถึ งไหน จง
11 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เอ- พาเด็กนั้ นมาหาเราที่ นี่ เถิด"
ลียาหตองมากอนจริง และทําให 18 พระเยซู จึ งตรั สสํ า ทั บผี นั้ น
สิ่ งทั้ งปวงคืนสู สภาพเดิม
มันก็ออกจากเขา เด็กก็หายเปน
12 แต เราบอกแก ท านทั้ งหลาย ปกติตั้ งแตเวลานั้ นเอง
ว า เอลี ยาห นั้ นได มาแลว และ 19 ภายหลั งเหล าสาวกมาหา
เขาหารู จักทานไม แตเขาใครทํา พระเยซู เ ป นส วนตั วทู ล ถามว า
แก ท านอย างไร เขาก็ ได กระทํา "เหตุ ไฉนพวกข า พระองค ขั บผี
แล ว สวนบุตรมนุ ษยจะตองทน นั้ นออกไมได"
ทุกขจากเขาเชนเดียวกัน"
20 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
13 แล วเหล า สาวกจึ ง เข า ใจว า "เพราะเหตุ พวกท านไม มี ความ
พระองค ไ ด ต รั ส แก เ ขาเล็ ง ถึ ง เชื่ อ ด วยเราบอกความจริ งแก
(6) 2 ปต 1:18 (7) ดนล 8:18 (10) มลค 4:5; มธ 11:14; 16:14; มก 9:11
(11) มลค 4:6; ลก 1:17 (12) มธ 11:14; 14:3; 16:21; มก 9:12-13 (13) มธ 11:14
(14) มธ 17:14-19; มก 9:14-28 (17) พบญ 32:5 (18) ลก 4:41 (20) มธ 21:21
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มัทธิว 17, 18
หนา 1936
ทานทั้ งหลายวา ถาทานมี ความ เปโตรเข าไปในเรื อน พระเยซู
เชื่ อเท าเมล็ ดพั นธุ ผั กกาดเมล็ ด ทรงกั นเขาไว
แล วตรั สว า
หนึ่ ง ท านจะสั่ งภู เขานี้ วา `จง "ซีโมนเอย ทานคิดเห็นอย างไร
เลื่ อนจากที่ นี่ ไปที่ โน น' มันก็จะ กษั ตริ ยของแผ นดินโลกเคยเก็ บ
เลื่ อน และไมมีสิ่ งใดที่ เปนไปไม สวยและภาษีจากผู ใด จากโอรส
ไดสําหรับทานเลย
ของพระองคเองหรือจากผู อื่ น"
21 แต ผี ช นิ ด นี้ จะไม ยอมออก 26 เปโตรทู ลตอบพระองค ว า
เว นไว โดยการอธิ ษฐานและการ "เก็ บจากผู อื่ น" พระเยซู จึ ง
อดอาหาร"
ตรัสกับเขาวา "ถาเชนนั้ นโอรสก็
พระเยซูทรงพยากรณอีกครั้ ง
ไมตองเสีย
27 แต เ พื่ อมิ ให เราทั้ งหลายทํา
ถึงการทรยศพระองค
ใหเขาสะดุด ทานจงไปตกเบ็ดที่
การสิ้ นพระชนมและ
ทะเล เมื่ อไดปลาตัวแรกขึ้ นมาก็
การฟ นคืนพระชนม
(มก 9:30-32; ลก 9:43-45) ให เป ดปากมั น แล วจะพบเงิ น
จงเอาเงิ นนั้ นไป
22 ครั้ นพระองค กั บเหล าสาวก แผ นหนึ่ ง
อาศัยอยู ในแควนกาลิลี พระเยซู จ ายให แก เขาสําหรั บเรากั บท าน
จึงตรัสกับเขาวา "บุตรมนุษยจะ เถิด"
พระเยซูทรงอธิบายถึง
ต องถู กทรยศให อยู ในเงื้ อมมื อ
ผู เปนใหญที่สุด
ของคนทั้ งหลาย
23 และเขาทั้ ง หลายจะประหาร (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)
ในเวลานั้ นเหล าสาวกมา
ชีวิตทานเสีย ในวันที่ สามทานจะ
เฝ าพระเยซูทู ลวา "ใคร
กลั บฟ นขึ้ นมาใหม " พวกสาวก
เป นใหญ ที่ สุ ดในอาณาจั กรแห ง
ก็พากันเปนทุกขยิ่งนัก
สวรรค"
การอัศจรรยเรื่ อง
2พระเยซู จึ งทรงเรี ยกเด็ กเล็ กๆ
เงินคาบํารุงพระวิหาร
24 เมื่ อ พระองค กั บเหล า สาวก คนหนึ่ งมาใหอยู ทามกลางเขา
มาถึ ง เมื อ งคาเปอรนาอุ ม แล ว 3แลวตรัสวา "เราบอกความจริง
พวกคนเก็ บค า บํ า รุ ง พระวิ ห าร แกทานทั้ งหลายวา ถาพวกทาน
มาหาเปโตรถามว า "อาจารย ไม กลั บใจเป นเหมื อนเด็ กเล็ กๆ
ของท านไม เสี ยค าบํ า รุ งพระ ท านจะเข าในอาณาจั กรแห ง
สวรรคไมไดเลย
วิหารหรือ"
25 เปโตรตอบว า "เสี ย" เมื่ อ 4เหตุ ฉะนั้ น ถ าผู ใดจะถ อมจิ ต

18

(22) มธ 16:21; มก 8:31; ลก 9:22, 24 (23) มธ 26:22; ยน 16:6
(24) มก 9:33 (25) อสย 60:10-17 (1) มก 9:33-37; ลก 9:46-48; 22:24-27
(2) มธ 19:14; มก 10:14 (3) สดด 131:2; มธ 19:14; มก 10:14 (4) มธ 20:27
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หนา 1937
มัทธิว 18
ใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู นั้ น บิดาของเราผู ทรงสถิตในสวรรค
จะเป น ใหญ ที่ สุ ด ในอาณาจั ก ร
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
แหงสวรรค
แกะที่ หลงหาย
5ถ าผู ใดจะรั บเด็ กเล็ กเช นนี้ คน
(ลก 15:1-7)
หนึ่ งในนามของเรา ผู นั้ นก็ รั บ 11 เพราะว าบุ ตรมนุ ษย ได เสด็ จ
เรา
มาเพื่ อช วยผู ซึ่ งหลงหายไปนั้ น
6แต ผู ใดจะทําผู เล็ กนอยเหลานี้ ใหรอด
คนหนึ่ ง ที่ เชื่ อในเราให หลงผิ ด 12 ท านทั้ งหลายคิดเห็นอยางไร
ถ าเอาหิ นโม ก อ นใหญ ผู กคอผู ถ าผู หนึ่ งมี แกะอยู ร อยตั ว และ
นั้ นถวงเสียที่ ทะเลลึกก็ดีกวา
ตัวหนึ่ งหลงหายไปจากฝูง ผู นั้ น
7วิ บั ติ แก โลกนี้ ด วยเหตุ ให หลง จะไมละแกะเกาสิบเกาตั วไวแลว
ผิด ถึงจําเปนต องมีเหตุใหหลง ขึ้ นไปบนภู เขาเที่ ยวหาตั วที่ หาย
ผิ ด แต วิบัติ แกผู ที่ กอเหตุ ให นั้ นหรือ
เกิดความหลงผิดนั้ น
13 เราบอกความจริ งแก ท านว า
8ด วยเหตุ นี้ ถ ามื อหรื อเท า ของ ถ าเขาพบแกะตั วนั้ น เขาจะ
ท านทําให ท านหลงผิ ด จงตั ด ชื่ นชมยินดียิ่งกว าที่ มีแกะเกาสิบ
ออกและโยนมั นทิ้ งเสี ยจากท าน เกาตัวที่ มิไดหลงหายนั้ น
ซึ่ งท านจะเข าสู ชี วิ ตด วยมื อและ 14 อยางนั้ นแหละ พระบิดาของ
เท าด วนยั ง ดี กว า มี สองมื อ สอง ทานผู ทรงสถิตในสวรรค ไมทรง
เทา และตองถูกทิ้ งในไฟซึ่ งไหม ปรารถนาให ผู เ ล็ ก น อยเหล า นี้
อยู เปนนิตย
สักคนหนึ่ งพินาศไปเลย
9ถ า ตาของท านทํา ให ท า นหลง
การปฏิบัติตอพี่ นอง
ผิ ด จงควั กออกและโยนมั นทิ้ ง
ที่ ทําผิดตอทาน
เสี ยจากท าน ซึ่ งท านจะเข าสู 15 หากว าพี่ นองของท านผู หนึ่ ง
ชี วิ ตด วยตาข างเดี ยวยั งดี กว ามี ทําการละเมิดตอทาน จงไปแจง
สองตาและต องถู ก ทิ้ งไปในไฟ ความผิ ดบาปนั้ นแก เ ขาสองต อ
นรก
สองเทานั้ น ถาเขาฟงทาน ทาน
10 จงระวั งให ดี อย าดู หมิ่ นผู จะไดพี่นองคืนมา
เล็กนอยเหลานี้ สักคนหนึ่ ง ดวย 16 แต ถ าเขาไม ฟ งท าน จงนํา
เรากลาวแกทานทั้ งหลายวา บน คนหนึ่ งหรื อสองคนไปด วย ให
สวรรค ทู ตสวรรค ประจําของเขา เปนพยานสองสามปาก เพื่ อทุก
เฝ าอยู เสมอต อพระพั ก ตร พระ คําจะเปนหลักฐานได
(5) มธ 10:42; ลก 9:48 (6) มก 9:42 (7) มธ 26:24 (8) มธ 5:29-30; มก 9:43, 45
(10) อสธ 1:14; สดด 34:7 (11) ลก 9:56; ยน 3:17 (12) มธ 18:12-14; ลก 15:4-7
(14) 1 ทธ 2:4 (15) ลนต 19:17; ลก 17:3; กท 6:1 (16) พบญ 17:6; ยน 8:17
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มัทธิว 18
หนา 1938
17 ถ าเขาไม ฟงคนเหล านั้ น จง 23 เหตุ ฉะนั้ น อาณาจั กรแห ง
ไปแจ งความต อคริ สตจั กร แต สวรรค เ ปรี ยบเหมื อ นกษั ต ริ ย
ถาเขายังไมฟงคริสตจักรอีกก็ให องค หนึ่ งทรงประสงค จะคิ ด
ถื อเสี ยว า เขาเป นเหมื อนคน บัญชีกับผู รับใชของทาน
ตางชาติและคนเก็บภาษี
24 เมื่ อตั้ งต นทํ า การนั้ นเขา
18 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง พาคนหนึ่ งซึ่ งเป นหนี้ หนึ่ งหมื่ น
หลายว า สิ่ งใดซึ่ งท านจะผู ก ตะลันตมาเฝา
มั ดในโลก ก็ จะถู กผู กมั ดใน 25 เจ านายของเขาจึ งสั่ งให ขาย
สวรรค และสิ่ งซึ่ งทานจะปล อย ตั วกั บทั้ งภรรยาและลู ก และ
ในโลกก็จะถูกปลอยในสวรรค
บรรดาสิ่ งของที่ เขามี อยู นั้ นเอา
พระสัญญาสําหรับ
มาใช หนี้ เพราะเขาไม มี เงิ นจะ
ใชหนี้
การอธิษฐานรวมกัน
19 เรากล าวแก ทานทั้ งหลายอี ก 26 ผู รั บใช ลู กหนี้ ผู นั้ นจึ งกราบ
ว า ถ าในพวกท านที่ อยู ในโลก ลงนมั สการท านว า `ข าแต ท าน
สองคนจะร วมใจกั นขอสิ่ ง หนึ่ ง ขอโปรดอดทนต อข า พเจ า เถิ ด
สิ่ งใด พระบิ ดาของเราผู ทรง แลวขาพเจาจะใชหนี้ ทั้ งสิ้ น'
สถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําให 27 เจ า นายของผู รั บใช ผู นั้ นมี
20 ด วยว ามี สองสามคนประชุ ม พระทั ยเมตตา โปรดยกหนี้
กั นที่ ไหนๆในนามของเรา เรา ปลอยตัวเขาไป
28 แต ผู รั บใช ผู นั้ นออกไปพบ
จะอยู ทามกลางเขาที่ นั่ น"
คนหนึ่ ง เป นเพื่ อ นผู รั บใช ด วย
จงยกโทษถาทานอยาก
กั น ซึ่ งเป นหนี้ เขาอยู หนึ่ งร อย
ไดรับการยกโทษ
เดนาริอัน จึงจับคนนั้ นบีบคอวา
(มก 11:25; ลก 17:3-4)
21 ขณะนั้ น เปโตรมาทู ลพระ `จงใชหนี้ ใหขา'
องค ว า "พระองค เจ าข า หาก 29 เพื่ อนผู รั บใช ผู นั้ น ได ก ราบ
พี่ น องของข าพระองค จะกระทํา ลงแทบเท าอ อนวอนว า `ขอ
ผิ ดต อข าพระองค เรื่ อยไป ข า โปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลว
พระองค ควรจะยกความผิ ดของ ขาพเจาจะใชหนี้ ทั้ งสิ้ น'
30 แตเขาไม ยอม จึ งนําผู รับใช
เขาสักกี่ ครั้ ง ถึงเจ็ดครั้ งหรือ"
22 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา ลูกหนี้ นั้ นไปขังคุกไว จนกวาจะ
มิไดวาเพียงเจ็ดครั้ งเทานั้ น แต ใชเงินนั้ น
31 ฝ า ยพวกเพื่ อนผู รั บใช เ มื่ อ
เจ็ดสิบครั้ งคูณดวยเจ็ด
(17) รม 16:17; 1 คร 5:9; 2 ธส 3:6; 2 ยน 1:10 (18) มธ 16:19; ยน 20:22; 1 คร 5:4
(19) มธ 5:24; 1 ยน 3:22; 5:14 (20) กจ 20:7; 1 คร 14:26 (21) ลก 17:4
(22) มธ 6:14; มก 11:25; คส 3:13 (25) อพย 21:2; ลนต 25:39; 2 พกษ 4:1
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หนา 1939
มัทธิว 18, 19
เห็ น เหตุ ก ารณ เช นนั้ นก็ พากั น
พระเยซูทรงชี้ แจงถึง
สลดใจยิ่ งนัก จึงนําเหตุการณทั้ ง
เรื่ องการหยาราง
ปวงไปกราบทู ลเจ านายของพวก
(มธ 5:31-32)
ตน
(มก 10:1-12; ลก 16:18)
32 แล วเจ า นายของเขาจึ ง ทรง 3พวกฟาริ สี มาทดลองพระองค
เรียกผู รับใชนั้ นมาสั่ งวา `โอ เจา ทูลถามวา "ผู ชายจะหยาภรรยา
ผู รับใชชั่ ว เราไดโปรดยกหนี้ ให ของตนเพราะเหตุ ใดๆก็ ตาม
เจ าหมด เพราะเจ าได อ อนวอน เป นการถู กต องตามพระราช
เรา
บัญญัติหรือไม"
33 เจ าควรจะเมตตาเพื่ อนผู รั บ 4พระองคตรัสตอบเขาวา "พวก
ใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตา ทานไมไดอานหรือวา พระผู ทรง
เจามิใชหรือ'
สร างมนุ ษย แต เดิ ม `ได ทรง
34 แล วเจ านายของเขาก็ กริ้ วจึ ง สร างพวกเขาให เป นชายและ
มอบผู นั้ นไว แก เ จ า หน า ที่ ให หญิง'
ทรมาน จนกวาจะใชหนี้ หมด
5และตรั สว า `เพราะเหตุ นี้
35 พระบิ ดาของเราผู ทรงสถิ ต ผู ชายจะจากบิ ดามารดาของเขา
ในสวรรค จะทรงกระทําแก ท าน จะไปผู กพั นอยู กั บภรรยา และ
ทุ กคนอย างนั้ น ถ าหากว าท าน เขาทั้ ง สองจะเป นเนื้ อ อั นเดี ยว
แต ล ะคนไม ยกโทษการละเมิ ด กัน'
ให แก พี่ น องของท านด วยใจ 6เขาจึ งไม เป นสองต อไป แต
กวางขวาง"
เปนเนื้ ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้ น
พระเยซูทรงเสด็จจาก
ซึ่ งพระเจาได ทรงผู กพั นกั นแล ว
แควนกาลิลีเขาสู แควนยูเดีย
อยาใหมนุษยทําใหพรากจากกัน
ต อมาเมื่ อ พระเยซู ตรั ส เลย"
ถ อยคําเหล านี้ เสร็ จแล ว 7เขาจึ งทู ลถามพระองค วา "ถ า
พระองค ได เสด็ จจากแคว นกา- อย างนั้ นทําไมโมเสสได สั่ งให ทํา
ลิ ลี เข าไปในเขตแดนแคว น หนั งสื อหย าให ภรรยา แล วก็
ยู เ ดี ยฟากแม น้ํ า จอร แดนข า ง หยาได"
โนน
8พระองค ตรั สแก เขาว า "โม2ฝู งชนเป นอั นมากได ตามพระ เสสได ยอมให ท านทั้ งหลายหย า
องค ไป แล วพระองค ทรงรั กษา ภรรยาของตน เพราะใจทานทั้ ง
โรคของเขาใหหายที่ นั่ น
หลายแข็งกระดาง แตเมื่ อเดิมมิ

19

(32) ลก 7:41-43 (35) สภษ 21:13; มธ 6:12; มก 11:26; ยก 2:13
(1) มธ 19:1-9; มก 10:1-12; ยน 10:40 (2) มธ 12:15 (4) ปฐก 1:27; มลค 2:15
(5) ปฐก 2:24; มก 10:5; อฟ 5:31 (7) พบญ 24:1; มธ 5:31 (8) มลค 2:16; ฮบ 3:15
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มัทธิว 19
หนา 1940
ไดเปนอยางนั้ น
ให เด็ กเล็ กๆเข ามาหาเรา อย า
9ฝายเราบอกทานทั้ งหลายวา ผู หามเขาเลย เพราะวาอาณาจักร
ใดหย าภรรยาของตนเพราะเหตุ แห งสวรรค ยอมเป นของคนเช น
ต างๆ เว นแต เป นชู กั บชายอื่ น เด็กเหลานั้ น"
แล วไปมี ภรรยาใหม ก็ ผิ ดประ- 15 เมื่ อพระองค ทรงวางพระ
เวณี และผู ใดรับหญิงที่ หยาแลว หั ตถ บนเด็ กเหล านั้ นแล ว ก็
นั้ นมาเป นภรรยาก็ ผิ ดประเวณี เสด็จไปจากที่ นั่ น
ดวย"
เรื่ องเศรษฐีหนุ ม
10 พวกสาวกของพระองค ทู ล
(มก 10:17-30; ลก 10:25)
พระองค ว า "ถ ากรณี ของฝ าย 16 ดู เถิ ด มี คนหนึ่ งมาทู ลพระ
ชายต องเป นเช น นั้ น กั บภรรยา องควา "ทานอาจารยผู ประเสริฐ
ของเขา การสมรสก็ไมดีเลย"
ข า พเจ า จะต องทํา ดี ประการใด
11 พระองค ทรงตอบเขาว า "มิ จึงจะไดชีวิตนิรันดร"
ใช ทุ กคนจะรั บประพฤติ ตามข อ 17 พระองค ตรั สตอบเขาว า
นี้ ได เวนแตผู ที่ ทรงใหประพฤติ "ท านเรี ยกเราว าประเสริ ฐทําไม
ได
เลา ไม มีผู ใดประเสริฐนอกจาก
12 ด วยว า ผู ที่ เป นขั นที ตั้ งแต พระองคเดียวคือพระเจา แตถา
กําเนิ ดจากครรภมารดาก็มี ผู ที่ ท านปรารถนาจะเข าในชี วิ ต ก็
มนุ ษย ก ระทํ า ให เ ป น ขั น ที ก็ มี ใหถือรักษาพระบัญญัติไว"
ผู ที่ กระทํ า ตั ว เองให เ ป น ขั น ที 18 คนนั้ นทู ลถามพระองค ว า
เพราะเห็ นแก อาณาจั กรแห ง "คือพระบัญญัติขอใดบาง" พระ
สวรรคก็มี ใครถือไดก็ใหถือเอา เยซู ตรั สว า "อย ากระทําการ
เถิด"
ฆาตกรรม อย าล วงประเวณี ผั ว
พระเยซูทรง
เมียเขา อยาลักทรัพย อยาเปน
อวยพระพรแกเด็กๆ
พยานเท็จ
19 จงให เ กี ยรติ แก บิ ด ามารดา
(มก 10:13-16)
ของตน และจงรั กเพื่ อนบ าน
(ลก 18:15-17)
13 ขณะนั้ น เขาพาเด็ กเล็ กๆมา เหมือนรักตนเอง"
หาพระองค เพื่ อจะใหพระองค 20 คนหนุ มนั้ นทู ล พระองค ว า
ทรงวางพระหั ตถ และอธิ ษฐาน "ข อเหล านี้ ข า พเจ า ได ถื อรั กษา
ไว ทุ ก ประการตั้ งแต เป นเด็ ก
แตเหลาสาวกก็หามปรามไว
14 ฝายพระเยซูตรัสวา "จงยอม หนุ มมา ขาพเจายังขาดอะไรอีก
(9) มธ 5:32; มก 10:11 (10) สภษ 21:19 (11) 1 คร 7:2, 7, 9, 17 (12) 1 คร 7:32
(13) มธ 20:31; มก 10:13 (14) มธ 18:3; มก 10:15 (16) มธ 19:16-29; มก 10:17
(17) ลนต 18:5; พบญ 4:40 (18) อพย 20:13 (19) ลนต 19:18 (20) ฟป 3:6-7
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หนา 1941
มัทธิว 19, 20
บาง"
องคมา พวกขาพระองคจึงจะได
21 พระเยซู ตรั สแก เขาว า "ถ า อะไรบาง"
ทานปรารถนาเปนผู ที่ ทําจนครบ 28 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "เรา
ถวน จงไปขายบรรดาสิ่ งของซึ่ ง บอกความจริ ง แก ท านทั้ งหลาย
ท านมี อยู แจกจ ายให คนอนาถา ว า ในโลกใหม คราวเมื่ อบุ ตร
แล วท า นจะมี ท รั พย ส มบั ติ ใ น มนุ ษ ย จะนั่ งบนพระที่ นั่ งแห ง
สวรรค แลวจงตามเรามา"
สง าราศี ของพระองค นั้ น พวก
22 เมื่ อคนหนุ มได ยิ น ถ อ ยคํา ท านที่ ได ติ ดตามเรามาจะได นั่ ง
นั้ นเขาก็ออกไปเปนทุกข เพราะ บนบั ลลั งก สิ บสองที่ พิ พากษา
เขามีทรัพยสิ่ งของเปนอันมาก
ชนอิสราเอลสิบสองตระกูล
23 พระเยซู ต รั สกั บเหล า สาวก 29 ทุ ก คนที่ ได สละบ า นหรื อ พี่
ของพระองค ว า "เราบอกความ น อ งชายหญิ ง หรื อ บิ ด ามารดา
จริงแกทานทั้ งหลายวา คนมั่ งมี หรื อภรรยาหรื อ บุ ตรหรื อ ที่ ดิ น
จะเข าในอาณาจั กรแหงสวรรค ก็ เพราะเห็นแกนามของเรา ผู นั้ น
ยาก
จะได ผลรอยเท า และจะได ชีวิต
24 เราบอกท า นทั้ ง หลายอี กว า นิรันดรเปนมรดก
ตั วอู ฐจะลอดรู เข็ มก็ ง ายกว าคน 30 แต มี ห ลายคนที่ เป น คนต น
มั่ งมี จะเข าในอาณาจั กรของพระ จะต อ งกลั บไปเป น คนสุ ด ท า ย
เจา"
และที่ เป นคนสุ ดท ายจะกลั บ
25 เมื่ อพวกสาวกของพระองค เปนคนตน"
ได ยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูล
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
วา "ถาอยางนั้ นใครจะรอดได"
คนงานในสวนองุ น
26 พระเยซู ทอดพระเนตรดู
"ด วยว าอาณาจั กรแห ง
พวกสาวกและตรั สกั บเขาว า
สวรรค เ ปรี ยบเหมื อ น
"ฝ า ยมนุ ษ ย ย อ มเป น ไปไม ไ ด เจ าของบ านคนหนึ่ งออกไปจ าง
แต พระเจ าทรงกระทําให เป นไป คนทํางานในสวนองุ นของตนแต
ไดทุกสิ่ ง"
เวลาเชาตรู
บรรดาอัครสาวกจะพิพากษา
2ครั้ นตกลงกั บลูกจางวั นละเดอิสราเอลสิบสองตระกูล
นาริ อั นแล ว จึ งใช ให ไปทํางาน
27 แลวเปโตรทูลพระองควา "ดู ในสวนองุ นของเขา
เถิด ขาพระองคทั้ งหลายไดสละ 3 พอเวลาประมาณสามโมงเช า
สิ่ งสารพั ด และได ติ ดตามพระ เจาของบานก็ออกไปอีก เห็นคน

20

(21) มธ 6:20; ลก 12:33 (23) มธ 13:22; มก 10:24 (26) ปฐก 18:14; กดว 11:23
(27) พบญ 33:9; มธ 4:20 (28) มธ 20:21; ลก 22:28-30 (29) มธ 6:33; มก 10:29
(30) มธ 20:16; 21:31-32; มก 10:31; ลก 13:30
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มัทธิว 20
หนา 1942
อื่ นยืนอยู เปลาๆกลางตลาด
12 ว า `พวกที่ มาสุ ดท ายได ทํา
4จึงพูดกับเขาวา `ทานทั้ งหลาย งานชั่ วโมงเดี ยว และท านไดให
จงไปทํางานในสวนองุ นด วยเถิด ค าจ างแก เขาเท ากั นกั บพวกเรา
เราจะให ค าจ างแก พวกท านตาม ที่ ทํ า งานตรากตรํ า กลางแดด
สมควร' แลวเขาก็พากันไป
ตลอดวัน'
5พอเวลาเที่ ยงวั นและเวลาบ าย 13 ฝ า ยเจ า ของบ า นก็ ต อบแก
สามโมง เจ าของบ านก็ ออกไป คนหนึ่ งในพวกนั้ นว า `สหาย
อีก ทําเหมือนกอน
เอย เรามิไดโกงทานเลย ทานได
6ประมาณบ า ยห า โมงก็ ออกไป ตกลงกั บเราแล ววั นละหนึ่ งเดอีกครั้ งหนึ่ ง พบอีกพวกหนึ่ งยืน นาริอันมิใชหรือ
อยู เปลาๆจึงพูดกับเขาวา `พวก 14 รั บค า จ างของท านไปเถิ ด
ท านยื นอยู ที่ นี่ เปล า ๆตลอดวั น เราพอใจจะให ค นที่ มาทํ า งาน
ทําไม'
หลังที่ สุดนั้ นเทากันกับทาน
7 พวกเขาตอบเจ า ของบ า นว า 15 เราปรารถนาจะทํา อะไรกั บ
`เพราะไมมีใครจางพวกขาพเจา' สิ่ งที่ เป น ของเราเองนั้ นไม ถู ก
เจ าของบ านบอกพวกเขาว า ต อ งตามพระราชบั ญญั ติ ห รื อ
`ท า นทั้ งหลายจงไปทํ า งานใน ทําไมท านอิ จฉาตาร อนเมื่ อเห็ น
สวนองุ นดวยเถิด และทานจะได เราใจดี'
รับคาจางตามสมควร'
16 อย างนั้ นแหละคนที่ เ ป นคน
8 ครั้ นถึ ง เวลาพลบค่ํ า เจ า ของ สุ ดท ายจะกลั บเป นคนต น และ
สวนองุ นจึ ง สั่ งเจ า พนั ก งานว า คนที่ เป นคนต นจะกลั บเป นคน
`จงเรี ยกคนทํางานมาและให ค า สุ ดท าย ด วยว าผู ที่ ได รั บเชิ ญก็
จ างแก เขา ตั้ งแต คนมาทํางาน มาก แตผู ที่ ทรงเลือกก็นอย"
สุดทาย จนถึงคนที่ มาแรก'
พระเยซูทรงพยากรณอีกครั้ ง
9 คนที่ มาทํา งานเวลาประมาณ
ถึงการทรยศพระองค
บ ายห าโมงนั้ น ได ค าจ างคนละ
การสิ้ นพระชนมและ
หนึ่ งเดนาริอัน
การฟ นคืนพระชนม
10 ส วนคนที่ มาที แรกนึ กว าเขา
(มธ 12:38-42)
คงจะไดมากกวานั้ น แตก็ไดคน 17 เมื่ อพระเยซูจะเสด็จขึ้ นไปยัง
ละหนึ่ งเดนาริอันเหมือนกัน
กรุ งเยรู ซาเล็ ม ขณะอยู ตามหน
11 เมื่ อเขารั บเงิ น ไปแล วก็ บ น ทางได พาเหล าสาวกสิ บสองคน
ตอวาเจาของบาน
ไปแตลําพัง และตรัสกับเขาวา
(15) พบญ 15:9; สภษ 23:6; มธ 6:23; มก 7:22; รม 9:20-21
(16) มธ 19:30; 22:14; มก 10:31; ลก 13:30
(17) มธ 20:17-19; มก 10:32-34; ลก 8:31-33; ยน 12:12
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หนา 1943
มัทธิว 20
18 "ดูเถิด เราทั้ งหลายจะขึ้ นไป 23 พระองคตรัสกับเขาวา "ทาน
ยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม และบุ ตร จะดื่ มจากถ วยของเรา และรั บ
มนุ ษยจะถูกทรยศใหอยู กับพวก บั พติ ศมาด วยบั พติ ศมาที่ เราจะ
ปุ โ รหิ ต ใหญ และพวกธรรมา- รั บก็ จริ ง แต ซึ่ งจะนั่ งข างขวา
จารย และเขาเหล านั้ นจะปรั บ และข างซ ายของเรานั้ น ไม ใช
โทษทานถึงตาย
พนั กงานของเราที่ จะมอบให
19 และจะมอบท านไว กั บคน แต พระบิ ดาของเราได ทรง
ตางชาติใหเยาะเยยเฆี่ ยนตี และ เตรียมไวสําหรับผู ใด ก็จะใหแก
ให ตรึ งไว ที่ กางเขน และวั นที่ ผู นั้ น"
สามท านจึ งจะกลั บ ฟ นขึ้ นมา 24 เมื่ อสาวกสิ บคนนั้ นได ยิ น
ใหม"
แล ว พวกเขาก็ มี ความขุ นเคื อง
มารดาคนหนึ่ งทูลขอ
พี่ นองสองคนนั้ น
25 พระเยซู ทรงเรี ยกเขาทั้ ง
ความยิ่ งใหญใหแก
หลายมาตรั สว า "ท านทั้ งหลาย
บุตรชายของนาง
รู อยู วา ผู ครองของคนต างชาติ
(มก 10:35-45)
20 ขณะนั้ นมารดาของบุ ตรแห ง ย อมเป นเจ าเหนื อเขา และผู
เศเบดี พาบุตรชายทั้ งสองมาเฝ า ใหญทั้ งหลายก็ใชอํานาจบังคับ
พระองค นมัสการทูลขอสิ่ งหนึ่ ง 26 แต ในพวกท า นหาเป นอย าง
นั้ นไม ถ าผู ใดใคร จะได เป น
จากพระองค
21 พระองค จึ งทรงถามนางนั้ น ใหญ ในพวกท าน ผู นั้ นจะต อง
วา "ทานปรารถนาอะไร" นางทูล เปนผู ปรนนิบัติทานทั้ งหลาย
พระองค ว า "ขอทรงโปรดอนุ - 27 ถาผู ใดใครจะไดเปนเอกเปน
ญาตให บุตรชายของข าพระองค ตนในพวกทาน ผู นั้ นจะตองเปน
สองคนนี้ นั่ งในราชอาณาจั ก ร ผู รับใชของพวกทาน
ของพระองค เบื้ องขวาพระหัตถ 28 อย า งที่ บุ ต รมนุ ษ ย มิ ไ ด ม า
เพื่ อรับการปรนนิบัติ แตมาเพื่ อ
คนหนึ่ ง เบื้ องซายคนหนึ่ ง"
22 แต พระเยซู ตรั สตอบว า "ที่ จะปรนนิ บั ติ และประทานชี วิต
ทานขอนั้ นทานไมเขาใจ ถวยซึ่ ง ของท านใหเป นค าไถ สําหรั บคน
เราจะดื่ มนั้ นท านจะดื่ มได หรื อ เปนอันมาก"
ชายตาบอดสองคน
และบั พติ ศ มานั้ นซึ่ งเราจะรั บ
มองเห็นไดอีก
ท านจะรั บได หรื อ" เขาทู ลพระ
29 เมื่ อ พระองค กั บเหล า สาวก
องควา "พวกขาพระองคทําได"
(18) มธ 16:21 (19) มธ 26:67 (20) มธ 4:21; มก 10:35-45 (21) มธ 19:28
(22) อสย 51:17; ยรม 49:12 (23) กจ 12:2; รม 8:17 (24) มก 10:41; ลก 22:24-25
(26) มธ 23:11; มก 9:35; ลก 22:26 (27) มธ 18:4 (28) อสย 53:10-11; ดนล 9:24
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มัทธิว 20, 21
หนา 1944
ออกไปจากเมื องเยรี โค ฝู งชน ภู เขามะกอกเทศ แล วพระเยซู
เปนอันมากก็ตามพระองคไป
ทรงใชสาวกสองคน
30 และดูเถิด มีชายตาบอดสอง 2ตรัสสั่ งเขาวา "จงเขาไปในหมู
คนนั่ งอยู ริ มหนทาง เมื่ อเขาได บ านที่ อยู ตรงหน าท าน ทั นที
ยิ นว าพระเยซู เสด็ จผ านมา จึ ง ท านจะพบแม ล าตั วหนึ่ งผู กอยู
รองวา "โอ พระองคผู เปนบุตร กับลูกของมัน จงแกจูงมาใหเรา
ดาวิ ดเจ าข า ขอทรงพระเมตตา 3ถามีผู ใดวาอะไรแกทาน ทาน
ขาพระองคเถิด"
จงว า `องค พระผู เป นเจ าต อง
31 ฝ า ยประชาชนก็ ห า มเขาให พระประสงค ' แล วเขาจะปล อย
นิ่ งเสี ย แต เขายิ่ งร องขึ้ นอี กว า ใหมาทันที"
"โอ พระองค ผู เป นบุ ตรดาวิ ด 4เหตุการณทั้ งปวงนี้ เกิดขึ้ นเพื่ อ
เจ าข า ขอทรงพระเมตตาข า จะใหพระวจนะที่ ตรัสโดยศาสดา
พระองคเถิด"
พยากรณสําเร็จซึ่ งวา
32 พระเยซู จึ ง หยุ ดประทั บยื น 5`จงบอกธิ ดาแห งศิ โยนว า ดู
อยู เรี ยกเขามา และตรั สว า เถิด กษัตริยของเธอเสด็จมาหา
"ทานทั้ งสองใครจะใหเราทําอะ- เธอ โดยพระทั ยอ อนสุ ภาพ
ไรเพื่ อทาน"
ทรงแมลากับลูกของมัน'
33 พวกเขาทูลพระองควา "พระ 6 สาวกทั้ งสองคนนั้ นก็ ไปทํา
องค เจ าข า ขอให ตาของข าพระ ตามพระเยซูตรัสสั่ งเขาไว
องคมองเห็น"
7 จึ ง จู ง แม ล ากั บลู ก ของมั น มา
34 พระเยซู จึ ง มี พระทั ยเมตตา และเอาเสื้ อผ าของตนปู บนหลั ง
ก็ทรงถูกตองตาเขา ในทันใดนั้ น แลวเขาใหพระองคทรงลานั้ น
ตาของเขาก็ เ ห็ น ได และเขาทั้ ง 8 ฝู ง ชนเป นอั น มากได เ อาเสื้ อ
สองไดติดตามพระองคไป
ผ าของตนปู ตามถนนหนทาง
พระเยซูทรงเสด็จเขาสู
คนอื่ นๆก็ ตั ดกิ่ งไม มาปู ตาม
กรุงเยรูซาเล็มอยางผู มีชัยชนะ ถนน
9 ฝ ายฝู งชนซึ่ ง เดิ น ไปข า งหน า
(ศคย 9:9; มก 11:1-10)
กั บผู ที่ ตามมาข า งหลั ง ก็ พร อม
(ลก 19:29-38)
กั นโห ร องว า "โฮซั นนาแก ราช
(ยน 12:12-19)
ครั้ นพระองค กั บพวก โอรสของดาวิด `ขอใหพระองค
สาวกมาใกล กรุ งเยรู ซา- ผู เสด็ จมาในพระนามขององค
เล็ ม ถึ งหมู บานเบธฟายี เชิ ง พระผู เป นเจ าทรงพระเจริ ญ

21

(30) 2 ซมอ 7:14-17; สดด 89:3-5, 19-37; อสย 11:10; อสค 37:21 (31) มธ 19:13
(34) มธ 9:36; 14:14; 15:32; 18:27 (1) ศคย 14:4; ลก 19:29-38 (5) ศคย 9:9
(6) มก 11:4 (7) 2 พกษ 9:13 (8) ลนต 23:40 (9) สดด 118:25; มธ 23:39
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หนา 1945
มัทธิว 21
โฮซันนา' ในที่ สูงสุด"
16 และจึงทูลพระองค วา "ท าน
10 เมื่ อพระองค เสด็ จเข าไปใน ไมไดยินคําที่ เขารองหรือ" พระ
กรุ งเยรู ซาเล็ มแล ว ประชาชน เยซู ตรั สตอบเขาว า "ไดยินแล ว
ทั่ วทั้ ง กรุ งก็ พากั นแตกตื่ นถาม พวกท า นยั ง ไม เคยอ านหรื อ ว า
วา "ทานผู นี้ เปนผู ใด"
`จากปากของเด็กออนและเด็ กที่
11 ฝู งชนก็ ตอบว า "นี่ คื อเยซู ยั งดู ดนม ท านก็ ได รั บคําสรรศาสดาพยากรณ ซึ่ งมาจากนา- เสริญอันจริงแท'"
ซาเร็ธแควนกาลิลี"
17 พระองค ได ท รงละจากเขา
พระเยซูทรงชําระลาง
และเสด็ จออกจากกรุ งไปประทับอยู ที่ หมู บานเบธานี
พระวิหารเปนครั้ งที่ สอง
มะเดื่ อถูกสาป
(มก 11:15-18)
ก็เหี่ ยวแหงไป
(ลก 19:45-47)
12 พระเยซู จึ งเสด็ จเข าไปใน
(มก 11:12-14, 20-24)
พระวิหารของพระเจา ทรงขับไล 18 ครั้ นเวลาเช าขณะที่ พระองค
บรรดาผู ซื้ อขายในพระวิ หารนั้ น เสด็จกลับไปยังกรุงอีก พระองค
และคว่ําโตะผู รับแลกเงิน กับทั้ ง ก็ทรงหิวพระกระยาหาร
คว่ําที่ นั่ งผู ขายนกเขาเสีย
19 และเมื่ อพระองค ท รงทอด
13 และตรั สกั บเขาว า "มี พระ พระเนตรเห็นตนมะเดื่ อตนหนึ่ ง
วจนะเขี ยนไว วา `นิ เวศของเรา อยู ริมทาง พระองคก็ทรงดําเนิน
เขาจะเรี ยกว า เป นนิ เวศอธิ ษ- เขาไปใกล เห็นตนมะเดื่ อนั้ นไม
ฐาน' แต เจ าทั้ งหลายมากระทํา มี ผลมี แต ใบเท านั้ น จึ งตรั สกั บ
ใหเปน `ถ้ําของพวกโจร'"
ต นมะเดื่ อนั้ นว า "เจ าจงอย ามี
14 คนตาบอดและคนง อยพา ผลอี กตอไป" ทั นใดนั้ นต นมะกั นมาเฝ าพระองค ในพระวิ หาร เดื่ อก็เหี่ ยวแหงไป
พระองคไดทรงรักษาเขาใหหาย
20 ครั้ นเหล าสาวกได เห็ นก็
15 แต เมื่ อพวกปุ โรหิ ตใหญ กั บ ประหลาดใจ แลววา "เปนอยาง
พวกธรรมาจารย ได เห็ นการ ไรหนอต นมะเดื่ อ จึ งเหี่ ยวแห ง
มหั ศจรรยที่ พระองคทรงกระทํา ไปในทันใด"
ทั้ งได ยิ นหมู เด็ กร องในพระ 21 ฝ ายพระเยซู ตรั สตอบเขาว า
วิ หารว า "โฮซั นนาแก ราชโอรส "เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง
ของดาวิด" เขาทั้ งหลายก็พากัน หลายว า ถ าท านมี ความเชื่ อ
แคนเคือง
และมิไดสงสัย ทานจะกระทําได
(10) ยน 2:13, 15 (11) ยน 6:14; 7:40; 9:17 (12) พบญ 14:25; มก 11:15-18
(13) อสย 56:7; ยรม 7:11 (15) ยน 7:42 (16) สดด 8:2 (17) ยน 11:1, 18; 12:1
(18) มก 11:12 (19) มก 11:13 (20) มก 11:20 (21) มธ 17:20; 1 คร 13:2; ยก 1:6
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มัทธิว 21
หนา 1946
เช นที่ เราไดกระทําแก ตนมะเดื่ อ 27 เขาจึ งทู ลตอบพระเยซู ว า
นี้ ยิ่ งกว านั้ น ถึงแม ท านจะสั่ ง "พวกขาพเจาไมทราบ" พระองค
ภูเขานี้ วา `จงถอยไปลงทะเล' ก็ จึงตรั สกับเขาวา "เราจะไมบอก
จะสําเร็จได
ท านทั้ งหลายเหมื อนกั นว า เรา
22 สิ่ งสารพั ดซึ่ งท า นอธิ ษฐาน กระทําการนี้ โดยสิทธิอันใด
ขอดวยความเชื่ อ ทานจะได"
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
พระเยซูกับสิทธิอํานาจ
บุตรชายสองคน
ของพระองค
28 แต ท านทั้ งหลายคิ ดเห็ น
(มก 11:27-33)
อย างไร ชายผู หนึ่ งมี บุ ตรชาย
(ลก 20:1-8)
สองคน บิ ดาไปหาบุ ตรคนแรก
23 เมื่ อพระองค เสด็ จเข าไปใน วา `ลูกเอย วันนี้ จงไปทํางานใน
พระวิ หารในเวลาที่ ทรงสั่ ง สอน สวนองุ นของพอเถิด'
อยู พวกปุ โรหิ ตใหญ และพวก 29 บุตรคนนั้ นตอบวา `ขาพเจา
ผู ใ หญ ของประชาชนมาหาพระ ไม ไป' แต ภายหลั งกลั บใจแล ว
องค ทู ลถามว า "ท านมี สิ ทธิ อั น ไปทํา
ใดจึ งได ทําเช นนี้ ใครให สิ ทธิ นี้ 30 บิ ด าจึ ง ไปหาบุ ต รคนที่ สอง
แกทาน"
พูดเชนเดียวกัน บุตรนั้ นตอบวา
24 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา `ขาพเจาไปขอรับ' แตไมไป
จะถามท านทั้ งหลายสั กข อหนึ่ ง 31 บุ ต รสองคนนี้ คนไหนเป น
ดวย ซึ่ งถ าท านบอกเราได เรา ผู ทําตามความประสงค ของบิ ดา
จะบอกท านเหมื อนกั นว า เรา เล า" เขาทู ลตอบพระองค ว า
กระทําการนี้ โดยสิทธิอันใด
"คื อบุ ตรคนแรก" พระเยซู ตรั ส
25 คื อบั พติ ศมาของยอห นนั้ น ตอบเขาว า "เราบอกความจริ ง
มาจากไหน มาจากสวรรค หรื อ แก ท านทั้ งหลายว า พวกเก็ บ
จากมนุษย" เขาไดปรึกษากันวา ภาษี และหญิ งโสเภณี ก็ เข าไปใน
"ถ าเราจะว า `มาจากสวรรค ' อาณาจั กรของพระเจ าก อนท าน
ทานจะถามเราวา `เหตุไฉนทาน ทั้ งหลาย
จึงไมเชื่ อยอหนเลา'
32 ด วยยอห นได มาหาพวกท าน
26 แต ถ าเราจะว า
`มาจาก ด วยทางแห งความชอบธรรม
มนุ ษย ' เราก็ กลั วประชาชน ท านหาเชื่ อยอห นไม แต พวก
เพราะประชาชนทั้ งปวงถื อ ว า เก็บภาษีและพวกหญิ งโสเภณี ได
ยอหนเปนศาสดาพยากรณ"
เชื่ อยอหน ฝายทานทั้ งหลายถึง
(22) มธ 7:7-11; มก 11:24; ลก 11:9; ยน 15:7; ยก 5:16; 1 ยน 3:22; 5:14
(23) อพย 2:14; มก 11:27-33; ลก 20:1-8; กจ 4:7; 7:27 (25) ยน 1:15-35
(26) มธ 14:5; 21:46; มก 6:20; ลก 20:6 (28) มธ 20:1 (31) ลก 7:29 (32) ลก 3:1
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หนา 1947
มัทธิว 21
แม ได เห็ นแล ว ภายหลั งก็ มิ ได ออกไปนอกสวนองุ นแลวฆาเสีย
กลับใจเชื่ อยอหน
40 เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อเจ า ของสวน
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
องุ นมา เขาจะทําอะไรแกคนเชา
สวนเหลานั้ น"
ผู เชาสวนที่ ไมซื่อสัตย
41 เขาทั้ งหลายทูลตอบพระองค
(อสย 5:1-7; มก 12:1-9)
วา "เขาจะทําลายลางคนชั่ วเหลา
(ลก 20:9-19)
นั
้ นอย างแสนสาหั ส และจะให
33 จงฟ งคํา อุ ปมาอี กเรื่ องหนึ่ ง
วา ยังมีเจาของบานผู หนึ่ งไดทํา สวนองุ นนั้ นแก คนเชาอื่ นๆที่ จะ
สวนองุ น แล วล อมรั้ วต นไม แบ งผลโดยถู กต อ งตามฤดู กาล
ไวรอบ เขาไดสกัดบอย่ําองุ นใน แกเขาตอไป"
สวน และสร างหอเฝ า ให พวก 42 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ทาน
ทั้ งหลายยั ง ไม เ คยอ า นในพระ
ชาวสวนเชาแลวก็ไปเมืองไกล
34 ครั้ นฤดู เก็ บผลองุ นใกล เข า คัมภีรหรือซึ่ งวา `ศิลาซึ่ งชางกอ
มา เขาจึ งใช พวกผู รั บใช ไปหา ไดปฏิเสธเสีย ไดกลับกลายเปน
ศิ ลามุ มเอกแล ว การนี้ เป นมา
คนเชาสวน เพื่ อจะรับผลองุ น
35 และคนเช าสวนนั้ นจั บพวกผู จากองคพระผู เปนเจ า เปนการ
รั บใช ของเขา เฆี่ ยนตี เสี ยคน มหัศจรรยประจักษแกตาเรา'
หนึ่ ง ฆ าเสี ยคนหนึ่ ง เอาหิ น 43 เหตุ ฉะนั้ น เราบอกท านว า
อาณาจั กรของพระเจ าจะถู กเอา
ขวางเสียใหตายคนหนึ่ ง
36 อี กครั้ งหนึ่ งเขาก็ ใช ผู รั บใช ไปเสี ยจากท าน และยกให แก
คนอื่ นๆไปมากกว า ครั้ งก อ น ชนชาติ หนึ่ งซึ่ งจะกระทําให เกิ ด
แต พวกเช า สวนก็ ไ ด ทํ า แก เ ขา ผลสมกับอาณาจักรนั้ น
44 ผู ใดล มทั บศิ ลานี้ ผู นั้ นจะ
อยางนั้ นอีก
37 ครั้ งสุดท ายเขาจึ งใชบุตรชาย ต องแตกหั กไป แต ศิลานี้ จะตก
ของเขาไปหา พูดวา `พวกเขาคง ทั บผู ใด ก็ จะบดขยี้ ผู นั้ นจน
แหลกเปนผุยผง"
จะเคารพบุตรชายของเรา'
38 แต เมื่ อบรรดาคนเช าสวน 45 ครั้ นพวกปุ โรหิ ตใหญ กั บ
เห็ นบุ ตรชายเจ าของบ า นก็ พู ด พวกฟาริ สี ไ ด ยิ น คํ า อุ ปมาของ
กั นว า `คนนี้ แหละเป นทายาท พระองค พวกเขาก็ หยั่ งรู ว า
มาเถิด ใหเราฆาเขา แลวใหเรา พระองคตรัสเล็งถึงพวกเขา
46 แต เมื่ อพวกเขาอยากจะจั บ
ยึดมรดกของเขาเสีย'
39 เขาจึงพากันจับบุตรนั้ น ผลัก พระองค เขาก็ กลั วประชาชน
(33) สดด 80:9; มธ 25:14 (35) 2 พศด 24:21 (37) ยน 3:16 (38) สดด 2:2, 8
(39) มธ 26:50; มก 14:46 (41) มธ 8:11; ลก 20:16 (42) สดด 118:22; อสย 28:16
(43) มธ 8:12 (44) อสย 8:14-15; ดนล 2:44; ศคย 12:3 (46) มธ 21:11; มก 11:18
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มัทธิว 21, 22
หนา 1948
เพราะประชาชนนั บถื อพระองค 8แล วท านจึ งรั บสั่ งแก พวกผู รั บ
วาเปนศาสดาพยากรณ
ใช ของท านว า `งานสมรสก็
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
พร อมอยู แต ผู ที่ ได รั บเชิ ญนั้ น
ไมสมกับงาน
พิธีอภิเษกสมรส
9เหตุฉะนั้ น จงออกไปตามทาง
(ลก 14:16-24)
พระเยซูตรัสแกเขาเปน หลวง พบคนมากเท าใดก็ ให
เชิญมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้ '
คําอุปมาอีกวา
2"อาณาจั กรแห งสวรรค เปรี ยบ 10 ผู รั บใช เ หล า นั้ นจึ ง ออกไป
เหมื อนกษั ตริ ยองค หนึ่ ง ซึ่ งได เชิ ญคนทั้ งปวงตามทางหลวง
จั ด พิ ธี อ ภิ เษกสมรสสํา หรั บราช แลวแตจะพบ ใหมาทั้ งดีและชั่ ว
จนงานสมรสนั้ นเต็มดวยแขก
โอรสของทาน
3แล วใช พวกผู รั บใช ไปตามผู ที่ 11 แต เมื่ อกษั ตริ ยองค นั้ นเสด็ จ
ได รั บเชิ ญมาในงานอภิ เษกสม- ทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู หนึ่ ง
มิไดสวมเสื้ อสําหรับงานสมรส
รสนั้ น แตเขาไมใครจะมา
4 ท า นยั งใช พวกผู รั บใช อื่ นไป 12 ท านจึ งรั บสั่ งถามเขาว า
อีก รับสั่ งวา `ใหบอกผู รับเชิญ `สหายเอ ย เหตุ ไฉนท านจึ งมา
นั้ นวา ดูเถิด เราไดจัดการเลี้ ยง ที่ นี่ โดยไม สวมเสื้ อสํา หรั บงาน
ไว แล ว
วั วและสั ตว ขุ นแล ว สมรส' ผู นั้ นก็นิ่ งอยู พูดไมออก
ของเราก็ฆาไวเสร็จ สิ่ งสารพัดก็ 13 กษั ตริ ยจึ งรับสั่ งแกพวกผู รับ
เตรี ยมไว พร อม จงมาในพิ ธี ใช ว า `จงมั ดมื อมั ดเท าคนนี้
เอาไปทิ้ งเสี ยที่ มื ดภายนอก ที่
อภิเษกสมรสนี้ เถิด'
5 แต เขาก็ เพิ กเฉยและไปเสี ย นั่ นจะมี การร องไห และขบเขี้ ยว
คนหนึ่ งไปไร นาของตน อี กคน เคี้ ยวฟน'
14 ดวยผู ที่ ไดรับเชิญก็มาก แต
หนึ่ งก็ไปทําการคาขาย
6 ฝ า ยพวกนอกนั้ นก็ จั บพวกผู ผู ที่ ทรงเลือกก็นอย"
พวกเฮโรดไดตอบคําถาม
รั บใช ของท าน ทําการอั ปยศ
เกี่ ยวกับ
ตางๆแลวฆาเสีย
7แต ครั้ นกษั ตริ ยองค นั้ นได ยิ น
การเสียภาษี
แลว ทานก็ทรงพระพิโรธ จึงรับ
(มก 12:13-17)
สั่ งให ยกกองทหารไป ปราบ
(ลก 20:20-26)
ปรามฆาตกรเหล านั้ น และเผา 15 ขณะนั้ นพวกฟาริสี ไปปรึ กษา
เมืองเขาเสีย
กั นว า พวกเขาจะจั บผิ ดในถ อย

22

(1) ลก 14:16; วว 19:7-9 (4) สภษ 9:2 (7) ดนล 9:26 (8) มธ 10:11
(10) มธ 13:38, 47-48; กจ 28:28 (11) 2 คร 5:3; อฟ 4:24; คส 3:10, 12; วว 3:4
(12) รม 3:19 (13) มธ 8:12; 25:30; ลก 13:28 (14) มธ 20:16 (15) มก 12:13-17
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หนา 1949
คําของพระองคไดอยางไร
16 พวกเขาจึ งใช พวกสาวกของ
ตนกั บพวกเฮโรดให ไปทู ลพระ
องควา "อาจารยเจาขา ขาพเจา
ทั้ งหลายทราบอยู วาท านเปนคน
ซื่ อสั ตย และสั่ งสอนทางของ
พระเจาดวยความสัตย จริ ง โดย
มิไดเอาใจผู ใด เพราะทานมิได
เห็นแกหนาผู ใด
17 เหตุ ฉะนั้ น ขอโปรดบอกให
พวกข าพเจ าทราบว า ท านคิ ด
เห็ นอย างไร การที่ จะส งส วยให
แก ซี ซาร นั้ น ถู กต องตามพระ
ราชบัญญัติหรือไม"
18 แต พระเยซู ทรงล วงรู ถึ ง
ความชั่ วร า ยของเขาจึ ง ตรั ส ว า
"พวกหน าซื่ อใจคด เจ าทดลอง
เราทําไม
19 จงเอาเงินที่ จะเสี ยสวยนั้ นมา
ใหเราดูกอน" เขาจึงเอาเงินตรา
เหรียญหนึ่ งถวายพระองค
20 พระองคตรัสถามเขาวา "รูป
และคําจารึกนี้ เปนของใคร"
21 เขาทู ลพระองค ว า "ของ
ซีซาร" แลวพระองคตรั สกับเขา
ว า "เหตุฉะนั้ นของของซีซาร จง
ถวายแกซีซาร และของของพระ
เจาจงถวายแดพระเจา"
22 ครั้ นเขาได ยิ น คํ า ตรั ส ตอบ
ของพระองคนั้ นแลว เขาก็ประหลาดใจ จึ งละพระองค ไว และ
พากันกลับไป

มัทธิว 22
พระเยซูทรงตอบคําถาม
ของพวกสะดูสีเกี่ ยวกับ
การฟ นจากความตาย
(มก 12:18-27)
(ลก 20:27-38)
23 ในวั น นั้ น มี พวกสะดู สี ม าหา
พระองค พวกนี้ เป นผู ที่ กล าว
ว า การฟ นขึ้ นมาจากความตาย
ไมมี เขาจึงทูลถามพระองควา
24 "อาจารย เจ าขา โมเสสสั่ งว า
`ถ าผู ใดตายยั งไม มี บุ ตร ก็ ให
น องชายรั บพี่ สะใภ สื บเชื้ อสาย
ของพี่ ชายไว'
25 ในพวกเรามี พี่ น องผู ชายเจ็ ด
คน พี่ หั วป มี ภรรยาแล วก็ ตาย
เมื่ อยั งไม มี บุตร ก็ ละภรรยาไว
ใหแกนองชาย
26 ฝ า ยคนที่ สองที่ สามก็ เ ช น
เดียวกัน จนถึงคนที่ เจ็ด
27 ในที่ สุดหญิงนั้ นก็ตายดวย
28 เหตุ ฉะนั้ นในวั นที่ จะฟ นขึ้ น
มาจากความตาย หญิ งนั้ นจะ
เป น ภรรยาของผู ใดในเจ็ ด คน
นั้ น ด วยนางได เป นภรรยาของ
ชายทั้ งเจ็ดคนแลว"
29 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"พวกท านผิ ดแล ว เพราะท าน
ไม รู พระคัมภี รหรื อฤทธิ์ เดชของ
พระเจา
30 ด วยว าเมื่ อมนุ ษย ฟ นขึ้ นมา
จากความตายนั้ น จะไม มี การ
สมรสหรื อยกให เป นสามี ภรรยา

(16) มก 3:6; 8:15; 12:13
(21) มธ 17:25; รม 13:1-7; 1 คร 3:23; 6:19-20; 12:27; 1 ปต 2:13
(23) มก 12:18; ลก 20:27; กจ 23:8 (24) พบญ 25:5 (29) ยน 20:9 (30) 1 ยน 3:2
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มัทธิว 22
หนา 1950
กั นอี ก แต จะเป นเหมื อนพวก ตนและขอใหญ
ทูตสวรรคของพระเจาในสวรรค
39 ข อที่ สองก็ เหมื อนกั น คื อ
31 แต เรื่ องคนตายกลั บฟ นนั้ น `จงรั กเพื่ อ นบ านเหมื อนรั ก ตน
ท า นทั้ งหลายยั งไม ได อ านหรื อ เอง'
ซึ่ งพระเจาไดตรัสไวกับพวกทาน 40 พระราชบั ญญั ติและคําพยาวา
กรณทั้ งสิ้ นก็ ขึ้ นอยู กั บพระบั ญ32 `เราเป น พระเจ าของอั บรา- ญัติสองขอนี้ "
ฮัม เปนพระเจาของอิสอัค และ คําถามเกี่ ยวกับบุตรของดาวิด
เปนพระเจาของยาโคบ' พระเจา 41 เมื่ อพวกฟาริ สี ยังประชุ มกั น
มิไดเปนพระเจาของคนตาย แต อยู ที่ นั่ น พระเยซู ทรงถามพวก
ทรงเปนพระเจาของคนเปน"
เขาวา
33 ประชาชนทั้ งปวงเมื่ อไดยินก็ 42 "พวกท านคิ ดอย า งไรด ว ย
ประหลาดใจด วยคําสั่ งสอนของ เรื่ องพระคริ สต พระองค ทรง
พระองค
เปนบุตรของผู ใด" เขาตอบพระ
พระบัญญัติขอใหญที่สุด
องควา "เปนบุตรของดาวิด"
(มก 12:28-34)
43 พระองคตรัสถามเขาวา "ถา
(ลก 10:25-28)
อย างนั้ นเป นไฉนดาวิ ดโดยเดช
34 แต พวกฟาริ สี เมื่ อได ยิ นว า พระวิญญาณจึ งไดเรี ยกพระองค
พระองค ทรงกระทําให พวกสะ- วา องคพระผู เปนเจา และรับสั่ ง
ดูสีนิ่ งอั้ นอยู จึงประชุมกัน
วา
35 มี นั กกฎหมายผู หนึ่ งในพวก 44 `องค พระผู เ ป นเจ าตรั สกั บ
เขาทดลองพระองค โดยถาม องคพระผู เปนเจ าของขาพเจาวา
พระองควา
จงนั่ งที่ ขวามื อ ของเราจนกว า
36 "อาจารย เจ าข า ในพระราช เราจะกระทํ า ให ศั ต รู ข องท า น
บั ญญั ติ นั้ น พระบั ญญั ติ ข อใด เปนแทนรองเทาของทาน'
สําคัญที่ สุด"
45 ถ าดาวิ ดเรี ยกพระองค ว า
37 พระเยซูทรงตอบเขาวา "`จง องค พระผู เป นเจ า พระองค
รั กองค พระผู เป นเจ าผู เป นพระ จะเป น บุ ต รของดาวิ ด อย า งไร
เจาของเจา ดวยสุดจิตสุดใจของ ได"
เจา และดวยสิ้ นสุดความคิดของ 46 ไม มีผู หนึ่ งผู ใดอาจตอบพระ
เจา'
องค สักคําหนึ่ ง ตั้ งแตวันนั้ นมา
38 นี่ แหละเป นพระบั ญญั ติ ข อ ไม มีใครกล าซั กถามพระองคต อ
(32) ปฐก 17:7; อพย 3:6 (33) มธ 7:28 (34) มก 12:28-31 (35) ลก 7:30; ทต 3:13
(37) พบญ 6:5 (39) ลนต 19:18; มธ 19:19; มก 12:31 (40) มธ 7:12; รม 13:10
(41) มก 12:35; ลก 20:41 (42) มธ 1:1 (44) สดด 110:1 (46) มก 12:34; ลก 14:6
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หนา 1951
มัทธิว 22, 23
ไป
อาจารย แต ผู เดี ยวคื อพระคริ สต
พวกธรรมาจารย
และท านทั้ งหลายเป นพี่ น องกั น
ทั้ งหมด
และพวกฟาริสี
หลงตัวเองวาเปนคนชอบธรรม 9 และอย า เรี ยกผู ใดในโลกว า
เป นบิดา เพราะทานมี พระบิ ดา
(มก 12:38-40; ลก 20:45)
ครั้ งนั้ นพระเยซูตรัสกับ แต ผู เดี ยว คื อผู ที่ ทรงสถิ ตใน
ฝู งชนและพวกสาวก สวรรค
10 อย าให ผู ใดเรี ยกท านว า
ของพระองค
2ว า "พวกธรรมาจารย กั บพวก `นาย' ดวยวานายของท านมี แต
ผู เดียวคือพระคริสต
ฟาริสีนั่ งบนที่ นั่ งของโมเสส
3เหตุฉะนั้ นทุ กสิ่ งซึ่ งเขาสั่ งสอน 11 ผู ใดที่ เป นใหญ ที่ สุ ดในพวก
พวกท าน จงถื อประพฤติ ตาม ท าน ผู นั้ นจะเป นผู รั บใช ของ
เว นแต การกระทําของเขา อย า ทานทั้ งหลาย
ไดทําตามเลย เพราะเขาเปนแต 12 ผู ใดจะยกตั วขึ้ น ผู นั้ นจะ
ผู สั่ งสอน แต เขาเองหาทําตาม ต องถู กเหยี ยดลง ผู ใดถ อมตั ว
ลง ผู นั้ นจะไดรับการยกขึ้ น
ไม
วิบัติแกพวกธรรมาจารย
4ด วยเขาเอาภาระหนั กและแบก
และพวกฟาริสี
ยากวางบนบ ามนุ ษย ส วนเขา
(มก 12:38-40; ลก 20:47)
เองแม แต นิ้ วเดี ยวก็ ไ ม จั บต อง
13 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
เลย
5 การกระทํ า ของเขาทุ กอย าง และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด
เป นการอวดให ค นเห็ นเท านั้ น ด วยว า พวกเจ า ป ด ประตู อาณา
เขาใช กลั กพระบั ญญั ติ อย าง จั ก รแห ง สวรรค ไ ว จ ากมนุ ษย
เพราะพวกเจ าเองไม ยอมเข าไป
ใหญ สวมเสื้ อที่ มีพูหอยอันยาว
6 เขาชอบที่ อั น มี เ กี ยรติ ในการ และเมื่ อคนอื่ นจะเข าไป พวก
เลี้ ยงและที่ นั่ งตํ า แหน ง สู ง ใน เจาก็ขัดขวางไว
14 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
ธรรมศาลา
7 กั บชอบรั บการคํ า นั บที่ กลาง และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด
ตลาด และชอบให คนเรี ยกเขา ด วยพวกเจ าริ บเอาเรื อ นของ
หญิงมาย และแสรงอธิษฐานเสีย
วา `รับบี รับบี'
8ท านทั้ งหลายอย าให ใครเรี ยก ยื ดยาว เพราะฉะนั้ นพวกเจาจะ
ท านว า `รั บบี ' ด วยท านมีพระ ไดรับพระอาชญามากยิ่ งขึ้ น

23

(2) นหม 8:4, 8 (3) รม 2:19 (4) ลก 11:46 (5) มธ 6:1, 5, 16
(6) ลก 11:43; 20:46 (8) ยก 3:1 (9) มลค 1:6 (11) มธ 20:26-27
(12) ลก 14:11; 18:14 (13) ลก 11:52 (14) มก 12:40

40_mat.pub
page 59

Friday, December 09, 2005 13:59

มัทธิว 23
หนา 1952
15 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย 21 ผู ใดจะปฏิ ญาณอ า งพระวิ และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด หาร ก็ ปฏิ ญาณอ างพระวิ หาร
ด ว ยพวกเจ า เที่ ยวไปตามทาง และอ างพระองค ผู ทรงสถิ ตใน
ทะเลและทางบกทั่ วไปเพื่ อจะได พระวิหารนั้ น
แมแตคนเดียวเขาจารีต เมื่ อได 22 ผู ใดจะปฏิญาณอางสวรรค ก็
แล วเจ าก็ ทําให เขากลายเป นลู ก ปฏิ ญาณอ า งพระที่ นั่ งของพระ
แห ง นรกยิ่ งกว า ตั ว เจ า เองถึ ง เจ า และอ า งพระองค ผู ประทั บ
สองเทา
บนพระที่ นั่ งนั้ น
16 วิ บั ติ แก เจ า คนนําทางตา 23 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
บอด เจากลาววา `ผู ใดจะปฏิ- และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด
ญาณอ างพระวิ หาร คําปฏิญาณ ด ว ยพวกเจ าถวายสิ บชั ก หนึ่ ง
นั้ นไมผูกมัด แตผู ใดจะปฏิญาณ ของสะระแหน ยี่ หร าและขมิ้ น
อ างทองคําของพระวิหาร ผู นั้ น ส วนข อสําคั ญแห งพระราชบั ญจะตองกระทําตามคําปฏิญาณ'
ญั ติ คื อการพิ พากษา ความ
17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ่ งไหน เมตตาและความเชื่ อนั้ นได ล ะ
จะสําคั ญกว า ทองคําหรื อพระ เวนเสีย สิ่ งเหลานั้ นพวกเจาควร
วิ ห ารซึ่ งกระทํ า ให ทองคํ า นั้ น ได กระทําอยู แล ว แต สิ่ งอื่ นนั้ น
ศักดิ์ สิทธิ์
ไมควรละเวนดวย
18 และวา `ผู ใดจะปฏิญาณอาง 24 คนนําทางตาบอด เจ ากรอง
แท นบู ชา คําปฏิ ญาณนั้ นไม ผู ก ลู กน้ํ า ออก แต กลื นตั วอู ฐเข า
มั ด แต ผู ใดจะปฏิ ญาณอ าง ไป
เครื่ องตั้ งถวายบนแท นบู ชานั้ น 25 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
ผู นั้ นต องกระทํ า ตามคํ า ปฏิ - และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด
ญาณ'
ด วยเจ าขั ดชําระถ วยชามแต ภาย
19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ่ งใดจะ นอก ส วนภายในถ วยชามนั้ น
สําคั ญกว า เครื่ องตั้ งถวายหรื อ เต็ ม ด วยโจรกรรมและการมั ว
แท นบู ชาที่ กระทํ า ให เครื่ อง เมากิเลส
ตั้ งถวายนั้ นศักดิ์ สิทธิ์
26 พวกฟาริ สี ตาบอด
จง
20 เหตุ ฉะนี้ ผู ใดจะปฏิ ญาณ ชําระสิ่ งที่ อยู ภายในถ วยชามเสี ย
อ างแท นบู ชา ก็ ปฏิ ญาณอ าง ก อน เพื่ อข างนอกจะได สะอาด
แท น บู ช าและสิ่ งสารพั ด ซึ่ งอยู ดวย
บนแทนบูชานั้ น
27 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
(16) มธ 5:33-34; 15:14; 23:24 (17) อพย 30:29 (19) อพย 29:37
(21) 1 พกษ 8:13; 2 พศด 6:2; สดด 26:8 (22) สดด 11:4; อสย 66:1; มธ 5:34
(23) 1 ซมอ 15:22; ฮชย 6:6 (25) มก 7:4; ลก 11:39 (27) ลก 11:44; กจ 23:3
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หนา 1953
มัทธิว 23
และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด 34 เหตุฉะนั้ น ดูเถิด เราใชพวก
เพราะว าเจ าเป นเหมื อนอุ โมงค ศาสดาพยากรณ
พวกนั ก
ฝ งศพซึ่ งฉาบด วยปู นขาว ข าง ปราชญ และพวกธรรมาจารย
นอกดู งดงามจริ งๆ แต ข างใน ตางๆไปหาพวกเจา เจาก็ฆาเสีย
เต็ ม ไปด วยกระดู ก คนตายและ บ าง
ตรึ งเสี ยที่ กางเขนบ าง
การโสโครกสารพัด
เฆี่ ยนตีในธรรมศาลาของเจาบาง
28 เจ า ทั้ งหลายก็ เป นอย า งนั้ น ข มเหงไล ออกจากเมื องนี้ ไป
แหละ ภายนอกนั้ นปรากฏแก เมืองโนนบาง
มนุ ษย ว าเป นคนชอบธรรม แต 35 ดั ง นั้ นบรรดาโลหิ ต อั นชอบ
ภายในเต็ มไปด วยความหน าซื่ อ ธรรมซึ่ งตกที่ แผนดินโลก ตั้ งแต
ใจคดและความชั่ วชา
โลหิ ตของอาแบลผู ชอบธรรมจน
29 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย ถึงโลหิ ตของเศคาริ ยาห บุตรชาย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด บารัคยา ที่ พวกเจ าได ฆาเสียใน
เพราะพวกเจ า ก อ สร างอุ โมงค ระหว า งพระวิ หารกั บแท น บู ช า
ฝ งศพของพวกศาสดาพยากรณ นั้ น ยอมตกบนพวกเจาทั้ งหลาย
และตกแต งอุ โมงค ฝ งศพของผู 36 เราบอกความจริ ง แก เจ าทั้ ง
ชอบธรรมใหงดงาม
หลายวา บรรดาสิ่ งเหลานี้ จะตก
30 แลวกลาววา `ถาเราไดอยู ใน กับคนสมัยนี้
สมั ยบรรพบุ รุ ษของเรานั้ น เรา
พระเยซูทรงผิดหวัง
จะมี ส วนกั บเขาในการทําโลหิ ต
ตอกรุงเยรูซาเล็ม
ของพวกศาสดาพยากรณ ใ ห ตก
(ลก 13:34-35)
ก็หามิได'
37 โอ เยรู ซาเล็ มๆ ที่ ได ฆ า
31 อย า งนั้ นเจ า ทั้ งหลายก็ เป น บรรดาศาสดาพยากรณ และเอา
พยานปรักปรําตนเองวา เจาเปน หินขวางผู ที่ ได รับใช มาหาเจาถึง
บุ ต รของผู ที่ ไ ด ฆ า ศาสดาพยา- ตาย เราใคร จะรวบรวมลู กของ
กรณเหลานั้ น
เจ าไว เนื องๆ เหมื อนแม ไก กก
32 เจ าทั้ งหลายจงกระทําตามที่ ลู กอยู ใต ป กของมั น แต เจ าไม
บรรพบุ รุ ษได กระทํานั้ นให ครบ ยอมเลยหนอ
ถวนเถิด
38 ดู เถิด `บานเมืองของเจาจะ
33 เจาพวกงู เจาชาติงูราย เจา ถูกละทิ้ งใหรกรางแกเจา'
จะพ นการลงโทษในนรกอย างไร 39 ด วยเราว าแก เจ าทั้ งหลายว า
ได
เจาจะไมเห็นเราอีกจนกวาเจาจะ
(29) ลก 11:47 (31) มธ 23:34; กจ 7:51; 1 ธส 2:15 (32) ปฐก 15:16; 1 ธส 2:16
(33) มธ 3:7; ลก 3:7 (34) มธ 10:17; ลก 11:49 (35) ปฐก 4:8; 2 พศด 24:20-21
(37) พบญ 32:11; 2 พศด 24:20; นหม 9:26; สดด 17:8 (39) สดด 118:26; มธ 21:9
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มัทธิว 23, 24
หนา 1954
กลาววา `ขอใหพระองคผู เสด็จ 6ท านทั้ งหลายจะได ยิ นถึ งเรื่ อง
มาในพระนามขององค พ ระผู สงครามและข า วลื อ เรื่ องสงเปนเจาทรงพระเจริญ'"
คราม คอยระวั งอย าตื่ นตระการพยากรณถึง
หนกเลย ดวยวาบรรดาสิ่ งเหลา
นี้ จําต องบั งเกิ ดขึ้ น แต ที่ สุ ด
การทําลายพระวิหาร
ปลายยังไมมาถึง
(มก 13:1-13)
7เพราะประชาชาติ จะลุ กขึ้ นต อ
(ลก 21:5-19)
ฝ า ยพระเยซู ท รงออก สู ประชาชาติ ราชอาณาจักรตอสู
จากพระวิ หาร แล ว ราชอาณาจักร ทั้ งจะเกิดกันดาร
พวกสาวกของพระองค ม าชี้ ตึ ก อาหารและโรคระบาดอย างร าย
ทั้ งหลายของพระวิ ห ารให พระ แรงและแผนดินไหวในที่ ตางๆ
8 เหตุ ก ารณ ทั้ งปวงนี้ เป น ขั้ น
องคทอดพระเนตร
2พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า "สิ่ ง แรกแหงความทุกขลําบาก
สารพัดเหลานี้ พวกทานเห็นแลว 9ในเวลานั้ นเขาจะมอบท านทั้ ง
มิ ใช หรื อ เราบอกความจริ งแก หลายไว ใ ห ทนทุ ก ข ลํา บากและ
ทานวา ศิลาที่ ซอนทับกันอยู ที่ นี่ จะฆ าท านเสี ย และประชาชาติ
ต างๆจะเกลี ยดชั งพวกท าน
ซึ่ งจะไมถูกทําลายลงก็หามิได"
3เมื่ อพระองค ประทั บบนภู เขา เพราะนามของเรา
มะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ า 10 คราวนั้ นคนเป น อั น มากจะ
พระองคสวนตัวกราบทูลวา "ขอ ถดถอยไปและทรยศกั นและกั น
ทรงโปรดใหขาพระองคทั้ งหลาย ทั้ งจะเกลียดชังซึ่ งกันและกัน
ทราบว า เหตุ การณ เหล านี้ จะ 11 จะมี ผู พยากรณ เท็ จหลายคน
บั งเกิ ดขึ้ นเมื่ อไร สิ่ งไรเป น เกิ ด ขึ้ นและล อ ลวงคนเป น อั น
หมายสําคั ญว าพระองค จะเสด็ จ มากใหหลงไป
12 ความรั กของคนเป นอั นมาก
มาและวาระสุดทายของโลกนี้ "
จะเยื
อกเย็ นลง เพราะความชั่ ว
4พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ระวัง
ใหดี อยาให ผู ใดล อลวงทานให ชาจะแผขยายออกไป
13 แต ผู ที่ ทนได จนถึ งที่ สุ ด ผู
หลง
5 ด ว ยว า จะมี หลายคนมาต า ง นั้ นจะรอด
อ างนามของเรา กล าวว า `เรา 14 ข าวประเสริ ฐเรื่ องอาณาจั กร
เปนพระคริสต' เขาจะลอลวงคน นี้ จะประกาศไปทั่ วโลกให เป น
คํ า พยานแก บรรดาประชาชาติ
เปนอันมากใหหลงไป

24

(1) มก 13:1; ลก 21:5 (2) 1 พกษ 9:7 (3) มก 13:3; 1 ธส 5:1-3 (4) คส 2:8, 18
(5) มธ 24:11; ยน 5:43 (6) วว 6:2-4 (7) ฮกก 2:22; วว 6:5-6 (9) มธ 10:17
(11) 1 ทธ 4:1; 2 ปต 2:1 (12) 2 ธส 2:3 (13) มธ 10:22 (14) มธ 4:23; รม 10:18
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หนา 1955
มัทธิว 24
แลวที่ สุดปลายจะมาถึง
ใหวันเหลานั้ นยนสั้ นเขา
ความทุกขเวทนาใหญยิ่ ง
23 ในเวลานั้ น ถ าผู ใดจะบอก
พวกทานวา `ดู เถิด พระคริสต
(มก 13:14-23)
15 เหตุฉะนั้ น เมื่ อทานทั้ งหลาย อยู ที่ นี่ ' หรือ `อยู ที่ โนน' อยา
เห็ น สิ่ งที่ น า สะอิ ด สะเอี ยนซึ่ ง ไดเชื่ อเลย
กระทํ า ให เกิ ดการรกร างว าง 24 ด วยว าจะมี พระคริ สต เ ที ยม
เปลา ที่ ดาเนียลศาสดาพยากรณ เท็ จ และผู พยากรณ เ ที ย มเท็ จ
ได กล าวถึ งนั้ น ตั้ งอยู ในสถาน เกิ ดขึ้ นหลายคน และจะทํา
บริสุทธิ์ " (ผู ใดก็ตามที่ ไดอานก็ หมายสํ า คั ญอั นใหญ และการ
มหั ศจรรย ถ าเป นไปได จะล อ
ใหผู นั้ นเขาใจเอาเถิด)
16 "เวลานั้ นให ผู ที่ อยู ในแคว น ลวงแมผู ที่ ทรงเลือกสรรใหหลง
25 ดู เถิ ด เราได บอกท านทั้ ง
ยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้ งหลาย
17 ผู ที่ อยู บนดาดฟ าหลั งคา หลายไวกอนแลว
บ าน อย าให ลงมาเก็ บข าวของ 26 เหตุ ฉะนั้ น ถ าใครจะบอก
ทานทั้ งหลายวา `ดูเถิ ด ทานผู
ใดๆออกจากบานของตน
18 ผู ที่ อยู ตามทุ งนา อย าให นั้ นอยู ในถิ่ นทุ รกั นดาร' ก็ จง
อย าออกไป หรื อจะว า `ดู เถิ ด
กลับไปเอาเสื้ อผาของตน
19 แต ในวั นเหล านั้ น วิ บั ติ จะ อยู ที่ หองลับ' ก็จงอยาเชื่ อ
บุตรมนุษยจะเสด็จกลับมา
เกิ ดขึ้ นแก หญิ งที่ มี ครรภ หรื อ
หญิงที่ มีลูกออนกินนมอยู
พรอมดวยสงาราศี
20 จงอธิษฐานขอเพื่ อการที่ ทาน
(มก 13:24-27; ลก 21:25)
ต องหนี นั้ นจะไม ตกในฤดู หนาว 27 ด วยว าฟ าแลบมาจากทิ ศ
หรือในวันสะบาโต
ตะวั นออกส องไปจนถึ งทิ ศตะ21 ด วยว า ในคราวนั้ นจะเกิ ด วั นตกฉั นใด การเสด็ จมาของ
ความทุกข ลําบากใหญ ยิ่ง อย าง บุตรมนุษยก็จะเปนฉันนั้ น
ที่ ไ ม เคยมี ตั้ งแต เริ่ มโลกมาจน 28 ด วยว าซากศพอยู ที่ ไหน ฝู ง
ถึ งเวลานี้ และจะไม มี ต อไปอี ก นกอินทรีก็จะตอมกันอยู ที่ นั่ น
เลย
29 แต พอสิ้ นความทุ กข ลําบาก
22 และถ า มิ ไ ด ทรงให วั น เหล า แห งวั นเหล านั้ นแล ว `ดวงอานั้ นย นสั้ นเข า จะไม มี เนื้ อหนั ง ทิ ตย จะมื ด ไปและดวงจั น ทร จะ
ใดๆรอดได เลย แต เพราะทรง ไม ส องแสง ดวงดาวทั้ งปวงจะ
เห็ นแก ผู ที่ เลื อกสรรไว จึ งทรง ตกจากฟ า และบรรดาสิ่ งที่ มี
(15) ดนล 9:23; มก 13:14; ลก 21:20; ยน 11:48 (19) ลก 23:29 (21) ดนล 9:26
(22) อสย 65:8-9; ศคย 14:2 (23) มก 13:21; ลก 17:23 (24) พบญ 13:1; ยน 4:48
(27) ลก 17:24 (28) โยบ 39:30; อสค 39:17; ฮบก 1:8 (29) อสย 13:10; อสค 32:7
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มัทธิว 24
หนา 1956
อํ า นาจในท องฟ าจะสะเทื อน 35 ฟ าและดิ นจะล วงไป แต คํา
สะทานไป'
ของเราจะสูญหายไปหามิไดเลย
30 เมื่ อนั้ นหมายสําคัญแหงบุตร
จงเฝารอการเสด็จกลับมา
มนุ ษย จะปรากฏขึ้ นในท อ งฟ า
อยางไมคาดหมาย
`มนุ ษย ทุ กตระกู ล ทั่ วโลกจะไว
ของพระคริสต
ทุ กข ' แล วเขาจะเห็ น `บุ ตร
(มก 13:32-37; ลก 21:34)
มนุ ษย เ สด็ จมาบนเมฆในท อ ง 36 แตวันนั้ น โมงนั้ น ไมมีใครรู
ฟา' พรอมดวยฤทธานุภาพและ ถึ งบรรดาทู ตสวรรค ในสวรรค ก็
สงาราศีเปนอันมาก
ไม รู รู แต พระบิ ดาของเราองค
31 พระองค จะทรงใช เ หล า ทู ต เดียว
สวรรคของพระองค มาด วยเสี ยง 37 ด วยสมั ยของโนอาห เป น
แตรอันดังยิ่ งนัก ใหรวบรวมคน อยางไร เมื่ อบุตรมนุษยเสด็จมา
ทั้ งปวงที่ พระองค ทรงเลื อกสรร ก็จะเปนอยางนั้ นดวย
ไวแลวจากลมทั้ งสี่ ทิศนั้ น ตั้ งแต 38 เพราะว าเมื่ อก อนวั นน้ํา ท วม
ที่ สุ ดฟ าข างนี้ จนถึ งที่ สุ ดฟ าข าง นั้ น คนทั้ งหลายได กิ นและดื่ ม
โนน
กั น ทําการสมรสและยกให เป น
จากความทุกขเวทนา
สามี ภรรยากั น
จนถึ งวั นที่
ถึงการเสวยสุขพันป
โนอาหเขาในนาวา
ของพระองค
39 และน้ํ า ท วมได ม ากวาดเอา
(มก 13:28-29; ลก 21:29)
พวกเขาไปสิ้ นโดยไม ทั น รู ตั ว
32 บั ด นี้ จงเรี ยนคํา อุ ปมาเรื่ อง ฉันใด เมื่ อบุตรมนุษยเสด็จมาก็
ต นมะเดื่ อ เมื่ อกิ่ งก านยั งอ อน จะเปนฉันนั้ นดวย
และแตกใบแล ว ท านก็ รู ว าฤดู 40 เมื่ อนั้ นสองคนจะอยู ที่ ทุ งนา
รอนใกลจะถึงแลว
จะทรงรั บคนหนึ่ ง ทรงละคน
33 เช นนั้ นแหละ เมื่ อท านทั้ ง หนึ่ ง
หลายเห็นสิ่ งทั้ งปวงนี้ ก็ใหรู วา 41 หญิ งสองคนโม แป งอยู ที่ โรง
เหตุการณนั้ นมาใกล จะถึงประตู โม จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคน
แลว
หนึ่ ง
34 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง 42 เหตุ ฉะนั้ น จงเฝ าระวั งอยู
หลายว า คนชั่ วอายุ นี้ จะไม ล วง เพราะท านไม รู ว า องค พระผู
ลั บไปจนกว าสิ่ งทั้ งปวงนี้ จะสํา- เป นเจ าของท านจะเสด็ จมาเวลา
เร็จ
ใด
(31) อพย 19:16; พบญ 30:4; อสย 27:13 (32) ลก 21:29 (33) ยก 5:9; วว 3:20
(34) มธ 10:23 (35) สดด 102:26; อสย 51:6; ยรม 31:35 (36) ศคย 14:7
(38) ปฐก 6:3-5; ลก 17:26; 1 ปต 3:20 (40) ลก 17:34 (42) มธ 25:13; ลก 21:36
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หนา 1957
มัทธิว 24, 25
43 จงจําไวอยางนี้ เถิดวา ถาเจา
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
ของบ านล วงรู ได ว าขโมยจะมา
สาวพรหมจารีสิบคน
ยามใด เขาก็จะเฝาระวัง และไม
"เมื่ อถึ งวั นนั้ น อายอมใหทะลวงเรือนของเขาได
ณาจั ก รแห ง สวรรค จะ
44 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลายจง เปรี ยบเหมื อ นหญิ ง พรหมจารี
เตรี ยมพร อมไว เช นกั น เพราะ สิบคนถือตะเกี ยงของตนออกไป
ในโมงที่ ท า นไม คิ ด ไม ฝ น นั้ น รับเจาบาว
บุตรมนุษยจะเสด็จมา
2ในพวกเธอเป นคนที่ มี ป ญญา
ผู รับใช
หาคนและเปนคนโงหาคน
ที่ ไมสัตยซื่อ
3 พวกที่ โง นั้ นเอาตะเกี ยงของ
45 ใครเป นผู รั บใช สั ตย ซื่ อและ ตนไป แตหาไดเอาน้ํามันไปดวย
ฉลาด ที่ นายไดตั้ งไว เหนือพวก ไม
ผู รั บใช สํา หรั บแจกอาหารตาม 4 แต ค นที่ มี ป ญ ญานั้ นได เ อา
เวลา
น้ํ า มั นใส ภ าชนะไปกั บตะเกี ยง
46 เมื่ อนายมาพบเขากระทําอยู ของตนดวย
อย างนั้ น ผู รั บใช ผู นั้ นก็ จะเป น 5เมื่ อเจาบ าวยังชาอยู พวกเธอ
สุข
ทุกคนก็ พากั นงวงเหงาและหลับ
47 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง ไป
หลายวา นายจะตั้ งเขาไวใหดูแล 6ครั้ นเวลาเที่ ยงคืนก็ มีเสี ยงร อง
บรรดาขาวของของทานทุกอยาง มาวา `ดูเถิด เจาบาวมาแลว จง
48 แต ถ าผู รั บใช ชั่ วนั้ นจะคิ ดใน ออกมารับทานเถิด'
ใจวา `นายของขาคงมาชา'
7 บรรดาหญิ ง พรหมจารี เ หล า
49 แล วจะตั้ ง ต นโบยตี เ พื่ อ นผู นั้ นก็ ลุ กขึ้ นตกแต งตะเกี ยงของ
รั บใช และกิ นดื่ มอยู กั บพวก ตน
ขี้ เมา
8พวกที่ โง นั้ นก็ พู ดกั บพวกที่ มี
50 นายของผู รับใชผู นั้ นจะมาใน ป ญญาว า `ขอแบ งน้ํ า มั นของ
วันที่ เขาไมคิด ในโมงที่ เขาไมรู
ท านให เราบ าง เพราะตะเกี ยง
51 และจะทํ า โทษเขาถึ ง สาหั ส ของเราดับอยู '
ทั้ งจะขั บไล ให เขาไปเข าส วนกั บ 9พวกที่ มี ปญญาจึ งตอบว า `ทํา
พวกคนหน าซื่ อใจคด ซึ่ งที่ นั่ น อยางนั้ นไมได เกรงวาน้ํามันจะ
จะมี แต การร องไห ขบเขี้ ยวเคี้ ยว ไม พอสําหรั บเราและเจ า จงไป
ฟน"
หาคนขาย ซื้ อสําหรั บตั วเองจะ

25

(43) ลก 12:39; 1 ธส 5:2 (44) ลก 12:35 (45) ลก 12:42 (46) วว 16:15
(47) มธ 25:21 (48) 2 ปต 3:4 (50) มก 13:32 (51) มธ 8:12 (1) อฟ 5:29-30
(2) มธ 13:47 (5) 1 ธส 5:6 (6) มธ 24:31 (7) ลก 12:35
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มัทธิว 25
หนา 1958
ดีกวา'
กัน
10 เมื่ อพวกเธอกํา ลั งไปซื้ อนั้ น 18 แต ค นที่ ได รั บตะลั นต เดี ยว
เจ าบ าวก็ มาถึ ง ผู ที่ พร อมอยู ไดขุดหลุมซอนเงินของนายไว
แล ว ก็ ไ ด เ ข า ไปกั บท า นในพิ ธี 19 ครั้ นอยู มาชานาน นายจึงมา
สมรสนั้ น แลวประตูก็ปด
คิดบัญชีกับผู รับใชเหลานั้ น
11 ภายหลั งหญิ งพรหมจารี อี ก 20 คนที่ ไ ด รั บห าตะลั น ต ก็ เอา
พวกหนึ่ งก็ มาร องว า `ท านเจ า เงิ นกําไรอี กห าตะลั นต มาชี้ แจง
ขาๆ ขอเปดใหขาพเจาทั้ งหลาย วา `นายเจาขา ทานไดมอบเงิน
ดวย'
ห าตะลั นต ไว กั บข าพเจ า ดู เถิ ด
12 ฝ ายท านตอบว า `เราบอก ข า พเจ า ได กํ า ไรมาอี ก ห า ตะความจริงแกทานทั้ งหลายวา เรา ลันต'
ไมรู จักทาน'
21 นายจึ งตอบเขาว า `ดี แล ว
13 เหตุ ฉะนั้ น จงเฝ าระวั งอยู เจ า เป น ผู รั บใช ดี และสั ต ย ซื่ อ
เพราะท านทั้ งหลายไม รู กําหนด เจาสัตยซื่ อในของเล็กนอย เรา
วันหรือโมงที่ บุตรมนุ ษยจะเสด็จ จะตั้ งเจาใหดูแลของมาก เจาจง
มา
ปรีดีรวมสุขกับนายของเจาเถิด'
คําอุปมาเกี่ ยวกับเงินตะลันต
22 คนที่ ได รั บสองตะลั นต มาชี้
14 อาณาจั กรแห งสวรรค ยั ง แจงดวยวา `นายเจาขา ทานได
เปรียบเหมื อนชายผู หนึ่ งจะออก มอบเงินสองตะลันต ไวกั บข าพเดินทางไปยังเมืองไกล จึงเรียก เจา ดูเถิด ขาพเจาไดกําไรมาอีก
พวกผู รับใชของตนมา และฝาก สองตะลันต'
23 นายจึ งตอบเขาว า `ดี แล ว
ทรัพยสมบัติของเขาไว
15 คนหนึ่ งท า นให ห า ตะลั น ต เจ า เป น ผู รั บใช ดี และสั ต ย ซื่ อ
คนหนึ่ งสองตะลันต และอีกคน เจาสัตยซื่ อในของเล็กนอย เรา
หนึ่ งตะลั นต เดี ยว ตามความ จะตั้ งเจาใหดูแลของมาก เจาจง
สามารถของแต ละคน แลวท าน ปรีดีรวมสุขกับนายของเจาเถิด'
24 ฝ ายคนที่ ได รั บตะลั นต เดี ยว
ก็ออกเดินทางทันที
16 คนที่ ไ ด รั บห า ตะลั นต นั้ นก็ มาชี้ แจงวา `นายเจาขา ขาพเจา
เอาเงินนั้ นไปคาขาย ไดกําไรมา รู จั กท านว าท านเป น คนใจแข็ ง
เกี่ ยวผลที่ ท านมิ ได หว าน เก็ บ
อีกหาตะลันต
17 คนที่ ได รั บสองตะลั นต นั้ นก็ ส่ําสมที่ ทานมิไดโปรย
ได กํา ไรอี กสองตะลั น ต เหมื อน 25 ข า พเจ ากลั วจึ ง เอาเงิ น ตะ(11) มธ 7:21-23; ลก 13:25-30 (12) สดด 5:5; ฮบก 1:13; ยน 9:31
(13) มธ 24:36; มก 13:35 (14) มธ 21:33; ลก 19:12 (15) รม 12:6; 1 คร 12:7, 11
(21) มธ 24:47; ลก 12:44 (23) สดด 16:11; มธ 24:45
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หนา 1959
มัทธิว 25
ลันตของทานไปซอนไวใตดิน ดู แยกมนุ ษย ทั้ งหลาย โดยแยก
เถิด นี่ แหละเงินของทาน'
พวกหนึ่ งออกจากอี กพวกหนึ่ ง
26 นายจึ งตอบเขาว า `เจ าผู รั บ เหมื อ นอย างผู เลี้ ยงแกะแยก
ใช ชั่ วช าและเกี ยจคร าน เจ าก็ แกะออกจากแพะ
รู อยู วาเราเกี่ ยวที่ เรามิ ได หว าน 33 และพระองค จ ะทรงจั ด ฝู ง
เก็บส่ําสมที่ เรามิไดโปรย
แกะให อ ยู เบื้ องขวาพระหั ต ถ
27 เหตุ ฉะนั้ น เจ าควรเอาเงิ น ของพระองค แต ฝู งแพะนั้ นจะ
ของเราไปฝากไวที่ ธนาคาร เมื่ อ ทรงจัดใหอยู เบื้ องซาย
เรามาจะได รั บเงิ นของเรา ทั้ ง 34 ขณะนั้ น พระมหากษัตริยจะ
ดอกเบี้ ยดวย
ตรั สแก บรรดาผู ที่ อยู เ บื้ องขวา
28 เพราะฉะนั้ น จงเอาเงินตะ- พระหั ตถของพระองค วา `ท าน
ลั นต เดี ยวนั้ นจากเขาไปให คนที่ ทั้ งหลายที่ ได รับพระพรจากพระ
มีสิบตะลันต
บิดาของเรา จงมารับเอาราชอา29 ดวยวาทุกคนที่ มีอยู แลว จะ ณาจั ก รซึ่ งได ต ระเตรี ยมไว สํา เพิ่ ม เติ ม ให แก ผู นั้ น จนมี เหลื อ หรั บ ท านทั้ งหลายตั้ งแต แ รก
เฟอ แตผู ที่ ไมมี แมวาซึ่ งเขามี สรางโลกเปนมรดก
อยู ก็จะตองเอาไปจากเขา
35 เพราะว าเมื่ อเราหิว ท านทั้ ง
30 จงเอาเจ าผู รั บใช ที่ ไ ร ประ- หลายก็ ได จั ดหาให เรากิ น เรา
โยชน นี้ ไปทิ้ งเสี ยที่ มื ดภายนอก กระหายน้ํา ทานก็ใหเราดื่ ม เรา
ซึ่ งที่ นั่ นจะมี การร องไห ขบเขี้ ยว เป นแขกแปลกหน า ท านก็ ได
เคี้ ยวฟน'
ตอนรับเราไว
การพิพากษาบรรดา
36 เราเปลื อยกาย ท านก็ ได ให
เสื้ อผ าเรานุ งห ม เมื่ อเราเจ็ บ
ชนชาติตางๆ
31 เมื่ อบุ ตรมนุษยจะเสด็จมาใน ปวย ทานก็ไดมาเยี่ ยมเรา เมื่ อ
สง า ราศี ของพระองค พร อ มกั บ เราตองจําอยู ในคุก ทานก็ไดมา
เหล า ทู ตสวรรค อั นบริ สุ ท ธิ์ ทั้ ง เยี่ ยมเรา'
ปวง เมื่ อนั้ นพระองคจะประทับ 37 เวลานั้ น บรรดาผู ช อบธรรม
บนพระที่ นั่ งอั นรุ งเรื องของพระ จะกราบทู ลพระองค ว า `พระ
องค เจ าข า ที่ ขาพระองค เห็ น
องค
32 บรรดาประชาชาติ ต า งๆจะ พระองค ทรงหิ ว และได จั ดมา
ประชุ มพร อมกั นต อพระพั กตร ถวายแดพระองคแตเมื่ อไร หรือ
พระองค และพระองค จะทรง ทรงกระหายน้ํา และไดถวายให
(29) มธ 13:12; มก 4:25; ลก 8:18; ยน 15:2 (30) สดด 112:10; มธ 7:23; ลก 13:28
(31) ศคย 14:5; มธ 16:27 (32) อสค 20:38; รม 14:10 (33) สดด 79:13; ยน 10:11
(34) มธ 20:23; มก 10:40 (35) โยบ 31:32; อสย 58:7 (36) อสย 58:7; อสค 18:7
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มัทธิว 25, 26
หนา 1960
พระองคดื่ มแตเมื่ อไร
44 เขาทั้ งหลายจะทู ล พระองค
38 ที่ ขาพระองค ไดเห็นพระองค ด วยว า `พระองค เจ าข า ที่ ข า
ทรงเป นแขกแปลกหน า และ พระองค ได เห็ นพระองค ทรงหิ ว
ได ต อนรั บพระองค ไว แต เมื่ อไร หรื อทรงกระหายน้ํา หรื อทรง
หรือเปลือยพระกาย และไดสวม เป นแขกแปลกหน าหรื อเปลื อย
ฉลองพระองคใหแตเมื่ อไร
พระกาย หรือประชวร หรือตอง
39 ที่ ข า พระองค เ ห็ น พระองค จําอยู ในคุก และขาพระองคมิได
ประชวรหรื อ ต องจํ า อยู ในคุ ก ปรนนิบัติพระองคนั้ นแตเมื่ อไร'
และได ม าเฝ า พระองค นั้ นแต 45 เมื่ อนั้ นพระองค จะตรั สตอบ
เมื่ อไร'
เขาว า `เราบอกความจริ งแก
40 แล วพระมหากษั ตริ ยจะตรั ส ท านทั้ งหลายว า ซึ่ งท านมิ ได
ตอบเขาว า `เราบอกความจริ ง กระทําแก ผู ต่ํ า ต อยที่ สุ ดสั กคน
แก ท านทั้ งหลายว า ซึ่ งท านได หนึ่ งในพวกนี้ ก็ เหมื อนท านมิ
กระทําแก คนใดคนหนึ่ งในพวก ไดกระทําแกเรา'
พี่ น องของเรานี้ ถึ งแม จะต่ํา ต อย 46 และพวกเหล านี้ จะต องออก
เพี ยงไร ก็ เหมื อนได กระทําแก ไปรั บโทษอยู เป นนิ ตย แต ผู
เราดวย'
ชอบธรรมจะเขาสู ชีวิตนิรันดร"
41 แล วพระองค จะตรั สกั บ
พวกปุโรหิตใหญ
บรรดาผู ที่ อยู เบื้ องซายพระหัตถ
และพวกผู ใหญ
ด วยว า `ท านทั้ งหลาย ผู ต อง
วางแผนจะฆาพระเยซู
สาปแชง จงถอยไปจากเราเขาไป
(มก 14:1-2; ลก 22:1-2)
อยู ในไฟซึ่ งไหมอยู เปนนิตย ซึ่ ง
ต อมาเมื่ อพระเยซู ตรั ส
เตรี ยมไว สํ า หรั บพญามารและ
ถ อยคํ า เหล านี้ เสร็ จ
สมุนของมันนั้ น
แล ว พระองค จึ งรั บสั่ งแก พวก
42 เพราะว าเมื่ อเราหิ ว ท านก็ สาวกของพระองควา
มิ ได ให เรากิ น เรากระหายน้ํา 2"ท านทั้ ง หลายรู อยู ว า อี กสอง
ทานก็มิไดใหเราดื่ ม
วันจะถึงเทศกาลปสกา และบุตร
43 เราเปนแขกแปลกหนา ทาน มนุ ษ ย จ ะต องถู ก ทรยศให ถู ก
ก็ไมไดตอนรับเราไว เราเปลือย ตรึงที่ กางเขน"
กาย ทานก็ไมไดใหเสื้ อผาเรานุ ง 3ครั้ งนั้ นพวกปุโรหิตใหญ พวก
ห ม เราเจ็ บป วยและต องจําอยู ธรรมาจารย และพวกผู ใหญ
ในคุก ทานไมไดเยี่ ยมเรา'
ของประชาชนได ประชุ มกั น

26

(40) สภษ 14:31; มธ 10:42; มก 9:41 (41) สดด 6:8; มธ 7:23; ลก 13:27; 2 ปต 2:4
(45) สภษ 14:31; ศคย 2:8 (46) ดนล 12:2; ยน 5:29
(2) มก 14:1-2; ลก 22:1-2 (3) สดด 2:2; ยน 11:47; กจ 4:25
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หนา 1961
มัทธิว 26
ที่ คฤหาสนของมหาปุโรหิต ผู ซึ่ ง 13 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
เรียกขานกันวา คายาฟาส
หลายว า ที่ ไหนๆทั่ วโลกซึ่ งข าว
4ปรึ กษากั นเพื่ อจะจั บพระเยซู ประเสริฐนี้ จะประกาศไป การซึ่ ง
ดวยอุบายเอาไปฆาเสีย
หญิ งนี้ ได กระทํา จะเลื่ องลื อไป
5แตพวกเขาพูดวา "ในวันเทศ- เปนที่ ระลึกถึงเขาที่ นั่ นดวย"
กาลเลี้ ยงอย าพึ่ งทําเลย กลั วว า
ยูดาสตกลงที่ จะ
ประชาชนจะเกิดการวุ นวาย"
ทรยศพระองค
มารียชาวบานเบธานีชโลม
(มก 14:10-11; ลก 22:3-6)
พระเยซูตอหนาคนทั้ งหลาย
14 ครั้ งนั้ นคนหนึ่ งในพวกสาวก
(มก 14:3-9; ยน 12:1-8)
สิบสองคนชื่ อ ยูดาสอิสคาริโอท
6ในคราวที่ พระเยซู ทรงประทั บ ไดไปหาพวกปุโรหิตใหญ
อยู ห มู บ า นเบธานี ใ นเรื อนของ 15 ถามว า "ถ าข าพเจ าจะมอบ
ซีโมนคนโรคเรื้ อน
พระองค ไว แก ท าน ท านทั้ ง
7ขณะเมื่ อพระองค ทรงเอนพระ หลายจะให อะไรข าพเจ า" ฝ าย
กายลงเสวยอยู มีหญิงผู หนึ่ งถือ เขาก็ สั ญญาจะให เหรี ยญเงิ นแก
ผอบน้ํ า มั น หอมราคาแพงมาก ยูดาสสามสิบเหรียญ
มาเฝาพระองค แลวเทน้ํามันนั้ น 16 ตั้ งแตเวลานั้ นมายูดาสก็คอย
บนพระเศียรของพระองค
หาชองที่ จะทรยศพระองค
8 พวกสาวกของพระองค เมื่ อ
การจัดเตรียมเบื้ องตน
เห็นก็ไมพอใจ จึงวา "เหตุใดจึง
สําหรับเทศกาลปสกา
ทําใหของนี้ เสียเปลา
17 ในวั นต นเทศกาลกิ นขนมป ง
9ด วยน้ํ า มั นนี้ ถ าขายก็ ได เงิ น ไรเชื้ อ พวกสาวกมาทูลถามพระ
มาก แลวจะแจกใหคนจนก็ได"
เยซู วา "พระองค ทรงปรารถนา
10 เมื่ อพระเยซู ทรงทราบจึ ง จะให ข า พระองค ทั้ งหลายจั ด
ตรั สแก เขาว า "กวนใจหญิ งนี้ เตรี ยมป สกาให พระองค เสวยที่
ทําไม เธอไดกระทําการดีแกเรา
ไหน"
11 ด วยว า คนยากจนมี อยู กั บ 18 พระองคจึงตรัสวา "จงเขาไป
ท านเสมอ แต เราไม อยู กั บท าน หาผู หนึ่ งในกรุ งนั้ น บอกเขาว า
เสมอไป
`พระอาจารยวา เวลาของเรามา
12 ซึ่ งหญิ ง นี้ ได เ ทน้ํ า มั น หอม ใกล แล ว เราจะถื อป สกาที่ บาน
บนกายเรา เธอกระทําเพื่ อการ ของทานพรอมกับพวกสาวกของ
ศพของเรา
เรา'"
(6) มธ 8:2; มก 14:3-9; ลก 7:37-39; ยน 11:1-2; 12:1-8 (8) ยน 12:4
(11) พบญ 15:11; มธ 18:20; มก 14:7 (12) ยน 19:38 (14) มธ 10:4; มก 14:10
(15) อพย 21:32; ศคย 11:12; มธ 27:3 (17) อพย 12:6 (18) ลก 9:51; ยน 12:23
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มัทธิว 26
หนา 1962
19 ฝ ายสาวกเหล านั้ นก็ ก ระทํา เยซูทรงหยิบขนมปงมา และเมื่ อ
ตามที่ พระเยซูทรงรับสั่ ง แลวได ขอบพระคุ ณแล ว ทรงหั กส งให
จัดเตรียมปสกาไวพรอม
แกเหลาสาวกตรัสว า "จงรั บกิน
อาหารมื้ อแรก
เถิด นี่ เปนกายของเรา"
27 แลวพระองคจึงทรงหยิบถวย
กอนเทศกาลปสกา
มาขอบพระคุ ณและส งให เขา
(มก 14:17; ยน 13:2-30)
20 ครั้ นถึ งเวลาพลบค่ํา พระ ตรัสวา "จงรับไปดื่ มทุกคนเถิด
องค เ อนพระกายลงร ว มสํ า รั บ 28 ด วยว า นี่ เป นโลหิ ตของเรา
อั น เป น โลหิ ต แห ง พั น ธสั ญญา
กับสาวกสิบสองคน
21 เมื่ อรั บประทานกั น อยู พระ ใหม ซึ่ งต องหลั่ งออกเพื่ อยก
องค จึ งตรั สว า "เราบอกความ บาปโทษคนเปนอันมาก
จริงแกทานทั้ งหลายวา คนหนึ่ ง 29 เราบอกทานทั้ งหลายวา เรา
จะไม ดื่ มน้ํ า ผลแห งเถาองุ น ต อ
ในพวกทานจะทรยศเรา"
22 ฝ า ยพวกสาวกก็ พากั น เป น ไปอี กจนวั นนั้ นมาถึ ง คื อวั นที่
ทุกขนัก ตางคนตางเริ่ มทูลถาม เราจะดื่ มกันใหมกับพวกทานใน
พระองควา "พระองคเจาขา คือ อาณาจักรแหงพระบิดาของเรา"
ทรงพยากรณวา
ขาพระองคหรือ"
เปโตรจะปฏิเสธพระองค
23 พระองค ตรั สตอบว า "ผู ที่
(มก 14:26-31; ลก 22:31)
เอาอาหารจิ้ มในชามเดียวกันกับ
30 เมื่ อพวกเขาร อ งเพลงสรรเรา ผู นั้ นแหละที่ จะทรยศเรา
24 บุ ตรมนุ ษย จะเสด็ จไปตามที่ เสริญแลว เขาก็พากันออกไปยัง
ได เ ขี ยนไว ว า ด วยพระองค นั้ น ภูเขามะกอกเทศ
แต วิบัติ แก ผู ที่ ทรยศบุ ตรมนุ ษย 31 ครั้ งนั้ นพระเยซูตรัสกับเหลา
ถาคนนั้ นมิได บังเกิดมาก็จะเปน สาวกวา "ในคืนวันนี้ ทานทุกคน
จะสะดุ ดเพราะเรา ด วยมี คํา
การดีตอคนนั้ นเอง"
25 ยู ดาสที่ ได ทรยศพระองค ทู ล เขี ยนไว วา `เราจะตี ผู เลี้ ยงแกะ
ถามว า "อาจารย เจ าข า คื อข า และแกะฝูงนั้ นจะกระจัดกระจาย
พระองค หรื อ" พระองค ตรั ส ไป'
32 แตเมื่ อเราฟ นขึ้ นมาแลว เรา
ตอบเขาวา "ทานพูดเองแลวนี่ "
การตั้ งพิธีศีลระลึก
จะไปยั ง แคว น กาลิ ลี ก อ นหน า
ทาน"
(มก 14:22-25; ลก 22:17)
26 ระหว างอาหารมื้ อนั้ น พระ 33 ฝ ายเปโตรทู ลตอบพระองค
(20) มก 14:17; ลก 22:14 (21) ลก 22:21 (23) สดด 41:9 (24) สดด 22; ดนล 9:26
(26) มก 14:22; 1 คร 11:23 (27) มก 14:23 (28) อพย 24:8; ยรม 31:31; มธ 20:28
(29) มก 14:25; กจ 10:41 (30) มก 14:26 (31) ศคย 13:7; มธ 11:6 (32) มธ 28:7
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หนา 1963
มัทธิว 26
ว า
"แม คนทั้ งปวงจะสะดุ ด ลงถึงดิน อธิษฐานวา "โอ พระ
เพราะพระองค ข าพระองค จะ บิ ดาของข าพระองค ถ าเป นได
สะดุดก็หามิไดเลย"
ขอให ถ วยนี้ เลื่ อนพ นไปจากข า
34 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "เรา พระองค เถิ ด แต อย างไรก็ ดี
บอกความจริงแกทานว า ในคืน อย าให เปนตามใจปรารถนาของ
นี้ ก อนไก ขัน ท านจะปฏิ เสธเรา ข าพระองค แต ให เป นไปตาม
สามครั้ ง"
พระทัยของพระองค"
35 เปโตรทูลพระองควา "ถึงแม 40 พระองค จึ งเสด็ จกลั บมายั ง
ข า พระองค จะต อ งตายกั บพระ สาวกเหลานั้ น เห็นเขานอนหลับ
องค ข าพระองค ก็ จะไม ปฏิ เสธ อยู และตรัสกับเปโตรวา "เปน
พระองค เลย" เหล าสาวกก็ ทู ล อยางไรนะ ทานทั้ งหลายจะคอย
เชนนั้ นเหมือนกันทุกคน
เฝ าอยู กั บเราสั กชั่ วเวลาหนึ่ งไม
พระเยซูในสวนเกทเสมนี
ไดหรือ
41 จงเฝ าระวั งและอธิ ษฐาน
ใกลวันสิ้ นพระชนม
เพื่ อท านจะไม เข าในการทดลอง
(มก 14:32-42)
36 แล วพระเยซู ทรงพาสาวกมา จิ ตใจพร อมแล วก็ จริ ง แต เนื้ อ
ยังที่ แหงหนึ่ งเรียกวา เกทเสมนี หนังยังออนกําลัง"
แล วตรั สกั บสาวกว า "จงนั่ งอยู 42 พระองค จึ งเสด็ จไปอธิ ษฐาน
ที่ นี่ ขณะเมื่ อเราจะไปอธิ ษฐาน ครั้ งที่ สองอีกวา "โอ ขาแตพระ
บิ ดาของข าพระองค ถ าถ วยนี้
ที่ โนน"
37 พระองค ก็ พาเปโตรกั บบุ ตร เลื่ อ นพ น ไปจากข าพระองค ไม
ชายทั้ งสองของเศเบดี ไ ปด วย ได และข าพระองค จําต องดื่ ม
พระองค ท รงเริ่ มโศกเศร า และ แลว ก็ให เปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค"
หนักพระทัยยิ่ งนัก
38 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า 43 ครั้ นพระองค เสด็ จกลั บมาก็
"ใจของเราเปนทุกข แทบจะตาย ทรงพบสาวกนอนหลับอีกเพราะ
เขาลืมตาไมขึ้น
จงเฝาอยู กับเราที่ นี่ เถิด"
44 พระองคจึ งทรงละพวกเขาไว
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน
เสด็ จไปอธิ ษฐานครั้ งที่ สามด วย
ของพระเยซูในสวนเกทเสมนี
ถอยคําเชนเดิมอีก
(ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)
39 แล วพระองค เสด็ จดําเนิ นไป 45 แลวพระองค เสด็ จมายังพวก
ตรั สว า
อี กหน อยหนึ่ ง ก็ ซบพระพั กตร สาวกของพระองค
(34) ยน 13:38 (36) มก 14:32-35 (37) มธ 4:21; 17:1 (38) ยน 12:27
(39) มธ 20:22; ยน 5:30; 6:38; 12:27; ฮบ 5:7-9
(41) ลก 22:40, 46; กท 5:17 (43) มธ 17:22-23; 20:18-19
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มัทธิว 26
หนา 1964
"เดี๋ ยวนี้ จงนอนต อไปให หาย 52 พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "จง
เหนื่ อยเถิด ดูเถิด เวลามาใกล เอาดาบของทานใสฝกเสีย ดวย
แล ว และบุ ตรมนุ ษย จะต องถู ก ว า บรรดาผู ถื อดาบจะพิ นาศ
ทรยศให ตกอยู ในมื อของคน เพราะดาบ
บาป
53 ท านคิ ดว าเราจะอธิ ษฐานขอ
46 ลุกขึ้ นไปกันเถิด ดูเถิด ผู ที่ พระบิดาของเรา และในบัดเดี๋ ยว
จะทรยศเรามาใกลแลว"
นั้ น พระองค จะทรงประทานทู ต
การทรยศและ
สวรรค แก เรากว าสิ บสองกองไม
ไดหรือ
การจับกุมพระเยซู
54 แต ถาเป นเช นนั้ นพระคัมภี ร
(มก 14:43-50; ลก 22:47)
47 พระองคตรัสยั งไมทันขาดคํา ที่ วา จําจะต องเป นอย างนี้ จะ
ดู เถิ ด ยู ดาส คนหนึ่ งในเหล า สําเร็จไดอยางไร"
สาวกสิ บสองคนนั้ น ได เข ามา 55 ขณะนั้ นพระเยซู ตรั สกั บหมู
และมี ประชาชนเป นอั นมากถื อ ชนว า "ท านทั้ งหลายเห็ นเรา
ดาบ ถือไมตะบอง มาจากพวก เป นโจรหรื อจึ งถื อดาบ ถื อตะปุโรหิตใหญและพวกผู ใหญแหง บองออกมาจั บเรา เราไดนั่ งกับ
ท า นทั้ ง หลายสั่ งสอนในพระวิ ประชาชน
48 ผู ที่ จะทรยศพระองค นั้ น ได หารทุกวัน ทานก็หาไดจับเราไม
ใหอาณัติสัญญาณแกเขาวา "เรา 56 แต เหตุ การณ ทั้ งสิ้ นที่ ไดบังจะจุบผู ใด ก็เปนผู นั้ นแหละ จง เกิ ดขึ้ นนี้ ก็ เพื่ อจะสําเร็ จตาม
พระคั ม ภี ร ที่ พวกศาสดาพยาจับกุมเขาไวใหแนนหนาเถิด"
49 ขณะนั้ น ยูดาสตรงมาหาพระ กรณไดเขียนไว" แลวสาวกทั้ ง
เยซูทูลวา "สวัสดี พระอาจารย" หมดก็ ได ละทิ้ งพระองค ไ ว และ
พากันหนีไป
แลวจุบพระองค
พระเยซูทรงอยู ตอหนา
50 พระ เยซู ตรั สกั บเข าว า
คายาฟาสและสภา
"สหายเอ ย มาที่ นี่ ทําไม" คน
เหลานั้ นก็เขามาจั บพระเยซูและ
(มก 14:53-65; ยน 18:12)
คุมไป
57 ผู ที่ จั บพระเยซู ได พาพระ
51 ดูเถิด มีคนหนึ่ งที่ อยู กับพระ องค ไปยั งคายาฟาสมหาปุ โรหิ ต
เยซู ยื่ นมื อชั กดาบออก ฟ นหู ที่ ซึ่ งพวกธรรมาจารย และพวกผู
ผู รั บใช คนหนึ่ งของมหาปุ โรหิ ต ใหญไดประชุมกันอยู
ขาด
58 แต เปโตรได ติดตามพระองค
(47) มก 14:43; ลก 22:47 (49) 2 ซมอ 20:9 (50) สดด 41:9 (51) มก 14:47
(52) ปฐก 9:6; วว 13:10 (53) 2 พกษ 6:17; ดนล 7:10 (54) อสย 50:6; ลก 24:25
(56) พคค 4:20; ยน 18:15 (57) มก 14:53; ลก 22:54; ยน 18:12 (58) ยน 18:15
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หนา 1965
มัทธิว 26
ไปห างๆ จนถึ งคฤหาสน ของ และเสด็ จมาบนเมฆแห งฟ า
มหาปุ โรหิ ต แล วเข าไปนั่ งข าง สวรรค"
ในกับคนใช เพื่ อจะดูวาเรื่ องจะ 65 ขณะนั้ นมหาปุ โรหิ ต จึ ง ฉี ก
จบลงอยางไร
เสื้ อของตน แลววา "เขาไดพูด
59 พวกปุโรหิตใหญ พวกผู ใหญ หมิ่ นประมาทแล ว เราต องการ
กั บบรรดาสมาชิ กสภาได หา พยานอะไรอีกเลา ดูเถิด บัดนี้
พยานเท็ จมาเบิ ก ปรั ก ปรํ า พระ ท านทั้ งหลายก็ ได ยิ นเขาพู ด
เยซู เพื่ อจะประหารพระองคเสีย หมิ่ นประมาทแลว
60 แตหาหลักฐานไมได เออ ถึง 66 ท า นทั้ งหลายคิ ด เห็ น อย า ง
แม มี พ ยานเท็ จหลายคนมาให ไร" คนทั้ งปวงก็ตอบว า "เขามี
การก็หาหลักฐานไมได ในที่ สุด ความผิดถึงตาย"
ก็มีพยานเท็จสองคนมา
67 แล วเขาถ มน้ํ า ลายรดพระ
61 กล าวว า "คนนี้ ได ว า `เรา พั ก ตร พระองค และตี พระองค
สามารถจะทําลายพระวิ หารของ และคนอื่ นเอาฝามือตบพระองค
พระเจ า และจะสรางขึ้ นใหม ใน 68 แล วว า "เจ าพระคริ สต จง
สามวัน'"
พยากรณใหเรารู วาใครตบเจา"
62 มหาปุ โรหิ ต จึ งลุ ก ขึ้ นถาม 69 ขณะนั้ นเปโตรนั่ งอยู ภาย
พระองค ว า "ท านจะไม ตอบ นอกบริ เวณคฤหาสน นั้ น มีสาว
อะไรหรือ คนเหล านี้ เปนพยาน ใช คนหนึ่ งมาพูดกั บเขาวา "เจา
ปรักปรําทานดวยเรื่ องอะไร"
ไดอยู กับเยซูชาวกาลิลีดวย"
63 แต พระเยซู ทรงนิ่ งอยู มหา 70 แต เปโตรได ปฏิ เ สธต อหน า
ปุ โรหิ ต จึ งกล าวแก พระองค ว า คนทั้ งปวงวา "ที่ เจาว านั้ นขาไม
"เราสั่ งให ท า นปฏิ ญาณโดยอ าง รู เรื่ อง"
พระเจ าผู ทรงพระชนม อยู ให 71 เมื่ อเปโตรได อ อกไปที่ ระบอกเราว า ท านเป นพระคริ สต เบี ยง สาวใช อี กคนหนึ่ งแลเห็ น
พระบุตรของพระเจาหรือไม"
จึ ง บอกคนทั้ งปวงที่ อ ยู ที่ นั่ น ว า
64 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ทาน "คนนี้ ได อยู กั บเยซู ชาวนาซาเร็ ธ
วาถูกแลว และยิ่ งกวานั้ นอีก เรา ดวย"
บอกท านทั้ งหลายว า ในเวลา 72 เปโตรจึ งปฏิ เสธอี ก ด วยคํา
เบื้ องหน านั้ น ท านทั้ งหลายจะ ปฏิญาณวา "ขาไมรู จักคนนั้ น"
ได เ ห็ น บุ ต รมนุ ษย นั่ งข า งขวา 73 อี กสั กครู หนึ่ งคนทั้ งหลายที่
พระหั ตถ ของผู ทรงฤทธานุ ภาพ ยื นอยู ใกล ๆนั้ นก็ มาว าแก เปโตร
(59) อพย 20:16; สดด 35:11 (60) พบญ 19:15 (61) มธ 27:40 (62) มก 14:60
(63) ลนต 5:1; 1 ซมอ 14:24 (64) สดด 110:1 (65) 2 พกษ 18:37 (66) ลนต 24:16
(67) อสย 50:6; 53:3; มคา 5:1 (68) มก 14:65 (69) มก 14:66 (73) มก 14:70
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หนา 1966
ว า "เจ าเป นคนหนึ่ งในพวกนั้ น 5 ยู ด าสจึ ง ทิ้ งเงิ น นั้ นไว ใ นพระ
แน แล ว ด วยว าสําเนี ยงของเจ า วิหารและจากไป แลวเขาก็ ออก
ก็สอตัวเจาเอง"
ไปผูกคอตาย
74 แล วเปโตรก็ เริ่ มสบถและ 6 พวกปุ โ รหิ ต ใหญ จึ ง เก็ บ เอา
สาบานวา "ขาไมรู จักคนนั้ น" ใน เงิ นนั้ นมาแล วว า "เป นการผิ ด
ทันใดนั้ นไกก็ขัน
พระราชบั ญญั ติ ที่ จะเก็ บเงิ นนั้ น
75 เปโตรจึงระลึ กถึ งคําของพระ ไว ในคลั งพระวิ หาร เพราะเป น
เยซูที่ ตรัสแกเขาวา "กอนไกขัน คาโลหิต"
ทานจะปฏิเสธเราสามครั้ ง" แลว 7เขาก็ ปรึ กษากั นและได เอาเงิ น
เปโตรก็ อ อกไปข างนอกร องไห นั้ นไปซื้ อทุ งชางหมอไว สําหรับ
อยางขมขื่ นยิ่ งนัก
เป นที่ ฝ งศพคนต างบ านต าง
สภามอบพระเยซูไวแกปลาต
เมือง
ครั้ นรุ งเชา บรรดาพวก 8เหตุ ฉะนั้ น ทุ งนั้ นจึ งเรี ยกว า
ปุ โรหิ ตใหญ และพวกผู ทุ งโลหิต จนถึงทุกวันนี้
ใหญ แห ง ประชาชนปรึ ก ษากั น 9ครั้ งนั้ นก็ สําเร็ จตามพระวจนะ
ด วยเรื่ องพระเยซู เพื่ อจะประ- โดยเยเรมียศาสดาพยากรณ ซึ่ ง
วา `และพวกเขาก็รับเงินสามสิบ
หารพระองคเสีย
2 เขาจึ ง มั ดพระองค พาไปมอบ เหรียญ ซึ่ งเปนราคาของผู ที่ เขา
ตีราคาไวนั้ น' คือที่ คนอิสราเอล
ไวแกปอนทิอัสปลาตเจาเมือง
บางคนตีราคาไว
การสํานึกผิดและ
10 `แลวไปซื้ อทุ งชางหมอ ตาม
ความตายของยูดาส
ที่ องคพระผู เป นเจ าไดทรงบั ญ(กจ 1:16-19)
3เมื่ อยู ดาสผู ทรยศพระองคเห็น ชาขาพเจา'
พระเยซูทรงอยู ตอหนาปลาต
ว าพระองค ต อ งปรั บโทษก็ กลั บ
ใจ นําเงินสามสิ บเหรียญนั้ นมา 11 เมื่ อพระเยซู ท รงยื น อยู ต อ
คื นให แก พวกปุ โรหิ ตใหญ และ หน าเจ าเมื อง เจ าเมื องจึ งถาม
พระองค ว า "ท านเป นกษั ตริ ย
พวกผู ใหญ
4กล าวว า "ข าพเจ าได ทําบาป ของพวกยิ วหรื อ" พระเยซู ตรั ส
ที่ ไดทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์ " คน กับทานวา "ก็ทานวาแลวนี่ "
เหล านั้ นจึงว า "การนั้ นเปนธุ ระ 12 แตเมื่ อพวกปุ โรหิตใหญและ
อะไรของเรา เจาตองรับธุระเอา พวกผู ใหญ ได ฟ องกล าวโทษ
พระองค พระองคมิไดทรงตอบ
เอง"

27

(74) มก 14:71 (75) มธ 26:34; ลก 22:61 (1) สดด 2:2; มก 15:1 (2) มธ 20:19
(3) มธ 26:14-15 (5) 2 ซมอ 17:23; กจ 1:18 (8) กจ 1:19 (9) ศคย 11:12
(10) ศคย 11:12-13 (11) มก 15:2-5; ลก 23:2-3; ยน 18:29-38 (12) มธ 26:63
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ประการใด
พวกผู ใหญ ก็ ยุ ยงหมู ชนขอให
13 ป ลาตจึ งกล าวแก พระองค วา ปลอยบารับบั ส และใหประหาร
"ซึ่ งเขาได ก ล า วความปรั ก ปรํา พระเยซูเสีย
ท านเป นหลายประการนี้ ท าน 21 เจ าเมื องจึ งถามเขาว า "ใน
ไมไดยินหรือ"
สองคนนี้ เจ าจะให เราปล อยคน
14 แต พระองค ก็ มิ ได ตรั ส ตอบ ไหนใหแกเจา" เขาตอบวา "บาท านสั กคําเดี ยว เจ าเมื องจึ ง รับบัส"
อัศจรรยใจยิ่ งนัก
22 ปลาตจึงถามพวกเขาวา "ถา
พวกยิวใหปลอยบารับบัส
อย างนั้ น เราจะทําอย างไรแก
พระเยซู ที่ เรี ยกว า พระคริ สต "
ตัดสินใหพระเยซู
เขาพากั นร องแก ท านว า "ให
ถูกประหารชีวิต
15 ในเทศกาลเลี้ ยงนั้ น เจ า ตรึงเขาเสียที่ กางเขนเถิด"
เมื องเคยปล อยนั กโทษคนหนึ่ ง 23 เจ าเมื องถามว า "ตรึ งทําไม
เขาไดทําผิ ดประการใด" แต เขา
ใหแกหมู ชนตามใจชอบ
16 คราวนั้ น พวกเขามี นั กโทษ ทั้ งหลายยิ่ งร องว า "ให ตรึ งเขา
เสียที่ กางเขนเถิด"
สําคัญคนหนึ่ งชื่ อบารับบัส
17 เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อคนทั้ งปวงชุ ม 24 เมื่ อป ลาตเห็ นว าไม ได การมี
นุ มกั นแล ว ป ลาตได ถามเขาว า แต จะเกิ ดวุ นวายขึ้ น ท านก็ เอา
"เจ าทั้ งหลายปรารถนาให ข าพ- น้ําลางมือตอหนาหมู ชน แลววา
เจ าปล อยผู ใดแก เจ า บารั บบั ส "เราไม มี ผิ ดด วยเรื่ องโลหิ ตของ
หรื อพระเยซู ที่ เรี ยกว า พระ คนชอบธรรมคนนี้ เจ ารั บธุ ระ
เอาเองเถิด"
คริสต"
18 เพราะท านรู อยู แล วว าเขาได 25 บรรดาหมู ชนเรี ยนว า "ให
โลหิ ตของเขาตกอยู แก เรา ทั้ ง
มอบพระองคไวดวยความอิจฉา
19 ขณะเมื่ อป ลาตนั่ งบัลลังก พิ- บุตรของเราเถิด"
พากษาอยู นั้ น ภรรยาของท าน 26 ท านจึ งปล อยบารั บบัสใหเขา
ได ใช คนมาเรี ยนท านว า "ท าน และเมื่ อท า นได โบยตี พระเยซู
อย าพั วพั นกั บเรื่ องของคนชอบ แล ว ท านก็มอบพระองค ใหถู ก
ธรรมนั้ นเลย ด วยว าวั นนี้ ดิ ฉั น ตรึงที่ กางเขน
พระเยซูทรงถูกเยาะเยย
ทุ ก ข ใ จหลายประการกั บความ
และถูกสวมมงกุฎหนาม
ฝนเกี่ ยวกับทานผู นั้ น"
20 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ 27 พวกทหารของเจาเมื องจึงพา
(13) มธ 26:62; ยน 19:10 (15) มก 15:6 (18) มธ 21:38 (20) มก 15:11; ลก 23:18
(21) กจ 3:14 (23) กจ 3:13 (24) พบญ 21:6 (25) พบญ 19:10; ยชว 2:19; กจ 5:28
(26) อสย 53:5; มก 15:15 (27) มก 15:16
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มัทธิว 27
หนา 1968
พระเยซูไปไวในศาลาปรีโทเรี ยม กับของขมมาถวายพระองค เมื่ อ
แล วก็รวมทหารทั้ งกองลอมพระ พระองคทรงชิมก็ไมเสวย
องคไว
35 ครั้ น ตรึ งพระองค ที่ กางเขน
28 และพวกเขาเปลื้ องฉลอง แล ว เขาก็ เอาฉลองพระองค มา
พระองคออก เอาเสื้ อสีแดงเขม จั บสลากแบ งป นกั นเพื่ อจะสํามาสวมพระองค
เร็ จตามพระวจนะโดยศาสดา
29 เมื่ อพวกเขาเอาหนามสาน พยากรณ ซึ่ งว า `เสื้ อผ าของข า
เป นมงกุ ฎ เขาก็ สวมพระเศี ยร พระองค เขาแบ งป นกั น ส วน
ของพระองค แล วเอาไม อ อให เสื้ อของขาพระองคนั้ น เขาก็จับ
ถื อไว ในพระหั ต ถ เบื้ องขวาของ สลากกัน'
พระองค และเขาไดคุกเขาลงตอ 36 แล วพวกเขาก็ นั่ งเฝ าพระ
พระพั กตร พระองค เยาะเย ย องคอยู ที่ นั่ น
พระองควา "กษัตริยของพวกยิว 37 และได เอาถ อยคําข อหาที่ ลง
เจาขา ขอทรงพระเจริญ"
โทษพระองค ไปติ ดไว เหนื อพระ
30 แล วเขาก็ ถ ม น้ํ า ลายรดพระ เศี ยร ซึ่ งอ านว า "ผู นี้ คื อเยซู
องค และเอาไม อ อนั้ นตี พระ กษัตริยของชนชาติยิว"
เศียรพระองค
38 คราวนั้ นมีโจรสองคนถู กตรึง
31 เมื่ อพวกเขาเยาะเย ยพระ ไว พร อมกั บพระองค ข างขวา
องค แล ว เขาถอดเสื้ อนั้ นออก พระหัตถคนหนึ่ ง ขางซายอีกคน
แล ว เอาฉลองพระองค ส วมให หนึ่ ง
และนํ า พระองค อ อกไปเพื่ อจะ 39 ฝ ายคนทั้ ง หลายที่ เ ดิ นผ า น
ตรึงเสียที่ กางเขน
ไปมานั้ นก็ ด าทอพระองค สั่ น
32 ขณะที่ พวกเขาออกไปนั้ น ศีรษะของเขา
เขาได พบชาวไซรี น คนหนึ่ งชื่ อ 40 กลาววา "เจาผู จะทําลายพระ
ซี โมน เขาจึ งเกณฑ คนนั้ นให วิ หารและสร างขึ้ นในสามวั นน ะ
แบกกางเขนของพระองคไป
จงชวยตัวเองใหรอด ถาเจาเปน
การตรึงที่ กางเขน
บุ ตรของพระเจ า จงลงมาจาก
กางเขนเถิด"
(มก 15:24-32; ลก 23:27)
33 เมื่ อพวกเขามาถึ ง สถานที่ 41 พวกปุ โรหิ ตใหญ กั บพวก
แห งหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว ากลโกธา ธรรมาจารย และพวกผู ใหญ ก็
เยาะเยยพระองคเชนกันวา
แปลวา สถานที่ กะโหลกศีรษะ
34 เขาเอาน้ํ า องุ น เปรี้ ยวระคน 42 "เขาช วยคนอื่ นให รอดได
(28) มก 15:17 (29) สดด 69:19 (30) อสย 50:6 (31) อสย 53:7 (32) กดว 15:35
(33) มก 15:22 (34) สดด 69:21 (35) สดด 22:18 (36) มธ 27:54 (37) มก 15:26
(38) อสย 53:12; มก 15:27 (39) โยบ 16:4 (40) มธ 26:61 (42) มธ 18:11
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หนา 1969
มัทธิว 27
แต ช วยตั วเองให รอดไม ได ถ า 49 แต คนอื่ นร องว า "อย าเพิ่ ง
เขาเป น กษั ตริ ย ของชาติ อิ ส รา- ให เราคอยดู ซิ ว า เอลี ยาห จะมา
เอล ให เขาลงมาจากกางเขน ชวยเขาใหรอดหรือไม"
เดี๋ ยวนี้ เถิด และเราจะเชื่ อเขา
50 ฝ ายพระเยซู เมื่ อพระองค
43 เขาไว ใจในพระเจ า ถ าพระ ร องเสี ยงดั งอี กครั้ งหนึ่ ง ก็ ทรง
องค พอพระทั ยในเขาก็ ใ ห พระ ปลอยพระวิญญาณจิตออกไป
องค ท รงช วยเขาให ร อดเดี๋ ยวนี้
มานกั้ นสถานที่ บริสุทธิ์ ที่สุด
เถิด ดวยเขาไดกลาววา `เราเปน
ในพระวิหารขาดออกจากกัน
พระบุตรของพระเจา'"
(ฮบ 9:3-8; 10:19-20)
44 ถึ ง โจรที่ ถู ก ตรึ ง ไว กั บพระ 51 และดูเถิด ม านในพระวิหาร
องค ก็ ยั ง กล า วคํ า หยาบช า ต อ ก็ ขาดออกเป น สองท อนตั้ งแต
พระองคเหมือนกัน
บนตลอดล าง แผ นดิ นก็ ไหว
เกิดความมืดตั้ งแตเที่ ยง
ศิลาก็แตกออกจากกัน
จนถึงบายสามโมง
52 อุโมงคฝงศพก็เปดออก ศพ
พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม
ของพวกวิ สุ ท ธิ ชนหลายคนที่
ลวงหลับไปแลวไดเปนขึ้ นมา
(มก 15:33-41; ลก 23:44)
45 แล วก็ บังเกิ ดความมื ดทั่ วทั้ ง 53 ภายหลั งที่ พระองค ทรงเป น
แผนดิน ตั้ งแตเวลาเที่ ยงวัน จน ขึ้ นมาแล ว เขาทั้ งหลายก็ ออก
จากอุ โมงค พากั นเข าไปในนคร
ถึงบายสามโมง
46 ครั้ นประมาณบ า ยสามโมง บริ สุ ท ธิ์ ปรากฏแก ค นเป น อั น
พระเยซูทรงรองเสียงดังวา "เอลี มาก
เอลี ลามาสะบั กธานี " แปลว า 54 บัดนี้ เมื่ อนายรอยและทหาร
"พระเจ าของข าพระองค พระ ที่ เฝ าพระเยซู อยู ด วยกั นได เห็ น
เจ าของข าพระองค ไฉนพระ แผ นดินไหวและเหตุ การณเหล า
องคทรงทอดทิ้ งขาพระองคเสีย" นั้ นซึ่ งบั งเกิ ดขึ้ น ก็ พากั นครั่ น
47 บางคนในพวกที่ ยืนอยู ที่ นั่ น คร ามยิ่ งนั ก จึ งพู ดกั นว า "แท
เมื่ อไดยินก็พูดวา "คนนี้ เรียก จริ ง ท า นผู นี้ เป น พระบุ ตรของ
พระเจา"
เอลียาห"
48 ในทันใดนั้ น คนหนึ่ งในพวก 55 ที่ นั่ นมีหญิงหลายคนที่ ไดติด
เขาวิ่ งไปเอาฟองน้ํ า ชุ บน้ํ า องุ น ตามพระเยซู จากแคว นกาลิ ลี
เปรี้ ยวเสี ยบปลายไม อ อ ส งให เพื่ อปรนนิ บั ติ พระองค มองดู
อยู แตไกล
พระองคเสวย
(43) สดด 22:8 (44) มก 15:32; ลก 23:39 (45) อมส 8:9 (46) สดด 22:1; ฮบ 5:7
(48) สดด 69:21; มก 15:36 (50) มก 15:37; ลก 23:46 (51) อพย 26:31; มก 15:38
(54) มธ 14:33; มก 15:39 (55) มก 15:41; ลก 8:2
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มัทธิว 27, 28
หนา 1970
56 ในพวกนั้ น มีมารียชาวมั ก- ข าพเจ าทั้ งหลายจําได ว า คน
ดาลา มารี ย มารดาของยากอบ ล อลวงผู นั้ น เมื่ อเขายั งมี ชี วิ ต
และโยเสส และมารดาของบุ ตร อยู ไดพูดวา `ลวงไปสามวันแลว
เศเบดี
เราจะเปนขึ้ นมาใหม'
โยเซฟชาวบานอาริมาเธีย
64 เหตุฉะนั้ น ขอไดมีบัญชาสั่ ง
เฝาอุโมงค ใหแข็ งแรงจนถึงวั นที่
นําพระศพของพระเยซูไปฝง
สาม เกลื อกว าสาวกของเขาจะ
(มก 15:42-47; ลก 23:50)
มาในตอนกลางคื น และลั กเอา
(ยน 19:38-42)
57 ครั้ นถึ งเวลาพลบค่ํา
มี ศพไป แลวจะประกาศแกประเศรษฐี คนหนึ่ งมาจากบ านอาริ - ชาชนวา เขาเปนขึ้ นมาจากความ
มาเธี ยชื่ อโยเซฟ เป นสาวกของ ตายแลว และการหลอกลวงครั้ ง
นี้ จะรายแรงยิ่ งกวาครั้ งกอนอีก"
พระเยซูดวย
58 เขาได เข าไปหาป ลาตขอพระ 65 ป ลาตจึ งบอกเขาว า "พวก
ศพพระเยซู ปลาตจึงสั่ งใหมอบ ทานจงเอายามไปเถิด จงไปเฝา
ใหแข็งแรงเทาที่ ทานจะทําได"
พระศพนั้ นให
59 เมื่ อโยเซฟได รั บพระศพมา 66 เขาจึ งไปทําอุ โมงค ให มั่ นคง
แล ว เขาก็ เอาผ าป านที่ สะอาด ประทับตราไวที่ หิน และวางยาม
ประจําอยู
พันหุ มพระศพไว
การฟ นคืนพระชนม
60 แล วเชิ ญพระศพไปประดิ ษของพระเยซูคริสต
ฐานไว ที่ อุโมงค ใหม ของตน ซึ่ ง
(มก 16:1-4; ลก 24:1-49)
เขาได สกั ดไว ในศิ ลา เขาก็ กลิ้ ง
(ยน 20:1-23)
หิ นใหญ ปดปากอุ โมงค ไว แล วก็
ภายหลั งวั นสะบาโต
จากไป
เวลาใกล รุ งเช า วั นต น
61 ฝ ายมารี ย ชาวมั กดาลา กั บ
มารี ยอี กคนหนึ่ งนั้ น ก็ นั่ งอยู ที่ สั ปดาห มารี ย ชาวมั กดาลากั บ
มารียอีกคนหนึ่ งมาดูอุโมงค
นั่ นตรงหนาอุโมงค
2ดูเถิด ไดเกิดแผนดินไหวใหญ
พวกทหารยามเฝารักษา
ยิ่ งนั ก เพราะทู ตสวรรค ของ
อุโมงคฝงศพที่ ประทับตราไว
62 วั นต อมา คื อวั นถั ดจากวั น องค พระผู เ ป น เจ าได ลงมาจาก
ตระเตรี ยม พวกปุ โรหิ ตใหญ สวรรค กลิ้ งก อนหิ นนั้ นออก
และพวกฟาริสีพากันไปหาปลาต จากปากอุโมงค แลวก็นั่ งอยู บน
63 เรี ยนว า
"เจ าคุ ณขอรั บ หินนั้ น

28

(57) มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42 (60) อสย 53:9
(63) มธ 16:21; 17:23; 20:19; 26:61; มก 8:31; 10:34; ลก 9:22 (66) ดนล 6:17
(1) มธ 27:56, 61; มก 16:1-8 (2) มก 16:5; ลก 24:4
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หนา 1971
มัทธิว 28
3ใบหน าของทู ตนั้ นเหมื อนแสง 10 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
ฟ าแลบ เสื้ อของทู ตนั้ นก็ ขาว "อย ากลั วเลย จงไปบอกพวก
เหมือนหิมะ
พี่ น องของเราใหไปยังแคว นกา4พวกยามที่ เฝ าอยู กลั วทู ตองค ลิ ลี และพวกเขาจะได พบเราที่
นั้ นจนตั วสั่ น และเป นเหมื อน นั่ น"
คนตาย
คํารายงานของพวกทหารยาม
5ทู ตสวรรค นั้ นจึ งกล าวแก หญิ ง 11 ขณะที่ พวกผู หญิ ง กํ า ลั ง ไป
นั้ นวา "อยากลัวเลย เพราะเรารู อยู นั้ น ดูเถิด มีบางคนในพวกที่
อยู ว า ท า นทั้ งหลายมาหาพระ เฝ ายามได เข าไปในเมื อง เล า
เยซูซึ่ งถูกตรึงที่ กางเขน
เหตุ การณ ทั้ งปวงที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น
6พระองค ห าได ประทั บอยู ที่ นี่ นั้ นใหพวกปุโรหิตใหญฟง
ไม เพราะพระองค ทรงเป นขึ้ น 12 เมื่ อพวกปุโรหิ ตใหญ ประชุ ม
มาแล วตามที่ พระองค ได ตรั สไว ปรึกษากันกับพวกผู ใหญแลว ก็
นั้ น มาดูที่ ซึ่ งองคพระผู เปนเจา แจกเงิ นเป นอั นมากให แก พวก
ไดบรรทมอยู นั้ น
ทหาร
7 แล วจงรี บ ไปบอกพวกสาวก 13 สั่ งว า "พวกเจ าจงพู ดว า
ของพระองค เถิ ดว า พระองค `พวกสาวกของเขามาลั กเอาศพ
ทรงเปนขึ้ นมาจากความตายแลว ไปในเวลากลางคื นเมื่ อเรานอน
และดู เถิ ด พระองค เสด็ จไปยั ง หลับอยู '
แคว นกาลิ ลี ก อนท า นทั้ งหลาย 14 ถ าความนี้ ทราบถึ งหู เจ า
ท านทั้ งหลายจะเห็ นพระองค ที่ เมือง เราจะพูดแกไขใหพวกเจา
นั่ น ดูเถิด เราไดบอกทานแลว"
พนโทษ"
8หญิ งเหล านั้ นก็ ไปจากอุ โมงค 15 พวกทหารจึงยอมรับเงินและ
โดยเร็ ว ทั้ งกลัวทั้ งยิ นดี เป นอั น ทําตามที่ ถูกสอนมา และความนี้
มาก วิ่ งนําความไปบอกพวก ก็ เ ลื่ องลื อ ไปในบรรดาพวกยิ ว
สาวกของพระองค
จนทุกวันนี้
9 ขณะที่ หญิ ง เหล า นั้ นไปบอก
พระบัญชาอันยิ่ งใหญ
สาวกของพระองค ดู เถิ ด พระ
ของพระเยซูคริสต
เยซู ไ ด เ สด็ จพบเขาและตรั ส ว า 16 แล วสาวกสิ บเอ็ ดคนนั้ นก็ ได
"จงจําเริ ญเถิ ด" หญิ งเหล านั้ น ไปยังแควนกาลิลี ถึงภูเขาที่ พระ
ก็ มากอดพระบาทของพระองค เยซูไดทรงกําหนดไว
และนมัสการพระองค
17 และเมื่ อเขาเห็ นพระองค จึ ง
(3) ดนล 7:9; 10:6; มก 9:3 (4) วว 1:17 (6) มธ 12:40; 16:21; 17:23
(7) มธ 26:32; มก 16:7 (9) มก 16:9; ยน 20:14 (10) สดด 22:22; ยน 20:17
(16) มธ 26:32; 28:7, 10; มก 15:41; 16:7 (17) ยน 20:24-29
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กราบลงนมั สการพระองค แต บั พติ ศมาในพระนามแห ง พระ
บางคนยังสงสัยอยู
บิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
18 พระเยซู จึ ง เสด็ จเข า มาใกล บริสุทธิ์
แลวตรัสกับเขาวา "ฤทธานุภาพ 20 สอนเขาให ถื อรั กษาสิ่ งสารทั้ งสิ้ นในสวรรคก็ ดี ในแผ นดิ น พั ดซึ่ งเราได สั่ งพวกท านไว ดู
โลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว
เถิ ด เราจะอยู กั บท านทั้ งหลาย
19 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลายจง เสมอไป จนกวาจะสิ้ นโลก เอออกไปสั่ งสอนชนทุกชาติ ใหรับ เมน"

(18) ดนล 7:13; มธ 11:27; ลก 1:32; ยน 3:35; กจ 2:36; รม 14:9; 1 คร 15:27
(19) อสย 52:10; มก 16:15; ลก 24:47; กจ 2:38-39; รม 10:18; คส 1:23
(20) กจ 2:42; 4:31; 18:10; 23:11
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