
หนา 1893ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
เรียบเรียงโดยทานมัทธิว

ลําดับพงศของพระเยซูคริสต
ตั้งตนจากอับราฮัม

1หนังสือลําดับพงศพันธุ ของ
พระเยซูคริสต ผูทรงเปนบุตร

ของดาวิด ผูทรงเปนบุตรของ
อับราฮัม
2อั บราฮั มให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
อิสอัค อิสอัคใหกําเนิดบุตรชื่อ
ยาโคบ ยาโคบใหกําเนิดบุตรชื่อ
ยูดาหและพ่ีนองของเขา
3 ยูดาหใหกําเนิดบุตรชื่อเปเรศ
กับเศ-ราหเกิดจากนางทามาร
เปเรศใหกําเนิดบุตรชื่อเฮสโรน
เฮสโรนใหกําเนิดบุตรชื่อราม
4 รามใหกําเนิดบุตรชื่ ออัมมี-
นาดับ อัมมีนาดับใหกําเนิดบุตร
ชื่อนาโชน นาโชนใหกําเนิดบุตร
ชื่อสัลโมน
5สัลโมนใหกําเนิดบุตรชื่ อโบ-
อาสเกิดจากนางราหับ โบอาส
ใหกําเนิดบุตรชื่อโอเบดเกิดจาก
นางรูธ โอเบดใหกําเนิดบุตรชื่อ
เจสซี
6 เจสซีใหกําเนิดบุตรชื่อดาวิดผู
เปนกษัตริย ดาวิดผูเปนกษัตริย
ใหกําเนิดบุตรชื่อซาโลมอน เกิด
จากนางซึ่ งแตกอนเปนภรรยา
ของอุรียาห

7ซาโลมอนให กําเนิ ดบุตรชื่ อ
เรโหโบอัม เรโหโบอัมใหกําเนิด
บุตรชื่ ออาบียาห อาบียาหให
กําเนิดบุตรชื่ออาสา
8อาสาใหกําเนิดบุตรชื่ อเยโฮ-
ชาฟท เยโฮชาฟทใหกําเนิดบุตร
ชื่ อเยโฮรัม เยโฮรัมใหกําเนิด
บุตรชื่ออุสซียาห
9อุ สซี ยาห ให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
โยธาม โยธามใหกําเนิดบุตรชื่อ
อาหัส อาหัสใหกําเนิดบุตรชื่ อ
เฮเซคียาห
10 เฮเซคียาหใหกําเนิดบุตรชื่อ
มนัสเสห มนัสเสหใหกําเนิด
บุตรชื่ออาโมน อาโมนใหกําเนิด
บุตรชื่อโยสิยาห
11 โยสิยาห ใหกําเนิดบุตรชื่ อ
เยโคนิ ยาหกับพวกพ่ี น องของ
เขา เกิดเมื่ อคราวพวกเขาตอง
ถู กกวาดไปเป นเชลยยั งกรุ ง
บาบิโลน
12 หลั งจากพวกเขาต องถู ก
กวาดไปยังกรุงบาบิโลนแลว เย-
โคนิยาหก็ใหกําเนิดบุตรชื่อเซ-
ลาทิเอล เซลาทิเอลใหกําเนิด
บุตรชื่อเศรุบบาเบล
13 เศรุบบาเบลใหกําเนิดบุตร
ชื่ ออาบีอูด อาบีอูดใหกําเนิด

(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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หนา 1894
บุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให
กําเนิดบุตรชื่ออาซอร
14 อาซอร ให กํา เนิ ดบุ ตรชื่ อ
ศาโดก ศาโดกใหกําเนิดบุตรชื่อ
อาคิม อาคิมใหกําเนิดบุตรชื่อ
เอลีอูด
15 เอลี อู ดให กําเนิ ดบุ ตรชื่ อ
เอเลอาซาร เอเลอาซารให
กําเนิดบุตรชื่อมัทธาน มัทธาน
ใหกําเนิดบุตรชื่อยาโคบ
16 ยาโคบใหกําเนิดบุตรชื่อโย-
เซฟ สามีของนางมารีย พระเยซู
ที่เรียกวาพระคริสตก็ทรงบังเกิด
มาจากนางมารีย
17 ดังนั้น ตั้งแตอับราฮัมลงมา
จนถึ งดาวิดจึ งเปนสิบสี่ ชั่ วคน
และนับตั้ งแตดาวิดลงมาจนถึง
ตองถูกกวาดไปเปนเชลยยังกรุง
บาบิ โลนเป นเวลาสิ บสี่ ชั่ วคน
และนับตั้ งแตตองถูกกวาดไป
เปนเชลยยังกรุงบาบิโลนจนถึง
พระคริสตเปนสิบสี่ชั่วคน
การตั้งครรภและการกําเนิด

จากหญิงพรหมจารี
18 เร่ืองพระกําเนิดของพระเยซู
คริสตเปนดังนี้ คือมารียผู เปน
มารดาของพระเยซูนั้น เดิมโย-
เซฟไดสูขอหมั้นกันไวแลว กอน
ที่จะไดอยูกินดวยกันก็ปรากฏวา
มารียมีครรภแลวด วยเดชพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
19 แต โยเซฟสามีของเธอเปน

คนชอบธรรม ไมพอใจที่ จะ
แพรงพรายความเปนไปของเธอ
หมายจะถอนหมั้นเสียลับๆ
20 แตเมื่ อโยเซฟยังคิดในเร่ือง
นี้ อยู ดูเถิด มีทูตสวรรคของ
องคพระผู เปนเจามาปรากฏแก
โยเซฟในความฝนวา "โยเซฟ
บุตรดาวิด อยากลัวที่ จะรับ
มารียมาเปนภรรยาของเจาเลย
เพราะวาผู ซึ่ งปฏิสนธิในครรภ
ของเธอเป นโดยเดชพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์
21 เธอจะประสูติบุตรชาย แลว
เจาจะเรียกนามของทานวา เยซู
เพราะว าท านจะโปรดช วยชน
ชาติของท านให รอดจากความ
ผิดบาปของเขาทั้งหลาย"
22 ทั้งนี้ เกิดข้ึนเพ่ือจะใหสําเร็จ
ตามพระวจนะขององคพระผู
เป นเจ าซึ่ งตรั สไว โดยศาสดา
พยากรณวา
23 `ดูเถิด หญิงพรหมจารีคน
หนึ่ งจะตั้ งครรภ และจะคลอด
บุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะ
เรียกนามของทานวา อิมมานู-
เอล ซึ่งแปลวา พระเจาทรงอยู
กับเรา'
24 ครั้ นโยเซฟตื่ นข้ึ นก็กระทํา
ตามคําซึ่ งทู ตสวรรค ขององค
พระผู เปนเจาสั่ งเขานั้น คือได
รับมารียมาเปนภรรยา
25 แตมิไดสมสูกับเธอจนประ-

มัทธิว 1

(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
เรียกนามของบุตรนั้นวา เยซู
นักปราชญจากทิศตะวันออก

2ครั้นพระเยซูไดทรงบังเกิด
ที่บานเบธเลเฮมแควนยูเดีย

ในรัชกาลของกษัตริยเฮโรด ดู
เถิด มีพวกนักปราชญจากทิศ
ตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม
2ถามวา "กุมารที่บังเกิดมาเปน
กษัตริยของชนชาติยิวนั้ นอยูที่
ไหน เราไดเห็นดาวของทาน
ปรากฏข้ึนในทิศตะวันออก เรา
จึงมาหวังจะนมัสการทาน"
3ครั้นกษัตริยเฮโรดไดยินดังนั้น
แลว ทานก็วุนวายพระทัย ทั้ ง
ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ มก็พลอยวุ น
วายใจไปกับทานดวย
4 แล วท านให ประชุ มบรรดา
ปุโรหิตใหญกับพวกธรรมาจารย
ของประชาชน   ตรัสถามเขา
วา พระคริสตนั้นจะบังเกิดแหง
ใด
5 เขาทูลทานวา "ที่บานเบธเล-
เฮมแควนยูเดีย เพราะวาศาส-
ดาพยากรณไดเขียนไวดังนี้วา
6 `บ านเบธเลเฮมในแผ นดิ น
ยูเดีย จะเปนบานเล็กนอยที่สุด
ทามกลางบรรดาผู ครองของยู-
เดียก็หามิได เพราะวาเจานาย
คนหนึ่งจะออกมาจากทาน ผูซึ่ง
จะปกครองอิสราเอลชนชาติของ
เรา'"

7 แล วเฮโรดจึ งเชิ ญพวกนั ก
ปราชญเขามาเปนการลับ สอบ
ถามเขาอยางถวนถี่ถึงเวลาที่ดาว
นั้นไดปรากฏข้ึน
8และทานไดใหพวกนักปราชญ
ไปยังบานเบธเลเฮมสั่ งวา "จง
ไปคนหากุมารนั้ นอยางถี่ ถวน
กันเถิด เมื่อพบแลวจงกลับมา
แจงแกเรา เพ่ือเราจะไดไป
นมัสการทานดวย"
9ครั้นพวกเขาไดฟงกษัตริยแลว
เขาก็ไดลาไป และดูเถิด ดาวซึ่ง
เขาไดเห็นในทิศตะวันออกนั้นก็
ไดนําหนาเขาไป จนมาหยุดอยู
เหนือสถานที่ที่กุมารอยูนั้น
10 เมื่ อพวกนักปราชญ ได เห็น
ดาวนั้นแลว เขาก็มีความชื่นชม
ยินดีย่ิงนัก
11 ครั้นพวกเขาเขาไปในเรือนก็
พบกุมารกับนางมารียมารดา จึง
กราบถวายนมั สการกุ มารนั้ น
แลวเปดหีบหยิบทรัพยของเขา
ออกมาถวายแกกุมารเปนเครื่อง
บรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน
และมดยอบ
12 และพวกนักปราชญไดยินคํา
เตือนจากพระเจาในความฝน มิ
ใหกลับไปเฝาเฮโรด เขาจึงกลับ
ไปยังบานเมืองของตนทางอื่น

เขาพาพระกุมารเยซู
ไปท่ีประเทศอียิปต

13 ครั้นเขาไปแลว ดูเถิด ทูต
(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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หนา 1896มัทธิว 2
สวรรคขององคพระผู เปนเจาได
มาปรากฏแกโยเซฟในความฝน
แลวบอกวา "จงลุกข้ึนพากุมาร
กับมารดาหนีไปประเทศอียิปต
และคอยอยู ที่ นั่ นจนกวาเราจะ
บอกเจา เพราะวาเฮโรดจะแสวง
หากุ มารเพ่ื อจะประหารชี วิ ต
เสีย"
14 ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุก
ข้ึน พากุมารกับมารดาไปยัง
ประเทศอียิปต
15 และไดอยูที่นั่นจนเฮโรดสิ้น
พระชนม ทั้งนี้เกิดข้ึนเพ่ือจะให
สําเร็ จตามพระวจนะขององค
พระผู เปนเจาซึ่ งไดตรัสไว โดย
ศาสดาพยากรณวา `เราไดเรียก
บุ ตรชายของเราออกมาจาก
ประเทศอียิปต'

กษัตริยเฮโรดมีบัญชา
ใหฆาทารกแหง
บานเบธเลเฮม

16 ครั้ นเฮโรดเห็ นว าพวกนั ก
ปราชญหลอกทาน ก็กร้ิวโกรธ
ย่ิงนัก จึงใชคนไปฆาเด็กทั้ ง
หมดในบ านเบธเลเฮมและที่
ใกลเคียงทั้งสิ้น ตั้งแตอายุสอง
ขวบลงมา ซึ่ งพอดีกับเวลาที่
ทานไดถามพวกนักปราชญอยาง
ถวนถี่นั้น
17 ครั้ งนั้ นก็ สํา เ ร็ จตามพระ
วจนะที่ ตรัสโดยเยเรมียศาสดา
พยากรณวา

18 `ได ยินเสียงในหมู บานรา-
มาห เปนเสียงโอดครวญและ
รองไหและรํ่าไหเปนอันมาก คือ
นางราเชลรองไหเพราะบุตรทั้ ง
หลายของตน นางไมรับฟงคํา
เลาโลม เพราะวาบุตรทั้ งหลาย
นั้นไมมีแลว'

การกลับไปยัง
เมืองนาซาเร็ธ
(ลก 2:39-40)

19 ครั้นเฮโรดสิ้นพระชนมแลว
ดูเถิด ทูตสวรรคองคหนึ่ งของ
องค พระผู เป นเจ ามาปรากฏ
ในความฝนแกโยเซฟที่ประเทศ
อียิปต
20 สั่งวา "จงลุกข้ึนพากุมารกับ
มารดามายังแผนดินอิสราเอล
เพราะคนเหล านั้ นที่ แสวงหา
ชีวิตของกุมารนั้นตายแลว"
21 โยเซฟจึงลุกข้ึนพากุมารกับ
มารดามายังแผนดินอิสราเอล
22 แตเมื่อไดยินวา อารเคลาอัส
ครอบครองแควนยูเดียแทนเฮ-
โรดผูเปนบิดา จะไปที่นั่นก็กลัว
และเมื่ อไดทราบการเตือนจาก
พระเจาในความฝน จึงเลี่ยงไป
ยังบริเวณแควนกาลิลี
23 ไปอาศั ยในเมื องหนึ่ งชื่ อ
นาซาเร็ธ เพ่ือจะสําเร็จตามพระ
วจนะซึ่ งตรั สโดยพวกศาสดา
พยากรณวา `เขาจะเรียกทานวา
ชาวนาซาเร็ธ'

(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
ยอหนผูใหรับบัพติศมา
ประกาศหลักคําสอน

(มก 1:3-6; ลก 3:2-17)
(ยน 1:6-8, 19-28)

3คราวนั้นยอหนผู ใหรับบัพ-
ติ ศมามาประกาศในถิ่ น

ทุรกันดารแควนยูเดีย
2กลาววา "ทานทั้งหลายจงกลับ
ใจเสียใหม เพราะวาอาณาจักร
แหงสวรรคมาใกลแลว"
3ยอหนผูนี้แหละซึ่งตรัสถึงโดย
อิ สยาห ศาสดาพยากรณ ว า
`เสียงผู รองในถิ่ นทุรกันดารวา
ท านจงเตรี ยมมรรคาขององค
พระผู เปนเจา จงกระทําหนทาง
ของพระองคใหตรงไป'
4 เสื้ อผาของยอหนผู นี้ ทําดวย
ขนอูฐ และทานใชหนังสัตวคาด
เอว อาหารของทานคือตั๊กแตน
และน้ําผ้ึงปา
5ขณะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็มและ
คนทั่ วแควนยูเดีย และคนทั่ ว
บริเวณรอบแมน้ําจอรแดน ก็
ออกไปหายอหน
6สารภาพความผิดบาปของตน
และไดรับบัพติศมาจากทานใน
แมน้ําจอรแดน
7ครั้นยอหนเห็นพวกฟาริสีและ
พวกสะดูสีพากันมาเปนอันมาก
เพ่ือจะรับบัพติศมา ทานจึง
กลาวแกเขาวา "โอ เจาชาติงูราย
ใครได เตือนเจาใหหนีจากพระ

อาชญาซึ่งจะมาถึงนั้น
8 เหตุฉะนั้นจงพิสูจนการกลับใจ
ของเจาดวยผลที่เกิดข้ึน
9อยานึกเหมาเอาในใจวา เรามี
อับราฮัมเปนบิดา เพราะเรา
บอกเจาทั้งหลายวา พระเจาทรง
ฤทธิ์ สามารถจะให บุตรเกิดข้ึน
แกอับราฮัมจากกอนหินเหลานี้
ได
10 บัดนี้ขวานวางไวที่โคนตนไม
แลว ดังนั้นทุกตนที่ไมเกิดผลดี
จะตองตัดแลวโยนทิ้งในกองไฟ
11 เราให เจ าทั้ งหลายรับบัพ-
ติศมาดวยน้ํา แสดงวากลับใจ
ใหมก็จริง แตพระองคผู จะมา
ภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ ย่ิง
กวาเราอีก ซึ่งเราไมคูควรแมจะ
ถือฉลองพระบาทของพระองค
พระองคจะทรงให เจาทั้ งหลาย
รับบัพติศมาดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และดวยไฟ
12 พระหั ตถ ของพระองค ถื อ
พลั่วพรอมแลว และจะทรงชําระ
ลานขาวของพระองคใหทั่ว พระ
องคจะทรงเก็บขาวของพระองค
ไวในยุงฉาง แตพระองคจะทรง
เผาแกลบดวยไฟที่ไมรูดับ"

พระเยซูทรงรับบัพติศมา
จากยอหน

(มก 1:9-11)
(ยน 1:31-34)

13 แลวพระเยซูเสด็จจากแควน
(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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หนา 1898มัทธิว 3, 4
กาลิลีมาหายอหนที่แมน้ําจอร-
แดน เพ่ือจะรับบัพติศมาจาก
ทาน
14 แตยอหนทูลหามพระองควา
"ขาพระองคตองการจะรับบัพ-
ติศมาจากพระองค ควรหรือที่
พระองคจะเสด็ จมาหาข าพระ
องค"
15 และพระเยซูตรัสตอบยอหน
วา "บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสม
ควรที่ เราทั้งหลายจะกระทําตาม
สิ่ งชอบธรรมทุกประการ" แลว
ทานก็ยอมทําตามพระองค
16 และพระเยซู เมื่ อพระองค
ทรงรับบัพติศมาแลว ในทันใด
นั้นก็เสด็จข้ึนจากน้ํา และดูเถิด
ทองฟาก็แหวกออก และพระ
องคไดทอดพระเนตรเห็นพระ
วิญญาณของพระเจาเสด็จลงมา
ดุ จนกเขาและสถิ ตอยู บนพระ
องค
17 และดูเถิด มีพระสุรเสียง
ตรัสจากฟาสวรรควา "ทานผูนี้
เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ
ทานมาก"

พญามารทดลองพระเยซู
(มก 1:12-13; ลก 4:1-13)

4ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนํา
พระเยซู เข าไปในถิ่ นทุ ร-

กันดาร เพ่ือพญามารจะไดมา
ทดลอง
2และเมื่ อพระองคทรงอดพระ

กระยาหารสี่ สิบวันสี่ สิบคืนแลว
ภายหลั งพระองค ก็ ทรงอยาก
พระกระยาหาร
3 เมื่ อผู ทดลองมาหาพระองค
มันก็ทูลวา "ถาทานเปนพระ
บุตรของพระเจา จงสั่งกอนหิน
เหลานี้ใหกลายเปนพระกระยา-
หาร"
4ฝายพระองคตรัสตอบวา "มี
พระคัมภีรเขียนไววา `มนุษยจะ
บํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่ งเดียวหา
มิได แตบํารุงดวยพระวจนะทุก
คําซึ่ งออกมาจากพระโอษฐของ
พระเจา'"
5แลวพญามารก็นําพระองค ข้ึน
ไปยังนครบริสุทธิ์ และให
พระองคประทับที่ ยอดหลังคา
พระวิหาร
6แลวทูลพระองควา "ถาทาน
เปนพระบุตรของพระเจา จงโจน
ลงไปเถิด เพราะพระคัมภีรมี
เขียนไววา `พระองคจะรับสั่ ง
ใหเหลาทูตสวรรคของพระองค
ในเรื่ องทาน และเหลาทูต
สวรรคจะเอามือประคองชูทาน
ไว เกรงวาในเวลาหนึ่ งเวลาใด
เทาของทานจะกระแทกหิน'"
7พระเยซู จึ งตรั สตอบมั นว า
"พระคั มภี ร มี เขี ยนไว อี กว า
`อยาทดลององคพระผูเปนเจาผู
เปนพระเจาของทาน'"
8อี กครั้ งหนึ่ งพญามารได นํา

(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
พระองคข้ึนไปบนภูเขาอันสูงย่ิง
นัก และไดแสดงบรรดาราชอา-
ณาจักรในโลก ทั้งความรุงเรือง
ของราชอาณาจักรเหล านั้ นให
พระองคทอดพระเนตร
9แลวไดทูลพระองควา "ถาทาน
จะกราบลงนมัสการเรา เราจะให
สิ่งทั้งปวงเหลานี้แกทาน"
10 พระเยซู จึ งตรั สตอบมันว า
"อายซาตาน จงไปเสียใหพน
เพราะพระคัมภี รมี เขียนไว ว า
`จงนมัสการองคพระผูเปนเจาผู
เปนพระเจาของทาน และปรน-
นิบัติพระองคแตผูเดียว'"
11 แลวพญามารจึงละพระองค
ไป และดูเถิด มีเหลาทูตสวรรค
มาปรนนิบัติพระองค
พระเยซูทรงเริ่มการประกาศ

ทามกลางประชาชน
(มก 1:14-15; ลก 4:14-15)
12 ครั้ นพระเยซู ทรงได ยินว า
ยอห นถู กขั งไว อยู ในเรื อนจํา
พระองคก็เสด็จไปยังแควนกา-
ลิลี
13 เมื่อเสด็จออกจากเมืองนา-
ซาเร็ธแลว พระองคก็มาประทับ
ที่ เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งอยู ริม
ทะเลที่ เขตแดนเศบู ลุ นและ
นัฟทาลี
14 เพ่ื อจะสําเร็จตามพระวจนะ
ซึ่ งตรั สไว โดยอิ สยาห ศาสดา
พยากรณวา

15 `แคว นเศบู ลุ นและแคว น
นัฟทาลีทางขางทะเลฟากแมน้ํา
จอรแดนขางโนน คือกาลิลีแหง
บรรดาประชาชาติ
16 ประชาชนผู นั่ งอยู ในความ
มื ดได เห็ นความสว างย่ิ งใหญ
และผู ที่ นั่ งอยู ในแดนและเงา
แหงความตาย ก็มีความสวางข้ึน
สองถึงเขาแลว'
17 ตั้ งแตนั้ นมาพระเยซูไดทรง
ตั้งตนประกาศวา "จงกลับใจเสีย
ใหม เพราะวาอาณาจักรแหง
สวรรคมาใกลแลว"
ทรงเรียกเปโตรกับอันดรูว

(มก 1:16-20; ลก 5:2-11)
18 ขณะที่พระเยซูทรงดําเนินอยู
ตามชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระ
เนตรเห็นพ่ีนองสองคน คือ
ซีโมนที่ เรียกวาเปโตร กับอัน-
ดรูวนองชายของเขา กําลังทอด
อวนอยูที่ ทะเล เพราะเขาเปน
ชาวประมง
19 พระองคตรัสกับเขาวา "จง
ตามเรามาเถิด และเราจะตั้ ง
ทานใหเปนผูหาคนดั่งหาปลา"
20 เขาทั้ งสองได ละอวนตาม
พระองคไปทันที
ทรงเรียกยากอบกับยอหน

21 ครั้นพระองคเสด็จตอไป ก็
ทอดพระเนตรเห็ นพ่ี น องอี ก
สองคน คือยากอบบุตรชาย
เศเบดีกับยอหนนองชายของเขา

(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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หนา 1900มัทธิว 4, 5
กําลังชุนอวนอยูในเรือกับเศเบดี
บิดาของเขา พระองคไดทรง
เรียกเขา
22 ในทันใดนั้นเขาทั้ งสองก็ละ
เรือและลาบิดาของเขาตามพระ
องคไป

พระเยซูทรงประกาศ
ในแควนกาลิลี

23 พระเยซูไดเสด็จไปทั่วแควน
กาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา
ของเขา ทรงประกาศขาวประ-
เสริฐแหงอาณาจักรนั้น และทรง
รักษาโรคภัยไขเจ็บทุกอยางของ
ชาวเมืองใหหาย
24 กิ ตติ ศั พท ของพระองค ก็
เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรีย เขา
จึ งพาบรรดาคนป วยเป นโรค
ตางๆ คนที่ทนทุกขเวทนา คน
ผีเขา คนบา และคนเปนอัมพาต
มาหาพระองค พระองคก็ทรง
รักษาเขาใหหาย
25 และมี คนหมู ใหญ มาจาก
แควนกาลิลี และแควนทศบุรี
และกรุงเยรูซาเล็ม และแควน
ยูเดีย และแมน้ําจอรแดนฟาก
ขางโนน ติดตามพระองคไป
การเทศนาส่ังสอนบนภูเขา
เรื่องความสุขนิรันดร

(ลก 6:20-49)

5ครั้ นทอดพระเนตรเห็นคน
มากดังนั้น พระองคก็เสด็จ

ข้ึนไปบนภูเขา และเมื่อประทับ

แลว เหลาสาวกของพระองคมา
เฝาพระองค
2 และพระองค ทรง เอ ยพระ
โอษฐตรัสสอนเขาวา
3"บุคคลผู ใดรูสึกบกพรองฝาย
จิตวิญญาณ ผูนั้นเปนสุข เพราะ
อาณาจักรแห งสวรรค เปนของ
เขา
4 บุคคลผูใดโศกเศรา ผูนั้นเปน
สุข เพราะวาเขาจะไดรับการทรง
ปลอบประโลม
5 บุคคลผูใดมีใจออนโยน ผูนั้น
เปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับ
แผนดินโลกเปนมรดก
6 บุคคลผู ใดหิ วกระหายความ
ชอบธรรม  ผูนั้นเปนสุข เพราะ
วาเขาจะไดอิ่มบริบูรณ
7 บุคคลผู ใดมีใจกรุณา ผูนั้ น
เปนสุข เพราะวาเขาจะไดรับ
พระกรุณา
8 บุคคลผู ใดมีใจบริสุทธิ์ ผูนั้น
เปนสุข เพราะวาเขาจะไดเห็น
พระเจา
9 บุคคลผู ใดสรางสันติ ผูนั้ น
เปนสุข เพราะวาจะไดเรียกเขา
วาเปนบุตรของพระเจา
10 บุคคลผู ใดต องถู กข มเหง
เพราะเหตุความชอบธรรม ผูนั้น
เปนสุข เพราะวาอาณาจักรแหง
สวรรคเปนของเขา
11 เมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและ
นินทาวาร ายทานทั้ งหลายเปน

(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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หนา 1901 มัทธิว 5
ความเท็จเพราะเรา ทานก็เปน
สุข
12 จงชื่นชมยินดีอยางเหลือลน
เพราะวาบําเหน็จของทานมีบริ-
บูรณในสวรรค เพราะเขาไดขม
เหงศาสดาพยากรณทั้ งหลายที่
อยูกอนทานเหมือนกัน

คริสเตียนคือความสวาง
และเกลือแหงแผนดินโลก

(มก 4:21-23)
13 ทานทั้ งหลายเปนเกลือแหง
โลก แตถาเกลือนั้นหมดรสเค็ม
ไปแลว จะทําใหกลับเค็มอีก
อยางไรได แตนั้นไปก็ไมเปน
ประโยชนอะไร มีแตจะทิ้ งเสีย
สําหรับคนเหยียบยํ่า
14 ทานทั้ งหลายเปนความสวาง
ของโลก นครซึ่ งอยูบนภูเขาจะ
ปดบังไวไมได
15 ไมมีผู ใดจุดเทียนแลวนําไป
วางไวในถัง แตยอมตั้ งไวบน
เชิงเทียน จะไดสองสวางแกทุก
คนที่อยูในเรือนนั้น
16 จงให ความสว างของท าน
สองไปตอหนาคนทั้ งปวงอยาง
นั้น  เพ่ือวาเขาไดเห็นความดีที่
ทานทํา และจะไดสรรเสริญพระ
บิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค

ทุกจุดทุกตัวอักษร
จะตองสําเร็จ

17 อย าคิดว าเรามาเพ่ื อจะทํา
ลายพระราชบัญญัติหรือคําของ

ศาสดาพยากรณเสีย เรามิไดมา
เพ่ือจะทําลาย แตมาเพ่ือจะให
สําเร็จ
18 เพราะเราบอกความจริงแก
ทานทั้ งหลายวา ถึงฟาและดิน
จะลวงไป แมอักษรหนึ่ งหรือ
จุดๆหนึ่ งก็จะไมสูญไปจากพระ
ราชบัญญัติ จนกวาจะสําเร็จทั้ง
สิ้น
19 เหตุฉะนั้น ผู ใดไดทําใหขอ
เล็กนอยสักขอหนึ่ งในพระบัญ-
ญัตินี้ เบาลง ทั้ งสอนคนอื่นให
ทําอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อ
วา เปนผูนอยที่สุดในอาณาจักร
แหงสวรรค แตผูใดที่ประพฤติ
และสอนตามพระบัญญัติ ผูนั้น
จะไดชื่ อวา เปนใหญในอาณา
จักรแหงสวรรค
20 เพราะเราบอกทานทั้ งหลาย
วา ถาความชอบธรรมของทาน
ไม ย่ิ งกว าความชอบธรรมของ
พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี
ท านจะไมมี วั นได เข าในอาณา
จักรแหงสวรรค

พระคริสตทรงอธิบายถึง
คําสอนใน

พระคัมภีรเดิม
21 ทานทั้ งหลายไดยินวา มีคํา
กลาวในครั้ งโบราณวา `อยา
ฆาคน' ถาผู ใดฆาคน ผูนั้นจะ
ตองถูกพิพากษาลงโทษ
22 ฝายเราบอกทานทั้ งหลายวา

(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 1902มัทธิว 5
ผูใดโกรธพ่ีนองของตนโดยไมมี
เหตุ ผูนั้นจะตองถูกพิพากษาลง
โทษ ถาผูใดจะพูดกับพ่ีนองวา
`อายบา' ผูนั้ นตองถูกนําไปที่
ศาลสูงใหพิพากษาลงโทษ และ
ผู ใดจะวา `อายโง' ผูนั้ นจะมี
โทษถึงไฟนรก
23 เหตุฉะนั้น ถาทานนําเครื่อง
บูชามาถึงแทนบูชาแลว และ
ระลึกข้ึนไดวา พ่ีนองมีเหตุขัด
เคืองขอหนึ่งขอใดกับทาน
24 จงวางเครื่ องบูชาไว ที่ หน า
แทนบูชา กลับไปคืนดีกับพ่ีนอง
ผูนั้ นเสียกอน แลวจึงคอยมา
ถวายเครื่องบูชาของทาน
25 จงปรองดองกับคู ความโดย
เร็วขณะที่พากันไป เกลือกวาใน
เวลาหนึ่ งเวลาใดคู ความนั้ นจะ
มอบทานไวกับผูพิพากษา แลว
ผู พิพากษาจะมอบทานไวกับผู
คุม และทานจะตองถูกขังไวใน
เรือนจํา
26 เราบอกความจริงแกทานวา
ทานจะออกจากที่นั่ นไมไดกวา
ทานจะไดใชหนี้จนครบ
27 ท านทั้ งหลายได ยินว ามี คํา
กลาวในครั้งโบราณวา `อยาลวง
ประเวณีผัวเมียเขา'
28 ฝายเราบอกทานทั้ งหลายวา
ผู ใดมองผู หญิงเพ่ื อให เกิดใจ
กําหนัดในหญิงนั้น ผูนั้นไดลวง
ประเวณีในใจกับหญิงนั้นแลว

29 ถาตาขางขวาของทานทําให
ทานหลงผิด จงควักออกและ
โยนมันทิ้งเสียจากทาน เพราะวา
จะเปนประโยชนแกทานมากกวา
ที่จะเสียอวัยวะไปอยางหนึ่ง แต
ทั้ งตัวของทานไมตองถูกทิ้ งลง
ในนรก
30 และถ ามือขางขวาของท าน
ทําใหทานหลงผิด จงตัดออก
และโยนมั นทิ้ ง เสี ยจากท าน
เพราะว าจะเป นประโยชน แก
ทานมากกวาที่ จะเสียอวัยวะไป
อยางหนึ่ง แตทั้งตัวของทานไม
ตองถูกทิ้งลงในนรก

พระบัญญัติใหมเกี่ยวกับ
การหยาราง

(มธ 19:9; มก 10:2-10)
31 ยังมีคํากลาวไววา `ผู ใดจะ
หยาภรรยา ก็ใหเขาทําหนังสือ
หยาใหแกภรรยานั้น'
32 ฝ ายเราบอกท านทั้ งหลาย
วาผู ใดจะหยาภรรยาเพราะเหตุ
อื่นนอกจากการเลนชู ก็เทากับ
วาผูนั้นทําใหหญิงนั้นลวงประ-
เวณี และถาผู ใดจะรับหญิงซึ่ ง
หยาแลวเชนนั้นมาเปนภรรยา ผู
นั้นก็ลวงประเวณีดวย
33 อีกประการหนึ่ ง ทานทั้ ง
หลายไดยินวามีคํากลาวในครั้ ง
โบราณวา `อยาเสียคําสัตยปฏิ-
ญาณ แตจงปฏิบัติตามคําสัตย
ปฏิญาณของทานตอองคพระผู

(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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หนา 1903 มัทธิว 5
เปนเจา'
34 ฝายเราบอกทานทั้ งหลายวา
อยาปฏิญาณเลย จะอางถึง
สวรรคก็ดี เพราะสวรรคเปน
บัลลังกของพระเจา
35 หรือจะอางถึงแผนดินโลกก็
ดี เพราะแผนดินโลกเปนที่รอง
พระบาทของพระองค หรือจะ
อางถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดี เพราะ
กรุงเยรูซาเล็มเปนราชธานีของ
พระมหากษัตริย
36 อย าปฏิ ญาณโดยอ างถึ ง
ศีรษะของตน เพราะทานจะ
กระทําใหผมขาวหรือดําไปสัก
เสนหนึ่งก็ไมได
37 จริงก็จงวาจริง ไมก็วาไม
พูดแตเพียงนี้ก็พอ คําพูดเกินนี้
ไปมาจากความชั่ว

จงรักศัตรู
38 ทานทั้งหลายเคยไดยินคําซึ่ง
กลาวไววา `ตาแทนตา และฟน
แทนฟน'
39 ฝายเราบอกทานวา อยาตอ
สูคนชั่ว ถาผูใดตบแกมขวาของ
ทาน ก็จงหันแกมอีกขางหนึ่งให
เขาดวย
40 ถาผูใดอยากจะฟองศาลเพ่ือ
จะริบเอาเสื้ อของทาน ก็จงให
เสื้อคลุมแกเขาดวย
41 ถาผู ใดจะเกณฑทานใหเดิน
ทางไปหนึ่ งกิโลเมตร ก็ใหเลย
ไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร

42 ถาเขาจะขอสิ่ งใดจากทานก็
จงให อยาเมินหนาจากผูที่อยาก
ขอยืมจากทาน
43 ทานทั้งหลายเคยไดยินคําซึ่ง
กลาวไววา `จงรักเพ่ือนบาน
และเกลียดชังศัตรู'
44 ฝายเราบอกทานวา จงรัก
ศัตรูของทาน จงอวยพรแกผูที่
สาปแชงทาน จงทําดีแกผูที่
เกลียดชังทาน และจงอธิษ-
ฐานเพ่ือผูที่ปฏิบัติตอทานอยาง
เหยียดหยามและขมเหงทาน
45 จงทําดังนี้ เพ่ือทานทั้ งหลาย
จะเป นบุ ตรของพระบิ ดาของ
ทานผูทรงสถิตในสวรรค เพราะ
ว าพระองคทรงใหดวงอาทิตย
ของพระองคข้ึนสองสวางแกคน
ดีและคนชั่ ว และใหฝนตกแก
คนชอบธรรมและแกคนอธรรม
46 แม ว าท านรั กผู ที่ รั กท าน
ทานจะไดบําเหน็จอะไร ถึงพวก
เก็บภาษีก็กระทําอยางนั้ นมิใช
หรือ
47 ถาทานทักทายแตพ่ีนองของ
ตนฝายเดียว ทานไดกระทํา
อะไรเปนพิเศษย่ิงกวาคนทั้งปวง
เลา ถึงพวกเก็บภาษีก็กระทํา
อยางนั้นมิใชหรือ
48 เหตุฉะนี้ ทานทั้ งหลายจง
เปนคนดีรอบคอบ เหมือนอยาง
พระบิดาของทานผูทรงสถิตใน
สวรรคเปนผูดีรอบคอบ"

(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 1904มัทธิว 6
คนหนาซ่ือใจคดเสแสรงวา

เปนผูเครงศาสนา
(มธ 6:16-18)

6"จงระวังใหดี ทานอยาทํา
ทานตอหนามนุษย เพ่ื อจะ

ใหเขาเห็น มิฉะนั้นทานจะไมได
รั บบําเหน็ จจากพระบิ ดาของ
ทานผูทรงสถิตในสวรรค
2 เหตุฉะนั้น เมื่อทานทําทาน
อย า เป าแตรข า งหน าท าน
เหมือนคนหนาซื่ อใจคดกระทํา
ในธรรมศาลาและตามถนน เพ่ือ
จะไดรับการสรรเสริญจากมนุษย
เราบอกความจริงแกทานวา เขา
ไดรับบําเหน็จของเขาแลว
3ฝายทานทั้ งหลายเมื่ อทําทาน
อยาใหมือซ ายรู การซึ่ งมือขวา
กระทํานั้น
4 เพ่ื อทานของท านจะเปนการ
ลับ และพระบิดาของทานผูทอด
พระเนตรเห็นในที่ ลี้ ลับ พระ
องค เองจะทรงโปรดประทาน
บําเหน็จแกทานอยางเปดเผย
5 เมื่ อท านทั้ งหลายอธิ ษฐาน
อย าเปนเหมือนคนหน าซื่ อใจ
คด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐาน
ในธรรมศาลาและที่ มุ มถนน
เพ่ือจะใหคนทั้งปวงไดเห็น เรา
บอกความจริงแกทานวา เขาได
รับบําเหน็จของเขาแลว
6ฝายทานเมื่ออธิษฐานจงเขาใน
หองชั้นใน  และเมื่อปดประตู

แลว จงอธิษฐานตอพระบิดา
ของท านผู ทรงสถิ ตในที่ ลี้ ลั บ
และพระบิ ดาของท านผู ทอด
พระเนตรเห็นในที่ ลี้ ลับจะทรง
โปรดประทานบําเหน็จแกทาน
อยางเปดเผย
7แตเมื่ อทานอธิษฐาน อยาใช
คําซ้ําซากไรประโยชนเหมือนคน
ตางชาติ เพราะเขาคิดวาพูดมาก
หลายคํา พระจึงจะทรงโปรดฟง

แบบอยางของ
การอธิษฐาน
(ลก 11:1-4)

8 เหตุฉะนั้น ทานอยาเปน
เหมือนเขาเลย เพราะวาสิ่งไรซึ่ง
ทานตองการ  พระบิดาของทาน
ทรงทราบกอนที่ทานทูลขอแลว
9 เหตุ ฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง
อธิษฐานตามอยางนี้ วา ขา
แตพระบิดาของขาพระองคทั้ ง
หลาย ผูทรงสถิตในสวรรค ขอ
ใหพระนามของพระองค เปนที่
เคารพสักการะ
10 ขอใหอาณาจักรของพระองค
มาตั้งอยู ขอใหเปนไปตามพระ
ทัยของพระองค ในสวรรคเปน
อยางไร ก็ใหเปนไปอยางนั้นใน
แผนดินโลก
11 ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจํา วั นแก ข าพระองค ทั้ ง
หลายในกาลวันนี้
12 และขอทรงโปรดยกหนี้ ของ

(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
ขาพระองค เหมือนขาพระองค
ยกหนี้ผูที่เปนหนี้ขาพระองคนั้น
13 และขออยานําขาพระองคเขา
ไปในการทดลอง แตขอทรงชวย
ขาพระองคใหพนจากความชั่ ว
ราย เหตุวาอาณาจักรและฤทธิ์
เดชและสง าราศี เป นของพระ
องคสืบๆไปเปนนิตย เอเมน
14 เพราะวาถาทานยกการละ-
เมิดของเพ่ือนมนุษย พระบิดา
ของทานผูทรงสถิตในสวรรคจะ
ทรงโปรดยกโทษใหทานดวย
15 แตถาทานไมยกการละเมิด
ของเพ่ือนมนุษย พระบิดาของ
ทานจะไมทรงโปรดยกการละ-
เมิดของทานเหมือนกัน
การถืออดอาหารจากใจจริง

16 ย่ิ งกวานั้ น เมื่ อทานถืออด
อาหาร อยาทําหนาเศราหมอง
เหมือนคนหนาซื่ อใจคด ดวย
เขาแสรงทําหนาใหผิดปกติ เพ่ือ
จะใหคนเห็นวาเขาถืออดอาหาร
เราบอกความจริงแกทานวา เขา
ไดรับบําเหน็จของเขาแลว
17 ฝ ายท านเมื่ อถืออดอาหาร
จงชโลมทาศีรษะและลางหนา
18 เพ่ือทานจะไมปรากฏแกคน
อื่นวาถืออดอาหาร แตใหปรา-
กฏแกพระบิดาของท านผู ทรง
สถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของ
ท านผู ทอดพระเนตรเห็นในที่
ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบํา-

เหน็จแกทานอยางเปดเผย
จงสะสมทรัพยสมบัติ

ไวบนสวรรค
19 อย าสะสมทรัพย สมบัติ ไว
สําหรับตัวในโลก ที่ตัวมอดและ
สนิมอาจทําลายเสียได และที่
ขโมยอาจขุดชองลักเอาไปได
20 แตจงสะสมทรัพยสมบัติไว
สําหรับตัวในสวรรค ที่ตัวมอด
และสนิมทําลายเสียไมได และที่
ไมมีขโมยขุดชองลักเอาไปได
21 เพราะว าทรัพยสมบัติของ
ทานอยูที่ ไหน ใจของทานก็จะ
อยูที่นั่นดวย
22 ตาเปนประทีปของร างกาย
เหตุฉะนั้นถาตาของทานดี ทั้ ง
ตัวก็จะเต็มไปดวยความสวาง
23 แตถาตาของทานชั่ว ทั้ งตัว
ของท านก็จะเต็มไปดวยความ
มืด เหตุฉะนั้นถาความสวางซึ่ง
อยู ในตัวทานมืดไป ความมืด
นั้นจะหนาทึบสักเพียงใด
24 ไมมีผู ใดปรนนิบัตินายสอง
นายได เพราะเขาจะชังนายขาง
หนึ่ งและจะรักนายอีกขางหนึ่ ง
หรือเขาจะนับถือนายฝายหนึ่ ง
และจะดูหมิ่ นนายอีกฝายหนึ่ ง
ท านจะปรนนิ บั ติพระเจ าและ
เงินทองพรอมกันไมได

จงแสวงหาทาง
ของพระเจากอน

25 เหตุฉะนั้น เราบอกทานทั้ 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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หนา 1906มัทธิว 6, 7
หลายวา อยากระวนกระวายถึง
ชีวิตของตนวา จะเอาอะไรกิน
หรือจะเอาอะไรดื่ม และอยา
กระวนกระวายถึ งร างกายของ
ตนวา จะเอาอะไรนุ งหม ชีวิต
สําคัญย่ิ งกว าอาหารมิ ใช หรือ
และรางกายสําคัญย่ิงกวาเครื่อง
นุงหมมิใชหรือ
26 จงดูนกในอากาศ มันมิได
หวาน มิไดเกี่ยว มิไดสะสมไว
ในยุงฉาง แตพระบิดาของทาน
ทั้ งหลายผู ทรงสถิ ตในสวรรค
ทรงเลี้ยงนกไว ทานทั้ งหลายมิ
ประเสริฐกวานกหรือ
27 มีใครในพวกทานโดยความ
กระวนกระวายอาจตอความสูง
ใหยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได
หรือ
28 ทานกระวนกระวายถึงเครื่อง
นุ งหมทําไม จงพิจารณาดอก
ไมที่ทุงนาวา มันงอกงามเจริญ
ข้ึนไดอยางไร มันไมทํางาน มัน
ไมปนดาย
29 และเราบอกทานทั้ งหลายวา
ซาโลมอนเมื่ อบริ บูรณดวยสงา
ราศีของทาน ก็มิไดทรงเครื่อง
งามเทาดอกไมนี้ดอกหนึ่ง
30 เหตุฉะนั้น ถาพระเจาทรง
ตกแตงหญาที่ทุงนาอยางนั้น ซึ่ง
เปนอยูวันนี้และรุงข้ึนตองทิ้งใน
เตาไฟ โอ ผูมีความเชื่ อนอย
พระองคจะไมทรงตกแตงทาน

มากย่ิงกวานั้นหรือ
31 เหตุฉะนั้น อยากระวนกระ-
วายวา เราจะเอาอะไรกิน หรือ
จะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไร
นุงหม
32 (เพราะวาพวกตางชาติแสวง
หาสิ่ งของทั้ งปวงนี้) แตวา
พระบิดาของทานผูทรงสถิตใน
สวรรคทรงทราบแลววา ทาน
ตองการสิ่งทั้งปวงเหลานี้
33 แตทานทั้ งหลายจงแสวงหา
อาณาจั กรของพระเจ าและ
ความชอบธรรมของพระองค
กอน แลวพระองคจะทรงเพิ่ม
เติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ใหแกทาน
34 เหตุฉะนั้น อยากระวนกระ-
วายถึงพรุงนี้ เพราะวาพรุ งนี้ก็
จะมีการกระวนกระวายสําหรับ
พรุงนี้ เอง แตละวันก็มีทุกขพอ
อยูแลว"

อยากลาวโทษผูอื่น

7"อยากลาวโทษเขา เพ่ือทาน
จะไมตองถูกกลาวโทษ

2 เพราะวาทานทั้งหลายจะกลาว
โทษเขาอยางไร ทานจะตองถูก
กลาวโทษอยางนั้น และทาน
จะตวงให เขาดวยทะนานอันใด
ทานจะไดรับตวงดวยทะนานอัน
นั้น
3 เหตุไฉนทานมองดูผงที่อยู ใน
ตาพ่ีนองของทาน แตไมยอม
พิจารณาไมทั้ งทอนที่ อยู ในตา

(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
4หรือเหตุไฉนทานจะกลาวแก
พ่ีนองของทานวา `ใหเราเข่ียผง
ออกจากตาของทาน' แตดูเถิด
ไมทั้ งทอนก็อยู ในตาของท าน
เอง
5ทานคนหนาซื่อใจคด จงชัก
ไมทั้ งทอนออกจากตาของทาน
กอน แลวทานจะเห็นไดถนัด
จึงจะเข่ี ยผงออกจากตาพี่ นอง
ของทานได
6อยาใหสิ่ งซึ่ งบริสุทธิ์ แกสุนัข
และอยาโยนไขมุกของทานให
แกสุกร เกลือกวามันจะเหยียบ
ยํ่าเสีย และจะหันกลับมากัดตัว
ทานดวย
พระสัญญาอันนาอัศจรรย

แกผูอธิษฐาน
(ลก 11:5-13)

7จงขอแลวจะได จงหาแลวจะ
พบ จงเคาะแลวจะเปดใหแก
ทาน
8 เพราะว าทุกคนที่ ขอก็ ได รับ
คนที่ แสวงหาก็พบ และคนที่
เคาะก็จะเปดใหเขา
9ในพวกทานมีใครบางที่จะเอา
กอนหินใหบุตรเมื่ อเขาขอขนม
ปง
10หรือใหงูเมื่อบุตรขอปลา
11 เหตุฉะนั้ นถาทานทั้ งหลาย
เองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดี
แกบุตรของตน ย่ิงกวานั้ นสัก

เท าใดพระบิดาของท านผู ทรง
สถิตในสวรรคจะประทานของดี
แกผูที่ขอจากพระองค

กฎทองคํา
12 เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่งทาน
ปรารถนาใหมนุษยทําแก ท าน
จงกระทําอยางนั้นแกเขาเหมือน
กัน เพราะวานี่ คือพระราช
บัญญัติและคําของศาสดาพยา-
กรณ
คนแสวงหาความรอดมีนอย
คนจํานวนมากจึงหลงไป

13 จง เข า ไปทางประตู แคบ
เพราะว าประตู ใหญ และทาง
กว างนั้ นนําไปถึ งความพินาศ
และคนที่เขาไปทางนั้นมีมาก
14 เพราะว าประตู ซึ่ งนําไปถึ ง
ชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผูที่
หาพบก็มีนอย
เรารูจักผูพยากรณเท็จได

โดยคําสอนของเขา
15 จงระวังผูพยากรณเท็จที่ มา
หาทานนุงหมดุจแกะ แตภายใน
เขารายกาจดุจสุนัขปา
16 ท านจะรู จั กเขาได ด วยผล
ของเขา มนุษยเก็บผลองุนจาก
ตนไมหนามหรือ หรือวาเก็บผล
มะเดื่อจากตนผักหนาม
17 ดังนั้ นแหละตนไมดีทุกตน
ยอมใหแตผลดี ตนไมเลวก็ยอม
ใหผลเลว
18 ตนไมดีจะเกิดผลเลวไมได

(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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หนา 1908มัทธิว 7, 8
หรือตนไม เลวจะเกิดผลดีก็ไม
ได
19 ตนไมทุกตนซึ่ งไมเกิดผลดี
ยอมตองถูกฟนลงและทิ้งเสียใน
ไฟ
20 เหตุฉะนั้น ทานจะรูจักเขาได
เพราะผลของเขา

ผูเครงศาสนาหลายคน
หลงหายไป

21 มิ ใช ทุกคนที่ ร องแก เราว า
`พระองคเจาขา พระองคเจาขา'
จะได เข า ในอาณาจั กรแห ง
สวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระ
ทัยพระบิดาของเราผู ทรงสถิต
ในสวรรคจึงจะเขาได
22 เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเปนอัน
มากรองแกเราวา `พระองคเจา
ขา พระองคเจาขา ขาพระองค
ไดพยากรณในพระนามของพระ
องค และไดขับผีออกในพระ
นามของพระองค และไดกระทํา
การมหั ศจรรย เป นอั นมากใน
พระนามของพระองคมิใชหรือ'
23 เมื่ อนั้ นเราจะแจงแก เขาวา
`เราไมเคยรู จักเจาเลย เจาผู
กระทําความชั่วชา จงไปเสียให
พนจากเรา'

รากฐานสองชนิด
(ลก 6:47-49)

24 เหตุฉะนั้น ผู ใดที่ ไดยินคํา
เหลานี้ของเราและประพฤติตาม
เขาก็ เปรี ยบเสมื อนผู ที่ มี สติ

ปญญาสรางเรือนของตนไวบน
ศิลา
25 ฝนก็ตกและน้ํ าก็ ไหลท วม
ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แตเรือน
มิไดพังลง เพราะวารากตั้ งอยู
บนศิลา
26 แต ผู ที่ ได ยินคําเหลานี้ ของ
เราและไมประพฤติตาม เขาก็
เปรียบเสมือนผู ที่ โง เขลาสราง
เรือนของตนไวบนทราย
27 ฝนก็ตกและน้ํ าก็ ไหลท วม
ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น เรือน
นั้นก็พังทลายลง และการซึ่งพัง
ทลายนั้นก็ใหญย่ิงนัก"
28 ตอมาครั้นพระเยซูตรัสถอย
คําเหลานี้เสร็จแลว ประชาชนก็
อัศจรรย ใจด วยคําสั่ งสอนของ
พระองค
29 เพราะวาพระองคไดทรงสั่ ง
สอนเขาดวยสิทธิอํานาจ ไม
เหมือนพวกธรรมาจารย

คนโรคเรื้อนหายปวย

8เมื่อพระองคเสด็จลงมาจาก
ภูเขาแลว คนเปนอันมาก

ไดติดตามพระองคไป
2ดูเถิด มีคนโรคเรื้อนมานมัส-
การพระองคแลวทูลวา "พระ
องคเจาขา เพียงแตพระองคจะ
โปรดก็จะทรงบันดาลใหขาพระ
องคสะอาดได"
3พระเยซูทรงย่ื นพระหัตถถูก
ตองเขา แลวตรัสวา "เราพอใจ

(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
แลว จงสะอาดเถิด" ในทันใด
นั้น โรคเรื้อนของเขาก็หาย
4 ฝ ายพระเยซู ตรั สสั่ ง เขาว า
"อยาบอกเลาใหผูใดฟงเลย แต
จงไปสําแดงตัวแกปุโรหิต และ
ถวายเครื่ องถวายตามซึ่ งโมเสส
ไดสั่ งไว เพ่ือเปนหลักฐานตอ
คนทั้งหลาย"
ผูรับใชของนายรอยหายปวย

(ลก 7:1-10)
5 เมื่ อพระเยซู เสด็ จเข าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม มีนายรอย
คนหนึ่งมาออนวอนพระองค
6ทูลวา "พระองคเจาขา ผูรับใช
ของขาพระองคเปนอัมพาตอยูที่
บาน ทนทุกขเวทนามาก"
7พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "เรา
จะไปรักษาเขาใหหาย"
8นายรอยผูนั้นทูลวา "พระองค
เจาขา ขาพระองคไมสมควรที่
จะรับเสด็จพระองคเขาใตชาย-
คาของขาพระองค ขอพระองค
ตรัสเทานั้น ผู รับใชของขาพระ
องคก็จะหายโรค
9 เพราะเหตุวา ขาพระองคเปน
คนอยู ใตวินัยทหาร แตก็ยังมี
ทหารอยู ใต บั งคั บบั ญชาข า
พระองค ขาพระองคจะบอกแก
คนนี้วา `ไป' เขาก็ไป บอกแก
คนนั้นวา `มา' เขาก็มา บอก
ผู รับใชของขาพระองควา `จง
ทําสิ่งนี้' เขาก็ทํา"

10 ครั้ นพระเยซู ทรงได ยินดั ง
นั้นก็ประหลาดพระทัยนัก ตรัส
กับบรรดาคนที่ ตามพระองควา
"เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
หลายวา เราไมเคยพบความเชื่อ
ที่ไหนมากเทานี้แมในอิสราเอล
11 เราบอกทานทั้งหลายวา คน
เปนอันมากจะมาจากทิศตะวัน
ออกและทิศตะวันตก จะมาเอน
กายลงกันกับอับราฮัมและอิส-
อัคและยาโคบในอาณาจักรแหง
สวรรค
12 แตบรรดาลูกของอาณาจักร
จะตองถูกขับไลไสสงออกไปใน
ที่มืดภายนอก ที่นั่ นจะมีเสียง
รองไหขบเข้ียวเคี้ยวฟน"
13 แลวพระเยซู จึงตรัสกับนาย
รอยวา "ไปเถิด ทานไดเชื่ อ
อยางไร ก็ใหเปนแกทานอยาง
นั้น" และในเวลานั้นเอง ผูรับใช
ของเขาก็หายเปนปกติ
แมยายของเปโตรหายปวย

(มก 1:29-34)
(ลก 4:38-41)

14 ครั้นพระเยซู เสด็จเขาไปใน
เรือนของเปโตร พระองคก็ทอด
พระเนตรเห็นแมยายของเปโตร
นอนปวยจับไขอยู
15 พระองคทรงถูกตองมือนาง
ไขนั้นก็หาย นางจึงลุกข้ึนปรน-
นิบัติเขาทั้งหลาย
16 พอคํ่าลง เขาพาคนเปนอัน

(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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หนา 1910มัทธิว 8
มากที่ มี ผี เขาสิงมาหาพระองค
พระองค ก็ ทรงขั บผี ออกด วย
พระดํารัสของพระองค และ
บรรดาคนเจ็บปวยนั้น พระองค
ก็ไดทรงรักษาใหหาย
17 ทั้ งนี้ เพ่ื อจะให สําเร็ จตาม
พระวจนะโดยอิ สยาห ศาสดา
พยากรณที่ วา `ทานไดแบก
ความเจ็บไขของเราทั้งหลายและ
หอบโรคของเราไป'
18 ครั้ นพระเยซูทอดพระเนตร
เห็ นประชาชนเป นอั นมากมา
ลอมพระองคไว พระองคจึงตรัส
สั่งใหขามฟากไป
ทรงลองใจผูติดตามพระองค

(ลก 9:57-62)
19 ขณะนั้ นมี ธรรมาจารย คน
หนึ่งมาหาพระองคทูลวา "อา-
จารยเจาขา ทานไปทางไหน
ขาพเจาจะตามทานไปทางนั้น"
20 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"สุนัขจิ้ งจอกยังมีโพรง และนก
ในอากาศยังมีรัง แตบุตร
มนุษยไมมีที่ที่จะวางศีรษะ"
21 อีกคนหนึ่ งในพวกสาวกของ
พระองคทูลพระองควา "พระ
องคเจาขา ขอทรงโปรดใหขา
พระองค ไปฝ งศพบิดาข าพระ
องคกอน"
22พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "จง
ตามเรามาเถิด ปลอยใหคนตาย
ฝงคนตายของเขาเองเถิด"

พายุสงบลงดวย
พระดํารัสของพระเยซู

(มก 4:36-41)
(ลก 8:22-25)

23 เมื่ อพระองค เสด็ จลงเรื อ
พวกสาวกของพระองค ก็ ตาม
พระองคไป
24 ดูเถิด เกิดพายุใหญในทะเล
จนคลื่นซัดทวมเรือ แตพระองค
บรรทมหลับอยู
25 และพวกสาวกของพระองค
ไดมาปลุกพระองค ทูลวา "พระ
องคเจาขา ขอโปรดชวยพวกเรา
เถิด เรากําลังจะพินาศอยูแลว"
26 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"เหตุไฉนเจาจึงหวาดกลัว โอ
เจาผูมีความเชื่ อนอย" แลว
พระองคทรงลุกข้ึนหามลมและ
ทะเล คลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป
27 คนเหลานั้นก็อัศจรรยใจพูด
กันวา "ทานผูนี้ เปนคนอยางไร
หนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่ อ
ฟงทาน"

คนถูกผีสิงท่ีแดนกาดารา
(มก 5:1-21; ลก 8:26-40)

28 ครั้ นพระองคทรงข ามฟาก
ไปถึงแดนกาดาราแลว มีคนสอง
คนที่ มี ผีสิงไดออกจากอุโมงค
ฝงศพมาพบพระองค พวกเขา
ดุรายนัก จนไมมีผู ใดอาจผาน
ไปทางนั้นได
29 ดูเถิด เขารองตะโกนวา

(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
"พระเยซูผูเปนพระบุตรของพระ
เจา เราเกี่ ยวของอะไรกับทาน
เลา ทานมาที่นี่ เพ่ือจะทรมาน
พวกเรากอนเวลาหรือ"
30 ไกลจากที่นั่ นมีสุกรฝูงใหญ
กําลังหากินอยู
31 ผีเหลานั้ นไดออนวอนพระ
องควา "ถาทานขับพวกเราออก
ก็ขอใหเขาอยูในฝูงสุกรนั้นเถิด"
32 พระองค จึ งตรัสแก ผี เหล า
นั้นวา "ไปเถอะ" ผีเหลานั้นก็
ออกไปเขาสิงอยู ในฝูงสุกร ดู
เถิด สุกรทั้งฝูงนั้นก็ว่ิงกระโดด
จากหนาผาชันลงไปในทะเลและ
จมน้ําตายจนสิ้น
33 ฝายคนเลี้ยงสุกรก็หนีเขาไป
ในนคร เลาบรรดาเหตุการณซึ่ง
เปนไปนั้น กับเหตุที่ เกิดข้ึนแก
คนที่มีผีเขาสิงอยูนั้น
34 ดูเถิด คนทั้งนครพากันออก
มาพบพระเยซู เมื่อพบพระองค
แลว เขาจึงออนวอนขอใหพระ
องคไปเสียจากเขตแดนของเขา
พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต

(มก 2:3-12)
(ลก 5:18-26)

9และพระองคก็เสด็จลงเรือ
ขามฟากไปยังเมืองของพระ

องค
2ดูเถิด เขาหามคนอัมพาต
คนหนึ่ งซึ่ งนอนอยูบนที่นอนมา
หาพระองค เมื่อพระเยซูทอด

พระเนตรเห็นความเชื่ อของเขา
ทั้งหลาย จึงตรัสกับคนอัมพาต
วา "ลูกเอย จงชื่นใจเถิด บาป
ของเจาไดรับการอภัยแลว"
3ดูเถิด พวกธรรมาจารยบางคน
คิดในใจวา "คนนี้พูดหมิ่นประ-
มาท"
4ฝ ายพระเยซูทรงทราบความ
คิดของเขาจึงตรัสวา "เหตุไฉน
ทานทั้งหลายคิดชั่วอยูในใจเลา
5ที่จะวา `บาปของเจาไดรับการ
อภัยแลว' หรือจะวา `จงลุกข้ึน
เดินไปเถิด' นั้น ขางไหนจะงาย
กวากัน
6แตเพ่ือทานทั้ งหลายจะไดรูวา
บุ ตรมนุ ษย มี สิ ทธิ อํานาจใน
โลกที่ จะโปรดยกความผิดบาป
ได" (พระองคจึงตรัสสั่งคนอัม-
พาตวา) "จงลุกข้ึนยกที่นอน
กลับไปบานเถิด"
7 เขาจึงลุกข้ึนไปบานของตน
8 เมื่อประชาชนเปนอันมากเห็น
ดังนั้น เขาก็อัศจรรยใจ แลวพา
กันสรรเสริญพระเจ าผู ไดทรง
ประทานสิทธิอํานาจเชนนั้นแก
มนุษย
ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี

(มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
9ครั้นพระเยซูเสด็จเลยที่นั่นไป
ก็ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่ง
ชื่ อมัทธิวนั่ งอยู ที่ ด านเก็บภาษี
จึงตรัสกับเขาวา "จงตามเรามา

(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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หนา 1912มัทธิว 9
เถิด" เขาก็ลุกข้ึนตามพระองค
ไป
10 ตอมาเมื่ อพระเยซู เอนพระ
กายลงเสวยอยูในเรือน ดูเถิด
มีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่ นๆ
หลายคนเขามาเอนกายลงรวม
สํารับกับพระองคและกับพวก
สาวกของพระองค
11 เมื่ อพวกฟาริ สี เห็ นแล วก็
กลาวแกพวกสาวกของพระองค
วา "ทําไมอาจารยของทานจึง
รับประทานอาหารร วมกั บคน
เก็บภาษีและคนบาปเลา"
12 เมื่ อพระเยซูทรงได ยินเชน
นั้นจึงตรัสกับพวกเขาวา "คน
ปกติไมตองการหมอ แตคนเจ็บ
ปวยตองการหมอ
13 ท านทั้ งหลายจงไปเรี ยนรู
ความหมายของข อความที่ ว า
`เราประสงคความเมตตา ไม
ประสงคเครื่องสัตวบูชา' ดวยวา
เรามิไดมาเพ่ื อจะเรียกคนชอบ
ธรรม แตมาเรียกคนบาปให
กลับใจเสียใหม"
14 แลวพวกสาวกของยอหนมา
หาพระองคทูลวา "เหตุไฉนพวก
ขาพระองคและพวกฟาริสีถืออด
อาหารบอยๆ แตพวกสาวกของ
พระองคไมถืออดอาหาร"
15 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"สหายของเจาบาวเปนทุกขโศก
เศราเมื่อเจาบาวยังอยูกับเขาได

หรือ แตวันนั้นจะมาถึงเมื่อเจา
บาวจะตองจากเขาไป เมื่ อนั้ น
เขาจะถืออดอาหาร

คําอุปมาเกี่ยวกับ
เส้ือผาและถุงหนัง

(มก 2:21-22; ลก 5:36-39)
16 ไมมีผู ใดเอาทอนผาทอใหม
มาปะเสื้อเกา เพราะวาผาที่ปะ
เขานั้น เมื่อหดจะทําใหเสื้อเกา
ขาดกวางออกไปอีก
17 และไมมีผูใดเอาน้ําองุนใหม
มาใสในถุงหนังเกา ถาทําอยาง
นั้นถุงหนังจะขาด น้ําองุนจะรั่ว
ทั้ งถุงหนังก็จะเสียไปดวย แต
เขายอมเอาน้ําองุนใหมใสในถุง
หนังใหม แลวทั้งสองอยางก็อยู
ดีดวยกันได"
หญิงเปนโรคตกเลือดหายปวย

ลูกสาวของไยรัส
ฟนขึ้นจากความตาย

(มก 5:22-43; ลก 8:41-56)
18 เมื่ อพระองค กําลั งตรั สคํา
เหลานี้แกเขานั้น ดูเถิด มีขุน-
นางคนหนึ่งมานมัสการพระองค
แลวทูลวา  "ลูกสาวของขาพระ
องคพ่ึงตาย ขอพระองคเสด็จไป
วางพระหัตถของพระองคบนตัว
เขา แลวเขาจะฟนข้ึนอีก"
19 ฝ ายพระเยซู จึ งทรงลุ กข้ึ น
เสด็จตามเขาไป และพวกสาวก
ของพระองคก็ตามไปดวย
20 ดูเถิด มีผูหญิงคนหนึ่งเปน

(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
โรคตกเลือดไดสิบสองปมาแลว
แอบมาขางหลัง ถูกตองชาย
ฉลองพระองค
21 เพราะนางคิดในใจวา "ถา
เราไดแตะตองฉลองพระองค
เทานั้น เราก็จะหายโรค"
22 ฝายพระเยซูทรงเหลียวหลัง
ทอดพระเนตรเห็นนางจึ งตรัส
วา "ลูกสาวเอย จงชื่ นใจเถิด
ความเชื่ อของเจาทําใหเจาหาย
เปนปกติ" นับตั้งแตเวลานั้น ผู
หญิงนั้นก็หายปวยเปนปกติ
23 ครั้นพระเยซู เสด็จเขาไปใน
เรือนของขุนนางนั้น ทอดพระ
เนตรเห็นพวกเปาปและคนเปน
อันมากชุลมุนกันอยู
24 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"จงถอยออกไปเถิด ดวยวาเด็ก
หญิงคนนี้ ยังไมตาย เปนแต
นอนหลับอยู " เขาก็พากันหัว
เราะเยาะพระองค
25 แตเมื่อทรงขับฝูงคนออกไป
แลว พระองคไดเสด็จเขาไปจับ
มือเด็กหญิง และเด็กหญิงนั้นก็
ลุกข้ึน
26 แลวกิตติ ศัพทนี้ ก็ลือไปทั่ ว
แควนนั้น

ชายตาบอดสองคน
กลับมองเห็นไดอีก

27 ครั้ นพระเยซู เสด็จไปจากที่
นั่น ก็มีชายตาบอดสองคนตาม
พระองคมารองวา "บุตรดาวิด

เจาขา ขอเมตตาขาพระองค
ทั้งหลายเถิด"
28 และเมื่อพระองคเสด็จเขาไป
ในเรือน ชายตาบอดทั้ งสองก็
เขามาหาพระองค พระเยซูตรัส
ถามเขาวา "เจาเชื่อหรือวา เรา
สามารถจะกระทําการนี้ได" เขา
ทูลพระองควา "เชื่ อ พระเจา
ขา"
29 แลวพระองคทรงถูกตองตา
ของพวกเขาตรัสวา "ใหเปนไป
ตามความเชื่อของเจาเถิด"
30 แล วตาของพวกเขาก็ กลั บ
เห็นดี พระเยซูไดทรงกําชับเขา
อยางแข็งขันวา "จงระวังอยาให
ผูใดรูเลย"
31 แตเมื่ อเขาไปจากที่นั่ นแลว
ก็ เผยแพร กิ ตติ ศั พท ของพระ
องคทั่วแควนนั้น
32 ขณะเมื่ อพระเยซูและเหล า
สาวกกําลั งเสด็จออกไปจากที่
นั่น ดูเถิด มีผูพาคนใบคนหนึ่ง
ที่มีผีสิงอยูมาหาพระองค
33 เมื่อทรงขับผีออกแลวคนใบ
นั้นก็พูดได หมูคนก็อัศจรรยใจ
พูดกันวา "ไมเคยเห็นการกระ-
ทําเชนนี้ในอิสราเอลเลย"
34 แตพวกฟาริสีกลาววา "คนนี้
ขับผีออกดวยฤทธิ์ของนายผี"
คนทําการยังมีนอยในภารกิจน้ี
35 พระเยซู ได เสด็ จดําเนิ นไป
ตามนครและหมู บ านโดยรอบ

(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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หนา 1914มัทธิว 9, 10
ทรงสั่ งสอนในธรรมศาลาของ
เขา ประกาศขาวประเสริฐแหง
อาณาจักรนั้น ทรงรักษาโรคและ
ความป วยไข ทุ กอย างของพล
เมืองใหหาย
36 และเมื่ อพระองค ทอดพระ
เนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสาร
เขา ดวยเขาอิดโรยกระจัดกระ-
จายไปดุจฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง
37 แล วพระองค ตรั สกั บพวก
สาวกของพระองควา "การเก็บ
เกี่ ยวนั้ นเปนการใหญนักหนา
แตคนงานยังนอยอยู
38 เหตุฉะนั้น พวกทานจงออน
วอนพระองค ผู ทรงเป นเจ า
ของการเก็บเกี่ยวนั้น ใหสงคน
งานมาในการเก็บเกี่ ยวของพระ
องค"

ชื่ออัครสาวกสิบสองคน
กับงานท่ีทรงมอบให

10เมื่ อพระองคทรงเรียก
สาวกสิ บสองคนของ

พระองคมาแลว พระองคก็
ประทานอํานาจให เขาขับผีโส-
โครกออกได และใหรักษาโรค
และความเจ็บไขทุกอยางใหหาย
ได
2อัครสาวกสิบสองคนนั้ นมีชื่ อ
ดังนี้ คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกวา
เปโตร กับอันดรูวนองชายของ
เขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับ
ยอหนนองชายของเขา

3ฟลิปและบารโธโลมิว โธมัส
และมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบ
บุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัส
ผูที่มีชื่ออีกวาธัดเดอัส
4ซีโมนชาวคานาอันและยูดาส
อิสคาริโอทผูที่ไดทรยศพระองค
นั้น
5สิบสองคนนี้พระเยซูทรงใชให
ออกไปและสั่ งเขาวา "อยาไป
ทางที่ไปสูพวกตางชาติ และอยา
เขาไปในเมืองของชาวสะมาเรีย
6แต ว าจงไปหาแกะหลงของ
วงศวานอิสราเอลดีกวา
7 จงไปพลางประกาศพลางว า
`อาณาจักรแห งสวรรค มาใกล
แลว'
8 จงรั กษาคนเจ็ บป วยให หาย
คนโรคเรื้อนใหหายสะอาด คน
ตายแลวใหฟ น และจงขับผีให
ออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ
ก็จงใหเปลาๆ
9อยาหาเหรียญทองคํา หรือเงิน
หรือทองแดงไวในไถของทาน
10 หรือยามใชตามทาง หรือ
เสื้ อคลุมสองตัว หรือรองเทา
หรือไมเทา เพราะวาผูทํางาน
สมควรจะไดอาหารกิน
11 เมื่ อท านมาถึ งนครใดหรือ
เมืองใด จงสืบดูวาใครเปนคน
เหมาะสมในที่นั้น แลวจงไปอา-
ศัยกับผูนั้นจนกวาจะจากไป
12 ขณะเมื่อทานข้ึนเรือน จงให

(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
พรแกครัวเรือนนั้น
13 ถ าครั วเรือนนั้ นสมควรรับ
พร ก็ใหสันติสุขของทานอยูกับ
เรือนนั้น แตถาครัวเรือนนั้นไม
สมควรรับพร ก็ใหสันติสุขนั้ น
กลับคืนมาสูทาน
14 ถ าผู ใดไม ต อนรับท านทั้ ง
หลายและไมฟงคําของทาน เมื่อ
จะออกจากเรือนนั้นเมืองนั้น จง
สะบัดผงคลีที่ ติดเท าของท าน
ออกเสีย
15 เราบอกความจริงแกทานวา
ในวันพิพากษานั้น โทษของ
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห
จะเบากวาโทษของเมืองนั้น
16 ดูเถิด เราใชพวกทานไปดุจ
แกะอยู ท ามกลางฝู งสุ นั ขป า
เหตุฉะนั้นทานจงฉลาดเหมือนงู
และไมมีภัยเหมือนนกเขา
17 แต จงระ วั ง ผู คนไว ให ดี
เพราะพวกเขาจะมอบท านทั้ ง
หลายไวกับศาล และจะเฆี่ ยน
ทานในธรรมศาลาของเขา
18 และท านจะถูกนําตั วไปอยู
ต อหน าเจ าเมื องและกษัตริ ย
เพราะเห็นแกเรา เพ่ือทานจะได
เปนพยานตอเขาและตอคนตาง
ชาติ
19 แต เมื่ อเขามอบท านไวนั้ น
อยาเปนกังวลวาจะพูดอะไรหรือ
อยางไร เพราะเมื่อถึงเวลา คํา
ที่ทานจะพูดนั้นจะทรงประทาน

แกทานในเวลานั้น
20 เพราะวาผูที่ พูดมิใชตัวทาน
เอง แตเปนพระวิญญาณแหง
พระบิดาของทาน ผูตรัสทาง
ทาน
21 แมวาพ่ี ก็จะมอบนองใหถึง
ความตาย พอจะมอบลูก และ
ลูกก็จะทรยศตอพอแมใหถึงแก
ความตาย
22 ทานจะถูกคนทั้ งปวงเกลียด
ชังเพราะเห็นแกนามของเรา แต
ผู ใดที่ทนไดถึงที่ สุด ผูนั้ นจะ
รอด
23 แต เมื่ อเขาข มเหงท านใน
เมืองนี้ จงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่ง
เราบอกความจริ งแก ท านว า
กอนที่ ทานจะไปทั่ วเมืองตางๆ
ในอิสราเอล บุตรมนุษยจะเสด็จ
มา

ปญหาของสาวก
24 ศิษยไมใหญกวาครู และทาส
ไมใหญกวานายของตน
25 ซึ่ งศิษยจะได เป นเสมอครู
ของตน และทาสเสมอนายของ
ตนก็พออยูแลว ถาเขาไดเรียก
เจาบานวาเบเอลเซบูล  เขาจะ
เรียกลูกบานของเขามากย่ิงกวา
นั้นสักเทาใด
26 เหตุฉะนั้น อยากลัวเขา
เพราะวาไมมีสิ่งใดปดบังไวที่จะ
ไมตองเปดเผย หรือการลับที่จะ
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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หนา 1916มัทธิว 10
27 ซึ่ งเรากลาวแกพวกทานในที่
มืด ทานจงกลาวในที่สวาง และ
ซึ่งทานไดยินกระซิบที่หู ทานจง
ประกาศจากดาดฟาหลังคาบาน
28 อยากลัวผูที่ฆาไดแตกาย แต
ไมมีอํานาจที่ จะฆาจิตวิญญาณ
แตจงกลัวพระองคผูทรงฤทธิ์ที่
จะใหทั้ งจิตวิญญาณทั้ งกายพิ-
นาศในนรกได
29 นกกระจอกสองตั วเขาขาย
บาทหนึ่ งมิใชหรือ แตถา
พระบิ ดาของท านไม ทรงเห็ น
ชอบ นกนั้นแมสักตัวเดียวจะตก
ลงถึงดินก็ไมได
30 ถึ งผมของท านทั้ งหลายก็
ทรงนับไวแลวทุกเสน
31 เหตุฉะนั้นอยากลัวเลย ทาน
ทั้ งหลายก็มีคากวานกกระจอก
หลายตัว
32 เหตุดังนั้ นผู ใดจะรับเราตอ
หนามนุษย เราจะรับผูนั้ นตอ
พระพั กตร พระบิ ดาของเราผู
ทรงสถิตในสวรรคดวย
33 แตผูใดจะปฏิเสธเราตอหนา
มนุษย เราจะปฏิเสธผูนั้ น
ตอพระพักตรพระบิดาของเราผู
ทรงสถิตในสวรรคดวย

พระคริสตทรงอยูเหนือ
บิดาหรือมารดา

34 อยาคิดวา เรามาเพ่ือจะนํา
สันติภาพมาสู โลก เรามิไดนํา
สันติภาพมาให แตเรานําดาบมา

35 ดวยว าเรามาเพ่ื อจะใหลูก
ชายหมางใจกับบิดาของตน และ
ลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูก
สะใภหมางใจกับแมสามี
36 และผูที่อยูรวมเรือนเดียวกัน
ก็จะเปนศัตรูตอกัน
37 ผู ใดที่ รักบิดามารดาย่ิงกวา
รักเราก็ไมสมกับเรา และผูใดรัก
บุตรชายหญิงย่ิงกวารักเรา ผูนั้น
ก็ไมสมกับเรา
38 และผู ใดที่ ไมรับเอากางเขน
ของตนตามเราไป ผูนั้นก็ไมสม
กับเรา
39 ผูที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะ
กลับเสียชีวิต แตผูที่สู เสียชีวิต
ของตนเพราะเห็นแกเราก็จะได
ชีวิตรอด
40 ผูที่ รับทานทั้ งหลายก็รับเรา
และผู ที่ รับเราก็ รับพระองคที่
ทรงใชเรามา
41 ผู ที่ รั บศาสดาพยากรณ
เพราะนามแหงศาสดาพยากรณ
นั้ น ก็จะไดบําเหน็จอยางที่
ศาสดาพยากรณพึงไดรับ และผู
ที่ รับผูชอบธรรมเพราะนามแหง
ผูชอบธรรมนั้น ก็จะไดบําเหน็จ
อยางที่ผูชอบธรรมพึงไดรับ
42 และผู ใดจะเอาน้ํ า เ ย็ นสั ก
ถวยหนึ่ งใหคนเล็กนอยเหลานี้
คนใดคนหนึ่ งดื่ ม เพราะนาม
แหงศิษยของเรา เราบอกความ
จริงแกทานทั้ งหลายวา คนนั้น

(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

 40_mat.pub 
 page 24

 Friday, December 09, 2005 13:59 



หนา 1917 มัทธิว 10, 11
จะขาดบําเหน็จก็หามิได"

11ตอมาเมื่อพระเยซูตรัสสั่ง
สาวกสิบสองคนของพระ

องคเสร็จแลว พระองคไดเสด็จ
จากที่นั่ นไปเพ่ือจะสั่ งสอนและ
ประกาศในเมืองตางๆของเขา

พระเยซูทรงยกยอง
ยอหนผูใหรับบัพติศมา

2ฝายยอหนเมื่ อติดอยู ในเรือน
จําได ยิ นถึ งกิ จการของพระ
คริสต จึงไดใชสาวกสองคนของ
ทานไป
3ทูลถามพระองควา "ทาน
เปนผูที่จะมานั้นหรือ หรือเราจะ
ตองคอยหาผูอื่น"
4ฝายพระเยซูตรัสตอบพวกเขา
วา "จงไปแจงแกยอหนอีกครั้ ง
ถึงสิ่งที่ทานไดยินและไดเห็น
5 คือวา คนตาบอดก็หายบอด
คนงอยเดินได คนโรคเรื้อนหาย
สะอาด คนหูหนวกไดยินได คน
ตายแลวเปนข้ึนมา และขาว
ประเสริฐก็ประกาศแกคนอนา-
ถา
6 บุ คคลผู ใดไม สะดุ ดเพราะ
เรา  ผูนั้นเปนสุข"
7ครั้ นสาวกเหล านั้ นไปแล ว
พระเยซู เร่ิ มตรัสกับคนหมู นั้ น
ถึงยอหนวา "ทานทั้ งหลายได
ออกไปในถิ่ นทุ รกันดารเพ่ื อดู
อะไร ดูตนออไหวโดยถูกลมพัด
หรือ

8แตทานทั้งหลายออกไปดูอะไร
ดูคนนุ งหมผาเนื้อออนนิ่มหรือ
ดูเถิด คนนุงหมผาเนื้อนิ่มก็อยู
ในพระนิเวศของกษัตริย
9แตทานทั้งหลายออกไปดูอะไร
ดูศาสดาพยากรณหรือ แนที
เดียว และเราบอกทานวา ทาน
นั้นเปนย่ิ งกวาศาสดาพยากรณ
เสียอีก
10 คือผูนั้ นเองที่พระคัมภีรได
เขียนถึงวา `ดูเถิด เราใชทูตของ
เราไปขางหนาทาน ผูนั้ นจะ
เตรียมทางของทานไวขางหนา
ทาน'
11 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ในบรรดาคนซึ่ งเกิด
จากผูหญิงมานั้น ไมมีผูใดใหญ
กวายอหนผูใหรับบัพติศมา แต
วาผูที่ ต่ําตอยที่สุดในอาณาจักร
แหงสวรรคก็ยังใหญกวายอหน
เสียอีก
12 และตั้งแตสมัยยอหนผูใหรับ
บัพติศมาถึงทุกวันนี้ อาณาจักร
แห งสวรรค ก็ เป นสิ่ งที่ คนได
แสวงหาดวยใจรอนรน และผูที่
ใจรอนรนก็เปนผูที่ชิงเอาได
13 เพราะคําของศาสดาพยา-
กรณทั้ งหลายและพระราชบัญ-
ญัติไดพยากรณมาจนถึงยอหน
นี้
14 ถ าท านทั้ งหลายจะยอมรับ
ในเรื่องนี้ ก็ยอหนนี้แหละเปน

(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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หนา 1918มัทธิว 11
เอลียาหซึ่งจะมานั้น
15 ใครมีหูจงฟงเถิด
16 เราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือน
กับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็กนั่ง
ที่กลางตลาดรองแกเพ่ือน
17 กลาววา `พวกฉันไดเปาปให
พวกเธอ และเธอมิไดเตนรํา
พวกฉันได พิลาปร่ําไหแกพวก
เธอ และพวกเธอมิไดคร่ํา-
ครวญ'
18 ดวยว ายอหนมาก็ ไม ไดกิน
หรือดื่ม และเขาวา `มีผีเขาสิง
อยู'
19 ฝายบุตรมนุษยมาทั้งกินและ
ดื่ม เขาก็วา `ดูเถิด นี่เปนคนกิน
เติบและดื่มน้ําองุนมาก  เปน
มิตรสหายกับคนเก็บภาษีและ
คนบาป' แตพระปญญาก็ปรา-
กฏวาชอบธรรมแลวโดยผลแหง
พระปญญานั้น"

การพิพากษา
สําหรับผูท่ีไมเชื่อ

20 แลวพระองคก็ทรงตั้ งตนติ
เตียนเมืองตางๆที่ พระองคได
ทรงกระทําการอิ ทธิ ฤทธิ์ เป น
สวนมาก เพราะเขามิไดกลับใจ
เสียใหม
21 "วิบัติแกเจา เมืองโคราซิน
วิบัติแกเจา เมืองเบธไซอิดา
เพราะถ าการอิ ทธิ ฤทธิ์ ซึ่ งได
กระทําทามกลางเจาไดกระทําใน
เมืองไทระและเมืองไซดอน คน

ในเมืองทั้ งสองจะไดนุ งหมผา
กระสอบ นั่ งบนข้ีเถา กลับใจ
เสียใหมนานมาแลว
22 แตเราบอกเจาวา ในวัน
พิพากษา โทษเมืองไทระและ
เมืองไซดอนจะเบากวาโทษของ
เจา
23 และฝายเจา เมืองคาเปอร-
นาอุม ซึ่งถูกยกข้ึนเทียมฟาแลว
เจาจะตองลงไปถึงนรกตางหาก
ดวยวาการอิทธิฤทธิ์ซึ่งไดกระทํา
ในทามกลางเจานั้น ถาไดกระ-
ทําในเมืองโสโดม เมืองนั้นจะได
ตั้งอยูจนทุกวันนี้
24 แตเราบอกเจาวา ในวัน
พิพากษา โทษเมืองโสโดมจะ
เบากวาโทษของเจา"
25 ขณะนั้ นพระเยซูทูลตอบวา
"โอ ขาแตพระบิดา ผู เปนเจา
แหงฟาสวรรคและแผนดิน ขา
พระองค ขอขอบพระคุณพระ
องคที่พระองคไดทรงปดบังสิ่ ง
เหลานี้ ไวจากผู มีปญญาและผู
ฉลาดและไดสําแดงใหผูนอยรู
26 ขาแตพระบิดา ที่ เปนอยาง
นั้นก็เพราะเปนที่ชอบพระทัยใน
สายพระเนตรของพระองค
27 พระบิดาของเราไดทรงมอบ
สิ่ งสารพัดใหแกเรา และไมมี
ใครรู จักพระบุตรนอกจากพระ
บิดา และไมมีใครรูจักพระบิดา
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 พระบุตรประสงคจะสํา-
แดงใหรู

การเชื้อเชิญท่ีย่ิงใหญ
28บรรดาผูทํางานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา
และเราจะใหทานทั้ งหลายหาย
เหนื่อยเปนสุข
29 จงเอาแอกของเราแบกไว
แลวเรียนจากเรา เพราะวาเรามี
ใจออนสุภาพและถอมลง และ
ทานทั้ งหลายจะพบที่สงบสุขใน
ใจของตน
30 ดวยวาแอกของเราก็แบกงาย
และภาระของเราก็เบา"
พระคริสตเปนเจาเปนใหญ

เหนือวันสะบาโต
(มก 2:23-28; ลก 6:1-5)

12ในคราวนั้ น พระเยซู
เสด็จไปในนาในวันสะ-

บาโต และพวกสาวกของพระ
องคหิวจึงเร่ิมเด็ดรวงขาวมากิน
2แตเมื่อพวกฟาริสีเห็นเขา เขา
จึงทูลพระองควา "ดูเถิด สาวก
ของทานทําการซึ่ งพระราชบัญ-
ญัติหามไวในวันสะบาโต"
3พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"พวกทานยังไมไดอานหรือ ซึ่ง
ดาวิ ดได กระทําเมื่ อท านและ
พรรคพวกหิว
4ทานไดเขาไปในพระนิเวศของ
พระเจา รับประทานขนมปงหนา
พระพักตร ซึ่ งพระราชบัญญัติ

หามไวไมใหทานและพรรคพวก
รับประทาน ควรแตปุโรหิตพวก
เดียว
5ทานทั้งหลายไมไดอานในพระ
ราชบัญญัติหรือ ที่วา ในวันสะ-
บาโตพวกปุ โรหิตในพระวิหาร
ดูหมิ่นวันสะบาโตแตไมมีความ
ผิด
6แต เราบอกท านทั้ งหลายว า
ที่ นี่ มี ผู หนึ่ งเปนใหญกวาพระ
วิหารอีก
7แตถ าท านทั้ งหลายได เขาใจ
ความหมายของขอที่วา `เราประ
สงคความเมตตา ไมประสงค
เครื่องสัตวบูชา' ทานก็คงจะไม
กลาวโทษคนที่ไมมีความผิด
8 เพราะว าบุตรมนุษย เปนเจ า
เปนใหญเหนือวันสะบาโต"

ทรงรักษาชายมือลีบ
(มก 3:1-6; ลก 6:6-11)

9แลวเมื่ อพระองคได เสด็จไป
จากที่นั่ น พระองคก็เขาไปใน
ธรรมศาลาของเขา
10 ดูเถิด มีชายคนหนึ่งมือขาง
หนึ่ งลีบ คนทั้ งหลายถามพระ
องควา "การรักษาโรคในวัน
สะบาโตนั้นพระราชบัญญัติหาม
ไวหรือไม" เพ่ือเขาจะหาเหตุ
ฟองพระองคได
11 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"ถ าผู ใดในพวกท านมี แกะตั ว
เดียวและแกะตัวนั้นตกบอในวัน

(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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หนา 1920มัทธิว 12
สะบาโต ผูนั้นจะไมฉุดลากแกะ
ตัวนั้นข้ึนหรือ
12 มนุษยคนหนึ่งยอมประเสริฐ
ย่ิงกวาแกะมากเทาใด เหตุฉะ-
นั้นจึงถูกตองตามพระราชบัญ-
ญัติใหทําการดีไดในวันสะบาโต"
13 แลวพระองคก็ตรัสกับชาย
คนนั้นวา "จงเหยียดมือออก
เถิด" เขาก็เหยียดออก และมือ
นั้นก็หายเปนปกติเหมือนมืออีก
ขางหนึ่ง
14 ฝ ายพวกฟาริ สี ก็ ออกไป
ปรึกษากันถึงพระองควา จะทํา
อยางไรจึงจะฆาพระองคได

ฝูงชนท่ีติดตามมา
ไดรับการรักษาใหหาย

15 แต เมื่ อพระเยซู ทรงทราบ
พระองค จึงไดเสด็จออกไปจาก
ที่นั่น และคนเปนอันมากก็ตาม
พระองคไป พระองคก็ทรงรักษา
เขาใหหายโรคสิ้นทุกคน
16 แลวพระองคทรงกําชับหาม
เขามิใหแพรงพรายวา พระองค
คือผูใด
17 ทั้งนี้ เพ่ือคําที่ไดกลาวไวแลว
โดยอิสยาหศาสดาพยากรณจะ
สําเร็จ ซึ่งวา
18 `ดูเถิด ผูรับใชของเราซึ่งเรา
ไดเลือกสรรไว ที่ รักของเรา ผู
ซึ่ งจิตใจเราโปรดปราน เราจะ
เอาวิญญาณของเราสวมทานไว
ทานจะประกาศการพิพากษาแก

พวกตางชาติ
19 ทานจะไมทะเลาะวิวาท และ
ไมรองเสียงดัง ไมมีใครไดยิน
เสียงของทานตามถนน
20 ไมออช้ําแลวท านจะไมหัก
ไสตะเกียงเปนควันแลวทานจะ
ไมดับ กวาทานจะทําใหการ
พิพากษามีชัยชนะ
21 และพวกตางชาติจะวางใจใน
นามของทาน'
ชายมีผีสิงไดรับการรักษา

พวกฟาริสีกลาวหาวาเปนโดย
ฤทธ์ิอํานาจของเบเอลเซบูล
(มก 3:23-30; ลก 11:14)

22 ขณะนั้น เขาพาคนหนึ่ งมีผี
เขาสิงอยู ทั้งตาบอดและเปนใบ
มาหาพระองค พระองคทรง
รักษาใหหาย คนตาบอดและใบ
นั้นจึงพูดจึงเห็นได
23 และคนทั้ งปวงก็อัศจรรยใจ
ถามกันวา "คนนี้ เปนบุตรของ
ดาวิดมิใชหรือ"
24 แตพวกฟาริสี เมื่ อได ยินดัง
นั้นก็พูดกันวา "ผูนี้ขับผีออกได
ก็เพราะใชอํานาจเบเอลเซบูลผู
เปนนายผีนั้น"
25 ฝายพระเยซูทรงทราบความ
คิดของเขา จึงตรัสกับเขาวา
"ราชอาณาจักรใดๆซึ่ งแตกแยก
กันเองก็จะรกรางไป เมืองใดๆ
หรือครัวเรือนใดๆซึ่ งแตกแยก
กันเองจะตั้งอยูไมได

(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
มันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง
แลวอาณาจักรของมันจะตั้ งอยู
อยางไรได
27 และถาเราขับผีออกโดยเบ-
เอลเซบูล พวกพองของทานทั้ง
หลายขับมันออกโดยอํานาจของ
ใครเลา เหตุฉะนั้นพวกพองของ
ท านเองจะเป นผู ตั ดสิ นกล าว
โทษพวกทาน
28 แตถาเราขับผีออกดวยพระ
วิญญาณของพระเจา อาณาจักร
ของพระเจาก็มาถึงทานแลว
29 หรื อใครจะเข าไปในเรื อน
ของคนที่ มีกําลั งมากและปลน
เอาทรัพยของเขาอยางไรได เวน
แตจะจับคนที่มีกําลังมากนั้นมัด
ไวเสียกอน แลวจึงจะปลน
ทรัพยในเรือนนั้นได
30 ผูที่ ไมอยูฝายเราก็เปนปฏิ-
ปกษตอเรา และผูที่ไมรวบรวม
ไวกับเราก็เปนผูกระทําใหกระ-
จัดกระจายไป
ความบาปซึ่งทรงอภัยใหไมได

(มก 3:29-30)
31 เพราะฉะนั้น เราบอกทานทั้ง
หลายวา ความผิดบาปและคํา
หมิ่ นประมาททุกอยางจะโปรด
ยกใหมนุษยได เวนแตคําหมิ่น
ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ทรงโปรดยกใหมนุษยไมได
32 ผู ใดจะกลาวรายบุตรมนุษย

จะโปรดยกใหผูนั้ นได แตผู ใด
จะกลาวรายพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงโปรดยกใหผูนั้นไมไดทั้ง
โลกนี้โลกหนา
คําพูดท่ีชั่วรายแสดงใหเห็น

ถึงจิตใจท่ีชั่วราย
(ลก 6:43-45)

33 จงกระทําใหตนไมดีและผล
ของตนไมนั้นดี หรือกระทําให
ตนไมเลวและผลของตนไมนั้ น
เลว เพราะเราจะรู จักตนไมดวย
ผลของมัน
34 โอ ชาติงูราย เจาเปนคน
ชั่ วแลวจะพูดความดีไดอยางไร
ดวยวาปากยอมพูดจากสิ่งที่เต็ม
อยูในใจ
35 คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดี
แหงใจนั้น คนชั่วก็เอาของชั่วมา
จากคลังชั่ว
36 ฝายเราบอกเจาทั้ งหลายวา
คําที่ไมเปนสาระทุกคําซึ่งมนุษย
พูดนั้น มนุษยจะตองใหการ
สําหรับถ อยคําเหล านั้ นในวัน
พิพากษา
37 เหตุ ว าที่ เจ าจะพนโทษได
หรือจะตองถูกปรับโทษนั้น ก็
เพราะวาจาของเจา"
โยนาหคือตัวอยางการฟนคืน

พระชนมของพระคริสต
38 คราวนั้ นมี บางคนในพวก
ธรรมาจารยและพวกฟาริสีทูลวา
"อาจารยเจาขา พวกขาพเจา

(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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หนา 1922มัทธิว 12
อยากจะเห็ นหมายสําคัญจาก
ทาน"
39 พระองค จึ งตรัสตอบเขาว า
"คนชาติชั่ วและเลนชู แสวงหา
หมายสําคัญ และจะไมทรงโปรด
ใหหมายสําคัญแกเขา เวนไวแต
หมายสําคัญของโยนาหศาสดา
พยากรณ
40 ดวยวา `โยนาหไดอยูในทอง
ปลาวาฬสามวันสามคืน' ฉันใด
บุตรมนุษยจะอยูในทองแผนดิน
สามวันสามคืนฉันนั้น
41 ชนชาวนีนะเวหจะลุกข้ึนใน
วันพิพากษาพรอมกับคนยุคนี้
และจะกลาวโทษเขา ดวยวา
ชาวนีนะเวหไดกลับใจเสียใหม
เพราะคําประกาศของโยนาห
และดูเถิด ผู เปนใหญกวา
โยนาหอยูที่นี่
42 นางกษัตริยฝายทิศใตจะลุก
ข้ึนในวันพิพากษาพรอมกับคน
ยุคนี้ และจะกลาวโทษเขา ดวย
ว าพระนางนั้ นได มาจากที่ สุ ด
ปลายแผ นดิ นโลกเพ่ื อจะฟ ง
สติปญญาของซาโลมอน และดู
เถิด ผูเปนใหญกวาซาโลมอนก็
อยูที่นี่

บั้นปลายของผูท่ีงมงาย
หวังพึ่งความดีของตนเอง

(ลก 11:24-26)
43 เมื่ อผีโสโครกออกมาจากผู
ใดแลว มันก็ทองเที่ ยวไปใน

ที่กันดารเพ่ือแสวงหาที่หยุดพัก
แตไมพบเลย
44 แลวมันก็กลาววา `ขาจะกลับ
ไปยังเรือนของขาที่ขาไดออกมา
นั้น' และเมื่ อมันมาถึงก็เห็น
เรือนนั้นวาง กวาดและตกแตง
ไวแลว
45 มันจึงไปรับเอาผีอื่ นอีกเจ็ด
ผีรายกวามันเอง แลวก็เขาไป
อาศัยที่นั่น และในที่สุดคนนั้น
ก็ตกที่นั่ งรายกวาตอนแรก คน
ชาติชั่วนี้ก็จะเปนอยางนั้น"
ผูประพฤติตามพระประสงค
ของพระเจาก็เปรียบเหมือน
ญาติพี่นองของพระคริสต

(มก 3:31-35; ลก 8:19-21)
46 ขณะที่ พระองค ยั งตรั สกั บ
ประชาชนอยูนั้น ดูเถิด มารดา
และพวกนองชายของพระองค
พากันมายืนอยู ภายนอกประ-
สงคจะสนทนากับพระองค
47 แลวมีคนหนึ่ งทูลพระองควา
"ดูเถิด มารดาและพวกนอง
ชายของพระองคยืนอยูขางนอก
ประสงคจะสนทนากับพระองค"
48 แตพระองคตรัสตอบผูที่ทูล
พระองคนั้นวา "ใครเปนมารดา
ของเรา ใครเปนพ่ีนองของเรา"
49 พระองค ทรงเหยี ยดพระ
หัตถ ไปทางพวกสาวกของพระ
องคและตรัสวา "ดูเถิด นี่เปน
มารดาและพี่นองของเรา

(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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หนา 1923 มัทธิว 12, 13
50 ด วยว าผู ใดจะกระทําตาม
พระทัยพระบิดาของเรา ผูทรง
สถิตในสวรรค ผูนั้นแหละเปน
พ่ีนองชายหญิงและมารดาของ
เรา"
คําอุปมาเกี่ยวกับผูหวานพืช
(มก 4:1-20; ลก 8:4-15)

13ในวันนั้นเองพระเยซูได
เสด็จจากเรือนไปประ-

ทับที่ชายทะเล
2มีคนพากันมาหาพระองคมาก
นัก พระองคจึงเสด็จลงไปประ-
ทับในเรือ และบรรดาคนเหลา
นั้นก็ยืนอยูบนฝง
3 แล วพระองค ก็ ตรั สกั บเขา
หลายประการเป นคําอุปมาว า
"ดูเถิด มีผูหวานคนหนึ่งออกไป
หวานพืช
4และเมื่อเขาหวาน เมล็ดพืชก็
ตกตามหนทางบาง แลวนกก็มา
กินเสีย
5บางก็ตกในที่ซึ่ งมีพ้ืนหิน มี
เนื้อดินแตนอย จึงงอกข้ึนโดย
เร็วเพราะดินไมลึก
6แตเมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผา
เพราะรากไมมีจึงเหี่ยวไป
7บางก็ตกกลางตนหนาม ตน
หนามก็งอกข้ึนปกคลุมเสีย
8บางก็ตกที่ ดินดี แลวเกิดผล
รอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สาม
สิบเทาบาง
9ใครมีหูจงฟงเถิด"

10 ฝายพวกสาวกจึงมาทูลพระ
องควา "เหตุไฉนพระองคตรัส
กับเขาเปนคําอุปมา"
11 พระองค ตรั สตอบเขาว า
"เพราะว าข อความลึ กลั บของ
อาณาจักรแหงสวรรคทรงโปรด
ใหทานทั้ งหลายรู ได แตคน
เหลานั้นไมโปรดใหรู
12 ดวยวาผูใดมีอยูแลว จะเพ่ิม
เติมใหคนนั้นมีเหลือเฟอ แต
ผูใดที่ไมมีนั้น แมวาซึ่งเขามีอยู
จะตองเอาไปจากเขา
13 เหตุฉะนั้น เราจึงกลาวแก
เขาเปนคําอุปมา เพราะวาถึงเขา
เห็นก็เหมือนไมเห็น ถึงไดยินก็
เหมือนไมไดยินและไมเขาใจ
14 คําพยากรณ ของอิ สยาห ก็
สําเร็จในคนเหลานั้นที่วา  `พวก
เจาจะไดยินก็จริง แตจะไมเขา
ใจ จะดูก็จริง แตจะไมรับรู
15 เพราะวาชนชาตินี้กลายเปน
คนมีใจเฉ่ือยชา หูก็ตึง และตา
เขาเขาก็ปด เกรงวาในเวลาใด
เขาจะเห็นดวยตาของเขา และ
ไดยินดวยหูของเขา และเขาใจ
ดวยจิตใจของเขา และจะหัน
กลับมา และเราจะไดรักษาเขา
ใหหาย'
16 แต ตาของท านทั้ งหลายก็
เปนสุขเพราะไดเห็น และหูของ
ทานก็เปนสุขเพราะไดยิน
17 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง

(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
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หนา 1924มัทธิว 13
หลายวา ศาสดาพยากรณ
และผู ชอบธรรมเปนอันมากได
ปรารถนาจะเห็ นซึ่ งท านทั้ ง
หลายเห็นอยูนี้ แตเขามิเคยได
เห็น และอยากจะไดยินซึ่งทาน
ทั้งหลายไดยิน แตเขาก็มิเคยได
ยิน
18 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
ฟ งคําอุปมาว าดวยผู หว านพืช
นั้น
19 เมื่อผูใดไดยินพระวจนะแหง
อาณาจักรนั้นแตไมเขาใจ มาร
รายก็มาฉวยเอาพืชซึ่ งหวานใน
ใจเขานั้นไปเสีย นั่นแหละไดแก
ผูซึ่งรับเมล็ดริมหนทาง
20 และผู ที่ รั บเมล็ ดซึ่ งตกใน
ที่ดินซึ่งมีพ้ืนหินนั้น ไดแกบุค-
คลที่ ไดยินพระวจนะ แลวก็รับ
ทันทีดวยความปรีดี
21 แตไมมีรากในตัวเองจึงทน
อยูชั่วคราว และเมื่อเกิดการยาก
ลําบาก หรือการขมเหงตางๆ
เพราะพระวจนะนั้น ตอมาเขาก็
เลิกเสีย
22 ผู ที่ รั บเมล็ ดซึ่ งตกกลาง
หนามนั้น ไดแกบุคคลที่ ไดฟง
พระวจนะ แลวความกังวลตาม
ธรรมดาโลก และการลอลวง
แหงทรัพยสมบัติก็รัดพระวจนะ
นั้นเสีย และเขาจึงไมเกิดผล
23 สวนผูที่ รับเมล็ดซึ่งตกในดิน
ดีนั้ น ไดแกบุคคลที่ ไดยินพระ

วจนะและเขาใจ คนนั้นก็เกิดผล
รอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สาม
สิบเทาบาง"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
ขาวสาลีและขาวละมาน

24 พระองค ตรั สคําอุ ปมาอี ก
ข อหนึ่ งให เขาทั้ งหลายฟ งว า
"อาณาจักรแห งสวรรค เปรี ยบ
เหมือนชายคนหนึ่ งไดหวานพืช
ดีในนาของตน
25 แต เมื่ อคนทั้ งหลายนอน
หลับอยู ศัตรูของคนนั้นมา
หวานขาวละมานปนกับขาวสาลี
นั้นไว แลวก็หลบไป
26 ครั้นตนขาวนั้นงอกข้ึนออก
รวงแลว ขาวละมานก็ปรากฏข้ึน
ดวย
27 พวกผู รับใชแหงเจาบานจึง
มาแจงแกนายวา `นายเจาขา
ทานไดหวานพืชดีในนาของทาน
มิใชหรือ แตมีขาวละมานมาจาก
ไหน'
28 นายก็ตอบพวกเขาวา `นี้เปน
การกระทําของศัตรู' พวกผู รับ
ใชจึงถามนายวา `ทานปรารถนา
จะใหพวกเราไปถอนและเก็ บ
ขาวละมานหรือ'
29 แตนายตอบวา `อยาเลย
เกลือกวาเมื่อกําลังถอนขาวละ-
มานจะถอนขาวสาลีดวย
30 ใหทั้ งสองจําเริญไปดวยกัน
จนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลาเกี่ยว

(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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นั้นเราจะสั่ งผู เกี่ยววา "จงเก็บ
ขาวละมานกอนมัดเปนฟอนเผา
ไฟเสีย แตขาวสาลีนั้นจงเก็บไว
ในยุงฉางของเรา"'"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุผักกาด
(มก 4:30, 32)

31 พระองคยังตรัสคําอุปมาอีก
ขอหนึ่งใหเขาฟงวา "อาณาจักร
แหงสวรรคเปรียบเหมือนเมล็ด
พันธุ ผักกาดเมล็ดหนึ่ ง ซึ่งชาย
คนหนึ่ งเอาไปเพาะลงในไรของ
ตน
32 เมล็ ดนั้ นที่ จริ งก็ เล็ กกว า
เมล็ดทั้ งปวง แตเมื่ องอกข้ึน
แลวก็ใหญที่สุดทามกลางผักทั้ง
หลาย และจําเริญเปนตนไมจน
นกในอากาศมาทํารั งอาศัยอยู
ตามกิ่งกานของตนนั้นได"

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ
(ลก 13:20-21)

33 พระองคยังตรัสคําอุปมาให
เขาฟงอีกขอหนึ่งวา "อาณาจักร
แหงสวรรค เปรียบเหมือนเชื้ อ
ซึ่ งผู หญิงคนหนึ่ งเอามาเจือลง
ในแปงสามถัง จนแปงนั้นฟูข้ึน
ทั้งหมด"
34 ขอความเหลานี้ทั้ งสิ้น พระ
เยซูตรัสกับหมู ชนเปนคําอุปมา
และนอกจากคําอุปมา พระองค
มิไดตรัสกับเขาเลย
35 ทั้ งนี้ เพ่ื อจะให สําเร็ จตาม

พระวจนะที่ ตรั สโดยศาสดา
พยากรณวา `เราจะอาปากกลาว
คําอุปมา เราจะกลาวขอความซึ่ง
ปดซอนไวตั้งแตเดิมสรางโลก'
ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับ
ขาวสาลีและขาวละมาน

36 แลวพระเยซูจึงทรงใหฝูงชน
เหลานั้ นจากไปและเสด็จเขาไป
ในเรือน พวกสาวกของพระองค
ก็มาเฝาพระองคทูลวา "ขอ
พระองค ทรงโปรดอธิ บายให
พวกขาพระองค เขาใจคําอุปมา
ที่วาดวยขาวละมานในนานั้น"
37พระองคตรัสตอบเขาวา "ผู
หวานเมล็ดพืชดีนั้ นไดแกบุตร
มนุษย
38 นานั้นไดแกโลก สวนเมล็ด
พืชดีไดแกลูกหลานแหงอาณา
จักร แตขาวละมานไดแกลูก
หลานของมารราย
39 ศัตรู ผู หว านข าวละมานได
แกพญามาร  ฤดูเกี่ยวไดแกการ
สิ้นสุดของโลกนี้ และผูเกี่ยวนั้น
ไดแกพวกทูตสวรรค
40 เหตุฉะนั้น เขาเก็บขาวละ-
มานเผาไฟเสียอยางไร ในการ
สิ้ นสุดของโลกนี้ ก็จะเปนอยาง
นั้น
41 บุ ตรมนุ ษย จะใช พวกทู ต
สวรรค ของท านออกไปเก็ บ
กวาดทุกสิ่งที่ทําใหหลงผิด และ
บรรดาผูที่ทําความชั่วชาไปจาก

(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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อาณาจักรของทาน
42 และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุก
โพลง ที่นั่ นจะมีการรองไหขบ
เข้ียวเคี้ยวฟน
43 คราวนั้นผู ชอบธรรมจะสอง
แสงอยู ในอาณาจั กรพระบิดา
ของเขาดุจดวงอาทิตย ใครมีหู
จงฟงเถิด

คําอุปมาเกี่ยวกับ
ขุมทรัพยท่ีซอนไว

44 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักร
แห งสวรรค เปรี ยบเหมื อนขุม
ทรัพยซอนไวในทุ งนา เมื่ อมี
ผู ใดพบแลวก็กลับซอนเสียอีก
และเพราะความปรีดี จึ งไปขาย
สรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู แลวไปซื้อ
ทุงนานั้น

คําอุปมาเกี่ยวกับ
ไขมุกราคามาก

45 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักร
แห งสวรรค เปรียบเหมื อนพ อ
คาที่ไปหาไขมุกอยางดี
46 ซึ่งเมื่อไดพบไขมุกเม็ดหนึ่ ง
มีคามาก ก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่ง
เขามีอยู ไปซื้อไขมุกนั้น
คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา

47 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักร
แหงสวรรคเปรียบเหมือนอวนที่
ลากอยูในทะเล ติดปลารวมทุก
ชนิด
48 ซึ่ งเมื่ อเต็มแลว เขาก็ลาก
ข้ึนฝ งนั่ งเลือกเอาแตที่ ดี ใสใน

ภาชนะ แตที่ไมดีนั้นก็ทิ้งเสีย
49 ในการสิ้ นสุ ดของโลกก็ จะ
เปนอยางนั้นแหละ พวกทูต
สวรรคจะออกมาแยกคนชั่วออก
จากคนชอบธรรม
50 แลวจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุก
โพลง ที่นั่ นจะมีการรองไหขบ
เข้ียวเคี้ยวฟน"
51 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ขอ
ความเหลานี้ทานทั้งหลายเขาใจ
แลวหรือ" เขาทูลตอบพระองค
วา "เขาใจ พระเจาขา"
52 ฝายพระองคตรัสกับเขาวา
"เพราะฉะนั้ นพวกธรรมาจารย
ทุ กคนที่ ได รั บการสั่ งสอนถึ ง
อาณาจักรแหงสวรรคแลว ก็เปน
เหมือนเจาของบานที่ เอาทั้งของ
ใหม และของเก าออกจากคลั ง
ของตน"

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธ
ท่ีเมืองนาซาเร็ธ

53 ตอมาเมื่อพระเยซูไดตรัสคํา
อุปมาเหลานี้เสร็จแลว พระองค
ก็เสด็จไปจากที่นั่น
54 เมื่อพระองคเสด็จมาถึงบาน
เมืองของพระองคแลว พระ
องคก็สั่ งสอนในธรรมศาลาของ
เขา จนคนทั้งหลายประหลาดใจ
แลวพูดกันวา "คนนี้มีสติปญญา
และการอิทธิฤทธิ์อยางนี้มาจาก
ไหน
55 คนนี้ เปนลูกชางไมมิใชหรือ

(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
มารดาของเขาชื่อมารียมิใชหรือ
และนองชายของเขาชื่ อยากอบ
โยเสส ซีโมน และยูดาสมิใชหรือ
56 และนองสาวทั้งหลายของเขา
ก็อยู กับเรามิใชหรือ เขาไดสิ่ ง
ทั้งปวงเหลานี้มาจากไหน"
57 เขาทั้ งหลายจึ งหมางใจใน
พระองค ฝายพระเยซูตรัสกับ
เขาวา "ศาสดาพยากรณจะไม
ขาดความนับถือ เวนแตในบาน
เมืองของตน และในครัวเรือน
ของตน"
58 พระองค จึงมิไดทรงกระทํา
การอิทธิฤทธิ์ มากที่นั่น เพราะ
เขาไมมีความเชื่อ

ยอหนผูใหรับบัพติศมา
ถูกตัดศีรษะ

(มก 6:14-29; ลก 9:7-9)

14ครั้ งนั้ นเฮโรดเจาเมือง
ได ยิ นกิ ตติ ศั พท ของ

พระเยซู
2 จึงกลาวแกพวกคนใชของทาน
วา "ผูนี้แหละเปนยอหนผูใหรับ
บัพติศมา ทานไดเปนข้ึนมาจาก
ความตายแลว เหตุฉะนั้นทาน
จึงกระทําการอิทธิฤทธิ์ได"
3ดวยวาเฮโรดได จับยอหนมัด
แลวขังคุกไว เพราะเห็นแกนาง
เฮโรเดียสภรรยาของฟลิปนอง
ชายของตน
4 เพราะยอห นเคยทู ลท านว า
"ท านผิดพระราชบัญญัติที่ รับ

นางมาเปนภรรยา"
5ถึ งเฮโรดอยากจะฆ ายอหนก็
กลัวประชาชน ดวยวาเขาทั้ ง
หลายนับถือยอหนวา เปน
ศาสดาพยากรณ
6แตเมื่อวันฉลองวันกําเนิดของ
เฮโรดมาถึง บุตรสาวนางเฮ-
โรเดียสก็ เตนรําตอหนาเขาทั้ ง
หลาย ทําใหเฮโรดชอบใจ
7 เฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณวา
เธอจะขอสิ่งใดๆก็จะใหสิ่งนั้น
8 บุตรสาวก็ทูลตามที่มารดาได
สั่ งไวแลววา "ขอศีรษะยอหน
ผู ให รับบัพติศมาใสถาดมาให
หมอมฉันที่นี่เพคะ"
9ฝ ายกษัตริ ย เฮโรดก็ เศร าใจ
แต เพราะเหตุที่ ได ปฏิญาณไว
และเพราะเห็นแกพวกที่เอนกาย
ลงรับประทานดวยกันกับท าน
จึงออกคําสั่งอนุญาตให
10 แล วก็ ใช คนไปตั ดศี รษะ
ยอหนในคุก
11 เขาจึงเอาศีรษะของยอหนใส
ถาดมาใหหญิงสาวนั้น หญิงสาว
นั้นก็เอาไปใหมารดา
12 ฝ ายพวกสาวกของยอหนก็
มารับเอาศพไปฝงไว แลวก็มา
ทูลพระเยซูใหทรงทราบ

ทรงเลี้ยงอาหาร
ฝูงชนหาพันคน

13 เมื่ อพระเยซูทรงได ยินแลว
พระองคจึงลงเรือเสด็จไปจากที่

(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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หนา 1928มัทธิว 14
นั่น ไปยังที่เปลี่ยวแตลําพังพระ
องค เมื่อประชาชนทั้งปวงไดยิน
เขาก็ ออกจากเมืองต างๆเดิ น
ตามพระองคไป
14 ครั้ นพระเยซู เสด็ จข้ึ นจาก
เรือแลว ก็ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนหมูใหญ พระองคทรง
สงสารเขา จึงไดทรงรักษาคน
ปวยของเขาใหหาย
15 ครั้นเวลาเย็นแลวพวกสาวก
ของพระองคมาทูลพระองควา
"ที่นี่กันดารอาหารนัก และบัดนี้
ก็เย็นลงมากแลว ขอพระ
องคทรงใหประชาชนไปเสียเถิด
เพ่ือเขาจะไดไปซื้ ออาหารตาม
หมูบานสําหรับตนเอง"
16 ฝ ายพระเยซู ตรั สกั บพวก
สาวกวา "เขาไมจําเปนตองไป
จากที่นี่ พวกทานจงเลี้ ยงเขา
เถิด"
17 พวกสาวกจึงทูลพระองควา
"ที่ นี่ พวกขาพระองคมีแตขนม
ปงเพียงหากอนกับปลาสองตัว
เทานั้น"
18 พระองคจึงตรัสวา "เอา
อาหารนั้นมาใหเราที่นี่เถิด"
19 แลวพระองคทรงสั่ งใหคน
เหลานั้นนั่ งลงที่หญา เมื่อทรง
รับขนมปงหากอนกับปลาสอง
ตัวนั้ นแลว ก็ทรงแหงนพระ
พักตรดูฟาสวรรค ทรงขอบพระ
คุณ และหักขนมปงสงใหเหลา

สาวก เหลาสาวกก็แจกใหคนทั้ง
ปวง
20 เขาไดกินอิ่มทุกคน สวนเศษ
อาหารที่ ยังเหลือนั้น เขาเก็บไว
ไดถึงสิบสองกระบุงเต็ม
21 ฝายคนที่ ไดรับประทานอา-
หารนั้ นมี ผู ชายประมาณหาพัน
คน มิไดนับผูหญิงและเด็ก
พระเยซูทรงเสด็จดําเนินบนนํ้า

(มก 6:45-56)
(ยน 6:15-21)

22 ในทันใดนั้นพระเยซูไดตรัส
ให เหล าสาวกของพระองค ลง
เรือขามฟากไปกอน สวนพระ
องค ทรงรอส งประชาชนกลั บ
บาน
23 และเมื่ อใหประชาชนเหล า
นั้นไปหมดแลว พระองคเสด็จ
ข้ึนไปบนภูเขาโดยลําพังเพ่ือจะ
อธิษฐาน เมื่ อถึงเวลาค่ํา พระ
องคยังทรงอยูที่นั่นแตผูเดียว
24 แตขณะนั้นเรืออยูกลางทะเล
แลว และถูกคลื่นโคลงเพราะ
ทวนลมอยู
25 ครั้นเวลาสามยามเศษ พระ
เยซูจึงทรงดําเนินบนน้ําทะเลไป
ยังเหลาสาวก
26 เมื่ อเหลาสาวกเห็นพระองค
ทรงดําเนินมาบนทะเล เขาก็ตก
ใจนัก พูดกันวา "เปนผี" เขาจึง
รองอึงไปเพราะความกลัว
27 ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับ

(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 "จงชื่นใจเถิด คือเราเอง
อยากลัวเลย"

เปโตรสงสัยและจมลง
28 ฝ ายเปโตรจึ งทู ลตอบพระ
องควา "พระองคเจาขา ถาเปน
พระองคแนแลว ขอทรงโปรดให
ขาพระองคเดินบนน้ําไปหาพระ
องค"
29 พระองคตรัสวา "มาเถิด"
เมื่อเปโตรลงจากเรือแลว เขาก็
เดินบนน้ําไปหาพระเยซู
30 แตเมื่ อเขาเห็นลมพัดแรงก็
กลัว และเมื่ อกําลังจะจมก็รอง
วา "พระองคเจาขา ชวยขา
พระองคดวย"
31 ในทันใดนั้น พระเยซูทรง
เอื้ อมพระหัตถจับเขาไว แลว
ตรัสกับเขาวา "โอ คนมีความ
เชื่อนอย เจาสงสัยทําไม"
32 เมื่ อพระองค กับเปโตรขึ้ น
เรือแลว ลมก็สงบลง
33 เขาทั้งหลายที่อยูในเรือจึงมา
นมัสการพระองคทูลวา "พระ
องคทรงเปนพระบุตรของพระ
เจาจริงแลว"
34 ครั้นพวกเขาขามฟากไปแลว
ก็มาถึงแขวงเยนเนซาเรท
35 เมื่ อคนในสถานที่ นั้ นรู จัก
พระองคแลว ก็ใชคนไปบอก
กลาวทั่ วแควนนั้น ตางก็พา
บรรดาคนเจ็บป วยมาเฝ าพระ
องค

36 เขาทูลออนวอนขอพระองค
โปรดให เขาไดแตะตองแตชาย
ฉลองพระองคเทานั้ น และผู
ใดไดแตะตองแลว ก็หายปวย
บริบูรณดีทุกคน
ทรงตอวาพวกธรรมาจารย

และพวกฟาริสี
(มก 7:1-23)

15ครั้ งนั้ น พวกธรรมา-
จารยและพวกฟาริสี ซึ่ง

มาจากกรุงเยรูซาเล็ม มาทูลถาม
พระเยซูวา
2 "ทําไมพวกสาวกของท านจึ ง
ละเมิดประเพณีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ดวยวาเขามิไดลาง
มือเมื่อเขารับประทานอาหาร"
3แตพระองคไดตรัสตอบเขาวา
"เหตุไฉนพวกทานจึงละเมิดพระ
บัญญัติของพระเจ าด วยประ-
เพณีของพวกทานดวยเลา
4 เพราะวาพระเจาไดทรงบัญ-
ญัติไววา `จงใหเกียรติแกบิดา
มารดาของตน' และ `ผู ใดดา
แชงบิดามารดาของตน ผูนั้ น
ตองถูกปรับโทษถึงตาย'
5แตพวกทานกลับสอนวา `ผูใด
จะกลาวแกบิดามารดาวา "สิ่ ง
ใดของขาพเจาซึ่ งอาจเปนประ-
โยชนแกทาน สิ่ งนั้ นเปนของ
ถวายแลว"
6 ผูนั้ นจึงไมตองใหเกียรติบิดา
มารดาของตน' อยางนั้นแหละ

(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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หนา 1930มัทธิว 15
ทานทั้ งหลายทําใหพระบัญญัติ
ของพระเจาเปนหมันไปเพราะ
เห็นแกประเพณีของพวกทาน
7ทานคนหนาซื่อใจคด อิสยาห
ไดพยากรณถึงพวกทานถูกแลว
วา
8 `ประชาชนนี้เขามาใกลเราดวย
ปากของเขา และใหเกียรติเรา
ดวยริมฝปากของเขา แตใจของ
เขาหางไกลจากเรา
9 เขานมัสการเราโดยหาประ-
โยชนมิได ดวยเอาบทบัญญัติ
ของมนุษยมาอวดอางวา เปน
พระดํารัสสอน'"
10 แลวพระองคทรงเรียกประ-
ชาชนและตรัสกับเขาวา "จงฟง
และเขาใจเถิด
11 มิใชสิ่งซึ่งเขาไปในปากจะทํา
ใหมนุษยเปนมลทิน แตสิ่ งซึ่ ง
ออกมาจากปากนั้นแหละทําให
มนุษยเปนมลทิน"
12 ขณะนั้นพวกสาวกมาทูลพระ
องควา "พระองคทรงทราบแลว
หรือวา เมื่อพวกฟาริสีไดยินคํา
ตรัสนั้น เขาแคนเคืองใจนัก"
13พระองคจึงตรัสตอบวา "ตน
ไม ใดๆทุกตนซึ่ งพระบิดาของ
เราผูทรงสถิตในสวรรคมิไดทรง
ปลูกไวจะตองถอนเสีย
14 ชางเขาเถิด เขาเปนผูนําตา
บอดนําทางคนตาบอด ถาคนตา
บอดนําทางคนตาบอด ทั้ งสอง

จะตกลงไปในบอ"
15 ฝ ายเปโตรทู ลพระองค ว า
"ขอทรงโปรดอธิบายคําอุปมานี้
ใหพวกขาพระองคทราบเถิด"
16 ฝ ายพระเยซู ตรั สตอบว า
"ทานทั้ งหลายยังไม เข าใจดวย
หรือ
17 ทานยังไมเขาใจหรือวา สิ่ ง
ใดๆซึ่ งเขาไปในปากก็ลงไปใน
ทอง แลวก็ถายออกลงสวมไป
18 แตสิ่ งที่ ออกจากปากก็ออก
มาจากใจ สิ่ งนั้นแหละทําให
มนุษยเปนมลทิน
19 ความคิดชั่วราย การฆาต-
กรรม การผิดผัวผิดเมีย การ
ลวงประเวณี การลักขโมย การ
เปนพยานเท็จ การพูดหมิ่น
ประมาท ก็ออกมาจากใจ
20 สิ่ ง เหล านี้ แหละที่ ทําให
มนุษยเปนมลทิน แตซึ่ งจะรับ
ประทานอาหารโดยไมล างมื อ
กอน ไมทําใหมนุษยเปนมลทิน"
ลูกสาวของหญิงชาติคานาอัน

ไดรับการรักษาใหหาย
(มก 7:24-30)

21 แลวพระเยซู เสด็จไปจากที่
นั่นเขาไปในเขตแดนเมืองไทระ
และเมืองไซดอน
22 ดูเถิด มีหญิงชาวคานาอัน
คนหนึ่ งมาจากเขตแดนนั้ นรอง
ทูลพระองควา "โอ พระองคผู
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
สาวของข าพระองค มี ผี สิ งอยู
เปนทุกขลําบากย่ิงนัก"
23 ฝายพระองคไมทรงตอบเขา
สักคําเดียว และพวกสาวกของ
พระองค มาอ อนวอนพระองค
ทูลวา "ไลเธอไปเสียเถิด เพราะ
เธอรองตามเรามา"
24 พระองคตรัสตอบวา "เรามิ
ไดรับใชมาหาผูใด เวนแตแกะ
หลงของวงศวานอิสราเอล"
25 ฝ ายหญิงนั้ นก็มานมัสการ
พระองคทูลวา "พระองคเจาขา
ขอทรงโปรดช วยข าพระองค
เถิด"
26พระองคจึงตรัสตอบวา "ซึ่ง
จะเอาอาหารของลูกโยนใหแก
สุนัขก็ไมควร"
27 ผูหญิงนั้นทูลวา "จริงพระ
องคเจาขา แตสุนัขนั้นยอมกิน
เดนที่ตกจากโตะนายของมัน"
28 แลวพระเยซูตรัสตอบเขาวา
"โอ หญิงเอย ความเชื่อของเจา
ก็มาก ใหเปนไปตามความ
ปรารถนาของเจาเถิด" และลูก
สาวของเขาก็หายเปนปกติตั้งแต
ขณะนั้น
ทรงรักษาฝูงชนใหหายจากโรค

(มก 7:31-37)
29พระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมา
ยังทะเลกาลิลี แลวเสด็จข้ึนไป
บนภูเขาทรงประทับที่นั่น

30 และประชาชนเปนอันมากมา
เฝาพระองค พาคนงอย คนตา
บอด คนใบ คนพิการ และคน
เจ็บอื่ นๆหลายคนมาวางแทบ
พระบาทของพระเยซู แลวพระ
องคทรงรักษาเขาใหหาย
31 คนเหลานั้นจึงอัศจรรยใจนัก
เมื่อเห็นคนใบพูดได คนพิการ
หายเปนปกติ คนงอยเดินได
คนตาบอดกลับเห็น แลวเขาก็
สรรเสริ ญพระเจ าของชนชาติ
อิสราเอล

ทรงเลี้ยงอาหารคนส่ีพัน
(มก 8:1-9)

32 ฝ ายพระเยซู ทรงเรียกพวก
สาวกของพระองค มาตรั สว า
"เราสงสารคนเหลานี้ เพราะ
เขาคางอยูกับเราไดสามวันแลว
และไมมีอาหารจะกิน เราไม
อยากใหเขาไปเมื่อยังอดอาหาร
อยู กลัววาเขาจะหิวโหยสิ้นแรง
ลงตามทาง"
33 พวกสาวกทู ลพระองค ว า
"ในถิ่นทุรกันดารนี้ เราจะหา
อาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนเปนอัน
มากนี้ใหอิ่มได"
34 พระเยซู จึ งตรั สถามเขาว า
"ทานมีขนมปงกี่กอน" เขาทูลวา
"มี เจ็ดก อนกับปลาเล็ กๆสอง
สามตัว"
35 พระองค จึงสั่ งประชาชนให
นั่งลงที่พ้ืนดิน

(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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หนา 1932มัทธิว 15, 16
36 แลวพระองคทรงรับขนมปง
เจ็ดก อนและปลาเหล านั้ นมา
ขอบพระคุณ แลวจึงทรงหักสง
ใหเหลาสาวกของพระองค เหลา
สาวกก็แจกใหประชาชน
37 และคนทั้งปวงไดรับประทาน
อิ่มทุกคน อาหารที่ เหลือนั้น
เขาเก็บไดเจ็ดกระบุงเต็ม
38 ผูที่ ไดรับประทานอาหารนั้น
มีผูชายสี่พันคน มิไดนับผูหญิง
และเด็ก
39พระองคตรัสสั่งใหประชาชน
ไปแลว ก็เสด็จลงเรือมาถึงเขต
เมืองมักดาลา

พวกฟาริสีหนาซ่ือใจคด
รองขอหมายสําคัญ

(มก 8:10-12)

16พวกฟาริสีกับพวกสะดูสี
ได มาทดลองพระองค

โดยขอร องใหพระองคสําแดง
หมายสําคัญจากฟาสวรรคใหเขา
เห็น
2พระองค จึ งตรั สตอบเขาว า
"พอตกเย็นทานทั้ งหลายพูดวา
`รุงข้ึนอากาศจะโปรงดีเพราะฟา
สีแดง'
3ในเวลาเชาทานพูดวา `วันนี้จะ
เกิดพายุฝนเพราะฟ าแดงและ
มัว' โอ คนหนาซื่อใจคด ทอง
ฟานั้ นทานทั้ งหลายยังอาจสัง-
เกตรู และเขาใจได แตหมาย
สําคัญแห งกาลนี้ ท านกลับไม

เขาใจ
4คนชาติชั่ วและเลนชู แสวงหา
หมายสําคัญ และจะไมโปรดให
หมายสําคัญแกเขา เวนไวแต
หมายสําคัญของโยนาหศาสดา
พยากรณเทานั้น" แลวพระองค
ก็เสด็จไปจากเขา
5ฝ ายพวกสาวกของพระองค
เมื่ อขามฟากนั้นไดลืมเอาขนม
ปงไปดวย

เชื้อเปนสัญญลักษณ
แสดงถึงคําสอนท่ีผิด

(มก 8:13-21)
6พระเยซูตรัสกับเขาวา "จง
สั งเกตและระวั งเชื้ อแห งพวก
ฟาริสีและพวกสะดูสีใหดี"
7 เหล าสาวกจึ งปรึ กษากั นว า
"เพราะเหตุที่ เรามิไดเอาขนมปง
มา"
8ฝายพระเยซูทรงทราบจึงตรัส
กับเขาวา "โอ ผูมีความเชื่อนอย
เหตุไฉนพวกทานจึงปรึกษากัน
และกันถึงเร่ืองไมไดเอาขนมปง
มา
9ทานยังไม เขาใจและจําไม ได
หรือ เร่ืองขนมปงหากอนกับคน
หาพันคนนั้น ทานเก็บที่ เหลือ
ไดกี่กระบุง
10 หรือขนมปงเจ็ดกอนกับคน
สี่พันคนนั้น ทานเก็บที่เหลือได
กี่กระบุง
11 เปนไฉนพวกท านถึงไม เขา

(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
ใจวา เรามิไดพูดกับทานดวย
เร่ืองขนมปง แตไดวาใหทาน
ระวั งเชื้ อแห งพวกฟาริ สี และ
พวกสะดูสีใหดี"
12 แล วพวกสาวกก็ เข าใจว า
พระองคมิไดตรัสสั่ งเขาใหระวัง
เชื้อขนมปง แตใหระวังคําสอน
ของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี

การยอมรับอันย่ิงใหญ
ของเปโตร

13 ครั้นพระเยซู เสด็จเขาไปใน
เขตเมืองซีซารียาฟลิปป พระ
องค จึ งตรัสถามพวกสาวกของ
พระองควา "คนทั้งหลายพูดกัน
วาเราซึ่งเปนบุตรมนุษยคือผูใด"
14 เขาจึงทูลตอบวา "บางคนวา
เปนยอหนผูใหรับบัพติศมา แต
บางคนวาเปนเอลียาห และคน
อื่นวาเปนเยเรมีย หรือเปนคน
หนึ่งในพวกศาสดาพยากรณ"
15 พระองค ตรั สถามเขาว า
"แลวพวกทานเลา วาเราเปนผู
ใด"
16 ซีโมนเปโตรทูลตอบวา "พระ
องคทรงเปนพระคริสตพระบุตร
ของพระเจาผูทรงพระชนมอยู"

พระคริสตเปน
รากฐานแหงคริสตจักร

17พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ซี-
โมนบุตรโยนาเอย ทานก็เปนสุข
เพราะวาเนื้อหนังและโลหิตมิได
แจงความนี้แกทาน แตพระบิดา

ของเราผูทรงสถิตในสวรรคทรง
แจงใหทราบ
18 ฝายเราบอกทานดวยวา ทาน
คือเปโตร และบนศิลานี้
เราจะสรางคริสตจักรของเราไว
และประตูแห งนรกจะมีชั ยตอ
คริสตจักรนั้นก็หามิได
19 เราจะมอบลูกกุญแจของอา-
ณาจักรแหงสวรรคใหไวแกทาน
ทานจะผูกมัดสิ่ งใดในโลก สิ่ ง
นั้ นก็จะถูกมัดในสวรรค และ
ทานจะปลอยสิ่ งใดในโลก สิ่ ง
นั้นจะถูกปลอยในสวรรค"
20 แลวพระองคทรงกําชับหาม
เหลาสาวกของพระองค มิให
บอกผู ใดวา พระองคทรงเปน
พระเยซูพระคริสตผูนั้น

พระเยซูทรงพยากรณถึง
การตรึงบนไมกางเขน
และการฟนคืนพระชนม

ของพระองค
(มก 8:31-38)
(ลก 9:22-27)

21 ตั้ งแตเวลานั้นมา พระเยซู
ทรงเริ่ มเผยแก เหล าสาวกของ
พระองควา พระองคจะตอง
เสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม และจะ
ตองทนทุกขทรมานหลายประ-
การจากพวกผู ใหญ และพวก
ปุโรหิตใหญ และพวกธรรมา-
จารย จนตองถูกประหารเสีย
แตในวันที่ สามจะทรงถูกชุบให

(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
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หนา 1934มัทธิว 16, 17
เปนข้ึนมาใหม
22 ฝ ายเปโตรเอามื อจั บพระ
องค เร่ิมทูลทวงพระองควา
"พระองคเจาขา ใหเหตุการณ
นั้นอยูหางไกลจากพระองคเถิด
อยาใหเปนอยางนั้นแกพระองค
เลย"
23 พระองค จึ งหั นพระพักตร
ตรัสกับเปโตรวา "อายซาตาน
จงถอยไปขางหลังเรา เจาเปน
เครื่องกีดขวางเรา เพราะเจามิ
ได คิดตามพระดําริของพระเจา
แตตามความคิดของมนุษย"
24 ขณะนั้ นพระเยซู จึงตรัสกับ
เหลาสาวกของพระองควา "ถาผู
ใดใครตามเรามา ใหผูนั้ นเอา
ชนะตัวเอง และรับกางเขนของ
ตนแบกและตามเรามา
25 เพราะวาผู ใดใครจะเอาชีวิต
ของตนรอด ผูนั้นจะเสียชีวิต
แตผูใดจะเสียชีวิตของตนเพราะ
เห็นแกเรา ผูนั้นจะไดชีวิตรอด
26 เพราะถ าผู ใดจะไดสิ่ งของ
สิ้นทั้ งโลก   แตตองสูญเสีย
จิตวิญญาณของตน ผูนั้นจะได
ประโยชนอะไร หรือผูนั้นจะนํา
อะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของ
ตนกลับคืนมา
27 เหตุวาบุตรมนุษยจะเสด็จมา
ดวยสงาราศีแหงพระบิดา และ
พรอมดวยเหลาทูตสวรรคของ
พระองค เมื่ อนั้ นพระองค

จะประทานบําเหน็ จแกทุ กคน
ตามการกระทําของตน
28 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ในพวกทานที่ ยืนอยูที่
นี่ มีบางคนที่ยังจะไมรูรสความ
ตาย จนกวาจะไดเห็นบุตร
มนุษยเสด็จมาในราชอาณาจักร
ของทาน"

การจําแลงพระกาย
ของพระคริสต

17ครั้ นล วงไปได หกวั น
แลว พระเยซูทรงพา

เปโตร ยากอบ และยอหนนอง
ชายของยากอบ ข้ึนภูเขาสูงแต
ลําพัง
2แล วพระกายของพระองค ก็
เปลี่ ยนไปตอหนาเขา พระ
พั กตร ของพระองค ก็ ทอแสง
เหมือนแสงอาทิตย ฉลองพระ
องคก็ขาวผองดุจแสงสวาง
3ดูเถิด โมเสสและเอลียาหก็มา
ปรากฏแกพวกสาวกเหล านั้ น
กําลังเฝาสนทนากับพระองค
4ฝายเปโตรทูลพระเยซูวา "พระ
องคเจาขา ซึ่ งพวกขาพระองค
อยูที่นี่ก็ดี ถาพระองคตองพระ
ประสงค พวกขาพระองคจะทํา
พลับพลาสามหลังที่ นี่ สําหรับ
พระองคหลังหนึ่ ง สําหรับโม-
เสสหลังหนึ่ ง สําหรับเอลียาห
หลังหนึ่ง"
5 เปโตรทูลยังไมทันขาดคํา ดู

(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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เถิด ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปก
คลุมเขาไว แลวดูเถิด มีพระ
สุ รเสียงออกมาจากเมฆนั้ นว า
"ทานผู นี้ เปนบุตรที่ รักของเรา
เราชอบใจทานผูนี้ มาก จงฟง
ทานเถิด"
6ฝายพวกสาวกเมื่ อไดยินก็ซบ
หนากราบลงกลัวย่ิงนัก
7พระเยซูจึงเสด็จมาถูกตองเขา
แลวตรัสวา "จงลุกข้ึนเถิด อยา
กลัวเลย"
8 เมื่อเขาเงยหนาดูก็ไมเห็นผูใด
เห็นแตพระเยซูองคเดียว
9ขณะที่ลงมาจากภูเขา พระเยซู
ตรัสกําชับเหลาสาวกวา "นิมิต
ซึ่งพวกทานไดเห็นนั้น อยาบอก
เลาแกผูใดจนกวาบุตรมนุษยจะ
ฟนข้ึนมาจากความตาย"
10 เหลาสาวกก็ทูลถามพระองค
วา "เหตุไฉนพวกธรรมาจารยจึง
วา เอลียาหจะตองมากอน"
11พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เอ-
ลียาหตองมากอนจริง และทําให
สิ่งทั้งปวงคืนสูสภาพเดิม
12 แตเราบอกแกทานทั้ งหลาย
วา เอลียาหนั้นไดมาแลว และ
เขาหารูจักทานไม แตเขาใครทํา
แกทานอยางไร เขาก็ไดกระทํา
แลว สวนบุตรมนุษยจะตองทน
ทุกขจากเขาเชนเดียวกัน"
13 แลวเหล าสาวกจึงเข าใจว า
พระองค ได ตรั สแก เขาเล็ งถึ ง

ยอหนผูใหรับบัพติศมา
อัครสาวกเกาคนขาด
ฤทธ์ิอํานาจท่ีจะรักษา

(มก 9:14-29; ลก 9:37-43)
14 ครั้ นพระเยซูกับเหลาสาวก
มาถึงฝูงชนแลว มีชายคนหนึ่ ง
มาหาพระองคคุกเขาลงตอพระ
องค และทูลวา
15 "พระองคเจาขา ขอทรงพระ
เมตตาแก บุตรชายของข าพระ
องค ดวยวาเขาเปนคนบา มี
ความทุกขเวทนามาก เพราะเคย
ตกไฟตกน้ําบอยๆ
16 ข าพระองค ไดพาเขามาหา
พวกสาวกของพระองค แตพวก
สาวกนั้นรักษาเขาใหหายไมได"
17พระเยซูตรัสตอบวา "โอ คน
ในยุคที่ ขาดความเชื่ อและมีทิ ฐิ
ชั่ ว เราจะตองอยูกับทานทั้ ง
หลายนานเทาใด เราจะตอง
อดทนเพราะทานไปถึงไหน จง
พาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่เถิด"
18 พระเยซู จึ งตรัสสําทับผีนั้ น
มันก็ออกจากเขา เด็กก็หายเปน
ปกติตั้งแตเวลานั้นเอง
19 ภายหลั งเหล าสาวกมาหา
พระเยซู เปนส วนตัวทูลถามว า
"เหตุไฉนพวกขาพระองค ขับผี
นั้นออกไมได"
20 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"เพราะเหตุพวกทานไมมีความ
เชื่ อ ดวยเราบอกความจริงแก

(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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ทานทั้งหลายวา ถาทานมีความ
เชื่อเทาเมล็ดพันธุ ผักกาดเมล็ด
หนึ่ ง ทานจะสั่ งภูเขานี้ วา `จง
เลื่อนจากที่นี่ไปที่โนน' มันก็จะ
เลื่อน และไมมีสิ่งใดที่เปนไปไม
ไดสําหรับทานเลย
21 แต ผี ชนิดนี้ จะไม ยอมออก
เวนไวโดยการอธิษฐานและการ
อดอาหาร"
พระเยซูทรงพยากรณอีกครั้ง

ถึงการทรยศพระองค
การส้ินพระชนมและ
การฟนคืนพระชนม

(มก 9:30-32; ลก 9:43-45)
22 ครั้ นพระองคกับเหลาสาวก
อาศัยอยูในแควนกาลิลี พระเยซู
จึงตรัสกับเขาวา "บุตรมนุษยจะ
ตองถูกทรยศใหอยู ในเงื้ อมมือ
ของคนทั้งหลาย
23 และเขาทั้ งหลายจะประหาร
ชีวิตทานเสีย ในวันที่สามทานจะ
กลับฟนข้ึนมาใหม" พวกสาวก
ก็พากันเปนทุกขย่ิงนัก

การอัศจรรยเรื่อง
เงินคาบํารุงพระวิหาร

24 เมื่ อพระองคกับเหลาสาวก
มาถึ งเมืองคาเปอรนาอุมแล ว
พวกคนเก็บคาบํารุงพระวิหาร
มาหาเปโตรถามวา "อาจารย
ของท านไม เสี ยค าบํา รุ งพระ
วิหารหรือ"
25 เปโตรตอบวา "เสีย" เมื่ อ

เปโตรเขาไปในเรือน พระเยซู
ทรงกันเขาไว แลวตรัสวา
"ซีโมนเอย ทานคิดเห็นอยางไร
กษัตริยของแผนดินโลกเคยเก็บ
สวยและภาษีจากผูใด จากโอรส
ของพระองคเองหรือจากผูอื่น"
26 เปโตรทู ลตอบพระองค ว า
"เก็บจากผู อื่น" พระเยซูจึง
ตรัสกับเขาวา "ถาเชนนั้นโอรสก็
ไมตองเสีย
27 แตเพ่ื อมิให เราทั้ งหลายทํา
ใหเขาสะดุด ทานจงไปตกเบ็ดที่
ทะเล เมื่อไดปลาตัวแรกข้ึนมาก็
ใหเปดปากมัน แลวจะพบเงิน
แผนหนึ่ ง จงเอาเงินนั้นไป
จายใหแกเขาสําหรับเรากับทาน
เถิด"

พระเยซูทรงอธิบายถึง
ผูเปนใหญท่ีสุด

(มก 9:33-37; ลก 9:46-48)

18ในเวลานั้นเหลาสาวกมา
เฝาพระเยซูทูลวา "ใคร

เปนใหญที่สุดในอาณาจักรแหง
สวรรค"
2พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆ
คนหนึ่งมาใหอยูทามกลางเขา
3แลวตรัสวา "เราบอกความจริง
แกทานทั้งหลายวา ถาพวกทาน
ไมกลับใจเปนเหมือนเด็กเล็กๆ
ท านจะเข าในอาณาจั กรแห ง
สวรรคไมไดเลย
4 เหตุฉะนั้น ถาผูใดจะถอมจิต

(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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ใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผูนั้น
จะเปนใหญที่ สุดในอาณาจักร
แหงสวรรค
5ถาผู ใดจะรับเด็กเล็กเชนนี้คน
หนึ่ งในนามของเรา ผูนั้ นก็รับ
เรา
6แตผูใดจะทําผูเล็กนอยเหลานี้
คนหนึ่ งที่ เชื่ อในเราใหหลงผิด
ถาเอาหินโมกอนใหญผูกคอผู
นั้นถวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกวา
7 วิบัติแกโลกนี้ดวยเหตุใหหลง
ผิด ถึงจําเปนตองมีเหตุใหหลง
ผิด  แตวิบัติแกผูที่กอเหตุให
เกิดความหลงผิดนั้น
8ดวยเหตุนี้ ถ ามือหรือเทาของ
ทานทําใหทานหลงผิด จงตัด
ออกและโยนมันทิ้ งเสียจากทาน
ซึ่ งทานจะเขาสูชีวิตดวยมือและ
เทาดวนยังดีกวามีสองมือสอง
เทา และตองถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม
อยูเปนนิตย
9ถาตาของทานทําใหทานหลง
ผิด จงควักออกและโยนมันทิ้ ง
เสียจากทาน ซึ่ งทานจะเขาสู
ชี วิตดวยตาขางเดียวยังดีกวามี
สองตาและตองถูกทิ้ งไปในไฟ
นรก
10 จงระวังใหดี อยาดูหมิ่นผู
เล็กนอยเหลานี้สักคนหนึ่ง ดวย
เรากลาวแกทานทั้งหลายวา บน
สวรรคทูตสวรรคประจําของเขา
เฝาอยู เสมอตอพระพักตรพระ

บิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรค
คําอุปมาเกี่ยวกับ
แกะท่ีหลงหาย
(ลก 15:1-7)

11 เพราะวาบุตรมนุษยไดเสด็จ
มาเพ่ือชวยผู ซึ่ งหลงหายไปนั้น
ใหรอด
12 ทานทั้งหลายคิดเห็นอยางไร
ถาผูหนึ่งมีแกะอยูรอยตัว และ
ตัวหนึ่งหลงหายไปจากฝูง ผูนั้น
จะไมละแกะเกาสิบเกาตัวไวแลว
ข้ึนไปบนภูเขาเที่ยวหาตัวที่หาย
นั้นหรือ
13 เราบอกความจริงแกทานวา
ถาเขาพบแกะตัวนั้ น เขาจะ
ชื่นชมยินดีย่ิงกวาที่มีแกะเกาสิบ
เกาตัวที่มิไดหลงหายนั้น
14 อยางนั้นแหละ พระบิดาของ
ทานผูทรงสถิตในสวรรค ไมทรง
ปรารถนาให ผู เล็กนอยเหลานี้
สักคนหนึ่งพินาศไปเลย

การปฏิบัติตอพี่นอง
ท่ีทําผิดตอทาน

15หากวาพ่ีนองของทานผูหนึ่ง
ทําการละเมิดตอทาน จงไปแจง
ความผิดบาปนั้ นแกเขาสองตอ
สองเทานั้น ถาเขาฟงทาน ทาน
จะไดพ่ีนองคืนมา
16 แตถาเขาไมฟงทาน จงนํา
คนหนึ่ งหรือสองคนไปดวย ให
เปนพยานสองสามปาก เพ่ือทุก
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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17 ถาเขาไมฟงคนเหลานั้น จง
ไปแจงความตอคริสตจักร แต
ถาเขายังไมฟงคริสตจักรอีกก็ให
ถือเสียวา เขาเปนเหมือนคน
ตางชาติและคนเก็บภาษี
18 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา สิ่ งใดซึ่ งทานจะผูก
มัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดใน
สวรรค และสิ่งซึ่งทานจะปลอย
ในโลกก็จะถูกปลอยในสวรรค

พระสัญญาสําหรับ
การอธิษฐานรวมกัน

19 เรากลาวแกทานทั้ งหลายอีก
วา ถาในพวกทานที่ อยู ในโลก
สองคนจะรวมใจกันขอสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใด พระบิดาของเราผูทรง
สถิตในสวรรคก็จะทรงกระทําให
20 ดวยวามีสองสามคนประชุม
กันที่ ไหนๆในนามของเรา เรา
จะอยูทามกลางเขาที่นั่น"

จงยกโทษถาทานอยาก
ไดรับการยกโทษ

(มก 11:25; ลก 17:3-4)
21 ขณะนั้น เปโตรมาทูลพระ
องควา "พระองคเจาขา หาก
พ่ีนองของขาพระองคจะกระทํา
ผิดตอขาพระองคเร่ือยไป ขา
พระองคควรจะยกความผิดของ
เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ"
22พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา
มิไดวาเพียงเจ็ดครั้งเทานั้น แต
เจ็ดสิบครั้งคูณดวยเจ็ด

23 เหตุฉะนั้น อาณาจักรแหง
สวรรค เปรี ยบเหมื อนกษัตริ ย
องค หนึ่ งทรงประสงค จะคิ ด
บัญชีกับผูรับใชของทาน
24 เมื่ อตั้ งต นทําการนั้ นเขา
พาคนหนึ่ งซึ่ งเปนหนี้หนึ่ งหมื่น
ตะลันตมาเฝา
25 เจานายของเขาจึงสั่ งใหขาย
ตัวกับทั้ งภรรยาและลูก และ
บรรดาสิ่ งของที่ เขามีอยูนั้ นเอา
มาใชหนี้ เพราะเขาไมมีเงินจะ
ใชหนี้
26 ผู รับใชลูกหนี้ ผู นั้นจึงกราบ
ลงนมัสการทานวา `ขาแตทาน
ขอโปรดอดทนตอข าพเจ าเถิด
แลวขาพเจาจะใชหนี้ทั้งสิ้น'
27 เจานายของผู รับใช ผู นั้ นมี
พระทัยเมตตา โปรดยกหนี้
ปลอยตัวเขาไป
28 แต ผู รับใช ผู นั้ นออกไปพบ
คนหนึ่ งเปนเพ่ื อนผู รับใชดวย
กัน ซึ่ งเปนหนี้ เขาอยูหนึ่ งรอย
เดนาริอัน จึงจับคนนั้นบีบคอวา
`จงใชหนี้ใหขา'
29 เพ่ื อนผู รับใช ผู นั้ นไดกราบ
ลงแทบเทาออนวอนวา `ขอ
โปรดอดทนตอขาพเจาเถิด แลว
ขาพเจาจะใชหนี้ทั้งสิ้น'
30 แตเขาไมยอม จึงนําผู รับใช
ลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว จนกวาจะ
ใชเงินนั้น
31 ฝายพวกเพื่ อนผู รับใช เมื่ อ

(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
เห็นเหตุการณ เชนนั้ นก็พากัน
สลดใจย่ิงนัก จึงนําเหตุการณทั้ง
ปวงไปกราบทูลเจานายของพวก
ตน
32 แลวเจ านายของเขาจึ งทรง
เรียกผูรับใชนั้นมาสั่งวา `โอ เจา
ผูรับใชชั่ว เราไดโปรดยกหนี้ให
เจาหมด เพราะเจาไดออนวอน
เรา
33 เจาควรจะเมตตาเพื่อนผู รับ
ใชดวยกัน เหมือนเราไดเมตตา
เจามิใชหรือ'
34 แลวเจานายของเขาก็กร้ิวจึง
มอบผู นั้ นไว แก เจ าหน าที่ ให
ทรมาน จนกวาจะใชหนี้หมด
35 พระบิดาของเราผู ทรงสถิต
ในสวรรคจะทรงกระทําแกทาน
ทุกคนอยางนั้น ถาหากวาทาน
แตละคนไมยกโทษการละเมิด
ให แก พ่ี น องของท านด วยใจ
กวางขวาง"

พระเยซูทรงเสด็จจาก
แควนกาลิลีเขาสูแควนยูเดีย

19ตอมาเมื่ อพระเยซูตรัส
ถอยคําเหลานี้ เสร็จแลว

พระองคไดเสด็จจากแควนกา-
ลิลี เขาไปในเขตแดนแควน
ยู เดี ยฟากแมน้ํ าจอร แดนข าง
โนน
2ฝูงชนเปนอันมากไดตามพระ
องคไป แลวพระองคทรงรักษา
โรคของเขาใหหายที่นั่น

พระเยซูทรงชี้แจงถึง
เรื่องการหยาราง
(มธ 5:31-32)

(มก 10:1-12; ลก 16:18)
3พวกฟาริสีมาทดลองพระองค
ทูลถามวา "ผูชายจะหยาภรรยา
ของตนเพราะเหตุ ใดๆก็ ตาม
เป นการถู กต องตามพระราช
บัญญัติหรือไม"
4พระองคตรัสตอบเขาวา "พวก
ทานไมไดอานหรือวา พระผูทรง
สรางมนุษยแตเดิม `ไดทรง
สร างพวกเขาให เป นชายและ
หญิง'
5และตรัสวา `เพราะเหตุนี้
ผู ชายจะจากบิดามารดาของเขา
จะไปผูกพันอยูกับภรรยา และ
เขาทั้ งสองจะเปนเนื้ ออันเดียว
กัน'
6 เขาจึงไมเปนสองตอไป แต
เปนเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้น
ซึ่งพระเจาไดทรงผูกพันกันแลว
อยาใหมนุษยทําใหพรากจากกัน
เลย"
7 เขาจึงทูลถามพระองควา "ถา
อยางนั้นทําไมโมเสสไดสั่งใหทํา
หนังสือหยาใหภรรยา แลวก็
หยาได"
8พระองคตรัสแกเขาวา "โม-
เสสไดยอมใหทานทั้ งหลายหยา
ภรรยาของตน เพราะใจทานทั้ง
หลายแข็งกระดาง แตเมื่อเดิมมิ

(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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หนา 1940มัทธิว 19
ไดเปนอยางนั้น
9ฝายเราบอกทานทั้งหลายวา ผู
ใดหยาภรรยาของตนเพราะเหตุ
ตางๆ เวนแตเปนชูกับชายอื่น
แลวไปมีภรรยาใหมก็ ผิดประ-
เวณี และผูใดรับหญิงที่หยาแลว
นั้ นมาเปนภรรยาก็ ผิดประเวณี
ดวย"
10 พวกสาวกของพระองคทู ล
พระองควา "ถากรณีของฝาย
ชายตองเปนเชนนั้ นกับภรรยา
ของเขา การสมรสก็ไมดีเลย"
11 พระองคทรงตอบเขาวา "มิ
ใชทุกคนจะรับประพฤติตามขอ
นี้ได เวนแตผูที่ทรงใหประพฤติ
ได
12 ดวยวา ผูที่ เปนขันทีตั้ งแต
กําเนิดจากครรภมารดาก็มี ผูที่
มนุ ษย กระทําให เป นขันที ก็ มี
ผู ที่ กระทําตั วเองให เป นขันที
เพราะเห็ นแก อาณาจั กรแห ง
สวรรคก็มี ใครถือไดก็ใหถือเอา
เถิด"

พระเยซูทรง
อวยพระพรแกเด็กๆ

(มก 10:13-16)
(ลก 18:15-17)

13 ขณะนั้ นเขาพาเด็กเล็กๆมา
หาพระองค เพ่ือจะใหพระองค
ทรงวางพระหัตถและอธิษฐาน
แตเหลาสาวกก็หามปรามไว
14 ฝายพระเยซูตรัสวา "จงยอม

ใหเด็กเล็กๆเขามาหาเรา อยา
หามเขาเลย เพราะวาอาณาจักร
แหงสวรรคยอมเปนของคนเชน
เด็กเหลานั้น"
15 เมื่ อพระองค ทรงวางพระ
หัตถบนเด็กเหลานั้ นแลว ก็
เสด็จไปจากที่นั่น

เรื่องเศรษฐีหนุม
(มก 10:17-30; ลก 10:25)

16 ดูเถิด มีคนหนึ่ งมาทูลพระ
องควา "ทานอาจารยผูประเสริฐ
ขาพเจาจะตองทําดีประการใด
จึงจะไดชีวิตนิรันดร"
17 พระองค ตรั สตอบเขาว า
"ทานเรียกเราวาประเสริฐทําไม
เลา ไมมีผูใดประเสริฐนอกจาก
พระองคเดียวคือพระเจา แตถา
ทานปรารถนาจะเขาในชีวิต ก็
ใหถือรักษาพระบัญญัติไว"
18 คนนั้ นทู ลถามพระองค ว า
"คือพระบัญญัติขอใดบาง" พระ
เยซูตรัสวา "อยากระทําการ
ฆาตกรรม อยาลวงประเวณีผัว
เมียเขา อยาลักทรัพย อยาเปน
พยานเท็จ
19 จงให เกียรติแก บิดามารดา
ของตน และจงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตนเอง"
20 คนหนุ มนั้ นทูลพระองคว า
"ขอเหลานี้ ขาพเจาไดถือรักษา
ไว ทุ กประการตั้ งแต เป นเด็ ก
หนุมมา 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"
21 พระเยซูตรัสแกเขาวา "ถา
ทานปรารถนาเปนผูที่ทําจนครบ
ถวน จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่ง
ทานมีอยู แจกจายใหคนอนาถา
แล วท านจะมี ทรัพย สมบัติ ใน
สวรรค แลวจงตามเรามา"
22 เมื่ อคนหนุ มได ยินถ อยคํา
นั้นเขาก็ออกไปเปนทุกข เพราะ
เขามีทรัพยสิ่งของเปนอันมาก
23 พระเยซูตรัสกับเหล าสาวก
ของพระองควา "เราบอกความ
จริงแกทานทั้งหลายวา คนมั่งมี
จะเขาในอาณาจักรแหงสวรรคก็
ยาก
24 เราบอกทานทั้ งหลายอีกวา
ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็งายกวาคน
มั่งมีจะเขาในอาณาจักรของพระ
เจา"
25 เมื่ อพวกสาวกของพระองค
ไดยินก็ประหลาดใจมาก จึงทูล
วา "ถาอยางนั้นใครจะรอดได"
26 พระเยซู ทอดพระเนตรดู
พวกสาวกและตรั สกั บเขาว า
"ฝ ายมนุษยย อมเป นไปไม ได
แตพระเจาทรงกระทําใหเปนไป
ไดทุกสิ่ง"
บรรดาอัครสาวกจะพิพากษา
อิสราเอลสิบสองตระกูล

27 แลวเปโตรทูลพระองควา "ดู
เถิด ขาพระองคทั้งหลายไดสละ
สิ่ งสารพัด และไดติดตามพระ

องคมา พวกขาพระองคจึงจะได
อะไรบาง"
28 พระเยซูตรัสกับเขาวา "เรา
บอกความจริงแกทานทั้ งหลาย
วา ในโลกใหมคราวเมื่ อบุตร
มนุษยจะนั่ งบนพระที่ นั่ งแห ง
สงาราศีของพระองคนั้ น พวก
ทานที่ ไดติดตามเรามาจะไดนั่ ง
บนบัลลังกสิบสองที่ พิพากษา
ชนอิสราเอลสิบสองตระกูล
29 ทุกคนที่ ไดสละบานหรือพ่ี
น องชายหญิงหรือบิดามารดา
หรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ ดิน
เพราะเห็นแกนามของเรา ผูนั้น
จะไดผลรอยเทา และจะไดชีวิต
นิรันดรเปนมรดก
30 แตมีหลายคนที่ เปนคนตน
จะต องกลับไปเปนคนสุ ดท าย
และที่ เป นคนสุ ดท ายจะกลั บ
เปนคนตน"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
คนงานในสวนองุน

20"ดวยวาอาณาจักรแหง
สวรรค เปรียบเหมือน

เจาของบานคนหนึ่ งออกไปจาง
คนทํางานในสวนองุนของตนแต
เวลาเชาตรู
2ครั้นตกลงกับลูกจางวันละเด-
นาริอันแลว จึงใชใหไปทํางาน
ในสวนองุนของเขา
3พอเวลาประมาณสามโมงเชา
เจาของบานก็ออกไปอีก เห็นคน

(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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หนา 1942มัทธิว 20
อื่นยืนอยูเปลาๆกลางตลาด
4 จึงพูดกับเขาวา `ทานทั้งหลาย
จงไปทํางานในสวนองุนดวยเถิด
เราจะใหคาจางแกพวกทานตาม
สมควร' แลวเขาก็พากันไป
5พอเวลาเที่ยงวันและเวลาบาย
สามโมง เจาของบานก็ออกไป
อีก ทําเหมือนกอน
6ประมาณบายหาโมงก็ออกไป
อีกครั้งหนึ่ง พบอีกพวกหนึ่งยืน
อยูเปลาๆจึงพูดกับเขาวา `พวก
ทานยืนอยูที่ นี่ เปลาๆตลอดวัน
ทําไม'
7พวกเขาตอบเจ าของบ านว า
`เพราะไมมีใครจางพวกขาพเจา'
เจ าของบ านบอกพวกเขาว า
`ท านทั้ งหลายจงไปทํางานใน
สวนองุนดวยเถิด และทานจะได
รับคาจางตามสมควร'
8ครั้ นถึ งเวลาพลบค่ํ า เจ าของ
สวนองุ นจึ งสั่ งเจ าพนักงานว า
`จงเรียกคนทํางานมาและใหคา
จางแกเขา ตั้ งแตคนมาทํางาน
สุดทาย จนถึงคนที่มาแรก'
9คนที่ มาทํางานเวลาประมาณ
บายหาโมงนั้น ไดคาจางคนละ
หนึ่งเดนาริอัน
10 สวนคนที่มาทีแรกนึกวาเขา
คงจะไดมากกวานั้น แตก็ไดคน
ละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกัน
11 เมื่ อเขารับเงินไปแลวก็บน
ตอวาเจาของบาน

12 วา `พวกที่มาสุดทายไดทํา
งานชั่วโมงเดียว และทานไดให
คาจางแกเขาเทากันกับพวกเรา
ที่ ทํางานตรากตรํากลางแดด
ตลอดวัน'
13 ฝ ายเจ าของบ านก็ตอบแก
คนหนึ่ งในพวกนั้นวา `สหาย
เอย เรามิไดโกงทานเลย ทานได
ตกลงกับเราแลววันละหนึ่ งเด-
นาริอันมิใชหรือ
14 รั บค าจ างของท านไปเถิ ด
เราพอใจจะให คนที่ มาทํางาน
หลังที่สุดนั้นเทากันกับทาน
15 เราปรารถนาจะทําอะไรกับ
สิ่ งที่ เปนของเราเองนั้ นไมถูก
ต องตามพระราชบัญญัติหรือ
ทําไมทานอิจฉาตารอนเมื่อเห็น
เราใจดี'
16 อยางนั้นแหละคนที่ เปนคน
สุดทายจะกลับเปนคนตน และ
คนที่ เปนคนตนจะกลับเปนคน
สุดทาย ดวยวาผูที่ ไดรับเชิญก็
มาก แตผูที่ทรงเลือกก็นอย"
พระเยซูทรงพยากรณอีกครั้ง

ถึงการทรยศพระองค
การส้ินพระชนมและ
การฟนคืนพระชนม
(มธ 12:38-42)

17 เมื่อพระเยซูจะเสด็จข้ึนไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม ขณะอยูตามหน
ทางไดพาเหลาสาวกสิบสองคน
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 เราทั้งหลายจะข้ึนไป
ยังกรุงเยรูซาเล็ม และบุตร
มนุษยจะถูกทรยศใหอยูกับพวก
ปุ โรหิ ตใหญ และพวกธรรมา-
จารย และเขาเหลานั้ นจะปรับ
โทษทานถึงตาย
19 และจะมอบท านไว กั บคน
ตางชาติใหเยาะเยยเฆี่ยนตี และ
ใหตรึงไวที่ กางเขน และวันที่
สามท านจึ งจะกลับฟ นข้ึ นมา
ใหม"

มารดาคนหนึ่งทูลขอ
ความยิ่งใหญใหแก
บุตรชายของนาง
(มก 10:35-45)

20 ขณะนั้นมารดาของบุตรแหง
เศเบดีพาบุตรชายทั้งสองมาเฝา
พระองค นมัสการทูลขอสิ่งหนึ่ง
จากพระองค
21 พระองค จึงทรงถามนางนั้ น
วา "ทานปรารถนาอะไร" นางทูล
พระองควา "ขอทรงโปรดอนุ-
ญาตใหบุตรชายของขาพระองค
สองคนนี้ นั่ งในราชอาณาจั กร
ของพระองค เบ้ืองขวาพระหัตถ
คนหนึ่ง เบ้ืองซายคนหนึ่ง"
22 แตพระเยซูตรัสตอบวา "ที่
ทานขอนั้นทานไมเขาใจ ถวยซึ่ง
เราจะดื่มนั้ นทานจะดื่มไดหรือ
และบัพติศมานั้ นซึ่ งเราจะรั บ
ทานจะรับไดหรือ" เขาทูลพระ
องควา "พวกขาพระองคทําได"

23พระองคตรัสกับเขาวา "ทาน
จะดื่มจากถวยของเรา และรับ
บัพติศมาดวยบัพติศมาที่ เราจะ
รับก็จริง แตซึ่ งจะนั่ งขางขวา
และขางซายของเรานั้น ไมใช
พนั กงานของเราที่ จะมอบให
แต พระ บิ ดาของ เรา ได ทรง
เตรียมไวสําหรับผูใด ก็จะใหแก
ผูนั้น"
24 เมื่ อสาวกสิบคนนั้ นได ยิน
แลว พวกเขาก็มีความขุนเคือง
พ่ีนองสองคนนั้น
25 พระเยซู ทรงเรี ยกเขาทั้ ง
หลายมาตรัสวา "ทานทั้ งหลาย
รูอยูวา ผูครองของคนตางชาติ
ยอมเปนเจาเหนือเขา และผู
ใหญทั้งหลายก็ใชอํานาจบังคับ
26 แตในพวกทานหาเปนอยาง
นั้นไม ถาผู ใดใครจะไดเปน
ใหญในพวกทาน ผูนั้ นจะตอง
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย
27 ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปน
ตนในพวกทาน ผูนั้นจะตองเปน
ผูรับใชของพวกทาน
28 อย างที่ บุตรมนุษยมิ ได มา
เพ่ือรับการปรนนิบัติ แตมาเพ่ือ
จะปรนนิบัติ และประทานชีวิต
ของทานใหเปนคาไถสําหรับคน
เปนอันมาก"

ชายตาบอดสองคน
มองเห็นไดอีก

29 เมื่ อพระองคกับเหลาสาวก
(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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หนา 1944มัทธิว 20, 21
ออกไปจากเมืองเยรีโค ฝูงชน
เปนอันมากก็ตามพระองคไป
30 และดูเถิด มีชายตาบอดสอง
คนนั่งอยู ริมหนทาง เมื่อเขาได
ยินวาพระเยซูเสด็จผานมา จึง
รองวา "โอ พระองคผูเปนบุตร
ดาวิดเจาขา ขอทรงพระเมตตา
ขาพระองคเถิด"
31 ฝายประชาชนก็หามเขาให
นิ่ งเสีย แตเขาย่ิงรองข้ึนอีกวา
"โอ พระองคผู เปนบุตรดาวิด
เจาขา ขอทรงพระเมตตาขา
พระองคเถิด"
32 พระเยซู จึ งหยุดประทับยืน
อยู เรียกเขามา และตรัสวา
"ทานทั้งสองใครจะใหเราทําอะ-
ไรเพ่ือทาน"
33พวกเขาทูลพระองควา "พระ
องคเจาขา ขอใหตาของขาพระ
องคมองเห็น"
34 พระเยซู จึงมีพระทัยเมตตา
ก็ทรงถูกตองตาเขา ในทันใดนั้น
ตาของเขาก็ เห็ นไดและเขาทั้ ง
สองไดติดตามพระองคไป

พระเยซูทรงเสด็จเขาสู
กรุงเยรูซาเล็มอยางผูมีชัยชนะ

(ศคย 9:9; มก 11:1-10)
(ลก 19:29-38)
(ยน 12:12-19)

21ครั้ นพระองค กั บพวก
สาวกมาใกลกรุงเยรูซา-

เล็ม ถึงหมูบานเบธฟายี เชิง

ภูเขามะกอกเทศ แลวพระเยซู
ทรงใชสาวกสองคน
2ตรัสสั่งเขาวา "จงเขาไปในหมู
บานที่ อยูตรงหนาทาน ทันที
ทานจะพบแมลาตัวหนึ่ งผูกอยู
กับลูกของมัน จงแกจูงมาใหเรา
3ถามีผูใดวาอะไรแกทาน ทาน
จงวา `องคพระผู เปนเจาตอง
พระประสงค' แลวเขาจะปลอย
ใหมาทันที"
4 เหตุการณทั้งปวงนี้เกิดข้ึนเพ่ือ
จะใหพระวจนะที่ตรัสโดยศาสดา
พยากรณสําเร็จซึ่งวา
5 `จงบอกธิดาแหงศิโยนวา ดู
เถิด กษัตริยของเธอเสด็จมาหา
เธอ โดยพระทัยออนสุภาพ
ทรงแมลากับลูกของมัน'
6สาวกทั้ งสองคนนั้ นก็ ไปทํา
ตามพระเยซูตรัสสั่งเขาไว
7 จึ งจูงแมลากับลูกของมันมา
และเอาเสื้อผาของตนปูบนหลัง
แลวเขาใหพระองคทรงลานั้น
8ฝูงชนเปนอันมากได เอาเสื้ อ
ผ าของตนปู ตามถนนหนทาง
คนอื่ นๆก็ ตั ดกิ่ งไม มาปู ตาม
ถนน
9ฝายฝูงชนซึ่ งเดินไปขางหนา
กับผู ที่ ตามมาขางหลังก็พรอม
กันโหรองวา "โฮซันนาแกราช
โอรสของดาวิด `ขอใหพระองค
ผู เสด็จมาในพระนามขององค
พระผู เป นเจ าทรงพระเจริ ญ

(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' ในที่สูงสุด"
10 เมื่ อพระองค เสด็จเขาไปใน
กรุงเยรูซาเล็มแลว ประชาชน
ทั่ วทั้ งกรุงก็พากันแตกตื่ นถาม
วา "ทานผูนี้เปนผูใด"
11 ฝูงชนก็ตอบวา "นี่ คือเยซู
ศาสดาพยากรณซึ่ งมาจากนา-
ซาเร็ธแควนกาลิลี"

พระเยซูทรงชําระลาง
พระวิหารเปนครั้งท่ีสอง

(มก 11:15-18)
(ลก 19:45-47)

12 พระเยซู จึ งเสด็ จเข าไปใน
พระวิหารของพระเจา ทรงขับไล
บรรดาผูซื้อขายในพระวิหารนั้น
และควํ่าโตะผูรับแลกเงิน กับทั้ง
ควํ่าที่นั่งผูขายนกเขาเสีย
13 และตรัสกับเขาวา "มีพระ
วจนะเขียนไววา `นิเวศของเรา
เขาจะเรียกวา เปนนิเวศอธิษ-
ฐาน' แตเจาทั้ งหลายมากระทํา
ใหเปน `ถ้ําของพวกโจร'"
14 คนตาบอดและคนง อยพา
กันมาเฝาพระองคในพระวิหาร
พระองคไดทรงรักษาเขาใหหาย
15 แตเมื่ อพวกปุโรหิตใหญกับ
พวกธรรมาจารย ได เห็ นการ
มหัศจรรยที่พระองคทรงกระทํา
ทั้ งได ยิ นหมู เด็ กร องในพระ
วิหารวา "โฮซันนาแกราชโอรส
ของดาวิด" เขาทั้งหลายก็พากัน
แคนเคือง

16 และจึงทูลพระองควา "ทาน
ไมไดยินคําที่เขารองหรือ" พระ
เยซูตรัสตอบเขาวา "ไดยินแลว
พวกทานยังไม เคยอ านหรือวา
`จากปากของเด็กออนและเด็กที่
ยังดูดนม ทานก็ไดรับคําสรร-
เสริญอันจริงแท'"
17 พระองค ได ทรงละจากเขา
และเสด็จออกจากกรุงไปประ-
ทับอยูที่หมูบานเบธานี

มะเดื่อถูกสาป
ก็เห่ียวแหงไป

(มก 11:12-14, 20-24)
18 ครั้นเวลาเชาขณะที่พระองค
เสด็จกลับไปยังกรุงอีก พระองค
ก็ทรงหิวพระกระยาหาร
19 และเมื่ อพระองค ทรงทอด
พระเนตรเห็นตนมะเดื่อตนหนึ่ง
อยูริมทาง พระองคก็ทรงดําเนิน
เขาไปใกล เห็นตนมะเดื่อนั้นไม
มีผลมีแตใบเทานั้น จึงตรัสกับ
ตนมะเดื่อนั้ นวา "เจาจงอยามี
ผลอีกตอไป" ทันใดนั้นตนมะ-
เดื่อก็เหี่ยวแหงไป
20 ครั้ นเหล าสาวกได เห็ นก็
ประหลาดใจ แลววา "เปนอยาง
ไรหนอตนมะเดื่ อจึงเหี่ ยวแหง
ไปในทันใด"
21 ฝายพระเยซูตรัสตอบเขาวา
"เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
หลายวา ถาทานมีความเชื่ อ
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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หนา 1946มัทธิว 21
เชนที่ เราไดกระทําแกตนมะเดื่อ
นี้ ย่ิงกวานั้น ถึงแมทานจะสั่ง
ภูเขานี้วา `จงถอยไปลงทะเล' ก็
จะสําเร็จได
22 สิ่ งสารพัดซึ่ งท านอธิษฐาน
ขอดวยความเชื่อ ทานจะได"

พระเยซูกับสิทธิอํานาจ
ของพระองค

(มก 11:27-33)
(ลก 20:1-8)

23 เมื่ อพระองค เสด็จเขาไปใน
พระวิหารในเวลาที่ ทรงสั่ งสอน
อยู พวกปุโรหิตใหญและพวก
ผู ใหญของประชาชนมาหาพระ
องคทูลถามวา "ทานมีสิทธิอัน
ใดจึงไดทําเชนนี้ ใครใหสิทธินี้
แกทาน"
24พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา
จะถามทานทั้ งหลายสักขอหนึ่ ง
ดวย ซึ่งถาทานบอกเราได เรา
จะบอกทานเหมือนกันวา เรา
กระทําการนี้โดยสิทธิอันใด
25 คือบัพติศมาของยอหนนั้ น
มาจากไหน มาจากสวรรคหรือ
จากมนุษย" เขาไดปรึกษากันวา
"ถาเราจะวา `มาจากสวรรค'
ทานจะถามเราวา `เหตุไฉนทาน
จึงไมเชื่อยอหนเลา'
26 แตถาเราจะวา `มาจาก
มนุษย' เราก็กลัวประชาชน
เพราะประชาชนทั้ งปวงถื อว า
ยอหนเปนศาสดาพยากรณ"

27 เขาจึ งทู ลตอบพระเยซู ว า
"พวกขาพเจาไมทราบ" พระองค
จึงตรัสกับเขาวา "เราจะไมบอก
ทานทั้ งหลายเหมือนกันวา เรา
กระทําการนี้โดยสิทธิอันใด

คําอุปมาเกี่ยวกับ
บุตรชายสองคน

28 แต ท านทั้ งหลายคิ ดเห็ น
อยางไร ชายผูหนึ่ งมีบุตรชาย
สองคน บิดาไปหาบุตรคนแรก
วา `ลูกเอย วันนี้จงไปทํางานใน
สวนองุนของพอเถิด'
29 บุตรคนนั้นตอบวา `ขาพเจา
ไมไป' แตภายหลังกลับใจแลว
ไปทํา
30 บิดาจึงไปหาบุตรคนที่ สอง
พูดเชนเดียวกัน บุตรนั้นตอบวา
`ขาพเจาไปขอรับ' แตไมไป
31 บุตรสองคนนี้ คนไหนเป น
ผูทําตามความประสงคของบิดา
เลา" เขาทูลตอบพระองควา
"คือบุตรคนแรก" พระเยซูตรัส
ตอบเขาวา "เราบอกความจริง
แกทานทั้ งหลายวา พวกเก็บ
ภาษีและหญิงโสเภณีก็เขาไปใน
อาณาจักรของพระเจากอนทาน
ทั้งหลาย
32 ดวยยอหนไดมาหาพวกทาน
ด วยทางแห งความชอบธรรม
ทานหาเชื่ อยอหนไม แตพวก
เก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีได
เชื่อยอหน ฝายทานทั้งหลายถึง

(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
แมไดเห็นแลว ภายหลังก็มิได
กลับใจเชื่อยอหน

คําอุปมาเกี่ยวกับ
ผูเชาสวนท่ีไมซ่ือสัตย

(อสย 5:1-7; มก 12:1-9)
(ลก 20:9-19)

33 จงฟงคําอุปมาอีกเร่ื องหนึ่ ง
วา ยังมีเจาของบานผูหนึ่งไดทํา
สวนองุ น แลวลอมรั้ วตนไม
ไวรอบ เขาไดสกัดบอยํ่าองุนใน
สวน และสรางหอเฝา ใหพวก
ชาวสวนเชาแลวก็ไปเมืองไกล
34 ครั้ นฤดูเก็บผลองุ นใกล เขา
มา เขาจึงใชพวกผู รับใชไปหา
คนเชาสวน เพ่ือจะรับผลองุน
35 และคนเชาสวนนั้นจับพวกผู
รับใชของเขา เฆี่ยนตีเสียคน
หนึ่ ง ฆาเสียคนหนึ่ ง เอาหิน
ขวางเสียใหตายคนหนึ่ง
36 อีกครั้ งหนึ่ งเขาก็ใชผู รับใช
คนอื่ นๆไปมากกว าครั้ งก อน
แตพวกเช าสวนก็ ได ทําแก เขา
อยางนั้นอีก
37 ครั้งสุดทายเขาจึงใชบุตรชาย
ของเขาไปหา พูดวา `พวกเขาคง
จะเคารพบุตรชายของเรา'
38 แต เมื่ อบรรดาคนเช าสวน
เห็นบุตรชายเจ าของบานก็พูด
กันวา `คนนี้ แหละเปนทายาท
มาเถิด ใหเราฆาเขา  แลวใหเรา
ยึดมรดกของเขาเสีย'
39 เขาจึงพากันจับบุตรนั้น ผลัก

ออกไปนอกสวนองุนแลวฆาเสีย
40 เหตุฉะนั้ นเมื่ อเจาของสวน
องุนมา เขาจะทําอะไรแกคนเชา
สวนเหลานั้น"
41 เขาทั้งหลายทูลตอบพระองค
วา "เขาจะทําลายลางคนชั่วเหลา
นั้ นอยางแสนสาหัส และจะให
สวนองุนนั้นแกคนเชาอื่นๆที่จะ
แบงผลโดยถูกตองตามฤดูกาล
แกเขาตอไป"
42พระเยซูตรัสกับเขาวา "ทาน
ทั้ งหลายยังไม เคยอ านในพระ
คัมภีรหรือซึ่งวา `ศิลาซึ่งชางกอ
ไดปฏิเสธเสีย ไดกลับกลายเปน
ศิลามุมเอกแลว การนี้ เปนมา
จากองคพระผู เปนเจา เปนการ
มหัศจรรยประจักษแกตาเรา'
43 เหตุฉะนั้น เราบอกทานวา
อาณาจักรของพระเจาจะถูกเอา
ไปเสียจากทาน และยกใหแก
ชนชาติหนึ่ งซึ่ งจะกระทําใหเกิด
ผลสมกับอาณาจักรนั้น
44 ผู ใดลมทับศิลานี้ ผูนั้ นจะ
ตองแตกหักไป แตศิลานี้จะตก
ทับผู ใด ก็จะบดขย้ี ผูนั้ นจน
แหลกเปนผุยผง"
45 ครั้ นพวกปุ โรหิ ตใหญ กั บ
พวกฟาริ สี ได ยินคําอุ ปมาของ
พระองค พวกเขาก็หย่ังรู วา
พระองคตรัสเล็งถึงพวกเขา
46 แต เมื่ อพวกเขาอยากจะจับ
พระองค เขาก็กลัวประชาชน

(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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เพราะประชาชนนับถือพระองค
วาเปนศาสดาพยากรณ

คําอุปมาเกี่ยวกับ
พิธีอภิเษกสมรส
(ลก 14:16-24)

22พระเยซูตรัสแกเขาเปน
คําอุปมาอีกวา

2"อาณาจักรแหงสวรรคเปรียบ
เหมือนกษัตริยองคหนึ่ง ซึ่ งได
จัดพิธีอภิเษกสมรสสําหรับราช
โอรสของทาน
3แลวใชพวกผู รับใชไปตามผูที่
ไดรับเชิญมาในงานอภิเษกสม-
รสนั้น แตเขาไมใครจะมา
4ทานยังใชพวกผู รับใชอื่ นไป
อีก รับสั่งวา `ใหบอกผูรับเชิญ
นั้นวา ดูเถิด เราไดจัดการเลี้ยง
ไวแลว วัวและสัตวขุนแลว
ของเราก็ฆาไวเสร็จ สิ่งสารพัดก็
เตรียมไวพรอม จงมาในพิธี
อภิเษกสมรสนี้เถิด'
5แต เขาก็ เพิ กเฉยและไปเสี ย
คนหนึ่ งไปไรนาของตน อีกคน
หนึ่งก็ไปทําการคาขาย
6ฝายพวกนอกนั้ นก็ จับพวกผู
รับใชของทาน ทําการอัปยศ
ตางๆแลวฆาเสีย
7แตครั้ นกษัตริยองคนั้นไดยิน
แลว ทานก็ทรงพระพิโรธ จึงรับ
สั่ งใหยกกองทหารไป ปราบ
ปรามฆาตกรเหลานั้ น และเผา
เมืองเขาเสีย

8แลวทานจึงรับสั่ งแกพวกผู รับ
ใชของทานวา `งานสมรสก็
พรอมอยู แตผูที่ ไดรับเชิญนั้น
ไมสมกับงาน
9 เหตุฉะนั้น จงออกไปตามทาง
หลวง พบคนมากเทาใดก็ให
เชิญมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้'
10 ผู รับใช เหล านั้ นจึงออกไป
เชิ ญคนทั้ งปวงตามทางหลวง
แลวแตจะพบ ใหมาทั้งดีและชั่ว
จนงานสมรสนั้นเต็มดวยแขก
11 แตเมื่อกษัตริยองคนั้นเสด็จ
ทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผูหนึ่ง
มิไดสวมเสื้อสําหรับงานสมรส
12 ท านจึ ง รั บสั่ งถามเขาว า
`สหายเอย เหตุไฉนทานจึงมา
ที่ นี่ โดยไมสวมเสื้ อสําหรับงาน
สมรส' ผูนั้นก็นิ่งอยูพูดไมออก
13 กษัตริยจึงรับสั่งแกพวกผู รับ
ใชวา `จงมัดมือมัดเทาคนนี้
เอาไปทิ้ งเสียที่มืดภายนอก ที่
นั่ นจะมีการรองไหและขบเข้ียว
เค้ียวฟน'
14 ดวยผูที่ไดรับเชิญก็มาก แต
ผูที่ทรงเลือกก็นอย"
พวกเฮโรดไดตอบคําถาม

เกี่ยวกับ
การเสียภาษี

(มก 12:13-17)
(ลก 20:20-26)

15 ขณะนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษา
กันวา พวกเขาจะจับผิดในถอย

(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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คําของพระองคไดอยางไร
16 พวกเขาจึงใชพวกสาวกของ
ตนกับพวกเฮโรดใหไปทูลพระ
องควา "อาจารยเจาขา ขาพเจา
ทั้งหลายทราบอยูวาทานเปนคน
ซื่ อสั ตย และสั่ งสอนทางของ
พระเจาดวยความสัตยจริง โดย
มิไดเอาใจผูใด  เพราะทานมิได
เห็นแกหนาผูใด
17 เหตุฉะนั้น ขอโปรดบอกให
พวกขาพเจาทราบวา ทานคิด
เห็นอยางไร การที่จะสงสวยให
แกซีซารนั้ น ถูกตองตามพระ
ราชบัญญัติหรือไม"
18 แต พระเยซู ทรงล วงรู ถึ ง
ความชั่ วร ายของเขาจึ งตรัสว า
"พวกหนาซื่อใจคด เจาทดลอง
เราทําไม
19 จงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมา
ใหเราดูกอน" เขาจึงเอาเงินตรา
เหรียญหนึ่งถวายพระองค
20พระองคตรัสถามเขาวา "รูป
และคําจารึกนี้เปนของใคร"
21 เขาทูลพระองควา "ของ
ซีซาร" แลวพระองคตรัสกับเขา
วา "เหตุฉะนั้นของของซีซารจง
ถวายแกซีซาร และของของพระ
เจาจงถวายแดพระเจา"
22 ครั้ นเขาได ยินคําตรัสตอบ
ของพระองคนั้นแลว เขาก็ประ-
หลาดใจ จึงละพระองคไวและ
พากันกลับไป

พระเยซูทรงตอบคําถาม
ของพวกสะดูสีเกี่ยวกับ
การฟนจากความตาย

(มก 12:18-27)
(ลก 20:27-38)

23 ในวันนั้นมีพวกสะดูสีมาหา
พระองค พวกนี้ เปนผู ที่ กลาว
วา การฟนข้ึนมาจากความตาย
ไมมี เขาจึงทูลถามพระองควา
24 "อาจารยเจาขา โมเสสสั่งวา
`ถาผู ใดตายยังไมมีบุตร ก็ให
นองชายรับพ่ีสะใภ สืบเชื้อสาย
ของพ่ีชายไว'
25 ในพวกเรามีพ่ีนองผูชายเจ็ด
คน พ่ีหัวปมีภรรยาแลวก็ตาย
เมื่อยังไมมีบุตร ก็ละภรรยาไว
ใหแกนองชาย
26 ฝ ายคนที่ สองที่ สามก็ เช น
เดียวกัน จนถึงคนที่เจ็ด
27 ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายดวย
28 เหตุฉะนั้นในวันที่ จะฟนข้ึน
มาจากความตาย หญิงนั้นจะ
เป นภรรยาของผู ใดในเจ็ ดคน
นั้น ดวยนางไดเปนภรรยาของ
ชายทั้งเจ็ดคนแลว"
29 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"พวกทานผิดแลว เพราะทาน
ไมรูพระคัมภีรหรือฤทธิ์ เดชของ
พระเจา
30 ดวยวาเมื่ อมนุษยฟ นข้ึนมา
จากความตายนั้น จะไมมีการ
สมรสหรือยกใหเปนสามีภรรยา

(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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กันอีก แตจะเปนเหมือนพวก
ทูตสวรรคของพระเจาในสวรรค
31 แตเร่ืองคนตายกลับฟนนั้ น
ทานทั้ งหลายยังไมไดอานหรือ
ซึ่งพระเจาไดตรัสไวกับพวกทาน
วา
32 `เราเปนพระเจาของอับรา-
ฮัม เปนพระเจาของอิสอัค และ
เปนพระเจาของยาโคบ' พระเจา
มิไดเปนพระเจาของคนตาย แต
ทรงเปนพระเจาของคนเปน"
33ประชาชนทั้งปวงเมื่อไดยินก็
ประหลาดใจดวยคําสั่ งสอนของ
พระองค

พระบัญญัติขอใหญท่ีสุด
(มก 12:28-34)
(ลก 10:25-28)

34 แตพวกฟาริสี เมื่ อได ยินว า
พระองคทรงกระทําใหพวกสะ-
ดูสีนิ่งอั้นอยู จึงประชุมกัน
35 มีนักกฎหมายผูหนึ่ งในพวก
เขาทดลองพระองค โดยถาม
พระองควา
36 "อาจารยเจาขา ในพระราช
บัญญัตินั้ น พระบัญญัติขอใด
สําคัญที่สุด"
37พระเยซูทรงตอบเขาวา "`จง
รักองคพระผู เปนเจาผู เปนพระ
เจาของเจา ดวยสุดจิตสุดใจของ
เจา และดวยสิ้นสุดความคิดของ
เจา'
38 นี่ แหละเปนพระบัญญัติขอ

ตนและขอใหญ
39 ขอที่ สองก็เหมือนกัน คือ
`จงรักเพ่ื อนบานเหมือนรักตน
เอง'
40พระราชบัญญัติและคําพยา-
กรณทั้งสิ้นก็ข้ึนอยูกับพระบัญ-
ญัติสองขอนี้"
คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด
41 เมื่อพวกฟาริสียังประชุมกัน
อยูที่นั่น พระเยซูทรงถามพวก
เขาวา
42 "พวกท านคิ ดอย างไรด วย
เร่ืองพระคริสต พระองคทรง
เปนบุตรของผูใด" เขาตอบพระ
องควา "เปนบุตรของดาวิด"
43พระองคตรัสถามเขาวา "ถา
อยางนั้ นเปนไฉนดาวิดโดยเดช
พระวิญญาณจึงไดเรียกพระองค
วา องคพระผูเปนเจา และรับสั่ง
วา
44 `องคพระผู เปนเจาตรัสกับ
องคพระผูเปนเจาของขาพเจาวา
จงนั่ งที่ ขวามือของเราจนกว า
เราจะกระทําให ศัตรู ของท าน
เปนแทนรองเทาของทาน'
45 ถ าดาวิ ดเรี ยกพระองค ว า
องคพระผู เปนเจา พระองค
จะเป นบุตรของดาวิ ดอย างไร
ได"
46 ไมมีผูหนึ่งผูใดอาจตอบพระ
องคสักคําหนึ่ง ตั้งแตวันนั้นมา
ไมมีใครกลาซักถามพระองคตอ

(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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ไป

พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี

หลงตัวเองวาเปนคนชอบธรรม
(มก 12:38-40; ลก 20:45)

23ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับ
ฝู งชนและพวกสาวก

ของพระองค
2วา "พวกธรรมาจารยกับพวก
ฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสส
3 เหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอน
พวกทาน จงถือประพฤติตาม
เวนแตการกระทําของเขา อยา
ไดทําตามเลย เพราะเขาเปนแต
ผู สั่ งสอน แตเขาเองหาทําตาม
ไม
4ดวยเขาเอาภาระหนักและแบก
ยากวางบนบามนุษย สวนเขา
เองแมแตนิ้ วเดียวก็ไม จับตอง
เลย
5การกระทําของเขาทุ กอย าง
เปนการอวดใหคนเห็นเทานั้ น
เขาใช กลั กพระบั ญญั ติ อย าง
ใหญ สวมเสื้อที่มีพูหอยอันยาว
6 เขาชอบที่ อันมี เกียรติ ในการ
เลี้ ยงและที่ นั่ งตําแหน งสู งใน
ธรรมศาลา
7กับชอบรับการคํานับที่ กลาง
ตลาด และชอบใหคนเรียกเขา
วา `รับบี รับบี'
8ทานทั้ งหลายอยาใหใครเรียก
ทานวา `รับบี' ดวยทานมีพระ

อาจารยแตผู เดียวคือพระคริสต
และทานทั้งหลายเปนพ่ีนองกัน
ทั้งหมด
9และอย าเรี ยกผู ใดในโลกว า
เปนบิดา เพราะทานมีพระบิดา
แตผู เดียว คือผูที่ ทรงสถิตใน
สวรรค
10 อย าให ผู ใดเรี ยกท านว า
`นาย' ดวยวานายของทานมีแต
ผูเดียวคือพระคริสต
11 ผู ใดที่ เปนใหญที่สุดในพวก
ทาน ผูนั้ นจะเปนผู รับใชของ
ทานทั้งหลาย
12 ผู ใดจะยกตัวข้ึน ผูนั้ นจะ
ตองถูกเหยียดลง ผู ใดถอมตัว
ลง ผูนั้นจะไดรับการยกขึ้น

วิบัติแกพวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี

(มก 12:38-40; ลก 20:47)
13 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
ดวยว าพวกเจาปดประตูอาณา
จักรแห งสวรรค ไว จากมนุ ษย
เพราะพวกเจาเองไมยอมเขาไป
และเมื่ อคนอื่นจะเขาไป พวก
เจาก็ขัดขวางไว
14 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
ด วยพวกเจ าริ บเอาเรื อนของ
หญิงมาย และแสรงอธิษฐานเสีย
ยืดยาว เพราะฉะนั้นพวกเจาจะ
ไดรับพระอาชญามากยิ่งข้ึน

(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
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15 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
ด วยพวกเจ าเที่ ยวไปตามทาง
ทะเลและทางบกทั่วไปเพ่ือจะได
แมแตคนเดียวเขาจารีต เมื่อได
แลวเจาก็ทําใหเขากลายเปนลูก
แห งนรกย่ิ งกว าตั วเจ าเองถึ ง
สองเทา
16 วิบัติแกเจา คนนําทางตา
บอด เจากลาววา `ผูใดจะปฏิ-
ญาณอางพระวิหาร คําปฏิญาณ
นั้นไมผูกมัด แตผูใดจะปฏิญาณ
อางทองคําของพระวิหาร ผูนั้น
จะตองกระทําตามคําปฏิญาณ'
17 คนโฉดเขลาตาบอด สิ่งไหน
จะสําคัญกวา ทองคําหรือพระ
วิหารซึ่ งกระทําให ทองคํานั้ น
ศักดิ์สิทธิ์
18 และวา `ผูใดจะปฏิญาณอาง
แทนบูชา คําปฏิญาณนั้นไมผูก
มัด แตผู ใดจะปฏิญาณอาง
เครื่ องตั้ งถวายบนแทนบูชานั้น
ผู นั้ นต องกระทําตามคําปฏิ-
ญาณ'
19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ่งใดจะ
สําคัญกวา เครื่องตั้งถวายหรือ
แท นบู ชาที่ กระทําให เครื่ อง
ตั้งถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์
20 เหตุฉะนี้ ผู ใดจะปฏิญาณ
อางแทนบูชา ก็ปฏิญาณอาง
แทนบูชาและสิ่ งสารพัดซึ่ งอยู
บนแทนบูชานั้น

21 ผู ใดจะปฏิญาณอางพระวิ-
หาร ก็ปฏิญาณอางพระวิหาร
และอางพระองค ผู ทรงสถิตใน
พระวิหารนั้น
22 ผูใดจะปฏิญาณอางสวรรค ก็
ปฏิญาณอางพระที่ นั่ งของพระ
เจ าและอ างพระองค ผู ประทับ
บนพระที่นั่งนั้น
23 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
ด วยพวกเจ าถวายสิ บชั กหนึ่ ง
ของสะระแหน ย่ีหราและขมิ้น
สวนขอสําคัญแหงพระราชบัญ-
ญัติ คือการพิพากษา ความ
เมตตาและความเชื่ อนั้ นไดละ
เวนเสีย สิ่งเหลานั้นพวกเจาควร
ไดกระทําอยูแลว แตสิ่ งอื่นนั้น
ไมควรละเวนดวย
24 คนนําทางตาบอด เจากรอง
ลูกน้ําออก แตกลืนตัวอูฐเขา
ไป
25 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
ดวยเจาขัดชําระถวยชามแตภาย
นอก สวนภายในถวยชามนั้น
เต็ มด วยโจรกรรมและการมั ว
เมากิเลส
26 พวกฟาริสีตาบอด จง
ชําระสิ่งที่อยูภายในถวยชามเสีย
กอน เพ่ือขางนอกจะไดสะอาด
ดวย
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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และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
เพราะวาเจาเปนเหมือนอุโมงค
ฝงศพซึ่ งฉาบดวยปูนขาว ขาง
นอกดูงดงามจริงๆ แตขางใน
เต็มไปดวยกระดูกคนตายและ
การโสโครกสารพัด
28 เจาทั้ งหลายก็ เปนอยางนั้ น
แหละ ภายนอกนั้นปรากฏแก
มนุษยวาเปนคนชอบธรรม แต
ภายในเต็มไปดวยความหนาซื่อ
ใจคดและความชั่วชา
29 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
เพราะพวกเจ ากอสร างอุ โมงค
ฝงศพของพวกศาสดาพยากรณ
และตกแตงอุโมงคฝงศพของผู
ชอบธรรมใหงดงาม
30 แลวกลาววา `ถาเราไดอยูใน
สมัยบรรพบุรุษของเรานั้น เรา
จะมีสวนกับเขาในการทําโลหิต
ของพวกศาสดาพยากรณใหตก
ก็หามิได'
31 อยางนั้ นเจาทั้ งหลายก็ เปน
พยานปรักปรําตนเองวา เจาเปน
บุตรของผู ที่ ไดฆาศาสดาพยา-
กรณเหลานั้น
32 เจาทั้ งหลายจงกระทําตามที่
บรรพบุรุษไดกระทํานั้ นใหครบ
ถวนเถิด
33 เจาพวกงู เจาชาติงูราย เจา
จะพนการลงโทษในนรกอยางไร
ได

34 เหตุฉะนั้น ดูเถิด เราใชพวก
ศาสดาพยากรณ พวกนัก
ปราชญ และพวกธรรมาจารย
ตางๆไปหาพวกเจา เจาก็ฆาเสีย
บาง ตรึงเสียที่กางเขนบาง
เฆี่ยนตีในธรรมศาลาของเจาบาง
ข มเหงไล ออกจากเมื องนี้ ไป
เมืองโนนบาง
35 ดังนั้ นบรรดาโลหิตอันชอบ
ธรรมซึ่งตกที่แผนดินโลก ตั้งแต
โลหิตของอาแบลผูชอบธรรมจน
ถึงโลหิตของเศคาริยาหบุตรชาย
บารัคยา ที่พวกเจาไดฆาเสียใน
ระหวางพระวิหารกับแทนบูชา
นั้น ยอมตกบนพวกเจาทั้งหลาย
36 เราบอกความจริงแก เจาทั้ ง
หลายวา บรรดาสิ่งเหลานี้จะตก
กับคนสมัยนี้

พระเยซูทรงผิดหวัง
ตอกรุงเยรูซาเล็ม
(ลก 13:34-35)

37 โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ ไดฆา
บรรดาศาสดาพยากรณ และเอา
หินขวางผูที่ไดรับใชมาหาเจาถึง
ตาย เราใครจะรวบรวมลูกของ
เจาไวเนืองๆ เหมือนแมไกกก
ลูกอยู ใตปกของมัน แตเจาไม
ยอมเลยหนอ
38 ดูเถิด `บานเมืองของเจาจะ
ถูกละทิ้งใหรกรางแกเจา'
39 ดวยเราวาแกเจาทั้ งหลายวา
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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กลาววา `ขอใหพระองคผูเสด็จ
มาในพระนามขององคพระผู
เปนเจาทรงพระเจริญ'"

การพยากรณถึง
การทําลายพระวิหาร

(มก 13:1-13)
(ลก 21:5-19)

24ฝ ายพระเยซูทรงออก
จากพระวิหาร แลว

พวกสาวกของพระองคมาชี้ ตึก
ทั้ งหลายของพระวิหารใหพระ
องคทอดพระเนตร
2พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "สิ่ ง
สารพัดเหลานี้พวกทานเห็นแลว
มิใชหรือ เราบอกความจริงแก
ทานวา ศิลาที่ซอนทับกันอยูที่นี่
ซึ่งจะไมถูกทําลายลงก็หามิได"
3 เมื่ อพระองคประทับบนภูเขา
มะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝา
พระองคสวนตัวกราบทูลวา "ขอ
ทรงโปรดใหขาพระองคทั้งหลาย
ทราบวา เหตุการณเหลานี้ จะ
บังเกิดข้ึนเมื่อไร สิ่ งไรเปน
หมายสําคัญวาพระองคจะเสด็จ
มาและวาระสุดทายของโลกนี้"
4พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ระวัง
ใหดี อยาใหผูใดลอลวงทานให
หลง
5ด วยว าจะมี หลายคนมาต าง
อางนามของเรา กลาววา `เรา
เปนพระคริสต' เขาจะลอลวงคน
เปนอันมากใหหลงไป

6ทานทั้ งหลายจะไดยินถึงเร่ือง
สงครามและข าวลื อเร่ื องสง-
คราม คอยระวังอยาตื่ นตระ-
หนกเลย ดวยวาบรรดาสิ่งเหลา
นี้ จําตองบังเกิดข้ึน แตที่ สุด
ปลายยังไมมาถึง
7 เพราะประชาชาติจะลุกข้ึนตอ
สูประชาชาติ ราชอาณาจักรตอสู
ราชอาณาจักร ทั้งจะเกิดกันดาร
อาหารและโรคระบาดอยางราย
แรงและแผนดินไหวในที่ตางๆ
8 เหตุ การณทั้ งปวงนี้ เป นข้ั น
แรกแหงความทุกขลําบาก
9ในเวลานั้นเขาจะมอบทานทั้ ง
หลายไวใหทนทุกขลําบากและ
จะฆาทานเสีย และประชาชาติ
ต างๆจะเกลี ยดชั งพวกท าน
เพราะนามของเรา
10 คราวนั้ นคนเปนอันมากจะ
ถดถอยไปและทรยศกันและกัน
ทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกัน
11 จะมีผูพยากรณเท็จหลายคน
เกิ ดข้ึ นและล อลวงคนเปนอัน
มากใหหลงไป
12 ความรักของคนเปนอันมาก
จะเยือกเย็นลง เพราะความชั่ว
ชาจะแผขยายออกไป
13 แตผูที่ ทนไดจนถึงที่ สุด ผู
นั้นจะรอด
14 ขาวประเสริฐเรื่องอาณาจักร
นี้ จะประกาศไปทั่ วโลกให เปน
คําพยานแกบรรดาประชาชาติ

(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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แลวที่สุดปลายจะมาถึง

ความทุกขเวทนาใหญย่ิง
(มก 13:14-23)

15 เหตุฉะนั้น เมื่อทานทั้งหลาย
เห็ นสิ่ งที่ น าสะอิดสะเอียนซึ่ ง
กระทําให เกิ ดการรกร างว าง
เปลา ที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ
ไดกลาวถึงนั้น ตั้ งอยู ในสถาน
บริสุทธิ์" (ผูใดก็ตามที่ไดอานก็
ใหผูนั้นเขาใจเอาเถิด)
16 "เวลานั้นใหผูที่ อยู ในแควน
ยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลาย
17 ผู ที่ อยู บนดาดฟ าหลั งคา
บาน อยาใหลงมาเก็บขาวของ
ใดๆออกจากบานของตน
18 ผูที่ อยูตามทุ งนา อยาให
กลับไปเอาเสื้อผาของตน
19 แตในวันเหลานั้ น วิบัติจะ
เกิดข้ึนแกหญิงที่มีครรภ หรือ
หญิงที่มีลูกออนกินนมอยู
20 จงอธิษฐานขอเพ่ือการที่ทาน
ตองหนีนั้นจะไมตกในฤดูหนาว
หรือในวันสะบาโต
21 ดวยวา ในคราวนั้นจะเกิด
ความทุกขลําบากใหญย่ิง อยาง
ที่ ไม เคยมีตั้ งแต เร่ิ มโลกมาจน
ถึงเวลานี้ และจะไมมีตอไปอีก
เลย
22 และถามิไดทรงให วันเหลา
นั้นยนสั้นเขา จะไมมีเนื้ อหนัง
ใดๆรอดไดเลย แตเพราะทรง
เห็นแกผูที่ เลือกสรรไว จึงทรง

ใหวันเหลานั้นยนสั้นเขา
23 ในเวลานั้น ถาผู ใดจะบอก
พวกทานวา `ดูเถิด พระคริสต
อยูที่นี่' หรือ `อยูที่โนน' อยา
ไดเชื่อเลย
24 ดวยวาจะมีพระคริสตเทียม
เท็ จและผู พยากรณ เที ยมเท็ จ
เกิดข้ึนหลายคน และจะทํา
หมายสําคัญอั นใหญ และการ
มหัศจรรย ถาเปนไปไดจะลอ
ลวงแมผูที่ทรงเลือกสรรใหหลง
25 ดูเถิด เราไดบอกทานทั้ ง
หลายไวกอนแลว
26 เหตุฉะนั้น ถาใครจะบอก
ทานทั้งหลายวา `ดูเถิด ทานผู
นั้ นอยู ในถิ่นทุรกันดาร' ก็จง
อยาออกไป หรือจะวา `ดูเถิด
อยูที่หองลับ' ก็จงอยาเชื่อ
บุตรมนุษยจะเสด็จกลับมา

พรอมดวยสงาราศี
(มก 13:24-27; ลก 21:25)

27 ด วยว าฟ าแลบมาจากทิ ศ
ตะวันออกสองไปจนถึงทิศตะ-
วันตกฉันใด การเสด็จมาของ
บุตรมนุษยก็จะเปนฉันนั้น
28 ดวยวาซากศพอยูที่ไหน ฝูง
นกอินทรีก็จะตอมกันอยูที่นั่น
29 แตพอสิ้ นความทุกขลําบาก
แหงวันเหลานั้นแลว `ดวงอา-
ทิตยจะมืดไปและดวงจันทรจะ
ไมสองแสง ดวงดาวทั้ งปวงจะ
ตกจากฟา 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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อํานาจในท องฟ าจะสะเทื อน
สะทานไป'
30 เมื่อนั้นหมายสําคัญแหงบุตร
มนุษยจะปรากฏข้ึ นในทองฟ า
`มนุษยทุกตระกูลทั่ วโลกจะไว
ทุกข' แลวเขาจะเห็น `บุตร
มนุษย เสด็ จมาบนเมฆในท อง
ฟา' พรอมดวยฤทธานุภาพและ
สงาราศีเปนอันมาก
31 พระองคจะทรงใช เหลาทูต
สวรรคของพระองคมาดวยเสียง
แตรอันดังย่ิงนัก ใหรวบรวมคน
ทั้ งปวงที่พระองคทรงเลือกสรร
ไวแลวจากลมทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต
ที่สุดฟาขางนี้ จนถึงที่สุดฟาขาง
โนน

จากความทุกขเวทนา
ถึงการเสวยสุขพันป

ของพระองค
(มก 13:28-29; ลก 21:29)

32 บัดนี้ จงเรียนคําอุปมาเรื่ อง
ตนมะเดื่อ เมื่อกิ่ งกานยังออน
และแตกใบแลว ทานก็รู วาฤดู
รอนใกลจะถึงแลว
33 เชนนั้นแหละ เมื่ อทานทั้ ง
หลายเห็นสิ่งทั้งปวงนี้ ก็ใหรูวา
เหตุการณนั้นมาใกลจะถึงประตู
แลว
34 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา คนชั่วอายุนี้จะไมลวง
ลับไปจนกวาสิ่ งทั้ งปวงนี้จะสํา-
เร็จ

35 ฟาและดินจะลวงไป แตคํา
ของเราจะสูญหายไปหามิไดเลย
จงเฝารอการเสด็จกลับมา

อยางไมคาดหมาย
ของพระคริสต

(มก 13:32-37; ลก 21:34)
36 แตวันนั้น โมงนั้น ไมมีใครรู
ถึงบรรดาทูตสวรรคในสวรรคก็
ไมรู รู แตพระบิดาของเราองค
เดียว
37 ด วยสมั ยของโนอาห เป น
อยางไร เมื่อบุตรมนุษยเสด็จมา
ก็จะเปนอยางนั้นดวย
38 เพราะวาเมื่อกอนวันน้ําทวม
นั้น คนทั้ งหลายไดกินและดื่ม
กัน ทําการสมรสและยกใหเปน
สามีภรรยากัน จนถึงวันที่
โนอาหเขาในนาวา
39 และน้ําท วมไดมากวาดเอา
พวกเขาไปสิ้ นโดยไม ทั นรู ตั ว
ฉันใด เมื่อบุตรมนุษยเสด็จมาก็
จะเปนฉันนั้นดวย
40 เมื่อนั้นสองคนจะอยูที่ทุงนา
จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคน
หนึ่ง
41 หญิงสองคนโมแปงอยูที่ โรง
โม จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคน
หนึ่ง
42 เหตุฉะนั้น จงเฝาระวังอยู
เพราะทานไมรูวา องคพระผู
เปนเจาของทานจะเสด็จมาเวลา
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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43 จงจําไวอยางนี้เถิดวา ถาเจา
ของบานลวงรู ไดว าขโมยจะมา
ยามใด เขาก็จะเฝาระวัง และไม
ยอมใหทะลวงเรือนของเขาได
44 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
เตรียมพรอมไวเชนกัน เพราะ
ในโมงที่ ท านไม คิ ดไม ฝ นนั้ น
บุตรมนุษยจะเสด็จมา

ผูรับใช
ท่ีไมสัตยซ่ือ

45 ใครเปนผู รับใชสัตยซื่อและ
ฉลาด ที่นายไดตั้งไวเหนือพวก
ผู รับใชสําหรับแจกอาหารตาม
เวลา
46 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยู
อยางนั้น ผู รับใชผูนั้นก็จะเปน
สุข
47 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา นายจะตั้งเขาไวใหดูแล
บรรดาขาวของของทานทุกอยาง
48 แตถาผู รับใชชั่ วนั้นจะคิดใน
ใจวา `นายของขาคงมาชา'
49 แลวจะตั้ งตนโบยตีเพ่ื อนผู
รั บใช และกิ นดื่ มอยู กั บพวก
ข้ีเมา
50 นายของผูรับใชผูนั้นจะมาใน
วันที่เขาไมคิด ในโมงที่เขาไมรู
51 และจะทําโทษเขาถึ งสาหั ส
ทั้ งจะขับไลใหเขาไปเขาสวนกับ
พวกคนหนาซื่ อใจคด ซึ่ งที่ นั่น
จะมีแตการรองไหขบเข้ียวเคี้ยว
ฟน"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
สาวพรหมจารีสิบคน

25"เมื่ อถึงวันนั้ น อา-
ณาจักรแห งสวรรค จะ

เปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี
สิบคนถือตะเกียงของตนออกไป
รับเจาบาว
2ในพวกเธอเปนคนที่มีปญญา
หาคนและเปนคนโงหาคน
3พวกที่ โงนั้ นเอาตะเกียงของ
ตนไป แตหาไดเอาน้ํามันไปดวย
ไม
4แตคนที่ มี ปญญานั้ นได เอา
น้ํามันใสภาชนะไปกับตะเกียง
ของตนดวย
5 เมื่อเจาบาวยังชาอยู พวกเธอ
ทุกคนก็พากันงวงเหงาและหลับ
ไป
6ครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงรอง
มาวา `ดูเถิด เจาบาวมาแลว จง
ออกมารับทานเถิด'
7บรรดาหญิงพรหมจารี เหล า
นั้ นก็ลุกข้ึนตกแตงตะเกียงของ
ตน
8พวกที่ โงนั้ นก็พูดกับพวกที่ มี
ปญญาวา `ขอแบงน้ํามันของ
ทานใหเราบาง เพราะตะเกียง
ของเราดับอยู'
9พวกที่มีปญญาจึงตอบวา `ทํา
อยางนั้นไมได เกรงวาน้ํามันจะ
ไมพอสําหรับเราและเจา จงไป
หาคนขาย ซื้อสําหรับตัวเองจะ

(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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ดีกวา'
10 เมื่ อพวกเธอกําลังไปซื้ อนั้ น
เจาบาวก็มาถึง ผูที่พรอมอยู
แล วก็ ได เข าไปกับท านในพิธี
สมรสนั้น แลวประตูก็ปด
11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอีก
พวกหนึ่ งก็มารองวา `ทานเจา
ขาๆ ขอเปดใหขาพเจาทั้งหลาย
ดวย'
12 ฝายทานตอบวา `เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา เรา
ไมรูจักทาน'
13 เหตุฉะนั้น จงเฝาระวังอยู
เพราะทานทั้ งหลายไมรูกําหนด
วันหรือโมงที่บุตรมนุษยจะเสด็จ
มา
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต

14 อาณาจั กรแห งสวรรค ยั ง
เปรียบเหมือนชายผูหนึ่งจะออก
เดินทางไปยังเมืองไกล จึงเรียก
พวกผูรับใชของตนมา และฝาก
ทรัพยสมบัติของเขาไว
15 คนหนึ่ งท านใหห าตะลันต
คนหนึ่งสองตะลันต และอีกคน
หนึ่ งตะลันตเดียว ตามความ
สามารถของแตละคน แลวทาน
ก็ออกเดินทางทันที
16 คนที่ ได รับหาตะลันตนั้ นก็
เอาเงินนั้นไปคาขาย ไดกําไรมา
อีกหาตะลันต
17 คนที่ ไดรับสองตะลันตนั้ นก็
ไดกําไรอีกสองตะลันต เหมือน

กัน
18 แตคนที่ ได รับตะลันต เดียว
ไดขุดหลุมซอนเงินของนายไว
19 ครั้นอยูมาชานาน นายจึงมา
คิดบัญชีกับผูรับใชเหลานั้น
20 คนที่ ได รับห าตะลันตก็ เอา
เงินกําไรอีกหาตะลันตมาชี้ แจง
วา `นายเจาขา ทานไดมอบเงิน
หาตะลันตไวกับขาพเจา ดูเถิด
ข าพเจ าได กําไรมาอี กห าตะ-
ลันต'
21 นายจึงตอบเขาวา `ดีแลว
เจ าเปนผู รั บใชดี และสั ตยซื่ อ
เจาสัตยซื่อในของเล็กนอย  เรา
จะตั้งเจาใหดูแลของมาก เจาจง
ปรีดีรวมสุขกับนายของเจาเถิด'
22 คนที่ ได รับสองตะลันตมาชี้
แจงดวยวา `นายเจาขา ทานได
มอบเงินสองตะลันตไวกับขาพ-
เจา ดูเถิด ขาพเจาไดกําไรมาอีก
สองตะลันต'
23 นายจึงตอบเขาวา `ดีแลว
เจ าเปนผู รั บใชดี และสั ตยซื่ อ
เจาสัตยซื่อในของเล็กนอย  เรา
จะตั้งเจาใหดูแลของมาก เจาจง
ปรีดีรวมสุขกับนายของเจาเถิด'
24 ฝายคนที่ ไดรับตะลันตเดียว
มาชี้แจงวา `นายเจาขา ขาพเจา
รู จักท านวาท านเปนคนใจแข็ง
เกี่ ยวผลที่ทานมิไดหวาน เก็บ
ส่ําสมที่ทานมิไดโปรย
25 ขาพเจ ากลั วจึ งเอาเงินตะ-

(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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ลันตของทานไปซอนไวใตดิน ดู
เถิด นี่แหละเงินของทาน'
26 นายจึงตอบเขาวา `เจาผู รับ
ใชชั่ วชาและเกียจคราน เจาก็
รู อยู วาเราเกี่ ยวที่ เรามิไดหวาน
เก็บส่ําสมที่เรามิไดโปรย
27 เหตุฉะนั้น เจาควรเอาเงิน
ของเราไปฝากไวที่ธนาคาร เมื่อ
เรามาจะไดรับเงินของเรา ทั้ ง
ดอกเบ้ียดวย
28 เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะ-
ลันตเดียวนั้นจากเขาไปใหคนที่
มีสิบตะลันต
29 ดวยวาทุกคนที่มีอยูแลว จะ
เพ่ิมเติมใหแก ผูนั้ นจนมี เหลือ
เฟอ แตผูที่ไมมี แมวาซึ่งเขามี
อยูก็จะตองเอาไปจากเขา
30 จงเอาเจาผู รับใชที่ ไรประ-
โยชนนี้ ไปทิ้ งเสียที่ มืดภายนอก
ซึ่ งที่นั่นจะมีการรองไหขบเข้ียว
เค้ียวฟน'

การพิพากษาบรรดา
ชนชาติตางๆ

31 เมื่อบุตรมนุษยจะเสด็จมาใน
สงาราศีของพระองคพรอมกับ
เหลาทูตสวรรคอันบริสุทธิ์ ทั้ ง
ปวง เมื่อนั้นพระองคจะประทับ
บนพระที่นั่ งอันรุงเรืองของพระ
องค
32 บรรดาประชาชาติต างๆจะ
ประชุมพรอมกันตอพระพักตร
พระองค และพระองคจะทรง

แยกมนุษยทั้ งหลาย โดยแยก
พวกหนึ่ งออกจากอีกพวกหนึ่ ง
เหมื อนอย างผู เลี้ ยงแกะแยก
แกะออกจากแพะ
33 และพระองค จะทรงจั ดฝู ง
แกะให อยู เบ้ื องขวาพระหั ตถ
ของพระองค แตฝูงแพะนั้นจะ
ทรงจัดใหอยูเบ้ืองซาย
34 ขณะนั้น พระมหากษัตริยจะ
ตรัสแกบรรดาผู ที่ อยู เบ้ื องขวา
พระหัตถของพระองควา `ทาน
ทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระ
บิดาของเรา จงมารับเอาราชอา-
ณาจักรซึ่ งไดตระเตรียมไวสํา-
หรับท านทั้ งหลายตั้ งแต แรก
สรางโลกเปนมรดก
35 เพราะวาเมื่อเราหิว ทานทั้ง
หลายก็ไดจัดหาใหเรากิน เรา
กระหายน้ํา ทานก็ใหเราดื่ม เรา
เปนแขกแปลกหนา ทานก็ได
ตอนรับเราไว
36 เราเปลือยกาย ทานก็ไดให
เสื้ อผาเรานุ งหม เมื่ อเราเจ็บ
ปวย ทานก็ไดมาเย่ียมเรา เมื่อ
เราตองจําอยูในคุก ทานก็ไดมา
เย่ียมเรา'
37 เวลานั้ นบรรดาผู ชอบธรรม
จะกราบทูลพระองควา `พระ
องคเจาขา ที่ ขาพระองคเห็น
พระองคทรงหิว และไดจัดมา
ถวายแดพระองคแตเมื่อไร หรือ
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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พระองคดื่มแตเมื่อไร
38 ที่ขาพระองคไดเห็นพระองค
ทรงเปนแขกแปลกหนา และ
ไดตอนรับพระองคไวแตเมื่อไร
หรือเปลือยพระกาย และไดสวม
ฉลองพระองคใหแตเมื่อไร
39 ที่ ข าพระองค เห็นพระองค
ประชวรหรื อต องจําอยู ในคุ ก
และได มาเฝ าพระองค นั้ นแต
เมื่อไร'
40 แลวพระมหากษัตริยจะตรัส
ตอบเขาวา `เราบอกความจริง
แกทานทั้ งหลายวา ซึ่ งทานได
กระทําแกคนใดคนหนึ่ งในพวก
พ่ีนองของเรานี้ถึงแมจะต่ําตอย
เพียงไร ก็เหมือนไดกระทําแก
เราดวย'
41 แล วพระองค จะตรั สกั บ
บรรดาผูที่อยูเบ้ืองซายพระหัตถ
ดวยวา `ทานทั้ งหลาย ผูตอง
สาปแชง จงถอยไปจากเราเขาไป
อยูในไฟซึ่งไหมอยูเปนนิตย ซึ่ง
เตรียมไวสําหรับพญามารและ
สมุนของมันนั้น
42 เพราะวาเมื่อเราหิว ทานก็
มิไดใหเรากิน เรากระหายน้ํา
ทานก็มิไดใหเราดื่ม
43 เราเปนแขกแปลกหนา ทาน
ก็ไมไดตอนรับเราไว เราเปลือย
กาย ทานก็ไมไดใหเสื้อผาเรานุง
หม เราเจ็บปวยและตองจําอยู
ในคุก ทานไมไดเย่ียมเรา'

44 เขาทั้ งหลายจะทูลพระองค
ดวยวา `พระองคเจาขา ที่ ขา
พระองคไดเห็นพระองคทรงหิว
หรือทรงกระหายน้ํา หรือทรง
เปนแขกแปลกหนาหรือเปลือย
พระกาย หรือประชวร หรือตอง
จําอยูในคุก และขาพระองคมิได
ปรนนิบัติพระองคนั้นแตเมื่อไร'
45 เมื่อนั้นพระองคจะตรัสตอบ
เขาวา `เราบอกความจริงแก
ทานทั้ งหลายวา ซึ่ งทานมิได
กระทําแกผู ต่ําตอยที่ สุดสักคน
หนึ่ งในพวกนี้ ก็เหมือนทานมิ
ไดกระทําแกเรา'
46 และพวกเหลานี้ จะตองออก
ไปรับโทษอยู เปนนิตย แตผู
ชอบธรรมจะเขาสูชีวิตนิรันดร"

พวกปุโรหิตใหญ
และพวกผูใหญ

วางแผนจะฆาพระเยซู
(มก 14:1-2; ลก 22:1-2)

26ตอมาเมื่อพระเยซูตรัส
ถ อยคําเหล านี้ เส ร็ จ

แลว พระองคจึงรับสั่ งแกพวก
สาวกของพระองควา
2"ทานทั้ งหลายรู อยู วาอีกสอง
วันจะถึงเทศกาลปสกา และบุตร
มนุษย จะต องถู กทรยศให ถู ก
ตรึงที่กางเขน"
3ครั้งนั้นพวกปุโรหิตใหญ พวก
ธรรมาจารย และพวกผู ใหญ
ของประชาชนได ประชุ มกั น

(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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ที่คฤหาสนของมหาปุโรหิต ผูซึ่ง
เรียกขานกันวา คายาฟาส
4ปรึกษากันเพ่ือจะจับพระเยซู
ดวยอุบายเอาไปฆาเสีย
5แตพวกเขาพูดวา "ในวันเทศ-
กาลเลี้ยงอยาพ่ึงทําเลย กลัววา
ประชาชนจะเกิดการวุนวาย"
มารียชาวบานเบธานีชโลม
พระเยซูตอหนาคนท้ังหลาย
(มก 14:3-9; ยน 12:1-8)

6ในคราวที่พระเยซูทรงประทับ
อยู หมู บานเบธานีในเรือนของ
ซีโมนคนโรคเรื้อน
7ขณะเมื่อพระองคทรงเอนพระ
กายลงเสวยอยู มีหญิงผูหนึ่งถือ
ผอบน้ํามันหอมราคาแพงมาก
มาเฝาพระองค แลวเทน้ํามันนั้น
บนพระเศียรของพระองค
8พวกสาวกของพระองค เมื่ อ
เห็นก็ไมพอใจ จึงวา "เหตุใดจึง
ทําใหของนี้เสียเปลา
9ดวยน้ํามันนี้ ถาขายก็ไดเงิน
มาก แลวจะแจกใหคนจนก็ได"
10 เมื่ อพระเยซู ทรงทราบจึ ง
ตรัสแกเขาวา "กวนใจหญิงนี้
ทําไม เธอไดกระทําการดีแกเรา
11 ดวยวา คนยากจนมีอยูกับ
ทานเสมอ แตเราไมอยูกับทาน
เสมอไป
12 ซึ่ งหญิงนี้ ได เทน้ํามันหอม
บนกายเรา เธอกระทําเพ่ือการ
ศพของเรา

13 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ที่ไหนๆทั่วโลกซึ่ งขาว
ประเสริฐนี้จะประกาศไป การซึ่ง
หญิงนี้ ไดกระทําจะเลื่ องลือไป
เปนที่ระลึกถึงเขาที่นั่นดวย"

ยูดาสตกลงที่จะ
ทรยศพระองค

(มก 14:10-11; ลก 22:3-6)
14 ครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก
สิบสองคนชื่อ ยูดาสอิสคาริโอท
ไดไปหาพวกปุโรหิตใหญ
15 ถามวา "ถาขาพเจาจะมอบ
พระองคไวแกทาน ทานทั้ ง
หลายจะใหอะไรขาพเจา" ฝาย
เขาก็สัญญาจะใหเหรียญเงินแก
ยูดาสสามสิบเหรียญ
16 ตั้งแตเวลานั้นมายูดาสก็คอย
หาชองที่จะทรยศพระองค

การจัดเตรียมเบื้องตน
สําหรับเทศกาลปสกา

17 ในวันตนเทศกาลกินขนมปง
ไรเชื้อ พวกสาวกมาทูลถามพระ
เยซูวา "พระองคทรงปรารถนา
จะให ข าพระองค ทั้ งหลายจั ด
เตรียมปสกาใหพระองคเสวยที่
ไหน"
18พระองคจึงตรัสวา "จงเขาไป
หาผูหนึ่งในกรุงนั้น บอกเขาวา
`พระอาจารยวา เวลาของเรามา
ใกลแลว เราจะถือปสกาที่บาน
ของทานพรอมกับพวกสาวกของ
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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19 ฝายสาวกเหลานั้ นก็กระทํา
ตามที่พระเยซูทรงรับสั่ง แลวได
จัดเตรียมปสกาไวพรอม

อาหารมื้อแรก
กอนเทศกาลปสกา

(มก 14:17; ยน 13:2-30)
20 ครั้นถึงเวลาพลบค่ํา พระ
องค เอนพระกายลงร วมสํารับ
กับสาวกสิบสองคน
21 เมื่ อรับประทานกันอยู พระ
องคจึงตรัสวา "เราบอกความ
จริงแกทานทั้งหลายวา คนหนึ่ง
ในพวกทานจะทรยศเรา"
22 ฝ ายพวกสาวกก็พากันเปน
ทุกขนัก ตางคนตางเร่ิมทูลถาม
พระองควา "พระองคเจาขา คือ
ขาพระองคหรือ"
23 พระองคตรัสตอบวา "ผูที่
เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับ
เรา ผูนั้นแหละที่จะทรยศเรา
24 บุตรมนุษยจะเสด็จไปตามที่
ได เขียนไว ว าดวยพระองคนั้ น
แตวิบัติแกผูที่ทรยศบุตรมนุษย
ถาคนนั้นมิไดบังเกิดมาก็จะเปน
การดีตอคนนั้นเอง"
25 ยูดาสที่ ไดทรยศพระองคทูล
ถามวา "อาจารยเจาขา คือขา
พระองคหรือ" พระองคตรัส
ตอบเขาวา "ทานพูดเองแลวนี่"

การตั้งพิธีศีลระลึก
(มก 14:22-25; ลก 22:17)

26 ระหวางอาหารมื้ อนั้ น พระ

เยซูทรงหยิบขนมปงมา และเมื่อ
ขอบพระคุณแลว ทรงหักสงให
แกเหลาสาวกตรัสวา "จงรับกิน
เถิด นี่เปนกายของเรา"
27 แลวพระองคจึงทรงหยิบถวย
มาขอบพระคุณและส งให เขา
ตรัสวา "จงรับไปดื่มทุกคนเถิด
28 ดวยวา นี่ เปนโลหิตของเรา
อันเปนโลหิตแห งพันธสัญญา
ใหม ซึ่ งตองหลั่ งออกเพ่ือยก
บาปโทษคนเปนอันมาก
29 เราบอกทานทั้งหลายวา เรา
จะไมดื่ มน้ําผลแหงเถาองุ นตอ
ไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวันที่
เราจะดื่มกันใหมกับพวกทานใน
อาณาจักรแหงพระบิดาของเรา"

ทรงพยากรณวา
เปโตรจะปฏิเสธพระองค

(มก 14:26-31; ลก 22:31)
30 เมื่ อพวกเขารองเพลงสรร-
เสริญแลว เขาก็พากันออกไปยัง
ภูเขามะกอกเทศ
31 ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเหลา
สาวกวา "ในคืนวันนี้ทานทุกคน
จะสะดุดเพราะเรา ดวยมีคํา
เขียนไววา `เราจะตีผูเลี้ยงแกะ
และแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจาย
ไป'
32 แตเมื่อเราฟนข้ึนมาแลว เรา
จะไปยังแคว นกาลิ ลีกอนหน า
ทาน"
33 ฝายเปโตรทูลตอบพระองค

(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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วา "แมคนทั้ งปวงจะสะดุด
เพราะพระองค ขาพระองคจะ
สะดุดก็หามิไดเลย"
34 พระเยซูตรัสกับเขาวา "เรา
บอกความจริงแกทานวา ในคืน
นี้กอนไกขัน ทานจะปฏิเสธเรา
สามครั้ง"
35 เปโตรทูลพระองควา "ถึงแม
ขาพระองคจะตองตายกับพระ
องค ขาพระองคก็จะไมปฏิเสธ
พระองคเลย" เหลาสาวกก็ทูล
เชนนั้นเหมือนกันทุกคน

พระเยซูในสวนเกทเสมนี
ใกลวันส้ินพระชนม
(มก 14:32-42)

36 แลวพระเยซูทรงพาสาวกมา
ยังที่แหงหนึ่งเรียกวา เกทเสมนี
แลวตรัสกับสาวกวา "จงนั่ งอยู
ที่ นี่ ขณะเมื่ อเราจะไปอธิษฐาน
ที่โนน"
37 พระองคก็พาเปโตรกับบุตร
ชายทั้ งสองของเศเบดี ไปด วย
พระองคทรงเริ่ มโศกเศร าและ
หนักพระทัยย่ิงนัก
38 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"ใจของเราเปนทุกข แทบจะตาย
จงเฝาอยูกับเราที่นี่เถิด"
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน
ของพระเยซูในสวนเกทเสมนี
(ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)

39 แลวพระองคเสด็จดําเนินไป
อีกหนอยหนึ่ ง ก็ซบพระพักตร

ลงถึงดิน อธิษฐานวา "โอ พระ
บิดาของขาพระองค ถาเปนได
ขอใหถวยนี้ เลื่ อนพนไปจากขา
พระองคเถิด แตอยางไรก็ดี
อยาใหเปนตามใจปรารถนาของ
ขาพระองค แตใหเปนไปตาม
พระทัยของพระองค"
40 พระองค จึงเสด็จกลับมายัง
สาวกเหลานั้น เห็นเขานอนหลับ
อยู และตรัสกับเปโตรวา "เปน
อยางไรนะ ทานทั้งหลายจะคอย
เฝาอยูกับเราสักชั่ วเวลาหนึ่ งไม
ไดหรือ
41 จงเฝ าระวั งและอธิ ษฐาน
เพ่ือทานจะไมเขาในการทดลอง
จิตใจพรอมแลวก็จริง แตเนื้ อ
หนังยังออนกําลัง"
42พระองคจึงเสด็จไปอธิษฐาน
ครั้งที่สองอีกวา "โอ ขาแตพระ
บิดาของขาพระองค ถาถวยนี้
เลื่ อนพนไปจากขาพระองคไม
ได และขาพระองคจําตองดื่ ม
แลว ก็ใหเปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค"
43 ครั้นพระองคเสด็จกลับมาก็
ทรงพบสาวกนอนหลับอีกเพราะ
เขาลืมตาไมข้ึน
44พระองคจึงทรงละพวกเขาไว
เสด็จไปอธิษฐานครั้ งที่สามดวย
ถอยคําเชนเดิมอีก
45 แลวพระองคเสด็จมายังพวก
สาวกของพระองค ตรัสวา

(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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"เดี๋ ยวนี้ จงนอนตอไปใหหาย
เหนื่อยเถิด ดูเถิด เวลามาใกล
แลว และบุตรมนุษยจะตองถูก
ทรยศให ตกอยู ในมื อของคน
บาป
46 ลุกข้ึนไปกันเถิด ดูเถิด ผูที่
จะทรยศเรามาใกลแลว"

การทรยศและ
การจับกุมพระเยซู

(มก 14:43-50; ลก 22:47)
47พระองคตรัสยังไมทันขาดคํา
ดูเถิด ยูดาส คนหนึ่ งในเหลา
สาวกสิบสองคนนั้น ไดเขามา
และมีประชาชนเปนอันมากถือ
ดาบ ถือไมตะบอง มาจากพวก
ปุโรหิตใหญและพวกผูใหญแหง
ประชาชน
48 ผู ที่ จะทรยศพระองคนั้ นได
ใหอาณัติสัญญาณแกเขาวา "เรา
จะจุบผูใด ก็เปนผูนั้นแหละ จง
จับกุมเขาไวใหแนนหนาเถิด"
49 ขณะนั้น ยูดาสตรงมาหาพระ
เยซูทูลวา "สวัสดี พระอาจารย"
แลวจุบพระองค
50 พระ เยซู ตรั สกั บ เ ข า ว า
"สหายเอย มาที่นี่ ทําไม" คน
เหลานั้นก็เขามาจับพระเยซูและ
คุมไป
51 ดูเถิด มีคนหนึ่งที่อยูกับพระ
เยซู ย่ืนมือชักดาบออก ฟนหู
ผู รับใชคนหนึ่ งของมหาปุโรหิต
ขาด

52พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "จง
เอาดาบของทานใสฝกเสีย ดวย
วา บรรดาผู ถือดาบจะพินาศ
เพราะดาบ
53 ทานคิดวาเราจะอธิษฐานขอ
พระบิดาของเรา และในบัดเดี๋ยว
นั้นพระองคจะทรงประทานทูต
สวรรคแกเรากวาสิบสองกองไม
ไดหรือ
54 แตถาเปนเชนนั้นพระคัมภีร
ที่ วา จําจะตองเปนอยางนี้ จะ
สําเร็จไดอยางไร"
55 ขณะนั้นพระเยซูตรัสกับหมู
ชนวา "ทานทั้ งหลายเห็นเรา
เปนโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะ-
บองออกมาจับเรา เราไดนั่งกับ
ทานทั้ งหลายสั่ งสอนในพระวิ-
หารทุกวัน ทานก็หาไดจับเราไม
56 แตเหตุการณทั้งสิ้นที่ไดบัง-
เกิดข้ึนนี้ ก็เพ่ือจะสําเร็จตาม
พระคัมภีรที่ พวกศาสดาพยา-
กรณไดเขียนไว"  แลวสาวกทั้ง
หมดก็ไดละทิ้ งพระองคไวและ
พากันหนีไป

พระเยซูทรงอยูตอหนา
คายาฟาสและสภา

(มก 14:53-65; ยน 18:12)
57 ผู ที่ จั บพระเยซู ได พาพระ
องคไปยังคายาฟาสมหาปุโรหิต
ที่ซึ่ งพวกธรรมาจารยและพวกผู
ใหญไดประชุมกันอยู
58 แตเปโตรไดติดตามพระองค

(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
ไปหางๆ จนถึงคฤหาสนของ
มหาปุโรหิต แลวเขาไปนั่ งขาง
ในกับคนใช เพ่ือจะดูวาเร่ืองจะ
จบลงอยางไร
59พวกปุโรหิตใหญ พวกผูใหญ
กั บบรรดาสมาชิ กสภาได หา
พยานเท็จมาเบิกปรักปรําพระ
เยซู เพ่ือจะประหารพระองคเสีย
60 แตหาหลักฐานไมได เออ ถึง
แมมีพยานเท็จหลายคนมาให
การก็หาหลักฐานไมได ในที่สุด
ก็มีพยานเท็จสองคนมา
61 กลาววา "คนนี้ ไดวา `เรา
สามารถจะทําลายพระวิหารของ
พระเจา และจะสรางข้ึนใหมใน
สามวัน'"
62 มหาปุ โรหิ ตจึ งลุ กข้ึ นถาม
พระองควา "ทานจะไมตอบ
อะไรหรือ คนเหลานี้ เปนพยาน
ปรักปรําทานดวยเรื่องอะไร"
63 แตพระเยซูทรงนิ่ งอยู มหา
ปุโรหิตจึ งกล าวแกพระองควา
"เราสั่ งใหทานปฏิญาณโดยอาง
พระเจาผูทรงพระชนมอยู ให
บอกเราวา ทานเปนพระคริสต
พระบุตรของพระเจาหรือไม"
64พระเยซูตรัสกับเขาวา "ทาน
วาถูกแลว และย่ิงกวานั้นอีก เรา
บอกทานทั้ งหลายวา ในเวลา
เบ้ืองหนานั้ น ทานทั้ งหลายจะ
ได เห็นบุตรมนุษย นั่ งข างขวา
พระหัตถของผูทรงฤทธานุภาพ

และเสด็ จมาบนเมฆแห งฟ า
สวรรค"
65 ขณะนั้ นมหาปุ โรหิ ตจึ งฉีก
เสื้อของตน แลววา "เขาไดพูด
หมิ่นประมาทแลว เราตองการ
พยานอะไรอีกเลา ดูเถิด บัดนี้
ท านทั้ งหลายก็ ได ยิ นเขาพู ด
หมิ่นประมาทแลว
66 ท านทั้ งหลายคิดเห็นอย าง
ไร" คนทั้งปวงก็ตอบวา "เขามี
ความผิดถึงตาย"
67 แล วเขาถ มน้ํ าลายรดพระ
พักตรพระองคและตีพระองค
และคนอื่นเอาฝามือตบพระองค
68 แลววา "เจาพระคริสต จง
พยากรณใหเรารูวาใครตบเจา"
69 ขณะนั้ นเปโตรนั่ งอยู ภาย
นอกบริเวณคฤหาสนนั้น มีสาว
ใชคนหนึ่งมาพูดกับเขาวา "เจา
ไดอยูกับเยซูชาวกาลิลีดวย"
70 แตเปโตรไดปฏิเสธตอหนา
คนทั้งปวงวา "ที่เจาวานั้นขาไม
รูเร่ือง"
71 เมื่ อเปโตรไดออกไปที่ ระ-
เบียง สาวใชอีกคนหนึ่ งแลเห็น
จึงบอกคนทั้ งปวงที่ อยูที่ นั่ นวา
"คนนี้ ไดอยูกับเยซูชาวนาซาเร็ธ
ดวย"
72 เปโตรจึงปฏิเสธอีก ดวยคํา
ปฏิญาณวา "ขาไมรูจักคนนั้น"
73 อีกสักครูหนึ่ งคนทั้ งหลายที่
ยืนอยูใกลๆนั้นก็มาวาแกเปโตร

(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 1966มัทธิว 26, 27
วา "เจาเปนคนหนึ่ งในพวกนั้น
แนแลว ดวยวาสําเนียงของเจา
ก็สอตัวเจาเอง"
74 แล วเปโตรก็ เ ร่ิ มสบถและ
สาบานวา "ขาไมรูจักคนนั้น" ใน
ทันใดนั้นไกก็ขัน
75 เปโตรจึงระลึกถึงคําของพระ
เยซูที่ตรัสแกเขาวา "กอนไกขัน
ทานจะปฏิเสธเราสามครั้ง" แลว
เปโตรก็ออกไปขางนอกรองไห
อยางขมข่ืนย่ิงนัก
สภามอบพระเยซูไวแกปลาต

27ครั้นรุงเชา บรรดาพวก
ปุโรหิตใหญและพวกผู

ใหญแห งประชาชนปรึกษากัน
ดวยเรื่องพระเยซู เพ่ือจะประ-
หารพระองคเสีย
2 เขาจึงมัดพระองคพาไปมอบ
ไวแกปอนทิอัสปลาตเจาเมือง

การสํานึกผิดและ
ความตายของยูดาส

(กจ 1:16-19)
3 เมื่อยูดาสผูทรยศพระองคเห็น
วาพระองคตองปรับโทษก็กลับ
ใจ นําเงินสามสิบเหรียญนั้นมา
คืนใหแกพวกปุโรหิตใหญและ
พวกผูใหญ
4กลาววา "ขาพเจาไดทําบาป
ที่ไดทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์" คน
เหลานั้นจึงวา "การนั้นเปนธุระ
อะไรของเรา เจาตองรับธุระเอา
เอง"

5 ยูดาสจึงทิ้ งเงินนั้ นไวในพระ
วิหารและจากไป แลวเขาก็ออก
ไปผูกคอตาย
6พวกปุ โรหิ ตใหญ จึ งเก็ บเอา
เงินนั้นมาแลววา "เปนการผิด
พระราชบัญญัติที่จะเก็บเงินนั้น
ไวในคลังพระวิหาร เพราะเปน
คาโลหิต"
7 เขาก็ปรึกษากันและไดเอาเงิน
นั้นไปซื้อทุงชางหมอไว สําหรับ
เป นที่ ฝ งศพคนต างบ านต าง
เมือง
8 เหตุฉะนั้น ทุ งนั้นจึงเรียกวา
ทุงโลหิต จนถึงทุกวันนี้
9ครั้ งนั้นก็สําเร็จตามพระวจนะ
โดยเยเรมียศาสดาพยากรณ ซึ่ง
วา `และพวกเขาก็รับเงินสามสิบ
เหรียญ ซึ่งเปนราคาของผูที่ เขา
ตีราคาไวนั้น' คือที่คนอิสราเอล
บางคนตีราคาไว
10 `แลวไปซื้อทุงชางหมอ ตาม
ที่องคพระผู เปนเจาไดทรงบัญ-
ชาขาพเจา'
พระเยซูทรงอยูตอหนาปลาต

11 เมื่ อพระเยซู ทรงยืนอยู ตอ
หนาเจาเมือง เจาเมืองจึงถาม
พระองควา "ทานเปนกษัตริย
ของพวกยิวหรือ" พระเยซูตรัส
กับทานวา "ก็ทานวาแลวนี่"
12 แตเมื่อพวกปุโรหิตใหญและ
พวกผู ใหญ ไดฟ องกล าวโทษ
พระองค พระองคมิไดทรงตอบ

(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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หนา 1967 มัทธิว 27
ประการใด
13ปลาตจึงกลาวแกพระองควา
"ซึ่ งเขาไดกล าวความปรักปรํา
ทานเปนหลายประการนี้ ทาน
ไมไดยินหรือ"
14 แตพระองคก็มิไดตรัสตอบ
ทานสักคําเดียว เจาเมืองจึง
อัศจรรยใจย่ิงนัก

พวกยิวใหปลอยบารับบัส
ตัดสินใหพระเยซู
ถูกประหารชีวิต

15 ในเทศกาลเลี้ยงนั้ น เจา
เมืองเคยปลอยนักโทษคนหนึ่ ง
ใหแกหมูชนตามใจชอบ
16 คราวนั้น พวกเขามีนักโทษ
สําคัญคนหนึ่งชื่อบารับบัส
17 เหตุฉะนั้นเมื่อคนทั้งปวงชุม
นุมกันแลว ปลาตไดถามเขาวา
"เจาทั้ งหลายปรารถนาใหขาพ-
เจาปลอยผู ใดแกเจา บารับบัส
หรือพระเยซูที่ เรียกวา พระ
คริสต"
18 เพราะทานรูอยูแลววาเขาได
มอบพระองคไวดวยความอิจฉา
19 ขณะเมื่อปลาตนั่งบัลลังกพิ-
พากษาอยูนั้น ภรรยาของทาน
ไดใชคนมาเรียนทานวา "ทาน
อยาพัวพันกับเรื่ องของคนชอบ
ธรรมนั้นเลย ดวยวาวันนี้ ดิฉัน
ทุกขใจหลายประการกับความ
ฝนเกี่ยวกับทานผูนั้น"
20 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ

พวกผู ใหญก็ ยุ ยงหมู ชนขอให
ปลอยบารับบัส และใหประหาร
พระเยซูเสีย
21 เจาเมืองจึงถามเขาวา "ใน
สองคนนี้ เจาจะใหเราปลอยคน
ไหนใหแกเจา" เขาตอบวา "บา-
รับบัส"
22ปลาตจึงถามพวกเขาวา "ถา
อยางนั้น เราจะทําอยางไรแก
พระเยซูที่ เรียกวา พระคริสต"
เขาพากันรองแกทานวา "ให
ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด"
23 เจาเมืองถามวา "ตรึงทําไม
เขาไดทําผิดประการใด" แตเขา
ทั้ งหลายย่ิงรองวา "ใหตรึงเขา
เสียที่กางเขนเถิด"
24 เมื่อปลาตเห็นวาไมไดการมี
แตจะเกิดวุนวายข้ึน ทานก็เอา
น้ําลางมือตอหนาหมูชน แลววา
"เราไมมีผิดดวยเรื่องโลหิตของ
คนชอบธรรมคนนี้ เจารับธุระ
เอาเองเถิด"
25 บรรดาหมู ชนเรียนวา "ให
โลหิตของเขาตกอยูแกเรา ทั้ ง
บุตรของเราเถิด"
26 ทานจึงปลอยบารับบัสใหเขา
และเมื่ อท านได โบยตีพระเยซู
แลว ทานก็มอบพระองคใหถูก
ตรึงที่กางเขน

พระเยซูทรงถูกเยาะเยย
และถูกสวมมงกุฎหนาม

27พวกทหารของเจาเมืองจึงพา
(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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หนา 1968มัทธิว 27
พระเยซูไปไวในศาลาปรีโทเรียม
แลวก็รวมทหารทั้งกองลอมพระ
องคไว
28 และพวกเขาเปลื้ องฉลอง
พระองคออก เอาเสื้อสีแดงเขม
มาสวมพระองค
29 เมื่ อพวกเขาเอาหนามสาน
เปนมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียร
ของพระองค แลวเอาไมออให
ถือไวในพระหัตถเบ้ืองขวาของ
พระองค และเขาไดคุกเขาลงตอ
พระพักตรพระองค เยาะเยย
พระองควา "กษัตริยของพวกยิว
เจาขา ขอทรงพระเจริญ"
30 แลวเขาก็ถมน้ําลายรดพระ
องค และเอาไมออนั้นตีพระ
เศียรพระองค
31 เมื่ อพวกเขาเยาะเย ยพระ
องคแลว เขาถอดเสื้ อนั้ นออก
แลวเอาฉลองพระองคสวมให
และนําพระองคออกไปเพ่ื อจะ
ตรึงเสียที่กางเขน
32 ขณะที่ พวกเขาออกไปนั้ น
เขาไดพบชาวไซรีนคนหนึ่ งชื่ อ
ซีโมน เขาจึงเกณฑคนนั้นให
แบกกางเขนของพระองคไป

การตรึงท่ีกางเขน
(มก 15:24-32; ลก 23:27)

33 เมื่ อพวกเขามาถึ งสถานที่
แห งหนึ่ งซึ่ ง เรี ยกว ากลโกธา
แปลวา สถานที่กะโหลกศีรษะ
34 เขาเอาน้ําองุ นเปรี้ ยวระคน

กับของขมมาถวายพระองค เมื่อ
พระองคทรงชิมก็ไมเสวย
35 ครั้นตรึงพระองคที่ กางเขน
แลว เขาก็เอาฉลองพระองคมา
จับสลากแบงปนกันเพ่ือจะสํา-
เร็ จตามพระวจนะโดยศาสดา
พยากรณซึ่ งวา `เสื้ อผาของขา
พระองค เขาแบงปนกัน สวน
เสื้อของขาพระองคนั้น เขาก็จับ
สลากกัน'
36 แล วพวกเขาก็ นั่ งเฝ าพระ
องคอยูที่นั่น
37 และไดเอาถอยคําขอหาที่ลง
โทษพระองคไปติดไวเหนือพระ
เศียร ซึ่ งอานวา "ผูนี้ คือเยซู
กษัตริยของชนชาติยิว"
38 คราวนั้นมีโจรสองคนถูกตรึง
ไวพรอมกับพระองค ขางขวา
พระหัตถคนหนึ่ง ขางซายอีกคน
หนึ่ง
39 ฝายคนทั้ งหลายที่ เดินผาน
ไปมานั้นก็ดาทอพระองค สั่น
ศีรษะของเขา
40 กลาววา "เจาผูจะทําลายพระ
วิหารและสรางข้ึนในสามวันนะ
จงชวยตัวเองใหรอด ถาเจาเปน
บุตรของพระเจา จงลงมาจาก
กางเขนเถิด"
41 พวกปุโรหิตใหญ กับพวก
ธรรมาจารย และพวกผู ใหญก็
เยาะเยยพระองคเชนกันวา
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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แตชวยตัวเองใหรอดไมได ถา
เขาเปนกษัตริยของชาติอิสรา-
เอล ใหเขาลงมาจากกางเขน
เดี๋ยวนี้เถิด และเราจะเชื่อเขา
43 เขาไวใจในพระเจา ถาพระ
องคพอพระทัยในเขาก็ใหพระ
องคทรงชวยเขาใหรอดเดี๋ ยวนี้
เถิด ดวยเขาไดกลาววา `เราเปน
พระบุตรของพระเจา'"
44 ถึ งโจรที่ ถูกตรึ งไว กั บพระ
องค ก็ ยั งกล าวคําหยาบช าต อ
พระองคเหมือนกัน

เกิดความมืดตั้งแตเท่ียง
จนถึงบายสามโมง

พระเยซูทรงส้ินพระชนม
(มก 15:33-41; ลก 23:44)

45 แลวก็บังเกิดความมืดทั่วทั้ ง
แผนดิน ตั้งแตเวลาเที่ยงวัน จน
ถึงบายสามโมง
46 ครั้ นประมาณบ ายสามโมง
พระเยซูทรงรองเสียงดังวา "เอลี
เอลี ลามาสะบักธานี" แปลวา
"พระเจาของขาพระองค พระ
เจาของขาพระองค ไฉนพระ
องคทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย"
47 บางคนในพวกที่ ยืนอยูที่นั่น
เมื่อไดยินก็พูดวา  "คนนี้เรียก
เอลียาห"
48 ในทันใดนั้น คนหนึ่งในพวก
เขาว่ิ งไปเอาฟองน้ําชุบน้ําองุ น
เปรี้ยวเสียบปลายไมออ สงให
พระองคเสวย

49 แตคนอื่นรองวา "อยาเพ่ิง
ให เราคอยดูซิว าเอลียาหจะมา
ชวยเขาใหรอดหรือไม"
50 ฝายพระเยซู เมื่ อพระองค
รองเสียงดังอีกครั้ งหนึ่ ง ก็ทรง
ปลอยพระวิญญาณจิตออกไป
มานกั้นสถานท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด
ในพระวิหารขาดออกจากกัน
(ฮบ 9:3-8; 10:19-20)

51 และดูเถิด มานในพระวิหาร
ก็ขาดออกเปนสองทอนตั้ งแต
บนตลอดลาง แผนดินก็ไหว
ศิลาก็แตกออกจากกัน
52 อุโมงคฝงศพก็เปดออก ศพ
ของพวกวิ สุ ทธิ ชนหลายคนที่
ลวงหลับไปแลวไดเปนข้ึนมา
53 ภายหลังที่พระองคทรงเปน
ข้ึนมาแลว เขาทั้ งหลายก็ออก
จากอุโมงคพากันเขาไปในนคร
บริ สุ ทธิ์ ปรากฏแก คนเป นอั น
มาก
54 บัดนี้ เมื่อนายรอยและทหาร
ที่ เฝาพระเยซูอยูดวยกันไดเห็น
แผนดินไหวและเหตุการณเหลา
นั้ นซึ่ งบังเกิดข้ึน ก็พากันครั่ น
ครามย่ิงนัก จึงพูดกันวา "แท
จริ งท านผู นี้ เปนพระบุตรของ
พระเจา"
55 ที่นั่นมีหญิงหลายคนที่ไดติด
ตามพระเยซู จากแคว นกาลิ ลี
เพ่ือปรนนิบัติพระองค มองดู
อยูแตไกล

(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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56 ในพวกนั้น มีมารียชาวมัก-
ดาลา มารียมารดาของยากอบ
และโยเสส และมารดาของบุตร
เศเบดี
โยเซฟชาวบานอาริมาเธีย

นําพระศพของพระเยซูไปฝง
(มก 15:42-47; ลก 23:50)

(ยน 19:38-42)
57 ครั้นถึงเวลาพลบค่ํา มี
เศรษฐีคนหนึ่ งมาจากบานอาริ-
มาเธียชื่อโยเซฟ เปนสาวกของ
พระเยซูดวย
58 เขาไดเขาไปหาปลาตขอพระ
ศพพระเยซู ปลาตจึงสั่งใหมอบ
พระศพนั้นให
59 เมื่ อโยเซฟไดรับพระศพมา
แลว เขาก็เอาผาปานที่ สะอาด
พันหุมพระศพไว
60 แลวเชิญพระศพไปประดิษ-
ฐานไวที่อุโมงคใหมของตน ซึ่ง
เขาไดสกัดไวในศิลา เขาก็กลิ้ ง
หินใหญปดปากอุโมงคไวแลวก็
จากไป
61 ฝายมารียชาวมักดาลา กับ
มารียอีกคนหนึ่ งนั้น ก็นั่งอยูที่
นั่นตรงหนาอุโมงค

พวกทหารยามเฝารักษา
อุโมงคฝงศพท่ีประทับตราไว

62 วันตอมา คือวันถัดจากวัน
ตระเตรียม พวกปุโรหิตใหญ
และพวกฟาริสีพากันไปหาปลาต
63 เรียนวา "เจาคุณขอรับ

ขาพเจาทั้ งหลายจําไดวา คน
ลอลวงผูนั้ น เมื่อเขายังมีชี วิต
อยูไดพูดวา `ลวงไปสามวันแลว
เราจะเปนข้ึนมาใหม'
64 เหตุฉะนั้น ขอไดมีบัญชาสั่ง
เฝาอุโมงคใหแข็งแรงจนถึงวันที่
สาม เกลือกวาสาวกของเขาจะ
มาในตอนกลางคืน และลักเอา
ศพไป แลวจะประกาศแกประ-
ชาชนวา เขาเปนข้ึนมาจากความ
ตายแลว และการหลอกลวงครั้ง
นี้จะรายแรงย่ิงกวาครั้งกอนอีก"
65 ปลาตจึงบอกเขาวา "พวก
ทานจงเอายามไปเถิด จงไปเฝา
ใหแข็งแรงเทาที่ทานจะทําได"
66 เขาจึงไปทําอุโมงคใหมั่นคง
ประทับตราไวที่หิน และวางยาม
ประจําอยู

การฟนคืนพระชนม
ของพระเยซูคริสต

(มก 16:1-4; ลก 24:1-49)
(ยน 20:1-23)

28ภายหลั ง วั นสะบาโต
เวลาใกล รุ งเชาวันตน

สัปดาห มารียชาวมักดาลากับ
มารียอีกคนหนึ่งมาดูอุโมงค
2ดูเถิด ไดเกิดแผนดินไหวใหญ
ย่ิ งนัก เพราะทูตสวรรคของ
องคพระผู เปนเจาไดลงมาจาก
สวรรค กลิ้ งกอนหินนั้นออก
จากปากอุโมงค แลวก็นั่งอยูบน
หินนั้น

(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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3ใบหนาของทูตนั้นเหมือนแสง
ฟาแลบ เสื้ อของทูตนั้นก็ขาว
เหมือนหิมะ
4พวกยามที่ เฝาอยูกลัวทูตองค
นั้ นจนตัวสั่ น และเปนเหมือน
คนตาย
5ทูตสวรรคนั้นจึงกลาวแกหญิง
นั้นวา "อยากลัวเลย เพราะเรารู
อยู ว าท านทั้ งหลายมาหาพระ
เยซูซึ่งถูกตรึงที่กางเขน
6พระองคหาไดประทับอยู ที่ นี่
ไม เพราะพระองคทรงเปนข้ึน
มาแลวตามที่พระองคไดตรัสไว
นั้น มาดูที่ซึ่งองคพระผูเปนเจา
ไดบรรทมอยูนั้น
7แล วจงรี บไปบอกพวกสาวก
ของพระองคเถิดวา พระองค
ทรงเปนข้ึนมาจากความตายแลว
และดูเถิด พระองคเสด็จไปยัง
แควนกาลิลีกอนทานทั้ งหลาย
ทานทั้ งหลายจะเห็นพระองคที่
นั่น ดูเถิด เราไดบอกทานแลว"
8หญิงเหลานั้ นก็ไปจากอุโมงค
โดยเร็ว ทั้งกลัวทั้งยินดีเปนอัน
มาก ว่ิ งนําความไปบอกพวก
สาวกของพระองค
9ขณะที่ หญิ งเหล านั้ นไปบอก
สาวกของพระองค ดูเถิด พระ
เยซู ได เสด็จพบเขาและตรัสวา
"จงจําเริญเถิด" หญิงเหลานั้ น
ก็มากอดพระบาทของพระองค
และนมัสการพระองค

10 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"อยากลัวเลย จงไปบอกพวก
พ่ีนองของเราใหไปยังแควนกา-
ลิลี และพวกเขาจะไดพบเราที่
นั่น"
คํารายงานของพวกทหารยาม
11 ขณะที่ พวกผู หญิ งกําลั งไป
อยูนั้น ดูเถิด มีบางคนในพวกที่
เฝายามไดเขาไปในเมือง เลา
เหตุการณทั้ งปวงที่ บั งเกิดข้ึ น
นั้นใหพวกปุโรหิตใหญฟง
12 เมื่อพวกปุโรหิตใหญประชุม
ปรึกษากันกับพวกผูใหญแลว ก็
แจกเงินเปนอันมากใหแกพวก
ทหาร
13 สั่ งวา "พวกเจาจงพูดวา
`พวกสาวกของเขามาลักเอาศพ
ไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอน
หลับอยู'
14 ถ าความนี้ ทราบถึ งหู เจ า
เมือง เราจะพูดแกไขใหพวกเจา
พนโทษ"
15พวกทหารจึงยอมรับเงินและ
ทําตามที่ถูกสอนมา และความนี้
ก็ เลื่ องลือไปในบรรดาพวกยิว
จนทุกวันนี้

พระบัญชาอันย่ิงใหญ
ของพระเยซูคริสต

16 แลวสาวกสิบเอ็ดคนนั้นก็ได
ไปยังแควนกาลิลี ถึงภูเขาที่พระ
เยซูไดทรงกําหนดไว
17 และเมื่ อเขาเห็นพระองคจึง

(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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กราบลงนมัสการพระองค แต
บางคนยังสงสัยอยู
18 พระเยซู จึงเสด็จเขามาใกล
แลวตรัสกับเขาวา "ฤทธานุภาพ
ทั้งสิ้นในสวรรคก็ดี ในแผนดิน
โลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว
19 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับ

บัพติศมาในพระนามแห งพระ
บิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
20 สอนเขาใหถือรักษาสิ่ งสาร-
พัดซึ่ งเราไดสั่ งพวกทานไว ดู
เถิด เราจะอยูกับทานทั้ งหลาย
เสมอไป จนกวาจะสิ้นโลก เอ-
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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