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พระวรสารตามคาํบอกเล่าของนักบุญมาระโก 
 

I. เหตกุารณ์ก่อนท่ีพระเยซูเจ้าทรงเร่ิมเทศนาสัง่สอน 

 

การประกาศของยอห์น ผู้ทาํพิธีล้าง 

 1 
1
การเริม่ตน้ขา่วด ี

a
เรือ่งพระเยซเูจา้เป็นพระครสิต์ พระบุตรของพระเจา้1

b
 
2
มี

เขยีนไวใ้นหนังสอืประกาศกอสิยาหว์่า 

 ดซู ิเราส่งผูนํ้าสารของเราไปขา้งหน้าท่าน 

 เพือ่เตรยีมทางสําหรบัท่าน 

 3คนคนหนึง่รอ้งตะโกนในถิน่ทุรกนัดารว่า 

 จงเตรยีมทางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

 จงทําทางเดนิของพระองคใ์หต้รงเถดิ 
4
เพื่อใหข้อ้ความน้ีเป็นจรงิ ยอหน์จงึทาํพธิลีา้งในถิน่ทุรกนัดาร เทศน์สอนเรือ่ง

พธิลีา้ง ซึง่แสดงการกลบัใจเพื่อจะไดร้บัการอภยับาป 
5
ประชาชนจากทัว่แควน้ยเูดยี 

และชาวกรงุเยรซูาเลม็ทัง้หลายไปพบเขา รบัพธิลีา้งจากเขาในแม่น้ําจอรแ์ดนโดย

สารภาพบาปของตน 
6
ยอหน์แต่งกายดว้ยผา้ขนอูฐ ใชห้นงัสตัวค์าดสะเอว 2

c
กนิตัก๊แตน

และน้ําผึง้ป่า 
7
และประกาศว่า “มอีกีผูห้น่ึงกําลงัมาภายหลงัขา้พเจา้ ทรงอํานาจยิง่กว่า

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไมส่มควรแมแ้ต่จะก้มลงแกส้ายรดัรองเทา้ของเขา 
8
ขา้พเจา้ใชน้ํ้าทาํ

พธิลีา้งใหท่้านทัง้หลาย แต่เขาจะทําพธิลีา้งใหท่้าน เดชะพระจติเจา้”  

 

 พระเยซูเจ้าทรงรบัพิธีล้าง 

 
9
ครัง้นัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็จากเมอืงนาซาเรธ็ แควน้กาลลิ ี และทรงรบัพธิลีา้ง

จากยอหน์ในแมน้ํ่าจอรแ์ดน 
10

ทนัททีีพ่ระองคเ์สดจ็ขึน้จากน้ํา กท็รงเหน็ทอ้งฟ้าถูก

                                                   

1 a “ขา่วด”ี หรอื “พระวรสาร” แปลจากภาษากรกี euaggelion เป็นเรือ่งการสถาปนาพระอาณาจกัรของพระเจา้ (ดู 

มธ 4:17 เชงิอรรถ f) พนัธสญัญาเดมิไดก้ล่าวถงึขา่วดนีี้บา้งแลว้ (อสย 40:9; 52:7; 61:1) แต่พระเยซูเจา้ไดท้รง

กล่าวถงึขา่วดนีี้อย่างชดัเจนโดยทรงประกาศอย่างเปิดเผย (1:14//; มธ 4:23; 9:35; ลก 4:43; 8:1; เทยีบ มก 

16:15) ทรงเชญิชวนมนุษยท์ุกคนใหม้คีวามเชือ่ (มก 1:15 ด ู มธ 8:10 เชงิอรรถ b; รม 1:16 เชงิอรรถ h) พระ

อาณาจกัรของพระเจา้ไดม้าถงึในองคพ์ระเยซูเจา้ (มธ 11:5ฯ; ลก 4:18, 21) บรรดาศษิยจ์ะนําขา่วดนีี้ไปประกาศให้

มนุษยท์ัว่โลกไดท้ราบต่อจากพระองค ์ (16:15; มธ 24:14ฯ; 26:13ฯ; กจ 5:42 เชงิอรรถ q; กท 2:7) ขา่วดนีี้ในขัน้

แรกไดร้บัการประกาศดว้ยปากต่อปาก แลว้จงึค่อยๆ บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนกระทัง่กาํหนดไวต้ายตวัใน

หนงัสอืพระวรสารทัง้สีท่ ีเ่ราม ี
b สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “พระบุตรของพระเจา้” 
c สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ยอหน์ใชห้นงัอูฐแต่งกาย” (เทยีบ มธ 3:4) 
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แหวกออก พระจติเจา้เสดจ็ลงมาเหนือพระองคด์ุจนกพริาบ 
11

และมเีสยีงมาจาก

ฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรทีร่กัของเรา เป็นทีโ่ปรดปรานของเรา” 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูผจญในถ่ินทุรกนัดาร3

d 

 
12

ทนัใดนัน้ พระจติเจา้ทรงดลใหพ้ระองคเ์สดจ็เขา้ไปในถิน่ทุรกนัดาร 
13

พระองคป์ระทบัอยู่ทีน่ัน่สีส่บิวนั ทรงถูกซาตานผจญ พระองคท์รงอยูก่บัสตัวป์า่ บรรดา

ทตูสวรรคป์รนนิบตัริบัใชพ้ระองค ์

 

II. พระเยซูเจ้าทรงประกอบพระภารกิจในแคว้นกาลิลี 

 

พระเยซูเจ้าทรงเร่ิมประกาศข่าวดี 

 
14

หลงัจากทีย่อหน์ถูกจองจาํ พระเยซเูจา้เสดจ็ไปยงัแควน้กาลลิ ี ทรงประกาศ

เทศนาข่าวดขีองพระเจา้ ตรสัว่า 
15

“เวลาทีก่ําหนดไวม้าถงึแลว้4

e
พระอาณาจกัรของพระ

เจา้อยูใ่กลแ้ลว้ จงกลบัใจ และเชื่อขา่วดเีถดิ” 

 

พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษยส่ี์คนแรก 

 
16

ขณะทีท่รงพระดําเนินไปตามชายฝ ัง่ทะเลสาบกาลลิ ี พระองคท์อดพระเนตร

เหน็ซโีมนกบัอนัดรวูน้์องชายกําลงัทอดแห เขาเป็นชาวประมง 
17

พระเยซเูจา้ตรสัสัง่ว่า 

“จงตามเรามาเถดิ5

f
เราจะทําใหท่้านเป็นชาวประมงหามนุษย”์ 

18
ซโีมนกบัอนัดรวูก์ท็ิง้แห

ไว ้แลว้ตามพระองคไ์ปทนัท ี

                                                   
d มาระโกเวน้หรอืไมท่ราบรายละเอยีดเรือ่งการผจญสามครัง้ซึง่มทัธวิและลกูาไดม้าจากแหล่งอื่น การกล่าวถงึสตัว์

ปา่ทาํใหร้ะลกึถงึอุดมการณ์แห่งยุคพระเมสสยิาหต์ามทีป่ระกาศกไดก้ล่าวไว ้เมือ่โลกจะมสีนัตเิชน่ในสวรรค ์(ด ูอสย 

11:6-9, 6 เชงิอรรถ e) รวมทัง้ชวนใหค้ดิถงึการเรยีกอสิราเอลใหอ้อกไปอยู่ในถิน่ทรุกนัดาร (ด ูฮชย 2:16 เชงิอรรถ 

p) การทีท่ตูสวรรคม์ารบัใชพ้ระเยซูเจา้ แสดงว่าพระเจา้ทรงคุม้ครองพระองค ์(เทยีบ สดด 91:11-13; มธ 4:6// กย็ก

ขอ้ความนี้มาอา้งดว้ย) 
e แผนการของพระเจา้สาํเรจ็ไปโดยมขี ัน้ตอนต่อเนื่อง (1 พกษ 8:24; ปชญ 8:8; กจ 1:7 เชงิอรรถ i) เมือ่ข ัน้ตอน

สุดทา้ยเริม่ขึน้ (รม 3:26 เชงิอรรถ m; ฮบ 1:2 เชงิอรรถ a) เวลา “ทีก่าํหนดกม็าถงึแลว้” (กท 4:4 เชงิอรรถ c; 

เทยีบ 1 คร 10:11) พระเจา้ไมเ่พยีงแต่ทรงทาํใหพ้ระคมัภรี ์ (มธ 1:22 เชงิอรรถ j) หรอืธรรมบญัญตั ิ (มธ 5:17 

เชงิอรรถ h) สาํเรจ็ไป แต่ยงัทรงทาํใหจุ้ดมุง่หมายของพนัธสญัญาเดมิทัง้หมดสาํเรจ็ไปดว้ย (มธ 9:17; 26:28 

เชงิอรรถ h; รม 10:4; 2 คร 3:14-15; ฮบ 10:1, 14) ตอนปลายของประวตัศิาสตรย์ุคสุดทา้ย (1 คร 10:11; 1 ทธ 

4:1; 1 ปต 1:5, 20; 1 ยน 2:18) ซึง่เป็น “จุดจบของยุคสุดทา้ย” (ฮบ 9:26) จะถงึจุดจบอกีวนัหนึ่ง ซึง่เป็นวนัสิน้

พภิพ (มธ 13:40, 49; 24:3; 28:20) นี่กค็อื “วนัยิง่ใหญ่นัน้” (1 คร 15:23 เชงิอรรถ n) เป็นวนัทีพ่ระเจา้จะทรงแสดง

พระองค ์(1 คร 1:7 เชงิอรรถ c) เป็น “วนัพพิากษา” (รม 2:6 เชงิอรรถ b) 
f ผูท้ีพ่ระเยซูเจา้ทรงเรยีกใหต้ดิตามพระองค ์ (1:20; 2:14ฯ; มธ 19:21 เชงิอรรถ p, 27-28; ลก 9:57-62; ด ูฉธบ 

13:3, 5; 1 พกษ 14:8; 19:20) เพือ่จะไดร้ว่มชวีติกบัพระองคจ์ะตอ้งละทิง้ทุกสิง่ (มก 10:21, 28//; เทยีบ ยน 12:24-

26) สาํหรบับรรดาศษิยซ์ึง่ไมรู่จ้กัพระเยซูเจา้เมือ่ทรงพระชนมอ์ยู่ในโลกนี้ จะตอ้งตดิตามพระองคโ์ดย “ชดิสนิท” กบั

พระองค ์(ฟป 3:10; 1 ยน 1:3 เชงิอรรถ b) หรอืโดยปฏบิตัติามแบบฉบบัของพระองค ์(2 ธส 3:7) 
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19

เมือ่ทรงพระดาํเนินไปอกีเลก็น้อย พระองคท์อดพระเนตรเหน็ยากอบบุตร

ของเศเบด ี และยอหน์น้องชายกําลงัซ่อมแหอยูใ่นเรอื 
20

พระองคท์รงเรยีกเขา ทัง้สอง

คนกล็ะทิง้เศเบดบีดิาของตนไวใ้นเรอืกบัลกูจา้ง แลว้ตามพระองคไ์ปทนัท ี

 

พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนท่ีเมืองคาเปอรนาอมุ ทรงรกัษาคนถกูปีศาจสิง 

 
21

พระเยซเูจา้เสดจ็มาถงึเมอืงคาเปอรนาอุมพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ เมือ่ถงึวนัสบั

บาโต พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในศาลาธรรม และทรงเริม่สัง่สอน 
22

คาํสัง่สอนของพระองค์

ทาํใหผู้ฟ้งัรูส้กึประทบัใจอย่างมาก เพราะทรงสอนเขาอยา่งทรงอํานาจไมเ่หมอืนกบั

บรรดาธรรมาจารย ์

 
23

ขณะนัน้ ในศาลาธรรมชายคนหน่ึงซึง่ปีศาจสงิอยู6่
g
รอ้งตะโกนว่า 

24
 “ท่านมา

ยุง่กบัเราทาํไม7

h
 เยซ ู ชาวนาซาเรธ็ ท่านมา8

i
ทาํลายเราใช่ไหม เรารูว้่าท่านเป็นใคร 

ท่านคอืองคผ์ูศ้กัดิส์ทิธิข์องพระเจา้”
j
 

25
พระเยซเูจา้ทรงดุปีศาจและตรสัสัง่ว่า “จงเงยีบ 

ออกไปจากผูน้ี้” 
26

เมือ่ปีศาจทาํใหช้ายผูน้ัน้ชกัและรอ้งเสยีงดงัแลว้ มนักอ็อกไปจากเขา 
27

ทุกคนต่างประหลาดใจ จงึถามกนัว่า “น่ีมนัเรือ่งอะไร เป็นคาํสัง่สอนแบบใหม่ทีม่ ี

อํานาจ เขาสัง่แมก้ระทัง่ปีศาจ10

k
และมนักเ็ชื่อฟงั” 

28
แลว้กติตศิพัทข์องพระองคก์เ็ลื่องลอื

ไปทุกแห่งตลอดทัว่แควน้กาลลิทีนัท ี

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษามารดาของภรรยาซีโมน 

 
29

ทนัททีีอ่อกจากศาลาธรรม พระองคเ์สดจ็11

l
เขา้ไปในบา้นของซโีมนและอนัดรวู์

พรอ้มกบัยากอบและยอหน์ 
30

มารดาของภรรยาซโีมนกําลงันอนปว่ยเป็นไขอ้ยู่ เขาจงึ

ทลูพระองคใ์หท้รงทราบทนัท ี
31

พระองคเ์สดจ็เขา้ไปจบัมอืนาง พยงุใหลุ้กขึน้ นางก็

หายไข ้และรบัใชทุ้กคน 

 

                                                   
g “ปีศาจ” แปลตามตวัอกัษรว่า “จติโสโครก” เป็นชือ่ทีศ่าสนายดูาหใ์ชก้บัปีศาจ (ด ูศคย 13:2) เพราะมนัมมีลทนิไม่

สมควรอย่างยิง่จะร่วมศาสนพธิเีพราะความประพฤตชิัว่ชา้ (ด ู3:11, 30; มธ 10:1; 12:43; ลก 4:33, 36) 
h แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “มอีะไรระหว่างเรากบัท่านดว้ย” (ด ูยน 2:4 เชงิอรรถ d) 
i บางฉบบัไมเ่ป็นคาํถาม 
j พระเจา้แต่พระองคเ์ดยีวทรงเป็น “ผูศ้กัดิส์ทิธิ”์ และทุกสิง่ทีเ่ป็นของพระองคก์ศ็กัดิส์ทิธิ ์(ลนต 17:1 เชงิอรรถ a, 44 

เชงิอรรถ f; 19:2; อสย 6:3) ความคดินี้เป็นจรงิอย่างทีสุ่ดในกรณขีองพระเยซูเจา้ ซึง่เป็นพระบุตรของพระเจา้ และ

พระเมสสยิาหท์ีท่รงเลอืกสรร (มก 1:10ฯ) และทรงแต่งตัง้เป็นหวัหน้า “ประชากรศกัดิส์ทิธิ”์ (ดนล 7:18 เชงิอรรถ 

m) ซึง่หมายถงึบรรดาผูเ้ลอืกสรร คอืกลุ่มครสิตชน (กจ 9:13 เชงิอรรถ g; เทยีบ ลก 1:35; 4:34; ยน 6:69 เชงิอรรถ 

u; กจ 2:27; 3:14 เชงิอรรถ u; 4:17, 30; วว 3:7) 
k หรอืแบ่งวรรคตอนอกีแบบหนึ่งไดด้งันี้ “เป็นคาํสัง่สอนใหม ่เขามอีํานาจสัง่ไดแ้มก้ระทัง่ปีศาจ” 
l สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “พวกเขาไดไ้ป” 
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พระเยซูเจ้าทรงรกัษาผู้ป่วยจาํนวนมาก 

 
32

เยน็วนันัน้ เมือ่ดวงอาทติยต์กแลว้ มคีนนําผูป้ว่ยและผูถู้กปีศาจสงิมาเฝ้า

พระองค ์
33

คนทัง้เมอืงมารวมกนัทีป่ระตู 
34

พระองคท์รงรกัษาหลายคนทีเ่ป็นโรคต่างๆ 

ใหห้าย ทรงขบัไล่ปีศาจออกไป แต่ไมท่รงอนุญาตใหม้นัพดู เพราะมนัรูจ้กัพระองค1์2

m
 

 

พระเยซูเจ้าเสดจ็ออกจากเมืองคาเปอรนาอมุ และทรงพระดาํเนินทัว่แคว้นกาลิ

ลี 

 
35

วนัต่อมา พระองคท์รงลุกขึน้ตัง้แต่เชา้ตรู่ เสดจ็ออกจากบา้นไปยงัทีส่งดัและ

ทรงอธษิฐานภาวนาทีน่ัน่ 
36

ซโีมนและผูท้ีอ่ยูก่บัเขาตามหาพระองค ์
37

เมือ่พบแลว้ จงึ

ทลูพระองคว์่า “ทุกคนกําลงัแสวงหาพระองค”์ 
38

พระองคต์รสัตอบว่า “เราไปทีอ่ื่นกนั

เถดิ ไปตามตําบลใกลเ้คยีง เพื่อจะไดเ้ทศน์สอนทีน่ัน่ดว้ย เพราะเรามา13

n
ดว้ย

จดุประสงคน้ี์” 
39

พระองคจ์งึเสดจ็ไปเทศน์สอนตามศาลาธรรมทัว่แควน้กาลลิ ีทรงขบัไล่

ปีศาจดว้ย 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนโรคเรือ้น 

 
40

ผูเ้ป็นโรคเรือ้นคนหน่ึงมาเฝ้าพระองค ์ คุกเขา่ออ้นวอนว่า “ถา้พระองคพ์อ

พระทยั พระองคย์อ่มทรงรกัษาขา้พเจา้ใหห้ายได”้ 
41

พระเยซเูจา้ทรงสงสาร ตืน้ตนั

พระทยั จงึทรงยื่นพระหตัถ์สมัผสัเขา ตรสัว่า “เราพอใจ จงหายเถดิ 
42

ทนัใดนัน้ โรค

เรือ้นกห็าย เขากลบัเป็นปกต ิ
43

พระเยซเูจา้ทรงใหเ้ขาไปทนัท ี ทรงกําชบัอย่างแขง็ขนั

ว่า 
44

“ระวงั อยา่บอกอะไรใหใ้ครรูเ้ลย แต่จงไปแสดงตนแก่สมณะ และถวายเครือ่งบชูา

ตามทีโ่มเสสกําหนด เพื่อเป็นหลกัฐานแก่คนทัง้หลายว่าท่านหายจากโรคแลว้” 
45

แต่

เมือ่ชายผูน้ัน้จากไป เขากป็า่วประกาศกระจายขา่วไปทัว่ จนพระองคไ์มอ่าจเสดจ็เขา้

                                                   
m พระเยซูเจา้ทรงหา้มไมใ่หปี้ศาจกระจายขา่วว่าพระองคเ์ป็นพระเมสสยิาห ์ (1:25, 34; 3:12) ทรงหา้มผูท้ีพ่ระองค์

ทรงรกัษาใหห้ายจากโรค (1:44; 5:43; 7:36; 8:26) แมก้ระทัง่บรรดาอคัรสาวก (8:30; 9:9) ทุกคนตอ้งเกบ็เรือ่งนี้ไว้

เป็นความลบัจนกว่าพระองคจ์ะสิน้พระชนมแ์ละกลบัคนืพระชนมชพีแลว้ (มธ 10:27 เชงิอรรถ j) ประชาชนในสมยั

นัน้มคีวามคดิเรือ่งพระเมสสยิาหไ์ปในทางชาตนิิยมและใชค้วามรนุแรง ซึง่ตรงขา้มกบัอุดมการณ์ของพระองคอ์ย่าง

สิน้เชงิ พระเยซูเจา้จงึทรงระมดัระวงัพระองคอ์ย่างน้อยในดนิแดนอสิราเอล (ด ู 5:19) เพือ่หลกีเลีย่งการให้

ภาพลกัษณ์ทีผ่ดิและมอีนัตรายเกีย่วกบัภารกจิของพระองค ์ (ด ู มธ 13:13 เชงิอรรถ e; ยน 6:15) บางคนคดิว่า 

คาํสัง่ใหเ้งยีบนี้ทีเ่รยีกกนัว่า “ความลบัเรือ่งพระเมสสยิาห”์ เป็นวธิเีขยีนของมาระโกเท่านัน้ แต่เป็นไปไดว้่าพระเยซู

เจา้ไดท้รงหา้มเช่นนี้จรงิๆ และมาระโกใหค้วามสาํคญัพเิศษกบัการหา้มนี้ ทัง้ มธ และ ลก บนัทกึการหา้มนี้เฉพาะ

ในขอ้ความทีย่กมาจาก มก เท่านัน้ และบางครัง้ยงัละเวน้การหา้มเสยีดว้ย มธ 9:30 เท่านัน้มกีารหา้มทีไ่มไ่ดย้กมา

จาก มก 
n แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “เราออกมา” นัน่คอืจากเมอืงคาเปอรนาอุม (ขอ้ 35) นี่เป็นความหมายแรก แต่เป็นไปได้

ว่ายงัมอีกีความหมายหนึ่งอยู่เบือ้งหลงั คอืการทีพ่ระเยซูเจา้ “เสดจ็ออก” มาจากพระเจา้ (ยน 8:42; 13:3; 16:27ฯ, 

30; เทยีบ ลก 4:43) 
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ไปในเมอืงไดอ้ย่างเปิดเผยอกีต่อไป พระองคจ์งึประทบัอยูน่อกเมอืงในทีเ่ปลีย่ว แม้

กระนัน้ ประชาชนจากทุกทศิกย็งัมาเฝ้าพระองค ์

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนอมัพาต 

 2 
1
ต่อมาอกีสองสามวนั พระเยซเูจา้เสดจ็กลบัมาทีเ่มอืงคาเปอรนาอุม เมือ่

เป็นทีรู่ก้นัว่าพระองคป์ระทบัอยูใ่นบา้น 
2
ประชาชนจาํนวนมากจงึมาชุมนุมกนัจนไม่มทีี่

ว่างแมก้ระทัง่ทีป่ระตู พระองคป์ระทานพระโอวาทสอนประชาชนเหล่านัน้ 
3
ชายสีค่น

หามคนอมัพาตคนหน่ึงมาเฝ้าพระองค ์
4
แต่เขานําคนอมัพาตนัน้ฝา่ฝงูชนเขา้ไปถงึ

พระองคไ์มไ่ด ้ เขาจงึเปิดหลงัคาบา้นตรงทีพ่ระองคป์ระทบัอยู่ แลว้หยอ่นแคร่ทีค่น

อมัพาตนอนอยูล่งมาทางช่องนัน้ 
5
เมือ่พระเยซเูจา้ทรงเหน็ความเชื่อของคนเหล่าน้ีจงึ

ตรสัแก่คนอมัพาตว่า “ลกูเอ๋ย บาปของท่านไดร้บัการอภยัแลว้”
a
 

6
ทีน่ัน่มธีรรมาจารย์

บางคนนัง่อยูด่ว้ย เขาคดิในใจว่า 
7
“ทาํไมคนน้ีจงึพูดเช่นน้ี เขากล่าวดหูมิน่พระเจา้ ใคร

อภยับาปไดน้อกจากพระเจา้เท่านัน้” 
8
ทนัใดนัน้ พระเยซเูจา้ทรงทราบความคดิของเขา

ดว้ยพระจติของพระองค ์จงึตรสัว่า “ท่านทัง้หลายคดิเช่นน้ีในใจทาํไม 
9
อยา่งใดง่ายกว่า

กนั การบอกคนอมัพาตว่า ‘บาปของท่านไดร้บัการอภยัแลว้’ หรอืบอกว่า ‘ลุกขึน้ แบก

แครเ่ดนิไปเถดิ’ 
10

แต่เพื่อใหท่้านรูว้่า บุตรแห่งมนุษยม์อีํานาจอภยับาปไดบ้นแผ่นดนิ” 

พระองคต์รสัแก่คนอมัพาตว่า 
11

“เราสัง่ท่าน จงลุกขึน้ แบกแคร่ กลบัไปบา้นเถดิ” 
12

เขา

กล็ุกขึน้แบกแครอ่อกเดนิไปทนัทต่ีอหน้าคนทัง้ปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ ถวายพระ

เกยีรตแิด่พระเจา้และพูดว่า “พวกเรายงัไมเ่คยเหน็อะไรเช่นน้ีมาก่อนเลย” 

 

พระเยซูเจ้าทรงเรียกเลวี 

 
13

พระองคเ์สดจ็ออกไปรมิฝ ัง่ทะเลสาบอกี15

b 
ประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค ์

พระองคจ์งึทรงสัง่สอนเขา 
14

ขณะทีท่รงพระดําเนินไป พระองคท์รงเหน็ชายคนหน่ึง

ชื่อเลว ี บุตรของอลัเฟอสักาํลงันัง่อยูท่ีด่่านภาษ ี จงึตรสัสัง่เขาว่า “จงตามเรามาเถดิ” 

เขากล็ุกขึน้ตามพระองคไ์ป 

 

                                                   

2 a พระเยซูเจา้ทรงประกาศว่าทรงมอีํานาจใหอ้ภยับาป ซึง่เป็นอํานาจเฉพาะของพระเจา้ (อสย 1:18 เชงิอรรถ j) 

พระองคจ์ะทรงใชอ้ํานาจนี้บ่อยๆ ในช่วงเวลาทีท่รงเทศน์สอนประชาชน ทรงอธบิายว่าอํานาจนี้สบืเนื่องมาจากการ

สิน้พระชนมข์องพระองค ์ (มธ 20:28 เชงิอรรถ g) เป็นเสมอืนพระโลหติแห่งพนัธสญัญา (มธ 26:28 เชงิอรรถ h) 

กลุ่มครสิตชนในภายหลงัจะสอนว่าอํานาจอภยับาปนี้เป็นผลจากการกลบัคนืพระชนมชพีของพระองค ์ เช่น ใน กจ 

2:38; 3:19; 10:43; 13:38; รม 3:21-26, 24 เชงิอรรถ i; 5:6-9; อฟ 1:7; 4:32; คส 1:14; 3:13; ฮบ 9:26; 1 ยน 1:7; 

2:12; วว 1:5 พระเยซูเจา้ยงัทรงมอบอํานาจนี้ใหก้บับรรดาศษิยโ์ดยสญัญาว่าพระเจา้จะทรงรบัรองคาํตดัสนิของเขา 

(มธ 16:19; 18:18; ยน 20:23) 
b หมายถงึทะเลสาบกาลลิ ีหรอื “ทะเลสาบทเีบเรยีส” 
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พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกบัคนบาป 

 
15

ขณะทีพ่ระเยซเูจา้ทรงรว่มโต๊ะเสวยพระกระยาหารทีบ่า้นของเลว ี คนเกบ็

ภาษแีละคนบาปหลายคนมารว่มโต๊ะกบัพระองคแ์ละบรรดาศษิย ์ เพราะมหีลายคน

ตดิตามพระองคม์า 
16

บรรดาธรรมาจารยท์ีเ่ป็นฟารสิเีหน็พระองคเ์สวยรว่มกบัคนบาป

และคนเกบ็ภาษ ี จงึถามศษิยข์องพระองคว์่า “ทาํไมอาจารยข์องท่านกนิอาหารกบัคน

เกบ็ภาษแีละคนบาป” 
17

พระเยซเูจา้ทรงไดย้นิดงันัน้จงึตรสัตอบว่า “คนสบายดไีม่

ตอ้งการหมอ แต่คนเจบ็ไขต้อ้งการ เราไมไ่ดม้าเพื่อเรยีกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อ

เรยีกคนบาป” 

 

การโต้เถียงเร่ืองการจาํศีลอดอาหาร 

 
18

บรรดาศษิยข์องยอหน์และชาวฟารสิกีําลงัจาํศลีอดอาหาร มผีูท้ลูถามพระ

เยซเูจา้ว่า “ทาํไมศษิยข์องยอหน์และศษิยข์องชาวฟารสิจีาํศลีอดอาหาร แต่ศษิยข์อง

ท่านไมจ่าํศลี” 
19

พระองคต์รสัตอบว่า “ผูร้บัเชญิมาในงานแต่งงานจะจาํศลีอดอาหารได้

หรอืขณะทีเ่จา้บ่าวยงัอยูก่บัเขา ตราบใดทีเ่จา้บ่าวยงัอยูด่ว้ย เขายอ่มไม่จาํศลีอด

อาหาร 
20

แต่จะมวีนัหน่ึงทีเ่จา้บ่าวจะถูกพรากไป ในวนันัน้ เขาจะจาํศลีอดอาหาร 
21

ไม่

มใีครนําผา้ใหมไ่ปปะเสือ้เก่า เพราะผา้ใหม่ทีนํ่ามาปะเสือ้เก่านัน้จะหดตวัมากกว่า ทาํ

ใหเ้ป็นรอยขาดมากกว่าเดมิ 
22

ไมม่ใีครใส่เหลา้องุ่นใหม่ลงในถุงหนงัเก่า เพราะเหลา้จะ

ทาํใหถุ้งหนงัขาด ทัง้เหลา้ และถุงกจ็ะเสยีไป แต่ตอ้งใส่เหลา้ใหมล่งในถุงหนงัใหม่” 

 

บรรดาศิษยเ์ดด็รวงข้าวในวนัสบับาโต 

 
23

วนัสบับาโตวนัหน่ึง พระเยซเูจา้เสดจ็ผ่านนาขา้วสาล ี บรรดาศษิยท์ีเ่ดนิทาง

อยูด่ว้ยเดด็รวงขา้ว 16

c
 
24

ชาวฟารสิทีลูถามพระองคว์่า “ทําไมศษิยข์องท่านทาํสิง่ตอ้งหา้ม

ในวนัสบับาโต” 
25

พระองคต์รสัตอบว่า “ท่านไมไ่ดอ่้านพระคมัภรีห์รอืว่า กษตัรยิด์าวดิ

ทรงทําสิง่ใดในยามทีม่คีวามจาํเป็นและความหวิโหยทัง้พระองคแ์ละผูต้ดิตาม 
26

พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในพระนิเวศของพระเจา้เมือ่อาบยีาธาร1์7

d
เป็นมหาสมณะ เสวยขนม

ปงัทีต่ ัง้ถวาย ซึง่ใครจะกนิไมไ่ดน้อกจากบรรดาสมณะเท่านัน้ พระองคย์งัทรงให้

ผูต้ดิตามกนิอกีดว้ย” 

                                                   
c มธ และ ลก เล่าเรือ่งนี้ กล่าวชดัเจนว่าบรรดาศษิยเ์ดด็รวงขา้วขึน้มากนิเพือ่ประทงัความหวิ แต่ มก เล่าว่าบรรดา

ศษิยไ์ดเ้ดด็รวงขา้วเท่านัน้ บางคนจงึแปลความขอ้นี้ว่า เป็นการถอนตน้ขา้วเพือ่เปิดทางเดนิ เพราะผูอ่้านทีไ่ม่

คุน้เคยกบัธรรมเนียมของชาวยวิ ยอ่มไมเ่ขา้ใจว่าการเดด็รวงขา้วมคีวามหมายเท่ากบั “การเกบ็เกีย่ว” ซึง่เป็นงาน

ตอ้งหา้มในวนัสบับาโต ผูอ่้านทีไ่มใ่ช่ชาวยวิจะเหน็ว่าการทาํเช่นนี้เป็นการทาํลายทรพัยส์นิของผูอ้ื่นจงึมคีวามผดิ 

อย่างไรกต็าม คาํอธบิายเช่นนี้ไมเ่ขา้กบัขอ้ความต่อไปทีก่ล่าวถงึการละเมดิวนัสบับาโต 
d มหาสมณะใน 1 ซมอ 21:1-7 คอือาคเิมเลค ขอ้ความตอนนี้กล่าวถงึอาบยีาธาร ์ บุตรของอาคเิมเลคว่าเป็นมหา

สมณะ เพราะเป็นทีรู่จ้กักนัดกีว่าในฐานะเป็นมหาสมณะในรชัสมยัของกษตัรยิด์าวดิ (2 ซมอ 20:25) หรอืมฉิะนัน้ 

มก เขยีนตามธรรมประเพณอีกีสายหนึ่งว่า อาบยีาธารเ์ป็นบดิาของอาคเิมเลค (2 ซมอ 8:17 ฉบบัภาษาฮบีร)ู 
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27

แลว้พระเยซเูจา้ทรงเสรมิว่า “วนัสบับาโตมไีวเ้พื่อมนุษย ์ มใิช่มนุษยม์ไีวเ้พื่อ

วนัสบับาโต18

e
 
28

ดงันัน้ บุตรแห่งมนุษยจ์งึเป็นนายเหนือแมก้ระทัง่วนัสบับาโตดว้ย” 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาชายมือลีบ 

 3 
1
พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้ไปในศาลาธรรมอกีครัง้หน่ึง ทีน่ัน่มชีายมอืลบีคนหน่ึง 

2
ประชาชนบางคนคอยจอ้งมองดวู่า พระองคจ์ะทรงรกัษาชายมอืลบีในวนัสบับาโต

หรอืไม่ เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค ์
3
พระองคต์รสัสัง่ชายมอืลบีว่า “ลุกขึน้ มายนื

ตรงกลางน่ีซ”ิ 
4
แลว้ตรสัถามคนทัง้หลายว่า “ในวนัสบับาโตนัน้ ควรทาํความดหีรอื

ความชัว่ ควรจะช่วยชวีติหรอืปล่อยใหต้ายไป” คนเหล่านัน้กน่ิ็งอยู่ 
5
พระองคจ์งึ

ทอดพระเนตรเขาเหล่านัน้ดว้ยความกริว้ เศรา้พระทยัเพราะจติใจแขง็กระดา้งของเขา 

แลว้ตรสัสัง่ชายมอืลบีว่า “จงเหยยีดมอืซ”ิ เขากเ็หยยีดมอื มอืนัน้กห็ายลบีเป็นปกต ิ
6

ชาวฟารสิจีงึออกไป และประชุมกบัผูนิ้ยมกษตัรยิเ์ฮโรดทนัที19
a
เพื่อปรกึษาว่าจะกําจดั

พระองคไ์ดอ้ยา่งไร 

 

ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า 

 
7
พระเยซเูจา้เสดจ็ออกไปยงัทะเลสาบกบับรรดาศษิย ์ ผูค้นหมูใ่หญ่จากแควน้

กาลลิตีดิตามพระองค ์ ผูค้นจากแควน้ยเูดยี20

b
 

8
จากกรงุเยรซูาเลม็ จากแควน้อดิเูมอา 

จากอกีฟากหน่ึงของแมน้ํ่าจอรแ์ดน และจากบรเิวณเมอืงไทระและไซดอนเป็นหมูใ่หญ่ 

ไดย้นิสิง่ทีท่รงกระทํากม็าเฝ้าพระองค ์
9
พระเยซเูจา้จงึตรสัสัง่บรรดาศษิยใ์หจ้ดัเรอืไวล้าํ

หน่ึง เพื่อประชาชนจะไดไ้มเ่บยีดเสยีดพระองค์ 
10

เพราะพระองคท์รงรกัษาผูป้่วย

จาํนวนมาก จนบรรดาผูป้ว่ยดว้ยโรคต่าง ๆ เบยีดเสยีดกนัเขา้มาเพื่อสมัผสัพระองค ์
11

เมือ่ปีศาจทัง้หลายเหน็พระองค ์กก็ราบลง พลางตะโกนว่า “ท่านเป็นพระบุตรของพระ

เจา้” 
12

แต่พระองคท์รงกําชบัอยา่งแขง็ขนัมใิหม้นัแพรง่พรายว่าพระองคเ์ป็นใคร 

 

                                                   
e ขอ้นี้ไมป่รากฏใน มธ และ ลก น่าจะเป็นคาํอธบิายเพิม่เตมิของ มก เมือ่ครสิตชนมไิดใ้หค้วามสาํคญัแก่วนัสบับา

โตเหมอืนเดมิต่อไปแลว้ (ด ูลก 5:39 เชงิอรรถ f) 

3 a “ผูน้ิยมกษตัรยิเ์ฮโรด” คาํนี้ไมห่มายถงึขา้ราชบรพิารในราชสาํนกัของกษตัรยิเ์ฮโรดอนัทปิาสผูป้กครองแควน้กา

ลลิ ี (ด ู ลก 3:1 เชงิอรรถ c) แต่หมายถงึชาวยวิทีเ่ล่นการเมอืง สนบัสนุนราชวงศก์ษตัรยิเ์ฮโรด และไดร้บั

ผลประโยชน์จากการนี้ (เทยีบ มธ 22:11 เชงิอรรถ c) 
b การแบ่งวรรคทีม่ไีมแ่น่นอน วล ี “จากแควน้ยเูดยี…ไซดอน” อาจนําไปอ่านรวมกบัประโยคก่อน คอือ่านว่า “ผูค้น

หมูใ่หญ่ตดิตามพระองคจ์ากแควน้กาลลิ ีจากแควน้ยเูดยี…” หรอือ่านรวมกบัประโยคหลงัดงัทีแ่ปลไว ้
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พระเยซูเจ้าทรงแต่งตัง้อคัรสาวกสิบสองคน 

 
13

พระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้ไปบนภเูขา ทรงเรยีกผูท้ีพ่ระองคท์รงตอ้งการใหม้าพบ 

เขาเหล่านัน้กม็าเฝ้าพระองค ์
14

พระองคจ์งึทรงแต่งตัง้อคัรสาวกสบิสองคน21

c
ใหอ้ยูก่บั

พระองค ์ และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอน 
15

โดยใหม้อีํานาจขบัไล่ปีศาจดว้ย 
16

อคัรสาวกสบิสองคนทีท่รงแต่งตัง้ คอื ซโีมน พระองคท์รงตัง้ชื่อใหมใ่หเ้ขาว่า “เปโตร” 
17

ยากอบบุตรของเศเบด ี และยอหน์ น้องชายของยากอบ พระองคท์รงตัง้ชื่อใหส้องพี่

น้องน้ีว่า “โบอาแนรเกส” ซึง่แปลว่า “ลกูฟ้ารอ้ง” 
18

อนัดรวู ์ ฟีลปิ บารโธโลมวิ มทัธวิ 

โทมสั ยากอบบุตรของอลัเฟอสั ธดัเดอสั ซโีมนจากกลุ่มชาตนิิยม 
19

และยดูาสอสิคาริ

โอท ต่อมายดูาสผูน้ี้ไดท้รยศต่อพระองค 2์2

d
 

 

พระประยรูญาติของพระเยซูเจ้าเป็นห่วงพระองค ์

 
20

พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้ไปในบา้นหลงัหน่ึง ประชาชนมาชุมนุมกนัอกีจน

พระองคไ์มอ่าจเสวย และบรรดาศษิยก์ไ็มอ่าจกนิอาหารได ้
21

เมือ่พระประยรูญาตขิอง

พระองคไ์ดย้นิเช่นน้ี กอ็อกไปควบคุมพระองคไ์ว ้เพราะคดิว่าทรงเสยีพระสต ิ

 

ข้อกล่าวหาของบรรดาธรรมาจารย ์

 
22

บรรดาธรรมาจารยท์ีม่าจากกรงุเยรซูาเลม็พดูว่า “เขามปีีศาจเบเอลเซบลู23

e
สงิ

อยู”่ และ “ขบัไล่ปีศาจดว้ยอํานาจของเจา้แห่งปีศาจนัน่เอง” 
23

พระองคจ์งึทรงเรยีกเขา

เหล่านัน้เขา้มาพบ ตรสัเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขบัซาตานไดอ้ยา่งไร 
24

ถา้อาณาจกัร

หน่ึงแตกแยก อาณาจกัรนัน้กต็ัง้อยูไ่มไ่ด ้
25

ถา้ครอบครวัหน่ึงแตกแยก ครอบครวันัน้ก็

ตัง้มัน่อยูต่่อไปไมไ่ด ้
26

ถา้ซาตานลุกขึน้ต่อสูก้นัเองและแตกแยก มนักอ็ยูไ่มไ่ด ้ตอ้งถงึ

จดุจบ 
27

ไมม่ใีครเขา้ไปในบา้นของคนเขม้แขง็และปลน้เอาทรพัยข์องเขาได ้ ถา้ไมม่ดั

คนเขม้แขง็นัน้ไวก่้อน เมือ่นัน้แหละจงึจะเขา้ปลน้บา้นได ้

 
28

“เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า มนุษยจ์ะรบัการอภยับาปทุกประการ

รวมทัง้คําดหูมิน่พระเจา้ทีไ่ดพ้ดูออกไป 
29

แต่ใครทีพ่ดูดหูมิน่พระจติเจา้จะไมไ่ดร้บัการ

                                                   
c ผูนํ้าใหมข่องประชากรทีร่บัเลอืกสรรจะตอ้งมจีาํนวนสบิสองคน เช่นเดยีวกบัจาํนวนเผ่าของอสิราเอล จาํนวนนี้

จะตอ้งรกัษาไวใ้หค้รบหลงัจากทีย่ดูาสไดท้รยศไปแลว้ (กจ 1:26) เพือ่ใหค้งอยู่ตลอดไปในสวรรคด์ว้ย (มธ 19:28//; 

วว 21:12-14 เชงิอรรถ j) 
d มาระโกไดบ้นัทกึคาํเทศน์สอนของพระเยซูเจา้ไวเ้หมอืนกบัทีม่ทัธวิบนัทกึไวใ้น มธ 5-7 และลกูาใน ลก 6:20-49 

มาระโกคงเหน็ว่าคาํสัง่สอนของพระเยซูเจา้เกีย่วกบัธรรมบญัญตัขิองชาวยวิ มคีวามจาํเป็นสาํหรบัผูอ่้านพระวรสาร

น้อยกว่าการบนัทกึว่าพระเยซูเจา้ทรงเป็นใคร และทรงกระทาํอะไร 
e การกล่าวว่างานของพระจติเจา้เป็นการกระทาํของปีศาจเป็นการปิดตนเองไมย่อมรบัพระหรรษทานของพระเจา้

และไมย่อมรบัการอภยับาปซึง่มาจากพระหรรษทานนัน้ ท่าทดีงักล่าวทาํใหค้วามรอดพน้เป็นไปไมไ่ด ้ แต่พระหรรษ

ทานยงัสามารถเปลีย่นแปลงท่าทดีงักล่าวได ้จงึทาํใหค้วามรอดพน้ยงัมทีางเป็นไปได ้(ด ู1:23 เชงิอรรถ g) 
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อภยัเลย เขามคีวามผดิตลอดนิรนัดร” 
30

พระเยซเูจา้ตรสัเช่นน้ีเพราะมผีูพ้ดูว่า “คนน้ีมี

ปีศาจสงิอยู่” 

 

พระประยรูญาติแท้ของพระเยซูเจ้า 

 
31

พระมารดาและพระประยรูญาตขิองพระองคม์าถงึ ยนืรออยูข่า้งนอก ส่งคน

เขา้ไปทลูพระองค ์
32

ประชาชนกําลงันัง่ลอ้มพระองคอ์ยู ่ เขาจงึทลูพระองคว์่า “มารดา

และพีน้่องชายหญงิของท่านกําลงัตามหาท่าน คอยอยูข่า้งนอก” 
33

พระองคต์รสัถามว่า 

“ใครเป็นมารดาและพีน้่องของเรา” 
34

แลว้พระองคท์อดพระเนตรผูท้ีน่ัง่เป็นวงลอ้มอยู ่

ตรสัว่า “น่ีคอืมารดาและพีน้่องของเรา 
35

ผูใ้ดทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ ผูน้ัน้เป็น

พีน้่องชายหญงิและเป็นมารดาของเรา” 

 

อปุมาเร่ืองผูห้ว่าน 

 4 
1
พระเยซเูจา้ทรงเริม่สัง่สอนทีร่มิทะเลสาบอกีครัง้หน่ึง ประชาชนจาํนวนมาก

มาชุมนุมหอ้มลอ้มพระองคจ์นตอ้งเสดจ็ลงไปประทบับนเรอืในทะเลสาบ ส่วน

ประชาชนทัง้หมดอยูบ่นฝ ัง่ 
2
พระองคท์รงสอนเขาหลายเรือ่งเป็นอุปมา ในการสอนนัน้ 

พระองคต์รสัว่า 
3
“จงฟงัเถดิ ชายคนหน่ึงออกไปหว่านเมลด็พชื 

4
ขณะทีเ่ขากําลงัหว่าน

อยูน่ัน้ บางเมลด็ตกอยูร่มิทางเดนิ นกกจ็กิกนิจนหมด 
5
บางเมลด็ตกบนพืน้หนิทีม่ดีนิ

อยูเ่ลก็น้อย กง็อกขึน้ทนัทเีพราะดนิไมล่กึ 
6
แต่เมือ่ดวงอาทติยข์ึน้ กถ็ูกแดดเผา และ

เหีย่วแหง้ไปเพราะไม่มรีาก 
7
บางเมลด็ตกในพงหนาม ตน้หนามกข็ึน้คลุมมนัไว ้ จงึไม่

เกดิผล 
8
บางเมลด็ตกในทีด่นิด ี จงึงอกขึน้ เตบิโต และเกดิผลสามสบิเท่าบา้ง หกสบิ

เท่าบา้ง รอ้ยเท่าบา้ง” 
9
แลว้พระองคต์รสัว่า “ใครมหีสูําหรบัฟงั กจ็งฟงัเถดิ” 

 

เหตผุลท่ีพระเยซูเจ้าตรสัเป็นอปุมา 

 
10

เมือ่ประชาชนจากไปแลว้ อคัรสาวกสบิสองคนกบัผูท้ีอ่ยูร่อบๆ พระองค ์ ทลู

ถามเรือ่งอุปมา 
11

พระองคต์รสัตอบว่า “พระเจา้ประทานธรรมลํ้าลกึเรือ่งพระอาณาจกัร

ของพระเจา้ใหท่้านทัง้หลายรู ้ แต่สาํหรบัคนทีอ่ยูภ่ายนอก ทุกสิง่แสดงออกเป็นเพยีง

อุปมา ดงัทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า 

 12เพือ่24

a เขาจะมองแลว้มองเล่า แต่ไมเ่หน็ 

 ฟงัแลว้ฟงัเล่า แต่ไมเ่ขา้ใจ 

 มฉิะนัน้แลว้เขาคงไดก้ลบัใจ และพระเจา้คงจะทรงใหอ้ภยัเขา 

 

                                                   

4 a คาํสนัธาน “เพือ่” (ซึง่ มธ ละไว)้ มคีวามหมายเท่ากบั “เพือ่พระคมัภรีจ์ะไดส้าํเรจ็ไปดงัทีม่เีขยีนไวว้่า…” 
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พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอปุมาเร่ืองผูห้ว่าน 

 
13

พระองคต์รสัว่า “ท่านไมเ่ขา้ใจอุปมาน้ี แลว้จะเขา้ใจอุปมาอื่นๆ ไดอ้ยา่งไร25

b
 

14
ผูห้ว่านพชืนัน้หว่านพระวาจา 

15
เมลด็ทีต่กรมิทางหมายถงึบุคคลซึง่รบัพระวาจาที่

หว่าน เมือ่เขาไดฟ้งัพระวาจา ซาตานกม็าช่วงชงิพระวาจาทีห่ว่านในตวัเขาไป 
16

เช่นเดยีวกนั เมลด็ทีต่กบนพืน้หนิหมายถงึบุคคลทีไ่ดฟ้งัพระวาจา และมคีวามยนิดรีบั

ไวท้นัท ี
17

แต่เขาไม่มรีากในตวั จงึไมม่ัน่คง เมือ่เผชญิความยากลาํบากหรอืถูกข่มเหง

เพราะพระวาจานัน้ เขากย็อมแพท้นัท ี
18

เมลด็ทีต่กในพงหนามหมายถงึบุคคลทีฟ่งัพระ

วาจา 
19

แต่ความวุ่นวายในทางโลก ความลุ่มหลงในทรพัยส์มบตั ิ และความโลภในสิง่

อื่นๆ เขา้มาปกคลุมพระวาจาไว ้ จงึไมเ่กดิผล 
20

ส่วนเมลด็พชืทีต่กในทีด่นิด ี หมายถงึ

บุคคลทีฟ่งัพระวาจาแลว้รบัไว ้จงึเกดิผลสามสบิเท่า หกสบิเท่า และรอ้ยเท่า” 

 

การรบัและการถ่ายทอดคาํสอนของพระเยซูเจ้า26

c 

 
21

พระเยซเูจา้ยงัตรสัอกีว่า “เขาจดุตะเกยีงวางไวใ้ตถ้งัหรอืใตเ้ตยีงหรอื มใิช่

วางไวบ้นทีต่ ัง้ตะเกยีงหรอื 
22

เช่นเดยีวกนั ไมม่สีิง่ใดทีซ่่อนอยูจ่ะไมป่รากฏชดัแจง้ ไมม่ี

สิง่ใดทีปิ่ดบงัไว ้จะไมป่รากฏออกมา 
23

ใครมหีสูาํหรบัฟงั กจ็งฟงัเถดิ”  

 

อปุมาเร่ืองการตวง 

 
24

พระองคต์รสัอกีว่า “จงตัง้ใจฟงัใหด้ ี ท่านตวงใหเ้ขาอยา่งไร เขากจ็ะตวงให้

ท่านอย่างนัน้ และจะเพิม่ใหอ้กีดว้ย 
25

ผูท้ีม่มีาก จะไดร้บัมากขึน้ ส่วนผูท้ีม่น้ีอย สิง่

เลก็น้อยทีเ่ขาม ีจะถูกรบิไปดว้ย” 

 

อปุมาเร่ืองพืชท่ีงอกงามขึ้นเอง 

 
26

พระองคย์งัตรสัอกีว่า “พระอาณาจกัรของพระเจา้ยงัเปรยีบเสมอืนคนทีนํ่า

เมลด็พชืไปหว่านในดนิ 
27

เขาจะหลบัหรอืตื่น กลางคนืหรอืกลางวนั เมลด็นัน้กง็อกขึน้

และเตบิโต เป็นเช่นน้ีไดอ้ยา่งไรเขาไม่รู ้
28

ดนินัน้มพีลงัใหเ้กดิผลในตนเอง ครัง้แรกก็

                                                   
b การทีบ่รรดาอคัรสาวกไมเ่ขา้ใจกจิการและพระวาจาของพระเยซูเจา้นัน้เป็นความคดิสาํคญัขอ้หนึ่งที ่ มก กล่าวถงึ

หลายครัง้ (6:52; 7:18; 8:17-18, 21, 33; 9:10, 32; 10:38) มธ และ ลก มกัจะไมใ่หข้อ้สงัเกตในเรือ่งนี้ นอกจากใน

ขอ้ความทีต่รงกนับางขอ้ เช่น มธ 15:16; 16:9, 23; 20:22 และใน ลก 9:45 และของ ลก 18:34; 24:25, 45 และ

บางครัง้ มธ และ ลก ไดแ้กไ้ขขอ้ความทีย่กมาจาก มก ดว้ย (เทยีบ มธ 14:33 กบั มก 6:51-52 ด ูมธ 13:51 และ 

ยน 14:26 เชงิอรรถ r ดว้ย) 
c มก ไดร้วบรวมอุปมาสัน้ๆ สีเ่รือ่งไวด้ว้ยกนัตรงนี้ (ขอ้ 21-25) ซึง่ ลก กไ็ดท้าํเช่นเดยีวกนั อุปมาเหล่านี้อาจ

ตคีวามไดห้ลายอย่างแลว้แต่บรบิททีใ่ช ้เช่น ลก ใชอุ้ปมาเรือ่งตะเกยีงถงึ 2 ครัง้ ใน ลก 8:16 และ 11:33 (เทยีบ มธ 

5:15) อุปมาสัน้ๆ ทัง้สีน่ี้หมายถงึคาํสอนของพระเยซูเจา้ ซึง่เป็นแสงสว่างทีจ่ะตอ้งทอแสงออกมา และผูร้บัคาํสอนนี้

จะตอ้งรบัผดิชอบในการถ่ายทอดต่อไป 
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เป็นลาํตน้ แลว้กอ็อกรวง ต่อมากม็เีมลด็เตม็รวง 
29

เมือ่ขา้วสุก เกดิผลแลว้ เขากใ็ชค้น

ไปเกบ็เกีย่วทนัท ีเพราะถงึฤดเูกบ็เกีย่วแลว้”
d
  

 

อปุมาเร่ืองเมลด็มสัตารด์ 

 
30

พระองคต์รสัอกีว่า “เราจะเปรยีบพระอาณาจกัรของพระเจา้อยา่งไร หรอืจะ

ใชอุ้ปมาอะไรอธบิายเรือ่งน้ี 
31

พระอาณาจกัรเปรยีบเหมอืนเมลด็มสัตารด์ซึง่เมือ่หว่าน

ในดนิ กเ็ป็นเมลด็เลก็กว่าเมลด็ทัง้ปวงทัว่แผ่นดนิ 
32

แต่ครัน้ไดห้ว่านแลว้กง็อกขึน้และ

กลายเป็นต้นไมใ้หญ่กว่าพชืผกัทุกชนิด มกีิง่กา้นใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพกั

อาศยัรม่เงาได”้ 

 

การใช้อปุมา 

 
33

พระองคต์รสัเป็นอุปมาเช่นน้ีอกีมากตามทีเ่ขาเหล่านัน้ฟงัเขา้ใจได ้
34

พระองคม์ไิดต้รสักบัเขาโดยไมใ่ชอุ้ปมา แต่เมือ่ทรงอยูเ่ฉพาะกบับรรดาศษิยก์ท็รง

อธบิายทุกเรือ่งใหก้บัเขาเหล่านัน้ 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํให้พายุสงบ 

 
35

เยน็วนัเดยีวกนันัน้ พระเยซเูจา้ตรสัสัง่บรรดาศษิยว์่า “เราจงขา้มไป

ทะเลสาบฝ ัง่โน้นกนัเถดิ” 
36

บรรดาศษิยจ์งึละประชาชนไว ้ และออกเรอืทีพ่ระองค์

ประทบัอยูน่ัน้ไป มเีรอืลาํอื่นๆ ตดิตามไปดว้ย 
37

ขณะนัน้เกดิพายแุรงกลา้ คลื่นซดัเขา้

เรอืจนน้ําเกอืบจะเตม็เรอือยู่แลว้ 
38

พระองคบ์รรทมหลบัหนุนหมอนอยูท่ีท่า้ยเรอื 

บรรดาศษิยจ์งึปลุกพระองค ์ ทลูถามว่า “พระอาจารย ์ พระองคไ์มส่นพระทยัทีพ่วกเรา

กําลงัจะตายอยูแ่ลว้หรอื” 
39

พระองคจ์งึทรงลุกขึน้ บงัคบัลม ตรสัสัง่ทะเลว่า “เงยีบซ ิจง

สงบลงเถดิ” ลมกห็ยดุ ทอ้งทะเลราบเรยีบอยา่งยิง่ 
40

แลว้พระองคต์รสัถามเขาว่า 

“ตกใจกลวัเช่นน้ีทาํไม ท่านยงัไม่มคีวามเชื่อหรอื”
e
 

41
เขาเหล่านัน้กลวัมาก พดูกนัว่า 

“ท่านผูน้ี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจงึยอมเชื่อฟงัเช่นน้ี” 

 

ชาวเกราซาท่ีถกูปีศาจสิง 

 5 
1
พระเยซเูจา้และบรรดาศษิยข์า้มทะเลสาบมาถงึดนิแดนของชาวเกราซา29

a
 

2

ครัน้พระองคเ์สดจ็ขึน้จากเรอื ชายคนหน่ึงซึง่ถูกปีศาจสงิออกมาจากบรเิวณหลุมศพ 

เขา้มาเฝ้าพระองคท์นัท ี
3
ชายคนน้ีอาศยัอยูต่ามหลุมศพ ไมม่ใีครล่ามเขาไวไ้ด ้แมจ้ะใช้

โซ่ล่ามกต็าม 
4
มผีูใ้ชโ้ซ่ตรวนล่ามเขาหลายครัง้ เขากห็กัโซ่ตรวน ไมม่ใีครทําใหเ้ขา

                                                   
d พระอาณาจกัรจะพฒันาจนสมบรูณ์อาศยัพลงัทีซ่่อนอยู่ภายใน 
e สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ทาํไมท่านยงัไมม่คีวามเชือ่อกีเล่า” 

5 a สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “กาดารา” (เทยีบ มธ) หรอื “เกอเกซา” 
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สยบได ้
5
เขาอยูต่ามหลุมศพและตามภเูขาตลอดวนัตลอดคนื ส่งเสยีงรอ้งเอด็องึและใช้

หนิทุบตตีนเอง 
6
เมือ่เหน็พระเยซเูจา้แต่ไกล เขากว็ิง่เขา้มากราบเฉพาะพระพกัตร ์

7

รอ้งเสยีงดงัว่า “ขา้แต่พระเยซบุูตรของพระเจา้ผูส้งูสุด ท่านมายุง่เกีย่วกบัขา้พเจา้ทําไม 

ขา้พเจา้วอนขอท่านในพระนามพระเจา้ อยา่ทรมานขา้พเจา้เลย” 
8
ทัง้น้ีเพราะพระเยซู

เจา้ตรสัสัง่ปีศาจว่า “เจา้ปีศาจ จงออกจากชายผูน้ี้” 
9
แลว้พระองคท์รงถามว่า “เจา้ชื่อ

อะไร” มนัตอบว่า “ชื่อกองพล เพราะเราอยูก่นัจาํนวนมาก” 
10

และมนัพรํ่าวอนพระองค์

มใิหข้บัไล่มนัออกจากบรเิวณนัน้ 
11

หมฝูงูใหญ่กําลงัหากนิอยูบ่นเนินเขาทีน่ัน่ 
12

พวก

ปีศาจจงึออ้นวอนพระองคว์่า “ขอไดโ้ปรดส่งพวกเราเขา้ไปในหมฝูงูนัน้เถดิ” 
13

พระองค์

กท็รงอนุญาต พวกปีศาจจงึออกไปสงิอยูใ่นรา่งหม ูหมฝูงูนัน้ซึง่มปีระมาณสองพนัตวัก็

พากนัวิง่กระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบ และจมน้ําตายทัง้หมด 
14

คนเลีย้งหมู

ต่างวิง่หนีไปเล่าเรือ่งน้ีตามเมอืงและตามชนบท ประชาชนออกมาดเูหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
15

เมือ่เขาเขา้มาใกลพ้ระเยซูเจา้ กแ็ลเหน็คนทีเ่คยถูกปีศาจกองพลสงินัง่อยู่ สวมเสือ้ผา้ 

มสีตดิ ี พวกเขาต่างมคีวามกลวั 
16

ผูท้ีเ่หน็เหตุการณ์กเ็ล่าเรือ่งทีเ่กดิขึน้กบัผูท้ีถู่กปีศาจ

สงิและเล่าเรือ่งหมใูหฟ้งั 
17

ประชาชนจงึขอรอ้งพระเยซูเจา้ใหเ้สดจ็ออกไปจากเขตแดน

ของเขา 
18

เมือ่พระองคเ์สดจ็ลงเรอื ผูท้ีเ่คยถูกปีศาจสงิขออนุญาตตามเสดจ็ดว้ย 
19

แต่

พระองคไ์มท่รงอนุญาต ตรสัว่า “จงกลบับา้น ไปหาญาตพิีน้่องของท่าน เล่าใหเ้ขาฟงั

ถงึเหตุการณ์ทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงกระทาํและแสดงพระเมตตาต่อท่าน” 
20

ชายนัน้

จากไป เริม่ประกาศในแควน้ทศบุรถีงึเหตุการณ์ทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกระทาํต่อตน ทุกคน

ทีไ่ดฟ้งัต่างประหลาดใจ 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาหญิงตกเลือดเรือ้รงั ทรงปลุกบตุรหญิงของไยรสัให้คืนชีพ 

 
21

เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็ลงเรอืขา้มฟากอกีครัง้หน่ึง ประชาชนชุมนุมกนัเนือง

แน่นรอบพระองคข์ณะทีย่งัทรงอยูร่มิทะเลสาบ 
22

หวัหน้าศาลาธรรมคนหน่ึงชื่อไยรสั

เดนิมา เมือ่เหน็พระองค ์เขากราบลงทีพ่ระบาท 
23

พรํ่าวงิวอนว่า “บุตรหญงิเลก็ๆ ของ

ขา้พเจา้จวนจะสิน้ใจอยูแ่ลว้ เชญิพระองคเ์สดจ็ไปปกพระหตัถเ์หนือเขาเถดิ เขาจะได้

หายจากโรค กลบัมชีวีติ” 
24

พระเยซเูจา้จงึเสดจ็ไปกบัเขา ประชาชนกลุ่มใหญ่ตดิตาม

ไปและเบยีดเสยีดพระองค ์

 
25

ขณะนัน้ หญงิคนหน่ึงตกเลอืดเรือ้รงัมาสบิสองปีแลว้ 
26

ไดร้บัความทรมาน

มากจากการรกัษาของแพทยห์ลายคน เสยีทรพัยจ์นหมดสิน้ โรคกม็ไิดบ้รรเทา ตรงกนั

ขา้มกลบัทรดุหนกั 
27

นางไดย้นิเขาพดูกนัถงึเรือ่งพระเยซเูจา้ จงึเดนิปะปนกบั

ประชาชนเขา้มาเบือ้งหลงั และสมัผสัฉลองพระองค ์ นางคดิว่า 
28

”ถา้ฉนัเพยีงไดส้มัผสั

ฉลองพระองคเ์ท่านัน้ ฉนักจ็ะหายจากโรค” 
29

ทนัใดนัน้ เลอืดกห็ยดุ นางรูส้กึว่ารา่งกาย

หายจากโรคแลว้ 
30

ขณะเดยีวกนั พระเยซเูจา้ทรงรูส้กึว่ามอีทิธฤิทธิอ์อกจากพระองค์
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ไป30

b
จงึทรงหนัมายงักลุ่มชน ตรสัว่า “ใครสมัผสัเสือ้ของเรา 

31
บรรดาศษิยท์ูลว่า 

“พระองคท์รงเหน็แลว้ว่าผูค้นเบยีดเสยีดกนัเช่นน้ี แลว้ยงัทรงถามอกีหรอืว่า ‘ใครสมัผสั

เรา’” 
32

พระองคท์รงหนัไปรอบๆ เพื่อทอดพระเนตรผูท้ีท่าํเช่นนัน้ 
33

หญงิคนนัน้รูส้กึ

กลวัจนตวัสัน่31

c
เพราะรูด้วี่าไดเ้กดิอะไรขึน้แก่ตน จงึกราบลงเฉพาะพระพกัตรแ์ละทูลให้

ทรงทราบความจรงิทุกประการ 
34

พระองคจ์งึตรสัว่า “ลกูเอ๋ย ความเชื่อของท่านช่วย

ท่านใหร้อดพน้แลว้ จงไปเป็นสุข หายจากโรคเถดิ” 

 
35

ขณะกําลงัตรสัอยูน่ัน้ มคีนมาจากบา้นหวัหน้าศาลาธรรม บอกเขาว่า “บุตร

หญงิของท่านตายแลว้ ไปรบกวนพระอาจารยอ์กีทําไม” 
36

แต่พระเยซเูจา้ทรงไดย้นิเขา

พดูดงันัน้ จงึตรสัแก่หวัหน้าศาลาธรรมว่า “อยา่กลวัเลย จงมคีวามเชื่อไวเ้ถดิ” 
37

พระองคไ์มท่รงอนุญาตใหใ้ครตดิตามไปนอกจากเปโตร ยากอบ และยอหน์น้องชาย

ของยากอบ32

d
 

38
เมือ่ทุกคนมาถงึบา้นหวัหน้าศาลาธรรม พระเยซเูจา้ทรงเหน็ความ

วุ่นวาย และเหน็ผูค้นรํ่าไหพ้ลิาปราํพนัเป็นอนัมาก 
39

พระองคเ์สดจ็เขา้ไป ตรสัแก่คน

เหล่านัน้ว่า “วุ่นวายและรอ้งไหไ้ปทาํไม เดก็คนน้ีไมต่าย เพยีงแต่นอนหลบัไปเท่านัน้” 
40

เขาต่างหวัเราะเยาะพระองค ์ พระองคท์รงไล่เขาออกไปขา้งนอก ทรงนําบดิามารดา

ของเดก็และศษิยท์ีต่ดิตามเขา้ไปยงัทีท่ีเ่ดก็นอนอยู่ 
41

ทรงจบัมอืเดก็ ตรสัว่า “ทาลธิา

คมู”
e
 แปลว่า “หนูเอ๋ย เราสัง่ใหห้นูลุกขึน้” 

42
เดก็หญงินัน้กล็ุกขึน้ทนัท ี และเดนิไปมา 

เดก็นัน้อายสุบิสองขวบแลว้ คนทัง้หลายต่างประหลาดใจอยา่งยิง่ 
43

พระองคท์รงกําชบั

อยา่งแขง็ขนัมใิหแ้พรง่พรายเรือ่งน้ีแก่ผูใ้ด และทรงสัง่ใหเ้ขานําอาหารมาใหเ้ดก็นัน้กนิ 

 

พระเยซูเจ้าเสดจ็กลบัมาท่ีเมืองนาซาเรธ็ 

 6 
1
พระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากทีน่ัน่กลบัไปยงัถิน่กําเนิดของพระองค ์ บรรดา

ศษิยต์ดิตามไปดว้ย 
2
ครัน้ถงึวนัสบับาโตพระองคท์รงเริม่สัง่สอนในศาลาธรรม ผูฟ้งั

จาํนวนมากต่างประหลาดใจ และพดูว่า “เขาเอาเรือ่งทัง้หมดน้ีมาจากไหน ปรชีาญาณ

ทีเ่ขาไดร้บัมาน้ีคอือะไร อะไรคอือศัจรรยท์ีส่าํเรจ็ดว้ยมอืของเขา 
3
คนน้ีเป็นช่างไม้34

a
 ลกู

นางมารยี ์ เป็นพีน้่องของยากอบ โยเสท35

b
 ยดูาและซโีมนไมใ่ช่หรอื พีส่าวน้องสาวของ

                                                   
b ฤทธิน์ี้ดเูหมอืนจะเป็นพลงัทีอ่อกจากพระกายของพระเยซูเจา้มารกัษาโรค (เทยีบ ลก 6:19) โดยการสมัผสั (เทยีบ 

มก 1:41; 3:10; 6:56; 8:22) 
c ความกลวันี้เกดิขึน้ไมเ่พยีงจากความรูส้กึอบัอาย แต่เพราะรูส้กึว่าตนมคีวามผดิทีไ่ดส้มัผสัพระองค ์ และทาํให้

พระองคเ์ป็นมลทนิ (ลนต 15:25) 
d ศษิยท์ัง้สามคนนี้จะเป็นพยานพเิศษไดเ้หน็การแสดงพระองคอ์ย่างรุง่โรจน์ (9:2) และการทนทุกขใ์นสวนเกทเสมน ี

(14:33; เทยีบ 1:29; 13:3) 
e ขอ้ความนี้ เป็นภาษาอาราเมอกิ ซึง่เป็นภาษาทีพ่ระเยซูเจา้ทรงใช ้

6 a มก บนัทกึไวว้่า พระเยซูเจา้ทรงเป็น “ช่างไม”้ ส่วน มธ บนัทกึว่าทรงเป็น “ลกูของช่างไม”้ (มธ 13:55) วธิเีขยีน

ของ มก สอดคลอ้งกนักบัความจรงิทีว่่าพระองคท์รงบงัเกดิจากพระมารดาพรหมจาร ีโดยเลีย่งไมพ่ดูถงึ “บดิา” ของ

พระองค ์
b สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “โยเซ” หรอื “โยเซฟ” 



 14 

เขากอ็ยูท่ีน่ี่กบัพวกเรามใิช่หรอื” คนเหล่านัน้รูส้กึสะดุดใจและไมย่อมรบัพระองค ์
4
พระ

เยซเูจา้ตรสัแก่เขาว่า “ประกาศกยอ่มไม่ถูกเหยยีดหยามนอกจากในถิน่กําเนิด 

ท่ามกลางวงศญ์าต ิ และในบา้นของตน” 
5
พระองคท์รงทาํอศัจรรยท์ีน่ัน่ไมไ่ด ้ นอกจาก

ทรงปกพระหตัถร์กัษาผูเ้จบ็ปว่ยบางคนใหห้ายจากโรคภยั 
6
พระองคท์รงแปลกพระทยั

ทีเ่ขาเหล่านัน้ไมม่คีวามเชื่อ 

 

พระเยซูเจ้าทรงส่งอคัรสาวกสิบสองคน 

 พระองคเ์สดจ็ไปทรงสัง่สอนตามหมู่บา้นต่างๆ ในบรเิวณนัน้ 
7
ทรงเรยีกอคัร

สาวกสบิสองคนเขา้มาพบ และทรงเริม่ส่งเขาเป็นคู่ๆ ประทานอํานาจเหนือปีศาจ 
8
ทรง

กําชบัเขามใิหนํ้าสิง่ใดไปดว้ย นอกจากไมเ้ทา้เท่านัน้36

c
 ไมใ่หม้อีาหาร ไมใ่หม้ยี่าม ไมใ่ห้

มเีศษเงนิใส่ไถ ้
9
ใหส้วมรองเทา้ได ้แต่ไมใ่หเ้อาเสือ้สาํรองไปดว้ย 

10
พระองคต์รสักบัเขา

ว่า “ถา้ท่านเขา้ไปในบา้นใด จงพกัอยูท่ีน่ัน่จนกว่าจะออกเดนิทางต่อไป 
11

ถา้ทีใ่ดไม่

ตอ้นรบัท่าน หรอืไมฟ่งัท่าน จงออกจากทีน่ัน่ พลางสลดัฝุน่จากเทา้ไวเ้ป็นพยาน

กล่าวโทษเขา” 
12

บรรดาอคัรสาวกจงึไปเทศน์สอนคนทัง้หลายใหก้ลบัใจ 
13

ขบัไล่ปีศาจ

จาํนวนมาก เจมิน้ํามนัผูเ้จบ็ปว่ยหลายคน และรกัษาเขาใหห้ายจากโรคภยั 

 

กษตัริยเ์ฮโรดและพระเยซูเจ้า 

 
14

กษตัรยิเ์ฮโรดทรงไดย้นิเรื่องราวเกีย่วกบัพระเยซเูจา้ เพราะพระนามของ

พระเยซเูจา้เลื่องลอืไป บางคนพดูว่า37

d
 “ยอหน์ ผูท้าํพธิลีา้งไดก้ลบัคนืชพีจากบรรดา

ผูต้ายแลว้ ดงันัน้เขาจงึมอีํานาจทาํอศัจรรยไ์ด”้ 
15

บางคนพดูว่า “เขาคอืเอลยีาห”์ บาง

คนกพ็ดูว่า “เขาเป็นประกาศกคนหน่ึงเหมอืนกบัประกาศกคนอื่น” 
16

แต่เมือ่กษตัรยิเ์ฮ

โรดทรงไดย้นิเช่นน้ี กต็รสัว่า “ยอหน์คนทีเ่ราใหต้ดัศรีษะ ไดก้ลบัคนืชพีมาอกี” 

 

ยอหน์ผูท้าํพิธีล้างถกูสัง่ตดัศีรษะ 

 
17

กษตัรยิเ์ฮโรดองคน้ี์เคยทรงสัง่ใหจ้บักุมยอหน์ และล่ามโซ่ขงัคุกไว ้ เพราะ

เรือ่งของนางเฮโรเดยีส ภรรยาของฟีลปิพระอนุชา ซึง่กษตัรยิเ์ฮโรดทรงรบัมาเป็น

มเหส ี
18

ยอหน์เคยทลูกษตัรยิเ์ฮโรดว่า “ไมถู่กตอ้งทีพ่ระองคท์รงรบัภรรยาของน้องชาย

มาเป็นมเหส”ี 
19

นางเฮโรเดยีสจงึโกรธแคน้และปรารถนาจะฆา่ยอหน์เสยี แต่ฆา่ไม่ได ้
20

เพราะกษตัรยิเ์ฮโรดยงัทรงเกรงยอหน์อยู่ ทรงทราบว่ายอหน์เป็นคนชอบธรรมและ

ศกัดิส์ทิธิ ์จงึทรงป้องกนัไว ้ เมือ่กษตัรยิเ์ฮโรดทรงฟงัคาํพดูของยอหน์ ทรงรูส้กึสบัสน38

e
 

แต่กท็รงยนิดทีีจ่ะฟงั 

                                                   
c มธ และ ลก หา้มนําไมเ้ทา้และรองเทา้ไปดว้ย แต่ความหมายยงัคงเดมิ คอื ธรรมทตูจะตอ้งรูจ้กัตดัใจจากทุกสิง่ 
d สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “เขา (กษตัรยิเ์ฮโรด) กล่าวว่า…” 
e สาํเนาโบราณบางฉบบั (เช่น Vulg.) ว่า “ไดท้รงทาํหลายสิง่” 
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21

นางเฮโรเดยีสไดโ้อกาสเมื่อกษตัรยิเ์ฮโรดทรงจดัใหม้งีานเลีย้งขุนนางกบั

นายทหารชัน้ผูใ้หญ่และคนสาํคญัในแควน้กาลลิใีนวนัคลา้ยวนัประสตูขิองพระองค ์
22

บุตรหญงิของนางเฮโรเดยีสออกมาเตน้ราํเป็นทีพ่อพระทยัของกษตัรยิเ์ฮโรด และเป็น

ทีพ่อใจของผูร้บัเชญิ กษตัรยิจ์งึตรสักบัหญงิคนนัน้ว่า “ท่านอยากไดอ้ะไรกข็อมาเถดิ 

เราจะให”้ 
23

และยงัทรงสาบานอกีว่า “ท่านขออะไรเรากจ็ะให ้ แมจ้ะเป็นครึง่หน่ึงของ

อาณาจกัรของเรากต็าม” 
24

หญงิสาวจงึออกไปถามมารดาว่า “ลกูจะขออะไรด”ี มารดา

ตอบว่า “จงขอศรีษะของยอหน์ ผูท้าํพธิลีา้ง” 
25

หญงิสาวจงึรบีกลบัมาทลูกษตัรยิท์นัที

ว่า “หมอ่มฉนัขอศรีษะของยอหน์ผูท้าํพธิลีา้งใส่ถาดมาใหเ้ดีย๋วน้ี” 
26

กษตัรยิท์รงเป็น

ทุกขอ์ยา่งยิง่ แต่เพราะไดท้รงสาบานไว ้ และเพราะทรงเหน็แก่ผูร้บัเชญิ ไมท่รง

ปรารถนาจะขดัใจหญงิสาว 
27

จงึทรงสัง่เพชฌฆาตไปตดัศรีษะของยอหน์มาทนัท ี
28

เพชฌฆาตไปตดัศรีษะของยอหน์ในคุก ใส่ถาดนํามาใหห้ญงิสาว หญงิสาวจงึนําไปให้

มารดา 
29

เมือ่บรรดาศษิยข์องยอหน์รูเ้ร ือ่ง จงึมารบัศพของยอหน์ นําไปฝงัไวใ้นคหูา 

 

อศัจรรยก์ารทวีขนมปังครัง้แรก 

 
30

บรรดาอคัรสาวกกลบัมาเฝ้าพระเยซเูจา้และทลูรายงานใหท้รงทราบถงึทุกสิง่

ทีเ่ขาไดท้ําและไดส้อน 
31

พระองคจ์งึตรสักบัเขาว่า “ท่านทัง้หลายจงมาพกัผ่อนกบัเรา

ตามลาํพงัในทีส่งดัระยะหน่ึงเถดิ” เพราะมคีนไปมาจนเขาไมม่เีวลาแมก้ระทัง่จะกนิ

อาหาร 
32

พระเยซเูจา้จงึทรงลงเรอืไปยงัทีส่งดัตามลาํพงัพรอ้มกบับรรดาอคัรสาวก 
33

ประชาชนหลายคนเหน็พระเยซเูจา้กบับรรดาอคัรสาวกแล่นเรอืออกไป กค็าดคะเนได้

ว่า พระองคจ์ะทรงไปทีใ่ด จงึรบีเดนิเทา้ออกจากเมอืงต่างๆ ไปทีน่ัน่และไปถงึก่อน 
34

เมือ่เสดจ็ขึน้จากเรอื ทรงแลเหน็ประชาชนจาํนวนมากกท็รงสงสาร เพราะเขาเหล่านัน้

เป็นดงัฝงูแกะไมม่คีนเลีย้ง พระองคจ์งึทรงเริม่สัง่สอนเขาหลายเรือ่ง 
35

เน่ืองจากเป็น

เวลาเยน็มากแลว้ บรรดาศษิยจ์งึเขา้มาเฝ้าพระองค ์ ทูลว่า “สถานทีน้ี่เป็นทีเ่ปลีย่วและ

เป็นเวลาเยน็มากแลว้ 
36

ขอพระองคท์รงอนุญาตใหป้ระชาชนไปซือ้อาหารกนิตาม

ชนบทและตามหมูบ่า้นรอบๆ น้ีเถดิ” 
37

พระองคต์รสัตอบว่า “ท่านทัง้หลายจงหาอาหาร

ใหเ้ขากนิเถดิ” บรรดาศษิยจ์งึทลูถามว่า “พวกเราจะตอ้งไปซือ้อาหารสกัสองรอ้ย

เหรยีญมาใหเ้ขากนิหรอื” 
38

พระองคต์รสัว่า “ท่านมขีนมปงักีก่อ้น ไปดซู”ิ บรรดาศษิย์

ไปดแูลว้กลบัมารายงานว่า “มขีนมปงัอยูห่า้กอ้นกบัปลาสองตวั” 
39

พระองคจ์งึทรงสัง่

ใหทุ้กคนนัง่ลงเป็นกลุ่มๆ ตามพืน้หญา้สเีขยีว 
40

เขากน็ัง่ลงเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละหน่ึงรอ้ย

คนบา้ง หา้สบิคนบา้ง 
41

พระองคท์รงรบัขนมปงัหา้กอ้นกบัปลาสองตวัขึน้มา ทรงแหงน

พระพกัตรข์ึน้มองทอ้งฟ้า แลว้ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบขินมปงัส่งใหบ้รรดาศษิย์

ไปแจกจา่ยใหก้บัประชาชน ทัง้ยงัทรงแบ่งปลาสองตวัแจกจ่ายใหทุ้กคนดว้ย 
42

ทุกคน

ไดก้นิจนอิม่ 
43

แลว้ยงัเกบ็เศษขนมปงัและปลาทีเ่หลอืไดถ้งึสบิสองกระบุงเตม็ 
44

จาํนวน

คนทีก่นิขนมปงัครัง้นัน้มผีูช้ายถงึหา้พนัคน 
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พระเยซูเจ้าทรงพระดาํเนินบนน้ํา 

 
45

ทนัทหีลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้ทรงสัง่ใหบ้รรดาศษิยล์งเรอืขา้มฟากล่วงหน้า

ไปทีเ่มอืงเบธไซดา39

f
ขณะทีพ่ระองคท์รงใหป้ระชาชนกลบั 

46
เมือ่ทรงอําลาจากเขาแลว้ 

พระองคก์เ็สดจ็ขึน้ไปบนภเูขาเพื่อทรงอธษิฐานภาวนา 
47

ครัน้ถงึเวลาคํ่าเรอือยู่กลาง

ทะเลสาบ พระองคท์รงอยู่บนฝ ัง่ตามลําพงั 
48

ทรงเหน็ว่าบรรดาศษิยต์อ้งกรรเชยีงเรอื

อยา่งเหน็ดเหน่ือยเพราะเรอืทวนลม ครัน้ถงึเวลาประมาณยามทีส่ี ่ พระองคท์รงพระ

ดาํเนินบนทะเลไปหาบรรดาศษิย ์ ทรงตัง้พระทยัจะผ่านเขาไป 
49

บรรดาศษิยเ์หน็

พระองคท์รงพระดําเนินอยูบ่นทะเล กค็ดิว่าเป็นผ ี จงึส่งเสยีงรอ้งอือ้องึ 
50

เพราะทุกคน

ไดแ้ลเหน็พระองค ์จงึตกใจกลวั แต่ทนัใดนัน้ พระองคต์รสักบัเขาว่า “ทาํใจใหด้ ีเราเอง 

อยา่กลวัเลย” 
51

แลว้พระองคเ์สดจ็ไปหาเขาในเรอื และลมกห็ยดุ บรรดาศษิยร์ูส้กึ

ประหลาดใจอย่างยิง่ 
52

เพราะยงัไมเ่ขา้ใจเรือ่งขนมปงั ใจของเขายงัแขง็กระดา้งอยู่ 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาผูเ้จบ็ป่วยท่ีเมืองเยนเนซาเรธ็ 

 
53

พระเยซเูจา้ทรงขา้มฟากพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ มาจอดเรอืขึน้ฝ ัง่ทีเ่มอืง

เยนเนซาเรธ็ 
54

เมือ่เสดจ็ขึน้จากเรอืประชาชนกจ็าํพระองคไ์ดท้นัท ี
55

และคนในบรเิวณ

นัน้ต่างรบีมาหา นําผูเ้จบ็ป่วยนอนบนแครม่าเฝ้าพระองค ์ ณ สถานทีท่ีเ่ขาไดย้นิว่า

พระองคป์ระทบัอยู่ 
56

ไมว่่าพระองคเ์สดจ็ไปทีใ่ด ในหมู่บา้น ในเมอืงหรอืในชนบท เขา

กนํ็าผูเ้จบ็ปว่ยมาวางตามลานสาธารณะ ทลูขอพระองคใ์หเ้ขาสมัผสัเพยีงชายฉลอง

พระองคเ์ท่านัน้ และทุกคนทีส่มัผสัแลว้กห็ายจากโรคภยั 

 

ขนบธรรมเนียมของชาวฟาริสี 

 7 
1
ชาวฟารสิแีละธรรมาจารยบ์างคนจากกรงุเยรซูาเลม็มาเฝ้าพระองคพ์รอ้ม

กนั 
2
เขาสงัเกตว่าศษิยบ์างคนของพระองคก์นิอาหารดว้ยมอืทีไ่มส่ะอาด คอืไมไ่ดล้า้ง

มอืก่อน 
3
เพราะชาวฟารสิแีละชาวยวิโดยทัว่ไปยอ่มถอืขนบธรรมเนียมของบรรพบุรษุ 40

a
 

เขาไมก่นิอาหารโดยมไิดล้า้งมอืตามพธิี41
**
ก่อน 

4
เมือ่กลบัจากตลาด เขาจะไมก่นิอาหาร

เวน้แต่จะไดท้ําพธิชีาํระร่างกายก่อน42

b
เขายงัถอืขนบธรรมเนียมอื่นๆ อกีมาก เช่น การ

ลา้งถว้ย จานชามและภาชนะทองเหลอืง 
5
ชาวฟารสิแีละธรรมาจารยจ์งึทลูถามพระองค์

ว่า “ทาํไมศษิยข์องท่านไม่ปฏบิตัติามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรษุ และทาํไมเขาจงึ

                                                   
f สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ขา้มฟาก” ด ูมธ 14:22 

7 a “ธรรมเนียมของบรรพบุรุษ” คอืคาํสัง่และขอ้ปฏบิตัต่ิางๆ ทีพ่วกรบับเีพิม่เขา้กบัธรรมบญัญตัขิองโมเสส 
** “ตามพธิ”ี คาํกรกีทีใ่ชต้รงนี้แปลยาก ตามตวัอกัษรหมายถงึ “กาํป ัน้กาํมอื” อาจหมายถงึปรมิาณน้ําทีใ่ชส้องมอืตกั

ขึน้มาลา้งตามพธิ ี
b คาํกรกีอาจหมายถงึ “การอาบน้ํา” หรอื “เอาน้ําพรมตวั” 
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กนิอาหารดว้ยมอืทีไ่มส่ะอาด” 
6
พระองคต์รสัตอบว่า “ประกาศกอสิยาหไ์ดพ้ดูอยา่ง

ถูกตอ้งถงึท่าน คนหน้าซื่อใจคด ดงัทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า 

 ประชาชนเหล่าน้ีใหเ้กยีรตเิราแต่ปาก 

 แต่ใจของเขาอยูห่่างไกลจากเรา 

 7เขานมสัการเราอย่างไรค้วามหมาย 

 เขาสัง่สอนบญัญตัขิองมนุษยเ์หมอืนกบัเป็นสจัธรรม 

 
8
“ท่านทัง้หลายละเลยบทบญัญตัขิองพระเจา้กลบัไปถอืขนบธรรมเนียมของ

มนุษย”์ 
9
แลว้พระองคท์รงเสรมิว่า “ท่านช่างชาํนาญในการละเลยบทบญัญตัขิองพระ

เจา้ เพื่อถอืขนบธรรมเนียมของท่านเองเสยีจรงิๆ 
10

เช่นโมเสสกล่าวว่า จงนับถอืบดิา

มารดา และใครด่าบดิาหรอืมารดา จะตอ้งรบัโทษถงึตาย 
11

แต่ท่านกลบัสอนว่า ‘ถา้ใคร

คนหน่ึงพดูกบับดิาหรอืมารดาว่า ทรพัยส์นิทีล่กูนํามาช่วยเหลอืพ่อแมไ่ดน้ัน้เป็นคอร์

บนั43

c
คอืของถวายแด่พระเจา้’ 

12
ท่านกอ็นุญาตใหเ้ขาไมต่อ้งช่วยเหลอืบดิามารดาอกี

ต่อไป 
13

ท่านใชข้นบธรรมเนียมทีท่่านสอนต่อๆ กนัมาทาํใหพ้ระวาจาของพระเจา้เป็น

โมฆะ ท่านยงัปฏบิตัเิช่นน้ีอกีมากมาย” 

 

ส่ิงท่ีบริสทุธ์ิและส่ิงท่ีเป็นมลทิน 

 
14

พระองคท์รงเรยีกประชาชนเขา้มาอกีครัง้หน่ึง ตรสัว่า “ทุกคนจงฟงัและ

เขา้ใจเถดิ 
15

ไมม่สีิง่ใดเลยจากภายนอกของมนุษยท์าํใหเ้ขามมีลทนิได ้ แต่สิง่ทีอ่อกมา

จากภายในของมนุษยน์ัน้แหละทาํใหเ้ขามมีลทนิ 
16

ใครมหีสูาํหรบัฟงั กจ็งฟงัเถดิ”
d
 

 
17

เมือ่พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในบา้น ห่างจากประชาชน บรรดาศษิยจ์งึทลูถาม

พระองคถ์งึขอ้ความทีเ่ป็นปรศินานัน้45

e
 

18
พระองคต์รสัถามเขาว่า “ท่านกไ็ม่มปีญัญา

ดว้ยหรอื ท่านไมเ่ขา้ใจหรอืว่าสิง่ต่างๆ จากภายนอกทีเ่ขา้ไปในมนุษยน์ัน้ทําใหเ้ขามี

มลทนิไมไ่ด ้
19

เพราะมนัไม่ไดเ้ขา้ไปในใจ แต่ลงไปในทอ้ง แลว้ออกไปจากร่างกาย” 

ดงัน้ี ทรงประกาศว่าอาหารทุกชนิดไมเ่ป็นมลทนิ46

f
 

20
พระองคย์งัตรสัอกีว่า “สิง่ทีอ่อก

จากภายในมนุษยน์ัน้แหละทาํใหเ้ขามมีลทนิ 
21

จากภายในคอืจากใจมนุษยน์ัน้เป็นทีม่า

ของความคดิชัว่รา้ย การประพฤตผิดิทางเพศ การลกัขโมย การฆ่าคน 
22

การมชีู ้ความ

โลภ การทํารา้ย การฉ้อโกง การสําส่อน ความอจิฉา การใส่รา้ย ความหยิง่ยโส ความ

โงเ่ขลา 
23

สิง่ชัว่รา้ยทัง้หมดน้ีออกมาจากภายใน และทาํใหม้นุษยม์มีลทนิ” 

 

                                                   
c “คอรบ์นั” เป็นคาํอาราเมอกิ หมายถงึของถวาย โดยเฉพาะอย่างยิง่แด่พระเจา้ (ด ูมธ 15:6 เชงิอรรถ d) 
d สาํเนาโบราณบางฉบบัละขอ้ 16 
e “ขอ้ความทีเ่ป็นปรศินา” เป็นความหมายหนึ่งของคาํภาษากรกี “parabole” ในความหมายของภาษาฮบีร ูmashal 
f แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “ทาํใหอ้าหารทุกอย่างสะอาด” ขอ้ความนี้อาจเป็นคาํอธบิายเพิม่เตมิ ทีผู่ค้ดัลอกตน้ฉบบั

เขยีนไวข้า้งๆ ในภายหลงั 
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III. พระเยซูเจ้าทรงเดินทางนอกแคว้นกาลิลี 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาบตุรหญิงของหญิงชาวซีโรฟีนีเซีย 

 
24

พระองคเ์สดจ็ออกจากทีน่ัน่ เขา้ไปในเขตเมอืงไทระ47

g
และเสดจ็เขา้ในบา้น

หลงัหน่ึง ไมท่รงตอ้งการใหผู้ใ้ดรู ้แต่ทรงซ่อนพระองคไ์มไ่ด ้
25

ทนัใดนัน้ หญงิคนหน่ึงมี

บุตรหญงิถูกปีศาจสงิไดย้นิพดูถงึพระองค ์ กม็ากราบพระบาท 
26

นางไมใ่ช่ชาวยวิ48

h
เป็น

ชาวซโีรฟีนีเซยีโดยกําเนิด นางทลูออ้นวอนพระองคใ์หท้รงขบัไล่ปีศาจออกจากบุตร

หญงิ 
27

พระองคต์รสักบันางว่า “ใหล้กูๆ กนิอิม่เสยีก่อน เพราะไมส่มควรทีจ่ะเอาอาหาร

ของลกูมาโยนใหล้กูสุนขักนิ” 
28

หญงินัน้ทลูตอบว่า “ถูกแลว้ พระเจา้ขา้ แต่ลกูสุนขัทีอ่ยู่

ใตโ้ต๊ะกย็งัไดก้นิเศษอาหารของลกูๆ” 
29

พระองคจ์งึตรสักบันางว่า “เพราะถอ้ยคาํน้ี จง

ไปเถดิ ปีศาจออกจากลกูสาวของเธอแลว้” 
30

เมือ่กลบัมาถงึบา้น นางกพ็บลกูนอนอยู่

บนเตยีง ปีศาจออกไปแลว้ 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนใบ้หหูนวก 

 
31

พระองคเ์สดจ็ออกจากเขตเมอืงไทระผ่านเมอืงไซดอน ไปยงัทะเลสาบกาลลิี

กลางดนิแดนทศบุร ี
32

มผีูนํ้าคนใบห้หูนวกคนหน่ึงมาเฝ้าพระองค ์ทลูขอรอ้งใหพ้ระองค์

ทรงปกพระหตัถ์ 
33

พระองคท์รงแยกคนใบห้หูนวกคนนัน้ไปจากกลุ่มชน ทรงใชน้ิ้วพระ

หตัถย์อนหขูองเขา ทรงใชพ้ระเขฬะแตะลิน้ของเขา 
34

ทรงเงยพระพกัตรข์ึน้เบือ้งบน 

ถอนพระทยั แลว้ตรสัว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดเถดิ” 
35

ทนัใดนัน้หูของเขากลบัได้

ยนิ สิง่ทีข่ดัลิน้อยูก่ห็ลุด เขาพดูไดช้ดัเจน 
36

พระเยซเูจา้ทรงหา้มประชาชนเหล่านัน้มิ

ใหพ้ดูเรือ่งน้ีกบัผูใ้ด แต่ยิง่หา้ม กย็ิง่เล่าลอืกนัมากขึน้ 
37

ต่างกป็ระหลาดใจมาก กล่าว

ว่า “คนคนน้ีทําสิง่ใดดทีัง้นัน้ เขาทาํใหค้นหูหนวกกลบัไดย้นิ และคนใบก้ลบัพดูได”้  

 

อศัจรรยก์ารทวีขนมปังครัง้ท่ีสอง 

 8 
1
ครัง้นัน้ ประชาชนจาํนวนมากชุมนุมกนัอกี และไม่มอีะไรกนิ พระองคจ์งึ

เรยีกบรรดาศษิยเ์ขา้มา ตรสักบัเขาว่า 
2
”เราสงสารประชาชนเพราะเขาอยูก่บัเรามา

สามวนัแลว้ และเวลาน้ีไมม่อีะไรกนิ 
3
ถา้เราใหเ้ขากลบับา้นโดยไมไ่ดก้นิอะไร เขาจะ

หมดเรีย่วแรงขณะเดนิทาง เพราะมหีลายคนเดนิทางมาจากทีไ่กล” 
4
บรรดาศษิยจ์งึทลู

ตอบว่า “ใครจะหาอาหารในทีเ่ปลีย่วเช่นน้ีมาใหค้นเหล่าน้ีกนิจนอิม่ได”้ 
5
พระองคต์รสั

ถามว่า “ท่านมขีนมปงักีก่อ้น” เขาทลูว่า “เจด็กอ้น” 
6
พระองคท์รงสัง่ใหป้ระชาชนนัง่ลง

บนพืน้ดนิ ทรงหยบิขนมปงัเจด็กอ้นนัน้ ตรสัขอบพระคุณพระเจา้ แลว้ทรงบขินมปงั 

                                                   
g สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “และไซดอน” เทยีบ มธ 15:21 
h แปลตามตวัอกัษรว่า “ชาวกรกี” ในทีน่ี้ ไมไ่ดห้มายถงึเชือ้ชาต ิ เพราะหญงิคนนัน้เป็นชาวซโีรฟีนีเซยี แต่ในแง่

วฒันธรรม คอืไมน่บัถอืศาสนายวิ เทยีบ ยน 7:35; กจ 16:1 
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ประทานใหบ้รรดาศษิยไ์ปแจกจ่าย เขากแ็จกจา่ยขนมปงัใหป้ระชาชน 
7
เขายงัมปีลาตวั

เลก็ๆ อยูบ่า้ง พระองคท์รงกล่าวถวายพระพรพระเจา้ ทรงสัง่ใหแ้จกจ่ายปลา

เช่นเดยีวกนั 
8
ทุกคนกนิจนอิม่ และยงัเกบ็เศษทีเ่หลอืไดอ้กีเจด็ตะกรา้ 

9
ผูท้ีก่นิขนมปงั

และปลามปีระมาณสีพ่นัคน พระองคท์รงส่งเขากลบัไป 
10

แลว้พระองคเ์สดจ็ลงเรอื

พรอ้มกบับรรดาศษิยไ์ปยงับรเิวณเมอืงดาลมานูธา49

a
ทนัท ี

 

ชาวฟาริสีขอเคร่ืองหมายจากฟ้า 

 
11

ชาวฟารสิเีขา้มาโตเ้ถยีงกบัพระองค ์ ขอใหท้รงแสดงเครือ่งหมายจากฟ้าเพื่อ

ทดสอบ 
12

พระองคถ์อนพระทยัลกึๆ ตรสัว่า “คนยคุน้ีแสวงหาเครือ่งหมายอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพื่ออะไร เราบอกความจรงิกบัท่านว่า คนยุคน้ีจะไมไ่ดร้บัเครือ่งหมายอยา่ง

ใดเลย”
b
 
13

แลว้พระองคท์รงแยกจากคนเหล่านัน้ เสดจ็ลงเรอืขา้มไปอกีฟากหน่ึง 

 

เช้ือแป้งของชาวฟาริสีและของกษตัริยเ์ฮโรด 

 
14

บรรดาศษิยล์มืนําขนมปงัไปดว้ย และในเรอืของเขามขีนมปงัเหลอืเพยีงกอ้น

เดยีว 
15

พระองคท์รงกําชบัเขาว่า “จงระวงัใหด้ ีจงระวงัเชือ้แป้งของชาวฟารสิ ีและเชือ้

แป้งของกษตัรยิเ์ฮโรด” 
16

บรรดาศษิยจ์งึพดูกนัว่า “น่ีเป็นเพราะเราไม่มขีนมปงั” 
17

พระ

เยซเูจา้ทรงทราบ จงึตรสัว่า “ทาํไมท่านจงึถกเถยีงกนัเรือ่งไมม่ขีนมปงั ท่านยงัไม่รูไ้ม่

เขา้ใจอกีหรอื ท่านยงัมใีจแขง็กระดา้งกนัอยูอ่กีหรอื 
18
มตีา แต่ไมเ่หน็ มหี ูแต่ไมไ่ดย้นิ

หรอื ท่านจาํไมไ่ดห้รอืว่า 
19

เมือ่เราบขินมปงัหา้กอ้นเลีย้งคนหา้พนัคน ท่านเกบ็เศษที่

เหลอืไดเ้ตม็กีก่ระบุง” เขาตอบว่า “สบิสองกระบุง” 
20

”เมือ่เราบขินมปงัเจด็กอ้นเลีย้งคน

สีพ่นัคน ท่านเกบ็เศษทีเ่หลอืไดเ้ตม็กีต่ะกรา้” เขาทลูตอบว่า “เจด็ตะกรา้” 
21

แลว้

พระองคต์รสัถามเขาว่า “ท่านยงัไมเ่ขา้ใจอกีหรอื”
c
 

 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนตาบอดท่ีเมืองเบธไซดา 

 
22

พระเยซเูจา้เสดจ็มาพรอ้มกบับรรดาศษิยถ์งึเมอืงเบธไซดา มผีูนํ้าคนตาบอด

คนหน่ึงมาขอใหพ้ระองคท์รงสมัผสั 
23

พระองคท์รงจงูคนตาบอดออกไปนอกหมู่บา้น 

ทรงใชพ้ระเขฬะแตะตาของเขา ทรงปกพระหตัถเ์หนือเขา ตรสัถามเขาว่า “ท่านเหน็

                                                   

8 a คงจะเป็นชือ่สถานที ่ซึง่เราไมท่ราบว่าอยู่ทีไ่หน เชน่เดยีวกบั “มากาดาน” ใน มธ 15:39 
b การปฏเิสธเครือ่งหมายใดๆ ใน มก น่าจะเป็นขอ้ความดัง้เดมิมากกว่าคําสญัญาเรือ่ง “เครือ่งหมายของประกาศก

โยนาห”์ ใน มธ และ ลก อย่างไรกต็ามเป็นไปไดเ้ช่นกนัว่า มก อาจไมก่ล่าวพาดพงิถงึเรือ่งราวในพระคมัภรีท์ีผู่อ่้าน

ไมเ่ขา้ใจ แต่ตามความเป็นจรงิ พระเยซูเจา้อาจไดท้รงสญัญาเครือ่งหมายของประกาศกโยนาห ์ เพือ่ทรงบอก

ล่วงหน้าถงึชยัชนะเมือ่ทรงกลบัคนืพระชนมชพี ดงัที ่มธ ไดก้ล่าวอย่างชดัเจน (มธ 12:39 เชงิอรรถ l) 
c เป็นการเชญิชวนบรรดาศษิยใ์หเ้ลกิห่วงใยดา้นวตัถุ แต่ใหไ้ตรต่รองถงึภารกจิของพระเยซูเจา้ ซึง่การอศัจรรยท์ี่

ทรงกระทาํแสดงใหเ้หน็ 
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อะไรไหม” 
24

เขาเงยหน้าขึน้52

d
ทลูตอบว่า “ขา้พเจา้เหน็ผูค้นเหมอืนกบัตน้ไมเ้ดนิไปเดนิ

มา” 
25

พระองคท์รงวางพระหตัถแ์ตะตาของเขาอกี เขากเ็หน็ชดั และหายเป็นปกต ิ

มองเหน็ทุกอย่างไดช้ดัเจน 
26

พระเยซเูจา้ทรงส่งเขากลบับา้น ตรสัว่า “อยา่เขา้ไปใน

หมูบ่า้น” 

 

เปโตรประกาศความเช่ือ 

 
27

พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศษิยไ์ปตามหมูบ่า้นต่างๆ ในบรเิวณเมอืงซี

ซารยีาแห่งฟีลปิ ขณะทรงพระดาํเนิน พระองคต์รสัถามบรรดาศษิยว์่า “คนทัง้หลายว่า

เราเป็นใคร” 
28

เขาทลูตอบว่า “บา้งว่าเป็นยอหน์ผูท้ําพธิลีา้ง บา้งว่าเป็นประกาศกเอลี

ยาห ์ บา้งกว็่าเป็นประกาศกองคห์น่ึง” 
29

พระองคต์รสัถามอกีว่า “ท่านล่ะ ว่าเราเป็น

ใคร” เปโตรทลูตอบว่า “พระองคค์อืพระครสิตเจา้” 
30

พระองคท์รงกําชบับรรดาศษิยม์ิ

ใหก้ล่าวเรือ่งเกีย่วกบัพระองคแ์ก่ผูใ้ด 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายครัง้แรกถึงพระทรมาน 

 
31

พระเยซเูจา้ทรงเริม่สอนบรรดาศษิยว์่า “บุตรแห่งมนุษยจ์ะตอ้งรบัการทรมาน

อยา่งมาก53

e
จะถูกบรรดาผูอ้าวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารยป์ฏเิสธไมย่อมรบั และจะ

ถูกประหารชวีติ แต่สามวนัต่อมา จะกลบัคนืชพี” 
32

พระองคท์รงประกาศพระวาจาน้ี

อยา่งเปิดเผย เปโตรนําพระองคแ์ยกออกไป ทลูทดัทาน 
33

แต่พระเยซเูจา้ทรงหนัไป

ทอดพระเนตรบรรดาศษิย ์ ทรงตําหนิเปโตรว่า “เจา้ซาตาน ถอยไปขา้งหลงัเรา อยา่

ขดัขวาง เจา้ไมค่ดิอย่างพระเจา้ แต่คดิอยา่งมนุษย”์ 

 

เง่ือนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า 

 
34

พระเยซเูจา้ทรงเรยีกประชาชนและบรรดาศษิยเ์ขา้มา ตรสัว่า “ถา้ผูใ้ดอยาก

ตดิตามเรา กใ็หเ้ขาเลกินึกถงึตนเอง ใหแ้บกไมก้างเขนของตน และตดิตามเรา 
35

ผูใ้ด

ใครร่กัษาชวีติของตนใหร้อดพน้ จะตอ้งสญูเสยีชวีตินัน้ แต่ถา้ผูใ้ดเสยีชวีติของตน

เพราะเรา และเพราะขา่วด ี กจ็ะรกัษาชวีติได ้
36

มนุษยจ์ะไดป้ระโยชน์ใดในการทีจ่ะได้

โลกทัง้โลกเป็นกําไร แต่ตอ้งเสยีชวีติ 
37

มนุษยจ์ะใหอ้ะไรเพื่อแลกกบัชวีติทีส่ญูเสยีไป 
38

ถา้ผูใ้ดอบัอายเพราะเราและเพราะถอ้ยคําของเราในยุคของคนไมซ่ื่อสตัยแ์ละชัว่รา้ย

                                                   
d NJB แปลว่า “เขาเริม่เหน็…” 
e การยนืยนัความเชือ่ของเปโตรเป็นจุดหกัเปลีย่นโครงเรือ่งของ มก บรรดาศษิยท์ีใ่กลช้ดิทีสุ่ดของพระเยซูเจา้ใน

ทีสุ่ดแลเหน็ว่าพระองคค์อืพระเมสสยิาห ์ แต่เขายงัตอ้งเรยีนรูต่้อไปว่า พระเมสสยิาหจ์ะตอ้งประกอบภารกจิอยา่งที่

คาดไมถ่งึ (เทยีบ 9:32; 10:38) 
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น้ี บุตรแห่งมนุษยก์จ็ะอบัอายเพราะเขา เมือ่พระองคจ์ะเสดจ็มาในพระสริริุง่โรจน์ของ

พระบดิาพรอ้มกบับรรดาทตูสวรรคผ์ูศ้กัดิส์ทิธิด์ว้ยเช่นเดยีวกนั” 

9 
1
พระองคย์งัตรสักบับรรดาศษิยอ์กีว่า “เราบอกความจรงิกบัท่านว่า บาง

ท่านทีย่นือยูท่ีน่ี่จะไมล่ิม้รสความตายจนกว่าจะเหน็พระอาณาจกัรของพระเจา้มาถงึ

พรอ้มดว้ยพระอานุภาพ” 

 

พระเยซูเจ้าทรงสาํแดงพระองคอ์ย่างรุ่งโรจน์54

a 
2
ต่อมาอกีหกวนั พระเยซเูจา้ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอหน์ขึน้ไปบนภเูขา

สงูตามลาํพงั แลว้พระวรกายของพระองคก์เ็ปลีย่นไปต่อหน้าเขา 
3
ฉลองพระองคก์ลบัมี

สขีาวเจดิจา้ ขาวผ่องอยา่งทีไ่ม่มช่ีางซกัฟอกคนใดในโลกทาํใหข้าวเช่นนัน้ได้ 
4
แลว้

ประกาศกเอลยีาหก์บัโมเสสแสดงตนสนทนาอยูก่บัพระเยซเูจา้ 
5
เปโตรจงึทลูพระเยซู

เจา้ว่า “พระอาจารยเ์จา้ขา้ ทีน่ี่สบายน่าอยู่จรงิๆ เราจงสรา้งเพงิขึน้สามหลงัเถดิ หลงั

หน่ึงสาํหรบัพระองค ์ หลงัหน่ึงสาํหรบัโมเสส อกีหลงัหน่ึงสาํหรบัประกาศกเอลยีาห”์ 
6

เขาไม่รูว้่ากําลงัพดูอะไรเพราะศษิยท์ัง้สามคนต่างตกใจกลวั 
7
ครัน้แลว้เมฆกอ้นหน่ึง

ลอยมาปกคลุมเขาไว ้ มเีสยีงหน่ึงออกมาจากเมฆกอ้นนัน้ว่า “ผูน้ี้เป็นบุตรสุดทีร่กัของ

เรา จงฟงัท่านเถดิ” 
8
ทนัใดนัน้ ศษิยท์ัง้สามคนเหลยีวมองรอบๆ ไมเ่หน็ผูใ้ดอยูก่บัตน

นอกจากพระเยซเูจา้เท่านัน้ 

 

คาํถามเก่ียวกบัประกาศกเอลียาห์ 
9
ขณะทีก่ําลงัลงจากภเูขา พระองคต์รสัสัง่เขามใิหเ้ล่าเหตุการณ์ทีเ่หน็ใหผู้ใ้ด

ฟงั จนกว่าบุตรแห่งมนุษยจ์ะกลบัคนืชพีจากบรรดาผูต้าย 
10

ศษิยท์ัง้สามคนเกบ็เรือ่งน้ี

ไวไ้มบ่อกใครแต่ยงัปรกึษากนัว่า “จนกว่าจะกลบัคนืชพีจากบรรดาผูต้าย” น้ี 

หมายความว่าอยา่งไร 
11

เขาจงึทลูถามพระองคว์่า “เหตุใดบรรดาธรรมาจารยก์ล่าวว่า 

ประกาศกเอลยีาหจ์ะตอ้งมาก่อน” 
12

พระองคต์รสัตอบว่า “ใช่แลว้ เอลยีาหม์าก่อนเพื่อ

จดัทุกสิง่ใหเ้ขา้สภาพเดมิ พระคมัภรีเ์ขยีนไวอ้ย่างไรเกีย่วกบับุตรแห่งมนุษย ์ พระ

คมัภรีเ์ขยีนว่าบุตรแห่งมนุษยจ์ะตอ้งรบัทุกขท์รมานอยา่งมาก และถูกเหยยีดหยาม 
13

ดงันัน้เราบอกท่านว่า ‘ประกาศกเอลยีาหไ์ดม้าแลว้ และประชาชนไดท้ํากบัเขาตาม

ความพอใจ ดงัทีม่เีขยีนถงึเขาไวใ้นพระคมัภรี’์” 

 

                                                   

9 a ขณะที ่ มธ เสนอเรือ่งการสาํแดงองคอ์ย่างรุ่งโรจน์ เพือ่ประกาศสอนว่าพระเยซูเจา้คอืโมเสสคนใหม ่ (ด ู มธ 

17:1 เชงิอรรถ a) และ ลก เน้นถงึพระทรมานทีใ่กลเ้ขา้มานัน้ (ด ู ลก 9:28 เชงิอรรถ f) มก เล่าเรือ่งตาม

แนวความคดิของตน มองเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการเปิดเผยองคอ์ย่างรุ่งโรจน์ของพระเมสสยิาหซ์ึง่ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั 

กล่าวสัน้ๆ คอื บรรดาศษิยม์ปีระสบการณ์ว่าพระเยซูเจา้ทรงมคีุณลกัษณะของพระเจา้ ซึง่ภาษาสญัลกัษณ์แบบ

ววิรณ์ทีใ่ชบ้รรยายเป็นทีคุ่น้เคยสาํหรบัผูอ่้านแลว้ เชน่ ดนล 10:5-10 
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คนถกูปีศาจสิง 
14

เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็ลงจากภเูขาพรอ้มกบัศษิยท์ัง้สามคน55

b
มาพบศษิยค์นอื่น 

ทรงเหน็ประชาชนจาํนวนมากหอ้มลอ้มบรรดาศษิย ์ ธรรมาจารยบ์างคนกําลงัถกเถยีง

กบัเขาเหล่านัน้ 
15

ทนัททีีเ่หน็พระองค ์ ประชาชนทัง้หลายต่างประหลาดใจและและวิง่

เขา้มาทกัทายพระองค ์
16

พระองคต์รสัถามบรรดาศษิยว์่า “ท่านกําลงัถกเถยีงเรือ่งอะไร

หรอื” 
17

คนหน่ึงในกลุ่มชนตอบว่า “พระอาจารยเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้พาบุตรชายทีปี่ศาจสงิ

ใหเ้ป็นใบม้าเฝ้าพระองค ์
18

เมือ่ปีศาจสงิ มนัผลกัเขาใหล้ม้ลง น้ําลายฟูมปาก กดัฟนั 

และตวัแขง็ทื่อ ขา้พเจา้ไดข้อใหศ้ษิยข์องพระองคข์บัไล่มนั แต่เขาทาํไมส่าํเรจ็” 
19

พระองคต์รสัตอบว่า “คนหวัดือ้ เชื่อยาก เราจะตอ้งอยูก่บัท่านอกีนานเท่าใด จะตอ้งทน

ท่านอกีนานเท่าใด จงพาเดก็มาพบเราเถดิ” 
20

เขาจงึพาเดก็นัน้มาเฝ้าพระองค ์เมือ่เหน็

พระองค ์ ปีศาจกท็าํใหเ้ดก็ชกัลม้ลงกบัพืน้ดนิ กลิง้ไปมา น้ําลายฟูมปาก 
21

พระเยซเูจา้

ทรงถามบดิาของเดก็ว่า “เป็นดงัน้ีนานเท่าไรแลว้” เขาทลูตอบว่า “ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็

เลก็ๆ 
22

ปีศาจไดผ้ลกัเดก็ลงในกองไฟหลายครัง้ บางครัง้ผลกัลงในน้ําเพื่อใหต้าย ถา้

พระองคท์รงทาํสิง่ใดได ้ กท็รงกรณุาช่วยเราดว้ยเถดิ” 
23

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “ถา้ทาํ

ไดน่้ะหรอื ทุกสิง่เป็นไปไดท้ัง้นัน้สําหรบัผูม้คีวามเชื่อ” 
24

ทนัใดนัน้บดิาของเดก็กร็อ้งว่า 

“ขา้พเจา้เชื่อ โปรดช่วยความเชื่อเลก็น้อยของขา้พเจา้ดว้ยเถดิ” 
25

เมือ่พระเยซูเจา้

ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนเขา้มามากยิง่ขึน้ พระองคจ์งึตรสัสาํทบัปีศาจว่า “เจา้

ปีศาจหนวกใบ ้ เราสัง่เจา้ใหอ้อกจากเดก็คนน้ี และอยา่กลบัเขา้มาอกีเลย” 
26

ปีศาจจงึ

รอ้งเสยีงดงัและทําใหเ้ดก็มอีาการชกัอยา่งรุนแรง แลว้ปีศาจกอ็อกไป เดก็นอนน่ิง

เหมอืนคนตาย จนคนส่วนมากพดูกนัว่า “เขาตายแลว้” 
27

แต่พระเยซเูจา้ทรงจบัมอืเดก็ 

ทรงช่วยพยงุใหลุ้กขึน้ เขากย็นืขึน้ 
28

เมือ่พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในบา้นหลงัหน่ึง บรรดา

ศษิยท์ลูถามพระองคเ์ป็นการส่วนตวัว่า “ทาํไมพวกเราจงึขบัไล่มนัไมไ่ด”้ 
29

พระองค์

ตรสัตอบว่า “ปีศาจชนิดน้ีขบัไล่ออกไมไ่ดเ้ลย นอกจากดว้ยการอธษิฐานภาวนา

เท่านัน้”
c
 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายครัง้ท่ีสองถึงพระทรมาน 
30

พระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากทีน่ัน่พรอ้มกบับรรดาศษิยผ์่านแควน้กาลลิ ี

พระองคไ์มท่รงตอ้งการใหผู้ใ้ดรู ้
31

ทรงสัง่สอนบรรดาศษิย ์และตรสัว่า “บุตรแห่งมนุษย์

จะถูกมอบในเงือ้มมอืของคนทัง้หลาย เขาจะประหารชวีติพระองค ์ แต่เมือ่ถูกประหาร

แลว้ ในวนัทีส่ามพระองคจ์ะกลบัคนืชพี” 
32

บรรดาศษิยไ์มเ่ขา้ใจพระวาจาน้ี แต่กไ็มก่ลา้

ทลูถาม 

 

                                                   
b สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “พรอ้มกบัศษิยท์ัง้สามคน” 
c สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “และการจาํศลีอดอาหาร” 
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ผูย่ิ้งใหญ่ท่ีสดุ 
33

พระเยซเูจา้เสดจ็มาถงึเมอืงคาเปอรนาอุมพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ เมือ่เสดจ็เขา้

ไปในบา้น พระองคต์รสัถามเขาว่า “ท่านถกเถยีงกนัเรื่องอะไรขณะทีเ่ดนิทาง” 
34

เขาก็

น่ิง เพราะระหว่างทางเขาถกเถยีงกนัว่า ผูใ้ดยิง่ใหญ่กว่ากนั 
35

พระองคจ์งึประทบันัง่ 

แลว้ทรงเรยีกอคัรสาวกสบิสองคนเขา้มา ตรสัว่า “ถา้ผูใ้ดอยากเป็นคนทีห่น่ึง กใ็หผู้น้ัน้

ทาํตนเป็นคนสุดทา้ย และเป็นผูร้บัใชข้องทุกคน” 
36

ครัน้แลว้พระองคท์รงจงูเดก็เลก็ๆ 

คนหน่ึงมายนืกลางกลุ่มพวกเขา ทรงโอบเดก็นัน้ไว ้ ตรสัว่า 
37

”ผูใ้ดทีต่อ้นรบัเดก็เลก็ๆ 

เช่นน้ีในนามของเรา กต็อ้นรบัเรา และผูใ้ดทีต่อ้นรบัเรา กม็ใิช่ตอ้นรบัเพยีงเราเท่านัน้ 

แต่ตอ้นรบัผูท้ีท่รงส่งเรามาดว้ย” 

 

การใช้พระนามของพระเยซูเจ้า 
38

ยอหน์ทลูพระองคว์่า “พระอาจารยเ์จา้ขา้ เราไดเ้หน็คนคนหน่ึงขบัไล่ปีศาจ

เดชะพระนามพระองค ์เราจงึพยายามหา้มปรามไว ้เพราะเขาไมใ่ช่พวกเดยีวกบัเรา” 
39

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “อยา่หา้มเขาเลย ไมม่ใีครทําอศัจรรยใ์นนามของเรา แลว้ต่อมา

จะว่ารา้ยเราได ้
40

ผูใ้ดไมต่่อตา้นเรา กเ็ป็นฝา่ยเรา” 

 

การแสดงความใจดีต่อศิษยข์องพระคริสตเจ้า 
41

”ผูใ้ดใหน้ํ้าท่านดื่มเพยีงแก้วหน่ึงเพราะท่านเป็นคนของพระครสิตเจา้ เรา

บอกความจรงิกบัท่านว่า เขาจะไดบ้าํเหน็จรางวลัอยา่งแน่นอน” 

 

การชกันําผู้อ่ืนให้ทาํบาป 
42

”ผูใ้ดเป็นเหตุใหค้นธรรมดาๆ ทีม่คีวามเชื่อ57

d
เหล่าน้ีทําบาป ถา้เขาจะถูกผกู

คอดว้ยหนิโมถ่่วงในทะเลกย็งัดกีว่ากระทาํดงักล่าว 
43

ถา้มอืขา้งหน่ึงของท่านเป็นเหตุ

ใหท่้านทาํบาป จงตดัมนัทิง้เสยี ท่านจะเขา้สู่ชวีตินิรนัดรโดยมมีอืขา้งเดยีว ยงัดกีว่ามี

มอืทัง้สองขา้งแต่ตอ้งตกนรกในไฟทีไ่ม่รูด้บั 58

e
 

(44)45
ถา้เทา้ขา้งหน่ึงของท่านเป็นเหตุให้

ท่านทาํบาป จงตดัมนัทิง้เสยี ท่านจะเขา้สู่ชวีตินิรนัดรโดยมเีทา้ขา้งเดยีว ยงัดกีว่ามี

เทา้ทัง้สองขา้งแต่ถูกโยนลงนรก 
(46)47

ถา้ตาขา้งหน่ึงของท่านเป็นเหตุใหท่้านทําบาป 

จงควกัมนัออกเสยี ท่านจะเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้ โดยมตีาขา้งเดยีว ยงัดกีว่า

มตีาทัง้สองขา้งแต่ตอ้งถูกโยนลงนรก 
48

ทีน่ัน่หนอนไมรู่ต้าย ไฟไมรู่ด้บั 
49

เพราะทุกคน

                                                   
d สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “มคีวามเชือ่ในเรา” 
e สาํเนาโบราณฉบบัทีด่ทีีสุ่ดละขอ้ 44 และ 46 (Vulg.) เพราะซํ้ากบัขอ้ 48 
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จะถูกดองดว้ยเกลอืและไฟ59

f
 

50
เกลอืเป็นสิง่ด ี แต่ถา้เกลอืจดื ท่านจะนําสิง่ใดมาทําให้

เกลอืเคม็ไดอ้กี จงมเีกลอืไวใ้นท่านเถดิ และจงอยูอ่ยา่งสนัตกิบัผูอ้ื่น” 

 

คาํถามเร่ืองการหย่าร้าง 

10 
1
พระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากทีน่ัน่เขา้ไปในเขตแควน้ยเูดยีและอกีฟากหน่ึง

ของแมน้ํ่าจอรแ์ดน ประชาชนมาเฝ้าพระองคอ์กีครัง้หน่ึง พระองคจ์งึทรงสอนเขาอกี

เช่นเคย 
2
ชาวฟารสิบีางคนทลูถามหวงัจะจบัผดิพระองคว์่า “เป็นการถูกตอ้งหรอืไมท่ี่

ชายจะหยา่กบัภรรยา” 
3
พระองคต์รสัตอบว่า “โมเสสไดบ้ญัญตัไิวว้่าอยา่งไร” 

4
เขาทลู

ตอบว่า “โมเสสอนุญาตใหท้าํหนงัสอืหยา่รา้งและหยา่กนัได”้ 
5
พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“เพราะใจดือ้แขง็กระดา้งของท่าน โมเสสจงึไดเ้ขยีนบญัญตัขิอ้น้ีไว ้
6
แต่เมือ่แรกสรา้ง

โลกนัน้พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยใ์หเ้ป็นชายและหญงิ 
7
ดงันัน้ ชายจะละบดิามารดา60

a
 

8

และชายหญงิจะเป็นเน้ือเดยีวกนั ดงัน้ี เขาจงึไมเ่ป็นสองอกีต่อไป แต่เป็นเน้ือเดยีวกนั 
9
ดงันัน้สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงรวมกนัไว ้ มนุษยอ์ย่าแยกเลย” 

10
เมือ่กลบัเขา้ไปในบา้นแลว้ 

บรรดาศษิยท์ลูถามถงึเรือ่งน้ีอกี 
11

พระองคจ์งึตรสัตอบว่า “ผูใ้ดหยา่รา้งภรรยา และ

แต่งงานกบัอกีคนหน่ึง กท็าํผดิประเวณต่ีอภรรยาคนเดมิ 
12

และถา้หญงิคนหน่ึงหย่ากบั

สามี61
b
ไปแต่งงานกบัอกีคนหน่ึง กท็าํผดิประเวณเีช่นเดยีวกนั” 

 

พระเยซูเจ้าและเดก็เลก็ๆ 

 
13

มผีูนํ้าเดก็เลก็ๆ มาเฝ้าพระเยซเูจา้เพื่อทรงสมัผสัอวยพร แต่บรรดาศษิย์

กลบัดุว่าคนเหล่านัน้ 
14

เมือ่ทรงเหน็เช่นน้ี พระองคก์ริว้ ตรสัแก่บรรดาศษิยว์่า “ปล่อย

ใหเ้ดก็เลก็ๆ มาหาเราเถดิ อยา่หา้มเลย เพราะพระอาณาจกัรของพระเจา้เป็นของคนที่

เหมอืนเดก็เหล่าน้ี 
15

เราบอกความจรงิกบัท่านว่า ผูใ้ดไมร่บัพระอาณาจกัรของพระเจา้

อยา่งเดก็เลก็ๆ เขาจะไมเ่ขา้สู่พระอาณาจกัรนัน้เลย” 
16

แลว้พระองคท์รงอุม้เดก็

เหล่านัน้ไว ้ทรงปกพระหตัถ ์และประทานพระพร 

 

                                                   
f “การดองดว้ยเกลอื” เป็นวธิถีนอมอาหารวธิหีนึ่ง “ไฟ” หมายถงึความทุกขย์ากทีผู่ม้คีวามเชือ่ตอ้งถูกทดสอบ การ

ดองดว้ยเกลอืและไฟจงึเปรยีบเสมอืนการรกัษาความซื่อสตัยต่์อพระเจา้ แมท้่ามกลางความทุกขย์าก ทาํใหผู้ม้คีวาม

เชือ่กลายเป็นเครือ่งบชูาทีพ่อพระทยัถวายแด่พระเจา้ (ด ู ลนต 2:13) ดเูหมอืนว่า ขอ้ 50 (เทยีบ มธ 5:13) ไมม่ี

ความต่อเนื่องอะไรกบัขอ้ 49 แต่ถูกต่อเตมิเขา้ทีน่ี่ เพราะมคีาํว่า “เกลอื” ปรากฏอยู่เท่านัน้ 

 

10 a สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “ไปผกูพนักบัภรรยาของตน” (เทยีบ ปฐก 2:24 และ มธ 19:5) 
b ขอ้ความนี้สะทอ้นกฎหมายโรมนั เพราะกฎหมายยวิอนุญาตใหส้ามเีท่านัน้มสีทิธหิย่ารา้งภรรยาได ้สว่นภรรยาไม่

มสีทิธหิย่าสาม ี
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เศรษฐีหนุ่ม 

 
17

ขณะทีพ่ระองคก์ําลงัทรงพระดาํเนินอยู่ระหว่างทาง ชายคนหน่ึงรบีเขา้มา

คุกเขา่ลง ทลูถามว่า “พระอาจารยผ์ูท้รงความด ี ขา้พเจา้ตอ้งทาํอะไรเพื่อจะไดช้วีติ

นิรนัดร” 
18

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “ทาํไมเรยีกเราว่าผูท้รงความด ีไมม่ใีครทรงความ

ดนีอกจากพระเจา้เท่านัน้ 
19

ท่านรูจ้กับทบญัญตัแิลว้ คอื อยา่ฆ่าคน อยา่ล่วงประเวณ ี

อยา่ลกัขโมย อยา่เป็นพยานเทจ็ อยา่ฉ้อโกง จงนบัถอืบดิามารดา” 
20

ชายผูน้ัน้ทูลว่า 

“พระอาจารย ์ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามบทบญัญตัเิหล่าน้ีทุกขอ้มาตัง้แต่เป็นเดก็แลว้” 
21

พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรเขาดว้ยพระทยัเอน็ดู ตรสักบัเขาว่า “ท่านยงัขาดสิง่หน่ึง จง

ไปขายทุกสิง่ทีม่ ีมอบเงนิใหค้นยากจน และท่านจะมขีุมทรพัยใ์นสวรรค ์แลว้จงตดิตาม

เรามาเถดิ” 
22

เมือ่ไดฟ้งัพระวาจาน้ี ชายผูน้ัน้หน้าสลดลงเพราะเขามทีรพัยส์มบตัิ

จาํนวนมาก จงึจากไปดว้ยความทุกข ์

 

อนัตรายจากทรพัยส์มบติั 

 
23

พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรโดยรอบ แลว้ตรสักบับรรดาศษิยว์่า “ยากจรงิหนอ

ทีค่นมัง่มจีะเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้” 
24

บรรดาศษิยแ์ปลกใจกบัพระวาจาน้ี62

c
 

พระเยซเูจา้จงึตรสัอกีว่า “ลกูเอ๋ย ยากจรงิหนอทีจ่ะเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้ 
25

อูฐจะลอดรเูขม็ยงัง่ายกว่าคนมัง่มเีขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้” 
26

บรรดาศษิยย์ิง่

ประหลาดใจมากขึน้ พดูกนัว่า “ดงัน้ี ใครจะรอดพน้ได”้ 
27

พระเยซเูจา้ทอดพระเนตร

บรรดาศษิยแ์ลว้ตรสัว่า “สาํหรบัมนุษยเ์ป็นไปไมไ่ด ้ แต่สาํหรบัพระเจา้เป็นเช่นนัน้ได ้

เพราะพระองคท์รงทาํไดทุ้กสิง่” 

 

รางวลัของการสละทุกส่ิง 

 
28

เปโตรทลูพระเยซเูจา้ว่า “ขา้พเจา้ทัง้หลายไดส้ละทุกสิง่และตดิตามพระองค์

แลว้” 
29

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “เราบอกความจรงิกบัท่านว่า ไมม่ใีครทีล่ะทิง้บา้นเรอืน พี่

น้องชายหญงิ บดิามารดา บุตรหรอืไรน่าเพราะเหน็แก่เรา และเพราะเหน็แก่ขา่วด ี
30

จะ

ไมไ่ดร้บัการตอบแทนรอ้ยเท่าในโลกน้ี เขาจะไดบ้า้นเรอืน พีน้่องชายหญงิ มารดา บุตร 

ไรน่า พรอ้มกบัการเบยีดเบยีนและในโลกหน้าจะไดช้วีตินิรนัดร 
31

หลายคนทีเ่ป็นกลุ่ม

แรกจะกลบัเป็นกลุ่มสุดทา้ย และกลุ่มสุดทา้ยจะกลบักลายเป็นกลุ่มแรก” 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายครัง้ท่ีสามถึงพระทรมาน 

 
32

บรรดาศษิยก์ําลงัเดนิทางขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็ พระเยซเูจา้เสดจ็นําเขาไป 

เขาต่างประหลาดใจ ผูต้ดิตามต่างมคีวามกลวั พระองคท์รงพาอคัรสาวกสบิสองคน

                                                   
c ชาวยวิมคีวามคดิว่าทรพัยส์มบตัแิละความรํ่ารวยเป็นเครือ่งหมายแสดงวา่พระเจา้โปรดปราน 
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ออกไปอกีครัง้หน่ึง ทรงบอกเขาถงึเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัพระองคว์่า 
33

”บดัน้ี พวก

เรากําลงัจะขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็ บุตรแห่งมนุษยจ์ะถูกมอบใหบ้รรดามหาสมณะและ

บรรดาธรรมาจารย ์ จะถูกตดัสนิประหารชวีติ และถูกมอบใหค้นต่างชาติ
34

สบประมาท

เยาะเยย้ ถ่มน้ําลายรด โบยต ีและฆา่เสยี แต่หลงัจากนัน้สามวนั เขาจะกลบัคนืชพี” 

 

บตุรของเศเบดีขออภิสิทธ์ิ 

 
35

ยากอบและยอหน์ บุตรของเศเบด ี เขา้มาทลูพระองคว์่า “พระอาจารย ์

ขา้พเจา้ทัง้สองปรารถนาใหพ้ระองคท์รงกระทําตามทีข่า้พเจา้จะขอน้ี” 
36

พระองคต์รสั

ถามว่า “ท่านปรารถนาใหเ้ราทาํสิง่ใด” 
37

ทัง้สองคนทลูตอบว่า “ขอโปรดใหข้า้พเจา้คน

หน่ึงนัง่ขา้งขวา อกีคนหน่ึงนัง่ขา้งซา้ยของพระองคใ์นพระสริริุง่โรจน์เถดิ”
d
 

38
พระเยซู

เจา้ตรสัว่า “ท่านไม่รูว้่ากําลงัขออะไร ท่านดื่มถว้ยซึง่เราจะดื่มไดไ้หม หรอืรบัการลา้งที่

เราจะรบัไดห้รอืไม่”
e
 

39
ทัง้สองคนทลูว่า “ได ้ พระเจา้ขา้” พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า 

“ถว้ยทีเ่ราจะดื่มนัน้ ท่านจะไดด้ื่ม และการลา้งทีเ่ราจะรบันัน้ ท่านกจ็ะไดร้บั 
40

แต่การที่

จะนัง่ขา้งขวาหรอืขา้งซา้ยของเรานัน้ ไมใ่ช่หน้าทีข่องเราทีจ่ะให ้แต่สงวนไวส้าํหรบัผูท้ี่

พระเจา้ทรงจดัเตรยีมไว”้ 

 

ผูนํ้าต้องรบัใช้ผูอ่ื้น 

 
41

เมือ่ไดย้นิดงันัน้ อคัรสาวกอกีสบิคนรูส้กึโกรธยากอบและยอหน์ 
42

พระเยซู

เจา้จงึทรงเรยีกเขาทัง้หมดมาพบ ตรสัว่า “ท่านทัง้หลายยอ่มรูว้่า คนต่างชาตทิีค่ดิว่า

ตนเป็นหวัหน้ายอ่มเป็นเจา้นายเหนือผูอ้ื่น และผูเ้ป็นใหญ่ยอ่มใชอ้ํานาจบงัคบั 
43

แต่

ท่านทัง้หลายไมค่วรเป็นเช่นนัน้ ผูใ้ดทีป่รารถนาจะเป็นใหญ่จะตอ้งทําตนเป็นผูร้บัใช้

ผูอ้ ื่น 
44

และผูใ้ดทีป่รารถนาจะเป็นคนทีห่น่ึงในหมู่ท่าน กจ็ะตอ้งทาํตนเป็นผูร้บัใชทุ้กคน 
45

เพราะบุตรแห่งมนุษยม์ไิดม้าเพื่อใหผู้อ้ ื่นรบัใช ้แต่มาเพื่อรบัใชผู้อ้ ื่น และมอบชวีติของ

ตนเป็นสนิไถ่เพื่อมนุษยท์ัง้หลาย” 

 

คนตาบอดท่ีเมืองเยรีโค 

 
46

พระเยซเูจา้เสดจ็มาถงึเมอืงเยรโีคพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ ขณะทีพ่ระองคเ์สดจ็

ออกจากเมอืงเยรโีคพรอ้มกบับรรดาศษิยแ์ละประชาชนจาํนวนมาก บารทเิมอสับุตร

ของทเิมอสั คนขอทานตาบอดนัง่อยูร่มิทาง 
47

เมือ่ไดย้นิว่าพระเยซูชาวนาซาเรธ็กําลงั

เสดจ็ผ่านมา เขาเริม่ส่งเสยีงรอ้งตะโกนว่า “ขา้แต่พระเยซู โอรสของกษตัรยิด์าวดิ เจา้

ขา้ โปรดเมตตาขา้พเจา้เถดิ” 
48

หลายคนดุเขาใหเ้งยีบ แต่เขากลบัตะโกนดงัยิง่กว่าเดมิ

                                                   
d เมือ่พระเยซูเจา้จะทรงชยัชนะอย่างเดด็ขาดในฐานะทีเ่ป็นพระเมสสยิาห ์กษตัรยิ ์
e การดืม่ถว้ย (เทยีบ 14:36) และการรบัการลา้งเป็นสญัลกัษณ์ของพระทรมานทีใ่กลจ้ะมาถงึ พระเยซูเจา้จะตอ้ง

ทรงถูกจุ่มลง (ภาษากรกีว่า baptizein) ในความทุกขท์รมาน 
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ว่า “พระโอรสของกษตัรยิด์าวดิเจา้ขา้ โปรดเมตตาขา้พเจา้เถดิ” 
49

พระเยซเูจา้ทรงหยดุ 

ตรสัว่า “ไปเรยีกเขามาซ”ิ เขากเ็รยีกคนตาบอดพลางกล่าวว่า “ทาํใจด ี ๆ ไว ้ ลุกขึน้ 

พระองคก์ําลงัเรยีกเจา้แลว้” 
50

คนตาบอดสลดัเสือ้คลุมทิง้ กระโดดเขา้ไปเฝ้าพระเยซู

เจา้ 
51

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “ท่านอยากใหเ้ราทําอะไรให”้ คนตาบอดทลูว่า “รบัโบนี65

f
ให้

ขา้พเจา้แลเหน็เถดิ” 
52

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “ไปเถดิ ความเชื่อของท่านไดช่้วย

ท่านใหร้อดพน้แลว้” ทนัใดนัน้ เขากลบัแลเหน็และเดนิทางตดิตามพระองคไ์ป 

 

IV. พระภารกิจของพระเยซูเจ้าท่ีกรงุเยรซูาเลม็ 

 

พระเมสสิยาห์เสดจ็เข้ากรงุเยรซูาเลม็ 

 11 
1
เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศษิยเ์ขา้มาใกลก้รงุเยรซูาเลม็ ที่

หมูบ่า้นเบธฟายแีละเบธานี ใกลก้บัภเูขามะกอกเทศ พระองคท์รงใชศ้ษิยส์องคนไป 
2

ตรสัแก่เขาว่า “จงเขา้ไปในหมูบ่า้นขา้งหน้า เมือ่เขา้ไปแลว้ ท่านจะพบลกูลาตวัหน่ึงผกู

อยู ่ยงัไมม่ใีครเคยขีล่าตวันัน้เลย จงแกเ้ชอืกและจงูมนัมาเถดิ 
3
ถา้มผีูใ้ดถามว่า ‘ทําไม

ท่านจงึทําเช่นน้ี’ จงบอกเขาว่า ‘พระอาจารยต์อ้งการใชม้นั และจะส่งกลบัคนืมาให้

ทนัท’ี” 
4
ศษิยท์ัง้สองคนออกไป พบลกูลาตวัหน่ึงผกูอยูท่ีป่ระตูดา้นนอกบนถนน ขณะที่

เขากําลงัแกเ้ชอืก 
5
บางคนทีย่นือยู่ทีน่ัน่ถามว่า “ทาํอะไรกนั แกเ้ชอืกลกูลาทาํไม” 

6

ศษิยท์ัง้สองคนกต็อบตามทีพ่ระเยซเูจา้ไดต้รสัไว ้ เขาจงึยอมใหนํ้าลกูลาไป 
7
ศษิยท์ัง้

สองคนจงูลกูลามาถวายพระเยซเูจา้ ปเูสือ้คลุมของตนบนหลงัลา พระองคจ์งึทรงลกูลา

ตวันัน้ 
8
คนจาํนวนมากปเูสือ้คลุมของตนตามทาง บางคนปกูิง่ไมซ้ึง่ตดัมาจากทุ่งนา

ดว้ย 
9
พวกทีเ่ดนิไปขา้งหน้า และผูท้ีต่ามมาขา้งหลงัต่างโห่รอ้งว่า “โฮซานนา ขอถวาย

พระพรแด่ผูม้าในพระนามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
10

ขอพระพรจงมแีด่พระอาณาจกัรทีก่ําลงั

จะมาถงึของกษตัรยิด์าวดิ บรรพบุรษุของเรา โฮซานนา ณ สวรรคส์งูสุด” 
11

พระเยซเูจา้

เสดจ็เขา้กรงุเยรซูาเลม็ เขา้ไปในพระวหิาร เมือ่ทอดพระเนตรสิง่ต่างๆ โดยรอบแลว้ 

พระองคก์เ็สดจ็ออกไปยงัหมูบ่า้นเบธานี พรอ้มกบัอคัรสาวกสบิสองคน ขณะนัน้เป็น

เวลาคํ่าแลว้ 

 

                                                   
f เป็นภาษาอาราเมอกิ แปลว่า “อาจารยเ์จา้ขา้” หรอื “อาจารยข์องขา้พเจา้” (เทยีบ ยน 20:16) 
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ต้นมะเด่ือเทศไร้ผล66

a 

 
12

วนัรุง่ขึน้ ขณะทีพ่ระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากหมูบ่า้นเบธานีพรอ้มกบับรรดา

ศษิย ์ พระองคท์รงรูส้กึหวิ 
13

เมือ่ทอดพระเนตรแต่ไกล ทรงเหน็มะเดื่อเทศตน้หน่ึงมใีบ 

จงึเสดจ็เขา้ไปทอดพระเนตรว่ามผีลหรอืไม่ ทรงพบแต่ใบ เพราะมใิช่ฤดมูะเดื่อเทศ 
14

พระองคจ์งึตรสัแก่มะเดื่อเทศตน้นัน้ว่า “ตัง้แต่น้ีต่อไป อยา่ใหใ้ครไดก้นิผลของเจา้อกี

เลย” บรรดาศษิยไ์ดย้นิพระวาจาน้ี 

 

พระเยซูเจ้าทรงขบัไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหาร 

 
15

พระเยซเูจา้เสดจ็ไปยงักรงุเยรซูาเลม็พรอ้มกบับรรดาศษิย ์ เมือ่เสดจ็เขา้สู่

พระวหิาร พระองคท์รงขบัไล่บรรดาคนซือ้ขายในพระวหิาร ทรงควํ่าโต๊ะของคนแลก

เงนิ และมา้นัง่ของคนขายนกพริาบ 
16

พระองคไ์มท่รงยอมใหใ้ครแบกสมัภาระเดนิผ่าน

พระวหิาร 
17

พระองคต์รสัสอนประชาชนว่า “มเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีม์ใิช่หรอืว่า บา้น

ของเราจะไดช้ือ่ว่าบา้นแห่งการอธษิฐานภาวนาสําหรบันานาชาติ67bแต่ท่านทัง้หลาย

กลบัมาทําใหเ้ป็นซ่องโจร” 
18

เมือ่บรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารยไ์ดย้นิเรือ่งน้ี 

กห็าช่องทางทีจ่ะกําจดัพระองค ์แต่เขากลวัพระองค ์เพราะประชาชนกําลงัประทบัใจใน

คาํสัง่สอนของพระองค ์
19

ครัน้ถงึเวลาเยน็ พระองคก์เ็สดจ็ออกจากเมอืงพรอ้มกบั

บรรดาศษิย ์

 

ต้นมะเด่ือเทศเห่ียวเฉา ความเช่ือ และการอธิษฐานภาวนา 

 
20

เชา้วนัรุง่ขึน้ ขณะทีบ่รรดาศษิยผ์่านมา ไดเ้หน็ตน้มะเดื่อเทศเหีย่วเฉาไป

จนถงึราก 
21

เปโตรจาํไดจ้งึทลูพระเยซเูจา้ว่า “พระอาจารยเ์จา้ขา้ ดซู ิ ตน้มะเดื่อเทศที่

พระองคท์รงสาปแช่งนัน้เหีย่วเฉาไปแลว้” 
22

พระเยซเูจา้จงึตรสักบับรรดาศษิยว์่า “จงมี

ความเชื่อในพระเจา้เถดิ 
23

เราบอกความจรงิกบัท่านว่า ถา้ผูใ้ดบอกภเูขาลกูน้ีว่า “จงยก

ตวัขึน้ และทิง้ตวัลงไปในทะเลเถดิ” โดยไม่มใีจสงสยั แต่เชื่อว่าสิง่ทีเ่ขาพดูนัน้จะเป็น

จรงิ มนักจ็ะเป็นเช่นนัน้ 
24 

ดงันัน้ เราบอกท่านทัง้หลายว่า ทุกสิง่ทีท่่านวอนขอในการ

อธษิฐานภาวนา จงเชื่อว่าท่านจะไดร้บั และท่านกจ็ะไดร้บั 
25

ขณะทีท่่านยนือธษิฐาน

                                                   

11 a พระวรสารสหทรรศน์เล่าลาํดบัเหตุการณ์เหล่านี้ไมต่รงกนั มธ และ ลก กล่าวถงึการเสดจ็เขา้กรุงเยรซูาเลม็

และการขบัไลพ่่อคา้ออกจากพระวหิารเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในวนัเดยีวกนั ส่วน มก ขยายออกเป็นสองวนั และมี

เรือ่งการสาปแช่งตน้มะเดือ่เทศมาคัน่ไว ้ นอกจากนัน้ มก ยงักล่าวถงึการทีต่น้มะเดือ่เทศเหีย่วเฉาแทรกอยูร่ะหว่าง

การขบัไล่พอ่คา้ และการถกเถยีงเรือ่งอํานาจของพระเยซูเจา้ ซึง่ในความเป็นจรงิตอ้งเป็นเหตุการณ์ทีต่่อเนื่องกนั (ด ู

ยน 2:14-22) 
b มก เท่านัน้อา้งถงึถอ้ยคาํจากหนงัสอืประกาศกอสิยาหท์ีว่่า “สาํหรบันานาชาต”ิ แสดงถงึลกัษณะของคารวกจิใน

ยุคพระเมสสยิาห ์ซึง่นานาชาตจิะพากนัมานมสัการพระเจา้ในพระวหิาร 
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ภาวนา ถา้ท่านมเีรือ่งบาดหมางกบัผูใ้ด จงใหอ้ภยั เพื่อว่าพระบดิาของท่านผูส้ถติบน

สวรรคจ์ะทรงอภยัความผดิใหท่้านดว้ย”
c(26) 

 

พระเยซูเจ้าทรงรบัอาํนาจจากท่ีใด 

 
27

พระเยซเูจา้เสดจ็กลบัมาทีก่รงุเยรซูาเลม็อกีพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ ขณะทีท่รง

พระดาํเนินอยูใ่นพระวหิาร บรรดามหาสมณะ บรรดาธรรมาจารย ์ และผูอ้าวุโสไดเ้ขา้

มาพบพระองค ์
28

ทลูถามว่า “ท่านมอีํานาจใดจงึทําเช่นน้ี ใครมอบอํานาจใหท่้านทําการ

เหล่าน้ี” 
29

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “เราขอถามท่านอย่างหน่ึงดว้ยเหมอืนกนั ถา้ท่าน

ตอบ เรากจ็ะบอกท่านว่าเราทําเช่นน้ีโดยอํานาจอะไร 
30

พธิลีา้งของยอหน์มาจาก

สวรรคห์รอืมาจากมนุษย ์ จงตอบมาซ”ิ 
31

บรรดามหาสมณะ ธรรมาจารยแ์ละผูอ้าวุโส 

จงึปรกึษากนัว่า “ถา้เราตอบว่ามาจากสวรรค ์ เขากจ็ะถามว่า ‘แลว้ทาํไมท่านจงึไมเ่ชื่อ

ยอหน์’ 
32

แต่เราจะบอกว่ามาจากมนุษยไ์ดอ้ย่างไร” เขาเหล่านัน้กลวัประชาชน เพราะ

ประชาชนคดิว่า ยอหน์เป็นประกาศก 
33

จงึทลูตอบพระเยซเูจา้ว่า “เราไม่รู”้ พระเยซูเจา้

จงึตรสัว่า “เรากไ็มบ่อกท่านเช่นเดยีวกนัว่าเราทาํการเหล่าน้ีดว้ยอํานาจใด” 

 

อปุมาเร่ืองคนเช่าสวนชัว่ร้าย 

 12 
1
พระเยซเูจา้ตรสัเรือ่งอุปมาใหบ้รรดาผูนํ้าชาวยวิฟงัว่า “ชายคนหน่ึงปลกู

องุน่ไวส้วนหน่ึง ทาํรัว้ลอ้ม ขดุบ่อยํ่าผลองุน่ สรา้งหอเฝ้า ใหช้าวสวนเช่า แลว้กอ็อก

เดนิทางไปต่างเมอืง 
2
เมือ่ถงึเวลากําหนด เขากใ็ชผู้ร้บัใชค้นหน่ึงไปหาคนเช่าสวน เพื่อ

รบัส่วนแบ่งจากผลผลติของสวน 
3
แต่คนเช่าสวนจบัผูร้บัใชค้นนัน้ทุบต ี แลว้ไล่กลบัไป

มอืเปล่า 
4
เจา้ของสวนจงึส่งผูร้บัใชไ้ปอกีคนหน่ึง คนเช่าสวนตหีวัและด่าว่าผูร้บัใชค้นน้ี

อยา่งหยาบคาย 
5
เจา้ของสวนส่งผูร้บัใชไ้ปอกีคนหน่ึง คนเช่าสวนกฆ็่าเขา เจา้ของสวน

ยงัส่งผูร้บัใชค้นอื่นไปอกีหลายคน กถ็ูกคนเช่าสวนทุบตบีา้ง ฆา่เสยีบา้ง 
6
เจา้ของสวน

ยงัมคีนเหลอือยูอ่กีคนหน่ึง คอืบุตรสุดทีร่กั เขาจงึส่งบุตรไปเป็นคนสุดทา้ย โดยคดิว่า 

‘พวกนัน้คงจะเกรงใจลกูของเราบา้ง’ 
7
แต่คนเช่าสวนเหล่านัน้พดูกนัว่า ‘คนคนน้ีเป็น

ทายาท เราจงฆา่เขาเถดิ มรดกจะไดต้กเป็นของเรา’ 
8
แลว้เขากจ็บับุตรของเจา้ของ

สวนฆา่ ทิง้ศพไวน้อกสวน 
9
เจา้ของสวนจะทําอยา่งไร เขาจะมาทาํลายคนเช่าสวน

เหล่านัน้ แลว้ยกสวนใหค้นอื่นเช่า 
10

ท่านทัง้หลายไมไ่ดอ่้านพระคมัภรีต์อนน้ีหรอืว่า 

 

 ‘หนิทีช่่างก่อสรา้งทิ้งเสยีนัน้ 

 ไดก้ลายเป็นศลิาหวัมมุ 

 11องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกระทําเช่นนัน้’” 

                                                   
c สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ 26 “แต่ถา้ท่านไมใ่หอ้ภยั พระบดิาของท่านบนสวรรคก์จ็ะไมท่รงอภยัความผดิของ

ท่านดว้ยเช่นกนั” (เทยีบ มธ 6:15) 
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 เป็นทีน่่าอศัจรรยก์บัเรายิง่นัก 

 

 
12

บรรดาผูนํ้าชาวยวิพยายามจบักุมพระองค ์ เพราะรูว้่าพระองคต์รสัอุปมาน้ี

กระทบถงึเขา แต่เขายงัเกรงประชาชนอยู่จงึผละจากพระองคไ์ป 

 

การเสียภาษีแก่ซีซาร ์

 
13

ต่อมา เขาไดส้่งชาวฟารสิแีละคนบางคนทีเ่ป็นนิยมกษตัรยิเ์ฮโรดมาพบพระ

เยซเูจา้ หมายจะจบัผดิพระวาจาของพระองค ์
14

คนเหล่านัน้ทลูว่า “พระอาจารย ์ พวก

เรารูว้่า ท่านเป็นคนเทีย่งตรง ไมล่าํเอยีง ท่านไมเ่หน็แก่หน้าใคร แต่สัง่สอนวถิทีางของ

พระเจา้ตามความจรงิ เป็นการถูกตอ้งหรอืไมท่ีจ่ะเสยีภาษแีก่ซซีาร ์ เราตอ้งเสยีภาษี

หรอืไมต่อ้งเสยีภาษ”ี 
15

พระองคท์รงทราบความเจา้เล่หข์องเขา จงึตรสัว่า “มาทดสอบ

เราทําไม เอาเงนิเหรยีญมาใหเ้ราดสูกัเหรยีญหน่ึงซ”ิ 
16

เขากนํ็าเงนิเหรยีญหน่ึงมา

ถวาย พระองคจ์งึตรสัถามว่า “รปูและคาํจารกึน้ีเป็นของใคร” เขากต็อบว่า “เป็นของซี

ซาร”์ 
17

พระองคจ์งึตรสัว่า “ของของซซีารจ์งคนืใหซ้ซีาร ์และของของพระเจา้กจ็งคนืให้

พระเจา้เถดิ” คนเหล่านัน้ต่างประหลาดใจในพระองค ์

 

การกลบัคืนชีพของบรรดาผูต้าย 

 
18

ต่อมา ชาวสะดสูบีางคนมาพบพระเยซเูจา้ คนเหล่าน้ีสอนว่าไมม่กีารกลบัคนื

ชพี เขาทลูถามพระองคว์่า 
19

“พระอาจารย ์ โมเสสเขยีนสัง่ไวว้่า ถา้พีช่ายตาย ทิง้

ภรรยาไวโ้ดยไม่มบุีตร กใ็หน้้องชายของเขารบัเอาหญงินัน้มาเป็นภรรยา เพื่อจะไดส้บื

สกุลของพีช่าย 
20

ยงัมพีีน้่องเจด็คน คนแรกมภีรรยาแลว้ตายไปโดยไม่มบุีตร 
21

คนที่

สองกร็บันางเป็นภรรยาแลว้ตายไปโดยไม่มบุีตร คนทีส่ามกเ็ช่นเดยีวกนั 
22

ทัง้เจด็คน

ไมม่บุีตรเลย ในทีสุ่ดหญงิคนนัน้กต็ายไปดว้ย 
23

เมือ่มนุษยจ์ะกลบัคนืชพีในวนักลบัคนื

ชพี หญงินัน้จะเป็นภรรยาของใคร เพราะทัง้เจด็คนต่างไดน้างเป็นภรรยา”  
24

พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า “ท่านคดิผดิไปแลว้มใิช่หรอื ท่านไมเ่ขา้ใจพระคมัภรี์

และไมรู่จ้กัพระอานุภาพของพระเจา้ 
25

เมือ่ผูต้ายจะกลบัคนืชพีนัน้ จะไม่มกีารแต่งงาน

เป็นสามภีรรยากนัอกี แต่เขาจะเป็นเหมอืนทตูสวรรค ์
26

ส่วนเรือ่งผูต้ายกลบัคนืชพีนัน้ 

ท่านไมไ่ดอ่้านหนงัสอืของโมเสสตอนทีก่ล่าวถงึพุ่มไม้69
a
หรอืว่าพระเจา้ตรสักบัเขา

อยา่งไร พระองคต์รสัว่า “เราคอืพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอสิอคัและพระ

เจา้ของยาโคบ 
27

พระองคม์ใิช่พระเจา้ของผูต้าย แต่เป็นพระเจา้ของผูเ้ป็น ท่านคดิผดิ

ไปมากทเีดยีว” 

 

                                                   

12 a หมายถงึ เรือ่งพุ่มไมท้ีลุ่กเป็นไฟ (ด ูอพย 3:6) 
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บทบญัญติัเอก 

 
28

ธรรมาจารยค์นหน่ึงเขา้มาเฝ้าพระเยซเูจา้ ไดฟ้งัการโตเ้ถยีงเรือ่งน้ี และเหน็

ว่าพระองคท์รงตอบไดด้ ี จงึทลูถามพระองคว์่า “บทบญัญตัขิอ้ใดเป็นเอกกว่า

บทบญัญตัขิอ้อื่นๆ” 
29

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “บทบญัญตัเิอกกค็อื อสิราเอลเอ๋ย จงฟงั

เถดิ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้70

** พระเจา้ของเราทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แต่เพยีงพระองค์

เดยีว71

b 30ท่านจะตอ้งรกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่านสุดจติใจ สุดวญิญาณ สุด

สตปิญัญาและสุดกําลงัของท่าน 
31

บทบญัญตัปิระการทีส่องกค็อื ท่านจะตอ้งรกัเพือ่น

มนุษยเ์หมอืนรกัตนเอง ไม่มบีทบญัญตัขิอ้ใดยิง่ใหญ่กว่าบทบญัญตัสิองประการน้ี” 
32

ธรรมาจารยค์นนัน้ทลูว่า “พระอาจารย ์ ท่านตอบไดด้ ี จรงิทเีดยีวทีท่่านกล่าวว่า พระ

เจา้มแีต่เพยีงพระองคเ์ดยีวและนอกจากพระองคแ์ลว้ไม่มพีระเจา้อืน่เลย 33การจะรกั

พระองคส์ุดจติใจ สุดความเขา้ใจและสุดกําลงั และรกัเพือ่นมนุษยเ์หมอืนรกัตนเองน้ีมี

คุณค่ามากกว่าเครือ่งเผาบูชา หรอืเครือ่งสกัการบชูาใดๆ ทัง้สิน้” 
34

พระเยซเูจา้ทรง

เหน็ว่าเขาพดูอยา่งเฉลยีวฉลาด จงึตรสัว่า “ท่านอยูไ่ม่ไกลจากพระอาณาจกัรของพระ

เจา้” หลงัจากนัน้ ไมม่ผีูใ้ดกลา้ทลูถามพระองคอ์กีเลย 

 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นย่ิงกว่าโอรสของกษตัริยด์าวิด 

 
35

พระเยซเูจา้ทรงสัง่สอนอยู่ในพระวหิาร ตรสัถามว่า “บรรดาธรรมาจารยพ์ดู

ไดอ้ยา่งไรว่าพระครสิตเ์ป็นโอรสของกษตัรยิด์าวดิ 
36

เพราะกษตัรยิด์าวดิเอง เมือ่ไดร้บั

การดลใจจากพระจติเจา้ ไดต้รสัว่า 

 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสักบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ว่า 

 เชญิประทบันัง่เบื้องขวาของเรา 

 จนกว่าเราจะทําใหศ้ตัรขูองท่าน 

 อยูใ่ตเ้ทา้ของท่าน 

 
37

เมือ่กษตัรยิด์าวดิทรงเรยีกพระครสิตว์่าเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระครสิต์จะ

ทรงเป็นโอรสของกษตัรยิด์าวดิไดอ้ยา่งไร” ประชาชนจาํนวนมากฟงัพระองคด์ว้ยความ

พอใจ 

                                                   
** “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ภาษากรกีว่า “Kyrios” ภาษาฮบีร ู “Adonai” เป็นคาํทีช่าวยวิใชเ้รยีกพระเจา้โดยเลีย่งไมใ่ช้

พระนาม “พระยาหเ์วห”์ โดยตรง 
b พนัธสญัญาใหมย่งัรกัษาลทัธเิอกเทวนิยมของชาวยวิในพนัธสญัญาเดมิอย่างเคร่งครดั ขอ้ความทีพ่ระเยซูเจา้ตรสั

ทีน่ี่ ยกมาจาก “shema” ซึง่เป็นการแสดงความเชือ่ของชาวยวิ (ฉธบ 6:4-5 เชงิอรรถ b) เปาโลจะเตอืนคนต่าง

ศาสนาใหก้ลบัใจมาหาพระเจา้ ผูท้รงชวีติแต่พระองคเ์ดยีว (กจ 14:15 เชงิอรรถ k; 1 ธส 1:9; ด ู 1 คร 8:4-6 

เชงิอรรถ c; 1 ทธ 2:5) ตามทรรศนะของเปาโล กจิการทัง้หมดของพระเยซูเจา้มาจากพระเจา้ และนําไปหาพระเจา้ 

เพราะพระเจา้ทรงทาํใหก้จิการเหล่านัน้ส่งเสรมิพระสริริุ่งโรจน์ของพระองค ์(รม 8:28-30; 16:27; 1 คร 1:30; 15:28, 

57; อฟ 1:3-12; 3:11; ฟป 2:11; 4:19-20; 1 ทธ 2:3-5; 6:15-16; ด ูฮบ 1:11-13; 13:20-21) พระวรสารของยอหน์

กส็อนเรือ่งเอกเทวนิยม แต่ใชว้ธิต่ีางกนั คอืพดูว่าพระเยซูเจา้ทรงมาจากพระบดิา (3:17, 31; 6:46;) และจะทรง

กลบัไปหาพระบดิา (7:33; 13:3; 14:6 เชงิอรรถ d) 
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พระเยซูเจ้าทรงประณามบรรดาธรรมาจารย ์

 
38

พระเยซเูจา้ตรสักบัประชาชนขณะทีท่รงสัง่สอนว่า “จงระวงับรรดาธรรมา

จารยท์ีช่อบสวมเสือ้ยาวเดนิไปมา พอใจใหค้นทัง้หลายคาํนับตามลานสาธารณะ 
39

พอใจนัง่แถวหน้าในศาลาธรรม พอใจนัง่ทีห่วัโต๊ะในงานเลีย้ง 
40

คนพวกน้ีกนิบา้นของ

หญงิมา่ย และอธษิฐานภาวนายดืยาวเพื่อใหค้นมอง คนเหล่าน้ีจะรบัโทษหนกักว่า

ผูอ้ื่น” 

 

เศษเงินของหญิงม่าย 

 
41

ขณะทีพ่ระองคป์ระทบันัง่ตรงหน้าตูท้าน ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนใส่เงนิ

ลงในตูท้าน72

c
คนมัง่มหีลายคนใส่เงนิจาํนวนมาก 

42
หญงิมา่ยยากจนคนหน่ึงเขา้มา เอา

เหรยีญทองแดงสองเหรยีญใส่ลงในตูท้าน 
43

พระองคจ์งึทรงเรยีกบรรดาศษิยเ์ขา้มาตรสั

ว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า หญงิมา่ยยากจนคนน้ีไดท้ําทานมากกว่าทุก

คนทีไ่ดใ้ส่เงนิลงในตูท้าน 
44

เพราะทุกคนเอาเงนิทีเ่หลอืใชม้าทาํทาน แต่หญงิคนน้ีขดั

สนอยูแ่ลว้ ยงันําเงนิทัง้หมด นําทุกอย่างทีม่อียูส่าํหรบัเลีย้งชวีติมาทาํทาน” 

 

คาํปราศรยัเร่ืองอนัตวิทยา 

 

บทนํา73

a 
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1
ขณะทีพ่ระเยซเูจา้เสดจ็ออกจากพระวหิาร ศษิยค์นหน่ึงทลูพระองคว์่า 

“ดซู ิพระอาจารย ์กอ้นหนิและอาคารเหล่าน้ีช่างใหญ่โตจรงิๆ” 
2
พระเยซเูจา้ตรสักบัเขา

ว่า “ท่านเหน็อาคารใหญ่เหล่าน้ีไหม จะไม่มกีอ้นหนิเหลอืซอ้นกนัอยูเ่ลย ทุกสิง่จะถูก

ทาํลาย” 

 
3
เมือ่พระองคป์ระทบับนภเูขามะกอกเทศ ตรงขา้มกบัพระวหิาร เปโตร ยาก

อบ ยอหน์ และอนัดรวูท์ลูถามพระองคเ์ป็นการส่วนตวัว่า 
4
“โปรดบอกเราเถดิว่า 

                                                   
c ตูท้านนี้ตดิกบัผนงัของหอ้งคลงัภายในบรเิวณพระวหิาร 

 

13 a มธ เพิม่ความหมายของคาํปราศรยัของพระเยซูเจา้เรือ่งการทาํลายกรุงเยรซูาเลม็ และพระวหิารใหม้มีติิ

หมายถงึการสิน้พภิพดว้ย (ด ู มธ 24:1 เชงิอรรถ a) ส่วนคาํปราศรยัใน มก จาํกดัอยู่ทีก่ารทาํลายกรุงเยรซูาเลม็

เท่านัน้ นกัวชิาการหลายคนเหน็ว่าในทีน่ี้ มก ใชส้าํนวนภาษาสญัลกัษณ์และความคดิของวรรณกรรมแบบววิรณ์ที่

คดัมาจากหนงัสอืดาเนียล (ขอ้ 7-8, 14-20, 24-27) โดยเพิม่พระวาจาของพระเยซูเจา้ลงไปดว้ย (ขอ้ 5-6, 9-13, 21-

23, 28-37) ทัง้พระวาจาของพระเยซูเจา้และขอ้ความจากหนงัสอืดาเนียลไมก่ล่าวถงึการสิน้พภิพเลย เพยีงแต่

ทาํนายถงึวกิฤตการณ์ทีก่าํลงัจะมาถงึในสมยัของพระเมสสยิาห ์ และกล่าวถงึการปลดปล่อยประชากรทีท่รง

เลอืกสรรตามทีร่อคอยกนัอยู่ เหตุการณ์เหล่านี้ไดเ้กดิขึน้แลว้เมือ่พระครสิตเจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพี เสดจ็มาใน

พระศาสนจกัรและเมือ่กรุงเยรซูาเลม็ถูกทาํลาย 
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เหตุการณ์เหล่าน้ีจะเกดิขึน้เมือ่ใด และจะมเีครือ่งหมายใดบอกว่าเหตุการณ์ทัง้หมด

เหล่าน้ีกําลงัจะเกดิขึน้” 

 

ความทุกขจ์ะเร่ิมขึ้น 

 
5
พระเยซเูจา้จงึตรสัตอบว่า “จงระวงัอย่าใหใ้ครหลอกลวงท่านได ้

6
หลายคนจะ

อา้งนามของเราพดูว่า ‘เราเป็นพระครสิต์’ และจะหลอกลวงคนจาํนวนมากใหห้ลงผดิไป 
7
เมือ่ท่านทัง้หลายไดย้นิขา่วลอืเรือ่งสงครามทัง้ใกลแ้ละไกล จงอย่าตกใจ เหตุการณ์

เหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งเกดิขึน้ แต่ยงัไมถ่งึวาระสุดทา้ย 
8
ชนชาตหิน่ึงจะลุกขึน้ต่อสูก้บัอกีชน

ชาตหิน่ึง อาณาจกัรหน่ึงจะลุกขึน้ต่อสูก้บัอกีอาณาจกัรหน่ึง แผ่นดนิไหวและความอด

อยากจะเกดิขึน้หลายแห่ง จะเป็นเหมอืนการเริม่ตน้ของความทุกขใ์นการคลอดบุตร 

 
9
“จงระวงัตวัใหด้ ี เขาจะมอบท่านใหศ้าล ท่านจะถูกทุบตใีนศาลาธรรม และ

ท่านจะยนืต่อหน้าผูว้่าราชการและกษตัรยิเ์พราะเรา เพื่อเป็นพยานถงึเราต่อหน้าพวก

เขา 
10

แต่ก่อนหน้านัน้ข่าวดจีะตอ้งไดร้บัการประกาศแก่ชนทุกชาตแิลว้ 

 
11

“เมือ่เขานําท่านไปส่งมอบนัน้ จงอย่ากงัวลเลยว่าจะต้องพดูอะไร แต่จงพดู

ตามทีพ่ระเจา้ทรงดลใจในเวลานัน้เถดิ เพราะผูพ้ดูนัน้ไม่ใช่ท่าน แต่เป็นพระจติเจา้ 
12

พี่

น้องจะกล่าวโทษกนั พ่อจะกล่าวโทษลกู ลกูจะลุกขึน้มากล่าวหาพ่อแมเ่พื่อใหถู้ก

ประหารชวีติ 
13

ท่านทัง้หลายจะเป็นทีจ่งเกลยีดจงชงัของทุกคนเพราะนามของเรา แต่

ผูใ้ดยนืหยดัอยู่จนถงึวาระสุดทา้ย ผูน้ัน้กจ็ะรอดพน้ 

 

ความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงของกรงุเยรซูาเลม็ 

 
14

“เมือ่ใดทีท่่านทัง้หลายเหน็ผูท้าํลายทีน่่ารงัเกยีจยนือยูใ่นทีไ่มส่มควร ผูอ่้าน

จงเขา้ใจเองเถดิว่าหมายถงึอะไร เมือ่นัน้ ใหผู้ท้ ีอ่ยูใ่นแควน้ยเูดยีหนีไปยงัภเูขา 
15

ผูท้ี่

อยูบ่นดาดฟ้ากอ็ย่าลงมาเกบ็ขา้วของในบา้น 
16

ผูท้ีอ่ยูใ่นทุ่งนา จงอยา่กลบัไปเอาเสือ้

คลุมทีบ่า้น 
17

น่าสงสารหญงิมคีรรภแ์ละแมล่กูอ่อนในวนันัน้ 
18

จงอธษิฐานภาวนาอยา่

ใหเ้หตุการณ์น้ีเกดิขึน้ในฤดูหนาว 
19

เพราะในเวลานัน้ จะมคีวามทุกขเวทนาอยา่งทีไ่ม่

เคยมตี ัง้แต่พระเจา้ทรงสรา้งโลกมาจนถงึบดัน้ี และจะไม่มต่ีอไปอกีเลย 
20

ถา้องคพ์ระผู้

เป็นเจา้มไิดท้รงใหว้นัเหล่านัน้สัน้ลงแลว้ มนุษยทุ์กคนกจ็ะพนิาศ แต่พระองคท์รงใหว้นั

เหล่านัน้สัน้ลงเพราะทรงเหน็แก่ผูท้ีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไว ้

 
21

“เวลานัน้ ถา้ผูใ้ดบอกท่านว่า ‘พระครสิตอ์ยูท่ีน่ี่’ หรอื ‘พระครสิตอ์ยูท่ีน่ัน่’ จง

อยา่เชื่อ 
22

เพราะจะมพีระครสิตเ์ทยีมและประกาศกเทยีมหลายคนเกดิขึน้ จะทาํ

เครือ่งหมายอศัจรรยแ์ละปาฏหิารยิ ์ ถา้เป็นไปไดจ้ะหลอกลวงผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรร

ไว ้
23

ท่านทัง้หลายจงระวงัใหด้ ีเราไดก้ล่าวถงึเหตุการณ์ทัง้หมดน้ีใหฟ้งัไวก่้อนแลว้ 
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การเสดจ็มาของบตุรแห่งมนุษย์74 b 

 
24

“ในวนัเหล่านัน้เมือ่ทุกขเวทนาผ่านไปแลว้ ดวงอาทติยจ์ะมดืไป ดวงจนัทรจ์ะ

ไมท่อแสง 
25

ดวงดาวจะตกจากทอ้งฟ้า และอานุภาพบนทอ้งฟ้าจะสัน่สะเทอืน 
26

เมือ่

นัน้ประชาชนทัง้หลายจะเหน็บุตรแห่งมนุษยเ์สดจ็มาในกอ้นเมฆ ทรงพระอานุภาพและ

พระสริริุง่โรจน์ยิง่ใหญ่ 
27

เมือ่นัน้ พระองคจ์ะทรงใชท้ตูสวรรคไ์ปรวบรวมผูท้ีท่รง

เลอืกสรรจากทัง้สีท่ศิ จากปลายแผ่นดนิจนสุดขอบฟ้า 

 

เวลาแห่งการเสดจ็มาของบตุรแห่งมนุษย ์

 
28

“จงเรยีนคําอุปมาเรือ่งตน้มะเดื่อเทศเถดิ เมือ่มนัแตกกิง่อ่อนและผลใิบ ท่าน

ทัง้หลายยอ่มรูว้่าฤดรูอ้นใกลเ้ขา้มาแลว้ 
29

ท่านกเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่เหน็สิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้ 

กจ็งรูเ้ถดิว่าพระองคท์รงอยูใ่กล ้อยูท่ีป่ระตูแลว้ 
30

เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า คนในชัว่

อายน้ีุจะไมล่่วงพน้ไปก่อนทีเ่หตุการณ์เหล่าน้ีจะเกดิขึน้ 
31

ฟ้าดนิจะสญูสิน้ไป แต่วาจา

ของเราจะไมส่ญูสิน้ไปเลย 

 
32

“ส่วนเรือ่งวนัและเวลานัน้ ไมม่ใีครรูเ้ลย ทัง้บรรดาทตูสวรรค ์ และแมแ้ต่พระ

บุตร นอกจากพระบดิาเพยีงพระองคเ์ดยีว 

 

จงระวงัตวัไว้ให้พร้อม 
33

“จงระวงั จงตื่นเฝ้าเถดิ เพราะท่านทัง้หลายไม่รูว้่าวนัเวลานัน้จะมาถงึเมือ่ไร 
34

เหมอืนกบัชายคนหน่ึงทีก่่อนจะเดนิทางออกจากบา้นไดม้อบอํานาจใหก้บัผูร้บัใช ้ ให้

แต่ละคนมงีานของตนและยงัสัง่คนเฝ้าประตูใหค้อยตื่นเฝ้าไว ้
35

 ดงันัน้ ท่านทัง้หลาย

จงตื่นเฝ้าเถดิ เพราะท่านไมรู่ว้่าเจา้ของบา้นจะมาเมือ่ไร อาจจะมาเวลาคํ่า เวลาเทีย่ง

คนื เวลาไก่ขนั หรอืเวลารุง่เชา้75

c
 

36
ถา้เขากลบัมาโดยไมค่าดคดิ อยา่ใหเ้ขาพบท่าน

กําลงัหลบัอยู ่
37

สิง่ทีเ่ราบอกท่าน เรากบ็อกทุกคนดว้ยว่า จงตื่นเฝ้าเถดิ” 

 

V. พระทรมานและการกลบัคืนพระชนมชีพ 

 

การวางแผนกาํจดัพระเยซูเจ้า 

                                                   
b มก ใชภ้าษาตามธรรมประเพณปีระกาศก บอกถงึปรากฏการณ์ประหลาดในจกัรวาลเพือ่บรรยายว่าพระเจา้ทรง

แทรกแซงเขา้มาในประวตัศิาสตรด์ว้ยพระอานุภาพ ในทีน่ี้ มก บรรยายถงึวกิฤตการณ์ในยุคพระเมสสยิาห ์ตามดว้ย

ชยัชนะเดด็ขาดของประชากรทีท่รงเลอืกสรรโดยมบุีตรแห่งมนุษยเ์ป็นผูนํ้า เราไมจ่าํเป็นตอ้งคดิว่า มก กําลงั

กล่าวถงึการสิน้พภิพ ดงัทีม่กัจะเขา้ใจกนัเนื่องจาก มธ นําเหตุการณ์เหล่านี้มาบรรยายถงึวนัสิน้พภิพไวด้ว้ย (ดู มธ 

24:1 เชงิอรรถ a) 
c กลางคนืถูกแบ่งออกเป็นสีย่าม แต่ละยามยาวสามชัว่โมง 
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1
สองวนัก่อนจะถงึวนัปสักาและเทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ บรรดาหวัหน้า

สมณะและธรรมาจารยค์ดิหาอุบายจบักุมพระเยซเูจา้ เพื่อจะไดป้ระหารชวีติพระองค ์
2

เขาพดูกนัว่า “อยา่ทําในวนัฉลองเลย มฉิะนัน้ ประชาชนจะก่อการจลาจล” 

  

การเจิมท่ีเบธานี 

 
3
พระองคป์ระทบัอยูท่ีห่มูบ่า้นเบธานี ในบา้นของซโีมนทีเ่คยเป็นโรคเรือ้น 

ขณะทีก่ําลงัประทบัทีโ่ต๊ะอาหาร หญงิคนหน่ึงถอืขวดหนิขาวบรรจน้ํุามนัหอมสมนุไพร

บรสิุทธิ ์76

a
ราคาแพงเขา้มา นางทุบขวดหนิขาวแตก และเทน้ํามนัหอมลงบนพระเศยีร

ของพระองค ์
4
บางคนพดูกนัอยา่งไมพ่อใจว่า “ทาํไมจงึทําใหน้ํ้ามนัหอมเสยีไปเปล่าๆ 

5

น้ํามนัหอมน้ีอาจจะขายไดเ้งนิมากกว่าสามรอ้ยเหรยีญ แลว้เอาเงนิไปใหค้นยากจน” 

เขาเหล่านัน้บ่นว่านาง 
6
พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า “ปล่อยนางเถดิ ทาํใหน้างยุง่ยากใจทาํไม 

นางไดท้ํากจิการดต่ีอเรา77

b
 

7
ท่านจะมคีนยากจนอยูก่บัท่านเสมอ ท่านจะทําดต่ีอเขา

เมือ่ไรกไ็ด ้ แต่ท่านจะไม่มเีราอยูก่บัท่านเสมอไป 
8
นางไดท้าํสิง่ทีน่างทาํไดแ้ลว้ นาง

ชโลมกายของเราล่วงหน้าก่อนจะถงึเวลาฝงัศพ 
9
เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า 

ทีใ่ดในโลกทีม่กีารประกาศข่าวด ี จะมกีารกล่าวถงึสิง่ทีน่างไดท้ําเพื่อเป็นการระลกึถงึ

นาง” 

 

ยดูาสทรยศต่อพระเยซูเจ้า 

 
10

ยดูาส อสิคารโิอท หน่ึงในบรรดาอคัรสาวกสบิสองคน ไปพบบรรดาหวัหน้า

สมณะเพื่อจะมอบพระเยซเูจา้ 
11

เมือ่เขาเหล่านัน้ไดย้นิดงัน้ีกด็ใีจและสญัญาจะใหเ้งนิ

แก่ยดูาส ยดูาสจงึหาโอกาสทีจ่ะมอบพระองค ์

 

การเตรียมงานเล้ียงปัสกา 

 
12

วนัแรกของเทศกาลกนิขนมปงัไรเ้ชือ้ เมือ่เขาฆ่าลกูแกะปสักา บรรดาศษิย์

ทลูถามพระเยซเูจา้ว่า “พระองคม์พีระประสงคใ์หเ้ราจดัเตรยีม78

c
การเลีย้งปสักาทีไ่หน” 

13
พระองคจ์งึทรงใชศ้ษิยส์องคนไป สัง่เขาว่า “จงเขา้ไปในกรงุ แลว้จะพบชายคนหน่ึง

                                                   

14 a เช่นเดยีวกบั ยน 12:3; มก บอกชนิดของน้ํามนัหอม ภาษากรกีว่า “nardos” (โกฐชิฎามงัส)ี ซึง่เป็นสารสกดั

จากสมนุไพรชนิดหนึ่ง มก แต่ผูเ้ดยีวใหข้อ้สงัเกตว่า หญงิคนนัน้บขิวดหนิขาวแตกเพือ่เทน้ํามนัหอมไดส้ะดวกและ

รวดเรว็ แสดงถงึความใจกวา้งของนาง 
b “กจิการด”ี อาจเป็นศพัทเ์ฉพาะตามธรรมประเพณขีองชาวยวิ หมายถงึเมตตากจิซึง่คดิกนัว่าดกีว่าการทาํบุญให้

ทาน แต่อาจจะหมายถงึ “กจิการดงีาม” โดยทัว่ไปกไ็ด ้
c มธ เล่าว่าพระเยซูเจา้ทรงใชศ้ษิยไ์ปบอกเจา้ของบา้นทีพ่ระองคท์รงตอ้งการจะไปกนิเลีย้งปสักา แต่ มก เล่าว่า

ศษิยท์ัง้สองคนจะเหน็เครือ่งหมายทีนํ่าไปยงัหอ้งทีจ่ะพบว่าเตรยีมพรอ้มแลว้ การเล่าเรือ่งเหตุการณ์เช่นนี้ตอ้งการ

แสดงว่าพระเยซูเจา้ทรงมคีวามรูล้่วงหน้าเหมอืนกบัเรือ่งทีเ่ล่าใน 1 ซมอ 10:2-5 น่าสงัเกตอกีว่า โครงสรา้งการเล่า

เรือ่งนี้คลา้ยกนัมากกบัเรือ่งการเตรยีมเสดจ็เขา้กรุงเยรซูาเลม็ของพระเยซเูจา้ในฐานะทีเ่ป็นพระเมสสยิาห ์ (มก 

11:1-6) 
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กําลงัเดนิแบกหมอ้น้ําอยู่ จงตามเขาไป 
14

เขาเขา้ไปทีไ่หน จงถามเจา้ของบา้นว่า “พระ

อาจารยถ์ามว่า หอ้งทีเ่ราจะกนิปสักากบับรรดาศษิยน์ัน้อยูท่ีไ่หน” 
15

เขาจะชีใ้หท่้าน

เหน็หอ้งใหญ่ชัน้บนปพูรมไวเ้รยีบรอ้ย จงจดัเตรยีมปสักาไวส้าํหรบัพวกเราทีน่ัน่แหละ” 
16

ศษิยท์ัง้สองคนออกเดนิทางเขา้ไปในกรงุ พบสิง่ต่างๆ ดงัทีพ่ระองคท์รงบอกไว ้ จงึ

จดัเตรยีมปสักา 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายถึงการทรยศของยดูาส 

 
17

ครัน้ถงึเวลาคํ่า พระองคเ์สดจ็มาพรอ้มกบับรรดาอคัรสาวกสบิสองคน 
18

ขณะทีทุ่กคนนัง่ทีโ่ต๊ะและกนิอาหารพรอ้มกบัพระเยซเูจา้อยูน่ัน้ พระองคต์รสัว่า “เรา

บอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า คนหน่ึงในทีน้ี่จะทรยศต่อเรา คนทรยศกําลงักนิ

อาหารกบัเรา” 
19

บรรดาอคัรสาวกรูส้กึเศรา้ใจ ทลูถามพระองคท์ลีะคนว่า “ใช่ขา้พเจา้

หรอืไม่” 
20

พระองคต์รสัว่า “เป็นคนหน่ึงในสบิสองคนน้ี คอืคนทีก่ําลงัจิม้อาหารในชาม

เดยีวกนักบัเรา 
21

เพราะบุตรแห่งมนุษยก์ําลงัจะจากไปตามทีเ่ขยีนเกีย่วกบัพระองคไ์ว้

ในพระคมัภรี ์วบิตัจิงเกดิแก่คนทีท่รยศต่อบุตรแห่งมนุษย ์ถา้เขาไมไ่ดเ้กดิมาจะดกีว่า” 

 

พระเยซูเจ้าทรงตัง้ศีลมหาสนิท 

 
22

ขณะทีทุ่กคนกําลงักนิอาหารอยู่นัน้ พระองคท์รงหยบิขนมปงั ตรสัถวายพระ

พร ทรงบขินมปงั ประทานใหเ้ขาเหล่านัน้ ตรสัว่า “จงรบัเถดิ น่ีเป็นกายของเรา” 
23

แลว้

พระองคท์รงหยบิถว้ย ตรสัขอบพระคุณ ประทานใหเ้ขาและทุกคนดื่มจากถว้ยนัน้ 
24

พระองคต์รสักบัเขาว่า “น่ีเป็นโลหติของเรา โลหติแหง่พนัธสญัญาทีห่ลัง่ออกเพื่อคน

จาํนวนมาก 
25

เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า เราจะไมด่ื่มน้ําจากผลองุน่ใด 

จนกว่าจะถงึวนัทีเ่ราจะดื่มเหลา้องุน่ใหมใ่นพระอาณาจกัรของพระเจา้” 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค ์

 
26

เมือ่ขบัรอ้งเพลงสดุดแีลว้ ทุกคนออกจากหอ้งเพื่อไปยงัภเูขามะกอกเทศ 
27

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “ท่านทุกคนจะทอดทิง้เรา เพราะมเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า

เราจะตผีูเ้ลี้ยงแกะและแกะจะกระจดักระจายไป 
28

แต่เมือ่เรากลบัคนืชพีแลว้ เราจะไป

ยงัแควน้กาลลิก่ีอนหน้าท่าน” 
29

เปโตรทลูว่า “แมว้่าทุกคนจะทอดทิง้พระองค ์ขา้พเจา้ก็

จะไม่ทอดทิง้พระองคเ์ลย” 
30

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เราบอกความจรงิกบัท่านว่า คนื

น้ีก่อนไก่จะขนัสองครัง้ ท่านจะปฏเิสธเราสามครัง้” 
31

แต่เปโตรทลูยํา้ว่า “ถงึแมข้า้พเจา้

จะตอ้งตายพรอ้มกบัพระองค ์ ขา้พเจา้กจ็ะไมป่ฏเิสธพระองคเ์ลย” อคัรสาวกทุกคนก็

พดูเหมอืนกนั 

 



 37 

ในสวนเกทเสมนี 

 
32

พระเยซเูจา้เสดจ็มาพรอ้มกบับรรดาศษิยถ์งึสถานทีแ่ห่งหน่ึงชื่อ “เกทเสมนี” 

พระองคต์รสักบัเขาว่า “จงนัง่อยูท่ีน่ี่ ขณะทีเ่ราไปอธษิฐานภาวนา” 
33

แลว้ทรงพาเปโตร 

ยากอบ และยอหน์ไปกบัพระองค ์
34

พระองคท์รงเริม่รูส้กึหวาดกลวัและเศรา้พระทยั

อยา่งยิง่ จงึตรสักบัเขาทัง้สามคนว่า “ใจเราเป็นทุกขแ์ทบสิน้ชวีติ จงอยูท่ีน่ี่และตื่นเฝ้า

เถดิ” 
35

แลว้ทรงพระดาํเนินไปขา้งหน้าอกีเลก็น้อย ทรงทรดุลงกบัพืน้ดนิ ทรงอธษิฐาน

ภาวนาเพื่อใหเ้วลานัน้ผ่านพน้พระองคไ์ป ถา้เป็นไปได ้
36

พระองคท์ลูว่า “อบับา พระ

บดิาเจา้ขา้79

d
 พระองคท์รงกระทําทุกสิง่ได ้ โปรดทรงเอาถว้ยน้ีไปจากขา้พเจา้เถดิ อยา่

ใหเ้ป็นไปตามใจขา้พเจา้ แต่ใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองคเ์ถดิ” 
37

พระองค์

เสดจ็กลบัมา พบศษิยท์ัง้สามคนกําลงัหลบั จงึตรสักบัเปโตรว่า “ซโีมน ท่านหลบัหรอื 

ท่านตื่นเฝ้าสกัหน่ึงชัว่โมงไมไ่ดห้รอื 
38

จงตื่นเฝ้าและอธษิฐานภาวนาเพื่อจะไมเ่ขา้สู่การ

ผจญ จติใจพรอ้มแลว้กจ็รงิ แต่เน้ือหนงัอ่อนกําลงั” 
39

แลว้พระองคเ์สดจ็ไปอธษิฐาน

ภาวนาอกีครัง้หน่ึง ทรงกล่าวถอ้ยคาํเดยีวกนั 
40

ครัน้เสดจ็กลบัมากท็รงพบเขาหลบัอยู่

อกี เพราะลมืตาไมข่ึน้ และเขาไม่รูจ้ะทลูตอบพระองคอ์ยา่งไร 
41

เมือ่เสดจ็กลบัมาครัง้ที่

สาม พระองคต์รสักบัเขาว่า “บดัน้ีท่านหลบัต่อไปและพกัผ่อนได ้ พอเถอะ เวลาทีบุ่ตร

แห่งมนุษยจ์ะตอ้งถูกมอบไวใ้นมอืของคนบาปมาถงึแลว้ 
42

จงลุกขึน้ ไปกนัเถดิ ผูท้รยศ

มาแลว้” 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูจบักมุ 

 
43

ขณะทีพ่ระเยซเูจา้กําลงัตรสัอยูน่ัน้ ยดูาส หน่ึงในบรรดาอคัรสาวกสบิสองคน 

มาถงึพรอ้มกบัคนจาํนวนหน่ึง ถอืดาบและไมต้ะบองเป็นอาวุธ บรรดาหวัหน้าสมณะ 

ธรรมาจารยแ์ละผูอ้าวุโสส่งคนเหล่าน้ีมา 
44

ผูท้รยศใหส้ญัญาณกบัคนเหล่าน้ีว่า “เราจบู

ผูใ้ด กเ็ป็นคนนัน้แหละ จงจบักุมเขาไวแ้ลว้คุมตวัเขาไปอยา่งแน่นหนาเถดิ” 
45

เมือ่ยดูา

สมาถงึ กต็รงเขา้ไปหาพระองค ์ ทลูว่า “พระอาจารยเ์จา้ขา้” แลว้จบูพระองค ์
46

คน

เหล่านัน้ต่างกรกูนัเขา้มาจบักุมพระองค ์
47

คนทีย่นือยู่ทีน่ัน่คนหน่ึงชกัดาบฟนัผูร้บัใช้

คนหน่ึงของมหาสมณะ ใบหขูาด 

 
48

พระเยซเูจา้ตรสัถามคนเหล่านัน้ว่า “ท่านทัง้หลายถอืดาบ ถอืตะบองมาจบั

เราราวกบัเราเป็นโจรเทยีวหรอื 
49

เราอยูก่บัท่านทุกวนั สัง่สอนในบรเิวณพระวหิาร 

ท่านกไ็มไ่ดม้าจบัเรา แต่เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้เพื่อใหพ้ระคมัภรีเ์ป็นความจรงิ” 
50

ศษิยทุ์ก

                                                   
d “อบับา” เป็นคาํภาษาอาราเมอกิ แปลว่า “พ่อจ๋า” พระเยซูเจา้ทรงใชค้าํนี้เพือ่แสดงความสนิทสนมทีพ่ระบุตรทรงมี

ต่อพระบดิา (เทยีบ มธ 11:25-26//; ยน 3:35; 5:19-20; 8:28-29) ต่อมาครสิตชนกใ็ชค้าํนี้ดว้ย (รม 8:15; กท 4:6) 

เพราะองคพ์ระจติเจา้ (รม 5:5 เชงิอรรถ e) ทาํใหเ้ขาเป็นบุตรของพระเจา้ (มธ 6:9; 17:25 เชงิอรรถ i; ลก 11:2) 
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คนทิง้พระองค ์ แลว้หนีไป 
51

ชายหนุ่มคนหน่ึงห่มผา้ปา่นผนืเดยีวตามพระองคไ์ป คน

เหล่านัน้พยายามจบัเขา 
52

แต่เขาสลดัผา้ป่านนัน้ทิง้ แลว้วิง่หนีไปแต่ตวัเท่านัน้80

e
 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูพิจารณาคดีในสภาซนัเฮดริน 

 
53

บรรดาผูท้ีจ่บักุมพระเยซเูจา้นําพระองคไ์ปยงับา้นของมหาสมณะ บรรดา

หวัหน้าสมณะ ผูอ้าวุโสและธรรมาจารยทุ์กคนชุมนุมกนัทีน่ัน่ 
54

ส่วนเปโตรตดิตาม

พระองคไ์ปห่างๆ จนเขา้ถงึภายในลานบา้นของมหาสมณะ และนัง่ผงิไฟอยูก่บับรรดา

ผูร้บัใช ้
55

บรรดาหวัหน้าสมณะและสมาชกิสภาซนัเฮดรนิทุกคนพยายามหาพยานเพื่อ

กล่าวหาพระเยซเูจา้ และประหารชวีติพระองค ์ แต่เขาหาพยานไมไ่ด ้
56

พยานเทจ็

หลายคนปรกัปราํพระองค ์ แต่คาํใหก้ารของเขาไมต่รงกนั 
57

บางคนลุกขึน้ใหก้ารเทจ็

ปรกัปราํพระองคว์่า 
58

“เราไดย้นิเขาพดูว่า “ฉนัจะทําลายวหิารทีส่รา้งดว้ยมอืมนุษยน้ี์ 

และภายในสามวนั จะสรา้งขึน้ใหมอ่กีหลงัหน่ึง ซึง่ไมไ่ดส้รา้งขึน้ดว้ยมอืมนุษย”์“ 
59

แมก้ระทัง่เรือ่งน้ี คาํใหก้ารของพยานกไ็มต่รงกนั 
60

มหาสมณะจงึลุกขึน้ยนืกลางที่

ชุมนุม ถามพระเยซเูจา้ว่า “ท่านไมต่อบอะไรหรอื พยานเหล่าน้ีตัง้ขอ้กล่าวหาอะไร

ปรกัปราํท่าน”
f
 

61
แต่พระองคท์รงน่ิง มไิดต้รสัตอบแต่ประการใด มหาสมณะจงึถาม

พระองคอ์กีว่า “ท่านเป็นพระครสิต์ พระบุตรของพระผูค้วรรบัการถวายพระพรหรอื”
g
 

62
พระเยซเูจา้ตรสัว่า “เราเป็น และท่านทัง้หลายจะเหน็บุตรแห่งมนุษยป์ระทบันัง่ ณ 

เบื้องขวาของพระผูท้รงอานุภาพ และจะเสดจ็มาพรอ้มกบัหมูเ่มฆบนทอ้งฟ้า” 
63

มหา

สมณะจงึฉีกเสือ้ของตน แลว้กล่าวว่า “เราจะตอ้งการพยานอะไรอกี 
64

ท่านทัง้หลายต่าง

ไดย้นิเขาพดูดหูมิน่พระเจา้แลว้ ท่านคดิเหน็อย่างไร” เขาทุกคนตดัสนิว่า พระองคค์วร

รบัโทษถงึตาย 
65

บางคนถ่มน้ําลายรดพระองค ์ ใชผ้า้ปิดพระพกัตร ์ ชกต่อยพระองค ์

และพดูว่า “จงทายซ”ิ
h
 บรรดาผูร้บัใชก้ต็บตพีระองคด์ว้ย 

 

เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า 

 
66

ขณะทีเ่ปโตรอยูท่ีล่านขา้งล่าง หญงิรบัใชค้นหน่ึงของมหาสมณะมาทีน่ัน่ 
67

เมือ่เหน็เปโตรกําลงันัง่ผงิไฟอยู ่กจ็อ้งมองเขาและพดูว่า “ท่านอยูก่บัเยซู ชาวนาซาเรธ็

ดว้ย” 
68

แต่เปโตรปฏเิสธว่า “ฉนัไมรู่ ้และไมเ่ขา้ใจว่าท่านพดูเรือ่งอะไร” แลว้จงึเดนิไปที่

                                                   
e รายละเอยีดนี้มเีฉพาะใน มก เท่านัน้ นกัพระคมัภรีบ์างคนอธบิายว่า ชายหนุ่มคนนี้คอืมาระโกผูน้พินธพ์ระวรสาร

เอง 
f ทีน่ี่ และใน มธ 26:62 บางคนแปลว่า “ท่านไมต่อบอะไรในขอ้หาทีพ่ยานเหล่านี้ตัง้มาปรกัปราํท่านเลยหรอื” 
g “พระผูค้วรไดร้บัการถวายพร” (เทยีบ “พระผูท้รงอานุภาพ” ขอ้ 62) เป็นคาํทีใ่ชแ้ทนการออกพระนาม “พระยาห์

เวห”์ โดยตรง ธรรมเนียมของชาวยวิจะไมอ่อกพระนามพระยาหเ์วหเ์ลย 
h “ถ่มน้ําลายรดพระองค ์ ใชผ้า้ปิดพระพกัตร”์ เป็นขอ้ความในตน้ฉบบัส่วนใหญ่ สาํเนาโบราณบางฉบบั เช่น D, 

Vet.Lat (a, f) ย่อขอ้ความเหลอืเพยีง “ถ่มน้ําลายรดพระพกัตร”์ “จงทายซ”ิ สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “ใครเป็น

คนตที่าน” เพือ่ใหเ้หมอืนกบัขอ้ความใน มธ 26:68 และ ลก 22:64 
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ทางเขา้ ไก่กข็นั84

i
 

69
หญงิรบัใชย้งัคงเหน็เปโตรจงึบอกคนทีย่นือยูท่ีน่ัน่ว่า “คนน้ีเป็นคน

หน่ึงในพวกของเขาดว้ย” 
70

แต่เปโตรปฏเิสธอกี ต่อมาไมน่าน คนทีย่นือยู่ทีน่ัน่กล่าว

กบัเปโตรว่า “ท่านเป็นคนหน่ึงในพวกเขาแน่ๆ เพราะท่านเป็นชาวกาลลิ”ี 
71

แต่เปโต

รเริม่สบถสาบานอย่างแขง็ขนัว่า “ขา้พเจา้ไม่รูจ้กัคนทีท่่านกําลงัพดูถงึ” 
72

ทนัใดนัน้ไก่ก็

ขนัเป็นครัง้ทีส่อง เปโตรจงึระลกึถงึคาํทีพ่ระเยซเูจา้ตรสัไวแ้ก่ตนว่า “ก่อนไก่จะขนัสอง

ครัง้ ท่านจะปฏเิสธเราสามครัง้” แลว้เขากร็อ้งไห ้

 

พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต 

 15 
1
ครัน้รุง่เชา้ บรรดาหวัหน้าสมณะ พรอ้มกบัผูอ้าวุโส ธรรมาจารย ์ และ

บรรดาสมาชกิสภาซนัเฮดรนิทุกคน ประชุมตกลงกนั สัง่ใหม้ดัพระเยซเูจา้ และนําไป

มอบใหปี้ลาต 
2
ปีลาตจงึถามพระองคว์่า “ท่านเป็นกษตัรยิข์องชาวยวิหรอื” พระองค์

ตรสัตอบว่า “ท่านพดูเองแลว้” 
3
บรรดาหวัหน้าสมณะพยายามกล่าวหาพระองคห์ลาย

ประการ 
4
ปีลาตจงึถามพระองคอ์กีว่า “ท่านไมต่อบอะไรหรอื เหน็ไหม เขากล่าวหา

ท่านหลายประการทเีดยีว” 
5
แต่พระเยซเูจา้มไิดต้รสัตอบอกี ทาํใหปี้ลาตประหลาดใจ

มาก 
6
ทุกปีในเทศกาลปสักา ปีลาตเคยปล่อยนกัโทษหน่ึงคนตามคําขอของประชาชน 

7

ชายคนหน่ึงชื่อ บารบับสั ถูกจองจาํพรอ้มกบัพวกกบฏทีฆ่่าคนในการจลาจล 
8
เมือ่

ประชาชนขึน้ไป85

a
ขอใหปี้ลาตปล่อยนกัโทษตามประเพณทีีเ่คยทาํ 

9
ปีลาตถามว่า “ท่าน

ตอ้งการใหเ้ราปล่อยกษตัรยิข์องชาวยวิหรอื”
b
 

10
ปีลาตรูอ้ยูแ่ลว้ว่าบรรดาหวัหน้าสมณะ

มอบพระองคใ์หเ้พราะความอจิฉา 
11

แต่บรรดาหวัหน้าสมณะเสีย้มสอนยุยงประชาชน

ใหข้อปีลาตปล่อยตวับารบับสัแทนทีจ่ะปล่อยพระเยซเูจา้ 
12

ปีลาตถามเขาอกีว่า “ท่าน

จะใหข้า้พเจา้ทําอะไรกบัคนน้ีทีท่่านเรยีกว่ากษตัรยิข์องชาวยวิ” 
13

ประชาชนรอ้งตะโกน

ตอบว่า “เอาเขาไปตรงึกางเขน” 
14

ปีลาตถามว่า “เขาทาํผดิอะไร” แต่ประชาชนรอ้ง

ตะโกนดงัยิง่ขึน้ว่า “เอาเขาไปตรงึกางเขน” 
15

ปีลาตตอ้งการเอาใจประชาชน จงึปล่อย

บารบับสัไป แลว้สัง่ใหโ้บยตพีระเยซเูจา้ มอบพระองคใ์หเ้ขานําไปตรงึบนไมก้างเขน 

                                                   
i เสยีงไก่ขนัครัง้แรกไมท่าํใหเ้ปโตรรูส้กึตวั และการออกไปขา้งนอกซึง่เกดิขึน้พรอ้มกนัเป็นเรือ่งแปลกและทาํใหค้ดิ

ว่าการเล่าทีม่อียู่เดมิน่าจะมกีารปฏเิสธพรอ้มกบัไก่ขนัเพยีงครัง้เดยีว แลว้เปโตรจงึออกไปขา้งนอก เป็นไปไดว้่าการ

นําเรือ่งนี้มารวมกบัอกีสองสาํนวนซึง่เล่าเรือ่งเดยีวกนั ไดท้าํใหม้กีารปฏเิสธสามครัง้ (14:30//, 72//, ด ู ยน 13:38; 

21:15-17) มธ และ ลก ทาํใหก้ารรวมธรรมประเพณต่ีางกนันี้เขา้กนัอย่างราบรืน่กว่าโดยตดัเรือ่งไก่ขนัครัง้แรกออก 

(ลก ยงัตดัการทีเ่ปโตรออกไปขา้งนอกอกีดว้ย) ใน ยน การปฏเิสธครัง้แรก (18:17) แยกออกจากการปฏเิสธอกีสอง

ครัง้ (18:25-27) 

15 a “ขึน้ไป” รายละเอยีดนี้แสดงว่า จวนผูว้่าราชการตัง้อยู่บนทีส่งูตรงกบัเนินทางทศิตะวนัตกซึง่เคยมรีาชวงัของ

กษตัรยิเ์ฮโรดมหาราชตัง้อยู ่
b มก เล่าว่าประชาชนมาทีจ่วนผูว้่าราชการเพือ่ขอใหป้ล่อยนกัโทษโดยไมไ่ดค้ดิถงึพระเยซูเจา้ ปีลาตจงึฉวยโอกาส

นี้เสนอใหป้ลอ่ยพระเยซูเจา้เพือ่ทาํใหต้นพน้จากสถานการณ์ทีแ่กไ้ดย้ากนี้ แต่บรรดาหวัหน้าสมณะทาํใหแ้ผนนี้ตอ้ง

ลม้เหลวโดยเสนอชือ่บารบับสั มธ 27:17 มองขา้มรายละเอยีดนี้ เล่าเหตุการณ์โดยใหปี้ลาตเป็นผูเ้สนอทีจ่ะปลอ่ย

นกัโทษคนหนึ่ง และใหป้ระชาชนเลอืกเอาระหว่างบารบับสัและพระเยซูเจา้ 
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พระเยซูเจ้าทรงถกูสวมมงกฎุหนาม 

 
16

บรรดาทหารนําพระองคเ์ขา้ไปในลานชัน้ในคอื “จวนของผูว้่าราชการ” แลว้

เรยีกทหารทัง้กองมาพรอ้มกนั 
17

เขาคลุมพระองคด์ว้ยเสือ้คลุมสมีว่งแดง นําหนามมา

สานเป็นมงกุฎสวมพระเศยีร 
18

แลว้คาํนบัพระองคพ์ลางพดูว่า “ขา้แต่กษตัรยิข์อง

ชาวยวิ ขอทรงพระเจรญิเทอญ” 
19

เขาใชไ้มอ้อ้ฟาดพระเศยีร ถ่มน้ําลายรด แลว้คกุเขา่

กราบพระองคเ์ป็นเชงิเยาะเยย้ 
20

เมือ่เยาะเยย้พระองคจ์นพอใจแลว้ เขากถ็อดเสือ้คลุม

สมีว่งแดงออกจากพระองค ์สวมฉลองพระองคใ์หด้งัเดมิ 

 

ทางแห่งไม้กางเขน 

 บรรดาทหารนําพระองคอ์อกไปเพื่อตรงึบนไมก้างเขน 
21

ชายคนหน่ึงชื่อ ซโีมน

ชาวไซรนีเป็นบดิาของอเลก็ซานเดอรแ์ละรฟูสั87

c
กําลงัเดนิทางจากชนบทผ่านมาทางนัน้ 

บรรดาทหารจงึเกณฑใ์หเ้ขาแบกไมก้างเขนของพระองคไ์ป 
22

ทหารนําพระองคม์าถงึ

สถานทีแ่ห่งหน่ึงซึง่เรยีกว่า “กลโกธา” แปลว่า “เนินหวักระโหลก” 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูตรึงบนไม้กางเขน 

 
23

ทหารนําน้ําองุน่เปรีย้วผสมมดยอบใหพ้ระองคด์ื่ม แต่พระองคไ์มท่รงดื่ม 
24

เขาตรงึพระองคบ์นไมก้างเขน แลว้แบ่งฉลองพระองคก์นัโดยจบัสลากว่าใครจะไดส้ิง่ใด 
25

ขณะทีเ่ขาตรงึพระองคน์ัน้เป็นเวลาประมาณเกา้นาฬกิา88

d
 

26
มป้ีายบอกขอ้กล่าวหา

พระองคเ์ขยีนไวว้่า “กษตัรยิข์องชาวยวิ” 
27

เขายงัตรงึโจรสองคนพรอ้มกบัพระองคด์ว้ย 

คนหน่ึงอยูข่า้งขวา อกีคนหน่ึงอยูข่า้งซา้ย89

e(28) 

 

พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนทรงถกูเยาะเย้ย 

 
29

ผูค้นทีผ่่านไปมาต่างสบประมาทพระองค ์ สัน่ศรีษะเยาะเยย้ว่า “ท่านผู้

ทาํลายพระวหิาร และสรา้งขึน้ใหมไ่ดภ้ายในสามวนั 
30

จงช่วยตนใหร้อดพน้ และลงจาก

ไมก้างเขนซ”ิ 
31

บรรดาหวัหน้าสมณะและธรรมาจารยต่์างเยาะเยย้พระองคเ์ช่นเดยีวกนั

ว่า “เขาช่วยคนอื่นใหร้อดพน้ได ้แต่ช่วยตนเองไมไ่ด ้
32

พระครสิต์ กษตัรยิแ์ห่งอสิราเอล

จงลงมาจากไมก้างเขนบดัน้ีซ ิ เราจะไดเ้หน็และมคีวามเชื่อ” แมผู้ถู้กตรงึบนไมก้างเขน

พรอ้มกบัพระองคก์เ็ยาะเยย้พระองคด์ว้ย 

 

                                                   
c อเลก็ซานเดอรแ์ละรฟูสั คงจะเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนกลุ่มครสิตชนซึง่มาระโกเขยีนพระวรสารให ้(ด ูรม 16:13) 
d แปลตามตวัอกัษร “สามโมงเชา้” หมายถงึเวลาระหว่างเกา้โมงเชา้ถงึเทีย่ง 
e บางฉบบัเพิม่ขอ้ 28 ว่า “และขอ้ความในพระคมัภรีก์เ็ป็นความจรงิตามทีก่ล่าวว่า ‘เขานบัว่าพระองคเ์ป็นอาชญา

กรคนหนึ่ง’” (อสย 53:12 เทยีบ ลก 22:37) 
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พระเยซูเจ้าส้ินพระชนม ์

 
33

เมือ่ถงึเวลาเทีย่ง ทัว่แผ่นดนิกม็ดืไปจนกระทัง่ถงึเวลาบ่ายสามโมง 
34

ครัน้ถงึ

เวลาบ่ายสามโมง พระเยซเูจา้ทรงรอ้งเสยีงดงัว่า “เอโลอ ีเอโลอี90f เลมา สะบคัทานี” ซึง่

แปลว่า “ขา้แต่พระเจา้ ขา้แต่พระเจา้ ทาํไมพระองคจ์งึทรงทอดทิ้งขา้พเจา้” 
35

ผูท้ีย่นือยู่

ทีน่ัน่บางคนไดย้นิจงึพดูว่า “ฟงัซ ิ เขากําลงัรอ้งเรยีกเอลยีาห”์ 
36

ชายคนหน่ึงวิง่ไปนํา

ฟองน้ําจุ่มเหลา้องุน่เปรีย้วเสยีบปลายไมอ้อ้ส่งใหพ้ระองคเ์สวย กล่าวว่า “เราคอยดูซวิ่า

เอลยีาหจ์ะมาปลดเขาลงหรอืไม”่ 
37

แต่พระเยซเูจา้ทรงเปล่งเสยีงดงั แลว้สิน้พระชนม ์
38

มา่นในพระวหิารฉีกขาดเป็นสองส่วนตัง้แต่ดา้นบนลงมาถงึดา้นล่าง 
39

นายรอ้ยซึง่ยนื

เฝ้าอยูเ่ฉพาะพระพกัตรข์องพระองค ์ เมือ่เหน็พระองคส์ิน้พระชนมด์งันัน้ จงึพูดว่า 

“ชายคนน้ีเป็นพระบุตรของพระเจา้แน่ทเีดยีว”
g
 

 

กลุ่มสตรีท่ีเนินกลัวารีโอ 

 
40

สตรบีางคนมองดเูหตุการณ์อยูห่่างๆ ในจาํนวนน้ีมมีารยีช์าวมกัดาลา มารยี์

มารดาของยากอบคนเลก็และของโยเสทและนางสะโลเม92

h
 

41
สตรเีหล่าน้ีเคยตดิตามรบั

ใชพ้ระองคเ์มือ่พระองคท์รงอยูใ่นแควน้กาลลิ ี สตรอีื่นๆ อกีหลายคนซึง่ขึน้มาทีก่รงุ

เยรซูาเลม็พรอ้มกบัพระองค ์กอ็ยูท่ีน่ัน่ดว้ย 

 

การฝงัพระศพของพระเยซูเจ้า 

 
42

วนันัน้เป็นวนัเตรยีม คอืวนัก่อนวนัสบับาโต 
43

ครัน้ถงึเวลาเยน็ โยเซฟชาวอา

รมิาเธยีซึง่เป็นสมาชกิน่านบัถอืคนหน่ึงของสภาซนัเฮดรนิ93

i
และกําลงัรอคอยพระ

อาณาจกัรของพระเจา้ กลา้เขา้ไปพบปีลาต ขอพระศพของพระเยซเูจา้ 
44

ปีลาตประ

หลาดใจทีพ่ระองคส์ิน้พระชนมแ์ลว้ จงึเรยีกนายรอ้ยมาถามว่าพระองคส์ิน้พระชนม์

นานแลว้หรอื94

j
 

45
เมือ่รูจ้ากนายรอ้ย จงึมอบพระศพใหโ้ยเซฟ 

46
โยเซฟซือ้ผา้ป่านมาผนื

หน่ึง เชญิพระศพลงมา ห่อดว้ยผา้ป่าน วางพระศพในคหูาทีข่ดุไวใ้นหนิ แลว้กลิง้กอ้น

หนิปิดทางเขา้คหูา 
47

มารยีช์าวมกัดาลา และมารยีม์ารดาของโยเสทคอยมองดวู่าเขา

วางพระศพไวท้ีใ่ด 

 

                                                   
f คาํภาษาอาราเมอกิ elahi ถูกแปลงเป็น eloi โดยอาจจะไดร้บัอทิธพิลจากคาํภาษาฮบีรวู่า elohim มธ ใชค้าํว่า eli 

เป็นคาํภาษาฮบีรซูึง่มาจากเพลงสดุด ีจงึอธบิายไดด้กีว่าว่า ทําไมผูท้ีย่นือยูท่ีน่ัน่จงึเขา้ใจผดิว่าพระองคท์รงรอ้งเรยีก

ประกาศกเอลยีาห ์
g สาํหรบันายทหารโรมนั การยอมรบัว่าพระเยซูเจา้ทรงเป็น “พระบุตรของพระเจา้” อาจยงัไมม่คีวามหมายสมบูรณ์

ดงัทีค่รสิตชนเชือ่ แต่ มก เหน็ว่านายทหารทีก่ล่าวเช่นนี้ ยอมรบัว่าพระองคท์รงเป็นมากกว่ามนุษยธ์รรมดา 
h นางสะโลเมอาจเป็นหญงิคนเดยีวกนักบัที ่มธ 27:56 กล่าวว่าเป็นมารดาของบุตรเศเบด ี
i หรอื “สภาสงู” ของชาวยวิ 
j สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “สิน้พระชนมแ์ลว้หรอื” 
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พระคหูาว่างเปล่า ข่าวดีจากทูตสวรรค ์

 16 
1
เมือ่วนัสบับาโตล่วงไปแลว้ มารยีช์าวมกัดาลา มารยีม์ารดาของยากอบ 

และนางสะโลเม ซือ้เครือ่งหอมเพื่อชโลมพระศพของพระเยซเูจา้ 
2
เชา้ตรูข่องวนัตน้

สปัดาห ์ เมือ่ดวงอาทติยข์ึน้แลว้95

a
สตรทีัง้สามคนไปยงัพระคหูา 

3
และกล่าวแก่กนัว่า 

“ใครจะกลิง้กอ้นหนิออกจากทางเขา้พระคหูาใหเ้รา” 
4
แต่เมือ่มองไป กเ็หน็ว่ากอ้นหนิ

นัน้ถูกกลิง้ออกไปแลว้ หนิกอ้นนัน้ใหญ่โตมาก 
5
ครัน้เขา้ไปภายในพระคหูา สตรทีัง้

สามคนเหน็ชายหนุ่มผูห้น่ึงสวมเสือ้ยาวสขีาวนัง่อยูด่า้นขวามอื กต็กตะลงึ 
6
ชายหนุ่มผู้

นัน้กล่าวกบัสตรทีัง้สามคนว่า “อยา่กลวัไปเลย ท่านกําลงัมองหาพระเยซู ชาวนาซาเรธ็ 

ผูถู้กตรงึกางเขน พระองคท์รงกลบัคนืพระชนมชพีแลว้ พระองคม์ไิดป้ระทบัอยู่ทีน่ี่ 

สถานทีน้ี่คอืสถานทีท่ีเ่ขาไดว้างพระศพไว ้
7
จงไปแจง้บรรดาศษิยแ์ละเปโตรใหรู้ว้่า 

“พระองคเ์สดจ็ล่วงหน้าท่านทัง้หลายไปในแควน้กาลลิแีลว้ ท่านจะเหน็พระองคท์ีน่ัน่ 

ดงัทีท่รงบอกท่านไว”้ 
8
สตรทีัง้สามคนออกจากพระคหูา หนีไปเพราะตกใจกลวัจนตวั

สัน่ และไมไ่ดพ้ดูเรือ่งใดๆ กบัใครเลยเพราะกลวั 

  

พระคริสตเจ้าผูท้รงกลบัคืนพระชนมชีพทรงสาํแดงพระองค9์6

c 

 
9
หลงัจากทีท่รงกลบัคนืพระชนมชพีตอนเชา้ตรูว่นัตน้สปัดาหแ์ลว้ พระเยซเูจา้

ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่มารยีช์าวมกัดาลาเป็นคนแรก นางคอืผูท้ีพ่ระองคเ์คยทรงไล่

                                                   

16 a สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ขณะทีด่วงอาทติยก์าํลงัขึน้” 
b มธ 28:8; ลก 24:10,22ฯ; ยน 20:18 เล่าว่าบรรดาสตรไีดไ้ปแจง้ขา่วนี้จรงิๆ บางท ีมก อาจเล่าไวเ้ช่นเดยีวกนัใน

ตอนปลายทีห่ายไปของพระวรสาร (ด ู เชงิอรรถขอ้ต่อไป) หรอืมฉิะนัน้ มก อาจจงใจละเวน้ไมพ่ดูถงึเรือ่งนี้ เพือ่ไม่

ตอ้งเล่าเรือ่งการแสดงพระองคข์องพระเยซูเจา้ต่อไป 
c พระศาสนจกัรถอืว่า “ตอนจบแบบยาว” ของ มก (ขอ้ 9-20) เป็นส่วนหนึ่งของพระคมัภรีใ์นสารบบ แมว้่าสาํเนา

โบราณทีส่าํคญัหลายฉบบัจะไมม่ขีอ้ความตอนนี้ (เช่น Vat., Sin.) ดเูหมอืนว่าตอนจบแบบยาวนี้ไมใ่ชข่อ้เขยีนของ 

มก โดยตรง เพราะมลีลีาการเขยีนต่างกนั และมลีกัษณะเป็นการสรุปเรือ่งพระครสิตเจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพี

สาํแดงองค ์ ทีค่ดัมาจากส่วนอื่นของพนัธสญัญาใหม ่ สาํเนาโบราณเล่าเรือ่งเหล่านี้ไวห้ลายแบบดว้ยกนั เช่น ฉบบั

หนึ่งสรุปสัน้ๆ หลงัขอ้ 8 ว่า “สตรทีัง้สามคนไดร้ายงานสัน้ๆ ใหบ้รรดาเพือ่นของเปโตรทราบเรือ่งทีท่ตูสวรรคไ์ด้

บอกไว ้ หลงัจากนัน้ พระเยซูเจา้พระองคเ์องไดท้รงใหบุ้คคลเหล่านี้ไปประกาศขา่วดอีนัศกัดิส์ทิธิแ์ละไมเ่ลือ่มสลาย

เรือ่งความรอดพน้นรินัดร จากทศิตะวนัออกจรดทศิตะวนัตก” สาํเนาโบราณอกีสีฉ่บบัซึง่มตีอนจบแบบยาว (ขอ้ 9-

20) ต่อจากขอ้ 8 สาํเนาโบราณอกีหนึ่งฉบบัยงัเพิม่ขอ้ความแทรกเขา้มาระหว่างขอ้ 14 และ 15 ว่า “เขาเหล่านัน้ได้

แกต้วัว่า ‘ยุคอธรรมและไรค้วามเชือ่นี้อยู่ใตอ้ํานาจของซาตาน ซึง่ไมป่ลอ่ยใหผู้ท้ ีถู่กปีศาจครอบงาํอยู่เขา้ใจความ

จรงิและพระอานุภาพของพระเจา้ ดงันัน้ พระองคจ์งแสดงความเทีย่งธรรมของพระองค ์ณ บดันี้เถดิ’ เขาไดท้ลูพระ

ครสิตเจา้เช่นนี้และพระครสิตเจา้ตรสัตอบว่า ‘จาํนวนปีทีพ่ระเจา้ทรงอนุญาตใหซ้าตานมอีํานาจนัน้ไดส้ิน้สุดลงแลว้ 

แต่เหตุการณ์ทีน่่าสะพรงึกลวัอื่นๆ กาํลงัจะเกดิขึน้ เราถูกมอบใหถู้กประหารเพือ่ชว่ยคนทีไ่ดท้าํบาปใหก้ลบัมาหา

ความจรงิและไมท่าํบาปอกี แลว้นัน้เขาจงึจะไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์อนัไมเ่สือ่มสลายเป็นมรดกซึง่แสดงความเทีย่ง

ธรรมทีพ่ระจติเจา้ประทานใหใ้นสวรรค…์’ ” 

ความแตกต่างในสาํเนาโบราณทีก่ล่าวมานี้ อาจอธบิายไดว้่า ตอนจบของตน้ฉบบัทีม่าระโกเขยีนไดส้ญู

หายไป หรอือาจเป็นไปไดท้ีว่่า มก ตอ้งการจบพระวรสารในขอ้ 8 แต่ภายหลงัครสิตชนในสมยัแรกไดนํ้าพระวรสาร

ของ มก มาเทยีบกบัพระวรสารเล่มอืน่แลว้รูส้กึว่า การจบ มก ทีข่อ้ 8 นี้ เป็นการจบไมส่มบรูณ์และดหูว้นไป จงึได้

ต่อเตมิ “ตอนจบแบบยาว” (ขอ้ 9-20) เขา้ไปดว้ย 
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ปีศาจเจด็ตนออกไป 
10

นางจงึไปบอกผูท้ีก่ําลงัรอ้งไหเ้ป็นทุกขซ์ึง่เคยอยูก่บัพระองค ์
11

เมือ่เขาเหล่านัน้ไดย้นินางพูดว่าพระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยูแ่ละนางเหน็พระองคแ์ลว้ 

เขากไ็มเ่ชือ่  

 
12

หลงัจากนัน้ พระองคท์รงสาํแดงพระองคใ์นรปูแตกต่างไปกบัศษิยส์องคน

ซึง่กําลงัเดนิทางไปชนบท 
13

เขาทัง้สองคนกลบัมาเล่าใหค้นอื่นฟงั แต่คนเหล่านัน้กไ็ม่

เชื่อเช่นเดยีวกนั  
14

ในทีสุ่ด พระองคท์รงสําแดงพระองคแ์ก่อคัรสาวกสบิเอด็คนขณะทีเ่ขากําลงั

รว่มโต๊ะกนิอาหารอยู่ ทรงตําหนิพวกเขาทีไ่มย่อมเชื่อและมใีจแขง็กระดา้ง เพราะไม่

ยอมเชื่อผูท้ีเ่หน็พระองคเ์มือ่ทรงกลบัคนืพระชนมชพีแลว้ 
15

พระองคต์รสักบัเขาว่า 

“ท่านทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวดใีหม้นุษยท์ัง้ปวง 
16

ผูท้ีเ่ชื่อและรบัศลีลา้ง

บาปกจ็ะรอดพน้ ผูท้ีไ่มเ่ชื่อจะถูกตดัสนิลงโทษ 
17

ผูท้ีเ่ชื่อจะทาํอศัจรรยเ์หล่าน้ีได ้คอืจะ

ขบัไล่ปีศาจในนามของเรา จะพดูภาษาใหม่ๆ  ได ้
18

จะจบังไูด ้ และถา้ดื่มยาพษิกจ็ะ

ไมไ่ดร้บัอนัตราย เขาจะปกมอืเหนือคนเจบ็ คนเจบ็เหล่านัน้กจ็ะหายจากโรคภยั”  
19

เมือ่พระเยซู องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัดงัน้ีแลว้ พระเจา้ทรงรบัพระองคข์ึน้สู่

สวรรค ์ใหป้ระทบั ณ เบือ้งขวา 
20

บรรดาศษิยก์แ็ยกยา้ยกนัออกไปเทศนาสัง่สอนทัว่ทุก

แห่งหน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทาํงานรว่มกบัเขา และทรงรบัรองคาํสัง่สอนโดยอศัจรรย์
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