อัล-อินญีล
มาระโก

คำ�นำ�
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ มาระโก เป็ น
ซู เ ราะฮฺ ห นึ่ ง ของคั ม ภี ร์ อิ น ญี ล อั ล ลอฮฺ
(ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ทรงประทานคัมภีร์
อิ น ญี ล เป็ น สิ่ ง ชี้ นำ � และแสงสว่ า ง เป็ น คำ �
เตือนแก่ผู้ยำ�เกรงทั้งหลาย และเป็นที่ยืนยัน
คั ม ภี ร์ ที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหน้ า คื อ คั ม ภี ร์ เ ตารอฮฺ
เราต้องศรัทธาต่อโองการทั้งหลาย ที่อัลลอฮฺ
ทรงประทานลงมา
จุ ด เน้ น ของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ การ
กระทำ�ของนบีอีซา (อะลัยฮิสสลาม) ผู้ได้
สำ�แดงสัญญาณและฤทธานุภาพของอัลลอฮฺ
คือการรักษาคนตาบอดแต่กำ�เนิด คนเป็น
โรคเรื้อน และการให้ผู้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้น
ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ อีกทั้งยังขับชัยฏอน
เลี้ยงมหาชน ห้ามพายุ และเดินบนทะเล นบี

อีซา (อะลัยฮิสสลาม) จึงเป็นผูม้ เี กียรติทงั้ ใน
โลกนี้และโลกหน้า
คัมภีร์อินญีลเดิมเขียนไว้เป็นภาษา
กรี ก ซึ่ ง ในสมั ย นั้ น เป็ น ภาษาสามั ญ ของ
โลกทะเลเมดิ เ ตอร์ เรเนี ย น ก่ อ นศตวรรษ
ที่ 5 คัมภีร์อินญีลได้รับการแปลเป็นภาษา
ละติ น (อาณาจั ก รโรมั น ) ภาษาซี เ รี ย
(ตะวันออกกลาง) ภาษาอียิปต์โบราณ และ
ภาษาอาร์ มี เ นี ย ต่ อ มาได้ แ ปลเป็ น ภาษา
ต่างๆ ทั่วโลก
			

ผู้จัดพิมพ์

สารบัญ
นบียะหฺยาผูใ้ ห้บพั ติศมา..........................7
(1:1-11)
การงานของนบีอซี าในแคว้นกาลิล.ี ..........9
(1:12 - 9:50)
นบีอซี าในแคว้นกาลิลสี บู่ ยั ตุลมักดิส......72
(10:1-52)
การงานของนบีอซี าในบัยตุลมักดิส........82
(11:1 - 16:20)

มาระโก 1

7

บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรรอฮีม
นบียะหฺยาให้บัพติศมา
ข่ า วดี เรื่ อ งอี ซ า อั ล -มะซี ฮฺ ผู้ เ ป็ น ที่ รั ก
ยิ่ ง ของอั ล ลอฮฺ เริ่ ม ต้ น ตรงนี้ 2 ตามที่ น บี
ยะฮฺ ซ ยาเขี ย นในคั ม ภี ร์ บ ริ สุ ท ธิ์ ว่ า “นี่
แน่ ะ เราใช้ ทู ต ของเรานำ � หน้ า ท่ า น ผู้ นั้ น
จะเตรี ย มทางของท่ า นไว้ 3 เสี ย งคนร้ อ ง
ในถิ่ น ทุ ร กั น ดารว่ า จงเตรี ย มทางแห่ ง
พระผู้ เ ป็ น เจ้ า จงทำ � หนทางของพระองค์
ให้ตรงไป”
4
นบียะหฺยาผู้ให้บัพติศมาปรากฏตัวขึ้น
ในถิ่นทุรกันดาร เขาประกาศถึงบัพติศมา
ที่ แ สดงการเตาบะฮฺ เพื่ อ รั บ การยกโทษ
ความผิ ด บาป 5 คนทั้ ง แคว้ น ยู เ ดี ย กั บ คน
ทั้งบัยตุลมักดิสพากันออกไปหานบียะหฺยา
สารภาพความผิดบาปของพวกเขา และรับ
1

มาระโก 1
8
บั พ ติ ศ มาจากเขาในแม่ น้ำ � จอร์ แ ดน 6 นบี
ยะหฺยาแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐ และใช้หนัง
สัตว์คาดเอว รับประทานตั๊กแตนและน้ำ�ผึ้ง
ป่า 7 เขาประกาศว่า “ภายหลังข้าพเจ้าจะมี
ผู้หนึ่งมา ท่านยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่คคู่ วรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายรองเท้าให้
ท่าน 8 ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วย
น้ำ� แต่ท่านผู้นั้นจะให้พวกท่านรับบัพติศมา
ด้วยอัลรูฮุลกุดุซู”
อีซารับบัพติศมา
ในเวลานั้ น อี ซ ามาจากเมื อ งนั ซ รอฮฺ
แคว้นกาลิลี และรับบัพติศมาจากนบียะหฺยา
ในแม่น้ำ�จอร์แดน 10 ทันทีที่ท่านขึ้นมาจาก
น้ำ� ก็เห็นชั้นฟ้าแหวกออก และรุฮุลลอฮ์ดุจ
นกพิราบเสด็จลงมาประทับบนท่าน 11 แล้ว
มีเสียงมาจากชั้นฟ้าว่า “ท่านเป็นอัล-มะซีฮฺ
ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา เราชอบใจท่านมาก”
9
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อีซาถูกล่อลวง
แล้วโดยทันที รุฮุลลอฮ์ก็ทรงเร่งเร้าท่าน
ให้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร 13 และอยู่ที่นั่นถึงสี่
สิบวัน อีซาถูกอิบลิสล่อลวงและอยูก่ บั สัตว์ปา่
และเหล่ามลาอิกะฮฺมาปรนนิบัติท่าน
12

อีซาเริ่มงานที่แคว้นกาลิลี
หลั ง จากนบี ย ะหฺ ย าถู ก จั บ แล้ ว อี ซ า
มายังแคว้นกาลิลี ประกาศข่าวดีของอัลลอฮฺ
15
โดยกล่าวว่า “เวลากำ�หนดมาถึงแล้ว และ
การปกครองของอั ล ลอฮฺ ก็ ม าใกล้ แ ล้ ว จง
เตาบะฮฺ และศรัทธาในข่าวดี”
14

อีซาเรียกชาวประมงสี่คน
ขณะที่ ท่ า นเดิ น ไปตามชายทะเลสาบ
กาลิลี ก็เห็นชาวประมงสองคน คือซีโมน
และอันดรูว์น้องของซีโมน กำ�ลังทอดแหอยู่
16
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ในทะเลสาบ 17 อีซากล่าวกับพวกเขาว่า “จง
ตามเรามา เราจะตั้งพวกท่านให้เป็นผู้หาคน
เหมือนหาปลา” 18 พวกเขาก็ละแหตามท่าน
ไปทันที 19 เมื่อท่านเดินต่อไปอีกหน่อยหนึ่ง
ก็เห็นยะอฺกูบบุตรเศเบดี กับยะหฺยาน้องชาย
ของเขากำ�ลังชุนอวนอยู่ในเรือ 20 ท่านเรียก
พวกเขาทันที พวกเขาจึงละเศเบดีผเู้ ป็นบิดา
ไว้ที่เรือกับพวกลูกจ้างแล้วตามท่านไป
ชายที่มีชัยฏอนเข้าสิง
ท่านกั บ พวกเขาจึ งเข้า ไปในเมือ งคาเปอรนาอุม และพอถึงวันบริสุทธิ์ท่านเข้า
ไปในธรรมศาลาแล้วสั่งสอน 22 คนทั้งหลาย
ก็ อั ศ จรรย์ ใจด้ ว ยคำ � สอนของท่ า น เพราะ
ว่าท่านสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำ�นาจ ไม่
เหมือนพวกธรรมาจารย์ 23 ทันใดนั้นมีชาย
คนหนึ่ ง ที่ ถู ก ชั ย ฏอนเข้ า สิ ง ปรากฏตั ว ใน
ธรรมศาลา 24 มันร้องตะโกนว่า “อีซาชาว
21
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นัซรอฮฺ ท่านมายุ่งกับเราทำ�ไม? ท่านจะมา
ทำ�ลายเราหรือ? ข้ารู้ว่าท่านเป็นใคร ท่าน
เป็นผู้บริสุทธิ์ของอัลลอฮฺ” 25 อีซาจึงสั่งห้าม
มันว่า “จงนิง่ เสีย และออกจากตัวเขา” 26 ชัยฏอนจึงทำ�ให้คนนัน้ ชักดิน้ ชักงอและร้องเสียง
ดัง แล้วมันก็ออกจากตัวเขา 27 คนทั้งหลายก็
ประหลาดใจถามกันว่า “นี่มันอะไรกัน ต้อง
เป็นคำ�สอนใหม่ที่ประกอบด้วยสิทธิอำ�นาจ
แน่ๆ เขาสั่งได้แม้แต่ชัยฏอนและพวกมันก็
ยอมเชื่อฟังเขา” 28 แล้วกิตติศัพท์ของท่านก็
เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลีในทันที
11

อีซารักษาคนจำ�นวนมาก                 
ที่บ้านของซีโมน
หลั ง จากออกมาจากธรรมศาลา ท่ า น
ก็เข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูว์ทันที
พร้อมกับยะอฺกูบและยะหฺยา 30 แม่ยายของ
ซีโมนกำ�ลังนอนป่วยจับไข้อยู่ พวกเขาจึง
29
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มาบอกเรื่ อ งของนางให้ ท่ า นทราบทั น ที
31
ท่านจึงไปหาและจับมือนางพยุงให้ลุกขึ้น
นางก็หายไข้ และปรนนิบัติท่านกับพวกเขา
32
ในเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว คน
ทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย และคนที่มี
ชัยฏอนสิงมาหาท่าน 33 และคนทั้งเมืองก็มา
ออกันอยู่ที่ประตู 34 ท่านจึงรักษาคนจำ�นวน
มากที่เป็นโรคต่างๆ ให้หาย และขับชัยฏอน
ออกไปมากมาย และห้ามพวกมันพูด เพราะ
ว่าพวกมันรู้จักท่าน
อีซาสั่งสอนตามที่ต่างๆ
ในเวลาเช้ามืดท่านลุกขึน้ ออกไปยังทีส่ งบ
และขอดุอาอ์ที่นั่น 36 ซีโมนและคนเหล่านั้น
ที่อยู่ด้วยก็ตามหาท่าน 37 เมื่อพบแล้วพวก
เขาจึงบอกว่า “ทุกคนกำ�ลังตามหาท่าน”
38
ท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า “ให้พวกเรา
ไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียง เราจะได้ประกาศ
35
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ที่นั่นด้วย การที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้” 39 แล้ว
ท่านไปประกาศในธรรมศาลาของพวกเขา
ทั่วแคว้นกาลิลี และขับชัยฏอนทั้งหลายออก
13

อีซารักษาคนโรคเรื้อน
มี ค นโรคเรื้ อ นคนหนึ่ ง มาหาท่ า นและ
คุกเข่าลงวิงวอนท่านว่า “เพียงแต่ทา่ นพอใจ
ก็จะบันดาลให้ขา้ พเจ้าหายสะอาดได้” 41 อีซา
สงสารเขาจึงยื่นมือแตะต้องคนนั้น กล่าวกับ
เขาว่า “เราพอใจแล้ว จงหายสะอาดเถิด”
42
ในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็ออกจากตัวเขาไป
และคนนั้นได้รับการชำ�ระให้สะอาด 43 ท่าน
กำ�ชับคนนั้น และส่งเขาไปทันที 44 โดยกล่าว
กับเขาว่า “อย่าเล่าอะไรให้ใครฟังเลย แต่จง
ไปแสดงตัวต่อผูป้ ระกอบพิธที างศาสนา และ
กระทำ�การพลีสำ�หรับคนที่หายสะอาดแล้ว
ตามที่นบีมูซาสั่งไว้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
ต่อคนทั้งหลาย” 45 แต่เมื่อคนนั้นออกไป เขา
40
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ก็เริ่มป่าวประกาศข่าวนี้ไปทั่ว จนท่านไม่
สามารถเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยได้อีก
ต่อไป แต่ต้องอยู่นอกเมือง และมีคนจาก
ทุกหนแห่งมาหาท่าน
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อีซารักษาคนง่อย
หลังจากผ่านไปหลายวัน ท่านเข้าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุมอีก เมือ่ คนทัง้ หลายได้ยนิ
ว่าท่านอยูท่ ี่บา้ น 2 คนจำ�นวนมากก็มาชุมนุม
กันจนล้นออกไปถึงนอกประตู ขณะที่ท่าน
กล่าวพระดำ�รัสให้พวกเขาฟังอยู่นั้น 3 มีคน
สี่คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาหาท่าน 4 แต่เมื่อ
พวกเขาไม่ ส ามารถเข้ า ไปถึ ง ตั ว ของท่ า น
เพราะมี ค นมาก พวกเขาจึ ง เจาะดาดฟ้ า
ตรงที่ท่านอยู่นั้น และเมื่อทำ�เป็นช่องแล้ว
พวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไป
5
เมือ่ อีซาเห็นความศรัทธาของพวกเขา ท่าน
จึงกล่าวกับคนง่อยว่า “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้า
ได้รับการอภัยแล้ว” 6 แต่มีพวกธรรมาจารย์
บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่า 7 “ทำ�ไม
คนนี้พูดอย่างนี้ หมิ่นประมาทอัลลอฮฺนี่ ใคร
จะอภั ย บาปได้ น อกจากอั ล ลอฮฺ ผู้ เ ดี ย ว?”
1
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8
อีซาทราบในใจทันทีว่าพวกเขาสนทนากัน
ในหมู่พวกเขาอย่างนั้น จึงกล่าวว่า “ทำ�ไม
พวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้ 9 การทีพ่ ดู กับคน
ง่อยว่า ‘บาปของท่านได้รบั การอภัยแล้ว’ กับ
การพูดว่า ‘จงลุกขึน้ ยกแคร่เดินไปเถิด’ แบบ
ไหนจะง่ายกว่ากัน? 10 ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่าน
รู้ว่าเราผู้เป็นบุตรมนุษย์มีสิทธิอำ�นาจในโลก
ดุนยาที่จะอภัยบาปได้” อีซาจึงบอกคนง่อย
ว่า 11 “เราสัง่ ท่านว่า จงลุกขึน้ ยกแคร่แล้วกลับ
บ้านของท่าน” 12 คนง่อยก็ลกุ ขึน้ แล้วยกแคร่
ของตนทันที เดินออกไปต่อหน้าคนทัง้ หลาย
ทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญอัลลอฮฺ
กล่าวว่า “เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลย”
อีซาเรียกเลวีให้ติดตามท่าน
อีซาเดินไปตามชายทะเลสาบอีก ฝูงชน
ทั้งหมดก็มาหาท่าน และท่านกล่าวสั่งสอน
13
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พวกเขา 14 เมือ่ ท่านกำ�ลังไปนัน้ ก็เห็นชายคน
หนึง่ ชือ่ เลวีบตุ รอัลเฟอัสนัง่ อยูท่ ดี่ า่ นภาษี จึง
กล่าวกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุก
ขึ้นตามท่านไป
15
เมื่อท่านนั่งรับประทานอาหารอยู่ในบ้าน
ของเลวีนั้น มีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆ
หลายคนร่วมสำ�รับกับอีซาและกับพวกสาวก
ของท่านด้วย เพราะมีคนติดตามท่านมาก
16
เมื่อพวกธรรมาจารย์ที่เป็นพวกฟาริสีเห็น
ท่านรับประทานอาหารกับพวกคนบาปและ
พวกคนเก็บภาษี จึงถามสาวกของท่านว่า
“ทำ�ไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับประทาน
ด้ ว ยกั น กั บ พวกคนเก็ บ ภาษี แ ละพวกคน
บาป?” 17 เมื่ออีซาได้ยินแล้ว จึงกล่าวกับ
พวกเขาว่า “คนแข็งแรงไม่ต้องการหมอ แต่
คนเจ็บป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพือ่ เรียกคน
ชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป”
17
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18

ปัญหาเรื่องการถือศีลอด
ระหว่างที่พวกศิษย์ของนบียะหฺยาและ
พวกฟาริสีกำ�ลังถือศีลอด ประชาชนมาถาม
อี ซ าว่ า “ทำ � ไมพวกศิ ษ ย์ ข องนบี ย ะหฺ ย า
และพวกศิษย์ของพวกฟาริสีถือศีลอด แต่
พวกศิษย์ของท่านไม่ถือ?” 19 อีซาจึงกล่าว
กับพวกเขาว่า “เพื่อนๆ ของเจ้าบ่าวควร
ถื อ ศี ล อดขณะที่ เจ้ า บ่ า วยั ง อยู่ กั บ พวกเขา
หรือ? เจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าไร เพื่อนๆ ก็
ไม่ควรถือศีลอดนานเท่านั้น 20 แต่มีเวลาที่
เจ้าบ่าวจะถูกพรากจากพวกเขา ในวันนั้น
แหละที่พวกเขาจะถือศีลอด 21 ไม่มีใครเอา
ท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า ถ้าทำ�อย่างนั้น
ท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้าไปจะทำ�ให้เสื้อเก่า
ขาดกว้างออกไปอีกเมื่อมันหด 22 และไม่มี
ใครเอาน้ำ�องุ่นหมักใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนัง
เก่า ถ้าทำ�อย่างนั้นน้ำ�องุ่นหมักใหม่จะทำ�ให้
18
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ถุงหนังเก่าขาด ทัง้ น้�ำ องุน่ หมักและถุงหนังก็
จะเสียไปด้วยกัน แต่น้ำ�องุ่นหมักใหม่จะต้อง
ใส่ไว้ในถุงหนังใหม่”
19

ปัญหาเรื่องวันบริสุทธิ์
ในวันบริสุทธิ์วันหนึ่ง ขณะที่อีซากำ�ลัง
เดินผ่านทุ่งนา และเมื่อพวกสาวกของท่าน
กำ � ลั ง เดิ น ไปนั้ น พวกสาวกก็ เริ่ ม เด็ ด รวง
ข้าว 24 พวกฟาริสีจึงถามท่านว่า “ดูซิ ทำ�ไม
พวกเขาถึงทำ�สิ่งที่ต้องห้ามในวันบริสุทธิ์?”
25
ท่านจึงกล่าวกับพวกเขาว่า “พวกท่านยัง
ไม่ได้อ่านสิ่งที่นบีดาวูดทำ�เมื่อเขาและพรรค
พวกหิวและต้องการอาหารหรือ? 26 คือใน
สมัยทีอ่ าบียาธาร์เป็นหัวหน้าทางศาสนา เขา
ได้เข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
และรับประทานขนมปังที่มอบแด่อัลลอฮฺซึ่ง
เป็นสิ่งต้องห้ามสำ�หรับทุกคน เว้นแต่พวกผู้
ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น และยังส่งให้
23
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20
คนที่มากับเขารับประทานด้วย” 27 ท่านจึง
กล่าวกับพวกเขาว่า “วันบริสุทธิ์นั้นทรงตั้ง
ไว้เพือ่ มนุษย์ ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพือ่ วัน
บริสุทธิ์ 28 เพราะฉะนั้นเราผู้เป็นบุตรมนุษย์
เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันบริสุทธิ์ด้วย”

21
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ชายที่มือข้างหนึ่งลีบ

แล้วอีซาเข้าไปในธรรมศาลาอีก และมี
คนที่มือข้างหนึ่งลีบอยู่ที่นั่น 2 คนเหล่านั้น
คอยเฝ้าดูว่า ท่านจะรักษาโรคให้คนนั้นใน
วันบริสุทธิ์หรือไม่ เพื่อจะหาเหตุฟ้องท่าน
3
ท่ า นกล่ า วกั บ คนมื อ ลี บ ว่ า “มาข้ า งหน้ า
เถอะ” 4 แล้วท่านกล่าวกับคนทั้งหลายว่า
“ในวันบริสุทธิ์ควรจะทำ�การดีหรือทำ�การ
ร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำ�ลายชีวิต?” คน
ทั้งหลายก็นิ่งอยู่ 5 ท่านมองดูรอบๆ ด้วย
ความโกรธและเสียใจ ที่จิตใจของพวกเขา
กระด้าง แล้วท่านกล่าวกับชายคนนัน้ ว่า “จง
เหยียดมือออกเถิด” เขาก็เหยียดออก และมือ
ของเขาก็หายเป็นปกติ 6 พวกฟาริสจี งึ ออกไป
และปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดทันทีว่า
ทำ�อย่างไรพวกเขาถึงจะฆ่าท่านได้
1
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คนจำ�นวนมากที่ชายทะเล
อีซากับพวกสาวกของท่านจึงออกจากที่
นัน่ ไปยังทะเลสาบ คนจำ�นวนมากจากแคว้น
กาลิ ลี ก็ ต ามไปด้ ว ย รวมทั้ ง คนจากแคว้ น
ยูเดีย 8 จากบัยตุลมักดิสและจากอิดูเมอา
จากแม่น้ำ�จอร์แดนฟากตะวันออก และจาก
ดินแดนรอบเมืองไทระและเมืองไซดอน ผูค้ น
มากมายเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่ท่านทำ�นั้นก็มา
หาท่าน 9 ท่านจึงสั่งพวกสาวกให้เอาเรือมา
คอยรับท่านเพื่อไม่ให้ฝูงชนเบียดเสียดท่าน
10
เพราะว่าท่านรักษาคนมากมายให้หายโรค
จนบรรดาคนที่เป็นโรคต่างๆ เบียดเสียดกัน
เข้ามาเพือ่ สัมผัสท่าน 11 เมือ่ ไรก็ตามทีบ่ รรดา
ชัยฏอนเห็นท่าน พวกมันจะหมอบลงกราบ
ท่านแล้วร้องเสียงดังว่า “ท่านเป็นอัล-มะซีฮฺ
ผูเ้ ป็นทีร่ กั ยิง่ ของอัลลอฮฺ” 12 แต่ทา่ นกำ�ชับมัน
ไม่ให้แพร่งพรายว่าท่านเป็นใคร
7

23
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อีซาเลือกซอฮาบะฮฺสิบสองคน

แล้วท่านขึ้นภูเขา และท่านพอใจผู้ใดก็
เรียกผู้นั้น แล้วพวกเขาก็มาหาท่าน 14 ท่าน
จึงแต่งตั้งสิบสองคนไว้ให้อยู่กับท่าน เพื่อจะ
ส่งพวกเขาออกไปประกาศ 15 และให้มีสิทธิ
อำ�นาจขับชัยฏอนออกได้ 16 ซีโมนคนที่ท่าน
ให้อีกชื่อหนึ่งว่า เปโตร 17 และยะอฺกูบบุตร
เศเบดีกับยะหฺยาน้องของยะอฺกูบ ทั้งสอง
คนนี้ท่านให้อีกชื่อหนึ่งว่า โบอาเนอเย แปล
ว่า ลูกฟ้าร้อง 18 อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว
มัทธิว โธมัส ยะอฺกูบบุตรอัลเฟอัส ธัดเดอัส
ซีโมน พรรคชาตินยิ ม 19 และยูดาสอิสคาริโอท
คนที่ทรยศท่าน
13

อีซากับเบเอลเซบูล
แล้วท่านเข้าไปในบ้าน ฝูงชนก็มาชุมนุม
กั น อี ก จนอี ซ าและพวกสาวกไม่ ส ามารถ
20
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24
รั บ ประทานอาหารได้ 21 เมื่ อ ญาติ พี่ น้ อ ง
ของท่ า นได้ ยิ น เหตุ ก ารณ์ นี้ ก็ อ อกไปรั้ ง
ท่านไว้ เพราะพวกเขาบอกว่าท่านเสียสติ
แล้ ว 22 ส่ ว นพวกธรรมาจารย์ ที่ ล งมาจาก
บัยตุลมักดิสกล่าวว่า “คนนี้ถูกเบเอลเซบูล
(อิบลิส) เข้าสิง ที่เขาขับชัยฏอนได้ก็เพราะ
เขาใช้อ�ำ นาจของหัวหน้าชัยฏอนนัน้ ” 23 ท่าน
จึงเรียกคนเหล่านัน้ มา กล่าวกับพวกเขาเป็น
เรือ่ งเปรียบเทียบว่า “อิบลิสจะขับอิบลิสออก
ได้อย่างไร? 24 ถ้าอาณาจักรใดแตกแยกกัน
อาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ 25 ถ้าครอบครัว
ใดแตกแยกกัน ครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้
26
และถ้าอิบลิสต่อสู้ตัวมันเอง และแตกแยก
กัน มันจะตั้งอยู่ไม่ได้ แต่จะพบจุดจบ 27 ไม่มี
ใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำ�ลัง
มากและปล้นทรัพย์ได้ เว้นแต่จะจับคนที่มี
กำ�ลังมากนัน้ มัดไว้เสียก่อน ถึงจะปล้นทรัพย์
ในบ้านนั้นได้
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28
“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า
บาปทุกอย่างและคำ�หมิน่ ประมาททีเ่ ขากล่าว
นั้น จะทรงอภัยให้มนุษย์ได้ 29 แต่ใครกล่าว
คำ�หมิ่นประมาทต่ออัลรูฮุลกุดุซู จะทรงอภัย
ให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไป แต่คนนั้นจะมีโทษ
ของบาปชัว่ นิรนั ดร์” 30 การทีก่ ล่าวอย่างนัน้ ก็
เพราะพวกเขากล่าวว่า ท่านมีชัยฏอนเข้าสิง
25

มารดาและบรรดาน้องชายของอีซา
เวลานั้ น มารดาและพวกน้ อ งชายของ
ท่ า นมาหาและยื น อยู่ ข้ า งนอก พวกเขา
ใช้คนเข้าไปเรียกท่าน 32 ขณะนั้นฝูงชนกำ�ลัง
นั่งล้อมรอบท่าน พวกเขากล่าวกับท่านว่า
“นี่แน่ะอีซา มารดาและพวกน้องชายของ
ท่ า นมาหาท่ า นอยู่ ข้ า งนอก” 33 ท่ า นตอบ
พวกเขาว่า “ใครเป็นมารดาของเรา และ
ใครเป็นพี่น้องของเรา?” 34 ท่านมองดูคน
ที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วกล่าวว่า “คนเหล่านี้
31
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26
เป็นมารดาและพี่น้องของเรา 35 คนใดที่ทำ�
ตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ คนนั้นแหละ
เป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา”
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เรื่องผู้หว่านพืช
แล้ ว อี ซ าสั่ ง สอนที่ ฝั่ ง ทะเลอี ก ฝู ง ชน
จำ�นวนมากพากันมาหาท่าน เพราะฉะนั้น
ท่านจึงลงไปอยู่ในเรือที่ทะเล และประชาชน
อยู่ บ นฝั่ ง 2 ท่ า นจึ ง สั่ ง สอนพวกเขาหลาย
ประการเป็ น เรื่ อ งเปรี ย บเที ย บ และใน
การสอนนั้นท่านกล่าวว่า 3 “จงฟังเถิด มีคน
หนึ่งออกไปหว่านพืช 4 และเมื่อเขาหว่าน
เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มา
กินเสีย 5 บ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่
น้อย จึงงอกขึ้นโดยเร็ว เพราะดินไม่ลึก 6 แต่
เมือ่ แดดจัด แดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มี จึง
เหี่ยวไป 7 บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนาม
ก็งอกขึน้ ปกคลุมเสีย จึงไม่เกิดผล 8 บ้างก็ตก
ทีด่ นิ ดี แล้วงอกงามจำ�เริญขึน้ เกิดผลสามสิบ
เท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง” 9 แล้ว
ท่านกล่าวว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด”
1
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จุดประสงค์ของเรื่องเปรียบเทียบ
เมื่ อ ฝู ง คนไปแล้ ว คนที่ อ ยู่ ร อบท่ า น
พร้ อ มกั บ สาวกสิ บ สองคน ได้ ถ ามท่ า น
ถึ ง เรื่ อ งเปรี ย บเที ย บนั้ น 11 ท่ า นจึ ง กล่ า ว
กั บ พวกเขาว่ า “ข้ อ ความลั บ ลึ ก แห่ ง การ
ปกครองของอัลลอฮฺโปรดให้ท่านทั้งหลาย
รู้ได้ แต่ข้อความทุกอย่างจะแจ้งเป็นเรื่อง
เปรี ย บเที ย บแก่ บุ ค คลภายนอก 12 เพื่ อ
ว่ า แม้ พ วกเขาดู แ ล้ ว ดู เ ล่ า แต่ จ ะมอง
ไม่ เ ห็ น แม้ ฟั ง แล้ ว ฟั ง เล่ า แต่ จ ะไม่ เข้ า ใจ
มิฉะนัน้ แล้วพวกเขาจะหันกลับมาหาอัลลอฮฺ
และได้รับการอภัย”
10

อีซาอธิบายเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช
ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “พวกท่านยัง
ไม่เข้าใจเรื่ องเปรี ยบเที ย บเรื่อ งนี้หรือ ถ้า
อย่างนั้นพวกท่านจะเข้าใจเรื่องเปรียบเทียบ
13
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ทั้งหมดได้อย่างไร? 14 ผู้ที่หว่านนั้นก็หว่าน
พระดำ�รัส 15 ส่วนที่ตกริมหนทางนั้นได้แก่
พระดำ�รัสที่หว่านลงไป แล้วทันทีที่พวกเขา
ได้ยิน อิบลิสก็มาชิงเอาพระดำ�รัสที่หว่าน
ในตัวเขาไปเสีย 16 ส่วนที่ตกลงไปในพื้นหิน
นั้ น ได้ แ ก่ ค นที่ ไ ด้ ยิ น พระดำ � รั ส แล้ ว ก็ รั บ
ทันทีด้วยความยินดี 17 แต่ไม่ได้หยั่งรากลง
ในตัวจึงทนอยู่เพียงชั่วคราว เมื่อเกิดการ
ยากลำ�บากหรือการข่มเหงเพราะพระดำ�รัส
นัน้ พวกเขาก็เลิกเสียทันที 18 ส่วนพืชทีห่ ว่าน
ลงกลางหนามนัน้ ได้แก่คนทีไ่ ด้ยนิ พระดำ�รัส
19
แล้วความกังวลของโลกดุนยา และความ
ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภในสิ่ง
ต่างๆ ประดังเข้ามา และรัดพระดำ�รัสนั้น
จึงไม่เกิดผล 20 ส่วนพืชที่หว่านตกในดินดี
นั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระดำ�รัสนั้น และ
รับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่า
บ้าง ร้อยเท่าบ้าง”
29
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30

ตะเกียงที่ตั้งอยู่ใต้ถัง
แล้วท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “ตะเกียง
มีไว้สำ�หรับตั้งใต้ถังหรือใต้เตียงนอนหรือ?
ไม่ ไ ด้ มี ไว้ สำ � หรั บ ตั้ ง บนเชิ ง ตะเกี ย งหรื อ ?
22
เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ที่จะไม่ถูกนำ�
ออกมาเปิดเผย และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ที่
จะไม่ถูกแพร่งพราย 23 ถ้าใครมีหู จงฟังเถิด”
24
แล้วท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “จงเอาใจ
จดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดี พวกท่านจะให้คนอื่น
ด้วยปริมาณเท่าใด พวกท่านก็จะได้รับด้วย
ปริมาณเท่ากัน และพวกท่านจะได้รับมาก
ยิง่ ขึน้ 25 เพราะว่าใครมีอยูแ่ ล้วจะทรงเพิม่ เติม
ให้คนนั้นอีก แต่ใครไม่มี แม้สิ่งที่เขามีอยู่นั้น
จะทรงเอาไปจากเขา”
21

เรื่องเปรียบเทียบเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้น
26

ท่านกล่าวว่า “การปกครองของอัลลอฮฺ
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เปรี ย บเหมื อ นคนหนึ่ ง หว่ า นพื ช ลงในดิ น
27
กลางคื น เขาก็ น อนหลั บ และกลางวั น ก็
ตื่นขึ้น พืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไร
เขาไม่รู้ 28 เพราะแผ่นดินเองทำ�ให้พชื งอกงาม
โดยขึ้นเป็นลำ�ต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง
แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง 29 เมื่อสุกแล้วเขา
ก็เอาเคียวไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะว่าถึงฤดู
เกี่ยวแล้ว”
31

เรื่องเมล็ดมัสตาร์ด
ท่านกล่าวอีกว่า “การปกครองของอัลลอฮฺ
จะเปรียบเหมือนสิง่ ใด หรือจะแสดงด้วยเรือ่ ง
เปรียบเทียบอย่างไร 31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ด
มัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง ตอนที่เพาะลงในดิน ก็
เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดิน 32 แต่เมื่อ
เพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำ�เริญโตใหญ่กว่าผักทั้ง
ปวง และแตกกิง่ ก้านใหญ่พอให้นกในอากาศ
มาทำ�รังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้”
30
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32

การที่อีซาใช้เรื่องเปรียบเทียบ
ท่านกล่าวพระดำ�รัสกับพวกเขาเป็นเรือ่ ง
เปรียบเทียบหลายอย่าง เท่าที่พวกเขาจะ
สามารถฟังเข้าใจได้ 34 นอกจากเรื่องเปรียบ
เทียบแล้ว ท่านไม่ได้กล่าวอะไรกับพวกเขา
อีก แต่เมื่ออยู่ตามลำ�พัง ท่านอธิบายทุกสิ่ง
ทุกอย่างแก่พวกสาวก
33

อีซาห้ามพายุ
เย็นวันนั้น ท่านกล่าวกับพวกสาวกว่า
“ให้พวกเราข้ามไปฝัง่ โน้นเถิด” 36 เมือ่ ละจาก
ประชาชนแล้ว พวกเขาจึงพาท่านซึ่งอยู่ใน
เรือไป มีเรืออีกหลายลำ�ตามไปด้วย 37 และมี
พายุใหญ่เกิดขึน้ คลืน่ ก็ซดั เข้าไปในเรือจนน้�ำ
จวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว 38 ส่วนท่านกำ�ลังหนุน
หมอนหลับอยูท่ ท่ี า้ ยเรือ พวกสาวกจึงมาปลุก
ท่านกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ท่านไม่เป็นห่วง
35
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ว่าพวกเรากำ�ลังจะพินาศหรือ?” 39 ท่านจึง
ลุกขึ้นห้ามลมและกล่าวกับทะเลว่า “จงสงบ
เงียบ” แล้วลมก็สงบ พายุกเ็ งียบสนิท 40 ท่าน
จึงกล่าวกับพวกเขาว่า “ทำ�ไมพวกเจ้ากลัว?
พวกเจ้าไม่มีความศรัทธาหรือ?” 41 พวกเขา
ก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่า “ท่านผู้นี้
เป็นใครกันหนอ? ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อ
ฟังท่าน?”
33
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34

อีซารักษาคนที่ชัยฏอนเข้าสิง
ที่เมืองเก-ราซา
อี ซ ากั บ พวกสาวกก็ ข้ า มทะเลไปอี ก
ฟากหนึ่ง ไปยังเขตแดนของเมืองเก-ราซา
2
พอท่านขึ้นจากเรือ ชายคนหนึ่งที่มีชัยฏอน
เข้าสิงออกจากกุโบรมาพบท่านทันที 3 คนนัน้
อาศัยอยู่ตามกุโบร ไม่มีใครสามารถล่ามเขา
ไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวน 4 เพราะเคย
ล่ามโซ่ใส่ตรวนเขาหลายครั้งแล้ว แต่เขาก็
หักโซ่และฟาดตรวนหลุดออก ไม่มีใครมีแรง
พอจะทำ�ให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่ ร้องอือ้ อึงและ
เอาหินเชือดเนื้อตัวเองอยู่เสมอตามกุโบร
และบนภูเขาทั้งกลางคืนและกลางวัน 6 เมื่อ
เขาเห็นอีซาแต่ไกลก็วงิ่ เข้ามากราบไหว้ทา่ น
7
แล้วร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่อีซา อัล-มะซีฮฺ
ผูเ้ ป็นทีร่ กั ยิง่ ของอัลลอฮฺผสู้ งู ส่ง ท่านต้องการ
อะไรจากข้า? ในพระนามของอัลลอฮฺ ข้าขอ
1
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ท่านจะไม่ทรมานข้า” 8 ทีพ่ ดู เช่นนีเ้ พราะท่าน
กล่าวกับมันว่า “ไอ้ชัยฏอน จงออกมาจาก
คนนัน้ ” 9 แล้วท่านถามมันว่า “เจ้าชือ่ อะไร?”
มันตอบว่า “ข้าชื่อกองพล เพราะว่าพวกเรา
มีหลายตนด้วยกัน” 10 มันจึงอ้อนวอนท่าน
อย่างมาก ที่จะไม่ให้ขับไล่พวกมันออกจาก
เขตแดนเมืองนั้น 11 ขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่
กำ�ลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาใกล้ๆ นั้น 12 ชัยฏอน
เหล่านั้นก็อ้อนวอนท่านว่า “ขอส่งพวกเรา
เข้าไปในฝูงสุกร เพือ่ ให้พวกเราสิงในตัวพวก
มัน” 13 ท่านก็อนุญาต ชัยฏอนเหล่านัน้ จึงออก
ไปสิงอยู่ในสุกร แล้วสุกรทั้งฝูงประมาณสอง
พันตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปใน
ทะเลและสำ�ลักน้ำ�ตาย
14
ส่ ว นพวกคนที่ เ ลี้ ย งสุ ก รนั้ น ต่ า งหนี ไ ป
และเล่ า เรื่ อ งนี้ ทั้ ง ในเมื อ งและนอกเมื อ ง
คนทั้ ง หลายก็ อ อกมาดู เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด
ขึ้นนั้น 15 พวกเขามาหาอีซาและเห็นคนที่
35

มาระโก 5
36
เคยถู ก ชั ย ฏอนทั้ ง กองเข้ า สิ ง นุ่ ง ห่ ม ผ้ า มี
สติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่น พวกเขาจึงเกรง
กลัว 16 แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้พวก
เขาฟังถึงเรื่องที่เกิดกับคนที่ถูกชัยฏอนสิง
และที่เกิดกับฝูงสุกร 17 คนทั้งหลายจึงพากัน
อ้อนวอนขอให้ท่านไปเสียจากเขตเมืองของ
พวกเขา 18 ขณะที่ท่านกำ�ลังลงเรือ คนที่เคย
ถู ก ชั ย ฏอนสิ ง อ้ อ นวอนขอติ ด ตามท่ า นไป
ด้วย 19 แต่ท่านไม่อนุญาต ท่านกล่าวกับเขา
ว่า “จงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้าน แล้ว
บอกพวกเขาถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำ�แก่
ท่านว่ามากเพียงไร และเล่าถึงความเมตตา
ที่พระองค์ทรงสำ�แดงแก่ท่าน” 20 คนนั้นจึง
กล่าวลา แล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรี ถึง
เหตุการณ์ที่อีซาทำ�เพื่อเขา และคนทั้งหลาย
ก็ประหลาดใจ
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37

บุตรสาวของไยรัส
และหญิงที่ถูกต้องชายเสื้อของอีซา
เมื่ อ อี ซ าลงเรื อ ข้ า มฟากกลั บ ไปแล้ ว
มหาชนมาหาท่ า น ขณะที่ ท่ า นยั ง อยู่ ที่ ริ ม
ฝั่งทะเล 22 และมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อ
ไยรัสมาที่นั่น เมื่อเขาเห็นอีซาก็กราบลงที่
เท้าของท่าน 23 แล้วกล่าวอ้อนวอนท่านว่า
“ลูกสาวเล็กๆ ของข้าพเจ้าป่วยหนัก ขอท่าน
ไปวางมือบนเธอ เพื่อเธอจะหายโรคและมี
ชีวิตอยู่” 24 ท่านจึงไปกับเขา
มหาชนตามไปและเบียดเสียดท่าน 25 มีผู้
หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตตกมาสิบสองปี
แล้ว 26 เธอทนทุกข์ลำ�บากมากกับหมอหลาย
คน และสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมี แต่โรคนั้นก็ไม่
ได้บรรเทา กลับยิ่งทรุดลง 27 เมื่อหญิงผู้นั้น
ได้ยินถึงเรื่องอีซา เธอก็เดินเข้าไปในฝูงชน
ที่มาทางข้างหลังท่าน และแตะต้องชายเสื้อ
21
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38
ของท่าน 28 เพราะคิดว่า “ถ้าฉันได้แตะต้อง
เพี ย งชายเสื้ อ ของท่ า น ฉั น ก็ จ ะหายโรค”
29
ทั น ใดนั้ น โลหิ ต ที่ ต กก็ ห ยุ ด แห้ ง ไป และ
หญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว 30 อีซาเองก็
รูส้ กึ ทันทีวา่ ฤทธิซ์ า่ นออกจากท่าน จึงเหลียว
หลังมาหาฝูงชนถามว่า “ใครแตะต้องชาย
เสื้อของเรา?” 31 พวกสาวกกล่าวว่า “ท่าน
ก็เห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกำ�ลังเบียดเสียดท่าน
แล้วท่านยังจะถามอีกหรือว่า ‘ใครแตะต้อง
เรา’?” 32 อีซามองดูรอบๆ เพือ่ จะดูวา่ ใครเป็น
คนที่ทำ� 33 หญิงผู้นั้นก็กลัวจนตัวสั่น เพราะ
รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง จึงมากราบลงแจ้ง
แก่ท่านตามความเป็นจริงทั้งสิ้น 34 ท่านจึง
กล่าวกับหญิงผู้นั้นว่า “ลูกหญิงเอ๋ย ที่หาย
โรคนั้นก็เพราะลูกศรัทธา จงไปเป็นสุขและ
หายโรคนี้เถิด”
35
ขณะที่ ท่ า นยั ง กล่ า วไม่ ทั น ขาดคำ � ก็
มี บ างคนมาจากบ้ า นนายธรรมศาลาบอก

มาระโก 5
ว่า “ไยรัส ลูกสาวของท่านตายแล้ว ยังจะ
รบกวนอาจารย์ อี ก ทำ � ไม?” 36 แต่ อี ซ าไม่
สนใจในสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้น ท่านกล่าวกับ
นายธรรมศาลาว่า “อย่าวิตกเลย จงศรัทธา
เท่ า นั้ น ” 37 ท่ า นไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ครไปด้ ว ย
เว้นแต่เปโตร ยะอฺกูบ และยะหฺยาน้องชาย
ของยะอฺกูบ 38 เมื่อท่านไปถึงบ้านของนาย
ธรรมศาลาแล้ว ก็เห็นคนกำ�ลังวุน่ วายร้องไห้
คร่ำ�ครวญอย่างมาก 39 เมื่อท่านเข้าไปแล้ว
จึงถามพวกเขาว่า “พวกท่านร้องไห้วุ่นวาย
ไปทำ�ไม? เด็กคนนั้นไม่ตาย เพียงแต่นอน
หลับอยู่เท่านั้น” 40 พวกเขาก็พากันหัวเราะ
เยาะท่าน หลังจากท่านไล่คนเหล่านั้นออก
ไปแล้ว จึงพาบิดามารดาและพวกสาวกที่
ตามท่านมานัน้ เข้าไปในทีท่ เี่ ด็กอยู่ 41 ท่านจับ
มือของเด็กหญิงผู้นั้นกล่าวว่า “ทาลิธา คูม”
แปลว่า เด็กหญิงเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด 42 เด็ก
หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินทันที เพราะว่าเด็ก
39
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40
คนนัน้ อายุสบิ สองปีแล้ว พวกเขาก็ประหลาด
ใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 43 ท่านกำ�ชับพวก
เขาว่าอย่าให้คนอื่นล่วงรู้เรื่องนี้เป็นอันขาด
แล้วบอกให้พวกเขานำ�อาหารมาให้เด็กคน
นั้นรับประทาน

41
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ชาวนัซรอฮฺไม่ยอมรับอีซา

อี ซ าออกจากที่ นั่ น ไปยั ง ภู มิ ลำ � เนาของ
ท่าน และพวกสาวกก็ตามท่านไป 2 พอถึง
วั น บริ สุ ท ธิ์ ท่ า นเริ่ ม สั่ ง สอนในธรรมศาลา
และคนจำ�นวนมากที่ได้ยินท่านก็ประหลาด
ใจ พูดกันว่า “คนนีไ้ ด้ความคิดแบบนีม้ าจาก
ไหน? ปัญญาทีเ่ ขาได้รบั เป็นปัญญาแบบไหน
กันนี่? ถึงได้ทำ�การอัศจรรย์เหล่านี้ 3 คนนี้
เป็นช่างไม้ลูกของมัรฺยัมไม่ใช่หรือ? ยะอฺกูบ
โยเสส ยูดาส และซีโมนก็เป็นน้องชายของ
เขาไม่ใช่หรือ? และน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่
กับพวกเราไม่ใช่หรือ?” พวกเขาจึงขัดเคือง
ใจในตัวท่าน 4 อีซากล่าวกับพวกเขาว่า “นบี
จะไม่ขาดความเคารพนับถือเว้นแต่ในเมือง
ของตน และในท่ า มกลางญาติ พี่ น้ อ งของ
ตน และในวงศ์วานของตน” 5 ท่านทำ�การ
อัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ เว้นแต่วางมือถูกต้องคน
1
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42
เจ็บบางคนให้หายโรค 6 และท่านประหลาดใจ
ที่พวกเขาไม่มีความศรัทธา
ภารกิจของซอฮาบะฮฺสิบสองคน
แล้วท่านจึงไปสัง่ สอนตามหมูบ่ า้ นโดยรอบ
7
ท่านเรียกสาวกสิบสองคนมา แล้วส่งพวก
เขาออกไปเป็นคูๆ่ และให้สทิ ธิอ�ำ นาจให้พวก
เขาขับชัยฏอนออกได้ 8 ท่านกำ�ชับพวกเขาไม่
ให้เอาอะไรไปใช้ตามทาง เว้นแต่ไม้เท้า ไม่ให้
เอาอาหารหรือกระเป๋า หรือเงินใส่เข็มขัดไป
9
แต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัว
10
แล้วท่านสั่งพวกเขาว่า “เมื่อเข้าอาศัยใน
บ้านไม่ว่าที่ไหน ให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่า
จะออกจากเมืองนั้น 11 ถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับ
และไม่ฟังพวกท่าน เมื่อจะออกจากที่นั่น จง
สะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออก ส่อ
ให้เห็นความผิดของพวกเขา” 12 พวกสาวกก็
ออกไปประกาศให้ทุกคนเตาบะฮฺ 13 พวกเขา
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ขับชัยฏอนออกหลายตน และเอาน้�ำ มันชโลม
คนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค
43

การตายของนบียะหฺยาผู้ให้บัพติศมา
กษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของท่าน
เพราะว่ า ชื่ อ ของอี ซ าเป็ น ที่ เ ลื่ อ งลื อ บาง
คนพู ด ว่ า “นบี ย ะหฺ ย าผู้ ใ ห้ บั พ ติ ศ มา ฟื้ น
ขึ้นจากความตายแล้ว เพราะเหตุนี้เขาถึง
ทำ�การอัศจรรย์ได้” 15 แต่บางคนว่า “เขา
เป็นนบีอิลยาส” ส่วนคนอื่นๆ ว่า “เขาเป็น
นบี เ หมื อ นคนหนึ่ ง ในบรรดานบี ใ นอดี ต ”
16
เมื่อเฮโรดทรงได้ยินจึงตรัสว่า “ยะหฺยา
คนที่ เ ราตั ด ศี ร ษะฟื้ น ขึ้ น จากความตาย
แล้ว” 17 เพราะว่าเฮโรดทรงส่งคนไปจับนบี
ยะหฺยามาล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพื่อเห็นแก่นาง
เฮโรเดี ย สชายาของฟี ลิ ป พระอนุ ช าของ
พระองค์ เนือ่ งจากเฮโรดอภิเษกสมรสกับนาง
18
เพราะนบียะหฺยาเคยทูลเฮโรดว่า “ท่านไม่มี
14
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สิทธิร์ บั ชายาของพระอนุชามาเป็นพระชายา
ของตัวเอง” 19 นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาท
นบียะหฺยาและปรารถนาจะประหารท่านเสีย
แต่ประหารไม่ได้ 20 เพราะเฮโรดทรงเกรงกลัว
นบียะหฺยา เนือ่ งจากทรงทราบว่าท่านเป็นคน
ชอบธรรม และบริสุทธิ์ เฮโรดจึงทรงปกป้อง
ท่านไว้ เมื่อเฮโรดทรงได้ยินคำ�สั่งสอนของ
ท่านก็ทรงฉงนสนเท่ห์ แต่ก็ยังทรงยินดีที่จะ
ฟัง 21 อยูม่ าวันหนึง่ เป็นโอกาสเหมาะ คือเป็น
วันฉลองการประสูติของเฮโรด เฮโรดทรง
จัดงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่
และคนสำ � คั ญ ๆ ทั้ ง หลายในแคว้ น กาลิ ลี
22
เมื่อบุตรีของเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำ� ทำ�ให้
กษัตริยเ์ ฮโรดและแขกทัง้ ปวงชอบใจ กษัตริย์
จึงตรัสกับหญิงสาวว่า “เจ้าจะขอสิ่งใดเรา
จะให้สิ่งนั้น” 23 และกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่า
“เจ้าจะขอสิ่งใดๆ ก็ตาม เราจะให้สิ่งนั้นแก่
เจ้าจนถึงกึง่ ราชสมบัต”ิ 24 นางจึงออกไปถาม
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มารดาว่า “ลูกจะขอสิง่ ใดดี?” มารดาจึงตอบ
ว่า “จงขอศีรษะของนบียะหฺยาผูใ้ ห้บพั ติศมา
เถิด” 25 นางจึงรีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทันทีทูล
ว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของนบียะหฺยาผู้ให้
บัพติศมา ใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เลย
เพคะ” 26 กษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่
เพราะทรงปฏิญาณไว้แล้ว และเพราะเห็น
แก่หน้าแขกจึงขัดไม่ได้ 27 กษัตริย์จึงรับสั่ง
ให้ เ พชฌฆาตไปตั ด ศี ร ษะของนบี ย ะหฺ ย า
มาทันที เพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะนบียะหฺยา
ในคุก 28 แล้วใส่ถาดมาให้หญิงสาว หญิงสาว
นั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตน 29 เมื่อพวก
ศิษย์ของนบียะหฺยารู้เรื่อง ก็มารับศพของ
ท่านไปฝังไว้ในกุโบร
45

อีซาเลี้ยงคนห้าพันคน
พวกซอฮาบะฮฺมาห้อมล้อมอีซาและแจ้ง
ถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาทำ�และสั่งสอน 31 แล้ว
30
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46
ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “มาเถิด จงปลีก
ตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อย
หนึ่ง” เพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มี
เวลาแม้แต่จะรับประทานอาหาร 32 ท่านจึง
ลงเรือกับพวกสาวกไปยังที่สงบตามลำ�พัง
33
ขณะที่ไปนั้นมีคนจำ�นวนมากเห็นและจำ�
ได้ จึงพากันออกจากเมืองต่างๆ วิ่งไปถึงที่
หมายล่วงหน้าก่อนพวกของท่าน 34 เมื่ออีซา
ขึ้นจากเรือแล้วก็มองเห็นมหาชน และท่าน
สงสารพวกเขา เพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือน
ฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง ท่านจึงเริ่มสั่งสอนพวก
เขาหลายประการ 35 เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ
จะค่ำ�แล้ว พวกสาวกมาบอกท่านว่า “ที่นี่
เป็นถิ่นทุรกันดาร และตอนนี้เวลาก็เย็นมาก
แล้ว 36 ขอท่านให้ประชาชนไปเถิด พวกเขา
จะได้ไปหาซื้ออาหารรับประทานตามชนบท
และหมู่บ้านที่อยู่แถบนี้” 37 แต่ท่านตอบพวก
สาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด”
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พวกเขาบอกท่านว่า “จะให้พวกเราใช้เงิน
สองร้อยเหรียญเงิน ไปซื้ออาหารให้พวก
เขารับประทานหรือ?” 38 ท่านตอบพวกเขา
ว่า “พวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อน? ไปดูซิ”
เมื่อทราบแล้วพวกเขาจึงแจ้งว่า “มีขนมปัง
ห้าก้อนกับปลาสองตัว” 39 ท่านจึงสัง่ พวกเขา
ให้จัดคนทั้งหลายนั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็น
หมูๆ่ 40 ประชาชนก็นงั่ รวมกันเป็นหมูๆ่ หมูล่ ะ
ร้อยคนบ้าง ห้าสิบบ้าง 41 เมื่อท่านรับขนมปัง
ห้าก้อนกับปลาสองตัวนัน้ แล้ว ก็แหงนหน้าดู
ชัน้ ฟ้า เมือ่ ขอชุโกธแล้วก็หกั ขนมปังเหล่านัน้
ให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลาย
ส่วนปลาสองตัวนั้นท่านก็แบ่งให้โดยทั่วกัน
42
ทุกคนจึงได้กินจนอิ่ม 43 ส่วนเศษขนมปัง
และปลาที่เหลือนั้น พวกเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบ
สองตะกร้าเต็ม 44 จำ�นวนคนที่รับประทาน
ขนมปังเหล่านั้นมีผู้ชายห้าพันคน
47
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48

อีซาเดินบนทะเล
แล้ ว ท่ า นสั่ ง ให้ พ วกสาวกลงเรื อ ทั น ที
และข้ามไปยังเมืองเบธไซดาก่อน ระหว่างที่
ท่านรอส่งฝูงชนกลับบ้าน 46 หลังจากท่านลา
พวกเขาแล้ว ก็ขึ้นภูเขาเพื่อไปขอดุอาอ์ที่นั่น
47
เมื่อค่ำ�ลง เรือของพวกสาวกอยู่กลางทะเล
ส่วนท่านยังอยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียว 48 แล้วท่าน
มองเห็นพวกสาวกกำ�ลังตีกรรเชียงด้วยความ
ลำ�บากเพราะทวนลมอยู่ พอถึงเวลายามที่สี่
ท่านเดินบนน้ำ�ทะเลไปหาพวกเขา และท่าน
เดินเหมือนจะผ่านพวกเขาไป 49 เมื่อพวก
สาวกเห็นท่านเดินบนทะเล พวกเขาคิดว่า
เป็นผี แล้วพากันร้องเสียงดัง 50 เพราะว่าทุก
คนเห็นแล้วก็กลัว แต่ในทันใดนัน้ ท่านกล่าว
กับพวกเขาว่า “ทำ�ใจดีๆ เถิด นี่เราเอง อย่า
กลัวเลย” 51 ท่านจึงขึ้นไปหาพวกเขาบนเรือ
แล้วลมก็สงบลง พวกสาวกก็ประหลาดใจ
45
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เหลือที่จะกล่าว 52 เพราะว่าพวกเขาเองยัง
ไม่เข้าใจเรื่องขนมปังนั้น เนื่องจากใจของ
พวกเขายังแข็งกระด้างอยู่
49

อีซารักษาคนเจ็บป่วยในเยนเนซาเรท
หลังจากข้ามฟากไป ก็จอดเรือที่แขวง
เยนเนซาเรท 54 เมื่ อ ขึ้ น จากเรื อ แล้ ว คน
ทั้งหลายก็จำ�ท่านได้ทันที 55 พวกเขารีบไป
ทัว่ แว่นแคว้นและเอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หาม
มายังที่ซึ่งพวกเขาได้ยินว่าท่านอยู่ 56 ไม่ว่า
ท่านจะไปที่ไหน ในหมู่บ้าน ในเมือง หรือ
ในชนบท ผู้คนก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางกลาง
ตลาด และขออนุญาตจากท่านที่จะได้แตะ
ต้องแม้เพียงชายเสื้อของท่าน และทุกคนที่
แตะต้องก็หายป่วย
53
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50

คำ�สอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
พวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์บางคน
ทีม่ าจากบัยตุลมักดิสมาห้อมล้อมท่าน 2 พวก
เขาเห็นสาวกบางคนของท่านรับประทาน
อาหารด้วยมือที่เป็นมลทิน คือไม่ได้ล้างมือ
3
(เพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยาฮูดีทุกคน
ถือตามคำ�สอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
ว่ า ถ้ า ไม่ ไ ด้ ล้ า งมื อ ตามพิ ธี โ ดยเคร่ ง ครั ด
แล้ว จะไม่รับประทานอาหารเลย 4 และเมื่อ
พวกเขามาจากตลาด ถ้าไม่ได้ทำ�การชำ�ระ
ล้างก่อน พวกเขาก็ไม่รับประทานอาหาร
และยังมีธรรมเนียมอื่นๆ อีกหลายอย่างที่
พวกเขายึดถือ คือการล้างถ้วย เหยือก และ
ภาชนะทองสัมฤทธิ์) 5 พวกฟาริสีกับพวก
ธรรมาจารย์จงึ ถามท่านว่า “ทำ�ไมพวกสาวก
ของท่านไม่ประพฤติตามคำ�สอนทีต่ กทอดมา
จากบรรพบุรุษ แต่กลับรับประทานอาหาร
1
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ด้วยมือทีเ่ ป็นมลทิน?” 6 ท่านตอบพวกเขาว่า
“นบียะฮฺซยาพยากรณ์ถงึ พวกเจ้าคนหน้าซือ่
ใจคด ก็ถกู ต้องแล้วตามทีเ่ ขียนไว้วา่ ‘ชนชาติ
นี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของพวกเขาห่าง
ไกลจากเรา 7 พวกเขาก้มกราบเราโดยเปล่า
ประโยชน์ เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์
มาสอนว่าเป็นพระดำ�รัสสอน’ 8 พวกเจ้าละทิง้
บัญญัตขิ องอัลลอฮฺ และกลับไปยึดถือถ้อยคำ�
ของมนุษย์ที่สอนต่อๆ กันมา”
9
ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “วิเศษจริงนะ
ที่พวกเจ้าได้ละทิ้งบัญญัติของอัลลอฮฺ เพื่อ
จะได้ยึดถือคำ�สอนที่รับมาจากบรรพบุรุษ
10
เพราะนบีมูซาสั่งไว้ว่า ‘จงให้เกียรติบิดา
มารดาของเจ้า’ และ ‘ใครประณามบิดามารดา
จะต้องมีโทษถึงตาย’ 11 แต่พวกเจ้ากลับสอน
ว่า ‘ใครที่กล่าวกับบิดามารดาว่า “ของสิ่งใด
ของข้าพเจ้าที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน สิ่ง
นั้นเป็นโกระบาน” ’ (แปลว่าเป็นของมอบ
51
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52
แด่อัลลอฮฺแล้ว) 12 พวกเจ้าจึงไม่อนุญาตให้
คนนั้นเลี้ย งดู บิ ดามารดาของตนอีกต่อ ไป
13
พวกเจ้าจึงทำ�ให้พระดำ�รัสของอัลลอฮฺเป็น
โมฆะด้วยคำ�สอนจากบรรพบุรุษที่พวกเจ้า
รับและสอนต่อๆ กันมา และพวกเจ้าก็ทำ�สิ่ง
คล้ายๆ กันนี้อีกหลายสิ่ง”
14
แล้วท่านเรียกฝูงชนมาอีก กล่าวกับพวก
เขาว่า “พวกท่านทุกคนจงฟังเราและเข้าใจ
เถิด 15 ไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายใน
มนุษย์แล้วจะทำ�ให้มนุษย์เป็นมลทินได้ แต่
สิ่ ง ที่ อ อกมาจากภายในมนุ ษ ย์ นั่ น แหละที่
ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ เ ป็ น มลทิ น ” 17 เมื่ อ ท่ า นออก
จากฝูงชนเข้าไปในบ้านแล้ว พวกสาวกก็
ถามท่านถึ งคำ � เปรี ยบเทีย บนั้น 18 ท่า นจึง
กล่ า วกั บ พวกเขาว่ า “แม้ แ ต่ ท่ า นก็ ยั ง ไม่
เข้าใจหรือ? พวกท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่ง
ใดจากภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้ว
จะทำ�ให้มนุษย์เป็นมลทิน 19 เพราะว่าสิ่งนั้น

มาระโก 7
ไม่ได้เข้าไปในใจ แต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่าย
ออกลงส้วมไป” (เป็นการประกาศว่าอาหาร
ทุกอย่างสะอาด) 20 ท่านกล่าวว่า “สิ่งที่ออก
มาจากภายในมนุษย์นั่นแหละที่ทำ�ให้มนุษย์
เป็นมลทิน 21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์หรือ
จากใจของมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้าย
เกิดขึ้นมา คือการผิดศีลธรรมทางเพศ การ
ลักขโมย การฆ่าคน 22 การล่วงประเวณี การ
โลภ การอธรรม การฉ้อฉล ราคะตัณหา การ
อิจฉา การใส่ร้าย ความเย่อหยิ่ง ความเขลา
23
สารพัดความชั่วเหล่านี้มาจากภายในและ
ทำ�ให้มนุษย์เป็นมลทิน”
53

ความศรัทธาของหญิงซีเรียฟีนิเซีย
ท่านจึงออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมือง
ไทระและเมืองไซดอน แล้วเข้าไปในบ้านหลัง
หนึ่งประสงค์จะไม่ให้ใครรู้ แต่ท่านไม่อาจ
หลบพ้นได้ 25 เพราะผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีม่ ลี กู สาว
24

มาระโก 7
54
เล็กๆ ถูกชัยฏอนเข้าสิง ทันทีที่ได้ยินข่าว
ของท่านก็มาหาและกราบลงที่เท้า 26 หญิงผู้
นี้มีเชื้อชาติซีเรียฟีนิเซีย เป็นคนต่างศาสนา
นางอ้อนวอนขอให้ท่านขับชัยฏอนออกจาก
ลูกสาวของนาง 27 อีซากล่าวกับนางว่า “ให้
ลูกๆ กินกันอิ่มเสียก่อน เพราะว่าไม่สมควร
ทีจ่ ะเอาอาหารของลูกๆ โยนให้กบั พวกสุนขั ”
28
แต่นางตอบว่า “จริงเจ้าค่ะ แต่สุนัขที่อยู่ใต้
โต๊ะนั้นย่อมกินอาหารเหลือเดนของลูกๆ”
29
แล้วท่านกล่าวกับนางว่า “เพราะถ้อยคำ�นี้
เธอจงกลับไปเถิด ชัยฏอนออกจากตัวลูกสาว
ของเธอแล้ว” 30 หญิงผูน้ นั้ เมือ่ กลับไปยังบ้าน
ของตน ก็พบว่าลูกนอนอยู่บนที่นอนและ
ชัยฏอนออกจากตัวแล้ว
อีซารักษาคนหูหนวก
31

ต่อมาท่านออกจากเขตแดนเมืองไทระ

มาระโก 7
และผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลี
ไปตามเขตแดนแคว้นทศบุรี 32 พวกเขาพา
ชายหู ห นวกพู ดติ ด อ่า งคนหนึ่งมาหาท่า น
และขอให้ท่านวางมือบนคนนั้น 33 ท่านจึง
พาคนนัน้ ออกห่างจากฝูงชนไปอยูต่ ามลำ�พัง
แล้วเอานิ้วมือแยงเข้าที่หูทั้งสองของชายคน
นัน้ และบ้วนน้�ำ ลาย เอานิว้ มือจิม้ แตะลิน้ ของ
คนนั้น 34 แล้วท่านแหงนหน้าดูชั้นฟ้า ถอนใจ
และกล่าวกับคนนั้นว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า
จงเปิดออก 35 แล้วหูของคนนั้นก็ปกติ สิ่งที่
ขัดลิน้ นัน้ ก็หลุดและเขาพูดได้ชดั 36 ท่านห้าม
ปรามคนทัง้ หลายไม่ให้บอกเรือ่ งนีก้ บั ใคร แต่
ท่านยิง่ ห้ามปราม พวกเขาก็ยงิ่ เล่าลือออกไป
37
คนทั้งหลายก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง พูดกัน
ว่า “ท่านผู้นี้ทำ�ทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้น ท่าน
ทำ�ได้แม้กระทั่งให้คนหูหนวกได้ยิน และคน
ใบ้พูดได้”
55
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56

อีซาเลี้ยงคนสี่พัน
คราวนั้น เมื่อมหาชนพากันมามากมาย
อี ก ครั้ ง และไม่ มี อ าหารจะรั บ ประทาน
อี ซ าจึ ง เรี ย กพวกสาวก กล่ า วกั บ พวกเขา
ว่า 2 “เราสงสารฝูงชนนี้ เพราะพวกเขาค้าง
อยู่กับเราได้สามวันแล้ว และไม่มีอาหารจะ
กิน 3 ถ้าเราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยัง
อดอาหารอยู่ พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลง
กลางทาง เพราะว่าบางคนมาไกล” 4 พวก
สาวกจึงตอบท่านว่า “ในถิ่นทุรกันดารแบบ
นี้จะหาอาหารให้พวกเขากินอิ่มได้ที่ไหน?”
5
ท่านถามพวกเขาว่า “พวกท่านมีขนมปังกี่
ก้อน?” พวกเขาตอบว่า “มีเจ็ดก้อน” 6 ท่าน
จึงสั่งให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้น แล้วรับขนมปังเจ็ด
ก้อนนัน้ มา ขอชุโกธ แล้วหักส่งให้พวกสาวก
เอาไปแจก พวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชน 7 พวก
1
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เขามีปลาเล็กๆ อยู่บ้างด้วย ท่านจึงขอชุโกธ
แล้ ว สั่ ง เหล่ า สาวกให้ เ อาปลานั้ น แจกด้ ว ย
8
คนทัง้ หลายก็ได้รบั ประทานจนอิม่ และเศษ
อาหารทีเ่ หลือนัน้ เก็บได้เจ็ดกระบุง 9 คนทีอ่ ยู่
ทีน่ นั่ มีประมาณสีพ่ นั คน เมือ่ ท่านให้พวกเขา
กลับไปแล้ว 10 ท่านก็ลงเรือกับพวกสาวกของ
ท่านทันทีและไปยังเขตเมืองดาลมานูธา
57

การขอสัญญาณ
พวกฟาริสีมาหาและเริ่มโต้เถียงกับท่าน
พวกเขาขอให้ทา่ นสำ�แดงสัญญาณจากชัน้ ฟ้า
เพื่อจะทดสอบท่าน 12 ท่านถอนใจแล้วกล่าว
ว่า “ทำ�ไมคนยุคนี้ถึงแสวงหาสัญญาณ? เรา
บอกความจริงกับพวกท่านว่า จะไม่ประทาน
สัญญาณแก่คนยุคนี”้ 13 แล้วท่านไปจากพวก
เขาและลงเรือข้ามฟากไปอีก
11
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58

เชื้อของพวกฟาริสีและของเฮโรด
พวกสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือมี
ขนมปังอยูก่ อ้ นเดียวเท่านัน้ 15 ท่านเตือนพวก
สาวกว่า “จงสังเกตและระวังเชื้อของพวก
ฟาริสี และเชื้อของเฮโรดให้ดี” 16 พวกสาวก
จึ ง พู ด กั น ว่ า “เพราะพวกเราไม่ มี ข นมปั ง
นีเ่ อง” 17 เมือ่ อีซาทราบจึงกล่าวกับพวกเขาว่า
“ทำ�ไมพวกท่านถึงพูดกันเรื่องไม่มีขนมปัง?
พวกท่านยังไม่รแู้ ละยังไม่เข้าใจหรือ? ใจของ
พวกท่านแข็งกระด้างหรือ? 18 มีตาแล้วยังไม่
เห็นหรือ? มีหแู ล้วยังไม่ได้ยนิ หรือ? พวกท่าน
จำ�ไม่ได้หรือ? 19 เมื่อเราหักขนมปังห้าก้อน
ให้แก่คนห้าพันคนนั้น พวกท่านเก็บเศษที่
เหลือนั้นได้กี่ตะกร้า?” พวกเขาตอบว่า “สิบ
สอง” 20 “เมื่อเราแจกขนมปังเจ็ดก้อนให้แก่
คนสี่พันคนนั้น พวกท่านเก็บเศษที่เหลือได้
กี่กระบุง?” พวกเขาตอบว่า “เจ็ด” 21 ท่าน
14
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จึงกล่าวกับพวกเขาว่า “พวกท่านยังไม่เข้าใจ
อีกหรือ?”
59

อีซารักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา
อีซากับพวกสาวกจึงไปยังเมืองเบธไซดา
มีบางคนพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาท่าน
และอ้อนวอนขอให้ท่านสัมผัสคนนั้น 23 ท่าน
จึงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้าน เมื่อ
บ้ ว นน้ำ � ลายลงที่ ต าของคนนั้ น และวางมื อ
บนตัวเขาแล้ว ท่านถามว่า “ท่านเห็นอะไร
บ้างหรือไม่?” 24 คนนัน้ เงยหน้าดูแล้วตอบว่า
“ข้าพเจ้ามองเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดิน
มา” 25 ท่านจึงวางมือบนตาของเขาอีก แล้ว
เขาก็เพ่งดู และตาก็หายเป็นปกติ มองเห็นสิง่
ต่างๆ ชัดเจน 26 ท่านจึงสัง่ ให้คนนัน้ กลับไปที่
บ้านของตนเองและกำ�ชับว่า “อย่าเข้าไปใน
หมู่บ้านนั้น”
22
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60

คำ�ประกาศยอมรับของเปโตร
เกี่ยวกับอีซา
อี ซ ากั บ พวกสาวกเดิ น ทางต่ อ ไปยั ง
หมูบ่ า้ นต่างๆ ในแขวงซีซารียาฟีลปิ ปี เมือ่ อยู่
ระหว่างทางนั้นท่านถามพวกสาวกว่า “คน
ทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นใคร?” 28 พวกเขา
ตอบท่านว่า “เป็นนบียะหฺยาผู้ให้บัพติศมา
แต่ บ างคนว่ า เป็ น นบี อิ ล ยาส บางคนก็ ว่ า
เป็นคนหนึ่งในบรรดานบี” 29 ท่านจึงถามเขา
ว่า “แล้วพวกท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร?”
เปโตรตอบว่า “ท่านเป็นอัล-มะซีฮฺ” 30 แล้ว
ท่านสั่งพวกสาวกไม่ให้บอกใครถึงเรื่องของ
ท่าน
27

อีซากล่าวถึงการตายของท่าน
ตั้งแต่นั้นมา ท่านสอนพวกสาวกว่า บุตร
มนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ
31
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พวกผูใ้ หญ่และพวกผูน้ �ำ ทางศาสนาและพวก
ธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับท่าน ท่านจะถูก
ประหารชีวิต และหลังจากนั้นสามวันจะฟื้น
ขึ้นมาใหม่ 32 ถ้อยคำ�เหล่านี้ท่านกล่าวอย่าง
เปิดเผย ส่วนเปโตรนั้นพาท่านแยกออกมา
แล้วพูดทักท้วง 33 ท่านหันหน้ามามองพวก
สาวกแล้วตำ�หนิเปโตรว่า “เจ้าอิบลิส จงไป
ให้พ้น เพราะเจ้าคิดอย่างมนุษย์ ไม่ได้คิด
อย่างอัลลอฮฺ”
34
ท่านจึงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้า
มา แล้วกล่าวกับพวกเขาว่า “ถ้าใครต้องการ
จะตามเรามา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับ
กางเขนของตนแบกและตามเรามา 35 เพราะ
ว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสีย
ชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา
และข่าวดี คนนั้นจะได้ชีวิตรอด 36 เพราะเขา
จะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งหมดใน
โลกดุนยา แต่ต้องเสียชีวิตของตน 37 คนนั้น
61
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62
จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา?
38
ใครมีความละอายเพราะเราและคำ�สอนของ
เรา ในยุคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮฺและอธรรม
นี้ บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคน
นั้นด้วย เมื่อท่านจะมาด้วยความสง่าราศี
ของอั ล ลอฮฺ ผู้ ท รงเป็ น พระบิ ด าพร้ อ มกั บ
เหล่ามลาอิกะฮฺบริสุทธิ์”
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63

ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “เราบอกความ
จริงกับพวกท่านว่า มีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ จะ
ไม่พบกับความตาย จนกว่าจะได้เห็นการ
ปกครองของอัลลอฮฺมาด้วยฤทธานุภาพ”
1

อีซาจำ�แลงกาย
หกวันต่อมา อีซาพาเปโตร ยะอฺกูบ และ
ยะหฺยาขึ้นภูเขาสูงตามลำ�พัง แล้วกายของ
ท่านก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขา 3 และเสื้อ
ของท่ า นก็ ข าวเป็ น มั น ระยั บ จนไม่ มี ช่ า ง
ฟอกผ้ า คนใดในโลกดุ น ยาจะฟอกให้ ข าว
อย่ า งนั้ น ได้ 4 แล้ ว นบี อิ ล ยาสกั บ นบี มู ซ า
ก็ ป รากฏแก่ ส าวกเหล่ า นั้ น กำ � ลั ง สนทนา
กับอัล-มะซีฮฺ อีซา 5 เปโตรกล่าวกับอีซา
ว่า “ท่านอาจารย์ ดีจริงๆ ที่เราได้มาอยู่ที่นี่
ให้เราทำ�เพิงขึ้นสามหลัง สำ�หรับท่านหลัง
หนึ่ง สำ�หรับนบีมูซาหลังหนึ่ง และสำ�หรับ
2
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นบีอิลยาสหลังหนึ่ง” 6 เปโตรไม่รู้ว่าจะพูด
อะไร เพราะพวกเขากำ�ลังตกใจกลัว 7 แล้ว
ก็ มี เ มฆมาปกคลุ ม พวกเขาไว้ แ ละมี เ สี ย ง
ดั ง ออกมาจากเมฆนั้ น ว่ า “ท่ า นผู้ น้ี เ ป็ น
อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา จงเชื่อฟัง
ท่านเถิด” 8 ทันใดนั้น เมื่อพวกสาวกมองดู
รอบๆ ก็ไม่เห็นใคร เห็นแต่อีซาอยู่กับพวก
เขา
9
เมื่อลงมาจากภูเขา ท่านสั่งพวกสาวกไม่
ให้นำ�สิ่งที่เห็นนั้นไปบอกกับคนอื่นจนกว่า
บุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นจากความตาย 10 ดังนั้น
พวกสาวกจึงเก็บงำ�เรื่องนี้ไว้ แต่ก็ถามกัน
ว่า การฟื้นขึ้นจากความตายมีความหมาย
อย่างไร? 11 พวกเขาจึงถามท่านว่า “ทำ�ไมพวก
ธรรมาจารย์ถึงกล่าวว่า นบีอิลยาสจะต้องมา
ก่อน?” 12 ท่านตอบพวกเขาว่า “นบีอลิ ยาสจะ
ต้องมาก่อนแน่นอน เพือ่ ทำ�ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง
กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่ทำ�ไมยังมีถ้อยคำ�
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เขียนเกี่ยวกับบุตรมนุษย์ว่า ท่านจะต้องทน
ทุ ก ขเวทนาหลายประการและถู ก ทอดทิ้ ง
13
แต่เราบอกพวกท่านว่า นบีอลิ ยาสนัน้ ได้มา
แล้ว และพวกเขาทำ�ต่อท่านทุกอย่างตามใจ
ชอบ ซึ่งก็เป็นไปตามถ้อยคำ�ที่เขียนไว้เกี่ยว
กับท่าน”
65

อีซารักษาเด็กที่มีชัยฏอนเข้าสิง
เมือ่ กลับมาทีเ่ หล่าสาวก เห็นมหาชนกำ�ลัง
ล้อมรอบพวกเขา และพวกธรรมาจารย์ก�ำ ลัง
ถกเถี ย งกั บ พวกเขาอยู่ 15 ทั น ที ที่ ฝู ง ชน
ทั้ ง หมดเห็ น อี ซ าก็ ป ระหลาดใจอย่ า งมาก
จึงวิ่งเข้ามาต้อนรับท่าน 16 ท่านจึงถามพวก
เขาว่า “พวกท่านถกเถียงกับพวกเขาด้วย
เรื่องอะไร?” 17 คนหนึ่งในฝูงชนตอบท่าน
ว่า “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าได้พาลูกชายมา
หาท่ า นเพราะถู ก ชั ย ฏอนสิ ง ทำ � ให้ เ ป็ น ใบ้
18
เมื่อไหร่ก็ตามที่ชัยฏอนเข้าสิงตัวเขา มัน
14
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จะทำ�ให้เขาล้มชัก น้ำ�ลายฟูมปาก กัดฟัน
และตัวแข็งทื่อ ข้าพเจ้ามาขอให้พวกสาวก
ของท่านขับมันออก แต่พวกเขาไม่สามารถ
ทำ�ได้” 19 ท่านจึงกล่าวกับพวกเขาว่า “โอ นี่
เป็นยุคที่ขาดความศรัทธา เราจะต้องอยู่กับ
พวกท่านนานแค่ไหน? และจะต้องอดทน
กับพวกท่านนานเพียงไร? จงพาเด็กคนนั้น
มาหาเราเถิด” 20 พวกเขาจึงพาเด็กคนนั้นมา
หาท่าน เมื่อชัยฏอนนั้นเห็นท่าน มันก็ทำ�ให้
เด็กล้มชักทันที และลงไปกลิ้งเกลือกที่ดิน
มีน้ำ�ลายฟูมปาก 21 ท่านจึงถามผู้เป็นบิดาว่า
“เขาเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่?” บิดาตอบ
ว่า “ตั้งแต่เขายังเล็กๆ 22 และชัยฏอนมักจะ
ทำ�ให้เขาตกในกองไฟหรือในน้ำ� เพื่อจะฆ่า
ให้ตาย ถ้าท่านสามารถช่วยได้กโ็ ปรดสงสาร
และช่วยเราทั้งสองด้วย” 23 อีซาจึงกล่าวกับ
บิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครศรัทธา
ก็ท�ำ ให้ได้ทกุ สิง่ ” 24 บิดาของเด็กจึงร้องขอให้
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ช่วยทันทีว่า “ข้าพเจ้าศรัทธา และขอโปรด
ช่วยในส่วนที่ขาดความศรัทธาอยู่ด้วยเถิด”
25
เมือ่ อีซาเห็นฝูงชนกำ�ลังวิง่ เข้ามา ท่านห้าม
ชัยฏอนนัน้ ว่า “เจ้าชัยฏอนใบ้หหู นวก เราสัง่
ให้เจ้าออกจากตัวเขา และอย่ากลับเข้ามาสิง
ในตัวเขาอีก” 26 ชัยฏอนนั้นจึงร้องเสียงดัง
และทำ�ให้เด็กคนนั้นล้มชักอย่างรุนแรง แล้ว
มันก็ออกมา เด็กคนนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคน
ตายจนคนส่วนมากกล่าวว่า “เขาตายแล้ว”
27
แต่อีซาจับมือพยุงเด็กคนนั้น เขาก็ยืนขึ้น
28
เมือ่ ท่านเข้าในบ้านแล้ว พวกสาวกก็มาถาม
ท่านเป็นการส่วนตัวว่า “ทำ�ไมพวกข้าพเจ้า
ถึงขับชัยฏอนนั้นออกไม่ได้?” 29 ท่านตอบ
พวกเขาว่า “ชัยฏอนแบบนีจ้ ะขับออกได้ดว้ ย
การขอดุอาอ์เท่านั้น”
67

อีซากล่าวถึงการตายของท่านอีกครั้ง
30

ท่านกับพวกสาวกออกจากทีน่ นั่ และเดิน
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ทางผ่านแคว้นกาลิลี แต่ท่านไม่ประสงค์จะ
ให้ใครรู้ 31 เพราะว่าท่านกำ�ลังสอนสาวกของ
ท่านว่า “บุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือของ
คนทั้งหลาย และพวกเขาจะฆ่าท่าน หลัง
จากถูกประหารแล้วสามวัน ท่านจะฟืน้ ขึน้ มา
ใหม่” 32 แต่พวกสาวกไม่เข้าใจถ้อยคำ�นี้ และ
ไม่กล้าถามท่าน
ใครยิ่งใหญ่ที่สุด
ท่านจึงมายังเมืองคาเปอรนาอุม และ
เมือ่ เข้าไปในบ้านแล้ว ท่านถามพวกสาวกว่า
“ระหว่างทางพวกท่านโต้แย้งกันเรือ่ งอะไร?”
34
พวกสาวกก็นิ่งอยู่ เพราะในระหว่างทาง
พวกเขาเถียงกันว่า ใครจะเป็นใหญ่กว่ากัน
35
เมื่อท่านนั่งลงแล้ว ได้เรียกสาวกสิบสอง
คนนั้นมาและกล่าวกับพวกเขาว่า “ถ้าใคร
ต้องการจะเป็นคนแรก ก็ให้คนนั้นเป็นคน
สุดท้าย และเป็นคนปรนนิบัติคนทั้งหลาย”
33
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36
แล้วท่านจึงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืน
ท่ามกลางพวกสาวก และอุ้มเด็กคนนั้นไว้
กล่ า วกั บ เขาทั้ ง หลายว่ า 37 “ใครก็ ต ามที่
ยอมรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้คนหนึ่งในนามของ
เรา คนนัน้ ยอมรับเรา และใครก็ตามทีย่ อมรับ
เรา คนนัน้ ก็ไม่เพียงแต่ยอมรับเราเท่านัน้ แต่
ยอมรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาด้วย”
69

ผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้พวกเรา
ก็อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเรา
ยะหฺยากล่าวกับอีซาว่า “ท่านอาจารย์
พวกข้าพเจ้าเห็นคนหนึง่ ขับชัยฏอนออกโดย
นามของท่าน และพวกข้าพเจ้าห้ามเขา เพราะ
เขาไม่ได้ตามพวกเรามา” 39 อีซาจึงกล่าวว่า
“อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าไม่มีใครทำ�การ
อัศจรรย์ในนามของเราแล้วเพียงชั่วครู่ก็จะ
สามารถพูดให้ร้ายเรา 40 ใครก็ตามที่ไม่ได้
ต่อสู้พวกเราย่อมอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเรา
38
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41
เพราะเราบอกความจริงกับท่านทัง้ หลายว่า
ใครก็ตามที่เอาน้ำ�ถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่ม
เพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายอัล-มะซีฮฺ คน
นั้นจะไม่ขาดบำ�เหน็จอย่างแน่นอน
การล่อลวงให้ทำ�บาป
“ถ้ า ใครทำ � ให้ ผู้ เ ล็ ก น้ อ ยเหล่ า นี้ สั ก คน
หนึง่ ทีศ่ รัทธาในเราหลงผิด ให้เอาหินโม่กอ้ น
ใหญ่ผูกคอคนนั้นและโยนเขาลงในทะเลก็จะ
ดีกว่า 43 ถ้ามือของท่านทำ�ให้ท่านหลงผิด จง
ตัดทิ้งเสีย การที่จะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วน ยัง
ดีกว่ามีทั้งสองมือแต่ต้องลงไปสู่นรกในไฟที่
ไม่มีวันดับ 45 ถ้าเท้าของท่านทำ�ให้ท่านหลง
ผิด จงตัดทิ้งเสีย การที่จะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้า
ด้วน ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ต้องถูก
ทิ้งลงนรก 47 ถ้าตาของท่านทำ�ให้ท่านหลง
ผิด จงควักออกทิ้งเสีย การที่จะเข้าในการ
ปกครองของอัลลอฮฺด้วยตาข้างเดียว ยังดี
42
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กว่ามีตาสองข้างแต่ต้องถูกทิ้งลงนรก 48 ซึ่ง
เป็นที่ตัวหนอนไม่เคยตายและไฟไม่เคยดับ
เลย 49 เพราะว่าทุกคนจะต้องถูกคลุกเคล้า
ด้วยไฟอย่างกับคลุกด้วยเกลือ 50 เกลือเป็น
สิ่งที่ดี แต่ถ้าหมดรสเค็มแล้วจะทำ�ให้เค็มอีก
ได้อย่างไร ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและ
จงอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข”
71
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72

คำ�สอนเรื่องการหย่าร้าง
อีซาลุกขึ้นออกจากที่นั่นไปยังเขตแดน
แคว้ น ยู เ ดี ย และเลยไปอี ก ฟากหนึ่ ง ของ
แม่น้ำ�จอร์แดน และฝูงชนพากันมาหาท่าน
อีก ท่านจึงสั่งสอนพวกเขาตามที่ท่านทำ�อยู่
เสมอ
2
พวกฟาริสีบางคนมาทดลองท่านถามว่า
“การทีผ่ ชู้ ายจะหย่าภรรยาของตัวเองนัน้ ถูก
ต้องตามชารีอะฮ์หรือไม่?” 3 ท่านถามพวก
เขาว่า “นบีมูซาสั่งไว้ว่าอย่างไร?” 4 พวกเขา
ตอบว่า “นบีมูซาอนุญาต ให้ทำ�หนังสือหย่า
แล้วปล่อยเธอไป” 5 อีซาจึงตอบพวกเขาว่า
“นบีมูซาเขียนชารีอะฮ์ข้อนั้นเพราะใจของ
พวกท่านดื้อดึง 6 แต่เดิมเมื่อสร้างชั้นฟ้าและ
แผ่นดินนั้น อัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์เป็นชาย
และหญิง 7 เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องละบิดา
มารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา 8 และ
1
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เขาทัง้ สองจะเป็นเนือ้ เดียวกัน ดังนัน้ พวกเขา
จะไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน
9
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงผูกพันกันแล้ว
อย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลย”
10
เมื่อเข้าไปในบ้านแล้ว พวกสาวกถาม
ท่านอีกถึงเรื่องนั้น 11 ท่านจึงกล่าวกับพวก
เขาว่า “ถ้าใครหย่าภรรยาของตนแล้วไป
มีภ รรยาใหม่ คนนั้น ก็ทำ�ผิด ศีลธรรมทาง
เพศต่อภรรยาเดิม 12 และถ้าผู้หญิงจะหย่า
สามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่ นางก็ทำ�ผิด
ศีลธรรมทางเพศ”
73

การขอดุอาอ์เพื่อเด็กเล็กๆ
ขณะนัน้ มีบางคนพาเด็กเล็กๆ มาหาท่าน
เพือ่ จะให้ทา่ นสัมผัสตัวเด็กเหล่านัน้ แต่พวก
สาวกห้ามไว้ 14 เมื่ออีซาเห็นอย่างนั้นก็ไม่
พอใจ กล่าวกับพวกสาวกว่า “จงยอมให้เด็ก
เล็กๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะ
13
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74
ว่าการปกครองของอัลลอฮฺเป็นของคนอย่าง
พวกเขา 15 เราบอกความจริงกับท่านทัง้ หลาย
ว่า ใครที่ไม่ยอมรับการปกครองของอัลลอฮฺ
เหมือนเด็กเล็กๆ จะเข้าในการปกครองนัน้ ไม่
ได้” 16 แล้วท่านอุม้ เด็กเล็กๆ เหล่านัน้ วางมือ
บนตัวพวกเขา แล้วขอดุอาอ์ให้พวกเขา
เศรษฐีคนหนึ่ง
เมื่อท่านกำ�ลังจะออกไปนั้น มีคนหนึ่งวิ่ง
มาหาท่าน คุกเข่าลงถามท่านว่า “อาจารย์ผู้
ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะทำ�อย่างไร ถึงจะได้ชวี ติ
นิรันดร์?” 18 อีซากล่าวกับคนนั้นว่า “ท่าน
ใช้คำ�ว่าประเสริฐทำ�ไม? ไม่มีใครประเสริฐ
นอกจากอัลลอฮฺผู้เดียว 19 ท่านก็รู้จักชารีอะฮ์
แล้วที่ว่า ‘ห้ามฆ่าคน ห้ามล่วงประเวณีผัว
เมียเขา ห้ามลักทรัพย์ ห้ามเป็นพยานเท็จ
ห้ า มโกงเขา จงให้ เ กี ย รติ บิ ด ามารดาของ
เจ้า’ ” 20 คนนัน้ จึงตอบท่านว่า “ท่านอาจารย์
17
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บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่
เด็ก” 21 อีซามองดูคนนั้น จึงเอ็นดูเขาแล้ว
กล่าวว่า “ท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่ง จงไป
ขายบรรดาสิง่ ของทีท่ า่ นมีอยู่ แจกจ่ายให้กบั
คนยากจน ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสรวง
สวรรค์ แล้วจงกลับมาติดตามเรา” 22 เมื่อเขา
ได้ยินอย่างนั้น ใบหน้าของเขาก็สลด แล้ว
ออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของ
จำ�นวนมาก
23
อีซาจึงมองไปรอบๆ แล้วกล่าวกับเหล่า
สาวกของท่ า นว่ า “คนมั่ ง มี จ ะเข้ า ในการ
ปกครองของอัลลอฮฺก็ยากจริงๆ” 24 เหล่า
สาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำ�ของท่าน
แล้ ว อี ซ ากล่ า วกั บ พวกเขาอี ก ว่ า “ลู ก เอ๋ ย
การเข้ า ในการปกครองของอั ล ลอฮฺ ก็ ย าก
จริงๆ 25 อูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมี
จะเข้าในการปกครองของอัลลอฮฺ” 26 เหล่า
75
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76
สาวกก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง พูดกันเองว่า
“ถ้ า อย่ า งนั้ น ใครจะรอดได้ ? ” 27 อี ซ ามอง
พวกเขาแล้วกล่าวว่า “ส่วนมนุษย์ก็เหลือ
กำ�ลังทีจ่ ะทำ�ได้ แต่ไม่เหลือกำ�ลังของอัลลอฮฺ
เพราะว่าอัลลอฮฺทรงทำ�ให้สำ�เร็จได้ทุกสิ่ง”
28
เปโตรจึ ง เริ่ ม กล่ า วกั บ ท่ า นว่ า “นี่ แ น่ ะ
ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายยอมสละสิ่ ง สารพั ด และ
ติดตามท่านมา” 29 อีซาตอบเขาว่า “เราบอก
ความจริงกับท่านว่า ใครก็ตามที่สละบ้าน
หรือพีน่ อ้ งชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก
หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เราและข่าวดีของเรา
30
คนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในโลก
นี้คือ บ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา ลูก และ
ไร่นา พร้อมการข่มเหงด้วย และในโลกหน้า
จะได้ชวี ติ นิรนั ดร์ 31 แต่หลายคนทีเ่ ป็นคนแรก
จะกลับไปเป็นคนสุดท้าย และคนสุดท้ายจะ
กลับไปเป็นคนแรก”

77
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อีซากล่าวถึงการตายและการฟื้นขึ้น
จากตายของท่านเป็นครั้งที่สาม
ขณะที่กำ�ลังเดินทางขึ้นไปยังบัยตุลมักดิสนั้น อีซาเดินนำ�หน้าพวกเขา พวกสาวก
ก็พากันประหลาดใจ และคนที่เดินตามมาก็
หวาดกลัว ท่านจึงพาสาวกสิบสองคนแยก
ออกมาอี ก แล้ ว บอกให้ พ วกเขาทราบถึ ง
เหตุการณ์ที่จะเกิดกับท่านนั้นว่า 33 “นี่แน่ะ
พวกเราจะขึ้นไปยังบัยตุลมักดิส และบุตร
มนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกผู้นำ�ทางศาสนา
และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่านั้นจะ
ลงโทษท่านถึงตาย และจะมอบท่านไว้กับ
บรรดาคนที่ ไ ม่ ใช่ ย าฮู ดี 34 คนเหล่ า นั้ น จะ
เยาะเย้ยท่าน ถ่มน้ำ�ลายรดท่าน จะเฆี่ยนตี
ท่านและจะฆ่าท่าน และหลังจากนั้นสามวัน
แล้วท่านจะฟื้นขึ้นมาใหม่”
32
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คำ�ขอของยะอฺกูบและยะหฺยา
ยะอฺ กู บ กั บ ยะหฺ ย าบุ ต รของเศเบดี เข้ า
มาบอกท่ า นว่ า “ท่ า นอาจารย์ ข้ า พเจ้ า
ทั้งสองอยากจะขอให้ท่านทำ�ตามคำ�ขอของ
พวกข้าพเจ้า” 36 ท่านจึงถามเขาทั้งสองว่า
“ท่านทั้งสองอยากจะให้เราทำ�อะไรให้พวก
ท่าน?” 37 พวกเขาจึงตอบว่า “เมื่อท่านจะรับ
เกียรตินนั้ ขอให้พวกข้าพเจ้านัง่ ทีข่ า้ งขวาคน
หนึง่ ข้างซ้ายคนหนึง่ ” 38 อีซาจึงกล่าวกับเขา
ทั้งสองว่า “พวกท่านไม่เข้าใจสิ่งที่พวกท่าน
ขอ ถ้วยแห่งพระพิโรธที่เราดื่มนั้นพวกท่าน
ดืม่ ได้หรือ? และบัพติศมาแห่งความทรมานที่
เรารับ พวกท่านจะรับได้หรือ?” 39 เขาทัง้ สอง
ตอบว่า “พวกข้าพเจ้าทำ�ได้” อีซาจึงกล่าว
กับพวกเขาว่า “สิ่งที่เรารับนั้นพวกท่านจะ
รับ และความทุกข์ทเ่ี รารับนัน้ ท่านจะรับก็จริง
35
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40
แต่การที่จะให้นั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของ
เรานัน้ ไม่ใช่เราเป็นผูจ้ ดั แต่ให้กบั ใครก็จะให้
แก่คนนั้น” 41 เมื่อสาวกสิบคนได้ยินเรื่องนี้ก็
มีความขุ่นเคืองยะอฺกูบและยะหฺยา 42 อีซาจึง
เรียกเขาทั้งหลายมากล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย
รู้อยู่แล้วว่า คนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของ
คนที่ไม่ใช่ยาฮูดีย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือ
เขาทั้งหลาย และพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำ�นาจ
บังคับพวกเขา 43 ในพวกท่านจะไม่เป็นเช่น
นัน้ แต่ถา้ มีใครต้องการจะเป็นใหญ่ทา่ มกลาง
ท่าน คนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติของท่าน
ทัง้ หลาย 44 และถ้าใครต้องการจะเป็นนาย คน
นั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลาย 45 เพราะ
ว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ
แต่มาเพือ่ จะปรนนิบตั คิ นอืน่ และให้ชวี ติ ของ
ท่านเพื่อปลดปล่อยคนจำ�นวนมาก”
79
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อีซารักษาบารทิเมอัสคนตาบอด
อีซากับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโค และ
ขณะที่ ท่ า นออกจากเมื อ งเยรี โ คพร้ อ มกั บ
พวกสาวกและฝูงชน มีคนตาบอดคนหนึง่ ชือ่
บารทิเมอัส บุตรของทิเมอัส นัง่ ขอทานอยูร่ มิ
ทาง 47 เมือ่ คนนัน้ ได้ยนิ ว่าอีซาชาวนัซรอฮฺมา
จึงร้องเสียงดังว่า “อีซา บุตรนบีดาวูดเจ้าข้า
ขอเมตตาข้าพเจ้าเถิด” 48 มีหลายคนห้าม
ปรามบอกให้เขาเงียบ แต่เขายิ่งร้องเสียงดัง
ว่า “บุตรนบีดาวูดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพเจ้า
เถิด” 49 อีซาหยุดและยืนอยู่ แล้วกล่าวว่า “ไป
เรียกคนนั้นมา” พวกเขาจึงเรียกคนตาบอด
นั้น กล่าวกับเขาว่า “จงยินดีและลุกขึ้นเถิด
อีซาเรียกท่าน” 50 คนนั้นก็ทิ้งผ้าห่ม ลุกขึ้น
มาหาอีซา 51 อีซาจึงถามเขาว่า “ท่านต้องการ
จะให้เราทำ�อะไรให้ท่าน?” คนตาบอดนั้น
46

มาระโก 10
กล่าวกับท่านว่า “ท่านอาจารย์ ขอโปรดให้
ตาข้าพเจ้าเห็นได้” 52 อีซากล่าวกับเขาว่า
“จงไปเถิด ความศรัทธาของท่านทำ�ให้ท่าน
หายปกติแล้ว” ทันใดนั้นเขาก็เห็นได้ และ
เดินตามท่านไป
81
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อีซาเข้าสู่บัยตุลมักดิสอย่างผู้พิชิต
เมือ่ ท่านกับพวกสาวกมาใกล้บยั ตุลมักดิส
ถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานีเชิง
เขามะกอกเทศ ท่านใช้สาวกสองคน 2 สั่งว่า
“จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าพวกท่าน
ทันทีที่พวกท่านเข้าไป พวกท่านจะพบลูก
ลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกอยู่ จง
แก้มันจูงมาเถิด 3 ถ้ามีใครถามว่า ‘พวกท่าน
ทำ�อย่างนี้ทำ�ไม?’ จงบอกเขาว่า ‘ผู้เป็นเจ้า
นายต้องการ แล้วจะส่งกลับมาที่นี่โดยเร็ว’ ”
4
สาวกสองคนนัน้ จึงไป แล้วพบลูกลาตัวหนึง่
ผูกอยู่นอกประตูที่ถนน พวกเขาจึงแก้มัน
5
บางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามพวกเขาว่า “แก้
ลูกลานั้นทำ�ไม?” 6 พวกเขาก็ตอบตามคำ�
สั่งของอีซา แล้วคนเหล่านั้นก็ยอมให้เอาไป
7
พวกเขาจึงจูงลูกลามาให้อซี า แล้วเอาเสือ้ ผ้า
ของตนปูลงบนหลังลา ท่านจึงนั่งลานั้น 8 มี
1
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คนจำ�นวนมากเอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนน
และบางคนก็ตัดกิ่งไม้ใบไม้เขียวสดจากทุ่ง
นามาปู 9 คนที่เดินไปข้างหน้ากับคนที่ตาม
มาข้างหลังก็โห่ร้องว่า “ขอสรรเสริญ ขอให้
ท่านผู้มาในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าทรง
พระเจริญ 10 ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่การ
ปกครองที่จะมาตั้งอยู่ ซึ่งเป็นของนบีดาวูด
บรรพบุรุษของเรา ขอสรรเสริญ ในที่สูงสุด”
11
แล้วอีซาเข้าสู่บัยตุลมักดิสและเข้าไปใน
บริเวณพระวิหาร เมื่อมองดูทุกสิ่งจนทั่วแล้ว
เวลาก็จวนค่�ำ จึงออกไปยังหมูบ่ า้ นเบธานีกบั
สาวกสิบสองคนนั้น
83

อีซาสาปต้นมะเดื่อ
รุ่งขึ้น เมื่อท่านกับพวกสาวกออกมาจาก
หมู่บ้านเบธานีแล้ว ท่านก็หิว 13 พอเห็นต้น
มะเดื่อมีใบต้นหนึ่งแต่ไกล จึงเข้าไปดูว่าจะมี
12
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84
ผลหรือไม่ เมื่อมาถึงต้นนั้นแล้ว ไม่เห็นมีผล
มีแต่ใบเท่านั้น เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ
14
ท่านจึงกล่าวแก่ต้นนั้นว่า “ตั้งแต่นี้ไปจะ
ไม่มใี ครได้กนิ ผลจากเจ้าอีก” เหล่าสาวกก็ได้
ยินถ้อยคำ�ที่ท่านกล่าวนั้น
อีซาชำ�ระพระวิหาร
เมื่ อ มาถึ ง บั ย ตุ ล มั ก ดิ ส ท่ า นเข้ า ไปใน
บริเวณพระวิหาร แล้วลงมือขับไล่บรรดาคน
ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้น คว่ำ�โต๊ะของ
คนรับแลกเงินและคว่ำ�ม้านั่งของคนขายนก
พิราบ 16 ห้ามใครขนสิ่งใดๆ เดินลัดบริเวณ
พระวิหาร 17 ท่านสอนว่า “มีพระดำ�รัสเขียน
ไว้ไม่ใช่หรือว่า สถานที่อันบริสุทธิ์ของเรา
จะได้ชื่อว่าเป็นสถานที่สำ�หรับขอดุอาอ์เพื่อ
ประชาชาติ ทั้ ง หลาย แต่ ท่ า นทั้ ง หลายได้
ทำ�ให้เป็นถ้ำ�ของพวกโจร” 18 เมื่อพวกผู้นำ�
ทางศาสนาและพวกธรรมาจารย์ทราบเรื่อง
15
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นี้ จึงหาทางที่จะฆ่าท่าน เพราะพวกเขากลัว
ท่าน เนื่องจากฝูงชนทั้งหมดประหลาดใจใน
คำ�สั่งสอนของท่าน 19 พอถึงเวลาเย็น ท่าน
และสาวกก็ออกไปจากกรุง
85

คำ�สอนจากต้นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไป
เมื่อถึงเวลาเช้า ขณะท่านกับพวกสาวก
เดินผ่านที่นั่น ก็เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้ง
ไปจนถึงราก 21 เปโตรจำ�ได้จึงกล่าวกับท่าน
ว่า “ท่านอาจารย์ ดูต้นมะเดื่อที่ท่านสาปไว้
นั้นสิ มันเหี่ยวแห้งไปแล้ว” 22 อีซาจึงตอบ
พวกสาวกว่า “จงมีความศรัทธาในอัลลอฮฺ
23
เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใคร
สั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่
สงสั ย แต่ เชื่ อว่ า จะเป็น ไปตามที่สั่งนั้น ก็
จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ 24 เพราะเหตุนี้ เรา
บอกท่านทั้งหลายว่า เมื่อพวกท่านขอดุอาอ์
เพื่อสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ แล้วท่านจะได้รับ
20
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86
สิ่งนั้น 25 และเมื่อพวกท่านยืนขอดุอาอ์อยู่
ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใคร จงยกโทษให้คน
นั้น เพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้ทรงอยู่
ในสรวงสวรรค์ จะทรงยกโทษความผิดของ
พวกท่านด้วย”
ปัญหาเรื่องสิทธิอำ�นาจของอีซา
อีซากับพวกสาวกมายังบัยตุลมักดิสอีก
ขณะท่านเดินอยู่ในบริเวณพระวิหาร พวก
ผู้นำ�ทางศาสนา พวกธรรมาจารย์ และพวก
ผู้ใหญ่มาหาท่าน 28 ถามท่านว่า “ท่านมีสิทธิ
อำ�นาจอะไรถึงได้ทำ�สิ่งเหล่านี้ ใครให้สิทธิ
อำ�นาจกับท่าน?” 29 อีซาจึงตอบพวกเขาว่า
“เราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือน
กั น จงตอบเรา แล้ ว เราจะบอกพวกท่ า น
ว่ า เรามี สิ ท ธิ อำ � นาจอะไรถึ ง ได้ ทำ � สิ่ ง เหล่ า
นี้ 30 คือบัพติศมาของนบียะหฺยานั้นมาจาก
สรวงสวรรค์หรือมาจากมนุษย์? จงตอบเรา
27
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เถิด” 31 พวกเขาจึงปรึกษากันว่า “ถ้าพวกเรา
ว่า ‘มาจากสรวงสวรรค์’ เขาจะถามว่า ‘ทำ�ไม
ถึงไม่เชือ่ นบียะหฺยา?’ 32 แต่ถา้ พวกเราว่า ‘มา
จากมนุษย์’ อะไรจะเกิดขึน้ ?” พวกเขาก็กลัว
ฝูงชน เพราะทุกคนถือว่านบียะหฺยาเป็นนบี
จริงๆ 33 พวกเขาจึงตอบอีซาว่า “พวกเราไม่
ทราบ” อีซาจึงกล่าวกับพวกเขาว่า “เราก็จะ
ไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรามีสิทธิ
อำ�นาจอะไรถึงได้ทำ�สิ่งเหล่านี้”
87
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เรื่องสวนองุ่นและคนเช่า
ท่านจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นเรื่องเปรียบ
เทียบว่า “มีชายคนหนึ่งทำ�สวนองุ่น แล้วก็
ล้อมรั้วไว้รอบ เขาสกัดบ่อเก็บน้ำ�องุ่น และ
สร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่า แล้วก็ไป
ต่างประเทศ 2 เมื่อถึงฤดูผลองุ่น เขาจึงส่ง
ทาสคนหนึง่ ไปหาคนเช่าสวนเหล่านัน้ เพือ่ จะ
ขอรับส่วนแบ่งผลองุ่นจากสวนของเขา 3 แต่
คนเหล่านั้นจับทาสคนนั้นมาเฆี่ยนตีแล้วไล่
ให้กลับไปมือเปล่า 4 เจ้าของสวนจึงส่งทาส
อีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีก คนเช่า
สวนเหล่านั้นก็ทำ�จนทาสคนนั้นศีรษะแตก
และทำ�ให้เขาอับอาย 5 ต่อมาเจ้าของส่งทาส
อีกคนหนึ่งไป แต่พวกเขาก็ฆ่าทาสคนนั้น
และเป็นเช่นนี้กับทาสอีกหลายคน พวกเขา
เฆี่ยนตีบางคน ฆ่าบางคน 6 เจ้าของสวน
นั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่ เป็นบุตรชาย
1
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ที่รักมาก เขาส่งบุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้ง
สุดท้าย พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชาย
ของเรา’ 7 แต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่า ‘คนนี้
แหละเป็นทายาท ฆ่าเสียเลย มรดกจะได้ตก
เป็นของพวกเรา’ 8 พวกเขาจึงจับบุตรชายไป
ฆ่า และเอาศพทิ้งไว้นอกสวน 9 เจ้าของสวน
นั้นจะทำ�อย่างไร? ท่านก็จะมาทำ�ลายคน
เช่าสวนเหล่านั้น แล้วเอาสวนองุ่นให้คนอื่น
เช่า 10 ท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านคัมภีร์บริสุทธิ์
ตอนนี้หรือที่ว่า ‘ศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้ง
แล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอก 11 สิ่งนี้เป็นมา
จากพระผู้เป็นเจ้า เป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์
แก่ตาของเรา’ ”
12
พวกเขาอยากจะจับท่านแต่กลัวฝูงชน
เพราะพวกเขารู้ ว่ า ท่ า นกล่ า วเรื่ อ งเปรี ย บ
เทียบนี้กระทบพวกเขา แล้วพวกเขาก็จาก
ท่านไป
89
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การส่งส่วยให้กับซีซาร์
พวกเขาส่งบางคนในพวกฟาริสีและพวก
เฮโรดไปหาท่าน เพื่อจะคอยจับผิดถ้อยคำ�
ของท่าน 14 เมื่อพวกเขามาถึงแล้ว จึงถาม
ท่ า นว่ า “ท่ า นอาจารย์ เราทราบว่ า ท่ า น
เป็นคนซื่อสัตย์และไม่ชอบเอาใจใคร และ
ท่านไม่เห็นแก่หน้าใครเลย แต่ส่ังสอนทาง
ของอัลลอฮฺตามสัจธรรม การส่งส่วยให้ซซี าร์
นั้นสมควรหรือไม่? 15 เราควรจะส่งหรือไม่
ส่งดี?” แต่ท่านทราบอุบายของพวกเขาจึง
กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำ�ไม?
จงเอาเหรียญเงินเหรียญหนึ่งมาให้เราดู”
16
พวกเขาก็เอามาให้ ท่านจึงถามว่า “รูป
และคำ�จารึกนี้เป็นของใคร?” พวกเขาตอบ
ท่านว่า “ของซีซาร์” 17 อีซาจึงกล่าวกับพวก
เขาว่า “ของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และ
ของของอัลลอฮฺจงถวายแด่อลั ลอฮฺ” พวกเขา
13
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ก็ประหลาดใจในท่านอย่างยิ่ง
คำ�ถามเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตาย
มีพวกสะดูสบี างคนมาหาท่าน พวกนีส้ อน
ว่าการฟืน้ ขึน้ จากความตายนัน้ ไม่มี พวกเขา
ถามท่านว่า 19 “ท่านอาจารย์ นบีมซู าเขียนสัง่
พวกเราว่า ‘ถ้าชายคนใดตาย และภรรยายัง
อยู่ แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้เป็น
ภรรยา เพื่อมีบุตรสืบตระกูลให้พี่ชาย’ 20 มีพี่
น้องผู้ชายอยู่เจ็ดคน พี่ชายคนแรกมีภรรยา
แล้วตายโดยไม่มีบุตร 21 น้องคนที่สองจึงรับ
หญิงนัน้ มาเป็นภรรยา แล้วก็ตายโดยยังไม่มี
บุตร และน้องคนที่สามก็รับไว้เหมือนกัน แต่
ก็ตายโดยไม่มบี ตุ ร 22 ไม่มพี น่ี อ้ งสักคนในเจ็ด
คนนี้ที่มีบุตร ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย
23
เพราะฉะนั้นในวันที่ฟื้นขึ้นจากความตาย
หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร? เพราะ
นางเป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดแล้ว”
18
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24
อีซาจึงกล่าวกับเขาว่า “นี่ไม่ใช่หรือที่
แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้ว? เพราะ
ท่ า นทั้ ง หลายไม่ รู้ คั ม ภี ร์ บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ
ฤทธานุ ภ าพของอั ล ลอฮฺ 25 ตอนที่ ม นุ ษ ย์
ฟื้นขึ้นจากความตายนั้น จะไม่มีการสมรส
หรื อ ยกให้ เ ป็ น สามี ภ รรยากั น แต่ จ ะเป็ น
เหมือนมลาอิกะฮฺ 26 ส่วนเรื่องคนที่ตายและ
ถูกทำ�ให้ฟื้นขึ้นอีกนั้น ท่านทั้งหลายไม่เคย
อ่านคัมภีร์ของนบีมูซาเรื่องพุ่มไม้หรือ? ที่
อัลลอฮฺตรัสไว้กบั นบีมซู าว่า ‘เราเป็นพระเจ้า
ของอิ บ รอฮี ม พระเจ้ า ของอิ ส หาก และ
พระเจ้าของยะอฺกูบ’ 27 พระองค์ไม่ได้เป็น
พระเจ้าของคนตาย แต่เป็นพระเจ้าของคน
เป็น ท่านทั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียว”
บัญญัติข้อที่สำ�คัญที่สุด
มีธรรมาจารย์คนหนึ่งเข้ามาใกล้ เมื่อ
ได้ยินพวกเขาถกเถียงกัน และเห็นว่าท่าน
28
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ตอบพวกเขาได้ดีจึงถามท่านว่า “บัญญัติข้อ
ไหนสำ�คัญที่สุด?” 29 อีซาจึงตอบคนนั้นว่า
“บัญญัติอันดับแรกคือ โอ พงศ์พันธุ์ของนบี
ยะอฺกบู จงฟังเถิด พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราเป็น
พระเจ้าผู้ทรงเอกะ 30 พวกท่านจงรักอัลลอฮฺ
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน ด้วย
สุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่าน
และด้วยสุดกำ�ลังของท่าน 31 ส่วนบัญญัติที่
สำ�คัญอันดับสองคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือน
รักตนเอง ไม่มีบัญญัติอื่นใดที่สำ�คัญยิ่งกว่า
บัญญัตเิ หล่านี”้ 32 ธรรมาจารย์คนนัน้ จึงกล่าว
ว่า “จริงทีเดียว ท่านอาจารย์ ท่านกล่าวถูก
ต้อง ทีว่ า่ อัลลอฮฺเป็นพระเจ้าผูท้ รงเอกะ ไม่มี
พระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ 33 และการที่
จะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ และ
สุดกำ�ลัง และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
ก็ส�ำ คัญกว่าการกระทำ�การพลีและของถวาย
93
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ทั้งสิ้น” 34 เมื่ออีซาเห็นว่าคนนั้นตอบสนอง
อย่างมีปัญญา จึงกล่าวกับเขาว่า “ท่านไม่
ไกลจากการปกครองของอัลลอฮฺ” ตั้งแต่นั้น
มาไม่มีใครกล้าถามท่านอีก
คำ�ถามเรื่องเชื้อสายของนบีดาวูด
ข ณ ะ ที่ อี ซ า สั่ ง ส อ น อ ยู่ ใ น บ ริ เว ณ
พระวิหาร ท่านถามว่า “ที่พวกธรรมาจารย์
ว่าอัล-มะซีฮฺเป็นเชื้อสายของนบีดาวูดนั้น
เป็นไปได้อย่างไร? 36 เพราะว่านบีดาวูดเอง
กล่าวโดยอัลรูฮุลกุดุซูว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าตรัส
กับผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้าว่า “จงนั่งในที่
อันทรงเกียรติใกล้เรา จนกว่าเราจะปราบศัตรู
ของท่านให้อยู่ใต้เท้าท่าน”’ 37 นบีดาวูดยัง
เรียกท่านว่าผู้เป็นเจ้านาย แล้วท่านจะเป็น
เพี ย งเชื้ อ สายของนบี ด าวู ด ได้ อ ย่ า งไร?”
มหาชนต่างฟังท่านด้วยความยินดี
35
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การประณามพวกธรรมาจารย์

ขณะที่อีซาสั่งสอน ท่านกล่าวว่า “จง
ระวั ง พวกธรรมาจารย์ ใ ห้ ดี พวกที่ ช อบ
สวมเสื้อคลุมยาวเดินไปเดินมา ชอบให้คน
คำ�นับกลางตลาด 39 ชอบนั่งในที่สำ�คัญใน
ธรรมศาลาและชอบนั่งในที่มีเกียรติในงาน
เลี้ยง 40 พวกเขายึดบ้านของหญิงม่าย และ
แสร้งขอดุอาอ์เสียยืดยาว คนพวกนี้จะต้อง
ถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้น”
38

เงินบริจาคของหญิงม่าย
อีซานั่งตรงหน้าตู้เก็บเงินบริจาค สังเกต
ฝู ง ชนเอาเงิ น มาใส่ ไ ว้ ใ นตู้ นั้ น และมี ค น
มั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่ 42 แต่
มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเดินมา นางเอา
เหรียญทองแดงสองอัน มีค่าประมาณเศษ
41
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เสี้ยวสลึงมาใส่ไว้ 43 ท่านจึงเรียกพวกสาวก
มากล่าวกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริง
กับท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้
ใส่ ในตู้เก็บ เงิ น บริ จ าคมากกว่า ทุกคนที่ใ ส่
ไว้นั้น 44 เพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้
ของพวกเขามาใส่ แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่
ยากจน เอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลง
ไปจนหมด”
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อีซากล่าวถึงการทำ�ลายพระวิหาร

เมือ่ อีซาออกจากบริเวณพระวิหาร มีสาวก
ของท่านคนหนึง่ กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ศิลา
กับอาคารเหล่านี้ใหญ่จริงๆ” 2 อีซาจึงกล่าว
กั บ สาวกคนนั้ น ว่ า “ท่ า นเห็ น อาคารใหญ่
เหล่านี้หรือ? ที่นี่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกัน
แม้แต่ก้อนเดียว แต่จะถูกทำ�ลายลงหมด”
3
เมื่อท่านอยู่บนภูเขามะกอกเทศตรงข้าม
พระวิหาร เปโตร ยะอฺกบู ยะหฺยา และอันดรูว์
มาถามท่านเป็นการส่วนตัวว่า 4 “ขอโปรด
ให้พวกข้าพเจ้าทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? อะไรคือสัญญาณที่จะ
สำ�แดงว่าเหตุการณ์ทงั้ หมดนีใ้ กล้จะสำ�เร็จ?”
5
อีซาจึงตอบพวกเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้
ใครล่อลวงพวกท่านให้หลง 6 เพราะว่าจะมี
หลายคนมาอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็นผู้
นั้น’ และจะให้คนจำ�นวนมากหลงไป 7 เมื่อ
1
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ท่านทั้งหลายได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือ
เรื่องสงคราม อย่าตื่นตระหนกเลย เพราะว่า
สิง่ เหล่านีจ้ ำ�เป็นต้องเกิดขึน้ แต่ยงั ไม่ถงึ กาล
อวสาน 8 เพราะประชาชาติกับประชาชาติ
อาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสูก้ นั ทัง้ จะเกิด
แผ่นดินไหวและจะเกิดกันดารอาหารในที่
ต่างๆ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงขั้นแรก
ของความทุกข์ลำ�บาก
อีซากล่าวถึงเรื่องการข่มเหง
“แต่จงระวังตัวให้ดี เพราะมีคนจะมอบ
ท่านทั้งหลายไว้กับศาล และจะเฆี่ยนพวก
ท่านในธรรมศาลา และพวกท่านจะต้องยืน
ต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเรา เพื่อ
จะได้เป็นพยานกับพวกเขา 10 และข่าวดีจะ
ต้องประกาศแก่ชนทุกชาติก่อน 11 เมื่อพวก
ท่านถูกนำ�มามอบตัวไว้นั้น อย่ากังวลล่วง
หน้าว่าจะพูดอะไรดี แต่จงพูดตามที่โปรด
9

มาระโก 13
ประทานให้ท่านพูดในเวลานั้น เพราะว่าผู้ที่
พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเอง แต่เป็นอัลรูฮุลกุดุซู
12
แม้แต่พี่ก็จะมอบน้องไว้ให้ถึงแก่ความตาย
พ่อก็จะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่
ให้ถึงแก่ความตาย 13 คนทั้งหลายจะเกลียด
ชังพวกท่าน เพราะนามของเรา แต่คนทีส่ ทู้ น
จนถึงที่สุดจะรอด
99

วิบัติยิ่งใหญ่
“แต่เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งน่ารังเกียจ
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความหายนะ ตั้ ง อยู่ ใ นที่ ที่ ไ ม่
สมควรจะตั้ง (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเองเถิด)
เมื่อนั้นให้พวกที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปที่
ภูเขา 15 คนที่อยู่บนดาดฟ้า อย่าลงมาหรือ
เข้าไปเก็บสิ่งของในบ้านของตนเลย 16 ส่วน
คนที่อยู่ตามทุ่งนาก็อย่ากลับไปเอาเสื้อผ้า
ของตน 17 วิบตั แิ ก่หญิงทีม่ คี รรภ์หรือมีลกู อ่อน
กินนมอยูใ่ นเวลานัน้ 18 จงขอดุอาอ์เพือ่ สิง่ นีจ้ ะ
14
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ไม่เกิดในฤดูหนาว 19 เพราะว่าในเวลานั้นจะ
เกิดความทุกข์ล�ำ บากอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
นับตัง้ แต่อลั ลอฮฺทรงสร้างชัน้ ฟ้าและแผ่นดิน
มาจนถึงทุกวันนี้ และในอนาคตจะไม่มีอย่าง
นี้อีก 20 ถ้าอัลลอฮฺไม่โปรดให้วันเหล่านั้นย่น
สั้นเข้า จะไม่มีใครรอดได้เลย แต่เพราะทรง
เห็นแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกสรร พระองค์
จึงโปรดให้วนั เหล่านัน้ ย่นสัน้ เข้า 21 ในเวลานัน้
ถ้าใครจะบอกพวกท่านว่า ‘นีแ่ น่ะ อัล-มะซีฮฺ
อยูท่ นี่ ’ี่ หรือ ‘นีแ่ น่ะ ท่านอยูท่ โี่ น่น’ ก็อย่าเชือ่
22
เพราะว่าจะมีอลั -มะซีฮปฺ ลอมและนบีปลอม
หลายคนปรากฏขึน้ สำ�แดงสัญญาณและการ
อัศจรรย์เพือ่ ล่อลวงคนทีอ่ ลั ลอฮฺทรงเลือกสรร
แล้วให้หลง ถ้าเป็นได้ 23 ฉะนั้นจงระวังให้ดี
เราบอกท่านทั้งหลายทุกอย่างไว้ก่อนแล้ว
การมาของบุตรมนุษย์
24

“หลังจากความทุกข์ลำ�บากนั้นผ่านพ้น
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ไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์
จะไม่ส่องแสง 25 ดวงดาวทั้งหลายจะตกจาก
ฟ้ า และบรรดาสิ่ ง ที่ มี อำ � นาจในชั้ น ฟ้ า จะ
สะเทือนสะท้าน 26 เมื่อนั้นพวกเขาจะเห็น
บุตรมนุษย์มาในเมฆเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพ
และรัศมีอย่างยิ่ง 27 และเมื่อนั้นท่านจะส่ง
เหล่ามลาอิกะฮฺมาให้รวบรวมคนทั้งหลายที่
ท่านเลือกสรรไว้จากทั้งสี่ทิศ จากที่สุดปลาย
แผ่นดินจนถึงที่สุดขอบชั้นฟ้า
101

บทเรียนจากต้นมะเดื่อ
“จงเรียนบทเรียนจากต้นมะเดื่อ เมื่อมัน
แตกกิง่ แตกใบ พวกท่านก็รวู้ า่ ฤดูรอ้ นใกล้จะ
ถึงแล้ว 29 เช่นเดียวกัน เมือ่ ท่านทัง้ หลายเห็น
เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น ก็ให้รู้ว่าท่านมา
ใกล้จะถึงประตูแล้ว 30 เราบอกความจริงแก่
ท่านทั้งหลายว่า คนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไป
28
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จนกว่าทุกสิ่งนี้จะเกิดขึ้น 31 ฟ้าและดินจะล่วง
ไป แต่บรรดาถ้อยคำ�ของเราจะไม่สูญหาย
ไปเลย
ความจำ�เป็นในการเฝ้าระวังอยู่
“แต่ไม่มใี ครรูเ้ รือ่ งวันหรือเวลานัน้ แม้แต่
เหล่ามลาอิกะฮฺหรืออัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของอัลลอฮฺ มีแต่อัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระบิดา
เท่านั้น 33 จงเฝ้าระวังและขอดุอาอ์ เพราะ
พวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึง
เมือ่ ไหร่ 34 เช่นเดียวกับชายคนหนึง่ ทีอ่ อกเดิน
ทาง เมือ่ เขาจะออกจากบ้าน เขาก็มอบหมาย
หน้าที่ให้ทาสแต่ละคนทำ� และกำ�ชับคนเฝ้า
ประตูให้คอยเฝ้าระวังอยู่ 35 เพราะฉะนัน้ ท่าน
ทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะพวกท่านไม่รู้
ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมือ่ ไร อาจจะมาในเวลา
ค่ำ� หรือเที่ยงคืน หรือในเวลาไก่ขัน หรือ
32
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รุ่งเช้า 36 ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหากเจ้าของบ้าน
กลับมาอย่างฉับพลัน ท่านอาจพบว่าพวก
ท่านกำ�ลังนอนหลับอยู่ 37 สิ่งที่เราบอกพวก
ท่านนั้น เราก็บอกคนทั้งหลายด้วยว่าจงเฝ้า
ระวังอยู่เถิด”
103
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แผนการประหารอีซา
ก่ อ นเทศกาลปั ส กา และเทศกาลกิ น
ขนมปังไร้เชื้อสองวัน พวกผู้นำ�ทางศาสนา
และพวกธรรมาจารย์วางอุบายที่จะจับอีซา
ประหารเสีย 2 แต่พวกเขาพูดกันว่า “อย่า
เพิ่งทำ�ในช่วงเทศกาลเลย เดี๋ยวประชาชน
จะวุ่นวาย”
1

อีซารับการชโลมที่เบธานี
ระหว่างทีอ่ ซี าอยูท่ หี่ มูบ่ า้ นเบธานี ในบ้าน
ของซีโมนคนทีเ่ คยเป็นโรคเรือ้ น ขณะเมือ่ นัง่
รับประทานอาหารอยู่นั้น มีหญิงคนหนึ่งถือ
ผอบน้ำ�มันหอมนารดาที่มีราคาแพงมากมา
หาท่าน แล้วเปิดผอบเทน้�ำ มันนัน้ ชโลมลงบน
ศีรษะของท่าน 4 แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกัน
ว่า “ทำ�ไมถึงมาทำ�ให้น�้ำ มันนีเ้ สียไปเปล่าๆ?
5
เพราะน้ำ�มันนี้เอาไปขายได้เงินมากกว่า
3
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สามร้อยเหรียญเงิน แล้วเอาไปแจกคนจน
ได้” พวกเขาจึงตำ�หนิหญิงคนนั้น 6 อีซาจึง
กล่าวกับคนเหล่านั้นว่า “อย่าตำ�หนินางเลย
ไปกวนใจนางทำ � ไม? นางทำ � สิ่ ง ดี สำ � หรั บ
เรา 7 เพราะว่าพวกท่านมีคนยากจนอยู่ด้วย
เสมอ และพวกท่านจะทำ�การดีต่อพวกเขา
เมื่อไหร่ก็ได้ แต่พวกท่านจะไม่มีเราอยู่ด้วย
เสมอไป 8 หญิ ง คนนี้ ทำ � สุ ด กำ � ลั ง ของนาง
แล้ว นางมาชโลมกายของเราล่วงหน้าก่อน
ที่จะมีการฝังศพของเรา 9 เราบอกความจริง
กับท่านทั้งหลายว่า สิ่งที่หญิงคนนี้ทำ�จะถูก
กล่าวขวัญถึงไปทุกหนแห่งทั่วโลกดุนยาที่มี
การประกาศข่าวดีเพือ่ เป็นการระลึกถึงนาง”
105

ยูดาสตกลงจะทรยศอีซา
ยูดาสอิสคาริโอทที่เป็นคนหนึ่งในพวก
สาวกสิบสองคน ไปหาพวกผู้นำ�ทางศาสนา
เพื่ อ จะมอบตั ว ท่ า นให้ แ ก่ พ วกเขา 11 เมื่ อ
10
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พวกเขาได้ ยิ น อย่ า งนั้ น ก็ ดี ใจและสั ญ ญา
ว่ า จะให้ เ งิ น แก่ ยู ด าส แล้ ว ยู ด าสจึ ง คอย
หาโอกาสที่ จ ะมอบตั ว อี ซ าให้ แ ก่ พ วกเขา
อีซารับประทานปัสกากับพวกสาวก
เมื่อถึงวันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้
เชื้อ ซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขาฆ่าลูกแกะสำ�หรับ
ปั ส กานั้ น พวกสาวกมาถามท่ า นว่ า “จะ
ให้พวกข้าพเจ้าไปจัดเตรียมปัสกาให้ท่าน
รับประทานที่ไหน?” 13 ท่านจึงส่งสาวกสอง
คนไป สั่งพวกเขาว่า “จงเข้าไปในเมือง แล้ว
จะมีชายคนหนึ่งทูนหม้อน้ำ�มาพบพวกท่าน
จงตามคนนั้นไป 14 เขาเข้าไปที่ไหน ก็ให้
บอกเจ้าของบ้านนั้นว่า ท่านอาจารย์ถามว่า
‘ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเรา
นัน้ อยูท่ ไี่ หน?’ 15 เจ้าของบ้านจะชีใ้ ห้เห็นห้อง
ใหญ่ชนั้ บนทีต่ กแต่งไว้แล้ว ทีน่ นั่ แหละ จงจัด
12
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เตรียมไว้ส�ำ หรับพวกเราเถิด” 16 สาวกสองคน
นั้นจึงออกไป เดินเข้าไปในเมือง และพบทุก
อย่างเหมือนถ้อยคำ�ที่ท่านกล่าวแก่พวกเขา
แล้วพวกเขาก็จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
17
เมื่อถึงเวลาค่ำ�แล้ว ท่านจึงมากับสาวก
สิบสองคน 18 ขณะกำ�ลังนัง่ รับประทานอาหาร
อยู่นั้น อีซากล่าวกับพวกเขาว่า “เราบอก
ความจริงกับท่านทัง้ หลายว่า คนหนึง่ ในพวก
ท่านจะทรยศเรา เป็นคนที่ร่วมรับประทาน
อาหารกับเรา” 19 พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์
และถามท่านทีละคนว่า “เป็นข้าพเจ้าหรือ?”
20
ท่านจึงตอบพวกเขาว่า “เป็นคนหนึ่งใน
สาวกสิ บ สองคนนี้ เป็ น คนที่ จิ้ ม อาหารใน
ชามเดียวกับเรา 21 เพราะบุตรมนุษย์จะต้อง
ไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่าน แต่วิบัติแก่
คนที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิด
มาจะดีกว่า”
107
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การตั้งพิธีมหาสนิท
ระหว่างอาหารมื้อนั้น อีซาหยิบขนมปัง
มา เมื่ อ ขอชุ โ กธแล้ ว ก็ หั ก ส่ ง ให้ แ ก่ เ หล่ า
สาวกกล่าวว่า “จงรับเถิด นี่เป็นกายของ
เรา” 23 แล้วท่านหยิบถ้วย เมื่อขอชุโกธแล้ว
จึงส่งให้พวกเขา พวกเขาก็รับไปดื่มทุกคน
24
แล้วท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “นี่เป็นโลหิต
ของเราซึ่ ง เป็ น โลหิ ต แห่ ง พั น ธสั ญ ญาที่ จ ะ
ต้องหลั่งออกเพื่อคนจำ�นวนมาก 25 เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่ดื่ม
น้�ำ จากผลของเถาองุ่นอีกต่อไปจนกว่าจะถึง
วันนั้น คือวันที่เราจะดื่มใหม่ในการปกครอง
ของอัลลอฮฺ”
22

อีซากล่าวถึงเรื่องที่เปโตรจะปฏิเสธ
เมือ่ ร้องเพลงสรรเสริญแล้ว พวกเขาก็พา
กันไปที่ภูเขามะกอกเทศ
26
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27
อีซากล่าวกับพวกสาวกว่า “พวกท่าน
ทุกคนจะทิ้งเรา เพราะมีคำ�เขียนไว้ในคัมภีร์
บริสุทธิ์ว่า ‘เราจะประหารผู้เลี้ยงแกะ และ
แกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไป’ 28 แต่หลัง
จากอัลลอฮฺทรงทำ�ให้เราฟื้นขึ้นมาแล้ว เรา
จะไปยังแคว้นกาลิลีกอ่ นพวกท่าน” 29 เปโตร
กล่าวกับท่านว่า “แม้ว่าทุกคนจะทิ้งท่าน แต่
ข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งท่าน” 30 อีซาจึงกล่าวกับเขา
ว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ในวันนี้คือ
ในคืนนีเ้ อง ก่อนไก่ขนั สองหน ท่านจะปฏิเสธ
เราสามครั้ง” 31 แต่เปโตรยืนยันว่า “แม้ว่า
ข้าพเจ้าจะต้องตายกับท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่
ปฏิเสธท่านเลย” เหล่าสาวกก็พูดเช่นนั้น
เหมือนกันทุกคน
109

อีซาขอดุอาอ์ในสวนเกทเสมนี
แล้วอีซากับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่ง
ชื่อเกทเสมนี ท่านกล่าวกับสาวกของท่าน
32
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ว่ า “จงนั่ ง อยู่ ที่ น่ี ข ณะที่ เราไปขอดุ อ าอ์ ”
33
ท่านก็พาเปโตร ยะอฺกูบ และยะหฺยาไป
ด้วย แล้วท่านเป็นทุกข์และหนักใจอย่างยิ่ง
34
จึงกล่าวกับเหล่าสาวกว่า “ใจเราเป็นทุกข์
แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด” 35 แล้วเดิน
ไปอีกหน่อยหนึ่ง ซบตัวลงที่ดินขอดุอาอ์ว่า
ถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากท่าน
36
ท่านกล่าวว่า “อับบา (พ่อ) ทุกสิ่งเป็นได้
สำ�หรับพระองค์ ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้น
ไปจากข้ า พระองค์ เ ถิ ด แต่ อ ย่ า ให้ เ ป็ น ไป
ตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็น
ไปตามพระทัยของพระองค์” 37 เมื่อกลับมา
ท่านเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่ จึงกล่าวกับ
เปโตรว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านยังนอนหลับหรือ?
จะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือ? 38 ท่าน
ทั้งหลายจงเฝ้าระวังและขอดุอาอ์ เพื่อจะไม่
ถูกการล่อลวง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง
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แต่กายยังอ่อนกำ�ลัง” 39 ท่านจึงไปขอดุอาอ์
อีกครั้งหนึ่ง กล่าวถ้อยคำ�เหมือนครั้งก่อน
40
เมื่อกลับมาอีกก็เห็นพวกสาวกนอนหลับ
อยู่ เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้น พวกเขา
ไม่รู้ว่าจะพูดกับท่านอย่างไร 41 เมื่อกลับมา
ครั้งที่สาม ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า “ท่าน
ยังจะนอนพักเหนือ่ ยต่อไปอีกหรือ? พอเถอะ
นีแ่ น่ะ เวลาทีบ่ ตุ รมนุษย์ถกู มอบไว้ในมือของ
คนบาปนัน้ มาถึงแล้ว 42 ลุกขึน้ ไปกันเถิด คนที่
ทรยศเรามาใกล้แล้ว”
111

การทรยศและการจับกุมอีซา
ท่ า นกล่ า วยั ง ไม่ ทั น ขาดคำ � ทั น ใดนั้ น
ยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสอง
คนนั้ น ก็ ม าหาท่ า นพร้ อ มกั บ ฝู ง ชนที่ ถื อ
ดาบถือไม้ตะบอง ซึ่งเป็นคนของพวกผู้นำ�
ทางศาสนา พวกธรรมาจารย์ และพวก
43
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ผู้ใหญ่ 44 คนที่ทรยศท่านก็ให้สัญญาณกับ
พวกเขาว่า “เราจุบคำ�นับใครก็คือคนผู้นั้น
แหละ จงจับและคุมตัวเขาไปให้แน่นหนา”
45
แล้วยูดาสก็ตรงเข้ามาหาท่านทันที พูด
ว่า “ท่านอาจารย์” และจุบท่าน 46 คนเหล่า
นั้นก็เข้าไปจับกุมท่าน 47 แต่มีคนหนึ่งที่ยืน
อยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูทาสของหัวหน้า
ทางศาสนาขาด 48 อีซากล่าวกับคนเหล่านั้น
ว่า “พวกท่านเห็นเราเป็นโจรหรือ ถึงได้ถือ
ดาบถือตะบองออกมาจับเรา 49 เราอยูก่ บั พวก
ท่านทุกวันและสั่งสอนในบริเวณพระวิหาร
แต่พวกท่านก็ไม่ได้จับเรา แต่ทุกอย่างจะ
ต้องสำ�เร็จตามคัมภีร์บริสุทธิ์” 50 แล้วสาวก
ทั้งหมดก็ละทิ้งท่านไว้และพากันหนีไป
ชายหนุ่มคนที่หนีไป
มีชายหนุม่ คนหนึง่ นุง่ ห่มเพียงแค่ผา้ ป่าน
ผืนหนึ่งตามท่านไป คนเหล่านั้นก็จับชาย
51
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หนุ่มคนนั้น 52 แต่เขาสลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้ง
แล้วเปลือยกายหนีไป
113

อีซาอยู่ต่อหน้าสภายาฮูดี
พวกเขานำ � ตั ว อี ซ าไปยั ง หั ว หน้ า ทาง
ศาสนา มีพวกผู้นำ�ทางศาสนา พวกผู้ใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่
นัน่ 54 ส่วนเปโตรนัน้ ติดตามอีซาไปห่างๆ จน
เข้าไปถึงลานบ้านของหัวหน้าทางศาสนา ไป
นั่งผิงไฟอยู่กับพวกทหารยาม 55 พวกผู้นำ�
ทางศาสนากับบรรดาสมาชิกสภากำ�ลังหา
พยานมาปรักปรำ�อีซา เพือ่ จะได้ประหารท่าน
แต่หาหลักฐานไม่ได้ 56 เพราะว่ามีหลายคน
มาเป็นพยานเท็จปรักปรำ�ท่าน แต่คำ�ให้การ
ของพวกเขาแตกต่างกัน 57 บางคนยืนขึ้น
เบิกความเท็จปรักปรำ�ท่านว่า 58 “ข้าพเจ้า
ได้ยินคนนี้กล่าวว่า ‘เราจะทำ�ลายพระวิหาร
นี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์ และภายในสาม
53
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วันเราจะสร้างวิหารอีกหลังหนึ่งที่ไม่ได้ถูก
สร้างด้วยมื อมนุ ษย์ ’ ” 59 แม้แต่ใ นเรื่อ งนี้
คำ � พยานของคนเหล่ า นั้ น ก็ ยั ง ไม่ ต รงกั น
60
หัวหน้าทางศาสนาจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลาง
ที่ชุมนุมถามอีซาว่า “ท่านไม่แก้ตัวในข้อหา
ที่พยานเขาตั้งมานี้หรือ?” 61 แต่ท่านนิ่งอยู่
ไม่ได้ตอบประการใด หัวหน้าทางศาสนา
จึ ง ถามท่ า นอี ก ว่ า “ท่ า นเป็ น อั ล -มะซี ฮฺ ผู้
เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺผู้ทรงสมควรแก่การ
ก้มกราบหรือ?” 62 อีซาตอบว่า “เราเป็น และ
ท่านทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์ นั่งข้างขวา
ของผู้ทรงฤทธานุภาพ และจะมาในเมฆแห่ง
ชั้นฟ้า” 63 หัวหน้าทางศาสนาจึงฉีกเสื้อของ
ตนแล้วกล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไรอีก?
64
ท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาท
อัลลอฮฺแล้ว ท่านทั้งหลายคิดอย่างไร?” คน
ทัง้ หลายจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะลงโทษถึง
ตาย 65 บางคนเริ่มถ่มน้ำ�ลายรดท่าน ปิดหน้า
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ท่าน ทุบตีท่าน แล้วพูดกับท่านว่า “ทำ�นาย
ซิ” และพวกทหารยามก็เอามือตบท่าน
115

เปโตรปฏิเสธอีซา
ระหว่างที่เปโตรอยู่ที่ลานบ้านข้างล่าง
มี ห ญิ ง คนหนึ่ ง ในพวกสาวใช้ ข องหั ว หน้ า
ทางศาสนาเดินมา 67 เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟ
อยู่ นางจ้องมองแล้วพูดว่า “เจ้าอยู่กับอีซา
ชาวนัซรอฮฺดว้ ยนี”่ 68 แต่เปโตรปฏิเสธว่า “ที่
เจ้าพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ” เปโตร
จึงออกไปที่ประตูบ้าน แล้วไก่ก็ขัน 69 เมื่อ
สาวใช้คนนั้นเห็นเปโตร ก็พูดขึ้นอีกกับคน
ที่ยืนอยู่ว่า “คนนี้เป็นพวกเขาด้วย” 70 แต่
เปโตรปฏิเสธ อีกครูห่ นึง่ คนทัง้ หลายทีย่ นื อยู่
ที่นั่นก็พูดกับเปโตรอีกว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ง
ในพวกนั้นแน่ๆ เพราะว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลี”
71
แต่เปโตรเริ่มสบถสาบานใหญ่ว่า “คนที่
66
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116
เจ้าพูดถึงนั้นข้าไม่รู้จัก” 72 ทันใดนั้นไก่ก็ขัน
เป็นครั้งที่สอง เปโตรจึงระลึกถึงถ้อยคำ�ที่
อีซากล่าวกับเขาว่า “ก่อนไก่ขนั สองหน ท่าน
จะปฏิเสธเราสามครัง้ ” เปโตรกลัน้ ความรูส้ กึ
ไม่อยู่ก็ร้องไห้
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อีซาอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองปีลาต

ทันทีทฟี่ า้ สาง เมือ่ พวกผูน้ �ำ ทางศาสนากับ
พวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และบรรดา
สมาชิกสภาก็ปรึกษากันแล้วจึงมัดอีซาพาไป
มอบไว้แก่ปีลาต 2 ปีลาตจึงถามท่านว่า “เจ้า
เป็นกษัตริย์ของพวกยาฮูดีหรือ?” ท่านตอบ
เขาว่า “ท่านเป็นคนพูดเองนะ” 3 แล้วพวก
ผู้นำ�ทางศาสนาก็กล่าวหาท่านหลายอย่าง
4
ปีลาตจึงถามท่านอีกว่า “เจ้าไม่ตอบอะไร
เลยหรือ? ดูซิ พวกเขากล่าวหาเจ้าหลาย
ประการทีเดียว” 5 แต่อีซาไม่ได้ตอบอะไรอีก
ปีลาตจึงประหลาดใจ
1

อีซาถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต
ในช่วงเทศกาล ปีลาตเคยปล่อยนักโทษ
คนหนึ่งให้ตามที่พวกเขาขอ 7 เวลานั้นมีคน
หนึ่ ง ชื่ อ บารั บ บั ส ถู ก จำ � คุ ก พร้ อ มกั บ พวก
6

มาระโก 15
118
กบฏที่ฆ่าคนตายระหว่างก่อความไม่สงบ
8
ฝูงชนจึงไปขอให้ปีลาตทำ�ในสิ่งที่ท่านเคย
ทำ�ให้พวกเขานั้น 9 ปีลาตจึงถามว่า “พวก
ท่านต้องการจะให้เราปล่อยกษัตริยข์ องพวก
ยาฮูดีหรือ?” 10 เพราะปีลาตรู้อยู่แล้วว่า พวก
ผู้ นำ � ทางศาสนามอบตั ว อี ซ าไว้ ด้ ว ยความ
อิจฉา 11 แต่พวกผู้นำ�ทางศาสนายุยงฝูงชน
ให้ขอปีลาตปล่อยบารับบัสแทน 12 ปีลาตจึง
ถามพวกเขาว่า “แล้วพวกท่านจะให้เราทำ�
อย่างไรกับคนนี้ที่พวกท่านเรียกว่ากษัตริย์
ของพวกยาฮูดี?” 13 เขาทั้งหลายร้องตะโกน
ว่า “ตรึงเขาที่กางเขน” 14 ปีลาตจึงถามว่า
“ตรึงทำ�ไม? เขาทำ�ผิดอะไร?” แต่ประชาชน
ยิ่งตะโกนว่า “ตรึงเขาที่กางเขน” 15 ปีลาต
ต้องการจะเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบารับบัสให้
แก่พวกเขา และเมือ่ ให้โบยตีอซี าแล้ว จึงมอบ
ให้พวกเขาเอาไปตรึงที่กางเขน
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พวกทหารล้อเลียนอีซา

พวกทหารจึงนำ�ท่านเข้าไปยังลานของ
ราชสำ�นัก (คือกองบัญชาการปรีโทเรียม)
แล้ ว เรี ย กพวกทหารทั้ ง กองมาประชุ ม กั น
17
พวกเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมให้ท่าน เอา
หนามสานเป็ น มงกุ ฎ มาสวมศี ร ษะท่ า น
18
แล้วคำ�นับท่านกล่าวว่า “ข้าแต่กษัตริยข์ อง
พวกยาฮูดี ขอทรงพระเจริญ” 19 แล้วพวกเขา
เอาไม้อ้อตีศีรษะของท่าน ถ่มน้ำ�ลายรดท่าน
และคุกเข่าลงกราบท่าน 20 เมื่อเยาะเย้ยท่าน
แล้ว พวกเขาก็ถอดเสือ้ สีมว่ งนัน้ ออก แล้วเอา
เสือ้ ผ้าของท่านมาสวมให้ และนำ�ท่านออกไป
เพื่อตรึงที่กางเขน
16

การตรึงอีซาที่กางเขน
มีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีน เป็นบิดา
ของอเล็กซานเดอร์และรูฟัส เดินทางจาก
21
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บ้ า นนอกมาตามเส้ น ทางนั้ น พวกเขาจึ ง
เกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของท่าน 22 พวก
เขาพาท่านมาถึงทีแ่ ห่งหนึง่ ชือ่ กลโกธา (แปล
ว่าสถานที่แห่งกะโหลกศีรษะ) 23 แล้วพวก
เขาเอาน้ำ�องุ่นหมักผสมกับมดยอบให้ท่าน
ดื่ม แต่ท่านไม่รับ 24 แล้วพวกเขาก็ตรึงท่านที่
กางเขน และเอาเสื้อผ้าของท่านมาจับฉลาก
แบ่งกัน เพื่อจะรู้ว่าใครได้อะไร 25 ขณะที่พวก
เขาตรึงท่านนั้นเป็นเวลาสามโมงเช้า 26 มีคำ�
จารึกข้อหาที่ลงโทษท่านไว้ว่า “กษัตริย์ของ
พวกยาฮูด”ี 27 และพวกเขาเอาโจรสองคนมา
ตรึงพร้อมกับท่าน ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้าย
คนหนึ่ง 29 คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้น
ก็พูดหมิ่นประมาทท่าน สั่นศีรษะเยาะเย้ย
ว่า “เฮ้ย เจ้าเป็นคนที่จะทำ�ลายพระวิหาร
แล้วสร้างขึ้นภายในสามวันนี่นา 30 จงช่วย
ตั ว เองให้ ร อดเถอะ แล้ ว ก็ ล งจากกางเขน
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เสียทีสิ” 31 ท่ามกลางพวกผู้นำ�ทางศาสนา
กับพวกธรรมาจารย์ ก็มีการเยาะเย้ยท่าน
เหมือนกันว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่
ช่วยตัวเองไม่ได้ 32 ขอเชิญอัล-มะซีฮกฺ ษัตริย์
แห่งพงศ์พันธุ์นบียะอฺกูบลงมาจากกางเขน
เดี๋ยวนี้เถอะ พวกเราจะได้เห็นและศรัทธา”
และสองคนนัน้ ทีถ่ กู ตรึงพร้อมกับท่านก็กล่าว
คำ�หยาบช้าต่อท่าน
121

การตายของอีซา
เมื่ อ ถึ ง เวลาเที่ ย งก็ เ กิ ด มื ด มั ว ทั่ ว
แผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง 34 พอถึงบ่ายสาม
โมง อีซาก็ร้องเสียงดังว่า “เอโลอี เอโลอี
ลามา สะบักธานี” แปลว่า “โอ้ ญาอัลลอฮฺ
โอ้ ญาอัลลอฮฺ ไฉนทรงทอดทิ้งบ่าวเสีย?”
35
บางคนที่ ยื น อยู่ ที่ นั่ น เมื่ อ ได้ ยิ น ก็ พู ด ว่ า
“ดูสิ เขากำ�ลังร้องเรียกนบีอิลยาส” 36 มีคน
33
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หนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำ�ชุบน้ำ�องุ่นหมักเปรี้ยว
เสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้ท่านดื่มแล้วกล่าวว่า
“คอยดูซิว่านบีอิลยาสจะมาเอาเขาลงหรือ
เปล่า?” 37 แล้วอีซาร้องเสียงดังแล้วก็ตาย
38
ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อน
ตั้งแต่บนตลอดล่าง 39 ส่วนนายร้อยที่ยืนอยู่
ตรงหน้าท่าน เมือ่ ได้ยนิ ท่านร้องเสียงดัง และ
เห็นว่าท่านตายอย่างไร จึงกล่าวว่า “ท่าน
ผู้นี้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺจริงๆ” 40 ผู้หญิง
กลุ่มหนึ่งก็เฝ้ามองอยู่แต่ไกล ในพวกผู้หญิง
เหล่านั้น มีมัรฺยัมชาวมักดาลา มัรฺยัมมารดา
ของยะอฺ กู บ น้ อ ยและของโยเสส และนาง
สะโลเม 41 ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นพวกที่ติดตาม
และปรนนิบัติท่าน เมื่อท่านอยู่ที่แคว้นกาลิลี
และยังมีผู้หญิงคนอื่นๆ อีกหลายคนที่ขึ้นมา
ยังบัยตุลมักดิสพร้อมกับท่าน
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การฝังศพของอีซา

เมื่อถึงเวลาพลบค่ำ� และเพราะเหตุว่า
วันนั้นเป็นวันเตรียมคือวันก่อนวันบริสุทธิ์
43
ยูสฟุ จากอาริมาเธียซึง่ เป็นสมาชิกสภาและ
เป็นที่นับถือของคนทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็น
คนที่กำ�ลังรอคอยการปกครองของอัลลอฮฺ
ไปหาปีลาตด้วยความกล้าหาญเพื่อขอศพ
ของอีซา 44 ปีลาตก็ประหลาดใจที่อีซาตาย
แล้ว จึงเรียกนายร้อยมาถามว่า ตายแล้วหรือ
45
เมือ่ รูเ้ รือ่ งจากนายร้อยแล้ว ท่านจึงมอบศพ
ให้แก่ยูสุฟ 46 แล้วยูสุฟก็ไปซื้อผ้าป่าน และ
นำ�ศพลงมา เอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วนำ�
ศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดจากศิลา แล้ว
กลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ 47 มัรฺยัมชาว
มักดาลา และมัรฺยัมมารดาของโยเสสได้เห็น
สถานที่ที่ศพถูกบรรจุไว้
42
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อีซาฟื้นขึ้นจากความตาย
เมื่อวันบริสุทธิ์ผ่านพ้นไปแล้ว มัรฺยัมชาว
มักดาลา มัรฺยัมมารดาของยะอฺกูบพร้อมกับ
นางสะโลเม ไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำ�ไป
ชโลมศพของท่าน 2 เวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์
พอดวงอาทิตย์ขึ้น พวกนางก็มาที่อุโมงค์
3
และกำ � ลั ง พู ด กั น อยู่ ว่ า “ใครจะช่ ว ยกลิ้ ง
ก้อนหินออกจากปากอุโมงค์” 4 เพราะเป็น
หินก้อนใหญ่ แต่เมื่อพวกนางมองดูก็เห็น
หินก้อนนั้นกลิ้งออกไปแล้ว 5 เมื่อพวกนาง
เข้าไปในอุโมงค์ ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งใส่
เสือ้ คลุมยาวสีขาวนัง่ อยูท่ างขวามือ พวกนาง
ก็ตกตะลึง 6 ชายหนุ่มคนนั้นบอกพวกนางว่า
“อย่ามัวตะลึงอยูเ่ ลย พวกท่านมาหาอีซาชาว
นัซรอฮฺผู้ถูกตรึงที่กางเขนซินะ อัลลอฮฺทรง
ทำ�ให้ท่านฟื้นขึ้นมาแล้ว ท่านไม่ได้อยู่ที่นี่
1
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จงดูทที่ วี่ างศพของท่านเถิด 7 พวกท่านจงไป
บอกพวกสาวกของอีซารวมทัง้ เปโตรด้วยว่า
อีซาจะไปที่แคว้นกาลิลีก่อนพวกท่าน ที่นั่น
แหละพวกท่านจะเห็นอีซา ดังทีอ่ ซี ากล่าวกับ
พวกท่านไว้แล้ว” 8 หญิงเหล่านั้นจึงออกจาก
อุโมงค์แล้วรีบหนีไป เพราะพิศวงงงงวยและ
ตกใจจนตั ว สั่ น พวกนางไม่ ไ ด้ พู ด กั บ ใคร
เพราะกลัว
125

อีซาปรากฏแก่มัรฺยัมชาวมักดาลา
[ 9 หลังจากท่านฟืน้ ขึน้ มาในวันเวลารุง่ เช้า
วันอาทิตย์ ท่านปรากฏแก่มรั ยฺ มั ชาวมักดาลา
ก่อน คือมัรฺยัมคนที่ท่านขับชัยฏอนออกเจ็ด
ตน 10 มัรฺยัมจึงไปบอกบรรดาคนที่เคยอยู่กับ
ท่านมาก่อน ขณะทีพ่ วกเขากำ�ลังร้องไห้เป็น
ทุกข์ 11 เมื่อพวกเขาได้ยินว่าท่านมีชีวิตอยู่
และมัรฺยัมได้เห็นท่านแล้ว พวกเขายังไม่เชื่อ
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อีซาปรากฏแก่สาวกสองคน
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ท่านปรากฏ
กายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคน ขณะที่พวก
เขากำ�ลังเดินทางออกไปนอกเมือง 13 สาวก
สองคนนั้นจึงกลับมาบอกสาวกคนอื่นๆ แต่
พวกเขาไม่เชื่อ
12

การประทานคำ�บัญชาแก่ซอฮาบะฮฺ
หลังจากนั้นท่านปรากฏกับสาวกสิบเอ็ด
คน ขณะพวกเขากำ�ลังนั่งรับประทานอาหาร
อยู่ ท่านตำ�หนิพวกเขาในเรื่องความสงสัย
และใจดื้อดึง เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่
ได้เห็นท่าน เมื่อท่านฟื้นขึ้นมาแล้ว 15 ท่าน
สัง่ พวกสาวกว่า “พวกท่านจงออกไปทัว่ โลก
ดุนยา ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุกคน 16 ใคร
ศรัทธาและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่
ศรัทธาจะต้องถูกลงโทษ 17 มีผู้ศรัทธาที่ไหน
14
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สัญญาณเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขา
จะขับชัยฏอนออกโดยนามของเรา พวกเขา
จะพู ด ภาษาแปลกๆ 18 พวกเขาจะจั บ งู ไ ด้
ด้วยมือเปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มัน
จะไม่ทำ�อันตรายแก่พวกเขา และพวกเขา
จะวางมือบนคนเจ็บคนป่วย แล้วคนเหล่า
นั้นจะหายโรค”
127

อีซาขึ้นสู่สรวงสวรรค์
หลังจากอีซาผู้เป็นเจ้านายสั่งพวกเขา
แล้ว อัลลอฮฺก็ทรงรับท่านขึ้นสู่สรวงสวรรค์
นั่งที่เบื้องขวาของอัลลอฮฺ 20 พวกสาวกจึง
ออกไปสั่งสอนทุกแห่งหน และพระผู้เป็นเจ้า
ทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุน
คำ�สอนของพวกเขา ด้วยการให้มีสัญญาณ
ประกอบคำ�สอน]
19

