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At the compound of the Catholic Redemptorist Center in Pattaya there is a Chapel that looks like a
Buddhist temple – from its architectural design as well as from the murals inside the building. When you
look closer, you will discover that the murals show stories from the Christian gospel (and from the history
of the Catholic Mission in Thailand).
From the first time I looked at them, these murals have touched me – because there are still only a few
“Thai-Style” biblical images in existence, and because these murals widen the perspective so strongly:
Christ being born in many cultures, thus giving rise to the opportunity to discover again and again new
aspects of the gospel of Jesus.

ที่บริเวณ คาทอลิก ศูนยพระมหาไถที่พัทยา มีโบสถที่มีลักษณะคลายกับวัดในพุทธศาสนา – จากการออกแบบสถาปตยกรรม
รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคาร เมื่อมองใกล ๆ จะพบวาเปนเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีเนื้อหาแสดงถึงเรื่องราวจากพระ
กิตติคุณแหงพระคัมภีรใหม (และประวัติความเปนมาในการประกาศขาวประเสริฐของภารกิจคาทอลิกในประเทศไทย)
จาก ครั้งแรกที่ไดดูภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกลาวทําใหผมเกิดความสนใจ และอีกเหตุผลหนึ่งคือ –
ที่ผานมาภาพเกี่ยวกับเรื่องราวพระคัมภีรในรูปแบบ “ความเปนไทย” นั้น มีนอยมาก
และนั่นเปนการขยายมุมมองวาพระคริสตทรงบังเกิดในหลายวัฒนธรรม
ซึ่งทําใหเรามีโอกาสไดพบแงมุมใหมครั่งแลวครั้งเลาอยางนาพิศวงใน เรื่องราวของพระเยซู
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Auf dem Gelände des katholischen Redemptoristen Zentrums in Pattaya gibt es eine Kapelle, die sowohl vom Gesamtbaustil her als
auch von der Innenausmalung wie ein buddhistischer Tempel gestaltet ist. Erst bei näherem Hinsehen entdeckt man, dass die Wandmalereien vom Inhalt her Geschichten aus
den neutestamentlichen Evangelien (und aus
der katholischen Missionsgeschichte Thailands) darstellen.
Vom ersten Sehen an haben mich diese Bilder angerührt – auch deshalb, weil es bisher
nur wenig biblische Bilder im „Thai-Stil“
gibt – und weil sie den Blick dafür weiten,
dass Christus eben in vielen Kulturen geboren wird, und dass wir dabei die Chance haben, staunend immer wieder noch Neues in
der Geschichte Jesu zu entdecken.
Ulrich Holste-Helmer, Bangkok 2016
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Gospel according to St. Luke, Chapter 2
1 In those days Caesar Augustus issued a decree
that a census should be taken of the entire Roman
world. 2 (This was the first census that took place
while[a] Quirinius was governor of Syria.) 3 And
everyone went to their own town to register.4 So
Joseph also went up from the town of Nazareth in
Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David,
because he belonged to the house and line of David.
5
He went there to register with Mary, who was
pledged to be married to him and was expecting a
child. 6 While they were there, the time came for the
baby to be born, 7 and she gave birth to her
firstborn, a son. She wrapped him in cloths and
placed him in a manger, because there was no guest
room available for them.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตลุบทที่ 2
1 ในเวลานั้น จักรพรรดิ ออกัสตัส ออกคําสั่งใหประชาชนทุกคนทั่วทั้งอาณาจักรโรมันกลับไปบานเกิดของตนเพื่อจดทะเบียนสํามะโนครัว 2 ครั้งนี้เปนการจด
ทะเบียนสํามะโนครัวครั้งแรก เกิดขึน้ ในสมัยคีรินิอัสเปนเจาเมืองซีเรีย 3 ทุกคนจึงกลับไปที่บานเกิดของตน 4 โยเซฟซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกษัตริยดาวิด จึงตอง
ออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธ ในแควนกาลิลี ไปเมืองเบธเลเฮมในแควนยูเดีย ซึ่งเปนบานเกิดของกษัตริยดาวิด 5 เขาพามารียคูหมั้นของเขาซึ่งตั้งทองอยูไ ปดวย
เพื่อไปจดทะเบียนสํามะโนครัวดวยกัน 6 ในระหวางที่พวกเขาอยูท ี่นั่นก็ถึงกําหนดที่มารียจ ะคลอดลูก 7 มารียคลอดลูกเปนผูชาย นางจึงเอาผาออมพันเด็กทารก
นั้นวางไวบนรางหญา เพราะไมมีที่ไหนวางใหพวกเขาพักเลยพวกคนเลี้ยงแกะ ไดยินขาวเกี่ยวกับพระเยซู
5

Evangelium nach Lukas, Kapitel 2
Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und
für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius
Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazaret, ging
er nach Judäa in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David.
Dorthin ging er, um sich
einschreiben zu lassen,
zusammen mit Maria,
seiner Verlobten; die war
schwanger. Während sie
dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Und Maria gebar
ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in
eine Futterkrippe im
Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen
Platz gefunden.
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.8 And there were shepherds living out in the fields
nearby, keeping watch over their flocks at night. 9 An
angel of the Lord appeared to them, and the glory of the
Lord shone around them, and they were terrified. 10 But
the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you
good news that will cause great joy for all the people.
11
Today in the town of David a Savior has been born to
you; he is the Messiah, the Lord. 12 This will be a sign to
you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in
a manger.”13 Suddenly a great company of the heavenly
host appeared with the angel, praising God and
saying,14 “Glory to God in the highest heaven, and on
earth peace to those on whom his favor rests.”15 When
the angels had left them and gone into heaven, the
shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem
and see this thing that has happened, which the Lord
has told us about.” 16 So they hurried off and found
Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the
manger. 17 When they had seen him, they spread the
word concerning what had been told them about this
child, 18 and all who heard it were amazed at what the
shepherds said to them. 19 But Mary treasured up all
these things and pondered them in her heart. 20 The
shepherds returned, glorifying and praising God for all
the things they had heard and seen, which were just as
they had been told.
7

8 ที่ทุงหญานอกหมูบาน มีคนเลี้ยงแกะที่กําลังดูแลฝูงแกะอยูใน
ตอนกลางคืน 9 ทูตสวรรคองคหนึ่งขององคเจาชีวิตมาปรากฏตัว
ใหพวกเขาเห็น และรัศมีขององคเจาชีวิตสองสวางลอมรอบพวก
เขา พวกเขาตกใจกลัวมาก 10 แตทูตสวรรคพูดวา “ไมตองกลัว
เรามีขาวดีมาบอก เปนขาวที่จะทําใหทุกคนดีใจ 11 เพราะวันนี้
พระผูชวยใหรอดมาเกิดแลวที่เมืองของดาวิด
พระองคคือ
พระคริสต องคเจาชีวิต 12 สิ่งที่จะบอกใหเจารูวาเปนพระองค
คือ เจาจะพบเด็กทารกที่นอนอยูในรางหญาและมีผาออมหอตัวไว”
13 ในทันใดนั้น ก็มีทูตสวรรคหมูใหญลงมาจากสวรรค มารวม
กับทูตสวรรคองคแรกนั้น และพากันรองสรรเสริญพระเจาวา 14
“สรรเสริญพระเจาบนสวรรคสูงสุด และขอใหคนที่ทําใหพระเจา
พอใจ ไดรับสันติสุขในโลกนี้”15 เมื่อทูตสวรรคกลับสูสวรรค
แลว คนเลี้ยงแกะก็พูดกันวา “ไปเมืองเบธเลเฮมกันเถอะ จะไดไป
ดูสิ่งที่องคเจาชีวิตบอกกับพวกเรา”16 พวกเขารีบไป และไดพบ
มารียกับโยเซฟพรอมกับเด็กทารกนอนอยูใ นรางหญา 17 เมื่อ
เห็นเด็กทารกแลว พวกเขาก็เลาใหคนที่อยูทนี่ ั่นฟงวาทูตสวรรคพูด
อะไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้ 18 เมื่อพวกเขาไดยินอยางนั้น ก็
ประหลาดใจมาก 19 แตมารียก็เก็บเรื่องนี้ไวในใจและนึกถึงเรื่อง
นี้อยูเสมอๆ 20 เมื่อคนเลี้ยงแกะกลับไปแลว พวกเขาก็ยกยอง
สรรเสริญพระเจาสําหรับสิ่งที่พวกเขาไดยินและไดเห็นมา ซึ่งเกิด
ขึ้นจริงตามที่ทูตสวรรคไดบอกไว

In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten
Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des
Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte
sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der
Retter geboren worden, in der Stadt Davids: Christus, der
Herr! Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt:
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Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden,
das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe.« Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen; die priesen Gott und riefen: »Groß ist von jetzt an
Gottes Herrlichkeit im Himmel; denn sein
Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu
den Menschen, die er erwählt hat und
liebt!« Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: »Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen
ist, was Gott uns bekannt gemacht hat!«
Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden
Maria und Josef und bei ihnen das Kind in
der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem
Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten
erzählten. Maria aber bewahrte alle diese
Worte in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten
wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott
für das, was sie gehört und gesehen hatten.
Es war alles genau so, wie es ihnen der
Engel gesagt hatte.

Gospel according to St. Matthew, Chapter 2
After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the
time of King Herod, Magi] from the east came to
Jerusalem 2 and asked, “Where is the one who has been
born king of the Jews? We saw his star when it rose and
have come to worship him.9 After they had heard the
king, they went on their way, and the star they had seen
when it rose went ahead of them until it stopped over
the place where the child was. 10 When they saw the
star, they were overjoyed. 11 On coming to the house,
they saw the child with his mother Mary, and they
bowed down and worshiped him. Then they opened
their treasures and presented him with gifts of gold,
frankincense and myrrh.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 2
1 พระเยซู เกิดที่หมูบานเบธเลเฮมในแควนยูเดีย ในสมัยของกษัตริยเฮโรด ตอมามีพวกโหราจารยเดินทางมาจากทิศตะวันออกเขามาที่เมืองเยรูซาเล็ม 2 มา
ถามวา “รูหรือเปลาวาเด็กคนนั้นที่เกิดมาเปนกษัตริยของชาวยิวอยูที่ไหน พวกเราเห็นดวงดาวของพระองคขึ้นอยูทางทิศตะวันออก จึงเดินทางมาเพื่อนมัสการ
พระองค” 9 เมื่อกษัตริยเฮโรดสั่งเสร็จแลว พวกโหราจารยก็ตามดาวดวงนั้นที่พวกเขาเห็นขึ้นอยูท างทิศตะวันออกไป ดาวดวงนั้นนําพวกเขาไปหยุดอยูเ หนือที่
ที่เด็กชายคนนั้นอยู 10 เมื่อพวกโหราจารยเห็นอยางนั้นก็ดีใจมาก 11 จึงพากันเขาไปในบาน และพบเด็กชายกับมารียแมของเด็ก พวกเขาจึงกราบนมัสการ
เด็กนั้น พรอมกับเอาทองคํา กํายาน และมดยอบ ออกมาใหเปนของขวัญกับเด็กชาย
9

Evangelium nach Matthäus, Kapitel 2
Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten
nach Jerusalem und fragten:»Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern
aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen.«
Und der Stern, den sie
schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten,
ging ihnen voraus. Genau
über der Stelle, wo das
Kind war, blieb er stehen.
Als die Sterndeuter den
Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie
gingen in das Haus und
fanden das Kind mit seiner
Mutter Maria. Da warfen
sie sich vor ihm zu Boden
und ehrten es als König.
Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten
sie vor ihm nieder: Gold,
Weihrauch und Myrrhe.
10
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When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. “Get up,” he said, “take
the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search
for the child to kill him.”14 So he got up, took the child and his mother during the night and left for
Egypt, 15 where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through
the prophet: “Out of Egypt I called my son.” 16 When Herod realized that he had been outwitted by the
Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were two
years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi.
13 เมื่อพวกโหราจารยกลับไปแลว ทูตขององคเจาชีวิตมาเขาฝน
โยเซฟและบอกวา “ลุกขึ้น พาเด็กกับแมของเด็กหนีไปอยูที่อียิปต แลว
ใหอยูท ี่นั่นจนกวาจะบอกใหกลับมา เพราะกษัตริยเฮโรด กําลังจะสง
คนมาตามฆาเด็กคนนี้” 14 โยเซฟจึงลุกขึ้น และพาเด็กพรอมกับแม
ของเด็กออกเดินทางไปอียิปตในคืนนั้นเลย 15 พวกเขาอยูที่นั่นจน
กษัตริยเฮโรดตาย ซึ่งก็เปนไปตามที่องคเจาชีวิตเคยพูดผานมาทางผูพูด
แทนพระเจา วา “เราไดเรียกลูกของเราออกมาจากอียิปต เฮโรดฆาพวก
เด็กชาย ในหมูบานเบธเลเฮม 16 เมื่อกษัตริยเฮโรด รูวาโดนพวก
โหราจารยหลอก ก็โกรธมาก จึงสั่งใหคนไปฆาเด็กผูชายทุกคนที่มีอายุ
ตั้งแตสองขวบลงมาที่อยูใ นหมูบานเบธเลเฮม และบริเวณใกลเคียงแถว
นั้น เพราะพวกโหราจารยบอกกับกษัตริยวา พวกเขาเห็นดวงดาว
ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อสองปมาแลว
11

Die Sterndeuter waren gegangen.
Sieh doch: Ein Engel des Herrn erschien Josef im Traum und sagte:»Steh auf! Nimm das Kind und
seine Mutter und flieh nach
Ägypten! Bleibe dort, bis ich es dir
sage! Denn Herodes wird das Kind
suchen, um es zu töten.« Josef stand
mitten in der Nacht auf, nahm das
Kind und seine Mutter und zog mit
ihnen nach Ägypten. Dort blieb er
bis zum Tod von Herodes. Dadurch
ging in Erfüllung, was Gott durch
den Propheten gesagt hat: »Aus
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« Herodes merkte bald, dass
ihn die Sterndeuter getäuscht hatten.
Da wurde er sehr zornig. Er ließ alle
Kinder in Betlehem und in der ganzen Umgebung töten: alle, die zwei
Jahre und jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von
den Sterndeutern erfragt hatte.
12

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตมารกบทที่ 1

Gospel according to St. Mark, Chapter 1
4

And so John the Baptist appeared in the
wilderness, preaching a baptism of repentance for
the forgiveness of sins. 5 The whole Judean
countryside and all the people of Jerusalem went out
to him. Confessing their sins, they were baptized by
him in the Jordan River. 6 John wore clothing made
of camel’s hair, with a leather belt around his waist,
and he ate locusts and wild honey. 7 And this was his
message: “After me comes the one more powerful
than I, the straps of whose sandals I am not worthy
to stoop down and untie. 8 I baptize you with water,
but he will baptize you with] the Holy Spirit.”
9
At that time Jesus came from Nazareth in Galilee
and was baptized by John in the Jordan. 10 Just as
Jesus was coming up out of the water, he saw
heaven being torn open and the Spirit descending on
him like a dove. 11 And a voice came from heaven:
“You are my Son, whom I love; with you I am well
pleased.” 12 At once the Spirit sent him out into the
wilderness, 13 and he was in the wilderness forty
days, being tempted by Satan. He was with the wild
animals, and angels attended him.
13

4 แลวยอหนคนทําพิธีจุมน้ํา มาปรากฏตัวในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง และสั่งสอนวา “ใหกลับตัวกลับใจเสียใหมและรับพิธีจุมน้ํา
แลวพระเจาจะยกโทษความผิดบาปของพวกคุณ” 5 คนทั่วแควน
ยูเดียและคนจากเมืองเยรูซาเล็มไดมาหายอหนและสารภาพความ
บาปทั้งหลายของพวกเขา ยอหนจึงทําพิธีจุมน้ําใหกับพวกเขาใน
แมน้ําจอรแดน 6 ยอหนใสเสื้อผาที่ทําจากขนอูฐ ใชหนังสัตวคาด
เอว กินจักจั่นและน้ําผึ้งปาเปนอาหาร 7 ยอหนประกาศวา “จะมี
คนหนึ่งมาทีหลังผม เขาจะยิ่งใหญกวาผมมาก แมแตเชือกรองเทา
ของเขา ผมยังไมมีคาพอทีจ่ ะกมลงไปแกให 8 ผมทําพิธีจุมให
พวกคุณดวยน้ํา
แตเขาคนนั้นจะจุมพวกคุณดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”
9 ในเวลานั้น พระเยซูเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแควนกาลิลีไป
ใหยอหนทําพิธีจุมน้ําใหในแมน้ําจอรแดน 10 ทันทีที่พระองค
โผลพนน้ําขึ้นมา ก็เห็นทองฟาแหวกออก และเห็นพระวิญญาณที่
เหมือนนกพิราบลงมาสถิตอยูกับพระองค 11 มีเสียงจากสวรรค
วา “ลูกเปนลูกที่รักของพอ พอพอใจในตัวลูกมาก”12 เมื่อเสียง
นั้นเงียบลง พระวิญญาณสงพระเยซูเขาไปอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง 13 ถึงสี่สิบวัน พระองคอยูท ี่นั่นกับสัตวปา ซาตาน มา
ลองใจพระองค หลังจากนั้นพวกทูตสวรรคไดมาดูแลพระองค

Evangelium nach Markus, Kapitel 1
So ist es eingetroffen: Johannes trat in der Wüste auf
und verkündete den Menschen: »Lasst euch taufen!
Ändert euer Leben! Gott will euch eure Schuld vergeben!« Und die Menschen strömten zu ihm aus ganz
Judäa und Jerusalem. Sie ließen sich von ihm im Fluss
Jordan taufen und bekannten ihre Schuld. Johannes
trug einen Umhang aus Kamelhaar und um seine Hüfte
einen Ledergürtel. Er aß Heuschrecken und Honig von
Wildbienen. Und er verkündete:»Nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert,
mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen
aufzuschnüren. Ich habe euch mit Wasser getauft. Aber seine Taufe gibt euch den Heiligen Geist.« Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und wurde
von Johannes im Jordan getauft. Und als Jesus aus
dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss. Und
der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube.
Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel: »Du bist
mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude.«
Danach trieb der Geist Jesus hinaus in die Wüste. Dort
wurde er vierzig Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Jesus lebte bei den wilden Tieren und die Engel
brachten ihm zu essen.
14

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตมารกบทที่ 1 & 2

Gospel according to St. Mark,
Chapter 1&2
1, 14

After John was put in prison, Jesus went into
Galilee, proclaiming the good news of God. 15 “The
time has come,” he said. “The kingdom of God has
come near. Repent and believe the good news!”
16
As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw
Simon and his brother Andrew casting a net into
the lake, for they were fishermen. 17 “Come, follow
me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for
people.” 18 At once they left their nets and followed
him. 19 When he had gone a little farther, he saw
James son of Zebedee and his brother John in a
boat, preparing their nets. 20 Without delay he
called them, and they left their father Zebedee in
the boat with the hired men and followed him.

1, 14 หลังจากที่ยอหนถูกจับขังคุก พระเยซูไปที่แควนกาลิลีและเริ่ม
ประกาศขาวดีของพระเจา 15 พระองคประกาศวา “ถึงเวลาแลว อาณา
จักรของพระเจาใกลเขามาแลว กลับตัวกลับใจเสียใหมและเชื่อในขาวดีนี้
ซะ”
16 ขณะที่พระเยซูเดินอยูร ิมฝงทะเลสาบกาลิลี พระองคเห็นเปโตร [กับ
อันดรูวนองชายของเขากําลังเหวี่ยงแหจับปลากันอยู เพราะพวกเขาเปน
ชาวประมง 17 พระองคพูดกับพวกเขาวา “ตามเรามาเถอะ แลวเราจะ
สอนใหจับคนแทนจับปลา” 18 พวกเขาจึงทิ้งแหและตามพระเยซูไปทัน
ที 19 พระองคเดินตอไปอีกนิดหนึ่ง ก็เห็นยากอบลูกชายของเศเบดีกับ
ยอหนนองชายของเขากําลังซอมแซมแหอยู 20 ทันใดนั้นพระองคเรียก
พวกเขา ทั้งสองไดปลอยใหพอของเขาอยูใ นเรือกับพวกลูกจาง แลวตาม
พระองคไป

2,14

2, 14 ขณะที่พระองคเดินมาตามทางนั้นก็เห็นเลวี ลูกของอัลเฟอัสนั่ง
อยูท ี่ดานเก็บภาษี พระองคพูดกับเขาวา “ตามเรามา”เลวีก็ลุกขึ้นตาม
พระองคไปทันที

As he walked along, he saw Levi son of
Alphaeus sitting at the tax collector’s booth.
“Follow me,” Jesus told him, and Levi got up and
followed him.

15

Evangelium nach Markus, Kapitel 1 &2
Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die Gute Nachricht von Gott:»Die von Gott
bestimmte Zeit ist da. Sein Reich wird sichtbar in
der Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser
Guten Nachricht.«
Jesus kam zum See Gennesaret und ging am Ufer
entlang. Dort sah er Simon und seinen Bruder
Andreas. Sie warfen ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen: »Kommt, folgt
mir! Ich mache euch zu Menschenfischern.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.
Ein kleines Stück weiter sah er Jakobus, den
Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes
in ihrem Boot. Sie flickten gerade ihre Netze. Sofort rief er sie. Sie ließen ihren Vater Zebedäus
mit seinen Gehilfen im Boot zurück und folgten
ihm.
Und als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des
Alphäus. Der saß an seiner Zollstation. Jesus sagte zu ihm: »Komm, folge mir!« Da stand Levi auf
und folgte ihm.
16

Gospel according to St. Mark, Chapter 2 & 10
15

While Jesus was having dinner at Levi’s house, many
tax collectors and sinners were eating with him and his
disciples, for there were many who followed him.
16
When the teachers of the law who were Pharisees saw
him eating with the sinners and tax collectors, they asked
his disciples: “Why does he eat with tax collectors and
sinners?” 17 On hearing this, Jesus said to them, “It is
not the healthy who need a doctor, but the sick. I have
not come to call the righteous, but sinners.”
10,17

As Jesus started on his way, a man ran up to him
and fell on his knees before him. “Good teacher,” he
asked, “what must I do to inherit eternal life?” 18 “Why
do you call me good?” Jesus answered. “No one is
19
good—except
God
alone.
You
know
the
commandments: ‘You shall not murder, you shall not
commit adultery, you shall not steal, you shall not give
false testimony, you shall not defraud, honor your father
and mother.’” 20 “Teacher,” he declared, “all these I
have kept since I was a boy.” 21 Jesus looked at him and
loved him. “One thing you lack,” he said. “Go, sell
everything you have and give to the poor, and you will
have treasure in heaven. Then come, follow me.” 22 At
this the man’s face fell. He went away sad, because he
had great wealth.
17

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตมารกบทที่ 2 & 10
15 เย็นวันนั้นเมื่อพระองคกินอาหารอยูที่บานเลวี ก็มีพวกคนเก็บภาษี
และคนบาปจํานวนมาก มากินอาหารรวมกับพระองคและพวกศิษย มี
คนพวกนี้ที่มาติดตามพระองคเยอะมาก 16 เมื่อครูสอนกฎปฏิบัติ
บางคนที่เปนพวกฟาริสีเห็นเขา ก็ถามพวกศิษยของพระเยซูวา “ทําไม
เขาถึงกินอาหารกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาป”17 เมื่อพระองค
ไดยินก็ตอบวา “คนสบายดีไมตองการหมอหรอก แตคนปวยตองการ
หมอ เราไมไดมาเพื่อเรียกคนดี แตมาเพื่อเรียกคนบาป”
10, 17 ในขณะที่พระองคเริ่มออกเดินทางนั้นก็มีชายหนุมคนหนึ่ง
วิ่งเขามาคุกเขาลงตอหนาพระองค แลวถามวา “อาจารยผูประเสริฐ ผม
จะตองทํายังไงถึงจะมีชีวิตกับพระเจาตลอดไปครับ”
18 พระเยซูตอบวา “คุณเรียกเราวาผูประเสริฐทําไม ไมมีใคร
ประเสริฐหรอก นอกจากพระเจาเทานั้น 19 คุณก็รูกฎปฏิบัติดีอยูแลว
นี่ ที่วาอยาฆาคน อยามีชู อยาขโมย อยาเปนพยานเท็จ อยาโกง และ
ใหเคารพนับถือพอแม ”20 คนหนุมคนนั้นก็วา “อาจารยครับ ผม
รักษากฎทุกขอนี้มาตั้งแตเด็กแลวครับ”21 พระเยซูมองเขาดวยความ
รักและพูดวา “แตคุณยังขาดอยูอ ีกอยางหนึ่ง คือใหไปขายทรัพยสมบัติ
ทุกอยางที่คุณมีแลวเอาเงินไปแจกจายใหกับคนยากจน และคุณก็จะมี
ทรัพยสมบัติอยูใ นสวรรค แลวมาติดตามเรา”22 เมื่อไดยินพระเยซูพูด
อยางนี้ เขาก็เดินจากไปดวยความเศรา เพราะเขาร่ํารวยมาก

Evangelium nach Markus, Kapitel 2 & 10
Später war Jesus bei Levi zu Hause zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere mit Schuld beladene
Menschen aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Es
waren inzwischen viele, die Jesus folgten. Und die
Schrift-gelehrten unter den Pharisäern sahen, dass
Jesus mit schuldbeladenen Menschen und Zolleinnehmern aß. Da sagten sie zu seinen Jüngern:
»Wie kann er mit Zolleinnehmern und solchen
Menschen essen?« Jesus hörte das und gab ihnen
zur Antwort: »Nicht die Gesunden brauchen einen
Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind.«
Jesus machte sich wieder auf den Weg. Da kam ein
Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und
fragte ihn: »Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme?« Jesus antwortete ihm:
»Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem: Gott. Du kennst doch die Gebote: ›Du sollst
nicht töten. Du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter.‹« Aber der Mann sagte: »Lehrer, das
alles befolge ich seit meiner Jugend.« Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: »Eins fehlt
dir: Geh los. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben. Dann komm und folge mir!« Der Mann war unglücklich über das, was Jesus sagte,
und er ging traurig weg. Denn er hatte großen Grundbesitz.
18

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตจอหนบทที่ 20

Gospel according to St. John, Chapter 2
2 On the third day a wedding took place at Cana in
Galilee. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his
disciples had also been invited to the wedding. 3 When
the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They
have no more wine.” Woman, why do you involve
me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.”5 His
mother said to the servants, “Do whatever he tells
you.”6 Nearby stood six stone water jars, the kind used
by the Jews for ceremonial washing, each holding
from twenty to thirty gallons. 7 Jesus said to the
servants, “Fill the jars with water”; so they filled them
to the brim. 8 Then he told them, “Now draw some out
and take it to the master of the banquet.”They did so,
9
and the master of the banquet tasted the water that
had been turned into wine. He did not realize where it
had come from, though the servants who had drawn
the water knew. Then he called the bridegroom aside
10
and said, “Everyone brings out the choice wine first
and then the cheaper wine after the guests have had
too much to drink; but you have saved the best till
now.” 11 What Jesus did here in Cana of Galilee was
the first of the signs through which he revealed his
glory; and his disciples believed in him.
19

1 ในวันที่สาม มีงานแตงงานที่หมูบานคานาในแควนกาลิลี แมของ
พระเยซูก็อยูที่นั่นดวย 2 พระเยซูและศิษยของพระองคก็ไดรับเชิญ
มาในงานนี้เหมือนกัน 3 เมื่อเหลาองุนหมด แมของพระเยซูมาบอก
พระองควา “เหลาองุนหมดแลว”4 พระเยซูพูดวา “แมครับ มา
บอกลูกทําไม ตอนนี้ยังไมถึงเวลาของลูก”5 แลวแมของพระเยซูก็
ไปบอกกับพวกคนใชวา “เขาสั่งอะไร ก็ใหทําตามนั้นนะ”6 มีโอง
ใสน้ํา ตั้งอยูท ี่นั่นหกใบ เพื่อใชในพิธชี ําระลาง 7 พระเยซูไดสั่ง
พวกคนใชวา “ไปตักน้ําใสโองพวกนัน้ ใหเต็ม” พวกเขาก็ตักน้ําใส
จนเต็มถึงปากโอง 8 แลวพระองคสั่งอีกวา “ตักน้ํานี้ไปใหผูดูแล
งานเลี้ยงสิ”พวกคนใชก็ตักน้ําไปใหผูดูแลงานเลี้ยง 9 เมือ่ ผูดูแลงาน
เลี้ยงไดชิมน้ําที่กลายเปนเหลาองุนแลว (โดยที่เขาไมรูวา เหลาองุน
นั้นมาจากไหน มีแตพวกคนใชที่ตักน้ํานั้นมาเทานั้นที่รู) ผูดูแลงาน
เลี้ยงก็เรียกเจาบาวมาบอกวา 10 “ใครๆเขาก็เอาเหลาองุนดีๆออก
มาใหแขกดื่มกอน พอดื่มจนเมาไดที่แลวถึงจะเอาเหลาองุนถูกๆมา
วาง แตคุณกลับเก็บเหลาองุนที่ดีที่สุดไวจนถึงตอนนี้” 11 นี่เปน
เรื่องอัศจรรยครั้งแรกที่พระเยซูไดทํา ตอนที่พระองคอยูที่หมูบาน
คานา ในแควนกาลิลี พวกศิษยตางก็พากันไววางใจพระองคเพราะ
ไดเห็นความยิ่งใหญของพระองค

Evangelium nach Johannes, Kapitel 2
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt.
Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine
Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von
Jesus zu ihm: »Sie haben keinen Wein mehr!« Jesus antwortete ihr: »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist
noch nicht gekommen.« Doch seine Mutter sagte zu den
Dienern: »Tut alles, was er euch sagt!« Dort gab es auch
sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten
sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. Jesus sagte zu den Dienern: »Füllt die Krüge mit Wasser.« Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen:
»Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister.« Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen
Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden.
Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die
Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid.
Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu
ihm: »Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und
wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger
gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.« Das
war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in
Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und
seine Jünger glaubten an ihn.
20

Gospel according to St. Matthew,
Chapter 5 & 6
5,3

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the
kingdom of heaven. 4 Blessed are those who mourn,
for they will be comforted. 5 Blessed are the meek,
for they will inherit the earth. 6 Blessed are those
who hunger and thirst for righteousness, for they
will be filled. 7 Blessed are the merciful, for they
will be shown mercy. 8 Blessed are the pure in
heart, for they will see God. 9 Blessed are the
peacemakers, for they will be called children of
God. 10 Blessed are those who are persecuted
because of righteousness, for theirs is the kingdom
of heaven.
6,7

And when you pray, do not keep on babbling like
pagans, for they think they will be heard because of
their many words. 8 Do not be like them, for your
Father knows what you need before you ask him.
9
“This, then, is how you should pray: “‘Our Father
in heaven, hallowed be your name, 10 your kingdom
come, your will be done, on earth as it is in heaven.
11
Give us today our daily bread. 12 And forgive us
our debts, as we also have forgiven our debtors.
13
And lead us not into temptation, but deliver us
from the evil one.
21

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 5 & 6
5,3 “คนที่รูตัววาตองการพระเจา มีเกียรติจริงๆ เพราะเขาไดเปนสวนหนึ่ง
ในอาณาจักรแหงสวรรค 4 คนที่โศกเศรา มีเกียรติจริงๆ
เพราะพระเจาจะ
ปลอบโยนเขา 5 คนที่มีจิตใจออนโยน มีเกียรติจริงๆ
เพราะพระเจาจะให
โลกนี้กับเขา 6 คนที่หิวกระหายอยากจะทําในสิ่งที่พระเจาตองการ มีเกียรติ
จริงๆเพราะพระเจาจะทําใหเขาอิ่มใจ
7 คนที่มีจิตใจเมตตา มีเกียรติจริงๆ เพราะพระเจาจะเมตตาเขา 8 คนที่มจี ิต
ใจบริสุทธิ์ มีเกียรติจริงๆ เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา 9 คนที่สรางสันติ มี
เกียรติจริงๆ เพราะพระเจาจะเรียกเขาวาเปนลูก 10 คนที่โดนขมเหงรังแก
เพราะทําตามความตองการของพระเจา
มีเกียรติจริงๆเพราะเขาไดเปนสวน
หนึ่งในอาณาจักรแหงสวรรค
6,7 เมื่อคุณอธิษฐาน ก็อยาพูดซ้ําซากไรสาระเหมือนคนที่ไมรูจักพระเจาทํา
กัน เพราะพวกเขาคิดวา ถาเขาพูดซ้ําแลวซ้ําอีก พวกเขาจะไดรับคําตอบจากการ
อธิษฐานนั้น 8 อยาทําเหมือนคนพวกนั้น เพราะพระบิดารูวาคุณขาดอะไรกอน
ที่คุณจะขอเสียอีก 9 คุณควรจะอธิษฐานอยางนี้วา ‘พระบิดาของเราที่อยูบ น
สวรรค
ขอใหชื่อของพระองคเปนที่เคารพนับถืออยูเสมอ 10 ขอใหอาณา
จักรของพระองคมาตั้งอยูในโลกนี้
ขอใหคนในโลกนี้ทําตามความตองการ
ของพระองค เหมือนอยางที่เปนในสวรรค 11 โปรดใหพวกเรามีอาหารกินใน
ทุกๆวัน 12 และโปรดยกโทษใหกับความบาปของพวกเรา
เหมือนกับที่
พวกเรายกโทษใหกับคนอื่นที่ทําบาปตอเรา 13 อยาปลอยใหเราแพตอการ
ยั่วยวน แตขอชวยเหลือพวกเราใหพนจากสิ่งชั่วราย

Evangelium nach Matthäus,
Kapitel 5 und 6
Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott
arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden. Denn sie werden getröstet werden. Glückselig
sind die, die von Herzen freundlich sind. Denn sie
werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind
die, die hungern und dürsten nach der
Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden.
Glückselig sind die, die barmherzig sind. Denn sie
werden barmherzig behandelt werden. Glückselig
sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden
stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heißen.
Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie
tun, was Gott will. Denn ihnen gehört das
Himmelreich.
Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin – so machen es die Heiden! Denn sie meinen, ihr
Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie! Denn euer Vater weiß, was ihr
braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Wie er im Himmel geschieht, so soll
er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns das Brot, das wir für heute brauchen! Und vergib uns
unsere Schuld – so wie wir denen vergeben haben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Und stelle
uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen.
22

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตมารกบทที่ 10

Gospel according to St. Mark, Chapter 10

13 ผูคนตางพาเด็กเล็กๆมาใหพระองคแตะตองตัว แตพวกศิษยไดตอวา
พวกเขาไป 14 เมื่อพระองคเห็นก็ไมพอใจ จึงพูดกับพวกศิษยวา “ปลอย
ใหพวกเด็กเล็กๆเขามาหาเรา อยาหามพวกเขา เพราะอาณาจักรของพระเจา
เปนของคนที่เปนเหมือนกับเด็กเล็กๆพวกนี้ 15 เราจะบอกใหรูวา ถาคน
ไหนที่ไมยอมรับอาณาจักรของพระเจาเหมือนกับที่เด็กเล็กๆพวกนี้ยอมรับ
คนนั้นจะไมไดเขาในอาณาจักรของพระเจาแนๆ” 16 แลวพระองคก็โอบ
เด็กๆไวในออมแขนและวางมืออวยพรใหกับพวกเขา

13

People were bringing little children to Jesus for
him to place his hands on them, but the disciples
rebuked them. 14 When Jesus saw this, he was
indignant. He said to them, “Let the little children
come to me, and do not hinder them, for the
kingdom of God belongs to such as these. 15 Truly I
tell you, anyone who will not receive the kingdom
of God like a little child will never enter it.” 16 And
he took the children in his arms, placed his hands
on them and blessed them.
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Evangelium nach Markus,
Kapitel 10
Einige Leute brachten Kinder zu
Jesus. Er sollte sie segnen. Aber
die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde
er zornig und sagte zu ihnen:
»Lasst doch die Kinder zu mir
kommen, hindert sie nicht daran.
Denn für Menschen wie sie ist das
Reich Gottes da. Amen, das sage
ich euch: Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken
lässt, wird nie hineinkommen.«
Und er nahm die Kinder in die
Arme, legte ihnen die Hände aufund segnete sie.

24

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตจอหนบทที่ 6

Gospel according to St. John, Chapter 6
Some time after this, Jesus crossed to the far shore
of the Sea of Galilee (that is, the Sea of Tiberias),
2
and a great crowd of people followed him because
they saw the signs he had performed by healing the
sick. 3 Then Jesus went up on a mountainside and sat
down with his disciples. 4 The Jewish Passover
Festival was near. 5 When Jesus looked up and saw a
great crowd coming toward him, he said to Philip,
“Where shall we buy bread for these people to eat?”
6
He asked this only to test him, for he already had in
mind what he was going to do. 7 Philip answered
him, “It would take more than half a year’s wages to
buy enough bread for each one to have a bite!”
8
Another of his disciples, Andrew, Simon Peter’s
brother, spoke up, 9 “Here is a boy with five small
barley loaves and two small fish, but how far will
they go among so many? 10 Jesus said, “Have the
people sit down.” There was plenty of grass in that
place, and they sat down (about five thousand men
were there).
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1 หลังจากนั้น พระเยซูขามไปอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบกาลิลี (หรือ
ทะเลสาบทิเบเรียส) 2 มีคนมากมายติดตามพระองคไป เพราะพวกเขา
เห็นพระองคทําสิ่งอัศจรรยตอนรักษาคนปวย 3 พระเยซูขึ้นไปบนภูเขา
แลวนั่งอยูกับพวกศิษยของพระองค 4 ตอนนั้นใกลจะถึงเทศกาลวันปลด
ปลอย ของชาวยิวแลว
5 เมื่อพระองคเงยหนาขึ้นก็เห็นคนมากมายพากันมาหาพระองค พระองค
พูดกับฟลิปวา “พวกเราจะไปซื้ออาหารที่ไหนถึงจะพอเลี้ยงคนทั้งหมดนี้”
6 (พระเยซูถามเพื่อลองใจฟลิป เพราะพระองครูอยูแ ลววาจะทําอยางไร)
7 ฟลิปตอบวา “เงินคาแรงเกือบแปดเดือน ก็ยังไมพอซื้ออาหารใหคน
พวกนี้กินกันคนละนิดละหนอยไดเลยครับ”
8 ศิษยอีกคนหนึ่งของพระเยซู ชื่ออันดรูว นองชายของซีโมนเปโตรบอก
พระองควา 9 “มีเด็กชายคนหนึ่งที่นี่ มีขนมปงบารเลยอยูหากอน กับปลาอีก
สองตัวครับ แตแคนี้ จะไปพออะไรกับคนตั้งมากมายขนาดนี้” 10 พระเยซูบอก
พวกศิษยวา “บอกใหพวกเขานั่งลง” (ที่นั่นมีหญาขึ้นเต็มไปหมด) แลวทุกคนก็
นั่งลง (มีผูชายประมาณหาพันคนในฝูงชนนั้น)

Evangelium nach Johannes,
Kapitel 6
Bald darauf kam Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa,
der auch See von Tiberias genannt
wird. Eine große Menschenmenge
folgte ihm. Denn sie hatten die
Zeichen gesehen, die er an den
Kranken vollbrachte. Jesus stieg
auf einen Berg und setzte sich dort
hin – zusammen mit seinen
Jüngern. Jesus blickte auf und sah,
dass die große Menschenmenge zu
ihm kam. Da sagte er zu Philippus:
»Wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?«
Das sagte er aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er
selbst wusste längst, was er tun
wollte. Philippus antwortete ihm:
»Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder
auch nur ein kleines Stück bekommt!«
26

11

Jesus then took the loaves, gave thanks, and
distributed to those who were seated as much as
they wanted. He did the same with the fish. 12 When
they had all had enough to eat, he said to his
disciples, “Gather the pieces that are left over. Let
nothing be wasted.” 13 So they gathered them and
filled twelve baskets with the pieces of the five
barley loaves left over by those who had eaten.
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11 พระเยซูเอาขนมปงของเด็กนอยคนนั้นมา เมื่อขอบคุณพระเจา
เสร็จแลว ก็แบงขนมปงแจกใหกับทุกๆคนที่นั่งอยูที่พนื้ นั้นอยางไมอั้น
และพระองคก็หยิบปลามาทําอยางเดียวกัน
12 เมื่อผูคนกินกันจนอิ่มแลว พระองคสั่งพวกศิษยวา “เก็บขนมปงที่
เหลือใหหมด จะไดไมเสียของ” 13 พวกศิษยก็เก็บเศษที่เหลือจาก
ขนมปงหากอนนี้ ไดสิบสองเขงเต็มๆ

Einer seiner Jünger – Andreas,
der Bruder von Simon Petrus –
sagte: »Hier ist ein kleines
Kind. Es hat fünf Gerstenbrote
und zwei Fische. Aber was ist
das schon für so viele Menschen!« Jesus erwiderte:»Sorgt
dafür, dass die Menschen sich
niederlassen.« Der Ort war
dicht mit Gras bewachsen. Sie
ließen sich nieder. Es waren
ungefähr 5000 Männer. Jesus
nahm die Brote. Er sprach das
Dankgebet und verteilte sie an
die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den
Fischen. Alle bekamen, so viel
sie wollten. Als sie satt waren,
sagte Jesus zu seinen Jüngern:
»Sammelt die Reste ein, damit
nichts verdirbt.« Das taten sie.
Sie füllten zwölf Körbe mit den
Stücken, die nach dem Essen
von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren.
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Gospel according to St. Luke, Chapter 15
15 Now the tax collectors and sinners were all gathering around to
hear Jesus. 2 But the Pharisees and the teachers of the law muttered,
“This man welcomes sinners and eats with them.” 3 Then Jesus told
them this parable: 4 “Suppose one of you has a hundred sheep and
loses one of them. Doesn’t he leave the ninety-nine in the open
country and go after the lost sheep until he finds it? 5 And when he
finds it, he joyfully puts it on his shoulders 6 and goes home. Then he
calls his friends and neighbors together and says, ‘Rejoice with me;
I have found my lost sheep.’ 7 I tell you that in the same way there
will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than
over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตลุบทที่ 15
1 ในเวลานั้นมีพวกเก็บภาษี และพวกคนบาปทั้งหลาย ตางก็รุมลอมกันเขามาฟงพระเยซูสั่งสอน 2 พวก
ฟาริสี และครูสอนกฎปฏิบัติก็บนกันวา “คนนี้ยอมตอนรับคนบาปและยังกินอาหารกับพวกเขาดวย”3
พระเยซูจึงเลาเรื่องเปรียบเทียบนี้ใหฟงวา 4 “สมมุติวา พวกคุณคนหนึ่งมีแกะอยูห นึ่งรอยตัว แลวตัวหนึง่
หลงหายไป เขาจะไมทิ้งแกะเกาสิบเกาตัวไวในทุงหญาแลวออกไปตามหาแกะตัวที่หายไปจนกวาจะพบ
หรือ 5 เมื่อพบแกะตัวนั้นแลวเขาก็ดีใจมาก แบกมัน 6 กลับมาบาน แลวเรียกเพื่อนบานเพื่อนฝูงมาพรอม
หนากันและบอกวา ‘มารวมฉลองกันหนอย เพราะฉันพบแกะที่หลงหายไปแลว’ 7 เราจะบอกใหรูวา ใน
สวรรคก็เหมือนกัน เมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับตัวกลับใจ ก็จะเปนเรื่องที่นายินดีมากกวามีคนดีเกาสิบเกาคน
ที่ไมตองกลับตัวกลับใจ”
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Evangelium nach Lukas, Kapitel 15
Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm
zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten: »Mit solchen Menschen
gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen!« Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis: »Stellt euch vor: Einer von euch hat hundert Schafe und verliert eines davon. Wird er dann nicht die neunundneunzig Schafe
in der Steppe zurücklassen und das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden
hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er ruft seine Freunde und
Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: ›Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf wieder gefunden, das
ich verloren hatte.‹
Das sage ich euch: Genauso freut sich
Gott im Himmel über einen mit Schuld
beladenen Menschen, der sein Leben
ändert. Er freut sich mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die es nicht
nötig haben, ihr Leben zu ändern.« Ich
habe das Schaf wieder gefunden, das
ich verloren hatte.‹ Das sage ich euch:
Genauso freut sich Gott im Himmel
über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut
sich mehr als über neunundneunzig
Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr
Leben zu ändern.«
30

Gospel according to St. Luke, Chapter 15
11

Jesus continued: “There was a man who had two
sons. 12 The younger one said to his father, ‘Father, give
me my share of the estate.’ So he divided his property
between them. 13 “Not long after that, the younger son
got together all he had, set off for a distant country and
there squandered his wealth in wild living. 14 After he
had spent everything, there was a severe famine in that
whole country, and he began to be in need. 15 So he went
and hired himself out to a citizen of that country, who
sent him to his fields to feed pigs. 16 He longed to fill his
stomach with the pods that the pigs were eating, but no
one gave him anything.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตลุบทที่ 15
11 พระเยซูพูดวา “ชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคน 12 ลูกคนเล็กพูดวา ‘พอครับ ชวย
แบงสมบัติสวนที่เปนของลูกใหดวย’ พอจึงแบงสมบัติใหกับลูกชายทั้งสองไป 13
หลังจากนั้นไมนาน ลูกคนเล็กก็รวบรวมทรัพยสมบัติทั้งหมดของเขา เดินทางไปเมือง
ไกล และเขาก็ใชจายเงินทองอยางสุรุยสุราย 14 จนหมดเนื้อหมดตัว พอเกิดกันดาร
อาหารอยางรุนแรงทั่วแผนดินนั้น เขาก็เริ่มไมมอี ะไรจะกิน 15 เขาก็เลยไปรับจางทํา
งานกับชาวเมืองนั้นคนหนึ่ง เขาถูกสงใหไปเลี้ยงหมูในทุงนา 16 เขาหิวมาก อยากจะ
กินอาหารที่หมูกิน แตก็ไมมีใครใหอะไรเขากินเลย
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Evangelium nach Lukas,
Kapitel 15
Dann sagte Jesus: »Ein Mann hatte
zwei Söhne. Der jüngere sagte zum
Vater: ›Vater, gib mir den Teil der
Erbschaft, der mir zusteht.‹ Da teilte der Vater seinen Besitz unter den
Söhnen auf. Ein paar Tage später
machte der jüngere Sohn seinen
Anteil zu Geld und wanderte in ein
fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch
ein verschwenderisches Leben. Als
er alles ausgegeben hatte, brach in
dem Land eine große Hungersnot
aus. Auch er begann zu hungern.
Da bat er einen der Bürger des
Landes um Hilfe. Der schickte ihn
aufs Feld zum Schweinehüten. Er
wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine
fraßen. Aber er bekam nichts davon.
32

17

“When he came to his senses, he said, ‘How many of
my father’s hired servants have food to spare, and here
I am starving to death! 18 I will set out and go back to
my father and say to him: Father, I have sinned against
heaven and against you. 19 I am no longer worthy to be
called your son; make me like one of your hired
servants.’ 20 So he got up and went to his father. “But
while he was still a long way off, his father saw him and
was filled with compassion for him; he ran to his son,
threw his arms around him and kissed him. 21 “The son
said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and
against you. I am no longer worthy to be called your
son.’

17 ในที่สุด เขาก็สํานึกตัวไดและพูดวา ‘ลูกจางของพอเรามีอาหารกินอยางเหลือ
เฟอ แตดูเราสิ กําลังจะอดตายอยูแลว 18 เราจะกลับไปหาพอและพูดกับพอวา “พอ
ครับ ลูกไดทําบาปตอพระเจาและตอตัวพอ 19 ลูกไมสมควรที่จะเปนลูกของพออีก
ตอไป ใหลูกเปนลูกจางคนหนึ่งของพอเถอะครับ 20 ดังนั้น เขาจึงลุกขึ้นกลับไป
หาพอของเขา ขณะที่เขายังอยูแตไกล พอของเขาก็มองเห็นและเวทนาสงสาร วิ่งออก
ไปสวมกอดและจูบเขา 21 ลูกชายจึงพูดวา ‘พอครับ ลูกไดทําบาปตอพระเจาและ
ตอพอ ลูกไมสมควรที่จะเปนลูกของพออีกตอไป’
33

Da ging der Sohn in sich und
dachte: ›Wie viele Arbeiter hat
mein Vater und sie alle haben
reichlich Brot zu essen. Aber ich
komme hier vor Hunger um. Ich
will zu meinem Vater gehen und
zu ihm sagen: Vater, ich habe
Schuld auf mich geladen – vor
Gott und vor dir. Ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn genannt zu
werden. Nimm mich als Arbeiter
in deinen Dienst.‹ So machte er
sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von
Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn
entgegen, fiel ihm um den Hals
und küsste ihn. Aber sein Sohn
sagte zu ihm: ›Vater, ich habe
Schuld auf mich geladen – vor
Gott und vor dir. Ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn genannt zu
werden.‹
34

22

“But the father said to his servants, ‘Quick! Bring the
best robe and put it on him. Put a ring on his finger and
sandals on his feet. 23 Bring the fattened calf and kill it.
Let’s have a feast and celebrate. 24 For this son of mine
was dead and is alive again; he was lost and is found.’
So they began to celebrate.

22 แตพอหันไปสั่งคนใชวา ‘เร็วๆเขาไปเอาเสื้อผาที่ดีที่สุดมาใส
ใหเขา เอาแหวนมาสวมนิ้วเขาและเอารองเทามาใสใหเขาดวย 23
แลวไปฆาลูกวัวตัวอวนพีมาเลี้ยงฉลองกัน 24 เพราะลูกขาคนนี้
ไดตายไปแลวแตฟนขึ้นมาใหม เคยหลงหายไปแตตอนนี้พบแลว’
แลวพวกเขาก็เลี้ยงฉลองกัน

25

“Meanwhile, the older son was in the field. When he
came near the house, he heard music and dancing. 26 So
he called one of the servants and asked him what was
going on. 27 ‘Your brother has come,’ he replied, ‘and
your father has killed the fattened calf because he has
him back safe and sound.’ 28 “The older brother became
angry and refused to go in. So his father went out and
pleaded with him. 29 But he answered his father, ‘Look!
All these years I’ve been slaving for you and never
disobeyed your orders. Yet you never gave me even a
young goat so I could celebrate with my friends. 30 But
when this son of yours who has squandered your
property with prostitutes comes home, you kill the
fattened calf for him!’ 31 “‘My son,’ the father said, ‘you
are always with me, and everything I have is yours.
32
But we had to celebrate and be glad, because this
brother of yours was dead and is alive again; he was
lost and is found.’”
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25 เมื่อลูกชายคนโตที่ทํางานอยูในทุงกลับมาใกลจะถึงบาน เขา
ไดยินเสียงรองรําทําเพลงกัน 26 จึงเรียกคนใชเขาไปถามวา ‘เกิด
อะไรขึ้น’ 27 คนใชจึงตอบวา ‘นองชายของทานกลับมาบานดวย
ความปลอดภัย พอของทานก็เลยใหฆาลูกวัวตัวอวนพีเลี้ยงฉลอง
กัน’ 28 พี่ชายโกรธมากและไมยอมเขาไปในงานเลี้ยง พอเขาจึง
ออกมาขอรองใหเขาไปขางใน 29 แตเขาตอบพอไปวา ‘ดูเอา
เถอะ ผมไดรับใชพอมาหลายป และไมเคยขัดคําสั่งพอเลย แตพอ
ยังไมเคยใหอะไรผมเลย แมแตแพะสักตัวเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
ฝูงก็ไมมี 30 แตพอไอลูกของพอคนนี้กลับมา หลังจากที่ผลาญ
ทรัพยสมบัติของพอไปกับหญิงโสเภณีจนหมดเกลี้ยง พอก็ฆาลูก
วัวตัวอวนพีฉลองใหกับมัน’ 31 พอจึงพูดวา ‘ลูกรัก ลูกอยูกับ
พอตลอดเวลา ทรัพยสมบัติทุกอยางของพอก็เปนของลูกอยูแ ลว
32 แตพวกเราควรจะดีใจและเฉลิมฉลองกัน เพราะนองตายไป
แลวแตฟนขึ้นมาใหม หลงหายไปแลวแตกลับพบกันอีก

Doch der Vater befahl seinen Dienern: ›Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm
an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete
Kalb her und schlachtet es: Wir wollen essen und feiern! Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden.‹ Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch
auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der
Diener zu sich und fragte: ›Was ist denn da los?‹ Der antwortete ihm: ›Dein Bruder ist zurückgekommen!
Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederhat.‹ Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut
zu. Aber er sagte zu seinem Vater:›Sieh doch: So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich! Nie war ich
dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen
Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er
nach Hause, und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten.‹ Da sagte der Vater zu ihm: ›Mein
lieber Junge, du bist
immer bei mir. Und
alles, was mir gehört,
gehört auch dir. Aber
jetzt mussten wir
doch feiern und uns
freuen: Denn dein
Bruder hier war tot
und ist wieder lebendig. Er war verloren
und ist wieder gefunden.‹
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Gospel according to St. Luke, Chapter 10
5

On one occasion an expert in the law stood up to test
Jesus. “Teacher,” he asked, “what must I do to inherit
eternal life?” 26 “What is written in the Law?” he
replied. “How do you read it?” 27 He answered,
“‘Love the Lord your God with all your heart and
with all your soul and with all your strength and with
all your mind’; and, ‘Love your neighbor as
yourself.’” 28 “You have answered correctly,” Jesus
replied. “Do this and you will live.” 29 But he wanted
to justify himself, so he asked Jesus, “And who is my
neighbor?” 30 In reply Jesus said: “A man was going
down from Jerusalem to Jericho, when he was
attacked by robbers. They stripped him of his clothes,
beat him and went away, leaving him half dead.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตลุบทที่ 10
25 มีคนที่เกงกฎของโมเสสคนหนึ่ง ลุกขึ้นทดสอบพระเยซู เขาถามวา “อาจารยครับ ผมจะตองทํายังไงถึงจะมีชีวิตอยูก ับพระเจาตลอดไป”26 พระเยซูตอบวา
“กฎเขียนไววาอะไร แลวคุณตีความวายังไง”27 เขาก็ตอบวา “ใหรักองคเจาชีวิตพระเจาของคุณ ดวยสุดใจ สุดจิต สุดกําลัง และสุดความคิด และใหรักเพื่อน
บานเหมือนรักตนเอง”28 พระเยซูพูดวา “ถูกตองแลว ไปทําตามนั้นเถอะ แลวจะมีชีวิตอยูก ับพระเจาตลอดไป”29 แตเขาอยากจะอวดวา เขาทําถูกแลวที่ถามคํา
ถามอยางนี้ เขาจึงถามตอวา “แลวใครเปนเพื่อนบานของผมละครับ”30 พระเยซูตอบวา “มีชายคนหนึ่งเดินทางจากเมืองเยรูซาเล็ม ไปเมืองเยริโค ในระหวางทาง
เขาถูกโจรปลนและทําราย พวกโจรถอดเอาเสื้อผาเขาไป ทุบตีเขาแลวหนีไป ทิ้งเขาใหนอนบาดเจ็บปางตายอยูที่นั่น
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Evangelium nach Lukas, Kapitel 10
Sieh doch: Da kam ein Schriftgelehrter und
wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte
ihn: »Lehrer, was soll ich tun, damit ich das
ewige Leben bekomme?« Jesus fragte zurück:
»Was steht im Gesetz? Was liest du da?« Der
Schriftgelehrte antwortete: »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen
Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner
ganzen Kraft und mit deinem ganzen Willen.
Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich
selbst.« Jesus sagte zu ihm: »Du hast richtig
geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben.« Aber der Schriftgelehrte wollte seine
Frage rechtfertigen. Deshalb sagte er zu Jesus:
»Wer ist denn mein Mitmensch?« Jesus erwiderte: »Ein Mann ging von Jerusalem nach
Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg,
auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen
ihn halb tot liegen.
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31

A priest happened to be going
down the same road, and when he
saw the man, he passed by on the
other side. 32 So too, a Levite, when
he came to the place and saw him,
passed by on the other side. 33 But a
Samaritan, as he traveled, came
where the man was; and when he
saw him, he took pity on him. 34 He
went to him and bandaged his
wounds, pouring on oil and wine.
Then he put the man on his own
donkey, brought him to an inn and
took care of him. 35 The next day he
took out two denarii[e] and gave
them to the innkeeper. ‘Look after
him,’ he said, ‘and when I return, I
will reimburse you for any extra
expense you may have.’ 36 “Which
of these three do you think was a
neighbor to the man who fell into
the hands of robbers?” 37 The
expert in the law replied, “The one
who had mercy on him.” Jesus told
him, “Go and do likewise.”

31 บังเอิญมีนักบวชคนหนึ่งเดินผานมาทางนั้นพอดี แตพอเขาเห็นชายคนนั้นเขาก็หลีกขาม
ไปเดินอีกฝงหนึ่ง 32 ผูชวยในวิหาร คนหนึ่งก็เหมือนกัน เมื่อเดินมาพบชายคนนั้น เขาก็
หลีกเดินขามไปอีกฝงหนึ่งของถนน 33 แตมีชาวสะมาเรีย คนหนึ่งเดินผานมา เมื่อเห็นชาย
คนนั้น เขาก็สงสาร 34 รีบเขาไปชวย เอาเหลาองุนและน้ํามันมะกอก [i] เทลงบนบาดแผล
และพันผาไว แลวก็ยกขึ้นหลังลาของเขา พาไปที่โรงแรม ดูแลพยาบาลเขา 35 วันตอมา
ชาวสะมาเรียคนนี้ก็ใหเงินสองเหรียญกับเจาของโรงแรมและบอกวา ‘ชวยดูแลเขาใหดีดวยนะ
สวนที่เกินจากนี้ ผมจะจายคืนใหตอนขากลับ 36 “คุณคิดวา ในสามคนนี้ ใครทําตัวเปน
เพื่อนบานของชายที่ถูกโจรปลนนี้”37 คนที่เกงกฎของโมเสสคนนี้ก็ตอบวา “คนที่แสดง
ความเมตตากับเขานะสิครับ”พระเยซูก็พูดกับเขาวา “คุณก็ทําอยางเขาบางสิ”
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Nun kam zufällig
ein Priester denselben Weg herab.
Er sah den Verwundeten
und
ging vorbei. Genauso machte es
ein Levit, als er zu
der Stelle kam: Er
sah den Verwundeten und ging
vorbei. Aber dann
kam ein Reisender
aus Samarien dorhin.
Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit
Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus
und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: ›Pflege
den Verwundeten! Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme.‹ Was meinst
du: Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet?«
Der Schriftgelehrte antwortete: »Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat.« Da sagte Jesus zu
ihm: »Dann geh und mach es ebenso.«
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Gospel according to St. Matthew,
Chapter 17
17 After six days Jesus took with him Peter, James
and John the brother of James, and led them up a
high mountain by themselves. 2 There he was
transfigured before them. His face shone like the
sun, and his clothes became as white as the light.
3
Just then there appeared before them Moses and
Elijah, talking with Jesus. 4 Peter said to Jesus,
“Lord, it is good for us to be here. If you wish, I
will put up three shelters—one for you, one for
Moses and one for Elijah.”

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 17
1 หกวันตอมา พระเยซูพาเปโตร ยากอบ และยอหนนองของยากอบ ขึ้นไป
บนภูเขาสูงกันตามลําพัง 2 แลวลักษณะของพระองคก็เปลี่ยนไปตอหนา
พวกเขา ใบหนาของพระองคสองสวางจาเหมือนดวงอาทิตย เสื้อผาของ
พระองคกลายเปนสีขาวเปลงประกายแวววับ 3 แลวพวกเขาก็เห็นโมเสสกับ
เอลียาห กําลังพูดคุยอยูก ับพระเยซู 4 เปโตรพูดกับพระเยซูวา “องคเจาชีวิต
ดีมากเลยที่พวกเราไดมาอยูท ี่นี่ ถาทานตองการ ผมจะสรางเพิงขึ้นมาสามหลัง
ใหทานหลังหนึ่ง โมเสสหลังหนึ่ง และเอลียาหหลังหนึ่ง”
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Evangelium nach Matthäus,
Kapitel 17
Sechs Tage später nahm Jesus
Petrus, Jakobus und dessen Bruder
Johannes mit sich. Er führte sie auf
einen hohen Berg, wo sie ganz für
sich waren. Da veränderte sich sein
Aussehen vor ihren Augen: Sein
Gesicht leuchtete wie die Sonne und
seine Kleider wurden strahlend
weiß wie Licht. Und sieh doch: Da
erschienen vor ihnen Mose und
Elija. Die redeten mit Jesus. Da sagte Petrus zu Jesus: »Herr, es ist gut,
dass wir hier bei euch sind. Wenn
du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen: eins für dich, eins für
Mose und eins für Elija.«
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5

While he was still speaking, a bright cloud
covered them, and a voice from the cloud said,
“This is my Son, whom I love; with him I am
well pleased. Listen to him!” 6 When the
disciples heard this, they fell facedown to the
ground, terrified. 7 But Jesus came and touched
them. “Get up,” he said. “Don’t be afraid.”
8
When they looked up, they saw no one except
Jesus.
9
As they were coming down the mountain,
Jesus instructed them, “Don’t tell anyone what
you have seen, until the Son of Man has been
raised from the dead.”
5 ขณะที่เปโตรยังพูดอยูน ั้น ก็มีเมฆสวางไสวมาปกคลุมพวกเขาไว
และมีเสียงพูดออกมาจากเมฆวา “นี่คือลูกรักของเรา เราพอใจเขามาก
ใหเชื่อฟงเขา”6 เมื่อพวกศิษยไดยิน ก็กมหนากราบลงกับพื้นดวย
ความตกใจกลัวยิ่งนัก 7 แตพระเยซูเดินมาแตะตัวพวกเขาและพูดวา
“ลุกขึ้น ไมตองกลัว” 8 เมื่อพวกเขาเงยหนาขึ้นมา ก็ไมเห็นใครอีก
นอกจากพระเยซูเทานั้น 9 ขณะที่พวกเขากําลังเดินลงมาจากภูเขา
พระองคสั่งพวกเขาวา “อยาบอกใครวาพวกคุณไดเห็นอะไร จนกวา
บุตรมนุษยจะฟนขึน้ มาจากความตาย”
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Während Petrus
redete, sieh doch:
Da legte sich eine
Wolke aus Licht
über sie. Und sieh
doch: Eine Stimme erklang aus
der Wolke: »Das
ist mein Sohn, ihn
habe ich lieb. An
ihm habe ich
Freude. Hört auf
ihn!«

Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und
berührte sie. Er sagte: »Steht auf. Habt keine Angst!« Als sie aufsahen, konnten sie niemanden mehr
erblicken. Nur Jesus war noch da. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: »Redet
mit keinem über das, was ihr gesehen habt – bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden
ist.«
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Gospel according
to St. Mark, Chapter 8
34

Then he called the crowd to
him along with his disciples and
said: “Whoever wants to be my
disciple must deny themselves
and take up their cross and
follow me. 35 For whoever
wants to save their life will lose
it, but whoever loses their life
for me and for the gospel will
save it. 36 What good is it for
someone to gain the whole
world, yet forfeit their soul?
37
Or what can anyone give in
exchange for their soul? 38 If
anyone is ashamed of me and
my words in this adulterous and
sinful generation, the Son of
Man will be ashamed of them
when he comes in his Father’s
glory with the holy angels.”

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตมารกบทที่ 8
34 พระองคเรียกชาวบานกับศิษยเขามาแลวพูดวา “ถาใครอยากจะติดตามเรา คนนั้นตองเลิกตามใจ
ตัวเอง และแบกกางเขนของตนตามเรามา 35 เพราะคนที่พยายามรักษาชีวิตของตนไวก็จะสูญเสียชีวิต
แทไป สวนคนที่ยอมสูญเสียชีวิตของตนเพื่อเรา และขาวดี นั้น ก็จะรักษาชีวิตแทไวได 36 มันจะมี
ประโยชนอะไรกันถาไดเปนเจาของทุกสิ่งทุกอยางในโลก แตตองเสียชีวิตของตนไป 37 จริงๆแลวเขา
จะเอาอะไรไปแลกเพื่อใหไดชีวิตนั้นกลับคืนมาหรือ 38 ในยุคชั่วรายนี้ ถาคนไหนอับอายที่จะยอมรับ
เราและถอยคําของเรา บุตรมนุษย ก็จะอับอายที่จะยอมรับคนนั้นดวยเหมือนกันในวันที่บุตรมนุษยกลับ
มาพรอมกับสงาราศีของพระบิดาและพรอมกับเหลาทูตสวรรคที่ศักดิ์สิทธิ์”
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Evangelium nach Markus,
Kapitel 8
Dann rief Jesus das Volk und seine
Jünger zu sich. Er sagte: »Wer mir
folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf
sich nehmen und mir auf meinem Weg
folgen. Wer sein Leben retten will,
wird es verlieren. Wer aber sein Leben
verliert, weil er an mich und die Gute
Nachricht glaubt, wird es retten. Was
nützt es einem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewinnt, aber sein Leben
dabei verliert? Was kann ein Mensch
einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn es gilt: Wer sich
schämt, anstatt zu mir und meinen
Worten zu stehen vor dieser treulosen
und schuldbeladenen Generation, soll
wissen: Der Menschensohn wird sich
auch für ihn schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines
Vaters und mit den heiligen Engeln.«
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Gospel according to St. Matthew,
Chapter 24
37

As it was in the days of Noah, so it will be
at the coming of the Son of Man. 38 For in
the days before the flood, people were
eating and drinking, marrying and giving in
marriage, up to the day Noah entered the
ark; 39 and they knew nothing about what
would happen until the flood came and took
them all away. That is how it will be at the
coming of the Son of Man. 40 Two men will
be in the field; one will be taken and the
other left. 41 Two women will be grinding
with a hand mill; one will be taken and the
other left. 42 “Therefore keep watch, because
you do not know on what day your Lord will
come. 43 But understand this: If the owner of
the house had known at what time of night
the thief was coming, he would have kept
watch and would not have let his house be
broken into. 44 So you also must be ready,
because the Son of Man will come at an
hour when you do not expect him.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 24
37 เมื่อบุตรมนุษยจะมา ก็จะเหมือนกับในสมัยของโนอาห 38 ในสมัยนั้นกอน
ที่น้ําจะทวม ผูคนไดกินและดื่มกัน แตงงานกัน และยกลูกใหแตงงานกัน จนกระทั่ง
วันที่โนอาหเขาไปในเรือ 39 คนพวกนี้ไมรูตัวเลยวาจะเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่ง
น้ําทวมและพัดพาคนพวกนี้ไปหมด เมื่อบุตรมนุษยมาก็จะเปนอยางนั้นเหมือนกัน
40 ในเวลานั้น เมื่อชายสองคนกําลังทําไรอยู คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะ
ถูกทิ้งไว 41 เมือ่ ผูหญิงสองคนกําลังโมแปงอยู คนหนึ่งจะถูกรับไป และอีกคน
หนึ่งจะถูกทิ้งไว 42 พวกคุณ ระวังตัวไวใหดี เพราะไมรูวาองคเจาชีวิตจะมาเมื่อ
ไหร 43 อยาลืมวา ถาเจาของบานรูตัววา ขโมยจะขึ้นบานตอนไหนในเวลากลาง
คืน เขาก็จะคอยระวัง ไมปลอยใหขโมยงัดเขามาในบานแน 44 พวกคุณก็ตอง
เตรียมตัวใหพรอมดวย เพราะบุตรมนุษย จะมาในเวลาที่พวกคุณคาดไมถึง
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Evangelium nach Matthäus, Kapitel 24
»Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es
sein wie zur Zeit Noachs. Vor der großen Flut
aßen und tranken die Menschen, sie heirateten
oder verheirateten ihre Kinder. So lebten sie bis
zu dem Tag, als Noach in die Arche stieg. Sie
ahnten nichts, bis die große Flut kam und sie alle
wegriss. Genau so wird es sein, wenn der
Menschensohn wiederkommt. Dann werden zwei
Männer zusammen auf dem Feld arbeiten – den
einen wird der Menschensohn zu sich holen und
den anderen zurücklassen. Zwei Frauen werden
zusammen Korn mahlen – die eine wird er zu
sich holen und die andere zurücklassen. Bleibt
also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem
Tag euer Herr wiederkommt. Macht euch bewusst: Wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb
in der Nacht kommt, würde er wach bleiben. Er
würde es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum sollt auch ihr jederzeit
bereit sein. Denn der Menschensohn kommt zu
einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.«
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พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 25

Gospel according to St. Matthew,
Chapter 25
1

“At that time the kingdom of heaven will be like ten
virgins who took their lamps and went out to meet the
bridegroom. 2 Five of them were foolish and five were
wise. 3 The foolish ones took their lamps but did not
take any oil with them. 4 The wise ones, however, took
oil in jars along with their lamps. 5 The bridegroom was
a long time in coming, and they all became drowsy and
fell asleep. 6 “At midnight the cry rang out: ‘Here’s the
bridegroom! Come out to meet him!’ 7 “Then all the
virgins woke up and trimmed their lamps. 8 The foolish
ones said to the wise, ‘Give us some of your oil; our
lamps are going out.’9 “‘No,’ they replied, ‘there may
not be enough for both us and you. Instead, go to those
who sell oil and buy some for yourselves.’ 10 “But while
they were on their way to buy the oil, the bridegroom
arrived. The virgins who were ready went in with him to
the wedding banquet. And the door was shut. 11 “Later
the others also came. ‘Lord, Lord,’ they said, ‘open the
door for us!’ 12 “But he replied, ‘Truly I tell you, I don’t
know you.’ 13 “Therefore keep watch, because you do
not know the day or the hour.
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1 ในเวลานั้น อาณาจักรแหงสวรรคจะเปรียบเหมือนกับ เพื่อน
เจาสาวสิบคนที่ถือตะเกียง ออกมารอรับเจาบาว 2 ในพวกเขา มี
หาคนเปนหญิงโง และอีกหาคนเปนหญิงฉลาด 3 หญิงโงหาคน
นั้นเอาตะเกียงไป แตไมไดเอาน้ํามันสํารองไปดวย 4 แตหญิง
ฉลาดหาคนนั้นเอาน้ํามันสํารองไปพรอมกับตะเกียงดวย 5 เจา
บาวมาชา หญิงสาวทั้งหมดก็งวงและหลับไป 6 เมื่อถึงเที่ยงคืน
ก็มีเสียงรองเรียกวา ‘เจาบาวมาแลว ออกมาตอนรับเร็วเขา’ 7
เพื่อนเจาสาวทั้งหมดตื่นขึ้น และเตรียมตะเกียงของตนใหพรอม
8 แลวหญิงโงก็พูดกับหญิงฉลาดวา ‘ขอแบงน้ํามันของพวกเธอ
ใหกับพวกฉันบางสิ ตะเกียงของพวกฉันใกลจะดับอยูแ ลว’ 9
หญิงฉลาดตอบวา ‘ไมไดหรอก เพราะน้ํามันนี้มีไมพอสําหรับ
พวกเราทุกคน พวกเธอไปหาซื้อจากคนขายน้ํามันเอาเองก็แลว
กัน’ 10 ขณะที่หญิงโงออกไปหาซื้อน้ํามัน เจาบาวก็มาถึง
เพื่อนเจาสาวที่พรอมอยูแ ลวก็เขาไปในงานแตงงานกับเจาบาว
แลวประตูก็ถูกปดลง 11 ตอมาเมื่อหญิงโงหาคนนั้นกลับมา ก็
รองเรียกวา ‘คุณคะ คุณคะ ชวยเปดประตูใหพวกฉันหนอย
คะ’12 แตเจาบาวตอบวา ‘จะบอกให ผมไมรูจักคุณสักหนอย’
13 ดังนั้น ใหพรอมอยูเ สมอ เพราะพวกคุณไมรูถึงวันเวลาที่เรา
จะกลับมา

Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25
»Wenn das Himmelreich kommt, wird es zehn Brautjungfern
gleichen: Sie nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus zum Haus
der Braut. Sie wollten den Bräutigam empfangen. Fünf von ihnen
waren dumm, die anderen fünf waren klug. Die dummen
Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die
klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren
Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete
sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten
in der Nacht weckte sie der Ruf: ›Seht doch! Der Bräutigam
kommt! Geht hinaus, um ihn zu begrüßen!‹ Da standen alle
Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen
Brautjungfern sagten zu den klugen: ›Gebt uns von eurem Öl,
sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus!‹ Aber die klugen
Brautjungfern antworteten: ›Das geht nicht. Das Öl reicht nicht
für uns und euch! Geht doch zu den Händlern und kauft euch
selbst welches.‹ Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu
kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen
Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Haus,
wo die Hochzeit gefeiert wurde. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen: ›Herr, Herr, mach uns auf!‹ Aber der Bräutigam antwortete:
›Amen, das sage ich euch: Ich kenne euch nicht.‹ Bleibt also
wach! Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der
Menschensohn
50 wiederkommt.«
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Gospel according to St. Matthew,
Chapter 21
21 As they approached Jerusalem and came to
Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two
disciples, 2 saying to them, “Go to the village ahead of
you, and at once you will find a donkey tied there, with
her colt by her. Untie them and bring them to me. 3 If
anyone says anything to you, say that the Lord needs
them, and he will send them right away.” 4 This took
place to fulfill what was spoken through the prophet:
5
“Say to Daughter Zion, ‘See, your king comes to
you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the
foal of a donkey.’” 6 The disciples went and did as Jesus
had instructed them. 7 They brought the donkey and the
colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on.
8
A very large crowd spread their cloaks on the road,
while others cut branches from the trees and spread
them on the road. 9 The crowds that went ahead of him
and those that followed shouted, “Hosanna to the Son
of David!” “Blessed is he who comes in the name of the
Lord!” “Hosanna[ in the highest heaven!” 10 When
Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and
asked, “Who is this?” 11 The crowds answered, “This is
Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee.”
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1 เมื่อพระเยซูและพวกศิษยใกลถึงเมืองเยรูซาเล็ม พวกเขามาหยุดอยู
ที่หมูบานเบธฟายี ที่ภูเขามะกอกเทศ พระเยซูสงศิษยสองคนไปกอน
ลวงหนา 2 สั่งวา “เขาไปในหมูบานขางหนานั้น ทันทีที่คุณไปถึง
คุณจะเห็นแมลาผูกอยูก ับลูกของมัน ใหแกมัดลาทั้งสองตัวแลวจูงมา
ใหเรา 3 ถามีใครถามวา จะเอาลาไปไหน ใหตอบวา องคเจาชีวิต
ตองการใช เขาก็จะใหคุณมาทันที” 4 สิ่งนี้เกิดขึ้น เพื่อใหเปนจริง
ตามที่ผูพูดแทนพระเจา ไดพูดไววา 5 “บอกชาวเมืองศิโยน วา ดู
นั่นสิ กษัตริยของพวกคุณกําลังมาหา พระองคสุภาพออนโยนและนั่ง
อยูบ นหลังลา นั่งอยูบ นลูกลานอยตัวผูตัวหนึ่ง” 6 ศิษยสองคนนั้น
เขาไปในหมูบาน และทําตามที่พระเยซูสั่ง 7 พวกเขาจูงแมลาและลูก
ลามาใหพระองค แลวเอาเสื้อคลุมของเขาปูบนหลังลาใหพระเยซูนั่ง
8 ฝูงชน เปนจํานวนมากพากันเอาเสื้อคลุมของตนปูบนถนน บางคน
ก็ตัดกิ่งไมมาปูตามทองถนน ใหพระองคผาน 9 ฝูงชนที่เดินนําหนา
และที่เดินตามหลังพระองค ตางก็พากันโหรองวา “ไชโย สําหรับบุตร
ของดาวิด ขอพระเจาอวยพรคนที่มาในนามขององคเจาชีวิต ไชโย
แดพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุดในสวรรค” 10 เมื่อพระองคเขาไปในเมือง
เยรูซาเล็มคนทั้งเมืองตางแตกตื่นถามกันวา “ใครกันนี่” 11 ฝูงชนก็
ตอบวา “เยซูไง ผูพูดแทนพระเจา คนนั้นที่มาจากหมูบานนาซาเร็ธ
แควนกาลิลี”พระเยซูไปวิหาร

Evangelium nach Matthäus,
Kapitel 21
Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und
seine Jünger nach Betfage am Ölberg.
Da schickte Jesus zwei seiner Jünger
voraus und sagte zu ihnen: »Geht in das
Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr
gleich eine Eselin angebunden zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los
und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt: ›Was soll das?‹, dann sagt:
›Der Herr braucht sie.‹ Und er wird sie
euch sofort geben.« So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: »Sagt zu der Tochter Zion:
›Sieh doch: Dein König kommt zu dir! Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel – dem Sohn eines Lasttiers.‹« Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der
Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die
Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, rief immer wieder: »Hosanna dem Sohn
Davids! Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt! Hosanna in himmlischer
Höhe!« So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: »Wer
ist er nur?« Die Volksmenge sagte: »Das ist Jesus, der
Prophet aus Nazaret in Galiläa.«
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12

Jesus entered the temple courts and drove out all who
were buying and selling there. He overturned the tables
of the money changers and the benches of those selling
doves. 13 “It is written,” he said to them, “‘My house
will be called a house of prayer,’] but you are making it
‘a den of robbers.’” 14 The blind and the lame came to
him at the temple, and he healed them. 15 But when the
chief priests and the teachers of the law saw the
wonderful things he did and the children shouting in the
temple courts, “Hosanna to the Son of David,” they
were indignant. 16 “Do you hear what these children
are saying?” they asked him. “Yes,” replied Jesus,
“have you never read, “‘From the lips of children and
infants you, Lord, have called forth your praise’?”
17
And he left them and went out of the city to Bethany,
where he spent the night.
12 พระเยซูเขาไปในเขตวิหาร และไลคนที่กําลังซื้อและขายขาวของกันอยูท ี่นั่นออกไปจนหมด พระองคคว่ําโตะของคนรับแลกเงิน และที่นั่งของคนขาย
นกพิราบ 13 พระองครองบอกกับทุกคนที่อยูใ นที่นั่นวา “พระคัมภีรเขียนไววา ‘บานของเรามีชื่อวาเปนบานสําหรับอธิษฐาน’ แตพวกคุณกลับทําใหมัน
เปนรังโจร” 14 มีคนตาบอดและคนงอย เขามาหาพระองคในวิหาร พระองครักษาพวกเขาจนหาย 15 เมื่อพวกหัวหนานักบวชและครูสอนกฎปฏิบัติ เห็น
สิ่งอัศจรรยตางๆที่พระเยซูทํา และไดยินเสียงเด็กๆโหรองกันในวิหารวา “ไชโย สําหรับบุตรของดาวิด” พวกเขาก็โกรธแคนพระเยซูมาก 16 พวกเขาถาม
พระองควา “ไดยินที่เด็กๆพวกนั้นโหรองกันอยูห รือเปลา” พระเยซูตอบวา “ไดยินสิ พวกคุณไมเคยอานในพระคัมภีรหรือที่วา ‘พระเจาไดสอนเด็กๆและ
ทารก ใหรองเพลงสรรเสริญพระองค 17 แลวพระเยซูก็ออกจากเมืองไปพักคางคืนอยูที่หมูบานเบธานี
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In Jerusalem ging Jesus in den Tempel.
Er jagte alle Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die
Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er
sagte zu ihnen: »In den Heiligen
Schriften steht: ‹Mein Haus soll ein Ort
des Gebets sein.‹ Ihr aber macht eine
Räuberhöhle daraus.« Da kamen im
Tempel blinde und gelähmte Menschen
zu Jesus. Und er heilte sie. Die
führenden Priester und Schriftgelehrten
sahen die Wunder, die Jesus tat. Sie
hörten auch, wie die Kinder im Tempel
laut riefen: »Hosanna dem Sohn
Davids!« Darüber ärgerten sie sich
sehr. Sie sagten zu Jesus: »Hörst du,
was sie rufen?« Jesus antwortete ihnen:
»Ja! Kennt ihr die Stelle in den
Heiligen Schriften etwa nicht? Dort
heißt es: ›Aus dem Mund von kleinen
Kindern und Säuglingen lässt du dein
Lob erklingen.‹« Damit ließ Jesus sie
stehen und verließ die Stadt.
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Gospel according to St. Mark, Chapter 14

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตมารกบทที่ 14

1 Now the Passover and the Festival of Unleavened
Bread were only two days away, and the chief priests
and the teachers of the law were scheming to arrest
Jesus secretly and kill him. 2 “But not during the
festival,” they said, “or the people may riot.” 3 While he
was in Bethany, reclining at the table in the home of
Simon the Leper, a woman came with an alabaster jar of
very expensive perfume, made of pure nard. She broke
the jar and poured the perfume on his head. 4 Some of
those present were saying indignantly to one another,
“Why this waste of perfume? 5 It could have been sold
for more than a year’s wages and the money given to the
poor.” And they rebuked her harshly. 6 “Leave her
alone,” said Jesus. “Why are you bothering her? She
has done a beautiful thing to me. 7 The poor you will
always have with you, and you can help them any time
you want. But you will not always have me. 8 She did
what she could. She poured perfume on my body
beforehand to prepare for my burial. 9 Truly I tell you,
wherever the gospel is preached throughout the world,
what she has done will also be told, in memory of her.”
10
Then Judas Iscariot, one of the Twelve, went to the
chief priests to betray Jesus to them. 11 They were
delighted to hear this and promised to give him money.
So he watched for an opportunity to hand him over. 55

1 อีกสองวันจะถึงเทศกาลวันปลดปลอย และเทศกาลขนมปงไรเชื้อ
พวกผูนํานักบวช และพวกครูสอนกฎปฏิบัติ ก็หาทางที่จะแอบจับพระ
เยซูเพื่อเอาไปฆา 2 พวกเขาตกลงกันวา “อยาเพิง่ ทําในชวงเทศกาล
เพราะประชาชนจะกอการจลาจลขึ้น” 3 เมื่อพระเยซูอยูที่หมูบานเบธานี
ขณะที่กําลังกินอาหารอยูใ นบานของซีโมนคนที่เคยเปนโรคผิวหนัง
รายแรง ก็มีหญิงคนหนึ่งถือขวด น้ํามันหอมนาระดา ซึ่งมีราคาแพงมาก
เขามา นางทุบปากขวดใหแตกและชโลมน้ํามันหอมนั้นลงบนศีรษะของ
พระเยซู 4 ทําใหบางคนที่อยูท ี่นั่นไมพอใจและบนกันวา “ทําไมถึงทํา
เสียของอยางนี้ 5 ถาเอาน้ําหอมนี้ไปขายคงไดเงินถึงสามรอยเหรียญเงิน
จะไดเอาไปแจกจายใหกับคนจน” แลวพวกเขาก็ตอวาเธอเปนการใหญ
6 แตพระเยซูบอกวา “อยายุงกับเธอเลย ไปวุนวายกับเธอทําไม เธอได
ทําสิ่งที่ดีงามใหกับเรา 7 พวกคุณจะมีคนจนอยูด วยเสมอ อยากชวยเวลา
ไหนก็ชวยได แตเราจะไมอยูก ับพวกคุณเสมอไป 8 และนี่เปนสิ่งเดียวที่
เธอจะทําใหกับเราได ก็คือการเทน้ํามันหอมบนตัวเราเพื่อเตรียมรางของ
เราลวงหนากอนการฝง 9 เราจะบอกใหรูวา ไมวาขาวดีนี้จะประกาศ
ไปที่ไหนๆในโลกนี้ ก็จะมีคนพูดถึงเรื่องที่เธอทําใหกับเรานี้เสมอ เพื่อ
เปนการระลึกถึงเธอ 10 แลวยูดาสอิสคาริโอท ศิษยคนหนึ่งในสิบสอง
คนของพระเยซูก็ไดไปหาพวกหัวหนานักบวช เพื่อเสนอตัวที่จะชวยจับ
พระเยซูให 11 พวกเขาดีใจมากที่ไดยินอยางนั้น และสัญญาวาจะจาย
เงินใหเปนคาตอบแทน ดังนั้นยูดาสจึงเริ่มหาโอกาสเหมาะที่จะสงมอบ
พระเยซูใหกับพวกหัวหนานักบวช

Evangelium nach Markus, Kapitel 14

Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den
führenden Priestern. Er wollte ihnen Jesus
in die Hände liefern. Als sie das hörten,
waren sie hoch erfreut und versprachen,
ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte
Judas nach einer günstigen Gelegenheit,
um ihnen Jesus in die Hände zu liefern.

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und dem Fest
der Ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die
Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus
heimlich zu verhaften und dann umzubringen. Aber sie sagten sich: »Auf gar keinen Fall während des Festes, damit es
keine Unruhe im Volk gibt.«Jesus war in Betanien. Er war
zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen
niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein
Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines kostbares
Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus
das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und
sagten zueinander: »Wozu verschwendet sie das Salböl?
Das Salböl war mehr als dreihundert Silberstücke wert. Man
hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben.«
Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: »Lasst sie doch! Warum macht ihr der Frau das Leben
schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer
Arme bei euch geben, und ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr
wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die
Frau hat getan, was sie konnte: Sie hat meinen Körper im
Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich
euch: Überall in der Welt, wo die Gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt werden, was sie getan hat. So
wird man sich immer an sie erinnern.«
56
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On the first day of the Festival of Unleavened Bread,
when it was customary to sacrifice the Passover lamb,
Jesus’ disciples asked him, “Where do you want us to
go and make preparations for you to eat the
Passover?” 13 So he sent two of his disciples, telling
them, “Go into the city, and a man carrying a jar of
water will meet you. Follow him. 14 Say to the owner of
the house he enters, ‘The Teacher asks: Where is my
guest room, where I may eat the Passover with my
disciples?’ 15 He will show you a large room upstairs,
furnished and ready. Make preparations for us there.”
16
The disciples left, went into the city and found things
just as Jesus had told them. So they prepared the
Passover. 17 When evening came, Jesus arrived with
the Twelve. 18 While they were reclining at the table
eating, he said, “Truly I tell you, one of you will betray
me—one who is eating with me.” 19 They were
saddened, and one by one they said to him, “Surely
you don’t mean me?” 20 “It is one of the Twelve,” he
replied, “one who dips bread into the bowl with me.
21
The Son of Man will go just as it is written about
him. But woe to that man who betrays the Son of Man!
It would be better for him if he had not been born.”
57

12 ในวันแรกของเทศกาลกินขนมปงไรเชื้อ ซึ่งเปนวันที่พวกยิวจะ
ฆาลูกแกะถวายพระเจา สําหรับเทศกาลวันปลดปลอย ดวย พวกศิษย
ของพระเยซูไดถามพระองควา “จะใหพวกเราไปเตรียมอาหารสําหรับ
เทศกาลวันปลดปลอย ใหกับอาจารยที่ไหนดีครับ”
13 พระเยซูสงศิษยสองคนไป พระองคสั่งวา “พวกคุณเขาไปใน
เมืองแลวจะเจอผูชายที่แบกเหยือกน้ํา ใหตามเขาไป 14 ใหพูดกับ
เจาของบานที่ชายคนนั้นเขาไปวา ‘อาจารยใหถามวาหองที่เราจะใชกิน
อาหารในเทศกาลวันปลดปลอยกับพวกศิษยนั้นอยูท ี่ไหน’ 15 แลว
เขาจะพาคุณไปดูหองใหญชั้นบนที่เตรียมไวพรอมแลว ใหพวกคุณจัด
อาหารที่นั่น” 16 แลวศิษยทั้งสองก็เขาไปในเมือง และมันก็เปนไป
ตามที่พระเยซูบอกทุกอยาง พวกเขาจึงจัดเตรียมอาหารสําหรับเทศกาล
วันปลดปลอยที่นั่น 17 เมื่อถึงตอนเย็น พระเยซูมาถึงบานหลังนั้น
พรอมกับพวกศิษยเอกทั้งสิบสองคน 18 ในขณะที่กําลังกินอยูนั้น
พระเยซูพูดวา “เราจะบอกใหรูวา คนหนึ่งในพวกคุณจะหักหลังเรา
และเขาก็นั่งกินอยูกับเราที่นี่ดวย”19 พวกศิษยรูสึกเปนทุกขมาก ตาง
คนตางก็ถามพระองควา “คงไมใชผมนะอาจารย” 20 พระเยซูจึงพูด
กับพวกเขาวา “คนหนึ่งในพวกคุณสิบสองคนนี่แหละ คนที่จุม
ขนมปงในชามเดียวกับเรา 21 บุตรมนุษยจะตองตายเหมือนกับที่
พระคัมภีร ไดเขียนไวแลว แตคนที่ไดหักหลังบุตรมนุษยนั้นนา
ละอายจริงๆถาเขาไมไดเกิดมาก็คงจะดีกวา”

Evangelium nach Markus, Kapitel 14
Es war der erste Tag vom Fest der Ungesäuerten Brote. Das ist
der Tag, an dem man die Passalämmer schlachtete. Da sagten
sie zu Jesus: »Wo sollen wir hingehen und das Passamahl für
dich vorbereiten?« Jesus schickte zwei seiner Jünger los. Er
sagte zu ihnen: »Geht in die Stadt. Dort werdet ihr einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm! Wenn
er ein Haus betritt, sagt zu dem Eigentümer: ›Der Lehrer lässt
fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das
Passamahl feiern kann?‹ Er wird euch einen großen Raum im
ersten Stock zeigen. Der ist mit Polstern ausgestattet und für
das Fest hergerichtet. Dort bereitet alles für uns vor.« Da
machten sich die Jünger auf den Weg und gingen in die Stadt.
Sie fanden alles genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und
sie bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend geworden war,
kam Jesus mit den zwölf Jüngern dorthin. Während sie am
Tisch lagen und aßen, sagte Jesus: »Amen, das sage ich euch:
Einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir
isst.« Die Jünger waren tief betroffen. Einer nach dem anderen
fragte Jesus: »Doch nicht etwa ich?« Jesus antwortete ihnen:
»Es ist einer von euch zwölf – der sein Brot mit mir in die
Schale taucht. Der Menschensohn muss sterben. So ist es in
den Heiligen Schriften angekündigt. Wie schrecklich für den
Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie
geboren worden.«
58

22

22 ขณะที่กําลังกินอาหารอยูน ั้น พระเยซูไดหยิบขนมปงขึ้นมาขอบคุณ
พระเจา จากนั้นก็หักแบงใหพวกศิษยแลวพูดวา “รับไปกินสิ นี่คือรางกาย
ของเรา” 23 แลวพระองคหยิบถวยขึ้นมาขอบคุณพระเจาและยื่นใหกับ
พวกศิษย พวกเขาก็ไดดื่มจากถวยนั้นทุกคน
24 แลวพระองคพดู วา “นี่คือเลือดของเรา พระเจาทําสัญญาขึ้นมาดวย
เลือดนี้ มันไดหลั่งไหลออกมาเพื่อคนเปนจํานวนมาก

While they were eating, Jesus took bread, and
when he had given thanks, he broke it and gave it
to his disciples, saying, “Take it; this is my body.”
23
Then he took a cup, and when he had given
thanks, he gave it to them, and they all drank from
it. 24 “This is my blood of the[c] covenant, which is
poured out for many,” he said to them. 25 “Truly I
tell you, I will not drink again from the fruit of the
vine until that day when I drink it new in the
kingdom of God.”

Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott
und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in
Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte:
»Nehmt, das ist mein Leib.« Dann nahm er den
Becher. Er sprach das Dankgebet, gab ihn seinen
Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus
sagte zu ihnen: »Das ist mein Blut. Es steht für
den Bund, den Gott mit den Menschen schließt.
Mein Blut wird für die vielen vergossen werden.
Amen, das sage ich euch: Ich werde nun keinen
Wein mehr trinken. Erst an dem Tag werde ich
neu davon trinken, wenn Gott sein Reich vollendet hat.«
59

60
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41b . นอนพอแลว ชั่วโมงที่บุตรมนุษยจะถูกหักหลังใหไปอยู
ในมือของพวกคนบาปนั้นมาถึงแลว 42 ลุกขึ้นไปกันเถอะ นั่นไง
คนที่หักหลังเรามาถึงแลว” 43 พระเยซูพูดยังไมทันขาดคํา ยูดาส
ศิษยคนหนึ่งในสิบสองคนก็มาถึงพรอมกับคนกลุมใหญที่ถือดาบ
และไมกระบอง คนพวกนี้ถูกสงมาจากพวกหัวหนานักบวช พวก
ครูสอนกฎปฏิบัติ และพวกผูอาวุโส 44 ยูดาสไดตกลงกับพวก
นั้นไวกอนลวงหนาแลววา “คนทีผ่ มจูบคือคนๆนั้น เขาไปจับกุม
และควบคุมตั วไปเลย”45 เมื่อยูดาสมาถึงก็เดินเขาไปหาพระเยซู
และพูดวา “อาจารยครับ” แลวจูบพระองค 46 พวกนั้นก็เขามา
จับตัวพระองคและคุมตัวไว 47 คนหนึ่งในพวกพระเยซูที่ยืนอยู
ใกลๆนั้น ไดชักดาบออกมา แลวก็ฟนถูกหูทาสคนหนึ่งของ
นักบวชสูงสุด ขาดไป 48 พระเยซูพูดกับพวกนั้นวา “เห็นเราเปน
โจรหรือยังไง ถึงไดถือดาบและไมกระบองมาจับเรา 49 เราอยู
กับพวกคุณทุกวัน สอนอยูในวิหาร แตพวกคุณก็ไมจับ แตทุก
อยางก็ตองเปนไปตามที่ไดเขียนไวแลวในพระคัมภีร” 50 สวน
พวกศิษยวิ่งหนีทิ้งพระองคไปกันจนหมด

The hour has come. Look, the Son of Man is
delivered into the hands of sinners. 42 Rise! Let
us go! Here comes my betrayer!” 3 Just as he
was speaking, Judas, one of the Twelve,
appeared. With him was a crowd armed with
swords and clubs, sent from the chief priests, the
teachers of the law, and the elders. 44 Now the
betrayer had arranged a signal with them: “The
one I kiss is the man; arrest him and lead him
away under guard.” 45 Going at once to Jesus,
Judas said, “Rabbi!” and kissed him. 46 The men
seized Jesus and arrested him. 47 Then one of
those standing near drew his sword and struck
the servant of the high priest, cutting off his ear.
48
“Am I leading a rebellion,” said Jesus, “that
you have come out with swords and clubs to
capture me? 49 Every day I was with you,
teaching in the temple courts, and you did not
arrest me. But the Scriptures must be fulfilled.”
50
Then everyone deserted him and fled.

61

Evangelium nach Markus, Kapitel 14
»Seht doch, jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert
an Menschen, die voller Schuld sind. Steht auf, wir
wollen gehen. Seht doch, der mich verrät, ist schon
da.« Noch während Jesus das sagte, näherte sich Judas, einer der Zwölf. Mit ihm kam eine Truppe, die
mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet war. Die
führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten
hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht: »Wem ich
einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest und führt
ihn gut bewacht ab.« Judas ging sofort auf Jesus zu,
sagte »Rabbi« und gab ihm einen Kuss. Da packten
sie Jesus und nahmen ihn fest. Einer von denen, die
dabeistanden, zog sein Schwert. Er schlug nach dem
Anführer der Truppe des Obersten Priesters und hieb
ihm ein Ohr ab. Jesus sagte zu den Männern: »Mit
Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt, um
mich gefangen zu nehmen wie einen Verbrecher!
Täglich habe ich bei euch im Tempel zu den Menschen gesprochen. Dabei habt ihr mich nicht festgenommen. Aber alles geschieht so, damit in Erfüllung
geht, was in den Heiligen Schriften steht.« Da ließen
ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht.
62

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 26

Gospel according to St. Matthew,
Chapter 26
57

Those who had arrested Jesus took him to
Caiaphas the high priest, where the teachers of the
law and the elders had assembled. 58 But Peter
followed him at a distance, right up to the courtyard
of the high priest. He entered and sat down with the
guards to see the outcome. 59 The chief priests and the
whole Sanhedrin were looking for false evidence
against Jesus so that they could put him to death.
60
But they did not find any, though many false
witnesses came forward. Finally two came forward
61
and declared, “This fellow said, ‘I am able to
destroy the temple of God and rebuild it in three
days.’” 62 Then the high priest stood up and said to
Jesus, “Are you not going to answer? What is this
testimony that these men are bringing against you?”
63
But Jesus remained silent. The high priest said to
him, “I charge you under oath by the living God: Tell
us if you are the Messiah, the Son of God.” 64 “You
have said so,” Jesus replied. “But I say to all of you:
From now on you will see the Son of Man sitting at
the right hand of the Mighty One and coming on the
clouds of heaven.”
63

57 พวกนั้นจับพระเยซูไปที่บานของคายาฟาส หัวหนานักบวช
สูงสุด ที่พวกครูสอนกฎปฏิบัติและพวกผูนําอาวุโสไดประชุมกันอยู
58 เปโตรตามพระองคมาหางๆจนถึงลานบานของหัวหนานักบวช
สูงสุด แลวเขาเขาไปนั่งอยูใ นลานบานกับพวกผูคุม เพื่อดูวาจะมี
อะไรเกิดขึ้นv
59 พวกหัวหนานักบวชและสมาชิกสภา
แซนฮีดริน ทั้งหมดพยายามหาพยานเท็จมาปรักปรําพระเยซู เพื่อจะ
ไดฆาพระองค 60 แตก็หาไมไดเลย ถึงแมวาจะมีพยานเท็จมา
ปรักปรําพระองคหลายคน พวกเขาก็ไมสามารถหาหลักฐานที่ดีพอที่
จะตัดสินฆาพระองคได 61 ในที่สุดก็มีสองคนใหการวา “ชายคน
นี้เคยพูดวา ‘เราสามารถทําลายวิหาร ของพระเจา และสรางขึ้นมา
ใหมภายในสามวัน 62 หัวหนานักบวชสูงสุด จึงยืนขึ้น ถามพระ
เยซูวา “แกจะไมแกตัวในสิ่งที่เขากลาวหาแกหรือ” 63 แตพระเยซู
ยังนิ่งเงียบ หัวหนานักบวชสูงสุด จึงพูดกับพระองควา “เราขอสั่ง
แกในนามของพระเจาที่มีชีวิตอยู บอกพวกเรามาสิวา แกคือ
พระคริสต พระบุตรของพระเจาหรือเปลา” 64 พระองคจึงตอบ
เขาวา “ทานพูดถูกแลว แตเราจะบอกใหรูวา ในอนาคตทานจะได
เห็นบุตรมนุษย นั่งอยูท างขวาของพระเจาผูยิ่งใหญ และมาบนเมฆ
ในทองฟา

Evangelium nach Matthäus, Kapitel 26
Die Männer, die Jesus gefangen nahmen, brachten ihn zu
Kajaphas, dem Obersten Priester. Dort hatten sich die
Schriftgelehrten und Ratsältesten schon versammelt. Petrus
folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum Palast des
Obersten Priesters. Er ging in den Innenhof des Palastes
hinein und setzte sich zu den Männern. Denn er wollte sehen, wie die Sache ausging. Die führenden Priester und der
ganze jüdische Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage, die Jesus belastete. Das sollte ihnen einen Vorwand
liefern, damit sie ihn zum Tod verurteilen konnten. Obwohl
viele falsche Aussagen machten, fanden sie nichts. Zum
Schluss traten zwei Zeugen auf. Sie sagten: »Er hat behauptet:›Ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei
Tagen wieder aufbauen.‹« Da stand der Oberste Priester auf
und fragte Jesus: »Hast du nichts zu sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?« Aber Jesus schwieg. Daraufhin sagte der Oberste Priester: »Ich nehme dich unter
Eid: Bei dem lebendigen Gott – sag uns, bist du der
Christus, der Sohn Gottes?« Jesus antwortete ihm: »Du
sagst es. Aber ich sage euch: Von jetzt an werdet ihr sehen,
wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt, der
Macht über alles hat. Und wie er auf den Wolken des
Himmels erscheint.«
64

65

Then the high priest tore his clothes and said, “He
has spoken blasphemy! Why do we need any more
witnesses? Look, now you have heard the blasphemy.
66
What do you think?” “He is worthy of death,” they
answered. 67 Then they spit in his face and struck him
with their fists. Others slapped him 68 and said,
“Prophesy to us, Messiah. Who hit you?”
69
Now Peter was sitting out in the courtyard, and a
servant girl came to him. “You also were with Jesus
of Galilee,” she said. 70 But he denied it before them
all. “I don’t know what you’re talking about,” he
said. 71 Then he went out to the gateway, where
another servant girl saw him and said to the people
there, “This fellow was with Jesus of Nazareth.” 72 He
denied it again, with an oath: “I don’t know the
man!” 73 After a little while, those standing there went
up to Peter and said, “Surely you are one of them;
your accent gives you away.” 74 Then he began to
call down curses, and he swore to them, “I don’t
know the man!” Immediately a rooster crowed.
75
Then Peter remembered the word Jesus had
spoken: “Before the rooster crows, you will disown
me three times.” And he went outside and wept
bitt l
65

65 แลวหัวหนานักบวชสูงสุด ก็ฉกี ทึ้งเสื้อผาของตัวเองและพูด
วา “มันพูดหมิ่นประมาทชัดๆเรายังตองการพยานอะไรอีก เห็น
ไหมพวกคุณก็ไดยินคําหมิ่นประมาท แลว 66 พวกคุณคิดวา
อยางไร” พวกเขาตอบวา “มันมีความผิด สมควรตาย”67 พวก
เขาถมน้ําลายรดหนาพระองค และชกตอยพระองค บางคนก็ตบ
หนาพระองค 68 และพูดวา “ทายมาสิ ไอคริสตวาใครตบหนา
แก”69 ในขณะเดียวกัน เปโตรกําลังนั่งอยูข างนอกที่ลานบาน
และสาวใชคนหนึ่งเขามาทักเขาวา “แกก็อยูกับเยซูคนกาลิลีดวยนี่
นา”70 แตเปโตรปฏิเสธตอหนาทุกคนวา “ผมไมรูวาคุณพูดถึง
เรื่องอะไร”71 แลวเขาก็เดินออกไปที่ประตูบาน สาวใชอีกคนที่
เห็นเขาก็บอกกับทุกคนที่อยูต รงนั้นวา
“คนนี้อยูก ับเยซูชาว
นาซาเร็ธดวย”72 เปโตรปฏิเสธวา “สาบานได ผมไมเคยรูจัก
ชายคนนั้นเลย” 73 อีกสักครูหนึ่ง คนที่ยืนอยูที่นั่นก็เดินเขามา
หาเปโตร และพูดวา “แกเปนหนึ่งในพวกนั้นแนๆ สําเนียงของ
แกมันฟองอยูชัดๆ”74 เปโตรบอกวาขอใหเขาถูกสาปแชงถา
โกหก แลวสาบานวา “ผมไมรูจักชายคนนี้” ทันใดนั้นไกก็ขัน
75
เปโตรจึงนึกขึ้นไดถึงคําพูดที่พระเยซูเคยบอกกับเขาวา
“กอนไกขัน คุณจะปฏิเสธเราสามครั้ง” เปโตรออกไปขางนอก
แลวรองไหอยางขมขื่น

Da zerriss der Oberste Priester sein Gewand und sagte: »Er
hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Seht
doch: Ihr habt die Gotteslästerung selbst gehört! Was ist euer
Urteil?« Sie antworteten: »Er ist schuldig und muss sterben.«
Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit
Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen. Sie forderten ihn auf:
»Du bist doch ein Prophet, du Christus! Sag uns: Wer hat
dich geschlagen?«
Petrus saß draußen im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des
Obersten Priesters auf ihn zu und sagte: »Du warst doch auch
mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen!« Petrus stritt das ab
vor allen, die dabei waren, und sagte: »Ich weiß nicht, wovon
du da sprichst.« Dann ging er in das Torgebäude hinaus. Dort
sah ihn ein anderes Dienstmädchen. Sie sagte zu denen, die
dort standen: »Der war auch mit diesem Jesus von Nazaret
zusammen.« Aber Petrus stritt es wieder ab und schwor: »Ich
kenne diesen Menschen nicht!« Kurz darauf sagten andere,
die dabeistanden: »Natürlich gehörst du auch zu denen. Deine
Sprache verrät dich.« Da legte Petrus einen Schwur ab: »Gott
soll mich strafen, wenn ich lüge! Ich kenne diesen Menschen
nicht.« In demselben Moment krähte der Hahn. Da erinnerte
sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte: »Noch bevor der
Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich
kennst.« Und er lief hinaus und weinte heftig.
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Gospel according to St. Matthew, Chapter 27
1

Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people
made their plans how to have Jesus executed. 2 So they bound him, led him
away and handed him over to Pilate the governor. 3 When Judas, who had
betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse
and returned the thirty pieces of silver to the chief priests and the elders.
4
“I have sinned,” he said, “for I have betrayed innocent blood.” “What is
that to us?” they replied. “That’s your responsibility.” 5 So Judas threw
the money into the temple and left. Then he went away and hanged
himself. 6 The chief priests picked up the coins and said, “It is against the
law to put this into the treasury, since it is blood money.” 7 So they
decided to use the money to buy the potter’s field as a burial place for
foreigners. 8 That is why it has been called the Field of Blood to this day.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 27
1 ตอนเชามืด พวกหัวหนานักบวชและผูอาวุโสทั้งหมดไดตัดสินกันวา พระเยซูสมควรตาย 2 พวกเขามัด
พระองค แลวนําตัวไปมอบใหกับปลาตเจาเมือง 3 เมื่อยูดาสคนที่หักหลังพระเยซูเห็นวาพระองคถูกตัดสินลงโทษ
ถึงตาย ก็รูสึกเสียใจมาก เขาจึงคืนเงินสามสิบเหรียญใหกับหัวหนานักบวช และพวกผูนําอาวุโส 4 ยูดาสคร่ํา
ครวญวา “ผมทําบาปไปแลว ที่หักหลังคนที่บริสุทธิ์” พวกหัวหนานักบวชและพวกผูนําอาวุโสตอบวา “แลวมัน
เกี่ยวอะไรกับเราดวย นั่นมันเรื่องของแก” 5 ยูดาสโยนเงินทิ้งในวิหาร และเดินออกไปผูกคอตาย 6 พวกหัวหนา
นักบวชเก็บเงินนั้นขึ้นมา และพูดวา “มันผิดกฎ ที่จะเอาเงินแบบนี้เก็บรวมกับเงินของวิหาร เพราะเปนเงินเปอน
เลือด” 7 พวกเขาตัดสินใจเอาเงินนี้ไปซื้อที่นาของชางปนหมอ เพื่อเอาไวเปนที่ฝงศพคนตางบานตางเมือง 8 ที่
ตรงนั้นถูกเรียกวา “ทุงเลือด” มาจนถึงทุกวันนี้
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Evangelium nach Matthäus, Kapitel 27
Früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle führenden Priester und Ratsältesten des Volkes
fassten den Beschluss: Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben
ihn dem römischen Bevollmächtigten Pilatus. Als Judas erfuhr, dass Jesus zum Tod verurteilt wurde, packte ihn die Reue – denn er hatte Jesus verraten. Er brachte die dreißig Silberstücke zu den führenden Priestern und Ratsältesten zurück und sagte: »Ich habe große Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird
getötet und ich habe ihn verraten!« Sie antworteten: »Was geht uns das an? Das ist deine Sache!« Da warf
Judas die in den Tempel, lief weg und erhängte sich.Die führenden Priester nahmen die Silberstücke und
sagten: »Es ist nicht möglich, sie zum Tempel-schatz zu legen. Denn es ist Geld, das für eine Bluttat gezahlt wurde.« Deshalb beschlossen sie: »Wir kaufen von dem Geld den Acker des Töpfers. Dieser Acker
soll als Friedhof für Fremde dienen.« Daher heißt dieser Ort bis heute »Blutacker«. So ging in Erfüllung,
was der Prophet Jeremia gesagt hat: »Sie nahmen die dreißig Silbermünzen. Das ist der Preis, den er den
Leuten von Israel wert war. Sie kauften davon den Töpferacker. So hatte der Herr es mir befohlen.«
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Gospel according to St. Luke, Chapter 23
23 Then the whole assembly rose and led him off to
Pilate. 2 And they began to accuse him, saying, “We
have found this man subverting our nation. He
opposes payment of taxes to Caesar and claims to
be Messiah, a king.” 3 So Pilate asked Jesus, “Are
you the king of the Jews?” “You have said so,”
Jesus replied. 4 Then Pilate announced to the chief
priests and the crowd, “I find no basis for a charge
against this man.” 5 But they insisted, “He stirs up
the people all over Judea by his teaching. He
started in Galilee and has come all the way here.”

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตลุบทที่ 23
ทุกคนในที่ประชุมลุกขึ้น พาพระเยซูไปหาเจาเมืองปลาต 2 พวกเขาเริ่มกลาว
หาพระองค วา “เราไดพบวา ชายคนนี้พยายามปลุกปนประชาชนใหกระดาง
กระเดื่อง เขายุยงใหพวกประชาชนเลิกจายภาษีใหแกซีซาร แถมยังอางตัวเอง
เปนพระคริสต กษัตริยของพวกเราอีกดวย” 3 ปลาตจึงถามพระเยซูวา “แก
เปนกษัตริยของชาวยิวหรือ”พระเยซูจึงตอบเขาวา “ใช อยางที่ทานวา”4 ปลาต
จึงพูดกับพวกหัวหนานักบวชและฝูงชนวา “เราไมเห็นเขาผิดอะไร” 5 แตพวก
เขายืนกรานเสียงแข็งวา “แตเขาก็ไดสอนและปลุกปนประชาชนไปทั่วแควน
ยูเดีย เริ่มจากแถวกาลิลีเรื่อยมาจนถึงเมืองเยรูซาเล็มนี้”
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Evangelium nach Lukas, Kapitel 23
Die ganze Versammlung erhob sich und sie brachten Jesus zu Pilatus. Dort brachten sie ihre Anklagepunkte gegen ihn vor: »Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt: ›Gebt dem
Kaiser keine Steuern!‹ Und: ›Ich bin Christus, der König!‹«
Pilatus fragte ihn:
»Bist du der König
der Juden?« Jesus
antwortete:
»Du
sagst es.« Pilatus
sagte
zu
den
führenden Priestern
und der Volksmenge: »Ich finde keine Schuld an diesem Menschen.«
Aber sie bestanden
darauf: »Mit seiner
Lehre hetzt er in
ganz Judäa das
Volk auf – angefangen von Galiläa
bis hierher!«
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Gospel according to St. John, Chapter 19
12

From then on, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders
kept shouting, “If you let this man go, you are no friend of Caesar.
Anyone who claims to be a king opposes Caesar.” 13 When Pilate
heard this, he brought Jesus out and sat down on the judge’s seat at
a place known as the Stone Pavement (which in Aramaic is
Gabbatha). 14 It was the day of Preparation of the Passover; it was
about noon. “Here is your king,” Pilate said to the Jews. 15 But they
shouted, “Take him away! Take him away! Crucify him!” “Shall I
crucify your king?” Pilate asked. “We have no king but Caesar,” the
chief priests answered. 16 Finally Pilate handed him over to them to
be crucified.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตจอหนบทที่ 19
12 เมื่อปลาตไดยินอยางนั้น เขาก็พยายามที่จะปลอยพระเยซูอีก แตพวกยิวรองตะโกนวา “ถาทาน

ปลอยมัน ทานก็ไมใชเพื่อนของซีซาร เพราะคนที่อางตัวเองเปนกษัตริยนั้นเปนศัตรูกับ ซีซาร” 13 เมื่อ
ปลาตไดฟงอยางนั้นจึงพาพระเยซูออกมา และเขาก็นั่งลงบนบัลลังกพิพากษาตรงที่เรียกวา “ลานหิน”
(ซึ่งในภาษาอารเมค เรียกวา “กับบาธา”) 14 วันนั้นเปนวันศุกร เปนวันจัดเตรียมสําหรับเทศกาลวัน
ปลดปลอย ประมาณเที่ยงวัน ปลาตไดบอกกับพวกยิววา “นี่ไง กษัตริยของพวกคุณ” พวกยิวรองตะโกน
วา 15 “เอาตัวไป เอาตัวไปตรึงที่กางเขน”ปลาตจึงถามพวกเขาวา “จะใหเราตรึงกษัตริยของพวกคุณ
หรือ”พวกหัวหนานักบวชตอบวา “เราไมมีกษัตริยอื่น นอกจากซีซาร”16 แลวปลาตไดสงตัวพระเยซู
ไปใหกับทหารเพื่อเอาไปตรึงที่ไมกางเขนแลวพวกทหารก็มาเอาตัวพระเยซูไป
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Evangelium nach Johannes, Kapitel 19
Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Aber die Wort-führer der Juden schrien:
»Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich selbst als König ausgibt, stellt sich
gegen den Kaiser!« Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus wieder hinausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl. Der stand auf dem Platz, der »Steinpflaster« genannt wird. Auf Hebräisch heißt der Platz
Gabbata.
Es war der Tag vor dem
Passafest, etwa um die
sechste Stunde. Pilatus
sagte zu den Juden:
»Seht doch! Da ist euer
König!«
Doch
sie
schrien: »Weg mit ihm!
Weg mit ihm! Lass ihn
kreuzigen!« Pilatus sagte
zu ihnen: »Soll ich euren
König wirklich kreuzigen lassen?« Die führenden Priester antworteten:
»Wir haben keinen anderen König als den Kaiser!« Da lieferte Pilatus
ihnen Jesus aus und befahl, Jesus zu kreuzigen.
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Gospel according to St. Luke, Chapter 23
26

As the soldiers led him away, they seized Simon from Cyrene,
who was on his way in from the country, and put the cross on him
and made him carry it behind Jesus. 27 A large number of people
followed him, including women who mourned and wailed for him.
28
Jesus turned and said to them, “Daughters of Jerusalem, do not
weep for me; weep for yourselves and for your children. 29 For
the time will come when you will say, ‘Blessed are the childless
women, the wombs that never bore and the breasts that never
nursed!’ 30 Then “‘they will say to the mountains, “Fall on us!”
and to the hills, “Cover us!”’ 31 For if people do these things
when the tree is green, what will happen when it is dry?”

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตลุบทที่ 23
26 ในระหวางทางที่นําตัวพระเยซูไปนั้น พวกเขาก็จับตัวซีโมนชาวไซรีน ที่เพิ่งมาจากชนบท
บังคับใหเขาแบกไมกางเขนเดินตามหลังพระเยซูไป 27 ฝูงชนจํานวนมากเดินตามไป รวมทั้ง
ผูหญิงหลายคนที่รองหมรองไห คร่ําครวญสงสารพระเยซู 28 พระเยซูก็ไดหันไปบอกพวกนางวา
“หญิงชาวเยรูซาเล็มเอย อยารองไหใหกับเราเลย แตรองไหใหกับตัวเองและลูกๆของคุณเองดีกวา
29 เวลานั้นจะมาถึง ที่คนจะพูดวา ‘หญิงที่เปนหมัน ไมเคยคลอดลูก และไมเคยเลี้ยงนมลูก ก็ได
เปรียบจริงๆ’ 30 แลวพวกเขาก็จะขอรองกับภูเขาวา ‘ชวยพังลงมาทับเราดวย’ และออนวอนกับ
เนินเขาวา ‘ชวยฝงเราหนอย’ 31 เพราะถาพวกเขาทําอยางนี้กับคนที่บริสุทธิ์ แลวมันจะเกิดอะไร
ขึ้น กับคนที่ทําผิด”
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Evangelium nach Lukas, Kapitel 23
Die Soldaten führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten sie Simon von Zyrene an, der gerade vom Feld zurückkam. Sie luden ihm das
Kreuz auf, damit er es hinter Jesus her trug. Viele
Leute aus dem Volk liefen hinterher. Darunter
waren Frauen, die sich auf die Brust schlugen und
um ihn weinten. Aber Jesus drehte sich zu ihnen
um und sagte: »Ihr Töchter von Jerusalem! Weint
nicht um mich. Weint vielmehr um euch selbst
und um eure Kinder. Denn seht doch: Bald
kommt die Zeit, in der die Menschen sagen werden: ›Glückselig sind die Frauen, die keine Kinder bekommen können – der Schoß, der kein
Kind geboren hat, und die Brüste, die nie gestillt
haben.‹ Dann werden die Leute zu den Bergen
sagen: ›Stürzt auf uns!‹, und zu den Hügeln: ›Begrabt uns!‹ Denn wenn schon das grüne Holz angezündet wird, was wird dann erst mit dem trockenen geschehen?«
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32

Two other men, both criminals, were
also led out with him to be executed.
33
When they came to the place called the
Skull, they crucified him there, along with
the criminals—one on his right, the other
on his left. 34 Jesus said, “Father, forgive
them, for they do not know what they are
doing.” And they divided up his clothes
by casting lots. 35 The people stood
watching, and the rulers even sneered at
him. They said, “He saved others; let him
save himself if he is God’s Messiah, the
Chosen One.” 36 The soldiers also came
up and mocked him. They offered him
wine vinegar 37 and said, “If you are the
king of the Jews, save yourself.” 38 There
was awritten notice above him, which
read: THIS IS THE KING OF THE JEWS.
32 ยังมีผูรายอีกสองคนที่ถูกนําตัวมาฆาพรอมๆกับพระเยซูดวย 33 เมื่อเขามาถึงสถานที่ที่เรียกวา “หัวกะโหลก” พวกเขาก็ตรึงพระเยซูบนไมกางเขนระหวาง
ผูรายสองคนนั้น ทางขวาคนหนึ่งและทางซายคนหนึ่ง 34 แลวพระเยซูก็พูดวา “พระบิดา ชวยยกโทษใหกับพวกเขาดวย เพราะพวกเขาไมรูตัวหรอกวากําลังทํา
อะไรลงไป”แลวพวกเขาเอาเสื้อผาของพระองคมาจับสลากแบงกัน 35 ประชาชนก็ยืนดูอยู สวนพวกผูนําชาวยิวตางพากันหัวเราะเยาะและพูดถากถางวา “ในเมื่อ
เขาชวยคนอื่นได ก็ใหเขาชวยตัวเองดวยสิ ถาเขาเปนพระคริสต ผูที่พระเจาไดเลือกไวจริง” 36 พวกทหารก็พากันมาลอเลียน เอาเหลาองุนถูกๆเปรี้ยวๆมาแหย
ใหดื่ม 37 พวกเขาพูดวา “ถาแกเปนกษัตริยของชาวยิวจริง ก็ชวยตัวเองสิ”38 เหนือตัวพระองคขึ้นไปมีปายเขียนไววา “นี่คือกษัตริยของชาวยิว”
75

Zusammen mit Jesus wurden auch
zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die
»Schädel« genannt wird. Dort
kreuzigten sie Jesus und die beiden
Verbrecher – den einen rechts, den
anderen links von ihm. Aber Jesus
sagte: »Vater, vergib ihnen. Denn
sie wissen nicht, was sie tun.« Die
Soldaten verteilten seine Kleider und
losten sie untereinander aus. Das
Volk stand dabei und schaute zu.
Die Mitglieder des jüdischen Rates
verspotteten ihn. Sie sagten: »Andere
hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst
retten, wenn er der Christus ist, den
Gott erwählt hat.« Auch die Soldaten
trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig.
Dabei sagten sie: »Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst!«
Über Jesus war ein Schild angebracht: »Das ist der König der
Juden.«
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Gospel according to St. Mark, Chapter 15
33

At noon, darkness came over the whole land until three in the afternoon. 34 And at three in the afternoon
Jesus cried out in a loud voice, “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” (which means “My God, my God, why have
you forsaken me?”). 35 When some of those standing near heard this, they said, “Listen, he’s calling
Elijah.” 36 Someone ran, filled a sponge with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink.
“Now leave him alone. Let’s see if Elijah comes to take him down,” he said. 37 With a loud cry, Jesus
breathed his last. 38 The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. 39 And when the centurion,
who stood there in front of Jesus, saw how he died,] he said, “Surely this man was the Son of God!” 40 Some
women were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James the
younger and of Joseph, and Salome. 41 In Galilee these women had followed him and cared for his needs.
Many other women who had come up with him to Jerusalem were also there.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตมารกบทที่ 15
33 ในตอนเที่ยง มีแตความมืดมิดปกคลุมไปทั่วทั้งแผนดินจนถึงบายสามโมง 34 เมื่อถึงบายสามโมง
แลว พระเยซูก็รองเสียงดังวา “เอโลอี เอโลอี ลามา สะบักธานี” ซึ่งแปลวา “พระเจาของลูก พระเจาของ
ลูก ทําไมถึงทอดทิ้งลูกไป”35 เมือ่ บางคนที่ยืนอยูต รงนั้นไดยิน พวกเขาก็พูดวา “ฟงสิเขากําลังเรียก
เอลียาห”36
มีคนหนึ่งรีบวิ่งเอาฟองน้ําไปจุมเหลาองุนเปรี้ยวมาเสียบที่ปลายไมออ แลวยื่นขึ้นไปให
พระองคดื่ม ชายคนนั้นพูดวา “ใหคอยดูซิวาเอลียาหจะมาเอาเขาลงจากไมกางเขนหรือเปลา”37 เมื่อพระ
เยซูรองเสียงดังแลว พระองคก็สิ้นใจตาย 38 ผามานในวิหาร ก็ขาดออกเปนสองสวนจากบนลงลาง 39
เมื่อนายรอยคนที่ยืนอยูใ กลๆนั้น เห็นการตายของพระองคอยางนี้ เขาก็พูดวา “ชายคนนี้เปนลูกของ
พระเจาแนๆ” 40 มีผูหญิงบางคนยืนดูอยูห างๆในกลุมนั้นมี มารียชาวมักดาลา มารียแมของยากอบนอย
กับโยเสส และสะโลเม 41 ผูหญิงพวกนี้เปนคนที่ไดติดตามดูแลพระเยซูตั้งแตพระองคอยูท ี่แควนกาลิลี
และยังมีผูหญิงคนอื่น77
ๆอีกหลายคนที่ติดตามพระองคมาจากเมืองเยรูซาเล็มอยูท ี่นั่นดวย

Evangelium nach Markus, Kapitel 15
Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen
Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten
Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut: »Eloï, Eloï, lema sabachtani?« Das heißt übersetzt:
»Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Als sie das hörten, sagten einige von denen, die
dabeistanden: »Habt ihr das gehört? Er ruft nach
Elija.« Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in
Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus
zum Trinken hin. Er sagte: »Lasst mich nur machen!
Wir wollen mal sehen, ob Elija kommt und ihn herunterholt.« Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da
zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in
zwei Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da
sagte er: »Dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes.« Es waren auch Frauen da, die aus der Ferne alles
mit ansahen. Unter ihnen war Maria aus Magdala und
Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und von
Joses, und Salome. Schon als Jesus in Galiläa war,
waren sie ihm gefolgt und hatten ihn unterstützt. Außer ihnen waren noch viele andere Frauen da, die mit
Jesus nach Jerusalem gezogen waren.
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Gospel according to St. Matthew,
Chapter 27
57

As evening approached, there came a rich
man from Arimathea, named Joseph, who had
himself become a disciple of Jesus. 58 Going to
Pilate, he asked for Jesus’ body, and Pilate
ordered that it be given to him. 9 Joseph took
the body, wrapped it in a clean linen cloth,
60
and placed it in his own new tomb that he had
cut out of the rock. He rolled a big stone in front
of the entrance to the tomb and went away.
61
Mary Magdalene and the other Mary were
sitting there opposite the tomb.

พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 27
57 ในตอนเย็น มีเศรษฐีคนหนึ่งจากเมืองอาริมาเธียชื่อ โยเซฟ เขาเปน
ศิษยของพระเยซู 58 โยเซฟไดไปหาปลาตเพื่อขอศพพระเยซู ปลาตจึง
สั่งใหทหารมอบศพพระเยซูใหกับโยเซฟ 59 โยเซฟไดนําศพพระเยซูไป
และเอาผาลินินสะอาดพันศพไว 60 เขานําศพไปไวที่อุโมงคฝงศพใหม
ของเขาเอง ซึ่งเขาไดขุดเขาไปในหิน และกอนจะจากไป เขากลิ้งหินกอน
ใหญมาปดปากอุโมงคไว 61 ตอนนั้น มารีย ชาวเมืองมักดาลา และ
มารีย อีกคนหนึ่ง ไดมานั่งมองอยูตรงขามอุโมงคฝงศพ
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Evangelium nach Matthäus,
Kapitel 27
Als es spät geworden war, kam ein
reicher Mann aus Arimathäa. Er
hieß Josef und gehörte zu den
Jüngern von Jesus. Er ging zu und
bat ihn um den Leichnam von Jesus. Da befahl Pilatus, ihm den
Leichnam zu übergeben. Josef
nahm den Leichnam und wickelte
ihn in ein neues Leinentuch. Dann
legte er Jesus in seine eigene
Grabkammer. Die war noch unbenutzt und in den Felsen gehauen.
Schließlich rollte er einen großen
Stein vor den Eingang zur
Grabkammer und ging weg. Maria
von Magdala und die andere Maria
blieben dort. Sie ließen sich gegenüber vom Grab nieder.
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62

The next day, the one after
Preparation Day, the chief
priests and the Pharisees
went to Pilate. 63 “Sir,” they
said, “we remember that
while he was still alive that
deceiver said, ‘After three
days I will rise again.’ 64 So
give the order for the tomb
to be made secure until the
third day. Otherwise, his
disciples may come and steal
the body and tell the people
that he has been raised from
the dead. This last deception
will be worse than the first.”
65
“Take a guard,” Pilate
answered. “Go, make the
tomb as secure as you know
how.” 66 So they went and
made the tomb secure by
putting a seal on the stone
and posting the guard.

62 วันรุงขึ้นซึ่งตรงกับวันหยุดทาง
ศาสนา พวกหัวหนานักบวชและพวก
ฟาริสี มาพบปลาต 63 และบอกวา
“พวกเราจําไดวา เจาจอมหลอกลวง
คนนั้น เคยพูดไวตอนที่ยังมีชีวิตวา
‘หลังจากสามวัน เราจะฟนขึ้นจาก
ความตาย’ 64 ชวยสั่งใหคนไปเฝาที่
อุโมงคฝงศพดวยเถอะ เพื่อเฝาอยาง
แนนหนาจนถึงวันที่สาม เพราะไมแน
พวกศิษยของมันอาจจะมาขโมยศพไป
ก็ได
แลวไปบอกกับประชาชน
ทั้งหลายวา
‘เขาฟนขึ้นจากความ
ตาย’การหลอกลวงครั้งนี้จะเลวราย
ยิ่งกวาครั้งแรกเสียอีก” 65 ปลาตพูด
กับพวกเขาวา
“เอาทหารไปเฝา
อุโมงคฝงศพใหแนนหนาเทาที่พวก
คุณจะทําได” 66 ดังนั้นพวกเขาไป
ที่อุโมงคฝงศพ จัดเวรยามดูแลอยาง
แนนหนา และไดประทับตราไวบน
หินที่ปดปากทางเขาอุโมงคฝงศพ
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Am nächsten Tag – es war der
Sabbat – gingen die führenden
Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Sie sagten:
»Herr, uns ist etwas eingefallen.
Als dieser Betrüger noch lebte,
hat er gesagt: ›Nach drei Tagen
werde ich vom Tod auferweckt!‹
Gib doch den Befehl, das Grab
bis zum dritten Tag zu bewachen.
Sonst kommen seine Jünger, stehlen die Leiche und behaupten gegenüber dem Volk: ›Er wurde von
den Toten auferweckt!‹ Dieser
letzte Betrug wäre schlimmer als
alles vorher.« Pilatus antwortete
ihnen: »Ihr sollt die Wache bekommen! Geht und sichert das
Grab, so gut ihr könnt!« Da gingen sie zum Grab. Sie versiegelten den Stein vor der Grabkammer und sicherten es durch
eine Wache.
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พระกิตติคุณตามนักบุญเซนตแมทธิวบทที่ 28

Gospel according to St. Matthew,
Chapter 28

1 หลังจากวันหยุดทางศาสนา ผานไป ตอนเชาตรูวันอาทิตย มารีย ชาว
เมืองมักดาลา และมารียอีกคนหนึ่งไดมาที่อุโมงคฝงศพ 2 ในขณะนั้น
เอง เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง เพราะทูตขององคเจาชีวิตองคหนึ่งลง
มาจากสวรรค ทานไปที่อุโมงคฝงศพกลิ้งหินที่ปดปากอุโมงคออกและนั่ง
บนหินกอนนั้น 3 ตัวของทูตสวรรคสวางจาเหมือนสายฟาแลบ เสื้อผา
ขาวเหมือนหิมะ 4 เมื่อพวกทหารยามเห็นทูตสวรรค ก็กลัวจนตัวสั่น
และลมลงเหมือนคนตาย 5 ทูตสวรรคขององคเจาชีวิตไดพูดกับหญิง
สองคนนั้นวา “ไมตองกลัวหรอก ผมรูวาพวกคุณมาหาพระเยซูที่ถูกตรึง
บนไมกางเขน 6 พระองคไมไดอยูท ี่นี่ เพราะพระองคฟนจากความตาย
แลวเหมือนกับที่พระองคไดพูดไว มาดูที่ที่เขาเคยวางรางของพระองคสิ
7 รีบไปบอกพวกศิษยของพระองควา ‘พระองคฟนขึ้นจากความตาย
แลว และพระองคลวงหนาไปที่แควนกาลิลีกอนแลว พวกคุณจะพบ
พระองคที่นั่น’ นี่เปนเรื่องที่ผมเอามาบอกพวกคุณ” 8 ผูหญิงทั้งสองคน
รีบออกไปจากอุโมงค พวกเธอรูสึกทั้งหวาดกลัวและดีใจ เขารีบวิ่งไป
เพื่อจะไปบอกศิษยของพระองค 9 ทันใดนั้น พระเยซูก็มายืนอยูข างหนา
ของหญิงสองคนนี้ พระองคทักวา “สวัสดี” ทั้งสองคนจึงเขามากอดเทา
ของพระองคไวและกมกราบพระองค 10 พระเยซูพดู กับหญิงทั้งสอง
คนวา “ไมตองกลัว ไปบอกพวกพี่นองของเราใหไปทีแ่ ควนกาลิลีเถอะ
พวกเขาจะพบเราที่นั่น”

1 After the Sabbath, at dawn on the first day of the
week, Mary Magdalene and the other Mary went
to look at the tomb.2 There was a violent
earthquake, for an angel of the Lord came down
from heaven and, going to the tomb, rolled back
the stone and sat on it. 3 His appearance was like
lightning, and his clothes were white as snow.
4
The guards were so afraid of him that they shook
and became like dead men. 5 The angel said to the
women, “Do not be afraid, for I know that you are
looking for Jesus, who was crucified. 6 He is not
here; he has risen, just as he said. Come and see
the place where he lay. 7 Then go quickly and tell
his disciples: ‘He has risen from the dead and is
going ahead of you into Galilee. There you will
see him.’ Now I have told you.”8 So the women
hurried away from the tomb, afraid yet filled with
joy, and ran to tell his disciples. 9 Suddenly Jesus
met them. “Greetings,” he said. They came to him,
clasped his feet and worshiped him. 10 Then Jesus
said to them, “Do not be afraid. Go and tell my
brothers to go to Galilee; there they will see me.”
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Evangelium nach Matthäus, Kapitel 28
Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten
Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria,
um nach dem Grab zu sehen. Und sieh doch: plötzlich
gab es ein heftiges Erdbeben, denn der Engel des Herrn
kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den
Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete
wie ein Blitz und seine Kleider waren weiß wie Schnee.
Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu
Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: »Habt keine
Angst! Ich weiß: Ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde.
Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt,
wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht: Hier ist
die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu
seinen Jüngern! Sagt ihnen:›Jesus wurde vom Tod auferweckt.‹ Seht doch: Er geht euch nach Galiläa voraus.
Dort werdet ihr ihn sehen. Seht doch: Ich habe es euch
gesagt.« Die Frauen waren erschrocken und doch voller
Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den
Jüngern alles zu berichten. Und sieh doch: Da stand Jesus vor ihnen und sagte: »Seid gegrüßt!« Sie gingen zu
ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu
Boden. Da sagte Jesus zu ihnen: »Habt keine Angst!
Geht und sagt meinen Brüdern: ›Macht euch auf nach
Galiläa. Dort werdet ihr mich sehen.‹«
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”11 While the women were on their way, some of
the guards went into the city and reported to the
chief priests everything that had happened.
12
When the chief priests had met with the elders
and devised a plan, they gave the soldiers a
large sum of money, 13 telling them, “You are to
say, ‘His disciples came during the night and
stole him away while we were asleep.’ 14 If this
report gets to the governor, we will satisfy him
and keep you out of trouble.” 15 So the soldiers
took the money and did as they were instructed.
And this story has been widely circulated among
the Jews to this very day.
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Während die Frauen noch auf
dem Weg waren, sieh doch: Einige von den Wächtern liefen in
die Stadt. Sie meldeten den
führenden Priestern alles, was
geschehen war. Die führenden
Priester fassten gemeinsam mit
den Ratsältesten einen Beschluss
über das weitere Vorgehen: Sie
gaben den Soldaten viel Geld
und forderten sie auf: »Erzählt
allen: ›Seine Jünger sind in der
Nacht gekommen. Als wir
schliefen, haben sie den Leichnam gestohlen.‹ Wenn Pilatus
davon hört, werden wir mit ihm
sprechen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt.« Die Soldaten nahmen
das Geld und erfüllten ihren Auftrag. So ist dieses Gerücht entstanden und hält sich bei den
Juden bis heute.
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พระธรรมกิจบทที่ 2

Acts, Chapter 2
1

When the day of Pentecost came, they were all
together in one place. 2 Suddenly a sound like the
blowing of a violent wind came from heaven and
filled the whole house where they were sitting.
3
They saw what seemed to be tongues of fire that
separated and came to rest on each of them. 4 All of
them were filled with the Holy Spirit and began to
speak in other tongues as the Spirit enabled them.
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1 เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต พวกศิษยของพระเยซูก็มารวมตัวกันในที่แหง

หนึ่ง 2 จูๆก็มีเสียงจากทองฟาคลายกับเสียงพายุพัดอยางแรง ดังสนั่น
หวั่นไหวไปทั่วบานที่พวกเขากําลังนั่งกันอยู 3 จากนั้นพวกเขาก็เห็นบาง
อยางคลายเปลวไฟที่มีรูปรางเหมือนลิ้นไดกระจายออกไปอยูเ หนือพวก
เขาแตละคน 4 แลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ไดเขาไปอยูในตัวเขาอยาง
บริบูรณ แลวพวกเขาทุกคนก็เริ่มพูดภาษาตางๆตามแตที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะใหเขาพูดได

Apostelgeschichte
Kapitel 2
Dann kam der Pfingsttag. Alle,
die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt.
Plötzlich kam vom Himmel
her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus,
in dem sie sich aufhielten.
Dann erschien ihnen etwas wie
züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf
jedem Einzelnen von ihnen
nieder. Alle wurden vom
Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen
zu reden – ganz so, wie der
Geist es ihnen eingab.
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14

Then Peter stood up with the Eleven, raised his
voice and addressed the crowd: “Fellow Jews and
all of you who live in Jerusalem, let me explain this
to you; listen carefully to what I say. 15 These
people are not drunk, as you suppose. It’s only nine
in the morning! 16 No, this is what was spoken by
the prophet Joel: 17 “‘In the last days, God says, I
will pour out my Spirit on all people. Your sons and
daughters will prophesy, your young men will see
visions, your old men will dream dreams.18 Even on
my servants, both men and women, I will pour out
my Spirit in those days, and they will prophesy. 19 I
will show wonders in the heavens above and signs
on the earth below, blood and fire and billows of
smoke. 20 The sun will be turned to darkness and the
moon to blood before the coming of the great and
glorious day of the Lord. 21 And everyone who
calls on the name of the Lord will be saved.

14 แลวเปโตรก็ยืนขึ้นพรอมกับศิษยเอก อีกสิบเอ็ดคน เขาตะเบ็ง
เสียงดังตอหนาคนพวกนั้นวา “เพื่อนๆชาวยิวและทุกคนที่อาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็ม ตั้งใจฟงใหดีในเรื่องที่ผมจะเลานี้ 15 คนพวกนี้
ไมไดเมาอยางที่พวกคุณคิดหรอกนะ ตอนนี้เพิ่งจะเกาโมงเชาเอง
16 แตสิ่งที่คุณเห็นนี้ เปนสิ่งที่โยเอลผูพูดแทนพระเจา ไดพูดไววา
17 ‘พระเจาพูดวา ในชวงสุดทายนั้น เราจะเทพระวิญญาณของเรา
ลงบนมนุษยทุกคน ทั้งบุตรชายและบุตรสาวของพวกคุณจะพูดแทน
เรา คนหนุมจะเห็นภาพนิมิต คนแกจะมีความฝนพิเศษ 18 ใน
ชวงนั้น เราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนทาสของเราทั้งชายและ
หญิง และเขาเหลานั้นจะพูดแทนเรา19 เราจะแสดงสิ่งมหัศจรรย
ในทองฟาเบื้องบนและสิ่งอัศจรรยในโลกเบื้องลาง ไดแกเลือด ไฟ
และหมอกควันหนาทึบ 20 ดวงอาทิตยจะมืดมิด สวนดวงจันทร
จะเปนสีเลือด กอนจะถึงวันอันยิ่งใหญและรุงโรจนขององคเจาชีวิต
21 แลวทุกคนที่รองขอความชวยเหลือจากองคเจาชีวิต ก็จะไดรับ
ความรอด

37

37 เมื่อคนพวกนั้นไดยินอยางนี้ ก็รูสึกเหมือนถูกแทงทะลุใจ พวก
เขาจึงพูดกับเปโตรและศิษยเอกคนอื่นๆวา “พี่ๆนองๆพวกเราจะทํา
อยางไรดี”38 เปโตรพูดกับพวกเขาวา “กลับตัวกลับใจเสียใหม
และเขาพิธีจุมน้ํา ในนามของพระเยซูคริสต เพื่อพระเจาจะได
ยกโทษความผิดบาปของคุณ แลวคุณก็จะไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปนของขวัญ

When the people heard this, they were cut to the
heart and said to Peter and the other apostles,
“Brothers, what shall we do?”38 Peter replied,
“Repent and be baptized, every one of you, in the
name of Jesus Christ for the forgiveness of your
sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.
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Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen elf
Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu: »Ihr Männer von
Judäa! Bewohner von Jerusalem! Lasst euch erklären, was hier
vorgeht, und hört mir gut zu! Diese Leute sind nicht betrunken,
wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein,
was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt: ›Gott
spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen: Ich werde
meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und
eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer
werden Visionen schauen und eure Alten von Gott gesandte
Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie
werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun droben am
Himmel. Und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf
der Erde: Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne
wird sich verfinstern, und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag
des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden!‹
Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie
fragten ihn und die anderen Apostel: »Ihr Brüder, was sollen
wir tun?« Petrus antwortete ihnen: »Ändert euer Leben! Lasst
euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird
Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist
schenken..«
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