
มทัธวิ 5 แผน่เดยีวเพ�ือความสะดวกในการทอ่งจาํ

เม�ือทอดพระเนตรเหน็ฝงูชน พระองคก์เ็สดจ็ข�ึนไปบนภเูขาและเม�ือประทบัแลว้ เหลา่สาวกของพระองคม์าเฝ�าพระองค แ์ลว้

พระองคจ์งึตรสัสอนพวกเขาวา่

“คนท�ียากจนดา้นจติวญิญาณกเ็ป�นสขุ เพราะวา่แผน่ดนิสวรรคเ์ป�นของเขาท�ังหลาย

“คนท�ีโศกเศรา้ กเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดร้บัการหนนุใจ

“คนท�ีสภุาพออ่นโยน กเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดร้บัแผน่ดนิโลกเป�นมรดก

“คนท�ีหวิและกระหาย ความชอบธรรมกเ็ป�นสขุ เพราะวา่พระเจา้จะทรงใหอ้�ิม

“คนท�ีมใีจเมตตา กเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดร้บัพระเมตตาตอบ

“คนท�ีมใีจบรสิทุธ�ิกเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดเ้หน็พระเจา้

“คนท�ีสรา้งสนัตกิเ็ป�นสขุ เพราะวา่พระเจา้จะทรงเรยีกเขาท�ังหลายวา่เป�นลกู

“คนท�ีถกูขม่เหงเพราะเหตคุวามชอบธรรม กเ็ป�นสขุ เพราะวา่แผน่ดนิสวรรคเ์ป�นของเขาท�ังหลาย

“เม�ือพวกเขาจะตเิตยีนขม่เหง และนนิทาวา่รา้ยทา่นท�ังหลายตา่งๆ เป�นความเทจ็เพราะเรา ทา่นกเ็ป�นสขุ จงช�ืนชมและยนิดี

เพราะวา่บาํเหนจ็ของพวกทา่นมบีรบิรูณใ์นสวรรค เ์พราะพวกเขาขม่เหงบรรดาผู้เผยพระวจนะ ท�ีอยู่กอ่นทา่นเหมอืนกนั

“ทา่นท�ังหลายเป�นเกลอืแหง่โลก ถา้เกลอืน�ันหมดรสเคม็ไปแลว้ จะทาํใหก้ลบัเคม็อกีไดอ้ยา่งไร ต�ังแตน่�ันไปกไ็มเ่ป�นประโยชนอ์ะไร

มแีตจ่ะถกูท�ิงเสยีใหค้นเหยยีบย�า

“ทา่นท�ังหลายเป�นความสวา่งของโลก นครซ�ึงอยู่บนภเูขาจะถกูป�ดบงัไวไ้มไ่ด เ้ม�ือจดุตะเกยีงแลว้ไมม่ผีู้ใดเอาถงัครอบไว ย้อ่มต�ังไว้

บนเชงิตะเกยีง จะไดส้อ่งสวา่งแกท่กุคนท�ีอยู่ในบา้นน�ัน ทาํนองเดยีวกนัพวกทา่นจงสอ่งสวา่งแกค่นท�ังปวง เพ�ือวา่เม�ือเขาท�ังหลายได้

เหน็ความดที�ีทา่นทาํ พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค์

“อยา่คดิวา่เรามาลม้เลกิธรรมบญัญตัแิละคาํของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เราไมไ่ดม้าลม้เลกิ แตม่าทาํใหส้มบรูณท์กุประการ เพราะ

เราบอกความจรงิแกท่า่นท�ังหลายวา่ จนกวา่ฟ�าและดนิจะลว่งไป แมอ้กัษรท�ีเลก็ท�ีสดุ หรอืขดี ขดีหน�ึง กจ็ะไมม่วีนัสญูไปจากธรรม

บญัญตั จินกวา่ทกุส�ิงจะเกดิข�ึน

เพราะฉะน�ัน ใครทาํใหข้อ้เลก็นอ้ยเพยีงขอ้หน�ึงในพระบญัญตันิ�ีมคีวามสาํคญันอ้ยลง และสอนคนอ�ืนใหท้าํอยา่งน�ันดว้ย คนน�ันจะ

ไดช้�ือวา่เป�นผู้เลก็นอ้ยท�ีสดุในแผน่ดนิสวรรค แ์ตใ่ครท�ีประพฤตแิละสอนตามธรรมบญัญตั คินน�ันจะไดช้�ือวา่เป�นใหญใ่นแผน่ดนิ

สวรรค์

เพราะเราบอกพวกทา่นวา่ ถา้ความชอบธรรมของทา่นไมม่ากกวา่ความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟารสิ พีวกทา่นจะ

ไมม่วีนัไดเ้ขา้สู่แผน่ดนิสวรรค์

“ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวก้บัคนในสมยักอ่นวา่ ‘หา้มฆา่คน ถา้ใครฆา่คน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา’ แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่

ใครโกรธพ�ีนอ้งของตน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา ถา้ใครพดูกบัพ�ีนอ้งอยา่งเหยยีดหยาม คนน�ันจะตอ้งถกูนาํไปยงัศาลสงูใหพ้พิากษา

และถา้ใครพดูวา่ ‘อา้ยโฉด’ คนน�ันจะมโีทษถงึไฟนรก

เพราะฉะน�ัน ถา้ทา่นนาํเคร�ืองบชูามาถงึแทน่บชูาแลว้ และระลกึข�ึนไดว้า่ พ�ีนอ้งมเีหตขุดัเคอืงขอ้หน�ึงขอ้ใดกบัทา่น จงวางเคร�ืองบชูา

ไวท้�ีหนา้แทน่บชูา และกลบัไปคนืดกีบัพ�ีนอ้งผู้น�ันเสยีกอ่น แลว้จงึคอ่ยมาถวายเคร�ืองบชูาของทา่น

จงปรองดองกบัคู่ความโดยเรว็ในขณะท�ีพากนัไปศาล มฉิะน�ันคู่ความน�ันจะมอบตวัทา่นไวก้บัผู้พพิากษา แลว้ผู้พพิากษาจะมอบตวั

ทา่นไวก้บัผู้คมุ และทา่นจะตอ้งถกูขงัไวใ้นคกุ

เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ทา่นจะออกจากท�ีน�ันไมไ่ดจ้นกวา่จะใชห้น�ีหมด “ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่ ‘หา้มลว่งประเวณี

ผวัเมยีเขา’ สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ ใครมองผู้หญงิดว้ยใจกาํหนดัในหญงิน�ัน คนน�ันไดล้ว่งประเวณใีนใจของเขากบัหญงิน�ันแลว้

ถา้ตาขา้งขวาของทา่นทาํใหต้วัทา่นหลงผดิ จงควกัออกท�ิงเสยี เพราะวา่ถงึจะเสยีอวยัวะอยา่งหน�ึง กด็กีวา่ตวัทา่นจะตอ้งลงนรก ถา้

มอืขา้งขวาของทา่นทาํใหต้วัทา่นหลงผดิ จงตดัท�ิงเสยี เพราะถงึจะเสยีอวยัวะอยา่งหน�ึง กด็กีวา่ตวัทา่นจะตอ้งลงนรก

“ยงัมคีาํกลา่วไวว้า่ ‘ถา้ใครจะหยา่ภรรยากใ็หท้าํหนงัสอืหยา่ใหก้บัภรรยาน�ัน’ เราบอกทา่นท�ังหลายวา่ ถา้ใครจะหยา่ภรรยา เพราะ

เหตอุ�ืนนอกจากการมชีู้คนน�ันกจ็ะเป�นเหตใุหห้ญงิน�ันผดิศลีลว่งประเวณ แีละถา้ใครแตง่งานกบัหญงิท�ีหยา่แลว้น�ัน คนน�ันกผ็ดิศลี

ลว่งประเวณดีว้ย

“อกีประการหน�ึงทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวแ้กค่นในสมยักอ่นวา่‘หา้มเสยีคาํสตัยส์าบาน คาํสตัยส์าบานท�ีไดถ้วายตอ่องคพ์ระ

ผู้เป�นเจา้น�ัน ตอ้งรกัษาไวใ้หม้�ัน ’ สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ อยา่สาบานเลย ไมว่า่จะทาํโดยอา้งถงึสวรรค เ์พราะสวรรคเ์ป�นท�ีประทบั

ของพระเจา้ หรอือา้งถงึแผน่ดนิโลก เพราะแผน่ดนิโลกเป�นท�ีรองพระบาทของพระเจา้ หรอือา้งถงึกรงุเยรซูาเลม็ เพราะกรงุ

เยรซูาเลม็เป�นราชธานขีองพระมหากษตัรยิ อ์ยา่สาบานโดยอา้งถงึศรีษะของตน เพราะทา่นจะทาํใหผ้มขาว หรอืดาํไปสกัเสน้หน�ึงก็

ไมไ่ด จ้รงิกจ็งวา่จรงิ ไมก่ว็า่ไม ค่าํพดูท�ีเกนิกวา่น�ีมาจากความช�ัว

“ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่‘ตาแทนตา และฟ�นแทนฟ�น’ สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ อยา่ตอ่สู้คนช�ัว ถา้ใครตบแกม้ขวาของ

ทา่นกจ็งหนัแกม้อกีขา้งหน�ึงใหเ้ขาดว้ย ถา้ใครตอ้งการจะฟ�องศาล เพ�ือจะปรบัเอาเส�ือของทา่นไป กจ็งสละเส�ือคลมุใหเ้ขาดว้ย ถา้

ใครจะเกณฑท์า่นใหเ้ดนิทางไปหน�ึงกโิลเมตร กใ็หเ้ลยไปกบัเขาถงึสองกโิลเมตร ถา้เขาจะขอส�ิงใดจากทา่น กจ็งให อ้ยา่เมนิหนา้จาก

ผู้ท�ีตอ้งการขอยมืจากทา่น

“ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่‘จงรกัเพ�ือนบา้นของทา่น และเกลยีดชงัศตัรขูองทา่น’ แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่ จงรกัศตัรขูอง

ทา่น และจงอธษิฐานเพ�ือบรรดาคนท�ีขม่เหงพวกทา่น เพ�ือวา่พวกทา่นจะเป�นบตุรของพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค์

เพราะวา่พระองคท์รงใหด้วงอาทติยข์องพระองคข์�ึนสอ่งสวา่งแกค่นดแีละคนช�ัวเสมอกนั และใหฝ้นตกแกค่นชอบธรรมและคน

อธรรม เพราะวา่ถา้พวกทา่นรกัคนท�ีรกัทา่น พวกทา่นจะไดบ้าํเหนจ็อะไร? พวกคนเกบ็ภาษกีท็าํอยา่งน�ันไมใ่ชห่รอื? ถา้พวกทา่น

ทกัทายแตพ่�ีนอ้งของตนเทา่น�ัน ทา่นไดท้าํอะไรพเิศษย�ิงกวา่คนอ�ืนๆ? พวกตา่งชาตกิท็าํอยา่งน�ันไมใ่ชห่รอื? เพราะฉะน�ันพวกทา่นจง

เป�นคนดพีรอ้ม เหมอืนอยา่งท�ีพระบดิาของทา่น ผู้สถติในสวรรคท์รงดพีรอ้ม



มทัธวิ 5 แผน่เดยีวเพ�ือความสะดวกในการทอ่งจาํ

เม�ือทอดพระเนตรเหน็ฝงูชน พระองคก์เ็สดจ็ข�ึนไปบนภเูขาและเม�ือประทบัแลว้ เหลา่สาวกของพระองคม์าเฝ�าพระองค แ์ลว้

พระองคจ์งึตรสัสอนพวกเขาวา่

“คนท�ียากจนดา้นจติวญิญาณกเ็ป�นสขุ เพราะวา่แผน่ดนิสวรรคเ์ป�นของเขาท�ังหลาย

“คนท�ีโศกเศรา้ กเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดร้บัการหนนุใจ

“คนท�ีสภุาพออ่นโยน กเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดร้บัแผน่ดนิโลกเป�นมรดก

“คนท�ีหวิและกระหาย ความชอบธรรมกเ็ป�นสขุ เพราะวา่พระเจา้จะทรงใหอ้�ิม

“คนท�ีมใีจเมตตา กเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดร้บัพระเมตตาตอบ

“คนท�ีมใีจบรสิทุธ�ิกเ็ป�นสขุ เพราะวา่เขาท�ังหลายจะไดเ้หน็พระเจา้

“คนท�ีสรา้งสนัตกิเ็ป�นสขุ เพราะวา่พระเจา้จะทรงเรยีกเขาท�ังหลายวา่เป�นลกู

“คนท�ีถกูขม่เหงเพราะเหตคุวามชอบธรรม กเ็ป�นสขุ เพราะวา่แผน่ดนิสวรรคเ์ป�นของเขาท�ังหลาย

“เม�ือพวกเขาจะตเิตยีนขม่เหง และนนิทาวา่รา้ยทา่นท�ังหลายตา่งๆ เป�นความเทจ็เพราะเรา ทา่นกเ็ป�นสขุ จงช�ืนชมและยนิดี

เพราะวา่บาํเหนจ็ของพวกทา่นมบีรบิรูณใ์นสวรรค เ์พราะพวกเขาขม่เหงบรรดาผู้เผยพระวจนะ ท�ีอยู่กอ่นทา่นเหมอืนกนั

“ทา่นท�ังหลายเป�นเกลอืแหง่โลก ถา้เกลอืน�ันหมดรสเคม็ไปแลว้ จะทาํใหก้ลบัเคม็อกีไดอ้ยา่งไร ต�ังแตน่�ันไปกไ็มเ่ป�นประโยชนอ์ะไร

มแีตจ่ะถกูท�ิงเสยีใหค้นเหยยีบย�า

“ทา่นท�ังหลายเป�นความสวา่งของโลก นครซ�ึงอยู่บนภเูขาจะถกูป�ดบงัไวไ้มไ่ด เ้ม�ือจดุตะเกยีงแลว้ไมม่ผีู้ใดเอาถงัครอบไว ย้อ่มต�ังไว้

บนเชงิตะเกยีง จะไดส้อ่งสวา่งแกท่กุคนท�ีอยู่ในบา้นน�ัน ทาํนองเดยีวกนัพวกทา่นจงสอ่งสวา่งแกค่นท�ังปวง เพ�ือวา่เม�ือเขาท�ังหลายได้

เหน็ความดที�ีทา่นทาํ พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค์

“อยา่คดิวา่เรามาลม้เลกิธรรมบญัญตัแิละคาํของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เราไมไ่ดม้าลม้เลกิ แตม่าทาํใหส้มบรูณท์กุประการ เพราะ

เราบอกความจรงิแกท่า่นท�ังหลายวา่ จนกวา่ฟ�าและดนิจะลว่งไป แมอ้กัษรท�ีเลก็ท�ีสดุ หรอืขดี ขดีหน�ึง กจ็ะไมม่วีนัสญูไปจากธรรม

บญัญตั จินกวา่ทกุส�ิงจะเกดิข�ึน

เพราะฉะน�ัน ใครทาํใหข้อ้เลก็นอ้ยเพยีงขอ้หน�ึงในพระบญัญตันิ�ีมคีวามสาํคญันอ้ยลง และสอนคนอ�ืนใหท้าํอยา่งน�ันดว้ย คนน�ันจะ

ไดช้�ือวา่เป�นผู้เลก็นอ้ยท�ีสดุในแผน่ดนิสวรรค แ์ตใ่ครท�ีประพฤตแิละสอนตามธรรมบญัญตั คินน�ันจะไดช้�ือวา่เป�นใหญใ่นแผน่ดนิ

สวรรค์

เพราะเราบอกพวกทา่นวา่ ถา้ความชอบธรรมของทา่นไมม่ากกวา่ความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟารสิ พีวกทา่นจะ

ไมม่วีนัไดเ้ขา้สู่แผน่ดนิสวรรค์

“ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวก้บัคนในสมยักอ่นวา่ ‘หา้มฆา่คน ถา้ใครฆา่คน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา’ แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่

ใครโกรธพ�ีนอ้งของตน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา ถา้ใครพดูกบัพ�ีนอ้งอยา่งเหยยีดหยาม คนน�ันจะตอ้งถกูนาํไปยงัศาลสงูใหพ้พิากษา

และถา้ใครพดูวา่ ‘อา้ยโฉด’ คนน�ันจะมโีทษถงึไฟนรก

เพราะฉะน�ัน ถา้ทา่นนาํเคร�ืองบชูามาถงึแทน่บชูาแลว้ และระลกึข�ึนไดว้า่ พ�ีนอ้งมเีหตขุดัเคอืงขอ้หน�ึงขอ้ใดกบัทา่น จงวางเคร�ืองบชูา

ไวท้�ีหนา้แทน่บชูา และกลบัไปคนืดกีบัพ�ีนอ้งผู้น�ันเสยีกอ่น แลว้จงึคอ่ยมาถวายเคร�ืองบชูาของทา่น

จงปรองดองกบัคู่ความโดยเรว็ในขณะท�ีพากนัไปศาล มฉิะน�ันคู่ความน�ันจะมอบตวัทา่นไวก้บัผู้พพิากษา แลว้ผู้พพิากษาจะมอบตวั

ทา่นไวก้บัผู้คมุ และทา่นจะตอ้งถกูขงัไวใ้นคกุ

เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ทา่นจะออกจากท�ีน�ันไมไ่ดจ้นกวา่จะใชห้น�ีหมด “ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่ ‘หา้มลว่งประเวณี

ผวัเมยีเขา’ สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ ใครมองผู้หญงิดว้ยใจกาํหนดัในหญงิน�ัน คนน�ันไดล้ว่งประเวณใีนใจของเขากบัหญงิน�ันแลว้

ถา้ตาขา้งขวาของทา่นทาํใหต้วัทา่นหลงผดิ จงควกัออกท�ิงเสยี เพราะวา่ถงึจะเสยีอวยัวะอยา่งหน�ึง กด็กีวา่ตวัทา่นจะตอ้งลงนรก ถา้

มอืขา้งขวาของทา่นทาํใหต้วัทา่นหลงผดิ จงตดัท�ิงเสยี เพราะถงึจะเสยีอวยัวะอยา่งหน�ึง กด็กีวา่ตวัทา่นจะตอ้งลงนรก

“ยงัมคีาํกลา่วไวว้า่ ‘ถา้ใครจะหยา่ภรรยากใ็หท้าํหนงัสอืหยา่ใหก้บัภรรยาน�ัน’ เราบอกทา่นท�ังหลายวา่ ถา้ใครจะหยา่ภรรยา เพราะ

เหตอุ�ืนนอกจากการมชีู้คนน�ันกจ็ะเป�นเหตใุหห้ญงิน�ันผดิศลีลว่งประเวณ แีละถา้ใครแตง่งานกบัหญงิท�ีหยา่แลว้น�ัน คนน�ันกผ็ดิศลี

ลว่งประเวณดีว้ย

“อกีประการหน�ึงทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวแ้กค่นในสมยักอ่นวา่‘หา้มเสยีคาํสตัยส์าบาน คาํสตัยส์าบานท�ีไดถ้วายตอ่องคพ์ระ

ผู้เป�นเจา้น�ัน ตอ้งรกัษาไวใ้หม้�ัน ’ สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ อยา่สาบานเลย ไมว่า่จะทาํโดยอา้งถงึสวรรค เ์พราะสวรรคเ์ป�นท�ีประทบั

ของพระเจา้ หรอือา้งถงึแผน่ดนิโลก เพราะแผน่ดนิโลกเป�นท�ีรองพระบาทของพระเจา้ หรอือา้งถงึกรงุเยรซูาเลม็ เพราะกรงุ

เยรซูาเลม็เป�นราชธานขีองพระมหากษตัรยิ อ์ยา่สาบานโดยอา้งถงึศรีษะของตน เพราะทา่นจะทาํใหผ้มขาว หรอืดาํไปสกัเสน้หน�ึงก็

ไมไ่ด จ้รงิกจ็งวา่จรงิ ไมก่ว็า่ไม ค่าํพดูท�ีเกนิกวา่น�ีมาจากความช�ัว

“ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่‘ตาแทนตา และฟ�นแทนฟ�น’ สว่นเราบอกพวกทา่นวา่ อยา่ตอ่สู้คนช�ัว ถา้ใครตบแกม้ขวาของ

ทา่นกจ็งหนัแกม้อกีขา้งหน�ึงใหเ้ขาดว้ย ถา้ใครตอ้งการจะฟ�องศาล เพ�ือจะปรบัเอาเส�ือของทา่นไป กจ็งสละเส�ือคลมุใหเ้ขาดว้ย ถา้

ใครจะเกณฑท์า่นใหเ้ดนิทางไปหน�ึงกโิลเมตร กใ็หเ้ลยไปกบัเขาถงึสองกโิลเมตร ถา้เขาจะขอส�ิงใดจากทา่น กจ็งให อ้ยา่เมนิหนา้จาก

ผู้ท�ีตอ้งการขอยมืจากทา่น

“ทา่นท�ังหลายไดย้นิคาํซ�ึงกลา่วไวว้า่‘จงรกัเพ�ือนบา้นของทา่น และเกลยีดชงัศตัรขูองทา่น’ แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่ จงรกัศตัรขูอง

ทา่น และจงอธษิฐานเพ�ือบรรดาคนท�ีขม่เหงพวกทา่น เพ�ือวา่พวกทา่นจะเป�นบตุรของพระบดิาของทา่นผู้สถติในสวรรค์

เพราะวา่พระองคท์รงใหด้วงอาทติยข์องพระองคข์�ึนสอ่งสวา่งแกค่นดแีละคนช�ัวเสมอกนั และใหฝ้นตกแกค่นชอบธรรมและคน

อธรรม เพราะวา่ถา้พวกทา่นรกัคนท�ีรกัทา่น พวกทา่นจะไดบ้าํเหนจ็อะไร? พวกคนเกบ็ภาษกีท็าํอยา่งน�ันไมใ่ชห่รอื? ถา้พวกทา่น

ทกัทายแตพ่�ีนอ้งของตนเทา่น�ัน ทา่นไดท้าํอะไรพเิศษย�ิงกวา่คนอ�ืนๆ? พวกตา่งชาตกิท็าํอยา่งน�ันไมใ่ชห่รอื? เพราะฉะน�ันพวกทา่นจง

เป�นคนดพีรอ้ม เหมอืนอยา่งท�ีพระบดิาของทา่น ผู้สถติในสวรรคท์รงดพีรอ้ม


