
หน้า 2024ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านลูกา
คํานาํ

1
มีหลายคนได้เรียบเรียงเรื& อง
ราวเหล่านั(น ซึ&งเป็นที&เชื&อได้

อย่างแน่นอนในท่ามกลางเราทั(ง
หลาย
2ตามที& เขาผู้ ได้เห็นกับตาเอง
ตั( งแต่ต้น และเป็นผู้ประกาศ
พระวจนะนั(นได้แสดงให้เรารู้
3 เรียนท่านเธโอฟีลัส ที& เคารพ
อย่างสูง ข้าพเจ้าเองกไ็ด้รู้ทุกสิ&ง
อย่างถูกต้องตั( งแต่ต้น จึงได้
เห็นดี ด้วยที& จะเรียบเรียงเรื& อง
ตามลาํดับฝากให้ท่านด้วย
4 เพื& อท่ านจะได้ รู้ แน่นอนอัน
เกี&ยวกับเรื&องราวเหล่านั(น ซึ& งมี
ผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว

ทูตสวรรคพ์ยากรณถ์ึง
การกําเนิดของยอหน์

ผูใ้หร้บับพัติศมา
5ในรัชกาลเฮโรด กษัตริย์ของ
ยูเดีย มีปุโรหิตคนหนึ& งชื& อ
เศคาริยาห์ อยู่ในเวรอาบียาห์
ภรรยาของเศคาริยาห์ ชื& อเอลี-
ซาเบธ อยู่ในตระกูลอาโรน
6 เขาทั( งสองเป็นคนชอบธรรม
จาํเพาะพระพักตร์พระเจ้า และ
ดาํเนินตามพระบัญญัติและกฎ
ทั( งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่

มีที&ติเลย
7แต่เขาไม่มีบุตร เพราะว่านาง
เอลีซาเบธเป็นหมัน และเขาทั( ง
สองกช็ราแล้ว
8ต่อมาขณะที&เศคาริยาห์ทาํหน้า
ที& ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้า เมื& อ
ท่านอยู่เวรประจาํการของท่าน
9ท่านได้สลากตามธรรมเนียม
ของปุโรหิต ต้องเข้าไปในพระ
วิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื&อ
เผาเครื&องหอมบูชา
10 ส่วนบรรดาประชาชนกอ็ธิษ-
ฐานอยู่ภายนอก ในเวลาเผา
เครื&องหอมนั(น
11 ทูตสวรรค์องค์หนึ& งขององค์
พระผู้ เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เศ-
คาริยาห์ ยืนอยู่ที& ข้างขวาแท่น
เผาเครื&องหอมบูชา
12 เมื& อเศคาริยาห์เห็นก็ตกใจ
กลัว
13 แต่ทูตสวรรค์องค์นั( นกล่าว
แก่ท่านว่า "เศคาริยาห์เอ๋ย อย่า
กลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคาํอธิษ-
ฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธ
ภรรยาของท่านจะมี บุตรเป็นผู้
ชาย และท่านจะตั( งชื&อบุตรนั(นว่า
ยอห์น
14 ท่านจะมีความปรีดาและยิน

(I) ยน KL:NI (K) กจ I:K, KI-KK; ฮบ K:N (N) กจ I:I (Q) ยน KL:NI
(R) ลนต KI:IN; I พศด KQ:I (S) อพย NL:T; I พศด KN:IN (IL) ลนต IU:IT
(II) อพย NL:I (IK) วนฉ U:KK; ดนล IL:W; ลก K:S (IN) ลก I:UL (IQ) ลก I:RW
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หน้า 2025

ดี และคนเป็นอันมากจะเปรม
ปรีดิXที&บุตรนั(นบังเกิดมา
15 เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ใน
สายพระเนตรขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า เขาจะไม่ดื& มนํ(าองุ่ น
หรือเหล้าเลย และเขาจะประ-
กอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิX
ตั( งแต่ครรภ์มารดา
16 เขาจะนาํคนอิสราเอลหลาย
คนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าของเขาทั(งหลาย
17 เขาจะนาํหน้าพระองค์โดย
แสดงอารมณ์และฤทธิX เดชอย่าง
เอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลูก
และคนที& ไม่ เชื& อฟังให้กลับได้
ปัญญาของคนชอบธรรม เพื& อ
จัดเตรียมชนชาติหนึ& งไว้ให้สม
แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า"
18 เศคาริยาห์ จึงทูลทูตสวรรค์
ว่า "ข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไร
เพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็
อายุมากแล้ว"
19 ฝ่ ายทูตสวรรค์ นั( นจึ งตอบ
ท่านว่า "เราคือกาเบรียลซึ& งยืน
อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและ
ทรงใช้ให้มาพูดและนาํข่าวดีนี(
มาแจ้งกับท่าน
20 ดูเถิด เพราะท่านมิได้เชื& อ
ถ้อยคาํของเราถึงเรื& องที& จะสาํ-
เรจ็ตามกาํหนด ท่านกจ็ะเป็นใบ้
แล้วไม่สามารถพูดได้ จนถึงวัน
ที&การณ์เหล่านี( จะบังเกิดขึ( น"

21 ฝ่ายคนทั( งหลายที& คอยเศ-
คาริยาห์ กป็ระหลาดใจ เพราะ
ท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน
22 เมื&อท่านออกมาแล้วก็พูดกับ
เขาไม่ได้ คนทั( งหลายจึงหยั& งรู้
ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหาร
เพราะท่ านใช้ ใบ้กับเขาและยัง
เป็นใบ้อยู่
23 ต่อมา เมื&อหมดเวรของท่าน
แล้ว ท่านกก็ลับไปบ้าน
24 ภายหลังนางเอลีซาเบธภรร-
ยาของท่านก็ตั( งครรภ์ แล้วไป
ซ่อนตัวอยู่ห้าเดือนพูดว่า
25 "องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรง
กระทาํเช่นนี( แก่ข้าพเจ้า ในวัน
ที& พระองค์ได้ทอดพระเนตรดู
ข้าพเจ้า เพื& อนาํความอดสูของ
ข้าพเจ้าที& มีอยู่ท่ามกลางคนทั( ง
ปวงไปเสีย"

การประกาศถึง
การประสูติของพระคริสต์

26 เมื& อถึงเดือนที&หก พระเจ้า
ทรงใช้ ทูตสวรรค์กาเบรียลนั( น
ให้มายังเมืองหนึ& งในแคว้นกา-
ลิลี ชื&อนาซาเรธ็
27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ&ง
ที& ได้หมั( นกันไว้กับชายคนหนึ& ง
ชื& อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วาน
ดาวิด หญิงพรหมจารีนั( นชื& อ
มารีย์
28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหม-
จารีนั( นแล้วว่า "เธอผู้ซึ& งเป็น

ลูกา I

(IR) กดว U:N; วนฉ IN:Q (IU) มลค Q:R (IT) มลค Q:R; มธ II:IQ (IW) ปฐก IT:IT
(IS) ดนล W:IU; มธ IW:IL (KL) อสค N:KU; KQ:KT (KN) K พกษ II:R; I พศด S:KR
(KR) ปฐก NL:KN; อสย Q:I (KT) มธ I:IW; ลก K:Q-R (KW) วนฉ U:IK; ดนล S:KN
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หน้า 2026ลูกา I

ที&ทรงโปรดปรานมาก จงจาํเริญ
เถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิต
อยู่กับเธอ เธอได้รับพระพร
ท่ามกลางสตรีทั(งปวง"
29 เมื&อมารีย์เห็นทูตสวรรค์องค์
นั(น เธอกต็กใจเพราะคาํของทูต
นั(น และราํพึงว่าคาํกล่าวนั(นจะ
หมายว่าอะไร
30 แล้วทูตสวรรค์ จึงกล่าวแก่
เธอว่า "มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย
เพราะเธอเป็ นที& พระเจ้ าทรง
โปรดปรานแล้ว
31 ดูเถิด เธอจะตั( งครรภ์และ
คลอดบุตรชายคนหนึ&ง จงตั( งชื&อ
บุตรนั(นว่า เยซู
32 บุตรนั(นจะเป็นใหญ่ และจะ
ทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
สูงสุด พระเจ้าซึ&งเป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงประทานพระที&นั& ง
ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้
แก่ท่าน
33 และท่านจะครอบครองวงศ์
วานของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์
และอาณาจักรของท่ านจะไม่ รู้
จักสิ( นสุดเลย"
34 ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั( น
ว่า "เหตุการณ์นั( นจะเป็นไป
อย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหา
ได้ร่วมกับชายใดไม่"
35 ทู ตสวรรค์ จึ งตอบเธอว่ า
"พระวิญญาณบริสุทธิXจะเสด็จลง
มาบนเธอ และฤทธิX เดชของผู้สูง

สุดจะปกเธอ เหตุฉะนั( นองค์
บริสุทธิX ที& จะบังเกิดมานั( นจะได้
เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า
36 ดูเถิด ถึงนางเอลีซาเบธ
ญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตั( ง
ครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วย  บัด
นี( นางนั(นที&คนเขาถือว่าเป็นหญิง
หมันกม็ีครรภ์ได้หกเดือนแล้ว
37 เพราะว่าไม่มีสิ& งหนึ& งสิ& งใด
ซึ&งพระเจ้าทรงกระทาํไม่ได้"
38 ส่วนมารีย์จึงทูลว่า "ดูเถิด
ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่
ข้ าพเจ้ าตามคาํ ของท่ านเถิ ด"
แล้วทูตสวรรค์นั(นจึงจากเธอไป

มารียเ์ยี#ยมเยียน
นางเอลีซาเบธ

39 คราวนั( นมารีย์จึงรีบออกไป
ถึ งเมืองหนึ& งในแถบภูเขาแห่ง
ยูเดีย
40 แล้วเข้าไปในเรือนของเศ-
คาริยาห์ ทักทายปราศรัยนาง
เอลีซาเบธ
41 ต่อมาเมื& อนางเอลีซาเบธได้
ยินคาํปราศรัยของมารีย์ ทารก
ในครรภ์ของเขาก็ดิ( น และนาง
เอลีซาเบธกป็ระกอบไปด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิX
42 จึงร้องเสียงดังว่า "ท่านได้
รับพรท่ามกลางสตรีทั(งปวง และ
ผู้บังเกิดจากครรภ์ของท่านก็ได้
รับพระพรด้วย

(KS) ลก I:IK (NL) ลก K:RK (NI) อสย T:IQ; มธ I:KI (NK) K ซมอ T:IK-IT
(NN) ดนล K:QQ; อบด K:I (NR) สดด K:T; มธ I:KL (NT) ปฐก IW:IQ; ยรม NK:IT
(NS) ยชว KI:S (QI) กจ U:N (QK) วนฉ R:KQ
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หน้า 2027 ลูกา I

43 เป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความ
โปรดปรานเช่นนี(  คือมารดาของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ได้มาหาข้าพเจ้า
44 เพราะดูเถิด พอเสียงปรา-
ศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้า ทารก
ในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ( นด้วย
ความยินดี
45 สตรีที&ได้เชื&อกเ็ป็นสุข เพราะ
ว่าจะสาํ เร็จตามพระดาํ รัสจาก
องค์พระผู้เป็นเจ้าที&มาถึงเขา"

คําสรรเสริญของมารีย์
46 นางมารีย์จึงว่า "จิตใจของ
ข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็น
เจ้า
47 และวิญญาณของข้าพเจ้าก็
เกิ ดความปีติ ยิ นดี ในพระเจ้ า
พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า
48 เพราะพระองค์ทรงห่ วงใย
ฐานะอันยากตํ&าแห่งหญิงคนใช้
ของพระองค์ เพราะดูเถิด ตั( ง
แต่นี( ไปคนทุกชั& วอายุจะเรี ยก
ข้าพเจ้าว่าผาสุก
49 เพราะว่าผู้ ทรงฤทธิX ได้ทรง
กระทาํการใหญ่กับข้าพเจ้า พระ
นามของพระองค์กบ็ริสุทธิX
50 พระกรุณาของพระองค์มีแก่
บรรดาผู้ยาํเกรงพระองค์ ทุกชั&ว
อายุสืบๆไป
51 พระองค์ทรงสาํแดงฤทธิX ด้วย
พระกรของพระองค์ พระองค์
ทรงกระทาํให้คนที&มีใจเย่อหยิ& ง

แตกฉานซ่านเซน็ไป
52 พระองค์ ทรงถอดเจ้ านาย
จากพระที&นั&ง และทรงยกผู้น้อย
ขึ( น
53 พระองค์ทรงโปรดให้คนอด
อยากอิ&มด้วยสิ&งดี และพระองค์
ทรงกระทาํ ให้ คนมั& งมี ไปมื อ
เปล่า
54 พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้
รับใช้ของพระองค์ คือทรงจดจาํ
พระกรุณาของพระองค์
55 ที& มีต่ออับราฮัมและต่อเชื( อ
สายของท่านเป็นนิตย์ ตามที&
พระองค์ได้ตรัสไว้กับบรรพบุรุษ
ของเรา"
56 มารีย์อาศัยอยู่กับนางเอลี-
ซาเบธประมาณสามเดือน แล้ว
จึงกลับไปยังบ้านของตน

การกําเนิดของยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา

57 ครั( นเวลาซึ& งนางเอลีซาเบธ
จะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว นาง
กค็ลอดบุตรเป็นชาย
58 เพื& อนบ้านและญาติ พี& น้อง
ของนางได้ยินว่า องค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงสาํแดงพระมหา
กรุณาแก่นาง เขาทั( งหลายก็พา
กันเปรมปรีดิX ด้วย
59 ต่อมาครั( นถึงวันที& แปดแล้ว
เขาก็พากันมาให้ทารกนั( นเข้า
สุหนัตและเขาจะให้ชื& อทารกนั(น
ว่า เศคาริยาห์ ตามชื&อบิดา

(QR) ยน KL:KS (QU) I ซมอ K:I (QT) สดด NR:S (QW) I ซมอ I:II (QS) สดด TI:IS
(RL) ปฐก IT:T; อพย KL:U (RI) สดด NN:IL (RK) I ซมอ K:T (RN) มธ R:U
(RQ) สดด SW:N; อสย QI:W (RR) ปฐก IT:T (RW) รม IK:IR (RS) ปฐก IT:IK
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หน้า 2028ลูกา I

60 ฝ่ายมารดาจึงตอบว่า "ไม่ใช่
แต่ต้องให้ชื&อว่ายอห์น"
61 เขาพากันตอบนางว่า "ไม่มีผู้
ใดในพวกญาติของท่านที& มี ชื& อ
อย่างนั(น"
62 แล้วเขาจึงใช้ใบ้กับบิดา ถาม
ว่า ท่านอยากจะให้บุตรนั( นชื& อ
อะไร
63 บิดาจึงขอกระดานชนวนมา
เขียนว่า "ชื&อของบุตรคือยอห์น"
คนทั(งหลายกป็ระหลาดใจนัก
64 ในทันใดนั( นปากและลิ( นของ
ท่านก็คืนดีอีก แล้วท่านกล่าว
สรรเสริญพระเจ้า
65 บรรดาเพื& อนบ้านของท่านก็
บังเกิดความกลัว และเหตุการณ์
ทั( งปวงนั( นก็ เลื& องลื อไปทั& ว
แถบภูเขาแคว้นยูเดีย
66 บรรดาคนที& ได้ยินก็จดจาํไว้
ในใจและว่า "ทารกนั( นจะเป็น
อย่างไรหนอ" และพระหัตถ์ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา
67 ฝ่ ายเศคาริยาห์ ผู้ เป็นบิดา
ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณ
บริสุทธิXแล้วได้พยากรณ์ว่า
68 "จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้าของพวกอิสราเอล
ด้วยว่า พระองค์ได้ทรงเยี& ยม
เยียนและช่วยไถ่ชนชาติของพระ
องค์
69 และได้ทรงชู เขาแห่งความ
รอดขึ( นมา เพื& อเราในวงศ์วาน

ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
70 ตามที&พระองค์ได้ตรัสไว้ตั( ง
แต่เริ& มสร้างโลก โดยปากของ
พวกศาสดาพยากรณ์บริ สุ ทธิX
ของพระองค์
71 ว่า เราจะรอดพ้นจากพวก
ศัตรูของเราทั( งหลาย และพ้น
จากมือของคนทั(งปวงที&ชังเรา
72 จะทรงสาํแดงพระกรุณาซึ& ง
ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเรา
และทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญา
บริสุทธิXของพระองค์
73 คือคาํปฏิญาณซึ& งพระองค์
ได้ ทรงกระทาํ ไว้ กั บอั บราฮั ม
บรรพบุรุษของเรา
74 ว่า เมื& อเราทั( งหลายพ้นจาก
มือศัตรูของเราแล้ว จะทรงโปรด
ให้ เราปรนนิ บัติ พระองค์ โดย
ปราศจากความกลัว
75 ด้วยความบริสุทธิX และด้วย
ความชอบธรรมจาํ เพาะพระ
พักตร์พระองค์ตลอดชี วิตของ
เรา
76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียก
ท่านว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
ผู้สูงสุด เพราะว่าท่านจะนาํ
หน้าองค์พระผู้ เป็นเจ้าเพื& อจะ
จัดเตรียมมรรคาของพระองค์ไว้
77 เพื& อจะให้ ชนชาติ ของพระ
องค์มีความรู้ถึงความรอด โดย
การทรงยกบาปของเขา
78 โดยพระทัยเมตตากรุณาแห่ง

(UL) ลก I:IN (UU) ปฐก NS:K; ลก K:IS (UT) ยอล K:KW (UW) อพย N:IU
(US) K ซมอ KK:N; สดด INK:IT (TL) ยรม KN:R (TK) ลนต KU:QK (TN) ปฐก IK:N
(TQ) รม U:IW; ฮบ S:IQ (TR) ยรม NK:NS (TU) อสย QL:N (TT) ยรม NI:NQ; มก I:Q
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หน้า 2029 ลูกา I, K

พระเจ้าของเรา แสงอรุณ
จากเบื( องสูงจึงมาเยี&ยมเยียนเรา
79 เพื& อจะส่องสว่างแก่คนทั( ง
หลายผู้อยู่ในที&มืด และในเงา
แห่งความตาย เพื& อจะนาํเท้า
ของเราไปในทางสันติสุข"
80 ฝ่ายทารกนั( นก็ได้ เจริญวัย
ขึ( น และจิตวิญญาณกม็ีกาํลังทวี
ขึ( น และไปอาศัยในถิ&นทุรกัน-
ดารจนถึ งวั นที& ท่ านจะได้ มา
ปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล

พระเยซูทรงประสูติ
ในหมู่บา้นเบธเลเฮม
(มธ I:IW-KR; K:I)

2
อยู่มาคราวนั(น มีรับสั&งจาก
ซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะ-

เบียนสาํมะโนครัวทั&วทั(งแผ่นดิน
2 (นี& เป็นครั( งแรกที& ได้จดทะ-
เบียนสาํมะโนครัว เมื&อคีรินิอัส
เป็นเจ้าเมืองซีเรีย)
3คนทั( งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ( น
ทะเบียนยังเมืองของตน
4 ฝ่ายโยเซฟก็ขึ( นไปจากเมือง
นาซาเร็ธแคว้นกาลิ ลี ถึ งเมื อง
ของดาวิด ชื& อเบธเลเฮมแคว้น
ยูเดียด้วย (เพราะว่าเขาเป็น
วงศ์วานและเชื( อสายของดาวิด)
5เขาได้ไปกับมารีย์ที&เขาได้หมั(น
ไว้แล้ว เพื& อจะขึ( นทะเบียนและ
นางมีครรภ์
6 เมื& อเขาทั( งสองยังอยู่ที& นั& น ก็
ถึงเวลาที&มารีย์จะประสูติบุตร

7นางจึ งประสูติ บุตรชายหัวปี
เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในราง
หญ้า เพราะว่าไม่มีที& ว่างให้เขา
ในโรงแรม

ทูตสวรรคป์ระกาศแก่
พวกผูเ้ลี+ ยงแกะ

8ในแถบนั(น มีคนเลี( ยงแกะอยู่
ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาใน
เวลากลางคืน
9ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์
พระผู้ เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา
และรัศมีขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
ส่องล้อมรอบเขา และเขากลัว
นัก
10 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั( นกล่าว
แก่เขาว่า "อย่ากลัวเลย เพราะดู
เถิด เรานาํข่าวดีมายังท่านทั( ง
หลาย คือความปรีดียิ& งซึ& งจะมา
ถึงคนทั(งปวง
11 เพราะว่าในวันนี( พระผู้ ช่วย
ให้รอดของท่านทั( งหลาย คือ
พระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที&เมือง
ดาวิด
12 นี&จะเป็นหมายสาํคัญแก่ท่าน
ทั( งหลาย คือท่านจะได้พบพระ
กุมารนั( นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ใน
รางหญ้า"
13 ทันใดนั( น มีชาวสวรรค์หมู่
หนึ& งมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั( น
ร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า
14 "รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าใน
ที& สูงสุด และบนแผ่นดินโลก

(TS) อสย S:K; มธ Q:IU (WL) มธ N:I (K) กจ R:NT (Q) I ซมอ IU:I; มคา R:K
(R) มธ I:IW (T) มธ I:KR (S) ลก I:IK (IL) ปฐก IK:N; อสย QS:U; มธ KW:IS
(II) อสย S:U; มธ I:IU (IN) ปฐก KW:IK; สดด ILN:KL (IQ) อสย RT:IS; มธ KI:S
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หน้า 2030ลูกา K

สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั( ง
ปวงซึ&งทรงโปรดปรานนั(น"
15 ต่อมา เมื& อทูตสวรรค์เหล่า
นั( นไปจากเขาขึ( นสู่ สวรรค์แล้ว
พวกเลี( ยงแกะได้พูดกันว่า "บัด
นี( ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดู
เหตุการณ์ที& เกิดขึ( นนั( น ซึ& งองค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา"
16 เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีย์
กับโยเซฟและพบพระกุมารนั( น
นอนอยู่ในรางหญ้า
17 ครั( นเขาได้เห็นแล้ว จึงเล่า
เรื& องซึ& งเขาได้ยินถึงพระกุมาร
นั(น
18 คนทั( งปวงที& ได้ ยินก็ประ-
หลาดใจด้ วยเนื( อความที& คน
เลี( ยงแกะได้บอกแก่เขา
19 ฝ่ายนางมารีย์ก็เก็บบรรดา
สิ&งเหล่านี( ไว้ในใจ และราํพึงอยู่
20 คนเลี( ยงแกะจึ งกลั บไปยก
ย่องสรรเสริญพระเจ้า เพราะ
เหตุการณ์ทั( งปวงซึ& งเขาได้ ยิน
และได้เห็น ดังได้กล่าวไว้แก่เขา
แล้ว
พระกุมารเยซูทรงเขา้สุหนตั

(ลก I:RS)
21 ครั( นครบแปดวันแล้ว เป็น
วันให้พระกุมารนั( นเข้าสุหนัต
เขาจึงให้นามว่า เยซู ตามซึ&งทูต
สวรรค์ได้กล่าวไว้ ก่อนยังมิได้
ปฏิสนธิในครรภ์
22 เมื& อวันทาํ พิ ธี ชาํ ระตั วของ

นางมารี ย์ตามพระราชบัญญัติ
ของโมเสสเสร็จลงแล้ว เขาทั( ง
หลายจึงนาํพระกุมารไปยังกรุง
เยรูซาเล็มจะถวายแด่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
23 (ตามที& เขียนไว้แล้วในพระ
ราชบัญญัติขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าว่า "บุตรชายทุกคนที� เบิก
ครรภ์ครั �งแรก จะไดเ้รียกว่าเป็น
ผู ้บริ สุทธิ% ถวายแด่ องค์พระผู ้
เป็นเจา้")
24 และถวายเครื& องบูชาตามที&
ได้ ตรั สสั& งไว้ แล้ วในพระราช
บัญญัติขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
คือ `นกเขาคู่หนึ�ง หรือนกพิราบ
หนุ่มสองตัว'
สิเมโอนผูช้รากบัพระกุมารเยซู
25 ดูเถิด  มีชายคนหนึ&งในกรุง
เยรูซาเล็มชื& อสิเมโอน เป็นคน
ชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า
และคอยเวลาซึ& งพวกอิสราเอล
จะได้รับความบรรเทาทุกข์ และ
พระวิญญาณบริสุทธิX ทรงสถิต
กับท่าน
26 พระวิญญาณบริสุทธิX ได้ทรง
สาํแดงแก่ท่านว่า ท่านจะไม่ตาย
จนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า
27 สิ เมโอนเข้าไปในพระวิหาร
โดยพระวิญญาณทรงนาํ และ
เมื& อบิดามารดาได้นาํพระกุมาร
เยซูเข้าไป เพื&อจะกระทาํแก่พระ

(IS) ปฐก NT:II; ลก I:UU (KL) ลก IS:NT (KI) ปฐก IT:IK; ลนต IK:N; มธ I:KI
(KK) ลนต IK:K (KN) อพย IN:K; ลนต KT:KU; กดว N:IN; พบญ IW:Q (KQ) ลก IK:K, W
(KR) อสย QL:I; มก IR:QN; ลก K:NW (KU) สดด WS:QW; ยน W:RI (KT) มธ Q:I
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หน้า 2031 ลูกา K

กุมารตามธรรมเนียมแห่งพระ
ราชบัญญัติ
28 สิเมโอนจึงอุ้ มพระกุมารและ
สรรเสริญพระเจ้าว่า
29 "ข้ าแต่องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
บัดนี( พระองค์ทรงให้ผู้รับใช้ของ
พระองค์ไปเป็นสุขตามพระดาํ-
รัสของพระองค์
30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์
ได้ เห็นความรอดของพระองค์
แล้ว
31 ซึ& งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียม
ไว้ ต่ อหน้ าบรรดาชนชาติ ทั( ง
หลาย
32 เป็นความสว่างส่องแสงแก่
คนต่างชาติและเป็นสง่าราศีของ
พวกอิสราเอล ชนชาติของพระ
องค์"
33 ฝ่ ายโยเซฟกั บมารดาของ
พระกุมารกป็ระหลาดใจ เพราะ
ถ้อยคาํซึ& งท่านได้กล่าวถึงพระ
กุมารนั(น
34 แล้วสิเมโอนก็อวยพรแก่เขา
แล้ วกล่าวแก่นางมารี ย์มารดา
ของพระกุมารนั( นว่า "ดูก่อน
ท่าน ทรงตั( งพระกุมารนี( ไว้เป็น
เหตุให้หลายคนในพวกอิสรา-
เอลล้มลงหรือยกตั( งขึ( น และจะ
เป็นหมายสาํคัญซึ&งคนปฏิเสธ
35 เพื& อความคิดในใจของคน
เป็ นอั นมากจะได้ ปรากฏแจ้ ง
(เออ ถึงจิตใจของท่านเองก็ยัง

จะถูกดาบแทงทะลุด้วย)"
นางอนันาหญิงผูพ้ยากรณ์

36 ยังมีผู้พยากรณ์หญิงคนหนึ& ง
ชื& ออันนา บุตรสาวฟานูเอลใน
ตระกูลอาเชอร์ นางเป็นคนชรา
มากแล้ว มีสามีตั( งแต่ยังเป็นสาว
พรหมจารีอยู่ และอยู่ ด้วยกัน
เจด็ปี
37 แล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุ
แปดสิบสี& ปี นางมิได้ไปจากพระ
วิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้าด้วย
การถืออดอาหารและอธิษฐาน
ทั(งกลางวันกลางคืน
38 ในขณะนั( นผู้หญิงคนนี( ก ็เข้า
มาขอบพระคุณองค์พระผู้ เป็น
เจ้าเช่นกัน และกล่าวถึงพระ
กุมารให้คนทั( งปวงที& คอยการ
ทรงไถ่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็ฟัง

ทั+งครอบครวักลบัไป
ยงัเมืองนาซาเร็ธ

39 ครั( นโยเซฟกับนางมารีย์ได้
กระทาํการทั( งปวงตามพระราช
บัญญัติขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
เสรจ็แล้ว จึงกลับไปถึงนาซาเรธ็
เมืองของตนในแคว้นกาลิลี
40 พระกุมารนั(นกเ็จริญวัย และ
เข้ มแข็ ง ขึ( นฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ
ประกอบด้วยสติปัญญา และ
พระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน
พระเยซูเมื#ออายุสิบสองพรรษา

ทรงเยี#ยมกรุงเยรูซาเล็ม
41 ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ( นไปยัง

(KS) ปฐก QU:NL; ฟป I:KN (NL) สดด IIS:IUU (NK) อสย S:K (NQ) อสย W:IQ
(NR) สดด QK:IL; ยน IS:KR (NU) ยชว IS:KQ (NT) กจ KU:T; I ทธ R:R
(NW) พคค N:KR-KU; มก IR:QN (QL) ลก I:WL; I คร I:KQ (QI) อพย KN:IR, IT
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กรุงเยรูซาเล็มในการเลี( ยงเทศ-
กาลปัสกาทุกปีๆ
42 เมื& อพระกุมารมีพระชนมายุ
สิบสองพรรษา เขาทั(งหลายกขึ็( น
ไปยังกรุงเยรูซาเล็มตามธรรม
เนียมการเลี( ยงนั(น
43 เมื& อครบกาํหนดวันเลี( ยงกัน
แล้ว ขณะเขากาํลังกลับไป พระ
กุมารเยซูก็ยังค้างอยู่ในกรุงเย-
รูซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกับมารดา
ของพระองค์กไ็ม่รู้
44 แต่ เพราะเขาทั( งสองคิดว่า
พระกุมารนั( นอยู่ ในหมู่คนที&มา
ด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้วัน
หนึ& ง แล้วหาพระกุมารในหมู่
ญาติพี& น้องและพวกคนที& รู้ จัก
กัน
45 เมื& อไม่พบ พวกเขาจึงกลับ
ไปเที& ยวหาพระองค์ที& กรุงเยรู-
ซาเลม็
46 ต่อมา ครั( นหามาได้สามวัน
แล้ว จึงพบพระกุมารนั& งอยู่ใน
พระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์
ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่า
นั(นอยู่
47 คนทั( งปวงที& ได้ ยินก็ประ-
หลาดใจในสติปัญญา   และคาํ
ตอบของพระกุมารนั(น
48 ฝ่ายเขาทั( งสองเมื& อเห็นพระ
กุมารแล้วกป็ระหลาดใจ มารดา
จึงถามพระกุมารว่า "ลูกเอ๋ย ทาํ
ไมจึงทาํแก่เราอย่างนี(  ดูเถิด พ่อ

กับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นัก"
49 พระกุมารจึงตอบเขาทั( งสอง
ว่า "ท่านเที&ยวหาฉันทาํไม ท่าน
ไม่ทราบหรือว่า ฉันต้องกระ-
ทาํพระราชกิจแห่งพระบิดาของ
ฉัน"
50 เขาทั( งสองก็ไม่ เข้าใจคาํซึ& ง
พระกุมารกล่าวแก่เขา
51 แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขา
ไปยังเมืองนาซาเรธ็ อยู่ใต้ความ
ปกครองของเขา มารดาก็เก็บ
เรื&องราวทั(งหมดนั(นไว้ในใจ
52 พระเยซู ก็ได้ จาํ เริ ญขึ( นใน
ด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย
และเป็นที& ชอบจาํเพาะพระเจ้า
และต่อหน้าคนทั(งปวงด้วย

การรบัใชข้องยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ N:I-IK; มก I:I-W)
(ยน I:U-W, IR-NU)

3
เมื& อปีที& สิบห้าในรัชกาลทิ-
เบริอัส ซีซาร์ ปอนทิอัส

ปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรด
เป็นเจ้าเมืองกาลิลี ฟีลิปน้อง
ชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทู-
เรียกับบริเวณแคว้นตราโคนิติส
ลีซาเนียสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน
2อันนาสกับคายาฟาสเป็นมหา
ปุโรหิต คราวนั( นพระวจนะของ
พระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรชายเศ-
คาริยาห์ในถิ&นทุรกันดาร
3แล้วยอห์นจึงไปทั&วบริเวณรอบ

(QK) อพย KN:IQ-IR (QN) อพย IK:IR (QT) มธ T:KW (QS) มก I:KK; ลก Q:KK, NK
(RL) มก S:NK; ลก S:QR; ยน T:IR (RI) ดนล T:KW (RK) I ซมอ K:KU; สภษ N:I-Q
(I) มธ KT:K (K) ลก I:IN; ยน II:QS; กจ Q:U (N) มธ N:I; มก I:Q; ลก I:TT
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แม่นํ(าจอร์แดน ประกาศเรื& อง
บัพติศมาอันสาํแดงการกลับใจ
ใหม่ เพื& อจะทรงยกความผิด
บาปเสียได้
4ตามที&มีเขียนไว้แล้วในหนังสือ
ถ้อยคาํของอิสยาห์ศาสดาพยา-
กรณ์ว่า "เสียงผู ้รอ้งในถิ� นทุร-
กนัดารว่า `จงเตรียมมรรคาแห่ง
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ จงกระทําหน
ทางของพระองค์ใหต้รงไป
5หุบเขาทุ กแห่งจะถมให้ เต็ ม
ภูเขาและเนินทุกแห่งจะใหต้ํ�าลง
ทางคดจะกลายเป็นทางตรงและ
ทางที� ขรุ ขระจะกลายเป็นทาง
ราบ
6 เ นื� อหนั งทั � งปวงจะได ้ เห็ น
ความรอดของพระเจา้'"
7ยอห์นจึงกล่าวแก่ประชาชนที&
ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่า
"โอ เจ้าชาติงูร้าย ใครได้เตือน
เจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึ& งจะ
มาถึงนั(น
8เหตุฉะนั(น จงพิสูจน์การกลับ
ใจของเจ้าด้วยผลที&เกิดขึ( น อย่า
นึกเหมาเอาในใจว่า ตัวมีอับรา-
ฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้า
ทั( งหลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิX
สามารถจะให้ บุตรเกิ ดขึ( นกั บ
อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี( ได้
9 บัดนี( ขวานวางไว้ที& โคนต้นไม้
แล้ว และทุกต้นที&ไม่เกิดผลดีจะ
ต้องตัดเสียแล้วโยนทิ( งในกอง

ไฟ"
10 ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านว่า
"เราจะต้องทาํประการใด"
11 ท่านจึงตอบเขาว่า "ผู้ ใดมี
เสื( อสองตัว จงปันให้แก่คนไม่มี
และใครมีอาหาร จงปันให้
เหมือนกัน"
12 พวกเกบ็ภาษีกม็าขอรับบัพ-
ติศมาด้วย และถามท่านว่า
"อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าต้อง
ทาํประการใด"
13 ท่านจึงตอบเขาว่า "เจ้าทั( ง
หลายอย่าเกบ็ภาษีเกินพิกัด"
14 ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วย
ว่า "พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทาํ
ประการใด" ท่านตอบเขาว่า
"อย่ากดขี& ผู้ ใด อย่าหาความใส่
ผู้ ใด แต่จงพอใจในค่าจ้างของ
ตน"
15 เมื& อคนทั( งหลายกาํลั งคอย
พระคริสต์อยู่ และได้ใคร่ครวญ
ถึงยอห์นว่า ตัวท่านเป็นพระ
คริสต์หรือมิใช่
16 ยอห์นจึงตอบเขาทั( งหลายว่า
"เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยนํ(าก็
จริง แต่จะมีพระองค์หนึ& งเสด็จ
มาทรงมีอิทธิฤทธิX ยิ& งกว่าเราอีก
ซึ& ง เราไม่ คู่ ควรแม้ จะแก้ สาย
ฉลองพระบาทของพระอง ค์
พระองค์ นั( นจะทรงให้ เจ้ าทั( ง
หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิXและด้วยไฟ

(Q) อสย QL:N; มธ N:N (U) สดด SW:K (T) มธ N:T; IK:NQ; KN:NN (W) K คร T:S-II
(S) มธ T:IS; ลก IN:U-S (IL) ลก N:IK; กจ K:NT-NW (II) อสย RW:T; ลก II:QI
(IK) มธ KI:NK; ลก T:KS (IN) ลก IS:W (IQ) อพย KL:IU; KN:I (IU) มธ N:II-IK
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17 พระหั ตถ์ ของพระองค์ถื อ
พลั& วพร้อมแล้วเพื&อจะทรงชาํระ
ลานข้าวของพระองค์ให้ทั&ว และ
เพื& อจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของ
พระองค์ แต่พระองค์จะทรงเผา
แกลบด้วยไฟที&ไม่รู้ดับ"
18 ยอห์นจึงประกาศตักเตือน
อีกหลายประการแก่คนทั(งหลาย
19 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมือง เมื& อถูก
ยอห์นว่าติเตียนเพราะเรื& องนาง
เฮโรเดียสภรรยาของน้องชายชื&อ
ฟีลิป และเพราะการชั& วทั( งหมด
ที&เฮโรดได้กระทาํนั(น
20 เฮโรดยังทาํความชั& วนี( เพิ& ม
กับที& ได้ทาํมาแล้ว คือได้จับ
ยอห์นจาํไว้ในคุก

พระเยซูทรงรบับพัติศมา
และประกอบดว้ยพระวิญญาณ

(มธ N:IN-IT)
21 อยู่มาเมื&อคนทั( งปวงรับบัพ-
ติศมา และพระเยซูทรงรับ
บัพติศมาด้วย ขณะเมื& อทรง
อธิษฐานอยู่ ท้องฟ้ากแ็หวกออก
22 และพระวิญญาณบริสุทธิXทรง
รูปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลง
มาบนพระองค์ และพระสุรเสียง
มาจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านเป็น
บุตรที&รักของเรา เราชอบใจท่าน
มาก"

วงศต์ระกูลของพระเยซู
ทางมารียม์ารดาของพระองค์
23 เมื& อพระเยซู ทรงมีพระชน

มายุ ประมาณสามสิ บพรรษา
(ตามความคาดหมายของคนทั( ง
หลาย) เข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟ
ซึ&งเป็นบุตรเฮลี
24 ซึ& งเป็นบุตรมัทธัต ซึ& งเป็น
บุตรเลวี ซึ&งเป็นบุตรเมลคี ซึ& ง
เป็นบุตรยันนาย ซึ& งเป็นบุตร
โยเซฟ
25 ซึ& งเป็นบุตรมัทธาธีอัส ซึ& ง
เป็นบุตรอาโมส ซึ& งเป็นบุตร
นาอูม ซึ&งเป็นบุตรเอสลี ซึ&งเป็น
บุตรนักกาย
26 ซึ& งเป็นบุตรมาอาท ซึ& งเป็น
บุตรมัทธาธีอัส ซึ& งเป็นบุตร
เสเมอิน ซึ&งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ&ง
เป็นบุตรยูดาห์
27 ซึ& งเป็นบุตรโยอานาห์ ซึ& ง
เป็นบุตรเรซา ซึ& งเป็นบุตรเศ-
รุบบาเบล ซึ& งเป็นบุตรเซลาทิ-
เอล ซึ&งเป็นบุตรเนรี
28 ซึ& งเป็นบุตรเมลคี ซึ& งเป็น
บุตรอัดดี ซึ&งเป็นบุตรโคสัม  ซึ&ง
เป็นบุตรเอลมาดัม ซึ&งเป็นบุตร
เอร์
29 ซึ&งเป็นบุตรโยซี ซึ&งเป็นบุตร
เอลีเยเซอร์ ซึ& งเป็นบุตรโยริม
ซึ& งเป็นบุตรมัทธัต ซึ& งเป็นบุตร
เลวี
30 ซึ& งเป็นบุตรสิเมโอน ซึ& ง
เป็นบุตรยูดาห์ ซึ& งเป็นบุตรโย-
เซฟ ซึ&งเป็นบุตรโยนาน ซึ&งเป็น
บุตรเอลียาคิม

(IT) มคา Q:IK; มธ IN:KQ-NL (IS) มธ IQ:N; มก U:IT
(KI) มธ N:IN-IT; ยน I:NK (KK) สดด K:T; อสย QK:I; มธ N:IT; มก I:II; ลก S:NR
(KN) กดว Q:N, NR, NS, QN, QT; มธ IN:RR; ยน U:QK (KT) อสร K:K; N:W
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31 ซึ& งเป็นบุตรเมเลอา ซึ& งเป็น
บุตรเมนนัน ซึ&งเป็นบุตรมัทตะ-
ธา ซึ& งเป็นบุตรนาธัน ซึ& งเป็น
บุตรดาวิด
32 ซึ& งเป็นบุตรเจสซี ซึ& งเป็น
บุตรโอเบด ซึ& งเป็นบุตรโบ-
อาส ซึ&งเป็นบุตรสัลโมน ซึ&งเป็น
บุตรนาโซน
33 ซึ& งเป็นบุตรอัมมีนาดับ ซึ& ง
เป็นบุตรราม ซึ& งเป็นบุตรเฮส-
โรน ซึ&งเป็นบุตรเปเรศ ซึ&งเป็น
บุตรยูดาห์
34 ซึ& งเป็นบุตรยาโคบ ซึ& งเป็น
บุตรอิสอัค ซึ& งเป็นบุตรอับรา-
ฮัม ซึ&งเป็นบุตรเทราห์ ซึ& งเป็น
บุตรนาโฮร์
35 ซึ& งเป็นบุตรเสรุก ซึ& งเป็น
บุตรเรกู ซึ&งเป็นบุตรเปเลก ซึ&ง
เป็นบุตรเอเบอร์ ซึ& งเป็นบุตร
เชลาห์
36 ซึ& งเป็นบุตรเคนัน ซึ& งเป็น
บุตรอารฟาซัด ซึ& งเป็นบุตร
เชม ซึ&งเป็นบุตรโนอาห์ ซึ&งเป็น
บุตรลาเมค
37 ซึ& งเป็นบุตรเมธูเสลาห์ ซึ& ง
เป็นบุตรเอโนค ซึ& งเป็นบุตร
ยาเรด ซึ& งเป็นบุตรมาหะลาเลล
ซึ&งเป็นบุตรเคนัน
38 ซึ& งเป็นบุตรเอโนช ซึ& ง
เป็นบุตรเสท ซึ& งเป็นบุตร
อาดัม  ซึ& งเป็นบุตรพระ
เจ้า

พระเยซูทรงถูกทดลอง

4
พระเยซูประกอบด้วยพระ
วิญญาณบริสุ ทธิX ได้ เสด็จ

กลับไปจากแม่นํ(าจอร์แดน และ
พระวิญญาณได้ทรงนาํพระองค์
ไปในถิ&นทุรกันดาร
2 ทรงถู กพญามารทดลองถึ ง
สี&สิบวัน ในวันเหล่านั(นพระองค์
มิได้เสวยอะไรเลย และเมื&อสิ( น
สี&สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยาก
พระกระยาหาร
3พญามารจึงทูลพระองค์ว่า "ถ้า
ท่ านเป็นพระบุตรของพระเจ้า
จงสั& งก้ อนหิ นนี( ให้ กลายเป็ น
ขนมปัง"
4 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า
"มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า `มนุษย์
จะบาํรุงชีวิตดว้ยอาหารสิ� งเดียว
ก็หามิได ้แต่บาํรุงดว้ยพระวจนะ
ทุกคําของพระเจา้'"
5แล้วพญามารจึงนาํพระองค์ขึ( น
ไปยังภูเขาที&สูง สาํแดงบรรดา
ราชอาณาจักรทั& วพิภพในขณะ
เดียวให้พระองค์ทอดพระเนตร
6แล้วพญามารได้ทูลพระองค์ว่า
"อาํนาจทั( งสิ( นนี( และสง่าราศีของ
ราชอาณาจักรนั(นเราจะยกให้แก่
ท่าน เพราะว่ามอบเป็นสิทธิไว้
แก่เราแล้ว และเราปรารถนาจะ
ให้แก่ผู้ใดกจ็ะให้แก่ผู้นั(น
7 เหตุฉะนั( น ถ้าท่านจะกราบ
นมัสการเรา สรรพสิ&งนั(นจะเป็น

(NI) K ซมอ R:IQ; I พศด N:R (NK) นรธ Q:IW (NQ) ปฐก II:KQ (NU) ปฐก R:U-NK
(NW) ปฐก R:I-K (I) อสย II:K; อสค N:IK; มธ Q:I-II (K) อพย NQ:KW; I พกษ IS:W
(N) มก N:II; ยน KL:NI (Q) พบญ W:N (U) ยน IK:NI; IQ:NL; วว IN:K, T
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หน้า 2036ลูกา Q

ของท่านทั(งหมด"
8ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบพญามาร
ว่า "เจ้าซาตาน จงถอยไปข้าง
หลังเรา เพราะมีพระคัมภีร์
เขียนไว้ว่า `จงนมัสการองค์พระ
ผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน
และปรนนิ บั ติ พระองค์ แต่ ผู ้
เดียว'"
9แล้วมารจึงนาํพระองค์ไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็ และให้พระองค์
ประทับอยู่ ที& ยอดหลั งคาพระ
วิหาร แล้วทูลพระองค์ว่า
"ถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้า จง
โจนลงไปจากที&นี& เถิด
10 เพราะพระคัมภี ร์มี เขียนไว้
ว่า `พระองค์จะรับสั� งเหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์ในเรื�องท่าน
ใหป้้องกนัรกัษาท่านไว'้
11 และ `เหล่าทูตสวรรค์จะเอา
มือประคองชูท่านไว ้ เกรงว่าใน
เวลาหนึ�งเวลาใดเทา้ของท่านจะ
กระแทกหิน'"
12 พระเยซู จึ งตรัสตอบมารว่า
"มีคาํกล่าวไว้ว่า `อย่าทดลอง
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป็นพระเจา้
ของท่าน'"
13 เมื& อพญามารทาํการทดลอง
ทุกอย่างสิ( นแล้ว จึงละพระองค์
ไปชั&วคราว

พระเยซูทรงประกอบดว้ย
พระวิญญาณในแควน้กาลิลี

14 พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วย

ฤทธิX เดชแห่ งพระวิญญาณยั ง
แคว้นกาลิลี และกิตติศัพท์ของ
พระองค์เลื& องลือไปตามถิ&นโดย
รอบ
15 พระอง ค์ ทรงสั& งสอนใน
ธรรมศาลาต่างๆของเขา และได้
รั บความสรรเสริ ญจากคนทั( ง
ปวง

พระเยซูเสด็จกลบัไปยงั
ธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

16 แล้ วพระองค์ เสด็ จมาถึ ง
เมืองนาซาเร็ธ เป็นที& ซึ& งพระ
องค์ทรงเจริญวัยขึ( น พระองค์
เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวัน
สะบาโตตามเคย และทรงยืนขึ( น
เพื&อจะอ่านพระคัมภีร์
17 เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ให้แก่พระองค์
เมื&อพระองค์ทรงคลี&หนังสือนั( น
ออก กค้็นพบข้อที&เขียนไว้ว่า
18 `พระวิญญาณแห่งองค์พระ
ผู ้ เป็นเจ ้าสถิ ตอยู่ บนข ้าพเจ ้า
เพราะว่าพระองค์ไดท้รงเจิมตั �ง
ขา้พเจา้ไวใ้ห้ประกาศข่าวประ-
เสริฐแก่คนยากจน พระองค์ได ้
ทรงใช ้ข ้าพเจ ้าให้ รักษาคนที�
ชอกชํ �าระกาํใจ ให้รอ้งประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้
ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได ้
เห็นอีก ให้ปล่อยผู ้ฟกชํ �า เป็น
อิสระ
19 และให้ประกาศปีแห่งความ

(W) พบญ U:IN; IL:KL; มธ Q:IL (S) มธ Q:R-T (IL) สดด SI:II-IK
(IK) พบญ U:IU (IN) ยน IQ:NL; ฮบ Q:IR; ยก Q:T (IQ) มธ Q:IK, KQ; ยน Q:QN
(IR) อสย RK:IN; มธ Q:KN (IU) มธ K:KN; มก I:KI (IW) อสย UI:I-K; ดนล S:KQ
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หน้า 2037 ลูกา Q

โปรดปรานขององค์พระผู ้ เป็น
เจา้'
20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนัง-
สือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที&  แล้ว
ทรงนั& งลงและตาของคนทั( งปวง
ในธรรมศาลากเ็พ่งดูพระองค์
21 พระองค์จึงเริ&มตรัสแก่เขาว่า
"คัมภีร์ตอนนี( ที&ท่านได้ยินกับหู
ของท่านกส็าํเรจ็ในวันนี( แล้ว"
22 คนทั( งปวงก็ เป็นพยานรั บ
รองคาํของพระองค์ และประ-
หลาดใจด้วยถ้อยคาํอันประกอบ
ด้วยคุณซึ& งออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ และว่า "คนนี( เป็น
บุตรชายของโยเซฟมิใช่หรือ"
23 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ท่านทั( งหลายจะกล่าวคาํสุภา-
ษิตข้อนี( แก่เราเป็นแน่ คือว่า
`หมอจงรักษาตัวเองเถิด คือ
บรรดาการซึ& งเราได้ยินว่า ท่าน
ได้กระทาํในเมืองคาเปอรนาอุม
จงกระทาํ ในเมื องของตนที& นี&
ด้วย'"
24 พระองค์ตรัสว่า "เราบอก
ความจริงแก่ท่านทั(งหลายว่า ไม่
มีศาสดาพยากรณ์คนใดได้ รับ
การต้อนรับในบ้านเมืองของตน
25 แต่เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั(งหลายว่า มีหญิงม่ายหลายคน
ในพวกอิสราเอลคราวเอลียาห์
เมื& อท้องฟ้าปิดเสียถึงสามปีกับ
หกเดือนจึงเกิดกันดารอาหาร

มากทั&วแผ่นดิน
26 และเอลียาห์มิได้รับใช้ให้ไป
หาหญิงม่ายคนใด เว้นแต่
หญิงม่ายคนหนึ& งในบ้านศาเร-
ฟัทแคว้นเมืองไซดอน
27 และมีคนโรคเรื( อนหลายคน
ในพวกอิ สราเอลคราวเอลี ชา
ศาสดาพยากรณ์ แต่ไม่มี ผู้ ใด
ได้ รับการรักษาให้หายโรคนั( น
เลย เว้นแต่นาอามานชาวซีเรีย"
28 เมื& อคนทั( งปวงในธรรมศาลา
ได้ยินดังนั(นกโ็กรธยิ&งนัก
29 จึงลุกขึ( นผลักพระองค์ออก
จากเมือง พาไปยังแง่ของเงื( อม
เขาที& เมืองของเขา ซึ& งตั( งอยู่บน
เนินนั( น หมายจะผลักพระองค์
ลงไป
30 แต่พระองค์ทรงดาํเนินผ่าน
ท่ามกลางเขาพ้นไป

พระเยซูทรงขบัพวกผี
ในเมืองคาเปอรนาอุม

(มก I:KN-KU)
31 พระองค์เสด็จลงไปถึงเมือง
คาเปอรนาอุมแคว้นกาลิลี และ
ได้สั& งสอนเขาทั( งหลายทุกวัน
สะบาโต
32 คนทั( งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วย
การสอนของพระองค์ เพราะคาํ
ของพระองค์ประกอบด้วยอาํ-
นาจ
33 มีชายคนหนึ& งในธรรมศาลา
ที&มีผีโสโครกเข้าสิง เขาร้อง

(KI) มธ I:KK; กจ IN:KS (KK) สดด QR:K (KN) มธ Q:IN (KQ) มธ IN:RT; มก U:Q
(KR) I พกษ IT:S; ยก R:IT (KT) K พกษ R:I (KW) ลก U:II (KS) ลก IT:KR
(NL) ยน W:RS (NI) มธ Q:IN; มก I:KI (NK) มธ T:KW-KS; ลก Q:NU (NN) มก I:KN
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หน้า 2038ลูกา Q, R

เสียงดัง
34 กล่าวว่า "ไฮ้ พระเยซูชาว
นาซาเรธ็ ปล่อยเราไว้ เราเกี&ยว
ข้องอะไรกับท่านเล่า ท่านมา
เพื& อจะทาํลายเราหรือ เรารู้ ว่า
ท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริ-
สุทธิXของพระเจ้า"
35 พระเยซู จึ งตรัสห้ ามมันว่ า
"จงนิ& งเสีย ออกมาจากเขาซิ"
เมื& อ ผี นั( นได้ ทาํ ให้ เขาล้ มลง
ท่ามกลางประชาชนแล้ว กอ็อก
มาจากเขา แต่มิได้ทาํอันตราย
เขาเลย
36 คนทั( งปวงก็ประหลาดใจนัก
พูดกันว่า "คาํนี( เป็นอย่างไรหนอ
เพราะว่ าท่ านได้สั& งผี โสโครก
ด้ วยสิ ทธิ อาํนาจและด้วยฤทธิX
เดช มันกอ็อกมา"
37 กิตติศัพท์ของพระองค์จึงได้
เลื& องลือไปทุกตาํบลที& อยู่ รอบ
นั(น

พระเยซูทรงเทศนา
และรกัษาคนเจ็บป่วย

(มธ W:IQ-IT)
(มก I:KS-NW)

38 ฝ่ายพระองค์ทรงลุกขึ( นออก
จากธรรมศาลา เสด็จเข้าไปใน
เรือนของซีโมน แม่ยายซีโมน
ป่วยเป็นไข้หนัก เขาทั(งหลายจึง
อ้อนวอนพระองค์ให้ ช่วยหญิง
นั(น
39 พระองค์ทรงยืนอยู่ ข้างคน

เจบ็ ทรงห้ามไข้ ไข้กห็าย และ
ในทันใดนั( นแม่ยายของซีโมนก็
ลุกขึ( นปรนนิบัติเขาทั(งหลาย
40 ครั( นเวลาตะวันยอแสง ใคร
มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามา
หาพระองค์ พระองค์ก็ทรงวาง
พระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคน ให้
เขาหายโรค
41 ผีก็ออกมาจากคนหลายคน
ด้วย ร้องว่า "ท่านเป็นพระ
คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า"
ฝ่ายพระองค์ก็ทรงห้ามมิให้มัน
พูด เพราะว่ามันรู้แล้วว่าพระ
องค์เป็นพระคริสต์
42 ครั( นรุ่ งเช้า พระองค์เสด็จ
ออกไปยังที& เปลี& ยว ประชาชน
เที&ยวเสาะหาพระองค์ ครั( นพบ
แล้วก็หน่วงเหนี& ยวพระองค์ไว้
ไม่ให้ไปจากเขา
43 แต่ พระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า
"เราต้องไปประกาศเรื& องอาณา
จักรของพระเจ้าแก่เมืองอื&นด้วย
เพราะว่ าที& เราได้ รั บใช้ มาก็
เพราะเหตุนี( เอง"
44 พระองค์ ทรงประกาศใน
ธรรมศาลาทั&วแคว้นกาลิลี

การจับปลาอย่างมหศัจรรย์
ทรงเรียกเปโตร

5
ต่อมา ครั( นเมื& อประชาชน
กาํลั งเบี ยดเสี ยดพระองค์

เพื& อฟังพระวจนะของพระเจ้ า
พระองค์ทรงยืนอยู่ ที& ฝั& งทะเล

(NQ) สดด IU:IL; อสย QS:T; ดนล S:KQ (NW) มธ W:IQ; มก I:KS (NS) ลก W:KQ
(QL) มธ W:IU; มก I:NK (QI) มก I:KR; ลก Q:NQ; กจ W:T (QK) มก I:NR-NW; ลก S:IL
(QN) มก I:IQ; ยน S:Q (QQ) มธ Q:KN; มก I:NS (I) มธ Q:IW; มก I:IU; ยน I:QL-QK
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หน้า 2039 ลูกา R

สาบเยนเนซาเรท
2 และพระองค์ ทอดพระเนตร
เห็นเรือสองลาํ จอดอยู่ ริมฝั& ง
ทะเลสาบนั(น แต่ชาวประมงขึ( น
จากเรือแล้วกาํลังซักอวนอยู่
3พระองค์จึงเสด็จลงเรือลาํหนึ& ง
เป็นเรือของซีโมน และทรงขอ
ให้เขาถอยไปจากฝั& งหน่อยหนึ& ง
แล้ วพระองค์ ทรงนั& งลงสอน
ประชาชนจากเรือนั(น
4 เมื& อพระองค์ ตรัสสอนเสร็จ
แล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่า "จงถอย
ออกไปที&นํ(าลึกหย่อนอวนต่างๆ
ลงจับปลา"
5 ซี โมนทู ลตอบพระอง ค์ ว่ า
"พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์
ทั( งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ง ไม่
ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะ
หย่อนอวนลงตามพระดาํรัสของ
พระองค์"
6 เมื& อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อม
ปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของ
เขาขาด
7เขาจึงทาํสาํคัญแก่ผู้ ร่วมงานที&
อยู่ ในเรืออีกลาํหนึ& งให้มาช่วย
เขากม็าช่วย แล้วได้ปลาเตม็เรือ
ทั(งสองลาํ จนเรือเริ&มจมลง
8 ฝ่ายซี โมนเปโตรเมื& อเห็นดั ง
นั( น ก็กราบลงที&พระชานุของ
พระเยซูทูลว่า "โอ พระองค์เจ้า
ข้า ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้า
พระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระ

องค์เป็นคนบาป"
9เพราะว่าเขากับคนทั( งหลายที&
อ ยู่ ด้ วยกั นประหลาดใจด้ วย
ปลาเป็นอันมากที&เขาจับได้นั(น
10 ยากอบและยอห์นบุตรชาย
ของเศเบดี ผู้ร่วมงานกับซีโมนก็
ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซู
ตรัสแก่ซีโมนว่า "อย่ากลัวเลย
ตั( งแต่นี( ไปท่านจะเป็นผู้จับคน"
11 เมื& อเขานาํเรือมาถึงฝั& งแล้ว
เขาก็ละทิ( งสิ& งสารพัด และตาม
พระองค์ไป

พระเยซูทรงรกัษา
ชายโรคเรื+ อนใหห้าย

(มธ W:K-Q)
(มก I:QL-QQ)

12 ต่อมาเมื&อพระองค์ทรงอยู่ใน
เมืองหนึ&ง ดูเถิด มีคนเป็นโรค
เรื( อนเต็มทั( งตัว เมื& อเขาเห็น
พระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดินอ้อน
วอนทูลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้าข้า เพียงแต่พระองค์จะโปรด
ก็จะทรงบันดาลให้ ข้าพระองค์
สะอาดได้"
13 พระองค์ทรงยื&นพระหัตถ์ถูก
ต้องเขาแล้วตรัสว่า "เราพอใจ
แล้ว จงสะอาดเถิด" ในทันใด
นั(น โรคเรื( อนของเขากห็าย
14 พระองค์จึงกาํ ชับเขาไม่ ให้
บอกผู้ใด และตรัสว่า "แต่จงไป
แสดงตัวแก่ปุโรหิต และถวาย
เครื& องบูชาสาํหรับคนที&หายโรค

(N) ยน W:K (Q) ยน KI:U (R) สดด NN:S; ยน KI:N (W) K ซมอ U:S; I พกษ IT:IW
(S) มก R:QK; IL:KQ, KU (IL) มธ Q:IS; มก I:IT (II) มธ Q:KL; มก I:IW; ลก S:RS
(IK) ลนต IN:IQ; มธ W:K-Q (IN) มธ KL:NQ; ลก W:QQ (IQ) ลนต IN:I; มธ W:Q
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เรื( อนแล้วตามซึ& งโมเสสได้สั& งไว้
เพื& อ เป็ นหลั กฐานต่ อคนทั( ง
หลายว่าเจ้าหายโรคแล้ว"
15 แต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยิ&ง
เลื& องลือไป และประชาชนเป็น
อันมากมาชุมนุมกันเพื& อจะฟัง
พระองค์ และรับการรักษาโรค
ต่างๆของเขา
16 แต่พระองค์เสด็จออกไปใน
ที&เปลี&ยว และทรงอธิษฐาน

ทรงรกัษาคนอมัพาต
(มธ S:K-W)

(มก K:I-IK)
17 คราวนั( นวันหนึ& งเมื& อพระ
องค์ทรงสั&งสอนอยู่ มีพวกฟาริสี
และพวกธรรมาจารย์ ฝ่ ายพระ
ราชบัญญัตินั&งอยู่ด้วย เป็นผู้มา
จากทุ กเมื องในแคว้ นกาลิ ลี
แคว้นยูเดีย และจากกรุงเยรูซา-
เล็ม ฤทธิX เดชขององค์พระผู้
เป็นเจ้าก็สถิตอยู่ เพื& อจะรักษา
เขาให้หายโรค
18 และดูเถิด มี ผู้หามคนอัม-
พาตคนหนึ&งนอนบนที&นอน และ
เขาหาช่องที& จะหามคนอัมพาต
นั(นเข้ามาวางตรงพระพักตร์ของ
พระองค์
19 เมื& อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้
เพราะคนมาก เขาจึงขึ( นไปบน
ดาดฟ้าหลังคาบ้าน หย่อนคน
อัมพาตลงมาทั( งที&นอนตามช่อง
กระเบื( องตรงกลางหมู่ คนต่อ

พระพักตร์พระเยซู
20 เมื& อพระองค์ทอดพระเนตร
เห็นความเชื& อของเขาทั( งหลาย
พระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาต
ว่า "บุรุษเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับ
การอภัยแล้ว"
21 ฝ่ ายพวกธรรมาจารย์ และ
พวกฟาริสีเริ&มคิดในใจว่า "คนนี(
ที& พูดหมิ&นประมาทเป็นผู้ใดเล่า
ใครจะยกความผิดบาปได้ เว้น
แต่พระเจ้าเท่านั(น"
22 แต่ เมื& อพระเยซู ทรงทราบ
ความคิดของเขา พระองค์จึง
ตรัสแก่เขาว่า "ไฉนท่านทั( ง
หลายจึงคิดในใจอย่างนี(
23 ที& จะว่า `บาปของเจ้าได้รับ
การอภัยแล้ว' หรือจะว่า `จงลุก
ขึ( นเดินไปเถิด' นั(น   ข้างไหนจะ
ง่ายกว่ากัน
24 แต่เพื& อท่านทั( งหลายจะได้รู้
ว่า  บุตรมนุษย์มีฤทธิXอาํนาจใน
โลกที& จะโปรดยกความผิดบาป
ได้" (พระองค์จึงตรัสสั&งคนอัม-
พาตว่า) "เราสั&งเจ้าว่า จงลุกขึ( น
ยกที&นอนไปบ้านของเจ้าเถิด"
25 ในทันใดนั(น เขาจึงลุกขึ( นต่อ
หน้าคนทั(งปวง ยกที&นอนซึ&งเขา
ได้นอนนั(น กลับไปบ้านของตน
พลางร้องสรรเสริญพระเจ้า
26 คนทั( งปวงก็อัศจรรย์ใจและ
ได้สรรเสริญพระเจ้า ต่างเตม็ไป
ด้วยความกลัวและพูดว่า "วันนี(

(IR) มก I:QR; มธ Q:KR (IU) มธ IQ:KN; มก I:NR; ลก U:IK (IW) มธ S:K-W; มก K:N
(IS) มธ IR:NL (KI) สดด NK:R; อสย QN:KR; มธ S:N; มก K:U (KK) ลก S:QT; ยน K:KR
(KQ) มก K:II; ลก T:IQ (KR) ลก IT:IR, IW; กจ N:W (KU) ลก I:UR; T:IU
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เราได้เห็นสิ&งแปลกประหลาด"
ทรงเรียกเลวี

(มธ S:S)
(มก I:IN-IQ)

27 ภายหลั งเหตุการณ์เหล่านี(
พระองค์ได้เสด็จออกไป และ
ทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษี
คนหนึ& งชื& อเลวีนั& งอยู่ที& ด่านเก็บ
ภาษี พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
"จงตามเรามาเถิด"
28 เขากล็ะทิ( งสิ&งสารพัด ลุกขึ( น
ตามพระองค์ไป
29 เลวีได้จัดให้มีการเลี( ยงใหญ่
ในเรือนของตนเพื&อเป็นเกียรติ-
ยศแด่พระองค์ มีคนมากมาย
เป็นคนเก็บภาษีและคนอื&นๆมา
เอนกายลงรับประทานด้วยกัน
30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ของเขา
และพวกฟาริสีกระซิบบ่นติพวก
สาวกของพระองค์ว่า "เหตุไฉน
พวกท่านมากินและดื& มร่วมกับ
พวกเกบ็ภาษีและพวกคนบาป"
31 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "คน
ปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจบ็
ต้องการหมอ
32 เรามิได้มาเพื&อจะเรียกคนที&
เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียก
คนบาปให้กลับใจเสียใหม่"
33 เขาทั( งหลายทูลพระองค์ ว่า
"ทาํไมพวกศิษย์ของยอห์นถือ
อดอาหารเนืองๆและอธิษฐาน
อ้อนวอน และศิษย์ของพวก

ฟาริสีก็ถือเหมือนกัน แต่สาวก
ของท่านกินและดื&ม"
34 ฝ่ายพระองค์ตรัสแก่ เขาว่า
"ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวอด
อาหารเมื& อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขา
กระนั(นหรือ
35 แต่ วันนั( นจะมาถึ งเมื& อเจ้ า
บ่าวจะต้องจากสหายไป ในวัน
นั(นสหายจะถืออดอาหาร"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
เสื+ อและถุงหนงั
(มธ S:IU-IT)
(มก K:KI-KK)

36 พระองค์ยังตรัสคาํอุปมาข้อ
หนึ&งแก่เขาด้วยว่า "ไม่มีผู้ใดฉีก
ท่อนผ้าจากเสื( อใหม่มาปะเสื( อ
เก่า ถ้าทาํอย่างนั( นเสื( อใหม่นั(น
จะขาดเสียไป ทั( งท่อนผ้าที& เอา
มาจากเสื( อใหม่นั(นก็จะไม่สมกับ
เสื( อเก่าด้วย
37 ไม่มี ผู้ ใดเอานํ(าองุ่ นใหม่มา
ใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทาํอย่างนั(น
นํ(าองุ่ นใหม่จะทาํให้ถุงหนังเก่า
ขาดไป และนํ(าองุ่ นจะรั& ว ถุง
หนังกจ็ะเสียไปด้วย
38 แต่นํ(าองุ่ นใหม่ต้องใส่ในถุง
หนังใหม่ ทั(งสองจะถนอมรักษา
ด้วยกันได้
39 ไม่มีผู้ใดเมื& อดื& มนํ(าองุ่ นเก่า
แล้ว จะอยากได้นํ(าองุ่นใหม่ทัน
ที เพราะเขาว่า `ของเก่านั(นกด็ี
กว่า'"

(KT) มธ S:S-IT; มก K:IN-KK; ลก S:RS; ยน IK:KU (KW) มธ Q:KK; IS:KT; มก IL:KW
(KS) มธ S:S; มก K:IR (NL) มธ II:IS; ลก IR:K; กจ KN:S (NK) มธ S:IN; I ทธ I:IR
(NN) มธ S:IQ; มก K:IW; ลก T:NN (NQ) ยน N:KS (NU) มธ S:IU-IT; มก K:KI-KK
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พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่
เหนือวนัสะบาโต
(มธ IK:I-W)

(มก K:KN-KW)

6
ต่อมา ในวันสะบาโตที&สอง
หลังจากวันแรกนั( น พระ

องค์กาํลังเสด็จไปที& ในนา และ
พวกสาวกของพระองค์กเ็ด็ดรวง
ข้าวขยี( กิน
2บางคนในพวกฟาริสี จึงกล่าว
แก่เขาว่า "ทาํไมพวกท่านจึงทาํ
การซึ& งพระราชบัญญัติห้ามไว้ใน
วันสะบาโต"
3พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ท่าน
ทั( งหลายยังไม่ได้อ่านเรื& องนี( อีก
หรือ ที& ดาวิดได้กระทาํเมื& ออด
อยาก ทั( งท่านและพรรคพวก
ด้วย
4คือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศ
ของพระเจ้า และรับประทาน
ขนมปังหน้ าพระพักตร์ทั( งให้
พรรคพวกด้วย ซึ&งพระราชบัญ-
ญัติ ห้ ามไม่ ให้ ใครรับประทาน
เว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั(น"
5 พระองค์ จึ งต รั สกั บเขาว่ า
"บุตรมนุษย์ เป็นเจ้ าเป็นใหญ่
เหนือวันสะบาโตด้วย"

ทรงรกัษาชายมือลีบ
(มธ IK:S-IQ; มก N:I-U)

6ต่อมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ&ง
พระองค์ เสด็จเข้ าไปในธรรม
ศาลาและสั&งสอน ที&นั&นมีชายคน

หนึ&งมือขวาลีบ
7 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวก
ฟาริสีคอยดูพระองค์ว่า พระ
องค์จะทรงรักษาเขาในวันสะ-
บาโตหรือไม่ เพื&อจะหาเหตุฟ้อง
พระองค์ได้
8แต่พระองค์ทรงทราบความคิด
ของเขา จึงตรัสแก่คนมือลีบ
นั( นว่า "จงลุกขึ( นมายืนอยู่ ข้าง
หน้า" เขากล็ุกขึ( นยืน
9 แล้ วพระเยซู ตรั สกั บเขาทั( ง
หลายว่า "เราจะถามท่านทั( ง
หลายว่า ในวันสะบาโตให้ถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติควรจะ
ทาํการดีหรือทาํการร้าย จะช่วย
ชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตดี"
10 พระองค์จึงทอดพระเนตรดู
ทุกคนโดยรอบ แล้วตรัสกับชาย
คนนั( นว่า "จงเหยียดมือออก
เถิด" เขากก็ระทาํตาม และมือ
ของเขาก็หายเป็นปกติ เหมือน
มืออีกข้างหนึ&ง
11 แต่คนเหล่านั( นต่างก็มีความ
เดือดดาล และปรึกษากันว่าจะ
กระทาํอย่างไรแก่พระเยซูได้
ทรงเลือกอคัรสาวกสิบสองคน

(มธ IL:K-Q)
(มก N:IN-IS)

12 ต่อมาคราวนั(นพระองค์เสดจ็
ไปที&ภูเขาเพื& อจะอธิษฐาน และ
ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่ง
13 ครั( นรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรง

(I) มธ IK:I-W; มก K:KN-KW (K) อพย KL:IL (N) I ซมอ KI:U (Q) ลนต KQ:S
(U) มธ IK:S-IQ; มก N:I-U; ลก IN:IQ (T) ลก IN:IQ; IQ:I (W) มธ S:U; ยน K:KQ
(S) ยน T:KN (IK) มธ IQ:KN; มก I:NR; ลก R:IU; S:IW; II:I (IN) มธ IL:I; ยน U:TL
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เรียกสาวกของพระองค์ แล้ว
ทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู่
สาวกนั(น ที&พระองค์ทรงเรียกว่า
อัครสาวก
14 คือซีโมน (ที&พระองค์ทรงให้
ชื& ออีกว่า เปโตร) อันดรูว์น้อง
ชายของเปโตร ยากอบและ
ยอห์น ฟีลิปและบารโธโลมิว
15 มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตร
ชายของอัลเฟอัส ซีโมนที& เรียก
ว่า เศโลเท
16 ยูดาสน้องชายของยากอบ
และยูดาสอิ สคาริ โอทที& เป็นผู้
ทรยศพระองค์ด้วย
17 แล้วพระองค์กับอัครสาวกก็
ลงมายืน ณ ที& ราบแห่งหนึ& ง
พร้อมกับหมู่สาวกของพระองค์
และประชาชนเป็นอันมากซึ& งมา
จากทั&วแคว้นยูเดีย กรุงเยรูซา-
เล็ม และจากตาํบลชายทะเลใน
เขตเมืองไทระและเมืองไซดอน
เพื& อจะฟังพระองค์และให้พระ
องค์ทรงรักษาโรคของเขา
18 และบรรดาคนที&ต้องทนทุกข์
เพราะผีโสโครก เขาก็ได้รับการ
รักษาให้หายด้วย
19 ประชาชนต่างก็พยายามที&จะ
ถูกต้องพระองค์ เพราะว่ามีฤทธิX
ซ่านออกจากพระองค์รักษาเขา
ให้หายทุกคน

ความสุขอนัเปี# ยมลน้
20 พระองค์ทอดพระเนตรแลดู

เหล่าสาวกของพระองค์ตรัสว่า
"ท่านทั(งหลายที&เป็นคนยากจนก็
เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรของ
พระเจ้าเป็นของท่าน
21 ท่านทั( งหลายที&อดอยากเวลา
นี( ก ็เป็นสุข เพราะว่าท่านจะได้
อิ&มหนาํ ท่านทั( งหลายที& ร้องไห้
เวลานี( ก ็เป็นสุข เพราะว่าท่าน
จะได้หัวเราะ
22 ท่านทั( งหลายจะเป็นสุขเมื& อ
คนทั( งหลายจะเกลี ยดชั งท่ าน
และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา
และจะประณามท่าน และจะ
เหยียดชื& อของท่านว่าเป็นคนชั& ว
ช้า เพราะท่านเห็นแก่บุตร
มนุษย์
23 ในวันนั(นท่านทั( งหลายจงชื&น
ชมและเต้นโลดด้วยความยินดี
เพราะ ดูเถิด บาํเหนจ็ของท่านมี
บริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะว่า
บรรพบุ รุ ษของเขาได้ กระทาํ
อย่ างนั( นแก่พวกศาสดาพยา-
กรณ์เหมือนกัน
24 แต่วิบัติแก่เจ้าทั( งหลายที&มั& ง
มี เพราะว่าเจ้าได้รับสิ& งที& เล้า
โลมใจแล้ว
25 วิ บัติแก่ เจ้ าทั( งหลายที& อิ& ม
หนาํแล้ว เพราะว่าเจ้าจะอด
อยาก วิบัติแก่เจ้าทั( งหลายที&
หัวเราะเวลานี(  เพราะว่าเจ้าจะ
เป็นทุกข์และร้องไห้
26 วิบัติแก่เจ้าทั( งหลายเมื& อคน

(IQ) ยน I:QK (IU) ลก KK:N-U; ยด I:I (IT) มธ Q:KR; มก N:T-W (IS) มธ S:KI
(KL) มธ R:N; ลก U:KL (KI) สดด IKU:R; อสย RR:I (KK) มธ R:II (KN) มธ R:IK
(KQ) อมส U:I; มธ U:K (KR) สภษ IQ:IN; อสย UR:IN (KU) ยน IR:IS; I ยน Q:R
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ทั( งหลายจะยอว่าเจ้าดี เพราะ
บรรพบุ รุ ษของเขาได้ กระทาํ
อย่ างนั( นแก่ ผู้ พยากรณ์ เท ็ จ
เหมือนกัน
27 แต่ เราบอกท่ านทั( งหลายที&
กาํลังฟังอยู่ ว่า จงรักศัตรูของ
ท่าน จงทาํดีแก่ผู้ที& เกลียดชัง
ท่าน
28 จงอวยพรแก่ คนที& แช่ งด่ า
ท่าน จงอธิษฐานเพื&อคนที&เคี&ยว
เขญ็ท่าน
29 ผู้ ใดตบแก้ มของท่ านข้ าง
หนึ& ง จงหันอีกข้างหนึ& งให้เขา
ด้วย และผู้ใดริบเอาเสื( อคลุม
ของท่านไป ถ้าเขาจะเอา
เสื( อด้วยกอ็ย่าหวงห้าม
30 จงให้แก่ทุกคนที&ขอจากท่าน
และถ้ าใครได้ ริ บเอาของของ
ท่านไป อย่าทวงเอาคืน
31 จงปฏิ บัติ ต่ อผู้ อื& นอย่ างที&
ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติ ต่อ
ท่าน
32 แม้ว่าท่านทั( งหลายรักผู้ที& รัก
ท่าน จะนับว่าเป็นคุณอะไรแก่
ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยังรักผู้ที&
รักเขาเหมือนกัน
33 ถ้าท่านทั( งหลายทาํดีแก่ผู้ที&
ทาํดีแก่ท่าน จะนับว่าเป็นคุณ
อะไรแก่ท่าน เพราะว่าคนบาปก็
กระทาํเหมือนกัน
34 ถ้าท่านทั(งหลายให้ยืมเฉพาะ
แต่ผู้ที&ท่านหวังจะได้คืนจากเขา

อีก จะนับว่าเป็นคุณอะไรแก่
ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยังให้คน
บาปยืมโดยหวังว่าจะได้ รับคืน
จากเขาอีกเท่ากัน
35 แต่ จงรักศั ตรู ของท่ านทั( ง
หลาย และทาํการดีต่อเขา จงให้
เขายืมโดยไม่หวังที&จะได้คืนอีก
บาํเหน็จของท่านทั( งหลายจึงจะ
มีบริบูรณ์ และท่านทั( งหลายจะ
เป็นบุตรของผู้สูงสุด เพราะว่า
พระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอก-
ตัญ]ูและคนชั&ว
36 เหตุฉะนั(น ท่านทั(งหลายจงมี
ความเมตตากรุณา เหมือนอย่าง
พระบิดาของท่านมีพระทัยเมต-
ตากรุณา
37 อย่าวินิจฉัยโทษเขา และท่าน
ทั( งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยโทษ
อย่ากล่าวโทษเขา และท่านทั( ง
หลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ จงยก
โทษให้เขา และท่านจะได้รับ
การอภัยโทษ
38 จงให้ และท่านจะได้รับด้วย
และในตักของท่านจะได้รับตวง
ด้วยทะนานถ้วนยัดสั& นแน่นพูน
ล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวง
ให้เขาด้วยทะนานอันใด จะตวง
ให้ท่านด้วยทะนานอันนั(น"
39 พระองค์ตรัสกับเขาทั( งหลาย
เป็นคาํอุปมาด้วยว่า "คนตาบอด
จะนาํทางคนตาบอดได้หรือ ทั(ง
สองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือ

(KT) อพย KN:Q; สภษ KR:KI (KW) ลก KN:KQ (KS) มธ R:NS-QK (NL) พบญ IR:T-W
(NI) มธ T:IK (NK) มธ R:QR (NQ) มธ R:QK (NR) ลนต KR:NR-NT; สดด NT:KU
(NU) มธ R:QW; อฟ Q:NK (NT) มธ T:I-R (NW) สดด TS:IK (NS) มธ IR:IQ; รม K:IS
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40 ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู แต่ศิษย์
ทุกคนที& ได้รับการฝึกสอนครบ
แล้วกจ็ะเป็นเหมือนครูของตน
41 เหตุ ไฉนท่านมองดูผงที& ใน
ตาพี& น้องของท่าน แต่ไม่ยอม
พิจารณาไม้ทั( งท่อนที& อยู่ ในตา
ของท่านเอง
42 เหตุไฉนท่านจึงจะพูดกับพี&
น้องของท่านว่า `พี&น้องเอ๋ย ให้
เราเขี& ยผงออกจากตาของเธอ'
แต่ที&จริงท่านเองยังไม่เห็นไม้ทั(ง
ท่อนที& อยู่ ในตาของท่าน ท่าน
คนหน้าซื&อใจคด   จงชักไม้ทั(ง
ท่อนออกจากตาของท่ านก่อน
แล้ วท่ านจะเห็นได้ถนั ดจึ งจะ
เขี& ยผงออกจากตาพี& น้ องของ
ท่านได้
43 ด้วยว่าต้นไม้ดี ย่อมไม่ เกิด
ผลเลว หรือต้นไม้เลวย่อมไม่
เกิดผลดี
44 เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้น
ได้ก็เพราะผลของมัน เพราะว่า
เขาย่อมไม่เกบ็ผลมะเดื&อจากต้น
ไม้มีหนาม หรือย่อมไม่เก็บผล
องุ่นจากพุ่มไม้หนาม
45 คนดี ก็ ย่ อมเอาของดี ออก
จากคลังดีแห่งใจของตน และ
คนชั& วก็ย่อมเอาของชั& วออกจาก
คลังชั& วแห่งใจของตน ด้วยใจ
เตม็ด้วยอะไร ปากกพู็ดออกมา
อย่างนั(น
46 เหตุ ไฉนท่ านทั( งหลายจึ ง

เรียกเราว่า `พระองค์เจ้าข้า
พระองค์เจ้าข้า' แต่ไม่กระทาํ
ตามที&เราบอกนั(น

เรือนที#สรา้งบนศิลา
(มธ T:KQ-KT)

47 ทุกคนที& มาหาเราและฟังคาํ
ของเรา และกระทาํตามคาํนั( น
เราจะแจ้งให้ท่านทั( งหลายรู้ ว่า
เขาเปรียบเหมือนผู้ใด
48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ& งที&
สร้างเรือน เขาขุดลึกลงไป แล้ว
ตั( งรากบนศิลา และเมื& อนํ(ามา
ท่วม กระแสนํ(าไหลเชี&ยวกระทบ
กระทั& ง แต่ทาํให้เรือนนั( นหวั&น
ไหวไม่ได้ เพราะได้ตั( งรากบน
ศิลา
49 ส่ วนคนที& ไ ด้ ยิ นและมิ ได้
กระทาํตาม เปรียบเหมือนคน
หนึ& งที& สร้างเรือนบนดินไม่ ก่อ
ราก เมื& อกระแสนํ(าไหลเชี& ยว
กระทบกระทั& ง เรือนนั( นก็พัง
ทลายลงทันที และความพินาศ
ของเรือนนั(นกใ็หญ่ยิ&งนัก"
ทรงรกัษาผูร้บัใชข้องนายรอ้ย

(มธ W:R-IN)

7
เมื& อพระองค์ตรัสคาํ เหล่า
นั( นให้คนทั( งหลายฟังเสร็จ

แล้ว พระองค์จึงเสด็จเข้าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม
2มีผู้ รับใช้ของนายร้อยคนหนึ& ง
ที& นายรักมากป่วยเกือบจะตาย
แล้ว

(QL) มธ IL:KQ; ยน IN:IU; IR:KL (QI) มธ T:N (QN) มธ T:IU-IW, KL
(QQ) มธ IK:NN (QR) มธ IK:NQ-NR; สภษ IR:K, KW; IU:KN; IW:KI
(QU) มลค I:U; มธ T:KI; ลก IN:KR (QT) มธ T:KQ-KT; ยน IQ:KI (I) มธ W:R-IN
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3เมื& อนายร้อยได้ยินถึงพระเยซู
จึงใช้ ผู้ ใหญ่บางคนของพวกยิว
ให้ ไปอ้ อนวอนเชิ ญพระองค์
เสดจ็มารักษาผู้รับใช้ของตน
4เมื&อเขาเหล่านั( นมาถึงพระเยซู
แล้ว เขากอ้็อนวอนพระองค์ด้วย
ใจร้อนรนว่า "นายร้อยนั( นเป็น
คนสมควรที& พระองค์จะกระทาํ
การนั(นให้ท่าน
5 เพราะว่ าท่ านรักชนชาติ ของ
เราและท่านได้สร้างธรรมศาลา
ให้เรา"
6พระเยซูจึงเสดจ็ไปกับเขา เมื&อ
พระองค์ไปเกือบจะถึงบ้านแล้ว
นายร้อยจึงใช้เพื&อนฝูงไปหาพระ
องค์ทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า อย่า
ลาํบากเลย เพราะว่าข้าพระองค์
เป็นคนไม่สมควรที& จะรับเสด็จ
พระองค์ เข้ าใต้ ชายคาของข้ า
พระองค์
7 เพราะเหตุนั( น ข้าพระองค์จึง
คิดเห็นว่ าไม่ สมควรที& ข้ าพระ
องค์จะไปหาพระองค์ด้วย แต่
ขอพระองค์ทรงตรัสสั& ง และ
ผู้ รับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหาย
โรค
8ด้วยว่าข้าพระองค์อยู่ ใต้ วินัย
ทหาร แต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บัง
คับบัญชาของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะบอกแก่คนนี( ว่า `ไป'
เขากไ็ป บอกแก่คนนั(นว่า `มา'
เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของข้า

พระองค์ว่า `จงทาํสิ& งนี( ' เขาก็
ทาํ"
9เมื&อพระเยซูทรงได้ยินคาํเหล่า
นั(นแล้ว กป็ระหลาดพระทัยด้วย
คนนั( น จึงทรงเหลียวหลังตรัส
กับประชาชนที&ตามพระองค์มา
ว่า "เราบอกท่านทั(งหลายว่า แม้
ในพวกอิสราเอล เราไม่เคยพบ
ความเชื&อมากเท่านี( "
10 ฝ่ ายคนที& รั บใช้มานั( นเมื& อ
กลับไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้ รับใช้
นั(นหายเป็นปกติแล้ว

บุตรชายของแม่ม่าย
  ไดฟื้+ นคืนชีพที#เมืองนาอิน

11 ต่อมา ในวันรุ่งขึ( นพระองค์
เสด็จไปยังเมืองหนึ& งชื& อนาอิน
เหล่าสาวกของพระองค์กับคน
เป็นอันมากก็ไปด้วยกันกับพระ
องค์
12 เมื& อพระองค์มาใกล้ประตู
เมืองนั( น ดูเถิด มีคนหามศพ
ชายหนุ่มคนหนึ& งมา เป็นบุตร
ชายคนเดียวของแม่ และนางก็
เป็นหญิงม่าย ชาวเมืองเป็นอัน
มากมากับหญิงนั(น
13 เมื& อองค์พระผู้ เป็นเจ้ าได้
ทอดพระเนตรเห็นมารดานั( น
พระองค์ทรงเมตตากรุณาเขา
และตรัสแก่เขาว่า "อย่าร้องไห้"
14 แล้วพระองค์เสดจ็เข้าไปใกล้
ถูกต้องโลง คนหามศพนั( นก็
หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า

(T) สดด NN:S; ILT:KL (W) มก IN:NQ
(IN) พคค N:NK; ลก W:RK; ยน II:NR; ฮบ Q:IR
(IQ) มก R:QI; ลก W:RQ; ยน II:QN; กจ S:QL; รม Q:IT
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"ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั&งเจ้าว่า ลุก
ขึ( นเถิด"
15 คนที&ตายนั( นก็ลุกขึ( นนั& งเริ& ม
พูด พระองค์จึงทรงมอบชาย
หนุ่มให้แก่มารดาของเขา
16 ฝ่ายคนทั( งปวงมีความกลัว
และเขาสรรเสริ ญพระเจ้ า ว่ า
"ท่านศาสดาพยากรณ์ผู้ ยิ& งใหญ่
ได้เกิดขึ( นท่ามกลางเรา" และ
"พระเจ้าได้เสด็จมาเยี& ยมเยียน
ชนชาติของพระองค์แล้ว"
17 และกิตติศัพท์ของพระองค์
ได้ เลื& องลือไปตลอดทั& วแคว้น
ยูเดีย และทั& วแว่นแคว้นล้อม
รอบ
18 ฝ่ายพวกศิษย์ของยอห์นก็ได้
เล่าเหตุการณ์ทั( งปวงนั( นให้ท่าน
ฟัง

พวกศิษยข์องยอหน์ผูใ้หร้บั
บพัติศมาทูลถามพระเยซู

19 ยอห์นจึงเรียกศิษย์ของท่าน
สองคน ใช้เขาไปหาพระเยซู
ทูลถามว่า "ท่านเป็นผู้ที& จะ
มานั(นหรือ หรือเราจะต้องคอย
ผู้อื&น"
20 เมื& อคนทั( งสองนั(นมาถึงพระ
องค์แล้วเขาทูลว่า "ยอห์นผู้ให้
รับบัพติ ศมาใช้ ข้ าพเจ้ ามาหา
ท่านให้ถามว่า `ท่านเป็นผู้ที&จะ
มานั(นหรือ หรือเราจะต้องคอย
ผู้อื&น'"
21 ในเวลานั( นพระองค์ได้ทรง

รักษาคนเป็นอันมากให้หายจาก
ความเจ็บป่วยและโรคต่างๆและ
ให้พ้นจากวิญญาณชั& ว และคน
ตาบอดหลายคนพระองค์ได้ทรง
รักษาให้เห็นได้
22 แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์
สองคนนั( นว่า "จงไปแจ้งแก่
ยอห์นตามซึ&งท่านได้เห็นและได้
ยินคือว่า คนตาบอดกห็ายบอด
คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื( อนหาย
สะอาด คนหูหนวกได้ยิน  คน
ตายแล้วเป็นขึ( นมา และข่าว
ประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนา-
ถา
23 บุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็น
อุปสรรค ผู้นั(นเป็นสุข"

พระเยซูทรงยกย่อง
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ II:T-IN)
24 เมื& อ ผู้ ส่ ง ข่ าวทั( งสองของ
ยอห์นไปแล้ว พระองค์จึงตั( งต้น
ตรัสกั บประชาชนถึ งยอห์นว่ า
"ท่านทั( งหลายได้ออกไปในถิ& น
ทุรกันดารเพื&อดูอะไร ดูต้นอ้อ
ไหวโดยถูกลมพัดหรือ
25 แต่ท่านทั( งหลายได้ไปดูอะไร
ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื( ออ่อนนิ&มหรือ
ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้างดงามและ
อยู่อย่างดี วิ เศษย่อมอยู่ ในราช
สาํนัก
26 แต่ ท่ านทั( งหลายออกไปดู
อะไร ดูศาสดาพยากรณ์หรือ แน่

(IR) I พกษ IT:KN; K พกษ Q:NU; มธ II:R (IU) ลก I:UR; ยน Q:IS; U:IQ; S:IT
(IW) มธ II:K-IS (IS) มคา R:K; ศคย S:S; มลค N:I-N
(KK) อสย NR:R; UI:I-N; มธ II:Q; IR:NI; มก T:NT; ลก Q:IW; ยน S:T (KQ) มธ II:T
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ทีเดียว เราบอกท่านว่า ยิ&งกว่า
ศาสดาพยากรณ์อีก
27 คือผู้นั( นเองที&พระคัมภีร์ได้
เขียนถึงว่า `ดูเถิด เราใชทู้ตของ
เราไปขา้งหน้าท่าน ผู ้นั �นจะ
เตรียมมรรคาของท่ านไว ้ข ้าง
หนา้ท่าน'
28 เราบอกท่านทั( งหลายว่า ใน
บรรดาคนที&บังเกิดจากผู้หญิงมา
นั( น ไม่มีศาสดาพยากรณ์ผู้ ใด
ใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
แต่ ว่ าผู้ ตํ&า ต้ อยที& สุ ดในอาณา
จั กรของพระเ จ้ าก็ ใหญ่ กว่ า
ยอห์นเสียอีก"
29 ฝ่ ายคนทั( งปวงเมื& อได้ ยิ น
รวมทั( งพวกเก็บภาษีด้วย ก็ได้
รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที& เขา
ได้รับบัพติศมาของยอห์นแล้ว

คําวิจารณอ์ย่างไรเ้หตุผล
ของพวกฟาริสี

30 แต่พวกฟาริสี และพวกนั ก
กฎหมายปฏิ เสธพระประสงค์
ของพระเจ้าสาํหรับเขา โดยที&มิ
ได้รับบัพติศมาจากยอห์น
31 และองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัส
ว่า "เหตุฉะนั( นเราจะเปรียบคน
ยุคนี( เหมือนกับอะไรดี และเขา
เหมือนอะไร
32 เปรียบเหมือนเด็กนั&งที&กลาง
ตลาดร้องแก่เพื&อนว่า `พวกฉัน
ได้เป่าปี& ให้พวกเธอ และเธอมิ
ได้เต้นราํ พวกฉันได้พิลาปรํ&าไห้

ให้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้
ร้องไห้'
33 ด้วยว่า ยอห์นผู้ให้รับบัพ-
ติศมากไ็ม่ได้รับประทานขนมปัง
หรือดื& มนํ(าองุ่ น และท่านทั( ง
หลายว่า `เขามีผีเข้าสิงอยู่'
34 ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั( งกินและ
ดื&ม และท่านทั(งหลายว่า `ดูเถิด
นี& เป็นคนกินเติบและดื&มนํ(าองุ่น
มาก เป็นมิตรสหายกับพวกคน
เกบ็ภาษีและพวกคนบาป'
35 แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่ า
ชอบธรรมแล้ วโดยบรรดาผล
แห่งพระปัญญานั(น"

หญิงคนชั #ว
ชโลมพระเยซู

36 มีคนหนึ& งในพวกฟาริสี เชิญ
พระองค์ไปเสวยพระกระยาหาร
กับเขา พระองค์กเ็สดจ็เข้าไปใน
เรือนของคนฟาริสีคนนั( น แล้ว
เอนพระกายลง
37 และดูเถิด  มีผู้หญิงคนหนึ&ง
ในเมืองนั(นซึ&งเป็นหญิงชั&ว เมื&อ
รู้ ว่าพระเยซูทรงเอนพระกายลง
เสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั( น
นางจึงถือผอบนํ(ามันหอม
38 มายืนอยู่ ข้ างหลั งใกล้พระ
บาทของพระองค์ เริ&มร้องไห้นํ(า
ตาไหลชาํระพระบาทและเอาผม
เช็ด จุบพระบาทของพระองค์
และชโลมพระบาทด้วยนํ(า มั น
หอมนั(น

(KT) อสย QL:N; มลค N:I; มธ II:IL; มก I:K (KW) ลก I:IR
(KS) มธ N:R; ลก N:IK (NL) กจ KL:KT (NI) มธ II:IU (NN) มธ N:I, Q; ลก I:IR
(NQ) ลก IR:K (NR) มธ II:IS (NU) มธ KU:U; มก IQ:N; ยน II:K
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39 ฝ่ายคนฟาริสีที& ได้ เชิญพระ
องค์ เมื& อเห็นแล้วก็นึกในใจว่า
"ถ้าท่านนี( เป็นศาสดาพยากรณ์ก็
จะรู้ ว่า หญิงผู้นี( ที& ถูกต้องกาย
ของท่ านเป็นผู้ ใดและเป็นคน
อย่างไร เพราะนางเป็นคนชั&ว"
40 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า
"ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกับ
ท่านบ้าง" เขาทูลว่า "ท่านอา-
จารย์เจ้าข้า เชิญพูดไปเถิด"

ผูที้#ไดร้บัการยกบาปมาก
ก็รกัมาก

41 พระองค์จึงตรัสว่า "เจ้าหนี(
คนหนึ& งมีลูกหนี( สองคน คน
หนึ& งเป็นหนี( เงินห้าร้อยเหรียญ
เดนาริอัน อีกคนหนึ& งเป็น
หนี( เงินห้าสิบเหรียญ
42 เมื& อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี(
แล้ว ท่านจึงโปรดยกหนี( ให้เขา
ทั( งสองคน เพราะฉะนั(นจงบอก
เราว่า ในสองคนนั(น คนไหนจะ
รักเจ้าหนี( มากกว่า"
43 ซีโมนจึงทูลตอบว่า "ข้าพเจ้า
เห็นว่า คนที&เจ้าหนี( ได้โปรดยก
หนี( ให้มากกว่า" พระองค์จึงตรัส
กับเขาว่า "ท่านคิดเห็นถูกแล้ว"
44 พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดู
ผู้หญิงนั(น และตรัสแก่ซีโมนว่า
"ท่านเห็นผู้หญิงนี( หรือ เราได้
เข้ามาในบ้านของท่าน ท่านมิได้
ให้นํ(าล้างเท้าของเรา แต่นางได้
เอานํ(าตาชาํระเท้าของเรา และ

ได้เอาผมของตนเช็ด
45 ท่านมิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนี(
ตั( งแต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้า
ของเรา
46 ท่ านมิ ได้ เอานํ(า มั นชโลม
ศีรษะของเรา แต่นางได้เอานํ(า
มันหอมชโลมเท้าของเรา
47 เหตุ ฉะนั( นเราบอกท่ านว่ า
ความผิดบาปของนางซึ& งมีมาก
ได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรัก
มาก แต่ผู้ที& ได้รับการยกโทษ
น้อย ผู้นั(นกรั็กน้อย"
48 พระองค์ จึ งตรัสแก่ นางว่ า
"ความผิดบาปของเจ้าโปรดยก
เสียแล้ว"
49 ฝ่ายคนทั( งหลายที& เอนกาย
อยู่ด้วยกันกับพระองค์ เริ&มนึก
ในใจว่า "คนนี( เป็นใครแม้ความ
ผิดบาปกย็กให้ได้"
50 พระองค์ จึงตรัสแก่ ผู้ หญิง
นั( นว่า "ความเชื& อของเจ้าได้ทาํ
ให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด"

การประกาศและการรกัษา
ในแควน้กาลิลี

8
ต่อมา ภายหลังพระองค์
ก็ เสด็จไปตามทุกบ้ านทุก

เมือง ทรงประกาศข่าวประ-
เสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
สาวกสิบสองคนนั( นก็อยู่กับพระ
องค์
2พร้อมกับผู้ หญิงบางคนที& มี
วิญญาณชั& วออกจากนางและที&

(NS) ลก IR:K (QI) มธ IW:KW; มก U:NT (QQ) ปฐก IW:Q; วนฉ IS:KI (QR) รม IU:IU
(QU) K ซมอ IK:KL; สดด KN:R; ปญจ S:W (QT) I ทธ I:IQ (QW) มธ S:K; มก K:R
(QS) มธ S:N; มก K:T (RL) มธ S:KK; มก R:NQ; ลก W:QW (K) มธ KT:RR; มก IR:QL
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หายโรคต่างๆ คือมารีย์ที& เรียก
ว่าชาวมักดาลา ที& ได้ทรงขับผี
ออกจากนางเจด็ผี
3และโยอั นนาภรรยาของคูซา
ต้นเรือนของเฮโรด และซูซันนา
และผู้หญิงอื& นๆหลายคนที& เคย
ปรนนิบัติพระองค์ด้วยการถวาย
สิ&งของของเขา

คําอุปมาเกี#ยวกบัผูห้ว่าน
(มธ IN:I-KN)
(มก Q:I-KL)

4เมื& อประชาชนเป็นอันมากอยู่
พร้อมกัน และคนกาํลังมาหา
พระองค์จากทุกเมือง พระองค์
จึงตรัสเป็นคาํอุปมาว่า
5 "มี ผู้ หว่ านคนหนึ& งออกไป
หว่านเมลด็พืชของตน และเมื&อ
เขาหว่าน เมลด็พืชนั(นกต็กตาม
หนทางบ้าง ถูกเหยียบยํ&า และ
นกในอากาศมากินเสีย
6บ้างกต็กที&หิน และเมื&องอกขึ( น
แล้วก็เหี& ยวแห้งไปเพราะที& ไม่
ชื( น
7บ้างกต็กที&กลางต้นหนาม ต้น
หนามก็งอกขึ( นมาด้วยปกคลุม
เสีย
8บ้างกต็กที&ดินดี จึงงอกขึ( นเกิด
ผลร้อยเท่า" ครั(นพระองค์ตรัส
อย่างนั( นแล้ว จึงทรงร้องว่า
"ใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด"
9 เหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์
ว่า "คาํอุปมานั( นหมายความว่า

อย่างไร"
10 พระองค์จึงตรัสว่า "ข้อความ
ลึ กลั บแห่ งอาณาจักรของพระ
เจ้าทรงโปรดให้ท่านทั( งหลายรู้
ได้ แต่สาํหรับคนอื&นนั( นได้ให้
เป็นคาํอุปมา เพื&อเมื&อเขาดูกไ็ม่
เห็น และเมื&อเขาได้ยินก็ไม่เข้า
ใจ
11 คาํอุปมานั(นกอ็ย่างนี(  เมลด็
พืชนั( นได้แก่พระวจนะของพระ
เจ้า
12 ที& ตกตามหนทางได้แก่คน
เหล่านั( นที& ได้ยิน แล้วพญามาร
มาชิงเอาพระวจนะจากใจของ
เขา เพื& อไม่ให้เขาเชื& อและรอด
ได้
13 ซึ& งตกที& หิ นนั( นได้ แก่ คน
เหล่านั( นที& ได้ ยินแล้วก็รับพระ
วจนะนั(นด้วยความปรีดี แต่ไม่มี
ราก เชื&อได้แต่ชั&วคราว เมื&อถูก
ทดลองเขากห็ลงเสียไป
14 ที& ตกกลางหนามนั( นได้แก่
คนเหล่านั( นที& ได้ยินแล้วออกไป
และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์
สมบัติ ความสนุกสนานแห่ง
ชีวิตนี( ก ็ปกคลุมเขา ผลของเขา
จึงไม่เติบโต
15 และซึ& งตกที& ดินดีนั( นได้แก่
คนเหล่านั( นที& ได้ ยินพระวจนะ
ด้วยใจซื& อสัตย์และใจที& ดีแล้วก็
จดจาํไว้ จึงเกิดผลด้วยความ
เพียร

(Q) มธ IN:K; มก Q:I-S (W) มธ II:IR; มก T:IU (S) มธ IN:IL-KN; มก Q:IL-KL
(IL) อสย U:S; มธ IN:IQ; กจ KW:KU (II) มธ IN:IW; มก Q:IQ; ลก R:I; I ปต I:KN
(IQ) มธ IS:KN; I ทธ U:S-IL (IR) รม K:T; ฮบ IL:NU; ยก R:T-W
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คําอุปมาเกี#ยวกบัเทียนที#จุดไว้
(มธ R:IR-IU)

(มก Q:KI-KN; ลก II:NN)
16 ไม่มีผู้ใดเมื&อจุดเทียนแล้วจะ
เอาภาชนะครอบไว้ หรือวางไว้
ใต้เตียง แต่ตั( งไว้ที& เชิงเทียน
เพื&อคนทั( งหลายที& เข้ามาจะเห็น
แสงสว่างได้
17 ด้วยว่าไม่มีสิ& งใดที& ซ่อนไว้ซึ& ง
จะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ&งใด
ที& ปิดบังไว้ซึ& งจะไม่ รู้ จะไม่ต้อง
แพร่งพราย
18 เหตุฉะนั( น ท่านทั( งหลาย
จะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ
เพราะว่าผู้ ใดมี อยู่ แล้วจะทรง
เพิ&มเติมให้แก่ผู้นั(นอีก แต่ผู้ใด
ไม่มี แม้ซึ& งเขาคิดว่ามีอยู่นั(นจะ
ทรงเอาไปจากเขา"

มารดาและพวกนอ้งชาย
ของพระเยซู

 ก็เหมือนกบัคนอื#นๆ
(มธ IK:QU-RL)

19 ครั( งนั( นมารดาและพวกน้อง
ชายของพระองค์มาหาพระองค์
แต่ เ ข้ าไปถึ งพระองค์ ไม่ ไ ด้
เพราะคนมาก
20 มีคนทูลพระองค์ว่า "มารดา
และน้องชายของพระองค์ยืนอยู่
ข้ างนอกปรารถนาจะพบพระ
องค์"
21 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
"มารดาของเราและพี& น้องของ

เราคือคนเหล่านั( นที& ได้ฟังพระ
วจนะของพระเจ้ าและกระทาํ
ตาม"
พระเยซูทรงสั #งใหพ้ายุสงบลง

(มธ W:KN-KT)
(มก Q:NU-QI)

22 อยู่มาวันหนึ& งพระองค์เสด็จ
ลงเรื อกั บเหล่ าสาวกของพระ
องค์ แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า
"ให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้าง
โน้น" เขากถ็อยเรือออกไป
23 เมื& อกาํลังแล่นไป พระองค์
ทรงบรรทมหลับ และบังเกิด
พายุกล้ากลางทะเลสาบ นํ(าเข้า
เรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตราย
24 เขาจึ งมาปลุ กพระองค์ ว่ า
"อาจารย์เจ้าข้า อาจารย์เจ้าข้า
ข้าพเจ้าทั( งหลายกาํลังจะพินาศ
อยู่แล้ว" พระองค์จึงทรงตื&นขึ( น
ห้ามลมและคลื&น แล้วคลื&นลมก็
หยุดเงียบสงบทีเดียว
25 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ความเชื&อของเจ้าอยู่ที&ไหน" เขา
เหล่านั( นกลั วและประหลาดใจ
พูดกันว่า "ท่านผู้นี( เป็นผู้ ใด
จึงสั& งบังคับลมและนํ(าได้ และ
ลมกับนํ(านั(นกเ็ชื&อฟังท่าน"

คนคลั #งเพราะถูกผีสิง
ในเมืองกาดารา
(มธ W:KW-NQ)
(มก R:I-IT)

26 เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมือง

(IU) มธ R:IQ; มก Q:KI (IT) ปญจ IK:IQ; มธ IL:KU; ลก IK:K (IW) มธ IN:IK
(IS) มธ IK:QU-RL; มก N:NI-NR (KK) มธ W:KN-KT; มก Q:NU-QI
(KR) ลก Q:NU; R:KU; S:QI (KU) มธ W:KW-NQ; มก R:I-IT
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กาดาราที&อยู่ตรงข้ามกาลิลี
27 เมื&อพระองค์เสดจ็ขึ( นบกแล้ว
มีชายคนหนึ& งจากเมืองนั( นมา
พบพระองค์ คนนั(นมีผีเข้าสิงอยู่
นานแล้ว และมิได้สวมเสื( อ มิได้
อยู่ เรือน แต่อยู่ตามอุโมงค์ฝัง
ศพ
28 ครั(นเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้อง
และกราบลงตรงพระพักตร์พระ
องค์ ร้องเสียงดังว่า "ข้าแต่พระ
เยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้า
พระองค์เกี& ยวข้องอะไรกับท่าน
เล่า ขอพระองค์อย่าทรมานข้า
พระองค์"
29 (ที&พูดเช่นนี( กเ็พราะพระองค์
ได้สั& งผีโสโครกให้ออกมาจากตัว
คนนั( น ด้วยว่าผีนั( นแผลงฤทธิX
ในตัวเขาบ่อยๆ และเขาถูกจาํ
ด้วยโซ่ตรวน แต่เขาได้หัก
เครื&องจาํนั( นเสีย แล้วผีก็นาํเขา
ไปในที&เปลี&ยว)
30 ฝ่ายพระเยซูตรัสถามมันว่า
"เจ้าชื& ออะไร" มันทูลตอบว่า
"ชื& อกอง" ด้วยว่ามีผีหลายตน
เข้าสิงอยู่ในตัวเขา
31 ผีนั(นจึงอ้อนวอนขอพระองค์
มิให้สั&งให้มันลงไปยังนรกขุมลึก
32 ตาํบลนั(นมีสุกรฝูงใหญ่กาํลัง
หากินอยู่ที& ภูเขา ผีเหล่านั( นได้
อ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้
มันเข้าสิงในฝูงสุกร พระองค์ก็
ทรงอนุญาต

33 ผีเหล่านั( นจึงออกมาจากคน
นั(น แล้วเข้าอยู่ในตัวสุกร สุกร
ทั( งฝูงก็วิ& งพุ่ งกระโดดจากหน้า
ผาชันลงไปในทะเลสาบสาํลักนํ(า
ตาย
34 ฝ่ ายคนเลี( ยงสุ กรเมื& อเห็น
เหตุการณ์ที&เกิดขึ( น ต่างกห็นีไป
เล่าเรื&องนั( นทั( งในเมืองและนอก
เมือง
35 คนทั( งหลายจึ งออกไปดู
เหตุการณ์ที&เกิดขึ( น และเมื&อเขา
มาถึงพระเยซู กเ็ห็นคนนั(นที&มีผี
ออกจากตัวนุ่ งห่มผ้ามีสติอา-
รมณ์ดี นั&งใกล้พระบาทพระเยซู
เขาทั(งหลายกพ็ากันกลัว
36 ฝ่ายคนทั(งหลายที&ได้เห็น ก็
เล่ าให้ เขาทั( งหลายฟังถึ งเรื& อง
คนที&ผีสิงได้หายปกติอย่างไร
37 ชาวเมืองกาดาราและคนทั( ง
ปวงที&อยู่ตามชนบทโดยรอบ จึง
อ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจาก
เขา เพราะว่าเขากลัวยิ&งนัก พระ
องค์จึงเสดจ็ลงเรือกลับไป
38 คนที& ผีออกจากตัวนั( นอ้อน
วอนขอติดตามพระองค์ แต่พระ
เยซูส่งเขาออกไป ตรัสสั&งว่า
39 "จงกลับไปบ้านเรือนของตัว
และบอกถึ งเรื& องการใหญ่ซึ& ง
พระเจ้ าได้ทรงกระทาํแก่ เจ้ า"
แล้วคนนั( นก็ไปประกาศแก่คน
ทั( งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ& งที&
พระเยซูได้ทรงกระทาํแก่ตน

(KW) มก I:KN-KQ, KU; S:KU; ลก Q:QI (NI) รม IL:T; วว KL:I, N
(NK) ลนต II:T; พบญ IQ:W (NR) มธ II:KW; มก T:KR; ลก IL:NS; IT:IU; ยน II:NK
(NT) โยบ KI:IQ; มธ W:NQ; มก I:KQ; ลก Q:NQ; R:KU; กจ IU:NS (NW) มก R:IW-KL
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บุตรสาวของไยรสัฟื+ นคืนชีพ
และหญิงผูถู้กตอ้ง
ชายฉลองพระองค์

(มธ S:IW-KU)
(มก R:KK-QN)

40 ต่อมาเมื&อพระเยซูเสด็จกลับ
มาแล้ว ประชาชนกต้็อนรับพระ
องค์ด้วยความยินดี เพราะเขา
ทั(งหลายคอยท่าพระองค์อยู่
41 ดูเถิด มีชายคนหนึ&งชื&อไยรัส
เป็นนายธรรมศาลา มากราบลง
ที&พระบาทพระเยซู อ้อนวอน
พระองค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือน
ของเขา
42 เพราะว่ าเขามี บุตรสาวคน
เดียว อายุประมาณสิบสองปี
และบุ ตรสาวนั( นนอนป่ วยอยู่
เกือบจะตาย เมื&อพระองค์เสดจ็
ไปนั(น ประชาชนเบียดเสียดพระ
องค์
43 มีผู้หญิงคนหนึ& งเป็นโรคตก
เลือดได้สิบสองปีมาแล้ว และ
ได้ใช้ทรัพย์ทั( งหมดของเธอเป็น
ค่าหมอ ไม่มี ผู้ใดรักษาให้หาย
ได้
44 ผู้ หญิงนั( นแอบมาข้างหลั ง
ถูกต้องชายฉลองพระองค์ และ
ในทันใดนั(นเลือดที&ตกกห็ยุด
45 พระเยซูจึงตรัสถามว่า "ใคร
ได้ถูกต้องเรา" เมื&อคนทั(งหลาย
ได้ปฏิเสธ เปโตรกับคนที& อยู่
ด้วยกันจึงทูลว่า "อาจารย์เจ้าข้า

ก็ เป็ นเพราะประชาชนเบี ยด
เสียดพระองค์ และพระองค์ยัง
ทรงถามอีกหรือว่า `ใครได้ถูก
ต้องเรา'"
46 แต่พระเยซูตรัสว่า "มีผู้หนึ&ง
ได้ถูกต้องเรา เพราะเรารู้สึกว่า
ฤทธิX ได้ซ่านออกจากตัวเรา"
47 เมื&อผู้หญิงนั(นเห็นว่าจะซ่อน
ตัวไว้ไม่ได้แล้ว เธอก็เข้ามาตัว
สั& นกราบลงตรงพระพักตร์พระ
องค์ ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทั(ง
ปวงว่า เธอได้ถูกต้องพระองค์
เพราะเหตุอะไร และได้หาย
โรคในทันใดนั(น
48 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ลูกสาวเอ๋ย จงมีกาํลังใจเถิด
ความเชื& อของเจ้าได้กระทาํให้
เจ้าหายโรคแล้ว จงไปเป็นสุข
เถิด"
49 เมื&อพระองค์กาํลังตรัสอยู่ มี
คนหนึ& งมาจากบ้ านนายธรรม
ศาลา บอกเขาว่า "ลูกสาวของ
ท่านตายเสียแล้ว ไม่ต้องรบกวน
ท่านอาจารย์ต่อไป"
50 ฝ่ ายพระเยซู เมื& อได้ ยินจึ ง
ตรัสแก่เขาว่า "อย่ากลัวเลย จง
เชื&อเท่านั(นและลูกจะหายดี"
51 เมื& อพระองค์เสด็จเข้าไปใน
เรือน พระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้
ใดเข้าไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ
ยอห์น และบิดามารดาของเด็ก
นั(น

(QI) มธ S:IW-KU; มก R:KK-QN (QK) ลก T:K (QN) มธ S:KL; ลก IR:IS-KK
(QQ) มก U:RU; ลก R:IN (QU) มก R:NL; ลก U:IS
(QW) มก R:NQ; ลก T:RL; ยน W:II (QS) มก R:NR (RL) มก II:KK-KQ
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52 คนทั( งหลายจึงร้องไห้รํ&า ไร
เพราะเด็กนั(น แต่พระองค์ตรัส
ว่า "อย่าร้องไห้เลย เขาไม่ตาย
แต่นอนหลับอยู่"
53 คนทั( งปวงก็พากั นหั วเราะ
เยาะพระองค์ เพราะรู้ว่าเดก็นั(น
ตายแล้ว
54 ฝ่ ายพระองค์ทรงไล่คนทั( ง
หมดออกไป แล้วทรงจับมือเดก็
นั(น ตรัสว่า "ลูกเอ๋ย จงลุกขึ( น
เถิด"
55 แล้วจิตวิญญาณกก็ลับเข้าใน
เด็กนั(น เขาก็ลุกขึ( นทันที พระ
องค์จึงตรัสสั& งให้ เอาอาหารมา
ให้เขากิน
56 ฝ่ายบิดามารดาของเดก็นั( นก็
ประหลาดใจ แต่พระองค์ทรง
กาํ ชั บเขาไม่ ให้บอกผู้ ใดให้ รู้
เหตุการณ์ซึ&งเป็นมานั(น

ทรงส่งอคัรสาวกสิบสองคน
ออกไปประกาศ
(มธ IL:I-QK)
(มก U:T-IN)

9
พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบ
สองคนของพระอง ค์ มา

พร้อมกัน แล้วทรงประทานให้
เขามี อาํ นาจและสิ ทธิ อาํ นาจ
เหนื อผี ทั( งปวงและรั กษาโรค
ต่างๆให้หาย
2 แล้ วพระองค์ ทรงใช้ เขาไป
ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า
และรักษาคนเจบ็ป่วยให้หาย

3พระองค์จึงตรัสสั&งเขาว่า "อย่า
เอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น ไม้
เท้า หรือย่าม หรืออาหาร หรือ
เงิน หรือเสื( อคลุมสองตัว
4และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จง
อาศัยอยู่ ในเรือนนั( นจนกว่าจะ
ไป
5ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื&อ
ท่านจะไปจากเมืองนั(น จงสะบัด
ผงคลีดินจากเท้าของท่านออก
ส่อให้เห็นความผิดของเขา"
6เหล่าสาวกจึงออกไปตามเมือง
ต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ และ
รักษาคนเจบ็ป่วยทุกแห่งให้หาย

ความตายของ
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

7ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื& อง
เหตุการณ์ทั( งปวงซึ& งพระองค์ได้
ทรงกระทาํนั(น จึงคิดสงสัยมาก
เพราะบางคนว่ายอห์นเป็นขึ( น
มาจากความตาย
8 บางคนก็ ว่ าเป็นเอลี ยาห์ มา
ปรากฏ คนอื& นว่าเป็นศาสดา
พยากรณ์ โบราณกลั บเป็ นขึ( น
มาอีก
9 เฮโรดจึงว่า "ยอห์นนั( นเราได้
ตัดศีรษะแล้ว แต่คนนี( ที& เราได้
ยินเหตุการณ์ของเขาอย่างนี( คือ
ผู้ ใดเล่า" แล้วเฮโรดจึงหาโอ-
กาสที&จะเห็นพระองค์

ทรงเลี+ ยงอาหารคนหา้พนั
10 ครั( นอัครสาวกกลับมาแล้ว

(RK) ลก T:IN; ยน II:II (RQ) ลก T:IQ (RU) มธ W:Q (I) มธ IL:I-K; มก N:IN; U:T
(K) มธ IL:T; มก U:IK (N) มธ IL:S (Q) มธ IL:II (R) มธ IL:IQ; ลก IL:II
(U) มก U:IK; ลก W:I (T) มธ IQ:I; มก U:IQ (S) ลก KN:W (IL) มธ IQ:IN; มก U:NL
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เขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ& ง
เขาได้กระทาํนั(น พระองค์จึงพา
เขาไปยังที& เปลี& ยวแต่ลาํพังใกล้
เมืองที&เรียกว่าเบธไซดา
11 แต่ เมื& อประชาชนรู้ แล้ วจึ ง
ตามพระองค์ไป พระองค์ทรง
ต้อนรับเขา ตรัสสั& งสอนเขาถึง
อาณาจักรของพระเจ้า และทุก
คนที& ต้ องการให้ หายโรคพระ
องค์กท็รงรักษาให้
12 ครั(นกาํลังจะเย็นแล้ว สาวก
สิ บสองคนมาทู ลพระองค์ ว่ า
"ขอให้ประชาชนไปตามเมื อง
ต่างๆและชนบทที&อยู่แถบนี(  หา
ที& พั กนอนและหาอาหารรั บ
ประทาน เพราะที&เราอยู่นี( เป็นที&
เปลี&ยว"
13 แต่ พระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า
"พวกท่านจงเลี( ยงเขาเถิด" เขา
ทูลว่า "เราไม่มีอะไรมาก มีแต่
ขนมปังห้ าก้อนกับปลาสองตัว
เว้นเสี ยแต่ เราจะไปซื( ออาหาร
สาํหรับคนทั(งปวงนี( "
14 เพราะว่าคนเหล่านั( นนับแต่
ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน พระ
องค์ จึงสั& งเหล่ าสาวกของพระ
องค์ว่า "จงให้คนทั( งปวงนั& งลง
เป็นหมู่ๆ ราวหมู่ละห้าสิบคน"
15 เขาก็กระทาํตาม คือให้คน
ทั(งปวงนั&งลง
16 เมื& อพระองค์ทรงรับขนมปัง
ห้าก้อนกับปลาสองตัวนั( นแล้ว

ก็แหงนพระพักตร์ดู ฟ้าสวรรค์
ขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่
เหล่าสาวก ให้เขาแจกแก่ประ-
ชาชน
17 เขาได้กินอิ&มทุกคน แล้วเขา
เก็บเศษอาหารที& ยังเหลือนั( นได้
สิบสองกระบุง

การยอมรบัอนัยิ#งใหญ่
ของเปโตร

(มธ IU:IN-KL; มก W:KT)
18 ต่อมา เมื& อพระองค์กาํลัง
อธิษฐานอยู่แต่ลาํพัง เหล่าสาวก
อยู่กับพระองค์ พระองค์จึงตรัส
ถามเขาว่า "คนทั(งปวงพูดกันว่า
เราเป็นผู้ใด"
19 เหล่าสาวกทูลตอบว่า "เขา
ว่าเป็นยอห์นผู้ ให้ รับบัพติศมา
บางคนว่าเป็นเอลียาห์ แต่คน
อื& นว่าเป็นคนหนึ& งในพวกศาส-
ดาพยากรณ์ โบราณเป็นขึ( นมา
ใหม่"
20 พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า
"แล้วพวกท่ านเล่ าว่าเราเป็นผู้
ใด" เปโตรทูลตอบว่า "เป็นพระ
คริสต์ของพระเจ้า"
21 พระองค์จึงกาํชับสั& งเขามิให้
บอกความนี( แก่ผู้ใด

พระคริสตท์รงพยากรณ์
ถึงความตาย
ของพระองค์

สิ#งที#สาวกตอ้งสละ
22 ตรัสว่า "บุตรมนุษย์จะต้อง

(IK) มธ IQ:IR; มก U:NR; ยน U:I, R (IU) ลก KK:IS; KQ:NL
(IW) มธ IU:IN-IU; มก W:KT-KS (IS) มธ IQ:K (KL) มธ IU:IU; ยน U:UW-US
(KI) มธ W:Q; IU:KL; มก W:NL (KK) มธ IU:KI; IT:KK; ลก IW:NI-NN
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ทนทุกข์ทรมานหลายประการ
พวกผู้ใหญ่ พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธ
ท่าน ในที& สุดท่านจะต้องถูก
ประหารชีวิต แต่ในวันที& สาม
ท่านจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ( นมา
ใหม่"
23 พระองค์ จึ งตรัสแก่ เขาทั( ง
หลายว่า "ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรา
มา ให้ผู้นั(นเอาชนะตัวเอง และ
รับกางเขนของตนแบกทุกวัน
และตามเรามา
24 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิต
รอด ผู้นั(นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะ
เสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั( น
จะได้ชีวิตรอด
25 เพราะถ้ าผู้ ใดจะได้สิ& งของ
สิ( นทั( งโลกแต่ต้องเสียตัวของตน
เองหรือถูกทิ( งเสีย ผู้นั( นจะได้
ประโยชน์อะไร
26 เพราะถ้ าผู้ ใดมี ความอาย
เพราะเราและถ้ อยคาํ ของเรา
บุ ตรมนุ ษย์ ก็ จะมี ความอาย
เพราะผู้ นั( นเมื& อท่ านมาด้ วย
สง่าราศีของท่านเอง และของ
พระบิดา และของเหล่าทูต
สวรรค์บริสุทธิX
27 แต่เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั( งหลายว่า มีบางคนที& ยืนอยู่ที&
นี&  ซึ& งยังจะไม่รู้รสความตายจน
กว่าจะได้เห็นอาณาจักรของพระ
เจ้า"

การจําแลงพระกาย
ของพระคริสต์

(มธ IT:I-W; มก S:K-W)
28 ต่อมา ภายหลังพระองค์ได้
ตรัสคาํเหล่านั( นประมาณแปด
วัน พระองค์จึงทรงพาเปโตร
ยอห์น และยากอบขึ( นไปบน
ภูเขาเพื&อจะอธิษฐาน
29 ขณะที& พระองค์กาํลังอธิษ-
ฐานอยู่ วรรณพระพักตร์ของ
พระองค์กเ็ปลี&ยนไป และฉลอง
พระองค์กข็าวเป็นมันระยับ
30 ดูเถิด มีชายสองคนสนทนา
อยู่กับพระองค์ คือโมเสส และ
เอลียาห์
31 ผู้มาปรากฏด้วยสง่าราศีและ
กล่าวถึงการมรณาของพระองค์
ซึ&งจะสาํเรจ็ในกรุงเยรูซาเลม็
32 ฝ่ายเปโตรกับคนที& อยู่ ด้วย
นั(นก็ง่วงเหงาหาวนอน แต่เมื&อ
เขาตาสว่างขึ( นแล้วเขาก็ได้เห็น
สง่าราศีของพระองค์ และเห็น
ชายสองคนนั( นที& ยืนอยู่กับพระ
องค์
33 ต่อมา เมื&อสองคนนั(นกาํลัง
ลาไปจากพระองค์ เปโตรจึงทูล
พระเยซูว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า
ซึ& งเราอยู่ที& นี& ก ็ดี ให้พวกข้า
พระองค์ทาํพลับพลาสามหลั ง
สาํหรับพระองค์หลังหนึ& ง สาํ-
หรับโมเสสหลังหนึ& ง สาํหรับ
เอลียาห์หลังหนึ&ง" เปโตรไม่เข้า

(KN) มธ IL:NW; IU:KQ; มก W:NQ; ลก IQ:KT (KQ) มธ IL:NS; ลก IT:NN; ยน IK:KR
(KR) มธ IU:KU; มก W:NU (KU) มธ IL:NN; มก W:NW; ลก IK:S (KT) มธ IU:KW; มก S:I
(KW) มธ IT:I-W; มก S:K-W (NL) K พกษ K:I; ฮบ II:KN (NK) ดนล W:IW; มธ KU:QL
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ใจว่าตัวได้พูดอะไร
34 เมื&อเขากาํลังพูดคาํเหล่านี(  มี
เมฆมาคลุมเขาไว้ และเมื& อเข้า
อยู่ในเมฆนั(นเขากก็ลัว
35 มี พระสุ รเสี ยงออกมาจาก
เมฆนั( นว่า "ผู้นี( เป็นบุตรที& รัก
ของเรา จงฟังท่านเถิด"
36 เมื&อพระสุรเสียงนั(นสงบแล้ว
พระเยซูทรงสถิตอยู่ องค์ เดียว
เขาทั( งสามก็เก็บเรื& องนี( ไว้ และ
ในกาลครั( งนั( นเขามิ ไ ด้ บอก
เหตุการณ์ซึ&งเขาได้เห็นแก่ผู้ใด

สาวกเกา้คนขาดอํานาจ
พระเยซูทรงขบัผีออก

(มธ IT:IQ-KI)
(มก S:IQ-KS)

37 ต่อมาวันรุ่งขึ( นเมื& อพระองค์
กั บเหล่ าสาวกลงมาจากภู เขา
แล้ว มีคนมากมายมาพบพระ
องค์
38 ดูเถิด มีชายคนหนึ& งในหมู่
ประชาชนนั( นร้องว่า "อาจารย์
เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรด
ทอดพระเนตรบุ ตรชายของ
ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตร
คนเดียว
39 และ ดูเถิด ผีมักจะเข้าสิงเขา
เด็กก็โห่ร้องขึ( นทันที ผีทาํให้
เด็กนั( นชักดิ( น นํ(าลายฟูมปาก
ทาํให้ตัวฟกชํ(า ไม่ใคร่ออกจาก
เขาเลย
40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของ

พระองค์ให้ขับมันออกเสีย แต่
เขากระทาํไม่ได้"
41 พระเยซูตรัสตอบว่า "โอ คน
ในยุคที& ขาดความเชื& อและมีทิฐิ
ชั&ว เราจะต้องอยู่กับเจ้าทั(งหลาย
และอดทนเพราะพวกเจ้ านาน
เท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที&
นี& เถิด"
42 เมื& อเด็กนั( นกาํลังมา ผีก็ทาํ
ให้เขาล้มชักดิ( นใหญ่ แต่พระ
เยซูตรัสสาํทับผีโสโครกนั( นและ
ทรงรักษาเดก็ให้หาย แล้วส่งคืน
ให้บิดาเขา
43 คนทั( งปวงก็ประหลาดใจนัก
เพราะฤทธิX เดชอันใหญ่ยิ& งของ
พระเจ้า แต่เมื&อเขาทั( งหลายยัง
ประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์
ทั( งปวงซึ& งพระเยซูได้ทรงกระทาํ
นั( น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่า
สาวกของพระองค์ว่า

พระคริสตท์รงพยากรณ์
ถึงความตาย

ของพระองคอี์ก
(มธ IT:KK-KN; มก S:NL)

44 "จงให้คาํเหล่ านี( เข้ าหูของ
ท่าน เพราะว่าบุตรมนุษย์จะต้อง
ถูกมอบไว้ในเงื( อมมือของคนทั( ง
หลาย"
45 แต่คาํเหล่านั( น สาวกหาได้
เข้าใจไม่ ความกถู็กซ่อนไว้จาก
เขาเพื&อเขาจะไม่ได้เข้าใจ และ
เขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคาํนั(น

(NQ) อพย IN:KI; กจ I:S (NR) อสย QK:I; มธ N:IT; มก I:II; ลก N:KK; กจ N:KK
(NU) มธ IT:S; มก S:S (NT) มธ IT:IQ-IW; มก S:IQ-KT
(QQ) มธ IT:KK; มก IL:NN (QR) มก S:NK; ลก K:RL; IW:NQ
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เด็กเป็นแบบอย่าง
(มธ IW:I-R)

(มก S:NN-NT)
46 แล้วเหล่าสาวกกเ็กิดเถียงกัน
ว่า ในพวกเขาใครจะเป็นใหญ่ที&
สุด
47 ฝ่ายพระเยซูทรงหยั& งรู้ความ
คิดในใจของเขา จึงให้เด็กคน
หนึ&งยืนอยู่ใกล้พระองค์
48 แล้วตรัสกับเขาว่า "ถ้าผู้ใด
จะรับเดก็เล็กๆคนนี( ในนามของ
เรา ผู้นั(นกไ็ด้รับเรา และผู้ใดได้
รับเรา ผู้นั( นก็ได้รับพระองค์ผู้
ทรงใช้เรามา เพราะว่าในพวก
ท่านทั(งหลาย ผู้ใดเป็นผู้ตํ&าต้อย
ที&สุด ผู้นั(นแหละเป็นผู้ใหญ่"
49 ฝ่ ายยอห์ นทูลพระองค์ ว่ า
"พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้า
พระองค์เห็นผู้หนึ& งขับผีออกใน
พระนามของพระองค์ และข้า
พระองค์ได้ห้ามเขาเสีย เพราะ
เขาไม่ตามพวกเรามา"
50 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "อย่า
ห้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ ใดไม่
เป็นฝ่ายต่อสู้ เรา ก็เป็นฝ่ายเรา
แล้ว"

จากแควน้กาลิลี
ผ่านแควน้สะมาเรีย

51 ต่อมา ครั( นจวนเวลาที&พระ
องค์จะทรงถูกรับขึ( นไป พระ
องค์ทรงมุ่งพระพักตร์แน่วไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็

52 และพระองค์ทรงใช้ผู้ ส่งข่าว
ล่วงหน้าไปก่อน เขาก็เข้าไปใน
หมู่บ้านแห่งหนึ& งของชาวสะมา-
เรียเพื&อจะเตรียมไว้ให้พระองค์
53 ชาวบ้านนั( นไม่ รับรองพระ
องค์ เพราะดูเหมือนว่าพระองค์
กาํลั งทรงมุ่ งพระพักตร์ ไปยั ง
กรุงเยรูซาเลม็
54 และเมื& อสาวกของพระองค์
คือยากอบและยอห์นได้เห็นดัง
นั( น เขาทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ พอพระทั ยจะให้ ข้ า
พระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์
เผาผลาญเขาเสียอย่างเอลียาห์
ได้กระทาํนั(นหรือ"
55 แต่ พระองค์ทรงเหลี ยวมา
ห้ามปรามเขา และตรัสว่า "ท่าน
ไม่รู้ว่าท่านมีจิตใจทาํนองใด
56 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มา
เพื& อทาํลายชีวิตมนุษย์ แต่
มาเพื&อช่วยเขาทั( งหลายให้รอด"
แล้วพระองค์กับเหล่าสาวกกเ็ลย
ไปที&หมู่บ้านอีกแห่งหนึ&ง
ทรงลองใจผูอ้าสาตามพระองค์

(มธ W:IW-KK)
57 ต่อมาเมื& อพระองค์กับเหล่า
สาวกกาํลังเดินทางไป มีคนหนึ&ง
ทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า
พระองค์เสด็จไปทางไหน ข้า
พระองค์จะตามพระองค์ไปทาง
นั(น"
58 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "สุนัข

(QU) มธ IW:I; มก S:NN (QT) มธ S:Q (QW) มธ IL:QL; มก S:NT (QS) มก S:NW-QL
(RL) มธ IK:NL; ลก II:KN (RI) อสย RL:T (RN) ยน Q:Q, S (RQ) มก N:IT
(RR) รม W:IR; K ทธ I:T (RU) ลก IS:IL; ยน N:IT (RT) มธ W:IS (RW) ลก K:T; W:KN
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จิ( งจอกยังมีโพรง และนกในอา-
กาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่
มีที&ที&จะวางศีรษะ"
59 พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ& ง
ว่า "จงตามเรามาเถิด" แต่คน
นั( นทูลตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า
ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝัง
ศพบิดาข้าพระองค์ก่อน"
60 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของ
เขาเองเถิด แต่ส่วนท่านจงไป
ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า"
61 อีกคนหนึ& งทูลว่า "พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระ
องค์ไป แต่ขออนุญาตให้ข้า
พระองค์ไปลาคนที& อยู่ ในบ้าน
ของข้าพระองค์ก่อน"
62 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ผู้
ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้า
กลับเสีย ผู้นั( นก็ไม่สมควรกับ
อาณาจักรของพระเจ้า"

ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคน
ออกไปประกาศ
(มธ S:NR-NW)
(มธ IL:I-QK)

10
ภายหลังเหตุการณ์เหล่า
นี(  องค์พระผู้ เป็นเจ้า

ทรงตั( งสาวกอื&นอีกเจ็ดสิบคนไว้
และใช้เขาออกไปทีละสองคนๆ
ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน ให้
เข้าไปทุกเมืองและทุกตาํบลที&
พระองค์จะเสดจ็ไปนั(น

2พระองค์ตรัสกับเขาว่า "การ
เก็บเกี& ยวนั( นเป็นการใหญ่นัก
หนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุ
ฉะนั( นพวกท่านจงอ้อนวอนพระ
องค์ผู้ ทรงเป็นเจ้าของการเก็บ
เกี&ยวนั(น ให้ส่งคนงานมาในการ
เกบ็เกี&ยวของพระองค์
3ไปเถอะ ดูเถิด เราใช้ท่านทั(ง
หลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลาง
ฝูงสุนัขป่า
4อย่าเอาไถ้เงิน หรือย่าม หรือ
รองเท้าไป และอย่าคาํนับผู้ใด
ตามทาง
5 ถ้าท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆ
จงพูดก่อนว่า `ให้ความสุขมีแก่
เรือนนี( เถิด'
6 ถ้ าลู กแห่ งสั นติ สุ ขอยู่ ที& นั& น
สันติสุขของท่านจะอยู่กับเขา ถ้า
หาไม่ สันติสุขของท่านจะกลับ
อยู่กับท่านอีก
7จงอาศัยอยู่ในเรือนนั(น   กิน
และดื& มของซึ& งเขาจะให้นั( นด้วย
ว่าผู้ ทาํงานสมควรจะได้ รับค่า
จ้างของตน อย่าเที&ยวจากเรือน
นี( ไปเรือนโน้น
8ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆ
และเขารับรองท่านไว้ จงกินของ
ที&เขาตั( งให้
9และจงรักษาคนป่วยในเมือง
นั( นให้หาย และแจ้งแก่เขาว่า
`อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้
ท่านทั(งหลายแล้ว'

(RS) มธ W:KI-KK (UI) I พกษ IS:KL (UK) K ทธ Q:IL (I) มธ IL:I; มก U:T
(K) มธ S:NT-NW; ยน Q:NR; I คร N:S (N) มธ IL:IU (Q) K พกษ Q:KS; มธ IL:S-IQ
(R) I ซมอ KR:U; มธ IL:IK (T) มธ IL:IL-II; I คร S:Q-W (S) มธ N:K; ลก IL:II
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การพิพากษาอย่างรุนแรง
(มธ II:KL-KQ)

10 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆ
และเขาไม่รับรองท่านไว้ จง
ออกไปที&กลางถนนของเมืองนั(น
กล่าวว่า
11 `ถึ งแม้ผงคลี ดินแห่งเมือง
ของเจ้าทั( งหลายที&ติดอยู่กับเรา
เรากจ็ะสะบัดออกเป็นที&แสดงว่า
เราไม่เห็นพ้องกับเจ้า แต่เจ้าทั(ง
หลายจงเข้าใจความนี( เถิด คือ
อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้เจ้า
ทั(งหลายแล้ว'
12 เราบอกท่านทั(งหลายว่า โทษ
ของเมืองโสโดมในวันนั( นจะเบา
กว่าโทษของเมืองนั(น
13 วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน
วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา
เพราะถ้ าการมหัศจรรย์ซึ& งได้
กระทาํท่ามกลางเจ้าได้กระทาํใน
เมืองไทระและเมืองไซดอน คน
ในเมืองทั( งสองจะได้ นุ่ งห่มผ้า
กระสอบ นั& งบนขี( เถ้า กลับใจ
เสียใหม่นานมาแล้ว
14 แต่ในการพิพากษานั(น โทษ
ของเมืองไทระและเมืองไซดอน
จะเบากว่าโทษของเจ้า
15 ฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอรนาอุม
ซึ& งได้ถูกยกขึ( นเทียมฟ้า เจ้าจะ
ต้องลงไปถึงนรกต่างหาก
16 ผู้ที& ฟังท่านทั( งหลายก็ได้ฟัง
เรา ผู้ที&เกลียดชังท่านทั(งหลายก็

เกลียดชังเรา ผู้ที& เกลียดชังเรา
กเ็กลียดชังผู้ที&ทรงใช้เรามา"

ความชื#นชมยินดีที#แทจ้ริง
17 ฝ่ายสาวกเจ็ดสิบคนนั(นกลับ
มาด้วยความปรีดีทูลว่า "พระ
องค์เจ้าข้า  ถึงผีทั( งหลายก็ได้
อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์
โดยพระนามของพระองค์"
18 พระองค์ตรัสกับเขาทั( งหลาย
ว่า "เราได้เห็นซาตานตกจาก
สวรรค์เหมือนฟ้าแลบ
19 ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมี
อาํนาจเหยียบงู ร้ ายและแมลง
ป่อง และมีอาํนาจใหญ่ยิ& งกว่า
กาํลังศัตรู ไม่มีสิ& งหนึ& งสิ& งใดจะ
ทาํอันตรายแก่ท่านได้เลย
20 แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิX ในสิ& งนี(
คือที&พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่าน
แต่จงเปรมปรีดิX เพราะชื& อของ
ท่านจดไว้ในสวรรค์"
21 ในโมงนั(นเอง พระเยซูทรงมี
ความเปรมปรีดิX ในพระวิญญาณ
จึงตรัสว่า "โอ ข้าแต่พระบิดา
ผู้ เป็ นเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์ และ
แผ่นดินโลก ข้าพระองค์ขอบ
พระคุณพระองค์ที& พระองค์ได้
ทรงปิดบังสิ& งเหล่านี( ไว้จากคนมี
ปั ญญาและคนสุ ขุ มรอบคอบ
และได้ทรงเปิดเผยสิ& งเหล่านี( แก่
ทารกน้อย ข้าแต่พระบิดา ที&
เป็นอย่างนั(นก็เพราะเป็นที&ชอบ
พระทัยในสายพระเนตรของพระ

(II) มธ IL:IQ; มก U:II (IK) ปฐก IS:KQ (IN) อสค N:U (IR) ปฐก II:Q
(IU) มธ IL:QL; มก S:NT; ยน R:KN (IT) ลก IL:I (IW) ยน IK:NI; วว S:I; IK:W-S
(IS) สดด SI:IN; มก IU:IW (KL) อพย NK:NK; สดด US:KW; อสย Q:N (KI) มธ II:KR
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องค์
22 พระบิดาของเราได้ทรงมอบ
สิ& งสารพัดให้แก่เรา และไม่มี
ใครรู้ ว่าพระบุตรเป็นผู้ ใดนอก
จากพระบิดา และไม่มีใครรู้ ว่า
พระบิดาเป็นผู้ ใดนอกจากพระ
บุตร และผู้ที&พระบุตรประสงค์
จะสาํแดงให้รู้"
23 พระองค์ทรงเหลียวหลังไป
ทางเหล่ าสาวกตรัสเฉพาะแก่
พวกเขาว่า "นัยน์ตาทั( งหลายที&
ได้เห็นการณ์ซึ& งพวกท่านได้เห็น
กเ็ป็นสุข
24 เพราะเราบอกท่านทั( งหลาย
ว่า ศาสดาพยากรณ์หลายคน
และกษัตริย์หลายองค์ปรารถ-
นาจะเห็นซึ& งท่านทั( งหลายเห็น
อยู่นี(  แต่เขามิเคยได้เห็น และ
อยากจะได้ยินซึ& งท่านทั( งหลาย
ได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน"
ขอ้สําคญัที#สุดของพระบญัญติั
25 ดูเถิด มีนักกฎหมายคน
หนึ& งยืนขึ( นทดลองพระองค์ทูล
ถามว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
จะต้องทาํประการใดเพื& อจะได้
ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก"
26 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ใน
พระราชบั ญญัติ มี คาํ เขี ยนว่ า
อย่างไร ท่านได้อ่านเข้าใจอย่าง
ไร"
27 เขาทูลตอบว่า "จงรักองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ผู ้เป็นพระเจา้ของ

เจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจของเจา้ ดว้ย
สุ ดกาํ ลั งและสิ� นสุ ดความคิ ด
ของเจา้ และจงรักเพื�อนบา้น
เหมือนรกัตนเอง"
28 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทาํ
อย่างนั(นแล้วท่านจะได้ชีวิต"
29 แต่คนนั( นปรารถนาจะแก้ตัว
จึงทูลพระเยซูว่า "แล้วใครเป็น
เพื&อนบ้านของข้าพเจ้า"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
ชาวสะมาเรียที#ดี

30 พระเยซูตรัสตอบว่า "มีชาย
คนหนึ& งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
จะไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูก
พวกโจรปล้น โจรนั( นได้แย่งชิง
เสื( อผ้าของเขาและทุบตี แล้วก็
ละทิ( งเขาไว้เกือบจะตายแล้ว
31 เผอิญปุโรหิตคนหนึ& งเดินลง
ไปทางนั(น เมื&อเห็นคนนั(นกเ็ดิน
เลยไปเสียอีกฟากหนึ&ง
32 คนหนึ& งในพวกเล วี ก็ ทาํ
เหมือนกัน เมื& อมาถึงที& นั& น
และเห็นแล้วกเ็ลยไปเสียอีกฟาก
หนึ&ง
33 แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ& งเมื&อ
เดินมาถึงคนนั( น ครั(นเห็นแล้ว
กม็ีใจเมตตา
34 เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาด
แผลให้ พลางเอานํ(ามันกับนํ(า
องุ่ นเทใส่บาดแผลนั( น แล้วให้
เขาขึ( นขี&สัตว์ของตนเองพามาถึง

(KK) มธ KW:IW; ยน I:IW; N:NR; R:KT; U:QQ (KN) มธ IN:IU-IT (KQ) I ปต I:IL-II
(KR) มธ IS:IU (KT) ลนต IS:IW; พบญ U:R; มธ IS:IS (KW) ลนต IW:R; นหม S:KS
(KS) ลก IU:IR (NI) สดด NW:II (NN) ยน Q:S; ลก IR:KL
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โรงแรมแห่งหนึ& ง และรักษา
พยาบาลเขาไว้
35 วันรุ่งขึ( นเมื&อจะไป เขาก็เอา
เงิ นสองเดนาริอั นมอบให้ เจ้ า
ของโรงแรม บอกเขาว่า `จง
รักษาเขาไว้เถิด และเงินที& จะ
เสียเกินนี(  เมื&อกลับมาฉันจะใช้
ให้'
36 ในสามคนนั( น ท่านคิดเห็น
ว่า คนไหนปรากฏว่าเป็นเพื&อน
บ้านของคนที&ถูกพวกโจรปล้น"
37 เขาทูลตอบว่า "คือคนนั( น
แหละที&ได้แสดงความเมตตาแก่
เขา" พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า
"ท่านจงไปทาํเหมือนอย่างนั( น
เถิด"

มารธาและมารีย์
38 และต่อมา เมื&อพระองค์กับ
เหล่าสาวกกาํลังเดินทางไป พระ
องค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่ง
หนึ&ง มีผู้หญิงคนหนึ&งชื&อมารธา
ต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของ
เธอ
39 มารธามี น้ องสาวชื& อมารี ย์
มารีย์ก็นั& งใกล้พระบาทพระเยซู
ฟังถ้อยคาํของพระองค์ด้วย
40 แต่มารธายุ่งในการปรนนิบัติ
มากจึงมาทูลพระองค์ว่า "พระ
องค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระ
ทัยหรือ ซึ& งน้องสาวของข้าพระ
องค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทาํการ
ปรนนิบัติแต่คนเดียว ขอพระ

องค์สั& งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์
เถิด"
41 แต่พระเยซูตรัสตอบเธอว่า
"มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวน
กระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ& ง
นัก
42 สิ& งซึ& งต้องการนั( น มีแต่สิ& ง
เดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดี
นั( น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่
ได้"

คําอธิษฐานของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า

11
ต่ อมาเมื& อพระองค์ทรง
อธิษฐานอยู่ในที&แห่งหนึ&ง

พอจบแล้วสาวกของพระองค์คน
หนึ& งทูลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์
ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นได้
สอนพวกศิษย์ของตน"
2 พระองค์ จึ งต รั สกั บเขาว่ า
"เมื& อท่านอธิษฐานจงว่า `ข้า
แต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั( ง
หลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอ
ให้พระนามของพระองค์เป็นที&
เคารพสักการะ ขอให้อาณาจักร
ของพระองค์มาตั( งอยู่ นํ(าพระ
ทัยของพระองค์สาํเร็จในสวรรค์
อย่างไร ก็ให้สาํเร็จบนแผ่นดิน
โลกเหมือนกันอย่างนั(น
3ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจาํ วั นแก่ ข้ าพระองค์ ทั( ง
หลายทุกๆวัน

(NR) มธ KL:K (NT) สภษ IQ:KI; มธ S:IN; IK:T
(NW) ยน II:I; IK:K-N (NS) I คร T:NK-QL; ลก W:NR; กจ KK:N
(QK) สดด KT:Q; ยน U:KT (K) มธ U:S-IN
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4 ขอทรงโปรดยกบาปผิดของ
ข้าพระองค์ทั( งหลาย ด้วยว่าข้า
พระองค์ยกความผิดของทุกคน
ที&ทาํผิดต่อข้าพระองค์นั( น ขอ
อย่าทรงนาํข้าพระองค์เข้าไปใน
การทดลอง แต่ขอให้ข้าพระองค์
พ้นจากความชั&วร้าย'"

คําสอนอื#นๆเกี#ยวกบั
การอธิษฐาน

5พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "ผู้ ใด
ในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ& ง
และจะไปหามิ ตรสหายนั( นใน
เวลา เที& ยง คื นพู ดกั บเขา ว่ า
`เพื&อนเอ๋ย ขอให้ฉันยืมขนมปัง
สามก้อนเถิด
6 เพราะเพื& อนของฉันคนหนึ& ง
เพิ&งเดินทางมาหาฉัน และฉันไม่
มีอะไรจะให้เขารับประทาน'
7 ฝ่ายมิตรสหายที& อยู่ ข้างในจะ
ตอบว่า `อย่ารบกวนฉันเลย
ประตูกปิ็ดเสียแล้ว ทั(งพวกลูกก็
นอนร่วมเตียงกับฉันแล้ว ฉันจะ
ลุกขึ( นหยิบให้ท่านไม่ได้'
8 เราบอกท่านทั( งหลายว่า แม้
เขาจะไม่ลุกขึ( นหยิบให้คนนั( น
เพราะเป็นมิตรสหายกัน แต่ว่า
เพราะวิงวอนมากเข้า เขาจึงจะ
ลุกขึ( นหยิบให้ตามที&เขาต้องการ
9เราบอกท่านทั(งหลายว่า จงขอ
แล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จง
เคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน
10 เพราะว่าทุกคนที& ขอก็จะได้

ทุกคนที& แสวงหาก็จะพบ และ
ทุกคนที&เคาะกจ็ะเปิดให้เขา
11 มีผู้ใดในพวกท่านที& เป็นบิดา
ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหิน
ให้เขาหรือ หรือถ้าขอปลาจะเอา
งูให้เขาแทนปลาหรือ
12 หรือถ้าเขาขอไข่ จะเอา
แมลงป่องให้เขาหรือ
13 เพราะฉะนั( น ถ้าท่านทั( ง
หลายเองผู้เป็นคนชั&ว ยังรู้จักให้
ของดีแก่บุตรของตน ยิ&งกว่านั(น
สักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้
ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประ-
ทานพระวิญญาณบริสุทธิX แก่ผู้ที&
ขอต่อพระองค์"

พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่า
ขบัผีออกโดยเบเอลเซบูล

(มธ IK:KK-NT)
14 พระองค์ทรงขับผีใบ้อยู่ และ
ต่อมาเมื& อผีออกแล้ว คนใบ้จึง
พูดได้ และประชาชนก็ประ-
หลาดใจ
15 แต่บางคนในพวกเขาพูดว่า
"คนนี( ขับผีออกได้โดยใช้อาํนาจ
ของเบเอลเซบูลนายผีนั(น"
16 คนอื&นๆทดลองพระองค์โดย
ขอจากพระองค์ ให้ เห็ นหมาย
สาํคัญจากสวรรค์
17 แต่พระองค์ทรงทราบความ
คิดของเขา จึงตรัสกับเขาว่า
"ราชอาณาจักรใดๆซึ& งแตกแยก
กันเองก็จะรกร้างไป ครัวเรือน

(Q) อฟ Q:NK (W) ลก IW:I-R (S) สดด RL:IQ-IR; อสย RR:U; ยรม NN:N; มธ T:T
(II) มธ T:S (IN) ยก I:IT (IQ) มธ S:NK-NQ; IK:KK, KQ
(IR) มธ S:NQ; IK:KQ (IU) มธ IK:NW; มก W:II (IT) มธ S:Q; มก N:KN-KT; ยน K:KR
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ใดๆซึ& งแตกแยกกับครัวเรือนก็
จะล่มสลาย
18 และถ้ าซาตานแก่ งแย่ งกั น
ระหว่างมันเอง อาณาจักรของ
มันจะตั( งอยู่อย่างไรได้ เพราะ
ท่านทั( งหลายว่าเราขับผีออกโดย
เบเอลเซบูล
19 ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอล-
เซบูลนั( น พวกพ้องของท่านทั( ง
หลายขับมันออกโดยอาํนาจของ
ใครเล่า เหตุฉะนั(นพวกพ้องของ
ท่ านเองจะเป็นผู้ ตั ดสิ นกล่ าว
โทษพวกท่าน
20 แต่ ถ้ าเราขับผีออกด้วยนิ( ว
พระหัตถ์ของพระเจ้า อาณาจักร
ของพระเจ้ากม็าถึงท่านแล้ว
21 เมื&อผู้มีกาํลังมากคนหนึ&งถือ
อาวุธเฝ้าบ้านของตนอยู่ สิ&งของ
ของเขากป็ลอดภัย
22 แต่ เมื& อคนมีกาํลั งมากกว่า
เขามาต่อสู้ ชนะเขา คนนั( นก็ชิง
เอาเครื& องอาวุธที& เขาได้วางใจ
นั(นไปเสีย แล้วแบ่งปันของที&เขา
ได้ริบเอาไปนั(น
23 ผู้ที& ไม่อยู่ ฝ่ายเราก็เป็นปฏิ-
ปักษ์ต่อเรา และผู้ที&ไม่รวบรวม
ไว้กับเราก็เป็นผู้กระทาํให้กระ-
จัดกระจายไป
การกลบัเนื+ อกลบัตวัเป็นคนดี

แต่ยงัไม่มีความรอด
(มธ IK:QN-QR)

24 เมื& อผีโสโครกออกมาจากผู้

ใดแล้ว มันก็ท่องเที& ยวไปในที&
กันดารเพื& อแสวงหาที& หยุดพัก
และเมื& อไม่พบมันจึ งกล่ าวว่ า
`ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที&
ได้ออกมานั(น'
25 และเมื&อมาถึงกเ็ห็นเรือนนั(น
กวาดและตกแต่งไว้แล้ว
26 มันจึงไปรับเอาผีอื&นอีกเจด็ผี
ร้ายกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไป
อาศัยอยู่ที& นั& น และในที& สุดคน
นั(นกเ็ลวร้ายกว่าตอนแรก"
27 ต่อมาเมื&อพระองค์ยังตรัสคาํ
เหล่านั( น มี ผู้หญิงคนหนึ& งใน
หมู่ประชาชนร้องทูลพระองค์ว่า
"ครรภ์ซึ& งปฏิสนธิพระองค์และ
หัวนมที&พระองค์เสวยนั( นก็เป็น
สุข"
28 แต่พระองค์ตรัสว่า "มิใช่เช่น
นั(น แต่คนทั(งหลายที&ได้ยินพระ
วจนะของพระเจ้า และได้ถือ
รักษาพระวจนะนั(นไว้ กเ็ป็นสุข"

หมายสําคญัของโยนาห์
(มธ IK:NS-QK)

29 เมื& อคนทั( งปวงประชุมแน่น
ขึ( น พระองค์ตั( งต้นตรัสว่า "คน
ยุคนี( เป็นคนชั& ว มีแต่แสวงหา
หมายสาํคัญ และจะไม่โปรดให้
หมายสาํคัญแก่เขา เว้นไว้แต่
หมายสาํคัญของโยนาห์ศาสดา
พยากรณ์เท่านั(น
30 ด้วยว่าโยนาห์ได้เป็นหมาย
สาํ คั ญแก่ ชาวนี นะเวห์ ฉั นใด

(KL) อพย W:IS (KI) มธ IK:KS; มก N:KT (KK) อสย RN:IK; คส K:IR (KN) มธ IK:NL
(KQ) มธ IK:QN-QR; มก I:KT; กจ R:IU (KU) ยน R:IQ; ฮบ U:Q (KT) ลก I:KW, QW
(KW) สดด I:I-K; อสย QW:IT (KS) มธ IK:NW-QK; I คร I:KK (NL) ยนา I:IT; K:IL
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บุตรมนุษย์จะเป็นหมายสาํคัญ
แก่คนยุคนี( ฉันนั(น
31 นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุก
ขึ( นในวันพิพากษาพร้อมกับคน
ยุคนี( และจะกล่าวโทษคนในยุคนี(
ด้วยว่าพระนางนั( นได้มาจากที&
สุ ดปลายแผ่ นดิ นโลกเพื& อจะ
ฟังสติปัญญาของซาโลมอน และ
ดูเถิด ซึ&งใหญ่กว่าซาโลมอนกม็ี
อยู่ที&นี&
32 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ( นใน
วันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี(
และจะกล่ าวโทษคนในยุ คนี(
ด้ วยว่าชาวนี นะเวห์ ได้กลั บใจ
ใหม่ เพราะคาํประกาศของโย-
นาห์  และดูเถิด ซึ&งใหญ่กว่าโย-
นาห์มีอยู่ที&นี&

จงใหแ้สงสว่างของตน
ส่องออกไป

(มธ R:IR-IU; มก Q:KI-KK)
33 ไม่มีผู้ใดเมื&อจุดเทียนแล้วจะ
ตั( งไว้ในที& กาํบัง หรือเอาถัง
ครอบไว้ แต่ตั( งไว้บนเชิงเทียน
เพื&อคนทั( งหลายที& เข้ามาจะเห็น
แสงสว่างได้
34 ตาเป็นประทีปของร่างกาย
เหตุฉะนั(นเมื&อตาของท่านดี ทั(ง
ตัวก็เต็มไปด้วยความสว่าง แต่
เมื& อตาของท่านชั& ว ทั( งตัวของ
ท่านกเ็ตม็ไปด้วยความมืด
35 เหตุฉะนั( น จงระวังให้ดีไม่
ให้ความสว่างซึ& งอยู่ในท่านเป็น

ความมืดนั&นเอง
36 เหตุฉะนั(น ถ้ากายทั(งสิ( นของ
ท่านเต็มด้วยความสว่าง ไม่มีที&
มืดเลย กจ็ะสว่างตลอด เหมือน
อย่างแสงสว่างของเทียนที& ส่อง
มาให้ท่าน"
37 เมื&อพระองค์ยังตรัสอยู่ คน
หนึ& งในพวกฟาริสีอ้อนวอนพระ
องค์ให้เสวยกับเขา พระองค์จึง
เสดจ็เข้าไปทรงเอนพระกายลง
38 ฝ่ายคนฟาริสี เมื& อเห็นพระ
องค์มิ ได้ ทรงล้ างก่ อนเสวยก็
ประหลาดใจ
รูปแบบแห่งความชอบธรรมที#
ปรากฏเท่าน ั+นก็ยงัไม่เพียงพอ
39 องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสกับ
เขาว่า "เจ้าพวกฟาริสีย่อมชาํระ
ถ้วยชามภายนอก แต่ภายใน
ของเจ้ าเต็มไปด้ วยความโลภ
และความชั&วร้าย
40 คนโฉดเขลา ผู้ที&ได้สร้างภาย
นอกก็ได้สร้างภายในด้วยมิ ใช่
หรือ
41 แต่จงให้ทานตามซึ& งเจ้ามีอยู่
ภายใน และดูเถิด สิ&งสารพัดก็
บริสุทธิXแก่เจ้าทั(งหลาย
42 แต่วิบัติแก่เจ้า พวกฟาริสี
ด้วยว่าพวกเจ้าถวายสิบชักหนึ& ง
ของสะระแหน่และขมิ( นและผัก
ทุกอย่าง และได้ละเว้นการ
พิพากษาและความรักของพระ
เจ้าเสีย สิ&งเหล่านั(นพวกเจ้าควร

(NI) I พกษ IL:I; K พศด S:I; อสย S:U (NK) ยนา N:R (NN) มธ R:IR; มก Q:KI
(NQ) มธ U:KK-KN (NW) มธ IR:K; มก T:K-N (NS) ปฐก U:R; มธ KN:KR; ทต I:IR
(QL) ปฐก I:KU-KT (QI) อสย RW:T; ดนล Q:KT (QK) มคา U:T-W; มธ KN:KN; ยน R:QK
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ได้กระทาํอยู่แล้ว แต่สิ& งอื& นนั( น
กไ็ม่ควรละเว้นด้วย
43 วิบัติแก่เจ้า พวกฟาริสี ด้วย
ว่าพวกเจ้าชอบที&นั& งอันมีเกียรติ
ในธรรมศาลาและชอบให้ เขา
คาํนับที&กลางตลาด
44 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาริสี คนหน้าซื&อใจคด
ด้วยว่าเจ้าทั(งหลายเป็นเหมือนที&
ฝังศพซึ& งมิได้ปรากฏ และคน
ที& เดินเหยียบที& นั& นก็ไม่ รู้ ว่ ามี
อะไร"

ทรงตําหนิ
นกักฎหมาย

การพิพากษาแก่คนยุคนี+
45 นักกฎหมายคนหนึ& งทูลพระ
องค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ซึ& ง
ท่านว่าอย่างนั( น ท่านก็ติเตียน
พวกเราด้วย"
46 พระองค์ตรัสว่า "วิบัติแก่เจ้า
พวกนักกฎหมายด้วย เพราะ
พวกเจ้าเอาของหนักที& แบกยาก
นักวางบนมนุษย์ แต่ส่วนพวก
เจ้าเองก็ไม่จับต้องของหนักนั( น
เลยแม้แต่นิ( วเดียว
47 วิบัติแก่เจ้าทั( งหลาย เพราะ
เจ้ าก่ ออุ โมงค์ฝั งศพของพวก
ศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษ
ของเจ้าเองก็ได้ฆ่าศาสดาพยา-
กรณ์นั(น
48 ดังนั( นพวกเจ้าจึงเป็นพยาน
ว่า เจ้าเห็นชอบในการของ

บรรพบุรุษของเจ้า ด้วยว่าเขา
ได้ ฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์นั( น
แล้วพวกเจ้าก็ก่ออุโมงค์ฝังศพ
ให้
49 เหตุฉะนั( น พระปัญญาของ
พระเจ้าก็ตรัสด้วยว่า `เราจะใช้
พวกศาสดาพยากรณ์และอัคร-
สาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่าเสีย
บ้าง และข่มเหงบ้าง'
50 เพื&อคนยุคนี( แหละจะต้องรับ
ผิดชอบในเรื& องโลหิตของบรร-
ดาศาสดาพยากรณ์ ซึ&งต้องไหล
ออกตั( งแต่แรกสร้างโลก
51 คือตั( งแต่โลหิตของอาแบล
จนถึงโลหิตของเศคาริยาห์ที& ถูก
ฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระ
วิหาร เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั(งหลายว่า  คนยุคนี( จะต้องรับ
ผิดชอบในโลหิตนั(น
52 วิบัติแก่เจ้า พวกนักกฎ-
หมาย ด้วยว่าเจ้าได้เอาลูก
กุญแจแห่งความรู้ไปเสีย คือ
พวกเจ้าเองกไ็ม่เข้าไป และคนที&
กาํลังเข้าไปนั( นเจ้าก็ได้ขัดขวาง
ไว้"
53 เมื& อพระองค์ยังตรัสคาํเหล่า
นั(นแก่เขา พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริสีก็ตั( งต้นยั& วเย้ าพระ
องค์อย่างรุนแรง หมายให้ตรัส
ต่อไปหลายประการ
54 คอยหวังจับผิดในพระดาํรัส
ของพระองค์ เพื& อเขาจะฟ้อง

(QN) มธ KN:U; มก IK:NW-NS; ลก IQ:T; KL:QU (QQ) สดด R:S; มธ KN:KT
(QU) มธ KN:Q (QT) มธ KN:KS; กจ T:RK (QS) สภษ I:KL; มธ KN:NQ
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พระองค์ได้
เชื+ อของพวกฟาริสี

12
ในระหว่ างนั( นคนเป็น
อั นมากนับไม่ ถ้ วนชุ ม

นุมเบียดเสียดกันอยู่ พระองค์
ทรงตั( งต้นตรัสกั บเหล่ าสาวก
ของพระองค์ก่อนว่า "ท่านทั( ง
หลายจงระวังเชื( อของพวกฟาริสี
ซึ&งเป็นความหน้าซื&อใจคด
2เพราะว่าไม่มีสิ& งใดปิดบังไว้ที&
จะไม่ต้องเปิดเผย หรือการลับที&
จะไม่เผยให้ประจักษ์
3เหตุฉะนั( น สิ& งสารพัดซึ& งพวก
ท่านได้กล่าวในที&มืดจะได้ยินใน
ที&สว่าง และซึ& งได้กระซิบในหูที&
ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบน
ดาดฟ้าหลังคาบ้าน
4มิตรสหายของเราเอ๋ย เราบอก
ท่านทั(งหลายว่า อย่ากลัวผู้ที&ฆ่า
ได้แต่กาย และภายหลังไม่มี
อะไรที&จะทาํได้อีก
5แต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ว่าควร
จะกลัวผู้ ใด จงกลัวพระองค์ผู้
ทรงฆ่ าแล้ วก็ ยั งมี ฤทธิX อาํนาจ
ที&จะทิ( งลงในนรกได้ แท้จริงเรา
บอกท่านว่า จงกลัวพระองค์นั(น
แหละ
6นกกระจอกห้าตัวเขาขายสอง
บาทมิใช่หรือ และนกนั(นแม้สัก
ตัวเดียว พระเจ้ามิได้ทรงลืมเลย
7ถึงผมของท่านทั( งหลายก็ทรง
นับไว้แล้วทุกเส้น เหตุฉะนั( น

อย่ากลัวเลย ท่านทั( งหลายก็
ประเสริฐกว่านกกระจอกหลาย
ตัว
8และเราบอกท่านทั( งหลายด้วย
ว่า ผู้ ใดที& จะรับเราต่อหน้า
มนุษย์ บุตรมนุษย์กจ็ะรับผู้นั( น
ต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระ
เจ้าด้วย
9 แต่ ผู้ ที& ปฏิ เสธเราต่ อหน้ า
มนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั( นต่อ
หน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า
10 ผู้ ใดจะกล่ าวร้ ายต่ อบุ ตร
มนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้
นั( นได้ แต่ถ้าผู้ใดจะกล่าวหมิ&น
ประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิX
จะทรงโปรดยกโทษให้ ผู้นั( นไม่
ได้
11 เมื& อเขาพาพวกท่ านเข้าใน
ธรรมศาลา หรือต่อหน้าเจ้า
เมือง และผู้ที&มีอาํนาจ อย่า
กระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไร
หรืออะไร หรือจะกล่าวอะไร
12 เพราะว่าพระวิญญาณบริ-
สุทธิXจะทรงโปรดสอนท่านในเว-
ลาโมงนั(นเองว่า ท่านควรจะพูด
อะไรบ้าง"
13 และมี ผู้ หนึ& งในหมู่ คนทูล
พระองค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ขอ
สั&งพี&ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมร-
ดกให้กับข้าพเจ้า"
14 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
"บุรุษเอ๋ย ใครได้ตั( งเราให้เป็น

(I) มธ IU:U, IK; มก W:IR (K) มธ IL:KU; มก Q:KK (Q) อสย RI:T (R) สดด IIS:IKL
(U) มธ U:KU (W) I ซมอ K:NL; สดด IIS:QU (S) มธ IL:NN; มก W:NW (IL) มธ IK:NI
(II) มธ U:KR; IL:IS; มก IN:II (IK) ยน IQ:KU (IQ) ยน IW:NU
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ตุลาการ หรือเป็นผู้แบ่งมรดก
ให้ท่าน"
15 แล้วพระองค์ จึงตรัสแก่ เขา
ทั(งหลายว่า "จงระวังและเว้นเสีย
จากความโลภ เพราะว่าชีวิตของ
บุคคลใดๆมิ ได้อยู่ ในของบริ-
บูรณ์ซึ&งเขามีอยู่นั(น"

คําอุปมาเกี#ยวกบัเศรษฐีโง่
16 และพระองค์จึงตรัสคาํอุปมา
เรื&องหนึ&งให้เขาฟังว่า "ไร่นาของ
เศรษฐีคนหนึ& งเกิดผลบริบูรณ์
มาก
17 เศรษฐีคนนั( นจึงคิดในใจว่า
`เราจะทาํอย่างไรดี เพราะว่าเรา
ไม่มีที&ที&จะเกบ็ผลของเรา'
18 เขาจึงคิดว่า `เราจะทาํอย่าง
นี(  คือจะรื( อยุ้งฉางของเราเสีย
และจะสร้างใหม่ให้โตขึ( น แล้ว
เราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั( ง
หมดของเราไว้ที&นั&น
19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเรา
ว่า "จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติ
มากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่
สบาย กิน ดื&ม และรื&นเริงเถิด"'
20 แต่ พระเจ้ าตรั สแก่ เขาว่ า
`เจ้าคนโง่ ในคืนวันนี( ชี วิตของ
เจ้าจะต้องเรี ยกเอาไปจากเจ้า
แล้วของซึ& งเจ้าได้รวบรวมไว้นั( น
จะเป็นของใครเล่า'
21 คนที& สํ&า สมทรัพย์สมบัติ ไว้
สาํหรับตัว และมิได้มั&งมีจาํเพาะ
พระเจ้ากเ็ป็นเช่นนั(นแหละ"

22 และพระองค์ตรัสกับเหล่ า
สาวกของพระองค์ว่า "เหตุฉะ-
นั(นเราบอกท่านทั(งหลายว่า อย่า
กระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า
จะเอาอะไรกิน และอย่ากระวน
กระวายถึงร่างกายของตนว่าจะ
เอาอะไรนุ่งห่ม
23 เพราะว่าชี วิตสาํคัญยิ& งกว่า
อาหาร และร่างกายสาํคัญยิ& ง
กว่าเครื&องนุ่งห่ม
24 จงพิจารณาดูอีกา มันมิได้
หว่าน มิได้เกี&ยว และมิได้มียุ้ง
หรือฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี( ยง
มันไว้ ท่านทั( งหลายก็ประเสริฐ
กว่านกมากทีเดียว
25 มีใครในพวกท่าน โดยความ
กระวนกระวายอาจต่อความสูง
ให้ ยาวออกไปอี กศอกหนึ& งได้
หรือ
26 เหตุฉะนั(น ถ้าสิ& งเลก็น้อยที&
สุดยังทาํไม่ได้ ท่านยังจะกระวน
กระวายถึงสิ&งอื&นทาํไมอีกเล่า
27 จงพิจารณาดอกไม้ว่า มัน
งอกเจริญขึ( นอย่างไร มันไม่ทาํ
งาน มันไม่ปั&นด้าย แต่เราบอก
ท่านทั( งหลายว่า ซาโลมอนเมื& อ
บริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้
ทรงเครื&องงามเท่าดอกไม้นี( ดอก
หนึ&ง
28 แม้ ว่ าพระเจ้ าทรงตกแต่ ง
หญ้าที&ทุ่งนาอย่างนั(น ซึ&งเป็นอยู่
วันนี( และรุ่งขึ( นต้องทิ( งในเตาไฟ

(IR) I ทธ U:U-IL (IS) ปญจ K:KQ; N:IN; R:IW; W:IR; II:S; I คร IR:NK; ยก R:R
(KL) โยบ KL:KK; สดด NS:U; ยรม IT:II (KI) มธ U:KL; ลก IK:NN (KK) มธ U:KR-NN
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โอ ผู้ที&มีความเชื&อน้อย พระองค์
จะทรงตกแต่งท่านมากยิ& งกว่า
นั(นสักเท่าใด
29 ท่านทั( งหลายอย่าเสาะหาว่า
จะกินอะไรดี หรือจะดื& มอะไร
และอย่ามีใจสงสัยเลย
30 เพราะว่าคนทุกประเทศทั& ว
โลกเสาะหาสิ&งของทั(งปวงนี(  แต่
ว่ าพระบิ ดาของท่ านทั( งหลาย
ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ& ง
เหล่านี(
31 แต่ท่านทั( งหลายจงแสวงหา
อาณาจักรของพระเจ้า แล้วจะ
ทรงเพิ&มเติมสิ&งทั(งปวงเหล่านี( ให้
แก่ท่าน
32 ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่า
กลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของ
ท่ านชอบพระทัยที& จะประทาน
อาณาจักรนั(นให้แก่ท่าน
33 จงขายของที&ท่านมีอยู่และทาํ
ทาน จงกระทาํถุงใส่เงินสาํหรับ
ตนซึ& งไม่ รู้ เก่า คือให้มีทรัพย์
สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ& งไม่ เสื& อม
สูญไป ที& ขโมยมิได้เข้ามาใกล้
และที&ตัวมอดมิได้ทาํลายเสีย
34 เพราะว่ าทรัพย์สมบัติของ
ท่านอยู่ที& ไหน ใจของท่านก็อยู่
ที&นั&นด้วย

เราควรจะคอยท่า
การเสด็จกลบัมาของพระเยซู

35 ท่านทั( งหลายจงคาดเอวของ
ท่านไว้ และให้ตะเกียงของท่าน

จุดอยู่
36 พวกท่านเองจงเหมือนคนที&
คอยรับนายของตน เมื&อนายจะ
กลับมาจากงานสมรส เพื&อเมื&อ
นายมาเคาะประตูแล้ว เขาจะ
เปิดให้นายทันทีได้
37 ผู้ รับใช้ซึ& งนายมาพบกาํลั ง
คอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุข เราบอก
ความจริ งแก่ ท่ านทั( งหลายว่ า
นายนั(นจะคาดเอวไว้และให้ผู้รับ
ใช้เหล่านั( นเอนกายลงและนาย
นั(นจะมาปรนนิบัติเขา
38 ถ้านายมาเวลาสองยามหรือ
สามยาม และพบผู้รับใช้อยู่
อย่างนั( น ผู้ รับใช้เหล่านั( นก็จะ
เป็นสุข
39 ให้เข้าใจอย่างนี( เถอะว่า ถ้า
เจ้าของบ้านล่วงรู้ ได้ว่าขโมยจะ
มาเวลาไหน เขาจะตื& นอยู่และ
ระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขา
ได้
40 เหตุฉะนั(น ท่านทั( งหลายจง
เตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะ
บุตรมนุษย์เสดจ็มาในโมงที&ท่าน
ไม่คิดไม่ฝัน"
41 ฝ่ ายเปโตรทู ลพระองค์ ว่ า
"พระองค์เจ้าข้า พระองค์ได้ตรัส
คาํอุปมานั( นแก่พวกข้าพระองค์
หรือ หรือตรัสแก่คนทั(งปวง"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
คนตน้เรือนสตัยซื์#อ

42 องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าตรัสว่ า

(NL) มธ U:NI-NK (NI) มธ U:NN (NK) ดนล T:IW, KT; มธ II:KR-KU; ลก KK:KS
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(NS) มธ KQ:QN; I ธส R:K (QL) มธ KQ:QQ; มก IN:NN (QK) มธ KQ:QR-QU; I คร Q:K
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"ใครเป็นคนต้นเรือนสั ตย์ซื& อ
และฉลาด ที&นายได้ตั( งไว้เหนือ
พวกคนใช้ สาํหรั บแจกอาหาร
ตามเวลา
43 เมื& อนายมาพบเขากระทาํอยู่
อย่างนั( น ผู้รับใช้ผู้นั( นก็จะเป็น
สุข
44 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า นายจะตั( งเขาไว้ให้ดูแล
บรรดาข้าวของทั(งสิ( นของท่าน
45 แต่ถ้าผู้ รับใช้นั( นจะคิดในใจ
ว่า `นายของข้าคงจะมาช้า' แล้ว
จะตั( งต้นโบยตีผู้ รับใช้ชายหญิง
และกินดื&มเมาไป
46 นายของผู้รับใช้ผู้นั(นจะมาใน
วันที& เขาไม่คิด ในโมงที& เขาไม่รู้
และจะทาํโทษเขาถึงสาหัส ทั( ง
จะขับไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที& ไม่
เชื&อ
47 ผู้ รับใช้นั( นที& ได้ รู้ นํ(า ใจของ
นาย และมิได้เตรียมตัวไว้ มิได้
กระทาํตามนํ(าใจนาย จะต้องถูก
เฆี&ยนมาก
48 แต่ผู้ที&มิได้รู้ แล้วได้กระทาํ
สิ& งซึ& งสมจะถูกเฆี& ยน ก็จะถูก
เฆี& ยนน้อย ผู้ใดได้รับมาก จะ
ต้องเรียกเอาจากผู้นั(นมาก และ
ผู้ ใดได้ รับฝากไว้มากก็จะต้อง
ทวงเอาจากผู้นั(นมาก

พระคริสตเ์สด็จมา
เพื#อใหเ้กิดการแตกแยกกนั

49 เรามาเพื& อจะทิ( งไฟลงบน

แผ่นดินโลก และเราจะปรารถ-
นาอะไรเล่า ถ้าหากไฟนั(นได้ติด
ขึ( นแล้ว
50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่าง
หนึ&ง เราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะ
สาํเรจ็
51 ท่านทั( งหลายคิดว่า เรามา
เพื& อจะให้เกิดสันติภาพในโลก
หรือ เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่จะ
ให้แตกแยกกันต่างหาก
52 ด้วยว่าตั( งแต่นี( ไปห้าคนใน
เรือนหนึ& งก็จะแตกแยกกัน คือ
สามต่อสองและสองต่อสาม
53 พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ
แม่จากลูกสาว และลูกสาวจาก
แม่ แม่สามีจากลูกสะใภ้ และ
ลูกสะใภ้จากแม่สามี"
54 และพระองค์ตรัสกับประชา
ชนอีกว่า "เมื&อท่านทั(งหลายเห็น
เมฆเกิดขึ( นในทิศตะวันตก ท่าน
กก็ล่าวทันทีว่า `ฝนจะตก' และ
กเ็ป็นอย่างนั(นจริง
55 เมื&อท่านเห็นลมพัดมาแต่ทิศ
ใต้ ท่านกว่็า `จะร้อนจัด' และ
กเ็ป็นจริง
56 เจ้าคนหน้าซื& อใจคด เจ้าทั( ง
หลายรู้จักวิจัยความเป็นไปของ
แผ่นดินและท้องฟ้า แต่เหตุไฉน
พวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุค
นี( ไม่ได้
57 เหตุไฉนเจ้าทั( งหลายไม่ตัด

(QQ) มธ KQ:QT (QR) มธ KQ:QW (QU) I ธส R:N (QT) กดว IR:NL (QW) ลนต R:IT
(QS) ลก IK:RI (RL) มธ KL:IW; มก IL:NW (RI) มคา T:U; มธ IL:NQ (RK) มธ IL:NR
(RN) มธ IL:NU (RQ) มธ IU:K-N (RR) โยบ NT:IT (RU) ลก IS:QI-QQ
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สินเอาเองว่าสิ&งไรเป็นสิ&งที&ถูก
58 เพราะเมื& อเจ้ ากับโจทก์พา
กันไปหาผู้พิพากษา จงอุตส่าห์
หาช่องที&จะปรองดองกับเขาเมื&อ
ยังอยู่กลางทาง เกลือกว่าเขาจะ
ฉุดลากเจ้าเข้าไปถึงผู้ พิพากษา
และผู้พิพากษาจะมอบเจ้าไว้กับ
ผู้ คุม และผู้ คุมจะขังเจ้าไว้ใน
เรือนจาํ
59 เราบอกเจ้าว่า เจ้าจะออก
จากที& นั& นไม่ ได้จนกว่าจะได้ใช้
หนี( ครบทุกสตางค์"

กลบัใจ
หรือพินาศ

13
ขณะนั( น มีบางคนอยู่
ที& นั& นเล่าเรื& องชาวกาลิลี

ซึ& งปีลาตเอาโลหิตของเขาระคน
กับเครื& องบูชาของเขา ให้พระ
องค์ฟัง
2 พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว่ า
"ท่ านทั( งหลายคิดว่าชาวกาลิลี
เหล่านั( นเป็นคนบาปยิ& งกว่าชาว
กาลิลีอื&นๆทั( งปวง เพราะว่าเขา
ได้ทุกข์ทรมานอย่างนั(นหรือ
3เราบอกท่านทั( งหลายว่า มิใช่
แต่ถ้าท่านทั( งหลายมิได้กลับใจ
เสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือน
กัน
4หรือสิบแปดคนนั( นซึ& งหอรบที&
สิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั( น
ท่านทั( งหลายคิดว่า เขาเป็นคน
บาปยิ&งกว่าคนทั( งปวงที&อาศัยอยู่

ในกรุงเยรูซาเลม็หรือ
5เราบอกท่านทั( งหลายว่า มิใช่
แต่ถ้าท่านทั( งหลายมิได้กลับใจ
เสี ยใหม่ จะต้องพินาศเหมื อน
กัน"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
ตน้มะเดื#อที#ไรผ้ล

(อสย R:I-T)
(มธ KI:IW-KL)

6พระองค์ตรัสคาํอุปมาต่อไปนี(
ว่า "คนหนึ&งมีต้นมะเดื&อต้นหนึ&ง
ปลูกไว้ในสวนองุ่นของตน และ
เขามาหาผลที&ต้นนั(นแต่ไม่พบ
7 เขาจึ งว่ าแก่ คนที& รั กษาสวน
องุ่นว่า `ดูเถิด เรามาหาผลที&ต้น
มะเดื&อนี( ได้สามปีแล้ว แต่ไม่พบ
จงโค่นมันเสีย จะให้ดินรกไป
เปล่าๆทาํไม'
8แต่ผู้รักษาสวนองุ่นตอบเขาว่า
`นายเจ้าข้า ขอเอาไว้ปีนี( อีก ให้
ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่
9แล้วถ้ามันเกิดผลกด็ีอยู่ ถ้าไม่
เกิดผล ภายหลังท่านจงโค่นมัน
เสีย'"

ทรงรกัษา
หญิงคนหนึ#ง
ในวนัสะบาโต

10 พระองค์ทรงสั& งสอนอยู่ ที&
ธรรมศาลาแห่งหนึ& งในวันสะ-
บาโต
11 และดูเถิด มีหญิงคนหนึ&งซึ&ง
มีผีเข้าสิงทาํให้พิการมาสิบแปด

(RW) มธ R:KR-KU; สดด NK:U; สภษ KR:W; อสย RR:U
(U) อสย R:K; มธ KI:IS
(S) ยน IR:K
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ปีแล้ว หลังโกง ยืดตัวขึ( นไม่ได้
เลย
12 เมื& อพระเยซูทอดพระเนตร
เห็นเขา จึงเรียกและตรัสกับเขา
ว่า "หญิงเอ๋ย ตัวเจ้าหายพ้นจาก
โรคของเจ้าแล้ว"
13 พระองค์ทรงวางพระหัตถ์
บนเขา และในทันใดนั(นเขากยื็ด
ตัวตรงได้ และสรรเสริญพระเจ้า
14 แต่นายธรรมศาลาก็เคืองใจ
เพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรค
ในวันสะบาโต จึงว่าแก่ประชา
ชนว่า "มีหกวันที&ควรจะทาํงาน
เหตุฉะนั( นในหกวันนั( นจงมาให้
รักษาโรคเถิด แต่ในวันสะบาโต
นั(นอย่าเลย"
15 แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัส
ตอบเขาว่า "คนหน้าซื& อใจคด
เจ้าทั( งหลายทุกคนได้แก้ วัวแก้
ลาจากคอกมันพาไปให้กินนํ(าใน
วันสะบาโตมิใช่หรือ
16 ดูเถิด ฝ่ายหญิงผู้นี( เป็นบุตรี
ของอับราฮัม ซึ& งซาตานได้ผูก
มัดไว้สิบแปดปีแล้ว ไม่ควรหรือ
ที& จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื& อง
จองจาํอันนี( ในวันสะบาโต"
17 เมื&อพระองค์ตรัสคาํเหล่านั(น
แล้ว บรรดาคนที& เป็นปฏิปักษ์
กับพระองค์ต้องขายหน้า และ
ประชาชนทั( งหลายก็เปรมปรีดิX
เพราะสรรพคุณความดีที& พระ
องค์ได้ทรงกระทาํ

คําอุปมาเกี#ยวกบั
เมล็ดพนัธุผ์กักาด
(มธ IN:NI-NK)
(มก Q:NL-NK)

18 พระองค์จึงตรัสว่า "อาณา
จักรของพระเจ้าเหมื อนสิ& งใด
และเราจะเปรียบอาณาจักรนั( น
กับอะไรดี
19 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์
ผักกาดเมลด็หนึ&ง ที&คนหนึ& งได้
เอาไปปลูกในสวนของตน มัน
งอกขึ( นเป็นต้นใหญ่ และนกใน
อากาศมาอาศัยอยู่ตามกิ& งก้าน
ของต้นนั(น"

คําอุปมาเกี#ยวกบัเชื+ อ
(มธ IN:NN)

20 พระองค์ตรัสอีกว่า "เราจะ
เปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับ
สิ&งใด
21 ก็เปรียบเหมือนเชื( อ ซึ& งผู้
หญิงคนหนึ& งเอาเจือลงในแป้ง
สามถังจนแป้งนั(นฟูขึ( นทั(งหมด"
22 พระองค์ เสด็จไปตามบ้ าน
ตามเมืองสั& งสอนเขา และทรง
ดาํเนินไปยังกรุงเยรูซาเลม็
23 มีคนหนึ& งทูลถามพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้าข้า คนที& รอดนั( น
น้อยหรือ" พระองค์ตรัสแก่เขา
ทั(งหลายว่า
24 "จงเพียรเข้าไปทางประตูคับ
แคบ เพราะเราบอกท่านทั( ง
หลายว่า คนเป็นอันมากจะ

(IK) ลก T:KI (IN) มก IU:IW; กจ S:IT (IQ) อพย KL:S; มธ IK:IL (IR) มธ T:R
(IU) ลก IS:S (IT) มก R:IS-KL (IW) มธ IN:NI-NK; มก Q:NL-NK (KI) มธ IN:NN
(KK) มธ S:NR; มก U:U (KN) มธ T:IQ; KL:IU (KQ) มธ T:IN; ยน T:NQ; รม S:NI
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พยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้
25 เมื& อเจ้าบ้านลุกขึ( นปิดประตู
แล้ว และท่านทั( งหลายเริ& ม
ยืนอยู่ภายนอก เคาะที&ประตูว่า
`นายเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้า
เถิด' และเจ้าบ้านนั( นจะตอบ
ท่านทั(งหลายว่า `เราไม่รู้จักเจ้า
ว่าเจ้ามาจากไหน'
26 ขณะนั( นท่านทั( งหลายเริ&มจะ
ว่า `ข้าพเจ้าได้กินได้ดื&มกับท่าน
และท่านได้สั& งสอนที& ถนนของ
พวกข้าพเจ้า'
27 เจ้าบ้านนั( นจะว่า `เราบอก
เจ้าทั(งหลายว่า เราไม่รู้จักเจ้าว่า
เจ้ามาจากไหน เจ้าผู้กระทาํ
ความชั&วช้า จงไปเสียให้พ้นหน้า
เรา'
28 เมื& อท่ านทั( งหลายจะเห็ น
อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และ
บรรดาศาสดาพยากรณ์ในอา-
ณาจักรของพระเจ้า แต่ตัวท่าน
เองถูกขับไล่ ไสส่งออกไปภาย
นอก ที&นั& นจะมีการร้องไห้ขบ
เขี( ยวเคี( ยวฟัน
29 จะมีคนมาจากทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้
จะมาเอนกายลงในอาณาจักร
ของพระเจ้า
30 และดูเถิด จะมีผู้ที& เป็นคน
สุดท้ายกลับเป็นคนต้น และผู้ที&
เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย"
31 ในวันนั( นเอง มีพวกฟาริสี

บางคนมาทูลพระองค์ว่า "ท่าน
จงไปจากที&นี& เถิด  เพราะว่าเฮ-
โรดใคร่จะประหารชีวิตของท่าน
เสีย"
32 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"จงไปบอกสุนัขจิ( งจอกนั(นว่า `ดู
เถิด เราขับผีออกและรักษาโรค
ในวันนี( และพรุ่งนี(  แล้ววันที&สาม
เราจะทาํการให้สาํเรจ็'
33 แต่ว่าจาํเป็นซึ& งเราจะเดินไป
วันนี(  พรุ่งนี(  และมะรืนนี(  เพราะ
ว่าศาสดาพยากรณ์จะถูกฆ่านอก
กรุงเยรูซาเลม็กห็ามิได้

พระเยซูทรงครํ #าครวญ
เพราะกรุงเยรูซาเล็มที#หลงทาง

(มธ KN:NT-NS)
(ลก IS:QI-QQ)

34 โอ เยรูซาเล็มๆ ที& ได้ฆ่า
บรรดาศาสดาพยากรณ์และเอา
หินขว้างผู้ที&ได้รับใช้มาหาเจ้าให้
ถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูก
ของเจ้าไว้เนืองๆเหมือนแม่ไก่
กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้า
ไม่ยอมเลยหนอ
35 ดูเถิด `บา้นเมืองของเจา้จะ
ถูกละทิ� งให้รกรา้งแก่เจา้' และ
เราบอกความจริ งแก่ เ จ้ าทั( ง
หลายว่า เจ้าจะไม่ได้เห็นเราอีก
จนกว่าเวลานั( นจะมาถึงเมื& อเจ้า
จะกล่าวว่า `ขอให้พระองค์ผู ้
เสด็ จมาในพระนามขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระเจริญ'"

(KR) สดด NK:U; อสย RR:U; มธ T:KN; ลก U:QU (KT) สดด U:W; มธ T:KN; ทต I:IU
(KW) มธ W:II-IK; IN:QK (NL) มธ IS:NL; มก IL:NI (NK) ฮบ K:IL; R:S; T:KW
(NQ) K พศด KQ:KL; มธ KN:NT (NR) ลนต KU:NI; สดด US:KR; อสย I:T; ดนล S:KT
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ทรงรกัษาชายเป็นโรคมานนํ+า
ในวนัสะบาโต

14
ต่อมาเมื&อพระองค์เสดจ็
เข้าไปในบ้ านของขุน-

นางคนหนึ& งในพวกฟาริสีในวัน
สะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร
เขาทั(งหลายคอยมองดูพระองค์
2ดูเถิด  มีชายคนหนึ&งเป็นโรค
มานนํ(า อยู่ ต่ อพระพักตร์ พระ
องค์
3พระเยซู จึ งตรัสถามพวกนั ก
กฎหมายและพวกฟาริสีว่า "ถ้า
จะรักษาคนป่วยในวันสะบาโต
จะผิดพระราชบัญญัติหรือไม่"
4เขาทั(งหลายกน็ิ&งอยู่  พระองค์
ทรงรับและรักษาคนนั( นให้หาย
แล้วกใ็ห้เขาไป
5 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาทั( ง
หลายว่า "คนไหนในพวกท่าน
ถ้าจะมีลาหรือวัวตกบ่อ จะไม่
รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโต
หรือ"
6เขาทั(งหลายตอบข้อนี( ไม่ได้

คําอุปมาเกี#ยวกบั
แขกรบัเชิญ

ผูท้ะเยอทะยาน
7 ฝ่ ายพระองค์ เมื& อทอดพระ
เนตรเห็นคนทั( งหลายที& รับเชิญ
นั( นได้ เลื อกเอาที& อันมี เกียรติ
พระองค์จึงตรัสคาํอุปมาแก่เขา
ว่า
8 "เมื& อผู้ ใดเชิญท่ านไปในการ

เลี( ยงสมรส อย่าเอนกายลงในที&
อันมีเกียรติ เกลือกว่าเขาได้เชิญ
คนมีเกียรติมากกว่าท่านอีก
9และเจ้าภาพที& ได้เชิญท่านทั( ง
สองนั(นจะมาพูดกับท่านว่า `จง
ให้ที& นั& งแก่ท่านผู้นี( เถิด' แล้ว
เมื&อนั( นท่านจะต้องเลื&อนลงมาที&
ตํ&าได้รับความอดสู
10 แต่เมื& อท่านได้รับเชิญแล้ว
จงไปเอนกายลงในที& ตํ&า ก่ อน
เพื&อว่าเมื&อเจ้าภาพที&ได้เชิญท่าน
มาพูดกับท่านว่า `สหายเอ๋ย
เชิญเลื& อนไปนั& งที& อันมี เกียรติ '
แล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคน
ทั( งหลายที& เอนกายลงรับประ-
ทานด้วยกันนั(น
11 เพราะว่าผู้ ใดที& ได้ยกตัวขึ( น
จะต้องถูกเหยียดลง และผู้
ที& ถ่อมตัวลงนั( นจะได้รับการยก
ขึ( น"
12 ฝ่ ายพระองค์ตรัสกับคนที&
เชิญพระองค์ว่า "เมื&อท่านจะทาํ
การเลี( ยง จะเป็นกลางวันหรือ
เวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะ
เหล่ามิตรสหาย หรือพี& น้อง
หรือญาติหรือเพื&อนบ้านที&มั& งมี
เกลือกว่าเขาจะเชิญท่านอีก และ
ท่านจะได้รับการตอบแทน
13 แต่เมื& อท่านทาํการเลี( ยง จง
เชิญคนจน คนพิการ คนง่อย
คนตาบอด
14 และท่านจะเป็นสุขเพราะว่า

(N) มธ IK:IL (R) อพย KN:R; พบญ KK:Q; ลก IN:IR (IL) สภษ KR:U-T
(II) โยบ KK:KS; สดด IW:KT; สภษ KS:KN; มธ KN:IK; ลก IW:IQ; ยก Q:U; I ปต R:R
(IN) นหม W:IL, IK (IQ) มธ KR:NQ-QL
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เขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่ าน
ด้ วยว่ าท่ านจะได้ รับตอบแทน
เมื& อคนชอบธรรมเป็นขึ( นมาจาก
ความตายแล้ว"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
การเลี+ ยงใหญ่

15 ฝ่ายคนหนึ& งที& เอนกายลงรับ
ประทานด้วยกัน เมื& อได้ยินคาํ
เหล่านั(นจึงทูลพระองค์ว่า "ผู้ที&
จะรับประทานอาหารในอาณา
จักรของพระเจ้ากเ็ป็นสุข"
16 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ยังมี
ชายคนหนึ& งได้ทาํการเลี( ยงใหญ่
และได้เชิญคนเป็นอันมาก
17 เมื& อถึงเวลาเลี( ยงแล้ว เขาก็
ใช้ ผู้ รับใช้ของตนไปบอกคนทั( ง
หลายที& ไ ด้ รั บเชิ ญไว้ แล้ วว่ า
`เชิญมาเถิด เพราะสิ& งสารพัด
เตรียมไว้พร้อมแล้ว'
18 บรรดาคนทั( งหลายก็เริ& มพา
กันขอตัว คนแรกบอกเขาว่า
`ข้าพเจ้าได้ซื( อนาไว้และจะต้อง
ไปดูนานั(น ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ'
19 อีกคนหนึ&งว่า `ข้าพเจ้าได้ซื( อ
วัวไว้ห้าคู่และจะต้องไปลองดูวัว
นั(น ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ'
20 อีกคนหนึ& งว่า `ข้าพเจ้าพึ& ง
แต่งงานใหม่ เหตุฉะนั(นข้าพเจ้า
ไปไม่ได้'
21 ผู้รับใช้นั( นจึงกลับมาเล่าเนื( อ
ความให้เจ้านายฟัง นายเจ้าของ
บ้านกโ็กรธ จึงสั&งผู้รับใช้ว่า `จง

ออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่
และตรอกน้อยในเมือง พาคน
จน คนพิการ คนง่อย และคนตา
บอดเข้ามาที&นี& '
22 แล้วผู้รับใช้จึงบอกว่า `นาย
เจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทาํตาม
ท่านสั&งแล้ว และยังมีที&ว่างอยู่'
23 เจ้านายจึงสั& งผู้ รับใช้นั( นว่า
`จงออกไปตามทางใหญ่และรั( ว
ต้นไม้ทั( งหลาย และเร่งเร้าเขา
ให้ เข้ ามาเพื& อเรื อนของเราจะ
เตม็
24 เพราะเราบอกเจ้าว่า ในพวก
คนทั( งหลายที& ได้ รับเชิญไว้นั( น
ไม่มีสักคนหนึ& งจะได้ลิ( มเครื& อง
ของเราเลย'"

สิ#งที#สาวกตอ้งสละ
25 คนเป็นอันมากได้ไปกับพระ
องค์ พระองค์จึงทรงเหลียวหลัง
ตรัสกับเขาว่า
26 "ถ้าผู้ใดมาหาเรา และไม่ชัง
บิดามารดา บุตรภรรยา และพี&
น้องชายหญิง แม้ทั(งชีวิตของตน
เองด้วย ผู้นั( นจะเป็นสาวกของ
เราไม่ได้
27 ผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตน
ตามเรามา ผู้นั( นจะเป็นสาวก
ของเราไม่ได้
28 ด้วยว่า ในพวกท่านมีผู้ ใด
เมื& อปรารถนาจะสร้างป้อม จะ
ไม่นั& งลงคิดราคาดู เสียก่อนว่า
จะมีพอสร้างให้สาํเรจ็ได้หรือไม่

(IR) วว IS:S (IU) มธ KK:K-IQ (IT) สภษ S:K, R
(KQ) มธ KI:QN; KK:W; กจ IN:QU (KU) พบญ IN:U; มธ IL:NT; รม S:IN; วว IK:II
(KT) มธ IU:KQ; มก W:NQ; ลก S:KN; K ทธ N:IK (KW) สภษ KQ:KT
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29 เกรงว่าเมื&อลงรากแล้ว และ
กระทาํให้สาํเร็จไม่ได้ คนทั( ง
ปวงที&เห็นจะเริ&มเยาะเย้ยเขา
30 ว่า `คนนี( ตั( งต้นก่อ แต่ทาํให้
สาํเรจ็ไม่ได้'
31 หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื& อจะ
ยกกองทั พไปทาํ สงครามกั บ
กษัตริย์อื& น จะมิได้นั& งลงคิดดู
ก่อนหรือว่า ที&ตนมีพลทหาร
หมื& นหนึ& งจะสู้ กับกองทัพที& ยก
มารบสองหมื&นนั(นได้หรือไม่
32 ถ้าสู้ ไม่ได้ เมื&อยังอยู่ห่างกัน
ก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรี
กัน
33 ก็เช่นนั( นแหละ ผู้ ใดใน
พวกท่านที&มิได้สละสิ& งสารพัดที&
ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่
ได้
34 เกลือเป็นสิ& งดี แต่ถ้าแม้
เกลือนั(นหมดรสเคม็ไปแล้ว จะ
ทาํให้กลับเคม็อีกอย่างไรได้
35 จะใช้ เป็นปุ๋ ยใส่ดินก็ไม่ ได้
จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทาํปุ๋ย
ก็ไม่ได้ แต่เขาก็ทิ( งเสียเท่า
นั(น ใครมีหู จงฟังเถิด"

พวกฟาริสีขี+ บ่น

15
ครั( งนั( น บรรดาคนเก็บ
ภาษีและพวกคนบาปก็

เข้ามาใกล้เพื&อจะฟังพระองค์
2 ฝ่ ายพวก ฟา ริ สี แ ละพวก
ธรรมาจารย์บ่นว่า "คนนี( ต้อนรับ
คนบาปและกินด้วยกันกับเขา"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
แกะที#หลงหาย

(มธ IW:IK-IQ)
3พระองค์ จึ งตรัสคาํอุ ปมาให้
เขาฟังดังต่อไปนี( ว่า
4 "ในพวกท่านมีคนใดที& มีแกะ
ร้อยตัว และตัวหนึ&งหายไป จะ
ไม่ละเก้าสิบเก้าตัวนั( นไว้ที&กลาง
ทุ่ งหญ้า และไปเที& ยวหาตัวที&
หายไปนั(นจนกว่าจะได้พบหรือ
5เมื& อพบแล้วเขาก็ยกขึ( นใส่บ่า
แบกมาด้วยความเปรมปรีดิX
6 เมื& อมาถึงบ้านแล้ว จึงเชิญ
พวกมิตรสหายและเพื& อนบ้าน
ให้มาพร้อมกัน พูดกับเขาว่า
`จงยินดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะ
ข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที&
หายไปนั(นแล้ว'
7 เราบอกท่านทั( งหลายว่า เช่น
นั( นแหละ จะมีความปรีดีใน
สวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที&
กลับใจใหม่ มากกว่าคนชอบ
ธรรมเก้าสิบเก้าคนที&ไม่ต้องการ
กลับใจใหม่

คําอุปมาเกี#ยวกบั
เหรียญที#หายไป

8 หญิ งคนใดที& มี เหรี ยญเงิ น
สิบเหรียญ และเหรียญหนึ&งหาย
ไป จะไม่จุดเทียนกวาดเรือนค้น
หาให้ละเอียดจนกว่าจะพบหรือ
9เมื& อพบแล้ว จึงเชิญเหล่า
มิตรสหายและเพื& อนบ้านให้มา

(NN) มธ IS:KT (NQ) มธ R:IN; มก S:RL (I) มธ S:IL-IR
(K) กจ II:N; กท K:IK (Q) มธ IW:IK-IQ; I ปต K:KR
(U) รม IK:IR; ลก IS:IL; I ปต K:IL, KR (T) มก K:IT; ลก R:NK
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พร้อมกัน พูดว่า `จงยินดีกับ
ข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้
พบเหรียญเงินที&หายไปนั(นแล้ว'
10 เช่นนั( นแหละ เราบอกท่าน
ทั( งหลายว่า จะมีความปรีดี
ในพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า
เพราะคนบาปคนเดียวที&กลับใจ
ใหม่"

คําอุปมาเรื#องบุตรหายไป
11 พระองค์ตรัสว่า "ชายคน
หนึ&งมีบุตรชายสองคน
12 บุตรคนน้อยพูดกับบิดาว่า
`บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที&ตกเป็น
ส่วนของข้าพเจ้าเถิด' บิดาจึง
แบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั(งสอง
13 ต่อมาไม่กี& วัน บุตรคนน้อย
นั(นก็รวบรวมทรัพย์ทั( งหมดแล้ว
ไปเมืองไกล และได้ผลาญทรัพย์
ของตนที&นั&นด้วยการเป็นนักเลง
14 เมื& อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิด
กันดารอาหารยิ&งนักทั&วเมืองนั(น
เขาจึงเริ&มขัดสน
15 เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมือง
นั(นคนหนึ& ง และคนนั(นก็ใช้เขา
ไปเลี( ยงหมูที&ทุ่งนา
16 เขาใคร่จะได้อิ& มท้องด้วยฝัก
ถั& วที&หมูกินนั( น แต่ไม่มีใครให้
อะไรเขากิน
17 เมื&อเขารู้สาํนึกตัวแล้วจึงพูด
ว่า `ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก
ยังมีอาหารกินอิ& มและเหลืออีก
ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอด

อาหาร
18 จาํเราจะลุกขึ( นไปหาบิดาเรา
และพูดกับท่านว่า "บิดาเจ้าข้า
ข้าพเจ้าได้ทาํผิดต่อสวรรค์และ
ทาํผิดต่อหน้าท่านด้วย
19 ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื& อว่า
เป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่าน
ให้ ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้าง
ของท่านคนหนึ&งเถิด"'

บุตรที#หายไปก็กลบัมา
และความรื#นเริงยินดี

20 แล้ วเขาก็ลุ กขึ( นไปหาบิดา
ของตน แต่เมื&อเขายังอยู่แต่ไกล
บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา
จึงวิ&งออกไปกอดคอจุบเขา
21 ฝ่ายบุตรนั( นจึงกล่าวแก่บิดา
ว่า `บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทาํ
ผิดต่อสวรรค์และต่อสายตาของ
ท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะ
ได้ชื& อว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อ
ไป'
22 แต่บิดาสั& งผู้ รับใช้ของตนว่า
`จงรีบไปเอาเสื( ออย่างดีที&สุดมา
สวมให้เขา และเอาแหวนมาสวม
นิ( วมือ กับเอารองเท้ามาสวมให้
เขา
23 จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี( ยง
กัน เพื&อความรื&นเริงยินดีเถิด
24 เพราะว่าลูกของเราคนนี( ตาย
แล้ว แต่กลับเป็นอีก หายไป
แล้ว แต่ได้พบกันอีก' เขาทั( ง
หลายต่ างก็เริ& มมีความรื& นเริ ง

(IK) มก IK:QQ (IW) อพย S:KT; กดว KK:NQ; ยชว T:KL; I ซมอ IR:KQ; K ซมอ IK:IN
(KL) ยรม N:IK; มธ S:NU; กจ K:NS; อฟ K:IN, IT (KI) สดด RI:Q
(KQ) มธ W:KK; ลก S:UL; รม II:IR; อฟ K:I; คส K:IN; I ทธ R:U
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ยินดี
บุตรคนใหญ่เปรียบไดก้บั

พวกฟาริสี
25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่นั(นกาํลังอยู่
ที&ทุ่งนา เมื&อเขากลับมาใกล้บ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้น
ราํ
26 เขาจึงเรียกผู้ รับใช้คนหนึ& ง
มาถามว่า เขาทาํอะไรกัน
27 ผู้รับใช้จึงตอบเขาว่า `น้อง
ของท่านกลับมาแล้ว และบิดา
ได้ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพี เพราะได้
ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ'
28 ฝ่ายพี& ชายก็โกรธไม่ยอมเข้า
ไป บิดาจึงออกมาชักชวนเขา
29 แต่เขาบอกบิดาว่า `ดูเถิด
ข้ าพเจ้ าได้ ปรนนิ บัติ ท่ านกี& ปี
มาแล้วและมิได้ละเมิดคาํบัญชา
ของท่านสักข้อหนึ& งเลย แม้แต่
เพียงลูกแพะสักตัวหนึ& งท่านก็
ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้า เพื& อ
จะเลี( ยงกันเป็นที& รื&นเริงยินดีกับ
เพื&อนฝูงของข้าพเจ้า
30 แต่เมื& อลูกคนนี( ของท่าน ผู้
ได้ผลาญสิ& งเลี( ยงชีพของท่ าน
โดยคบหญิงโสเภณีมาแล้ว ท่าน
ยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี( ยงเขา'
31 บิดาจึงตอบเขาว่า `ลูกเอ๋ย
เจ้าอยู่กับเราเสมอ  และสิ&งของ
ทั(งหมดของเรากเ็ป็นของเจ้า
32 แต่สมควรที&เราจะรื&นเริงและ
ยินดี เพราะน้องของเจ้าคนนี(

ตายแล้ว แต่กลับเป็นขึ( นอีก
หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก'"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
คนตน้เรือนอธรรม

16
พระองค์ตรั สกั บเหล่ า
สาวกของพระองค์อีกว่า

"ยังมีเศรษฐีที&มีคนต้นเรือนคน
หนึ&ง และมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่า
คนต้นเรือนนั(นผลาญสมบัติของ
ท่านเสีย
2เศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั(น
มาว่าแก่เขาว่า `เรื&องราวที&เราได้
ยินเกี& ยวกับเจ้านั( นเป็นอย่างไร
จงส่งบัญชีหน้าที& ต้นเรือนของ
เจ้า เพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้น
เรือนต่อไปไม่ได้'
3 คนต้ นเรื อนนั( นคิ ดในใจว่ า
`เราจะทาํอะไรดี เพราะนายจะ
ถอดเราเสียจากหน้าที& ต้นเรือน
จะขุดดินกไ็ม่มีกาํลัง จะขอทาน
กอ็ายเขา
4 เรารู้แล้วว่าจะทาํอะไรดี เพื& อ
เมื& อเราถู กถอดจากหน้าที& ต้ น
เรือนแล้ว เขาจะรับเราไว้ใน
เรือนของเขาได้'
5คนนั( นจึงเรียกลูกหนี( ของนาย
มาทุกคน แล้วถามคนแรกว่า
`ท่านเป็นหนี( นายข้าพเจ้ากี& มาก
น้อย'
6เขาตอบว่า `เป็นหนี( นํ(ามันร้อย
ถัง' คนต้นเรือนจึงบอกเขาว่า
`เอาบัญชีของท่ านนั& งลงเร็วๆ

(NK) ลก IR:KQ
(K) รม IQ:IK; K คร R:IL; I ปต Q:R
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แล้วแก้เป็นห้าสิบถัง'
7แล้ วเขาก็ถามอี กคนหนึ& งว่ า
`ท่านเป็นหนี( กี& มากน้อย' เขา
ตอบว่า `เป็นหนี( ข้าวสาลีร้อย
กระสอบ' คนต้นเรือนจึงบอก
เขาว่า `จงเอาบัญชีของท่านแก้
เป็นแปดสิบ'
8แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือน
อธรรมนั( น เพราะเขาได้กระทาํ
โดยความฉลาด ด้วยว่าลูกทั( ง
หลายของโลกนี(  ตามกาลสมัย
เดียวกัน เขาใช้สติปัญญาฉลาด
กว่าลูกของความสว่างอีก
9 เราบอกท่านทั( งหลายว่า จง
กระทาํตั วให้มีมิ ตรสหายด้ วย
ทรัพย์สมบัติอธรรม เพื& อเมื& อ
ท่านพลาดไป เขาทั( งหลายจะ
ได้ต้อนรับท่านไว้ในที&อาศัยอัน
ถาวรเป็นนิตย์
10 คนที&สัตย์ซื&อในของเล็กน้อย
ที& สุดจะสัตย์ซื& อในของมากด้วย
และคนที& อสัตย์ในของเล็กน้อย
ที&สุดจะอสัตย์ในของมากเช่นกัน
11 เหตุฉะนั(น ถ้าท่านทั( งหลาย
ไม่ สั ตย์ ซื& อในท รั พย์ สมบั ติ
อธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติ
อันแท้ให้แก่ท่านเล่า
12 และถ้ าท่ านทั( งหลายมิ ได้
สัตย์ซื& อในของของคนอื& น ใคร
จะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของ
ของท่านเล่า
13 ไม่มีผู้รับใช้ผู้ใดจะปรนนิบัติ

นายสองนายได้ เพราะว่าจะชัง
นายข้างหนึ& ง และจะรักนายอีก
ข้างหนึ&ง หรือจะนับถือนายฝ่าย
หนึ& ง และจะดูหมิ&นนายอีกฝ่าย
หนึ& ง ท่านจะปรนนิบัติพระเจ้า
และจะปรนนิบัติเงินทองพร้อม
กันไม่ได้"

พวกฟาริสีเยาะเยย้
คําสั #งสอนของพระเยซู

14 ฝ่ายพวกฟาริสีที& มีใจรักเงิน
เมื& อได้ยินคาํเหล่านั( นแล้ว จึง
เยาะเย้ยพระองค์
15 แต่ พระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า
"เจ้าทั( งหลายเป็นผู้ที&ทาํทีดูเป็น
คนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่
พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้า
ทั(งหลาย ด้วยว่าซึ&งเป็นที&นับถือ
มากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยังเป็น
ที&สะอิดสะเอียนในสายพระเนตร
ของพระเจ้า
16 มีพระราชบัญญัติและศาส-
ดาพยากรณ์มาจนถึงยอห์น ตั( ง
แต่นั( นมาเขาก็ประกาศเรื&องอา-
ณาจักรของพระเจ้า และคนทั( ง
ปวงก็ชิงกันเข้าไปในอาณาจักร
นั(น
17 ฟ้ าและดิ นจะล่ วงไปก็ ง่ าย
กว่าที&พระราชบัญญัติสักจุดหนึ&ง
จะขาดตกไป

พระบญัญติัใหม่เกี#ยวกบั
การหย่ารา้ง

18 ผู้ใดหย่าภรรยาของตน แล้ว

(W) ยน IK:NU; อฟ R:W (S) ดนล Q:KT; มธ U:IS (IL) มธ KR:KI (IK) I ปต I:N-Q
(IN) มธ U:KQ; กท I:IL (IQ) มธ KN:IQ (IR) I ซมอ IU:T; I พศด KW:S
(IU) มธ N:I; ลก T:KS (IT) สดด ILK:KU; อสย QL:W (IW) มธ R:NK; IS:S; มก IL:II
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ไปมีภรรยาใหม่ก็ ผิ ดประเวณี
และผู้ ใดรับหญิงที& สามีได้หย่า
แล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิด
ประเวณีด้วย

เศรษฐีและลาซารสั
19 ยังมีเศรษฐีคนหนึ& งนุ่งห่มผ้า
สี ม่วงและผ้าป่านเนื( อละเอียด
รับประทานอาหารอย่างประณีต
ทุกวันๆ
20 และมีคนขอทานคนหนึ& งชื& อ
ลาซารัส เป็นแผลทั(งตัว นอนอยู่
ที&ประตูรั(วบ้านของเศรษฐี
21 และเขาใคร่จะกินเศษอาหาร
ที&ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั(น แม้
สุนัขกม็าเลียแผลของเขา
22 อยู่มาคนขอทานนั( นตายและ
เหล่าทูตสวรรค์ได้นาํเขาไปไว้ที&
อกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีนั(น
กต็ายด้วย และเขากฝ็ังไว้
23 แล้วเมื& ออยู่ในนรกเป็นทุกข์
ทรมานยิ& งนัก เศรษฐีนั( นจึง
แหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล
และลาซารัสอยู่ที&อกของท่าน
24 เศรษฐีจึงร้องว่า `อับราฮัม
บิดาเจ้าข้า ขอเอน็ดูข้าพเจ้าเถิด
ขอใช้ลาซารัสมาเพื&อจะเอาปลาย
นิ( วจุ่มนํ(ามาแตะลิ( นของข้าพเจ้า
ให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าตราํทุกข์
ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี( '
25 แต่อับราฮัมตอบว่า `ลูกเอ๋ย
เจ้าจงระลึกว่าเมื& อเจ้ายังมี ชี วิต
อยู่ เจ้าได้ของดีสาํหรับตัว และ

ลาซารัสได้ของเลว แต่เดี` ยวนี(
เขาได้รับความเล้าโลม แต่เจ้า
ได้รับความทุกข์ทรมาน
26 นอกจากนั(น ระหว่างพวกเรา
กับพวกเจ้ามี เหวใหญ่ตั( งขวาง
อยู่ เพื& อว่าถ้าผู้ ใดปรารถนา
จะข้ามไปจากที&นี& ถึงเจ้าก็ไม่ได้
หรือถ้าจะข้ามจากที&นั&นมาถึงเรา
กไ็ม่ได้'
27 เศรษฐีนั( นจึงว่า `บิดาเจ้า
ข้า ถ้าอย่างนั(นขอท่านใช้ลาซา-
รัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้า
28 เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี& น้องห้า
คน ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา
เพื&อมิให้เขามาถึงที&ทรมานนี( '
29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า `เขา
มี โมเสสและพวกศาสดาพยา-
กรณ์นั( นแล้ว ให้เขาฟังคนเหล่า
นั(นเถิด'
30 เศรษฐีนั(นจึงว่า `มิได้ อับ-
ราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้าคนหนึ& ง
จากหมู่คนตายไปหาเขา เขาจะ
กลับใจเสียใหม่'
31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่า `ถ้า
เขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาส-
ดาพยากรณ์ แม้คนหนึ& งจะเป็น
ขึ( นมาจากความตาย เขาก็จะยัง
ไม่เชื&อ'"

พระเยซูทรงสอนใหย้กโทษ

17
พระองค์ตรัสกั บเหล่ า
สาวกอีกว่า "จาํเป็นต้อง

มีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที&

(KK) มธ W:II (KQ) อสย UU:KQ; ศคย IQ:IK; มก S:QK-QW
(KR) โยบ KI:IN; ลก U:KQ; ยก R:R (KS) อสย W:KL; ยน R:NS; กจ IR:KI; K ทธ N:IR
(NI) ยน R:QU; IK:IL-II (I) มธ IW:U-T; มก S:QK; I คร II:IS; K ธส I:U; ยด I:II
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ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั(น
2 ถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั( น
ถ่วงเสียที& ทะเล ก็ดีกว่าให้เขา
นาํผู้ เล็กน้อยเหล่านี( คนหนึ& งให้
หลงผิด
3จงระวังตัวให้ดี ถ้าพี& น้องทาํ
การละเมิดต่อท่าน จงเตือนเขา
และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยก
โทษให้เขา
4แม้เขาจะทาํการละเมิดต่อท่าน
วันหนึ& งเจ็ดหน และจะกลับมา
หาท่านทั( งเจ็ดหนในวันเดียวนั(น
แล้วว่า `ฉันกลับใจแล้ว' จงยก
โทษให้เขาเถิด"
5 ฝ่ายอัครสาวกทูลองค์พระผู้
เป็นเจ้าว่า "ขอพระองค์โปรดให้
ความเชื& อของพวกข้าพเจ้ามาก
ยิ&งขึ( น"
6องค์พระผู้ เป็นเจ้าจึงตรัสว่า
"ถ้ าพวกท่ านมี ความเชื& อเท่ า
เมล็ดพันธุ์ ผั กกาดเมล็ดหนึ& ง
ท่านก็จะสั& งต้นสุกะมินนี( ได้ ว่า
`จงถอนขึ( นออกไปปักในทะเล'
และมันจะเชื&อฟังท่าน
ผูร้บัใชที้#ไม่มีบุญคุณต่อนาย

7ในพวกท่านมีคนใดที&มีผู้ รับใช้
ไถนาหรือเลี( ยงแกะ เมื&อผู้รับใช้
คนนั( นกลับมาจากทุ่งนาจะบอก
เขาทีเดียวว่า `เชิญเอนกายลงรับ
ประทานเถิด'
8หรือจะไม่บอกเขาว่า `จงหาให้
เรารับประทานและคาดเอวไว้

ปรนนิบัติเรา จนเราจะกินและ
ดื&มอิ&มแล้ว และภายหลังเจ้าจง
ค่อยกินและดื&มเถิด'
9 นายจะขอบใจผู้ รั บใ ช้ นั( น
เพราะผู้ รับใช้ ได้ทาํตามคาํสั& ง
หรือ เราคิดว่าไม่
10 ฉันใดก็ดี เมื&อท่านทั( งหลาย
ได้กระทาํสิ& งสารพัดซึ& งทรงบัญ-
ชาไว้แก่ท่านนั(น กจ็งพูดด้วยว่า
`ข้าพเจ้าทั( งหลายเป็นผู้ รับใช้ที&
ไม่มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้
กระทาํตามหน้าที&ซึ&งข้าพเจ้าควร
กระทาํเท่านั(น'"
ทรงรกัษาคนโรคเรื+ อนสิบคน

11 ต่อมา เมื& อพระองค์กาํลัง
เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระ
องค์จึงเสด็จเลียบระหว่างแคว้น
สะมาเรียและกาลิลี
12 เมื& อพระองค์เสด็จเข้าไปใน
หมู่บ้านแห่งหนึ& ง มีคนเป็นโรค
เรื( อนสิบคนมาพบพระองค์ ยืน
อยู่แต่ไกล
13 และส่งเสียงร้องว่า "เยซูนาย
เจ้าข้า โปรดได้เมตตาข้าพเจ้า
ทั(งหลายเถิด"
14 เมื& อพระองค์ทอดพระเนตร
เห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่า "จง
ไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด"
ต่อมาเมื& อกาํลังเดินไป เขาทั( ง
หลายกห็ายสะอาด
15 ฝ่ายคนหนึ&งในพวกนั(น เมื&อ
เห็นว่าตัวหายโรคแล้ว จึงกลับ

(N) ลนต IS:IT; สภษ IT:IL; มธ IW:IR (U) มธ IT:KL; มก S:KN (W) ลก IK:NT
(IL) โยบ KK:N; สดด IU:K (II) ลก S:RI; ยน Q:Q (IK) ลนต IN:QU; กดว R:K
(IQ) ลนต IN:I-RS; IQ:I-NK; มธ W:Q; ลก R:IQ (IR) ลก R:KR; IW:QN
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มาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง
16 และกราบลงที& พระบาทของ
พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์
คนนั(นเป็นชาวสะมาเรีย
17 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า "มีสิบ
คนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้า
คนนั(นอยู่ที&ไหน
18 ไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญ
พระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติ
คนนี( "
19 แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั( น
ว่า "จงลุกขึ( นไปเถิด ความเชื&อ
ของเจ้าได้กระทาํให้ตัวเจ้าหาย
ปกติ"

อาณาจักรของพระเจ้า
ไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา

20 เมื& อพวกฟาริสี ทูลถามพระ
องค์ว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะ
มาถึงเมื&อไร พระองค์ตรัสตอบ
เขาว่า "อาณาจักรของพระเจ้าไม่
มาโดยให้เป็นที&สังเกตได้
21 และเขาจะไม่พูดว่า `มาดูนี& '
หรือ `ไปดูโน่น' เพราะ ดูเถิด
อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายใน
ท่านทั(งหลาย"

พระคริสตต์รสัถึงการเสด็จ
กลบัมาครั+ งที#สองของพระองค์
22 พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวก
ว่า "วันนั( นจะมาถึงเมื& อท่านทั( ง
หลายใคร่ จะเห็ นวั นของบุ ตร
มนุษย์สักวันหนึ&ง แต่จะไม่เห็น
23 เขาจะพูดกับท่านทั( งหลายว่า

`มาดูนี& ' หรือ `ไปดูโน่น' อย่า
ออกไป อย่าตามเขา
24 ด้วยว่าเปรียบเหมือนฟ้าแลบ
เมื& อแลบออกจากฟ้ าข้ างหนึ& ง
ก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ& ง
บุตรมนุ ษย์ ก็จะเป็นอย่ างนั( น
แหละในวันของพระองค์
25 ก่อนนั(นจาํเป็นที&พระองค์จะ
ต้องทนทุกข์ทรมานหลายประ-
การ และคนยุคนี( จะปฏิเสธพระ
องค์
26 ในสมัยของโนอาห์เหตุการณ์
ได้เป็นมาแล้วอย่างไร ในสมัย
ของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นไปอย่าง
นั(นด้วย
27 เขาได้กินและดื& ม ได้สมรส
กันและได้ยกให้เป็นสามีภรรยา
กัน จนถึงวันนั(นที&โนอาห์ได้เข้า
ในนาวา และนํ(าได้มาท่วมล้าง
ผลาญเขาเสียทั(งสิ( น
28 ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน
เขาได้กินดื&ม ซื( อขาย หว่านปลูก
ก่อสร้าง
29 แต่ ในวันนั( นที& โลทออกไป
จากเมืองโสโดม ไฟและกาํมะ-
ถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขา
เสียทั(งสิ( น
30 ในวั นที& บุ ตรมนุ ษย์ จะมา
ปรากฏกเ็ป็นเหมือนอย่างนั(น
31 ในวันนั( นคนที&อยู่บนดาดฟ้า
หลังคาบ้าน และของของเขาอยู่
ในบ้าน อย่าให้เขาลงมาเกบ็ของ

(IU) K พกษ IT:KQ (IS) มธ S:KK (KI) ลก IT:KN (KK) มธ S:IR (KN) มธ KQ:KN
(KQ) มธ KQ:KT (KR) มก W:NI; ลก S:KK (KU) ปฐก U:R-IN (KT) ปฐก T:I-IU, IS
(KW) ปฐก IS (KS) ปฐก IS:IU; K ปต K:U (NL) มธ IU:KT (NI) มธ KQ:IT; มก IN:IR
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นั( นไป และคนที&อยู่ตามทุ่ งนา
อย่าให้เขากลับมาเหมือนกัน
32 จงระลึ กถึ งภรรยาของโลท
นั(นเถิด
33 ผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวิตของตน
รอด  ผู้นั(นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใด
จะสู้ เสียชีวิต ผู้นั( นจะได้ชีวิต
รอด
34 เราบอกท่านทั( งหลายว่า ใน
คืนวันนั( นจะมีชายสองคนนอน
ในที&นอนอันเดียวกัน จะทรงรับ
คนหนึ&ง จะทรงละคนหนึ&ง
35 ผู้หญิงสองคนจะโม่แป้งด้วย
กัน จะทรงรับคนหนึ&ง จะทรงละ
คนหนึ&ง
36 ชายสองคนจะอยู่ ในทุ่ งนา
จะทรงรับคนหนึ&ง จะทรงละคน
หนึ&ง"
37 เขาจึ งทู ลถามพระองค์ ว่ า
"จะเกิดขึ( นที& ไหน พระองค์เจ้า
ข้า" พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
"ซากศพอยู่ที&ไหน ฝูงนกอินทรี
จะตอมกันอยู่ที&นั&น"
หญิงม่ายกบัผูพ้ิพากษาอธรรม

18
พระองค์ตรัสคาํอุ ปมา
เรื& องหนึ& งให้เขาฟังเพื& อ

สอนว่า คนทั( งหลายควรอธิษ-
ฐานอยู่เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ
2พระองค์ตรัสว่า "ในนครหนึ& ง
มีผู้พิพากษาคนหนึ& งที&มิได้เกรง
กลัวพระเจ้า และมิได้เห็นแก่
มนุษย์

3ในนครนั( นมีหญิงม่ายคนหนึ& ง
มาหาผู้พิพากษาผู้นั(นพูดว่า `ขอ
แก้ แค้ นศั ตรู ของข้ าพเจ้ าให้
ข้าพเจ้าเถิด'
4 ฝ่ายผู้ พิพากษานั( นไม่ยอมทาํ
จนช้านาน แต่ภายหลังเขานึกใน
ใจว่า `แม้ว่าเราไม่เกรงกลัวพระ
เจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์
5แต่เพราะแม่ม่ายคนนี( มากวน
เราให้ลาํบาก เราจะแก้แค้นให้
เขา เพื& อมิให้นางมารบกวน
บ่อยๆให้เราราํคาญใจ'"
6และองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า
"จงฟังคาํที& ผู้ พิพากษาอธรรมนี(
ได้พูด
7พระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นให้
คนที&พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ผู้
ร้องถึงพระองค์ทั(งกลางวันกลาง
คืนหรือ พระองค์จะอดพระทัย
ไว้ช้านานหรือ
8เราบอกท่านทั( งหลายว่า พระ
องค์จะทรงแก้ แค้นให้ เขาโดย
เรว็ แต่เมื&อบุตรมนุษย์มา ท่าน
จะพบความเชื& อในแผ่นดินโลก
หรือ"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
คนฟาริสีและคนเก็บภาษี

9สาํหรับบางคนที&ไว้ใจในตัวเอง
ว่ าเป็นคนชอบธรรมและได้ดู
ถูกคนอื& นนั( น พระองค์ตรัสคาํ
อุปมานี( ว่า
10 "มีชายสองคนขึ( นไปอธิษฐาน

(NK) ปฐก IS:KU (NN) มธ IL:NS; มก W:NR (NQ) มธ KQ:QL (NR) มธ KQ:QL-QI
(NT) โยบ NS:NL; มธ KQ:KW (I) ลก II:R; รม IK:IK; อฟ U:IW (R) ลก II:W
(T) วว U:IL (W) ฮบ IL:NT; K ปต N:W-S (S) สภษ NL:IK; ลก IL:KS; IU:IR
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ในพระวิหาร คนหนึ& งเป็นพวก
ฟาริสี และคนหนึ&งเป็นพวกเกบ็
ภาษี
11 คนฟาริสีนั( นยืนนึกในใจของ
ตนอธิษฐานว่า `ข้าแต่พระเจ้า
ข้ าพระองค์ ขอบพระคุ ณพระ
องค์ที& ข้าพระองค์ไม่เหมือนคน
อื&นซึ&งเป็นคนฉ้อโกง คนอธรรม
และคนล่วงประเวณี และไม่
เหมือนคนเกบ็ภาษีคนนี(
12 ในสัปดาห์หนึ& งข้าพระองค์
ถืออดอาหารสองหน และของ
สารพัดซึ& งข้าพระองค์หาได้ ข้า
พระองค์ ได้ เอาสิ บชั กหนึ& งมา
ถวาย'
13 ฝ่ายคนเก็บภาษีนั( นยืนอยู่
แต่ไกล ไม่แหงนดูฟ้า แต่ตีอก
ของตนว่า `ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้าพระ
องค์ผู้เป็นคนบาปเถิด'
14 เราบอกท่านทั(งหลายว่า คน
นี( แหละเมื& อกลับลงไปยังบ้าน
ของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ&งกว่า
อีกคนหนึ& งนั( น เพราะว่าทุกคน
ที& ยกตัวขึ( นจะต้องถูกเหยียดลง
แต่ทุกคนที& ได้ถ่อมตัวลงจะต้อง
ถูกยกขึ( น"

พระเยซูทรงอวยพร
แก่เด็กเล็กๆ

(มธ IS:IN-IR)
(มก IL:IN-IU)

15 แล้วเขาอุ้ มทารกมาหาพระ

องค์ เพื&อจะให้พระองค์ทรงถูก
ต้องทารกนั( น แต่เหล่าสาวก
เมื&อเห็นเข้ากห้็ามเขา
16 แต่พระเยซูทรงเรียกเขามา
แล้วตรัสว่า "จงยอมให้เด็ก
เล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขา
เลย เพราะว่าอาณาจักรของ
พระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็ก
เหล่านั(น
17 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า ผู้หนึ&งผู้ใดมิได้รับอา-
ณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็ก
เล็กๆ ผู้นั( นจะเข้าในอาณาจักร
นั(นไม่ได้"

เรื#องเศรษฐีหนุ่ม
(มธ IS:IU-NL)
(มก IL:IT-NI)

18 มี ขุนนางผู้หนึ& งทูลถามพระ
องค์ว่า "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ
ข้าพเจ้าจะทาํประการใดจึงจะได้
ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก"
19 พระเยซูตรัสถามคนนั( นว่า
"ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทาํไม
ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้า
องค์เดียว
20 ท่านรู้ จักพระบัญญัติแล้วซึ& ง
ว่า `อย่าล่วงประเวณีผวัเมียเขา
อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่า
เป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติแก่
บิดามารดาของตน'"
21 คนนั( นจึงทูลว่า "ข้อเหล่านี(
ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั( งแต่เป็น

(II) สดด INR:K; อสย I:IR (IQ) โยบ KK:KS; มธ KN:IK (IR) มธ IS:IN; มก IL:IN
(IU) มธ IW:N; I คร IQ:KL (IT) มธ IW:N; มก IL:IR (IW) มธ IS:IU; มก IL:IT-NL
(IS) สดด WU:R (KL) อพย KL:IK; พบญ R:IU; มก IL:IS; รม IN:S (KI) ฟป N:U
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เดก็ๆมา"
22 เมื& อพระเยซูทรงได้ยินอย่าง
นั(นพระองค์ตรัสแก่เขาว่า "ท่าน
ยังขาดสิ&งหนึ& ง จงไปขายบรรดา
สิ& งของซึ& งท่านมีอยู่และแจกจ่าย
ให้คนอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพย์
สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรา
มา"
23 แต่เมื& อเขาได้ยินอย่างนั( นก็
เป็นทุกข์นัก เพราะเขาเป็นคน
มั&งมีมาก
24 เมื& อพระเยซูทอดพระเนตร
เห็นเขาเป็นทุกข์นัก พระองค์จึง
ตรัสว่า "คนมั& งมีจะเข้าใน
อาณาจักรของพระเจ้าก็ยากจริง
หนา
25 เพราะว่าตัวอูฐจะรอดรูเขม็ก็
ง่ ายกว่าคนมั& งมีจะเข้าในอาณา
จักรของพระเจ้า"
26 ฝ่ายคนทั( งหลายที& ได้ ยินจึง
ว่า "ถ้าอย่างนั(นใครจะรอดได้"
27 แต่พระองค์ตรัสว่า "สิ& งที&
มนุษย์ทาํไม่ได้ พระเจ้าทรง
กระทาํได้"
28 เปโตรจึงทูลว่า "ดูเถิด ข้า
พระองค์ทั( งหลายได้สละทิ( งสิ& ง
สารพัด ติดตามพระองค์มา"
29 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริงแก่ท่ านทั( ง
หลายว่า ถ้าผู้ ใดได้สละเรือน
หรือบิดามารดา หรือพี& น้อง
หรือภรรยา หรือบุตร เพราะ

เห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้า
30 ในเวลานี( ผู้นั( นจะได้รับตอบ
แทนหลายเท่า และในโลกหน้า
จะได้ชีวิตนิรันดร์"

พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง
ความตายและ
การฟื+ นคืนชีพ
ของพระองค์

(มธ KL:IT-IS)
31 พระองค์ทรงพาสาวกสิบสอง
คนไปกับพระองค์แล้วตรัสกับ
เขาว่า "ดูเถิด เราทั(งหลายจะขึ( น
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และสิ& ง
สารพัดซึ& งเหล่าศาสดาพยากรณ์
ได้เขียนไว้ว่าด้วยบุตรมนุษย์นั(น
จะสาํเรจ็
32 ด้วยว่าบุตรมนุษย์นั(นจะต้อง
ถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และ
เขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทาํหยาบ
คายแก่ท่าน ถ่มนํ(าลายรดท่าน
33 เขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย
แล้วในวันที& สามท่านจะเป็นขึ( น
มาใหม่"
34 ฝ่ายเหล่าสาวกมิได้เข้าใจใน
สิ&งเหล่านั(นเลย และคาํนั(นกถู็ก
ซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู้เนื( อ
ความซึ&งพระองค์ตรัสนั(น

ทรงรกัษาคนตาบอด
ใกลเ้มืองเยรีโค

35 ต่อมา เมื&อพระองค์เสดจ็มา
ใกล้เมืองเยรีโค มีคนตาบอดคน
หนึ&งนั&งขอทานอยู่ริมหนทาง

(KK) มธ U:IS; I ทธ U:IS (KQ) สภษ II:KW; มธ IS:KN (KT) โยบ QK:K; ยรม NK:IT
(KW) มธ IS:KT (KS) พบญ NN:S (NL) โยบ QK:IL (NI) สดด KK; อสย RN; มธ IU:KI
(NK) มธ KT:K; ลก KN:I (NQ) มก S:NK; ลก K:RL (NR) มธ KL:KS; มก IL:QU-RK
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36 เมื&อเขาได้ยินเสียงประชาชน
เดินผ่านไป จึงถามว่าเรื&องอะไร
กัน
37 คนพวกนั( นจึ งบอกเขาว่ า
พระเยซูชาวนาซาเรธ็เสดจ็ไป
38 คนตาบอดนั( นจึ ง ร้ องว่ า
"ท่านเยซู บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอ
ทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด"
39 คนที& เดินไปข้างหน้านั( นจึง
ห้ามเขาให้นิ& ง แต่เขายิ&งร้องขึ( น
ว่า "บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรง
เมตตาข้าพระองค์เถิด"
40 พระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั&ง
ให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์
เมื&อเขามาใกล้แล้ว พระองค์ทรง
ถามเขา
41 ว่า "เจ้าปรารถนาจะให้เราทาํ
อะไรให้เจ้า" เขาทูลว่า "พระ
องค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์
เห็นได้"
42 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า "จง
เห็นเถิด ความเชื& อของเจ้าได้
กระทาํให้ตัวเจ้าหายปกติ"
43 ในทันใดนั( น เขาก็เห็นได้
และตามพระองค์ไปพลางถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า และเมื& อ
คนทั( งปวงได้เห็นเช่นนั(นก็สรร-
เสริญพระเจ้า

ศกัเคียสคนเก็บภาษี
ไดร้บัความรอด

19
ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้า
เมืองเยรีโคและกาํลังจะ

ทรงผ่านไป
2ดูเถิด มีชายคนหนึ& งชื& อศัก-
เคียส ผู้ซึ&งเป็นนายด่านภาษีและ
เป็นคนมั&งมี
3 ศักเคียสพยายามจะดูให้ เห็น
พระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใด แต่
ดูไม่เห็นเพราะคนแน่น ด้วยเขา
เป็นคนเตี( ย
4 เขาจึ งวิ& งไปข้ างหน้ าขึ( นต้ น
มะเดื& อเพื& อจะได้เห็นพระองค์
เพราะว่าพระองค์จะเสดจ็ไปทาง
นั(น
5 เมื& อพระเยซู เสด็จมาถึงที& นั& น
พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดู
ศักเคียส แล้วตรัสแก่เขาว่า
"ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะ
ว่าเราจะต้องพักอยู่ ในบ้านของ
ท่านวันนี( "
6แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระ
องค์ด้วยความปรีดี
7 เมื& อคนทั( งปวงเห็นแล้วเขาก็
พากันบ่นว่า "พระองค์เข้าไปพัก
อยู่กับคนบาป"
8 ฝ่ายศักเคียสยืนทูลองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าว่า "ดูเถิด พระองค์เจ้า
ข้า ทรัพย์สิ&งของของข้าพระองค์
ข้ าพระองค์ยอมให้คนอนาถา
ครึ& งหนึ& ง และถ้าข้าพระองค์ได้
ฉ้อโกงของของผู้ใด ข้าพระองค์
ยอมคืนให้เขาสี& เท่า"
9พระเยซูตรัสกับเขาว่า "วันนี(
ความรอดมาถึงครอบครัวนี( แล้ว

(NW) มธ S:KT (QK) ลก IT:IS (QN) ลก R:KU; กจ Q:KI; II:IW
(I) ยชว U:KU; I พกษ IU:NQ (N) ยน IK:KI (T) มธ S:II; ลก R:NL; IR:K
(W) อพย KK:I; ลนต U:R; กดว R:T; I ซมอ IK:N (S) ลก N:W; IN:IU; รม Q:IU; กท N:T
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เพราะคนนี( เป็นลูกของอับราฮัม
ด้วย
10 เพราะว่ าบุตรมนุษย์ ได้มา
เพื&อจะแสวงหาและช่วยผู้ที&หลง
หายไปนั(นให้รอด"
คําอุปมาเกี#ยวกบัเงินสิบมินา

11 เมื& อเขาทั( งหลายได้ยินเหตุ-
การณ์นั( น พระองค์ได้ตรัสคาํ
อุปมาเรื& องหนึ& งให้เขาฟังต่อไป
เพราะพระองค์เสด็จมาใกล้กรุง
เยรูซาเล็มแล้ว และเพราะเขา
ทั( งหลายคิดว่ าอาณาจักรของ
พระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน
12 เหตุฉะนั(นพระองค์จึงตรัสว่า
"มีเจ้านายองค์หนึ& งไปเมืองไกล
เพื& อจะรับอาํนาจมาครองอาณา
จักรแล้วจะกลับมา
13 ท่านจึงเรียกผู้รับใช้ของท่าน
สิบคนมามอบเงินไว้แก่ เขาสิบ
มินา สั&งเขาว่า `จงเอาไปค้าขาย
จนเราจะกลับมา'
14 แต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั(น จึง
ใช้ คณะทู ตตามไปทู ลท่ านว่ า
`เราไม่ ต้ องการให้ ผู้ นี( ครอบ
ครองเรา'
15 ต่อมาเมื& อท่านได้รับอาํนาจ
ครองอาณาจั กรกลั บมาแล้ ว
ท่ านจึ งสั& งให้ เรี ยกผู้ รับใช้ทั( ง
หลายที& ท่านได้ให้ เงินไว้นั( นมา
เพื& อจะได้ รู้ ว่าเขาทุกคนค้าขาย
ได้กาํไรกี&มากน้อย
16 ฝ่ายคนแรกมาบอกว่า `ท่าน

เจ้าข้า เงินมินาหนึ&งของท่านได้
กาํไรสิบมินา'
17 ท่านจึงพูดกับเขาว่า `ดีแล้ว
เจ้าเป็นผู้ รับใช้ที& ดี เพราะเจ้า
สัตย์ซื& อในของเล็กน้อย เจ้า
จงมีอาํนาจครอบครองสิบเมือง
เถิด'
18 คนที& สองมาบอกว่า `ท่าน
เจ้าข้า เงินมินาหนึ&งของท่านได้
กาํไรห้ามินา'
19 ท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกัน
ว่า `เจ้าจงครอบครองห้าเมือง
เถิด'
20 อีกคนหนึ& งมาบอกว่า `ท่าน
เจ้าข้า ดูเถิด นี& เงินมินาหนึ&งของ
ท่าน ซึ&งข้าพเจ้าได้เอาผ้าห่อเกบ็
ไว้
21 เพราะข้าพเจ้ากลัวท่าน ด้วย
ว่าท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเกบ็
ผลซึ&งท่านมิได้ลงแรง และเกี&ยว
ที&ท่านมิได้หว่าน'
22 ท่านจึงตอบเขาว่า `เจ้าผู้รับ
ใช้ชั&ว เราจะปรับโทษเจ้าโดยคาํ
ของเจ้าเอง เจ้าก็รู้หรือว่าเรา
เป็นคนเข้มงวด เกบ็ผลซึ&งเรามิ
ได้ลงแรง และเกี& ยวที& เรามิได้
หว่าน
23 ก็เหตุ ไฉนเจ้ามิ ได้ฝากเงิน
ของเราไว้ที&ธนาคารเล่า เมื&อเรา
มาจะได้รับเงินของเรากับดอก
เบี( ยด้วย'
24 แล้วท่านสั& งคนที& ยืนอยู่ที&นั&น

(IL) มธ IW:II; ลก R:NK; รม R:W (II) กจ I:U
(IK) มธ KR:IQ-NL; มก IN:NQ (IQ) ยน I:II (IT) มธ KR:KI, KN; ลก IU:IL
(KI) มธ KR:KQ (KK) K ซมอ I:IU; โยบ IR:U; มธ IK:NT; KR:KU
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ว่า `จงเอาเงินมินาหนึ& งนั( นไป
จากเขา ให้แก่คนที&มีสิบมินา'
25 (คนเหล่ านั( นบอกท่ านว่ า
`ท่านเจ้าข้า เขามีสิบมินาแล้ว')
26 `เราบอกเจ้าทั( งหลายว่า ทุก
คนที&มีอยู่แล้วจะเพิ&มเติมให้เขา
อีก แต่ผู้ที&ไม่มีแม้ว่าซึ&งเขามีอยู่
นั(นจะต้องเอาไปจากเขา
27 ฝ่ ายพวกศัตรูของเราที& ไม่
ต้ องการให้ เราครอบครองเขา
นั( น จงพาเขามาที&นี& และฆ่าเสีย
ต่อหน้าเรา'"

การเสด็จเขา้มาอย่างผูม้ีชยั
(มธ KI:I-II)
(มก II:I-II)

28 เมื&อพระองค์ตรัสคาํเหล่านั(น
แล้ว พระองค์ทรงดาํเนินนาํหน้า
เขาไปจะขึ( นไปยังกรุงเยรูซาเลม็
29 ต่อมาเมื& อพระองค์เสด็จมา
ใกล้หมู่ บ้ านเบธฟายี และหมู่
บ้านเบธานีบนภูเขาซึ& งเรียกว่า
มะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้
สาวกสองคนของพระองค์ไป
30 สั&งว่า "จงเข้าไปในหมู่บ้านที&
อยู่ตรงหน้า เมื& อเข้าไปแล้วจะ
พบลูกลาตัวหนึ& งผูกอยู่ที& ยังไม่
เคยมีใครขึ( นขี& เลย จงแก้มันจูง
มาเถิด
31 ถ้ามีผู้ ใดถามท่านว่า `ท่าน
แก้มันทาํไม' จงบอกเขาว่า
`เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ลูกลานี( '"

32 สาวกที& รั บใช้นั( นได้ ไปพบ
เหมื อนที& พระองค์ตรัสแก่ เขา
แล้ว
33 เมื& อเขากาํลั งแก้ ลู กลานั( น
พวกเจ้าของก็ถามเขาว่า "ท่าน
แก้ลูกลาทาํไม"
34 ฝ่ายเขาตอบว่า "องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลานี( "
35 แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระ
เยซู และเอาเสื( อของตนปูลงบน
หลังลา และเชิญพระเยซูขึ( น
ทรงลานั(น
36 เมื& อพระองค์เสด็จไป เขา
ทั(งหลายกเ็อาเสื( อผ้าของตนปูลง
ตามหนทาง
37 เมื& อพระองค์เสด็จมาใกล้ที&
ซึ& งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศ
แล้ว เหล่าสาวกทุกคนมีความ
เปรมปรีดิX เพราะบรรดามหกิจซึ&ง
เขาได้เห็นนั(น จึงเริ&มสรรเสริญ
พระเจ้าเสียงดัง
38 ว่า "ขอให ้ พระมหากษัตริย์
ผูที้� เสด็จมาในพระนามขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระเจริญ จง
มีสันติสุขในสวรรค์ และทรง
สง่าราศีในที&สูงสุด"
39 ฝ่ ายฟาริ สี บางคนในหมู่
ประชาชนนั( นทู ลพระองค์ ว่ า
"อาจารย์เจ้าข้า จงห้ามเหล่า
สาวกของท่าน"
40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "เรา
บอกท่านทั( งหลายว่า ถึงคน

(KU) มธ IN:IK; KR:KS; มก Q:KR; ลก W:IW (KW) มก IL:NK
(KS) มธ KI:I; มก II:I; ยน W:I (NK) ลก KK:IN (NR) K พกษ S:IN; มธ KI:T
(NT) ลก IN:IT; IW:QN (NW) สดด IIW:KU; ลก K:IQ; อฟ K:IQ (QL) ฮบก K:II
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เหล่านี( จะนิ&งเสีย ศิลาทั(งหลายก็
ยังจะส่งเสียงร้องทันที"

ทรงกนัแสงเพราะ
กรุงเยรูซาเล็ม

(ลก IN:NQ-NR)
41 ครั( นพระองค์ เสด็จมาใกล้
ทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็
กันแสงสงสารกรุงนั(น
42 ตรัสว่า "ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง
รู้ ในกาลวันนี( ว่า สิ& งอะไรจะให้
สันติสุข แต่เดี` ยวนี( สิ& งนั( นบัง
ซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว
43 ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื&อ
ศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้
เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน
44 แล้วจะเหวี& ยงเจ้ าลงให้ราบ
บนพื( นดิน กับลูกทั( งหลายของ
เจ้าซึ& งอยู่ในเจ้า และเขาจะไม่
ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภาย
ในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รู้เวลา
ที&พระองค์เสดจ็มาเยี&ยมเจ้า"

ทรงชําระพระวิหารอีก
(มธ KI:IK-IU)
(มก II:IR-IW)

45 ฝ่ายพระองค์เสดจ็เข้าในพระ
วิหาร แล้วทรงเริ&มขับไล่คนทั( ง
หลายที&ซื( อขายอยู่นั(น
46 ตรัสแก่เขาว่า "มีพระวจนะ
เขียนไว้ว่า `นิเวศของเราเป็น
นิเวศสาํหรับอธิษฐาน' แต่เจ้า
ทั( งหลายมากระทาํให้เป็น `ถํ �า
ของพวกโจร'"

47 พระองค์ทรงสั& งสอนในพระ
วิหารทุกวัน แต่พวกปุโรหิตใหญ่
พวกธรรมาจารย์ และคนสาํ-
คัญของพลเมืองได้หาช่องที& จะ
ประหารพระองค์เสีย
48 แต่ เขาไม่พบช่องทางที& จะ
กระทาํอะไรได้ เพราะว่าคนทั( ง
ปวงชอบฟังพระองค์มาก
พวกธรรมาจารยถ์ามเกี#ยวกบั

สิทธิอํานาจของพระเยซู
(มธ KI:KN-KT)
(มก II:KT-NN)

20
ต่อมาวันหนึ& งเมื& อพระ
องค์กาํลั งทรงสั& งสอน

คนทั( งปวงในพระ วิ หารและ
ประกาศข่าวประเสริฐ พวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์
และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์
2และทูลพระองค์ว่า "จงบอก
พวกเราเถิด ท่านกระทาํการ
เหล่านี( โดยสิทธิอันใด หรือใคร
ให้สิทธินี( แก่ท่าน"
3พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "เรา
จะถามท่านทั( งหลายสักข้อหนึ& ง
ด้วย จงตอบเราเถิด
4 คือบัพติศมาของยอห์นนั( นมา
จากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์"
5เขาจึงปรึกษากันว่า "ถ้าเราจะ
ว่า `มาจากสวรรค์' ท่านจะถาม
ว่า `เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื& อ
ยอห์นเล่า'
6แต่ถ้าเราจะว่า `มาจากมนุษย์'

(QI) ยน II:NR (QK) กจ IL:NU; รม R:I (QN) ยรม U:N, U (QQ) I พกษ S:T; มธ KQ:K
(QR) มก II:II (QU) อสย RU:T; ยรม T:II (QT) ลก KI:NT; ยน T:IS (QW) ลก KI:NW
(I) มธ KI:KN-KT (K) กจ Q:T; T:KT (Q) ยน I:KU, NI (U) ลก T:KQ-NL
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คนทั( งปวงก็จะเอาหินขว้างเรา
เพราะเขาทั( งหลายถื อกั นว่ า
ยอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์"
7เขาจึงตอบว่าเขาไม่ทราบว่ามา
จากไหน
8พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "เรา
จะไม่บอกท่านทั( งหลายเหมือน
กันว่า เรากระทาํการเหล่านี( โดย
สิทธิอันใด"

คําอุปมาเกี#ยวกบั
คนเช่าสวนที#ชั #วรา้ย

(อสย R:I-T)
9 แล้ วพระองค์ ตั( งต้ นตรั สคาํ
อุปมาให้คนทั( งหลายฟังดังต่อ
ไปนี( ว่า "ยังมีชายคนหนึ& งได้
ทาํสวนองุ่ นและให้ชาวสวนเช่า
แล้วกไ็ปเมืองไกลเสียช้านาน
10 เมื&อถึงเวลาแล้วจึงใช้ผู้รับใช้
คนหนึ& งไปหาคนเช่ าสวนเหล่า
นั(น เพื&อเขาทั( งหลายจะได้มอบ
ผลจากสวนองุ่ นแก่เขาบ้าง แต่
คนเช่าสวนนั(นได้เฆี&ยนตีผู้รับใช้
คนนั(นและไล่ให้กลับไปมือเปล่า
11 แล้วเจ้าของสวนจึงใช้ผู้รับใช้
อีกคนหนึ& ง แต่คนเช่าสวนได้
เฆี& ยนตี และทาํ การน่ าอั ปยศ
ต่างๆแก่ผู้รับใช้นั(นด้วย และได้
ไล่ให้กลับไปมือเปล่า
12 แล้วเจ้าของสวนจึงใช้คนที&
สามไปและคนเช่ าสวนนั( นก็ทาํ
ให้เขาบาดเจบ็ แล้วผลักไสออก
ไป

13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุ่ นจึ งว่า
`เราจะทาํอย่างไรดี เราจะใช้
บุตรชายที& รักของเราไป เมื& อ
เห็นบุตรนั(นพวกเขาคงจะเคารพ
นับถือ'
14 แต่พวกคนเช่าสวนเมื& อเห็น
บุตรนั( นก็ปรึกษากันว่า `คนนี(
แหละเป็นทายาท มาเถิด ให้
เราฆ่าเขาเสีย เพื& อมรดกจะตก
กับเรา'
15 แล้วเขาก็ผลักบุตรนั( นออก
ไปนอกสวนองุ่นฆ่าเสีย เหตุฉะ-
นั( นเจ้าของสวนองุ่ นจะทาํอย่าง
ไรกับเขาเหล่านั(น
16 ท่ านจะมาฆ่ าคนเช่ าสวน
เหล่านั( นเสีย แล้วจะเอาสวน
องุ่ นนั( นให้ผู้อื& นเช่า" คนทั( ง
หลายเมื&อได้ยินดังนั(นจึงว่า "ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั( น
เลย"
17 ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดู เขา
และตรัสว่า "เหตุฉะนั( นพระ
วจนะซึ& งเขียนไว้นั( นหมายความ
อย่างไรกันซึ&งว่า `ศิลาซึ�งช่างก่อ
ไดป้ฏิเสธเสีย ไดก้ลบักลายเป็น
ศิลามุมเอกแลว้'
18 ผู้ใดล้มทับศิลานั(น ผู้นั(นจะ
ต้องแตกหักไป แต่ศิลานั( นจะ
ตกทับผู้ใด ก็จะบดขยี( ผู้นั( นจน
แหลกเป็นผุยผง"

 คําถามเกี#ยวกบัการส่งส่วย
19 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ่และ

(S) มก IK:I-IK (IL) I ธส K:IR (IQ) มธ KT:KI-KN; ยน II:QT-QW; ฮบ I:I-N
(IR) ลก KN:NN (IU) รม II:I, II (IT) สดด IIW:KK
(IW) อสย W:IQ-IR; ดนล K:NQ-NR, QQ-QR; มธ KI:QQ
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พวกธรรมาจารย์รู้อยู่ ว่า พระ
องค์ได้ตรัสคาํอุปมานั( นกระทบ
พวกเขาเอง จึงอยากจะจับพระ
องค์ในเวลานั( นแต่เขากลัวประ-
ชาชน
20 เขาจึงตามดูพระองค์ และ
ใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคน
ชอบธรรมไปสอดแนม หวังจะ
จับผิดในพระดาํรัสของพระองค์
เ พื& อจะมอบพระอง ค์ ไ ว้ ใน
อาํนาจและอาชญาของเจ้าเมือง
21 คนเหล่านั( นจึงทูลถามพระ
องค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทั( งหลายทราบอยู่ว่า ท่านกล่าว
และสั& งสอนล้ วนแต่ความจริ ง
และมิได้เลือกหน้าผู้ ใด แต่สั& ง
สอนทางของพระเจ้าจริงๆ
22 การที& จะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์
นั( นถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
หรือไม่"
23 ฝ่ายพระองค์ทรงหยั&งรู้อุบาย
ของเขาจึงตรัสแก่เขาว่า "ท่าน
ทั(งหลายทดลองเราทาํไม
24 จงให้ เราดู เงิ นตราเหรียญ
หนึ& งเถิด รูปและคาํจารึกนี( เป็น
ของใคร" เขาทูลตอบว่า "ของ
ซีซาร์"
25 แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า
"ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์
และของของพระเจ้าจงถวายแด่
พระเจ้า"
26 คนเหล่ านั( นจั บผิ ดในพระ

ดาํรัสของพระองค์ต่อหน้าประ-
ชาชนไม่ได้ และเขากป็ระหลาด
ใจในพระดาํ รั สตอบของพระ
องค์จึงนิ&งไป
ทรงตอบพวกสะดูสีเกี#ยวกบั

การเป็นขึ+ นมาอีก
(มธ KK:KN-NN)
(มก IK:IW-KT)

27 ยังมีพวกสะดูสีบางคนมาหา
พระองค์ ซึ& งเขาทั( งหลายว่าการ
ฟื( นขึ( นมาจากความตายนั( นไม่มี
เขาจึงทูลถามพระองค์
28 ว่า "อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้
เขียนสั& งข้าพเจ้าทั( งหลายไว้ ว่า
`ถ ้าชายผู ้ ใดตายและมีภรรยา
แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น ้องชายรับ
พี� สะใภ้นั � นไว ้เป็ นภรรยาของ
ตนเพื�อสืบเชื� อสายของพี�ชายไว'้
29 ยังมีพี& น้องผู้ชายเจ็ดคน พี&
หัวปีมีภรรยาแล้วกต็ายไม่มีบุตร
30 แล้วน้องที&สองก็รับหญิงนั( น
เป็นภรรยา แล้วเขาก็ตายไม่มี
บุตร
31 ที& สามนั( นก็รับหญิงนั( นเป็น
ภรรยา ทั( งเจ็ดคนก็เหมือนกัน
ไม่มีบุตร แล้วกต็าย
32 ที&สุดผู้หญิงนั(นกต็ายด้วย
33 เหตุฉะนั(น ในวันที&จะฟื( นขึ( น
มาจากความตาย หญิงนั( นจะ
เป็นภรรยาของใคร ด้วยนาง
ได้เป็นภรรยาของชายทั( งเจด็นั( น
แล้ว"

(KL) มธ KK:IR (KI) มธ KK:IU; มก IK:IQ
(KR) มธ IT:KQ-KT; รม IN:T; I ปต K:IN-IT
(KT) มธ KK:KN-NN; มก IK:IW-KT; กจ KN:U-W
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34 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "คน
ในโลกนี( มีการสมรสกัน และยก
ให้เป็นสามีภรรยากัน
35 แต่เขาเหล่านั( นที& สมควรจะ
บรรลุถึ งโลกหน้าและบรรลุถึ ง
การฟื( นขึ( นมาจากความตาย  ไม่
มีการสมรสกันหรือยกให้ เป็น
สามีภรรยากัน
36 และเขาจะตายอี ก ไ ม่ ไ ด้
เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์
เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็น
ลูกแห่งการฟื( นขึ( นมาจากความ
ตาย
37 แต่คนที&ตายจะถูกชุบให้เป็น
ขึ( นมาใหม่นั(น โมเสสกยั็งได้สาํ-
แดงในเรื&องพุ่มไม้ คือที&ได้เรียก
องค์พระผู้เป็นเจ้าว่า `เป็นพระ
เจา้ของอับราฮัม เป็นพระเจา้
ของอิสอัค และเป็นพระเจา้ของ
ยาโคบ'
38 พระองค์มิ ได้ทรงเป็นพระ
เจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระ
เจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจาํเพาะ
พระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู่"

พวกธรรมาจารยไ์ม่สามารถ
ที#จะตอบพระเยซูได้
(มธ KK:QI-QU)
(มก IK:NR-NT)

39 ธรรมาจารย์บางคนจึงทูลว่า
"อาจารย์เจ้าข้า ท่านพูดดีแล้ว"
40 หลังจากนั( น พวกเขาก็ไม่
กล้าจะทูลถามพระองค์ต่อไปอีก

41 พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า
"ที& คนทั( งหลายว่า พระคริสต์
ทรงเป็นบุตรของดาวิดนั( นเป็น
ได้อย่างไร
42 ด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าว
ไว้ในหนังสือสดุดีว่า `องค์พระ
ผูเ้ป็นเจา้ตรัสกับองค์พระผู ้เป็น
เจา้ของขา้พเจา้ว่า จงนั� งที�ขวา
มือของเรา
43 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู
ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของ
ท่าน'
44 ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่า
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่าน
จะเป็นบุตรของดาวิดอย่ างไร
ได้"

พระเยซูทรงกล่าวโทษ
พวกธรรมาจารย์
(มธ KN:I-NU)

(มก IK:NW-QL)
45 เมื& อคนทั( งหลายกาํลังฟังอยู่
พระองค์ จึงตรัสกับเหล่าสาวก
ของพระองค์ว่า
46 "จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้
ดี ผู้ที& ชอบสวมเสื( อยาวเดินไป
มา ชอบให้คนคาํนับกลางตลาด
ชอบนั& งที&สูงในธรรมศาลาและที&
อันมีเกียรติในการเลี( ยง
47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย
และอธิษฐานโอ้อวดเสียยืดยาว
เขาทั( งหลายนั( นจะได้ รับพระ
อาชญามากยิ&งขึ( น"

(NR) ฟป N:II (NU) รม W:KN; I คร IR:QK (NT) อพย N:I; กจ T:NL (NW) รม U:IL
(QI) มธ KK:QI; มก IK:NR (QK) สดด IIL:I; กจ K:NQ (QQ) กจ IN:KK-KN; รม I:N
(QR) มธ KN:I; มก IK:NW (QU) มธ KN:R; ลก II:QN; IQ:T (QT) มธ U:R-U; KN:IQ
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เงินถวายของหญิงม่าย
(มก IK:QI-QQ)

21
พระองค์เงยพระพักตร์
ทอดพระเนตรเห็นคน

มั& งมีทั( งหลายนาํเงินมาใส่ในตู้
เกบ็เงินถวาย
2 พระองค์ทอดพระเนตรเห็น
หญิงม่ายคนหนึ& งเป็นคนจนนาํ
เหรี ยญทองแดงสองอั นมาใส่
ด้วย
3พระองค์ตรัสว่า "เราบอก
ความจริ งแก่ ท่ านทั( งหลายว่ า
หญิงม่ ายจนคนนี( ได้ ใส่ ไว้มาก
กว่าคนทั(งปวงนี(
4 เพราะว่าคนทั( งปวงนี( ได้ เอา
เงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย
แด่พระเจ้า แต่ผู้หญิงนี( ขัดสน
ที&สุด ยังได้เอาเงินที&มีอยู่สาํหรับ
เลี( ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด"
ทรงเทศนาที#ภูเขามะกอกเทศ

(มธ KQ-KR; มก IN)
5เมื&อบางคนพูดชมพระวิหารว่า
ได้ตกแต่งไว้ ด้ วยศิลางามและ
เครื&องถวาย พระองค์จึงตรัสว่า
6"สิ& งเหล่านี( ที&ท่านทั( งหลายเห็น
วันหนึ& งศิลาที& ซ้อนทับกันอยู่ที&นี&
ซึ&งจะไม่ถูกทาํลายลงกห็ามิได้"
7 เขาทั( งหลายทูลถามพระองค์
ว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า เหตุ-
การณ์เหล่านี( จะบังเกิดขึ( นเมื&อไร
สิ& งไรเป็นหมายสาํคัญว่าการณ์
ทั(งปวงนี( จวนจะบังเกิดขึ( น"

เสน้ทางของคนยุคนี+
(มธ KQ:Q-IQ)

8พระองค์จึงตรัสว่า "ระวังให้ดี
อย่าให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้หลง
ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้าง
นามของเราและว่า `เราเป็น
พระคริสต์' และว่า `เวลานั( น
ใกล้เข้ามาแล้ว' ท่านทั( งหลาย
อย่าตามเขาไปเลย
9เมื& อท่านทั( งหลายจะได้ยินถึง
การสงครามและการจลาจล อย่า
ตกใจกลัว เพราะว่าสิ& งเหล่านั( น
จาํต้องเกิดขึ( นก่อน แต่ที& สุด
ปลายยังจะไม่มาทันที"
10 แล้วพระองค์ตรัสแก่ เขาว่า
"`ประชาชาติจะลุกขึ� นต่อสูป้ระ-
ชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู ้ราช
อาณาจกัร'
11 ทั( งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ในที& ต่างๆ และจะเกิดกันดาร
อาหารและโรคระบาดอย่างร้าย
แรง และจะมีความวิบัติอันน่า
กลัว และหมายสาํคัญใหญ่ๆ
จากฟ้าสวรรค์
12 แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั( น
เขาจะจับท่านไว้ และจะข่มเหง
ท่ านและมอบท่ านไว้ ในธรรม
ศาลาและในคุก และพาท่าน
ไปต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมือง
เพราะเหตุนามของเรา
13 การนั( นจะเกิดแก่ท่าน เพื& อ
ท่านจะได้เป็นพยาน

(I) มก IK:QI (K) มก IK:QK (N) K คร W:IK (Q) K คร W:IK (R) มธ KQ:I; มก IN:I
(U) อสย UQ:IL; พคค K:U (W) มธ KQ:Q; มก IN:R; อฟ R:U (S) วว U:Q (IL) มธ KQ:T
(II) วว U:IK (IK) มก IN:S; ยน IU:K (IN) ฟป I:IK; K ธส I:R (IQ) มธ IL:IS
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14 เหตุฉะนั( น ท่านทั( งหลาย
ต้องปลงใจไว้ว่า จะไม่คิดนึก
ก่อนว่าจะแก้ตัวอย่างไร
15 ด้วยว่า เราจะให้ปากและ
ปัญญาแก่ท่าน ซึ&งศัตรูทั(งหลาย
ของท่านจะต่อต้านและคัดค้าน
ไม่ได้
16 แม้แต่บิดามารดาญาติพี&น้อง
และมิ ตรสหายจะทรยศท่ าน
และพวกเขาจะฆ่าบางคนในพวก
ท่านเสีย
17 คนทั( งปวงจะเกลียดชังท่าน
เพราะเหตุนามของเรา
18 แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ& ง
จะเสียไปกห็ามิได้
19 ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความ
อดทนของท่าน

การทําลายกรุงเยรูซาเล็ม
ในอนาคต

(มธ KQ:IR-KI; มก IN:IQ)
20 เมื& อท่ านเห็ นกองทั พทั( ง
หลายมาตั( งล้อมรอบกรุงเยรูซา-
เลม็ เมื&อนั(นจงรู้ว่าวิบัติของกรุง
นั(นกใ็กล้เข้ามาแล้ว
21 เวลานั( นให้ ผู้ ที& อยู่ ในแคว้น
ยูเดียหนีไปยังภูเขาและผู้ที& อยู่
ในกรุงให้ออกไป และผู้ที& อยู่
บ้านนอกอย่าให้เข้ามาในกรุง
22 เพราะว่าเวลานั(นเป็นวันแห่ง
การแก้แค้นเพื&อจะให้สิ& งสารพัด
ที&เขียนไว้นั(นสาํเรจ็
23 แต่ในวันเหล่านั( น วิบัติแก่

หญิงที&มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกิน
นมอยู่ เพราะว่าจะมีความทุกข์
ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดิน และ
จะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองนี(
24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และ
ต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทั&ว
ทุกประชาชาติ และคนต่างชาติ
จะเหยียบยํ&ากรุงเยรูซาเล็ม จน
กว่าเวลากาํหนดของคนต่างชาติ
นั(นจะครบถ้วน

การเสด็จกลบัมาดว้ย
สง่าราศีของพระคริสต์

(มธ KQ:KS-NI)
(มก IN:KQ-KT)

25 จะมีหมายสาํคัญที& ดวงอา-
ทิตย์ ที&ดวงจันทร์ และที&ดวงดาว
ทั( งปวง และบนแผ่นดินก็จะมี
ความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆซึ& ง
มีความฉงนสนเท่ ห์เพราะเสียง
กึกก้องของทะเลและคลื&น
26 จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไป
เพราะความกลัว และเพราะสัง-
หรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ& งจะบังเกิด
ในโลก ด้วยว่า `บรรดาสิ� งที�
มี อํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือน
สะทา้นไป'
27 เมื& อนั( น เขาจะเห็นบุตร
มนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรง
ฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอัน
มาก
28 เมื& อเหตุการณ์ทั( งปวงนี( เริ& ม
จะบังเกิดขึ( นนั(น  จงยืดตัวและ

(IR) กจ U:IL (IU) มคา T:U; มก IN:IK (IT) มธ IL:KK (IW) มธ IL:NL; ลก IK:T
(KL) มธ KQ:IR (KK) อสย UN:Q; ดนล S:KQ (KN) มธ KQ:IS (KQ) ดนล S:KT; IK:T
(KR) อสย IN:S; มธ KQ:KS (KU) มธ KQ:KS (KT) ดนล T:IN; มธ IU:KT (KW) รม W:IS
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ผงกศีรษะขึ( น ด้วยการไถ่ท่าน
ใกล้จะถึงแล้ว"

คําอุปมาเกี#ยวกบัตน้มะเดื#อ
(มธ KQ:NK-NN)
(มก IN:KW-KS)

29 พระองค์ตรัสคาํอุปมาแก่เขา
ว่า "จงดูต้นมะเดื&อและต้นไม้ทั(ง
ปวงเถิด
30 เมื&อผลิใบออกแล้ว ท่านทั( ง
หลายก็เห็นและรู้อยู่เองว่า ฤดู
ร้อนจวนจะถึงแล้ว
31 เช่นนั( นแหละ เมื& อท่านทั( ง
หลายเห็นเหตุการณ์ เหล่ านั( น
เกิดขึ( น ก็ให้รู้ ว่าอาณาจักรของ
พระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว
32 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า คนในชั& วอายุนี( จะไม่
ล่วงลับไปจนกว่าสิ& งทั( งปวงนี( จะ
สาํเรจ็
33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อย
คาํของเราจะสูญหายไปหามิได้
เลย

จงเฝ้าระวงัและอธิษฐาน
34 แต่จงระวังตัวให้ดี เกลือกว่า
ในเวลาหนึ& งเวลาใดใจของท่าน
จะล้นไปด้วยอาการกินและดื& ม
และด้วยการเมา และด้วยคิด
กังวลถึงชีวิตนี(  แล้วเวลานั( นจะ
มาถึงท่านโดยไม่ทันรู้ตัว
35 เพราะว่าวันนั( นจะมาดุจบ่วง
แร้ วถึ งคนทั( งปวงที& อ ยู่ ทั& ว
พื( นแผ่นดินโลก

36 เหตุฉะนั( น จงเฝ้าระวังและ
อธิษฐานอยู่ ทุกเวลา เพื& อท่าน
ทั( งหลายสมควรที& จะพ้นเหตุ-
การณ์ทั( งปวงซึ& งจะบั งเกิ ดมา
นั( น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตร
มนุษย์ได้"
37 กลางวันพระองค์ทรงสั& งสอน
ในพระวิหาร และกลางคืนก็
เสด็จออกไปประทับที& ภูเขาชื& อ
มะกอกเทศ
38 คนทั( งปวงก็มาหาพระองค์
ในพระวิหารแต่เช้าตรู่เพื&อจะฟัง
พระองค์

ยูดาสตกลงว่า
จะทรยศพระเยซู
(มธ KU:IQ-IR)
(มก IQ:IL-II)

22
เทศกาลเลี( ยงขนมปังไร้
เชื( อที& เรียกว่าปัสกามา

ใกล้แล้ว
2 พวกปุ โรหิ ตใหญ่ กั บพวก
ธรรมาจารย์หาช่องทางว่าเขาจะ
ฆ่าพระองค์ได้อย่างไร เพราะ
เขากลัวประชาชน
3 ฝ่ายซาตานเข้ าดลใจยูดาสที&
เรียกว่าอิสคาริโอทที& นับเข้าใน
พวกสาวกสิบสองคน
4ยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกปุ-
โรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่า
จะทรยศพระองค์ให้เขาได้ด้วย
วิธีใด
5คนเหล่านั(นดีใจ และตกลงกับ

(KS) มธ KQ:NK; มก IN:KW (NN) อสย QL:W (NQ) มธ KQ:QK (NR) I ธส R:K; วว N:N
(NU) สดด I:R; มธ KQ:QK; มก IN:NN (NT) ลก KK:NS; ยน W:I (I) มธ KU:K; มก IQ:I
(K) สดด K:K; ยน II:QT; กจ Q:KT (N) มธ IL:K; มก IQ:IL; ยน IN:K (R) ศคย II:IK
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ยูดาสว่าจะให้เงิน
6ยูดาสจึงให้สัญญา และคอยหา
โอกาสที&จะทรยศพระองค์ให้แก่
เขาเมื&อว่างคน

การเตรียมสําหรบั
งานเลี+ ยงปัสกา

(มธ KU:IT-IS; มก IQ:IK)
7 พอถึ งวันกิ นขนมปั งไร้ เชื( อ
เมื& อเขาต้องฆ่าลูกแกะสาํหรับ
ปัสกา
8พระองค์จึงทรงใช้เปโตรและ
ยอห์นไปสั&งว่า "จงไปจัดเตรียม
ปัสกาให้เราทั(งหลายกิน"
9 เขาทูลถามพระองค์ว่า "พระ
องค์ทรงปรารถนาจะให้ ข้าพระ
องค์ทั(งหลายจัดเตรียมที&ไหน"
10 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ดู
เถิด เมื&อท่านเข้าไปในกรุงก็จะ
มีชายคนหนึ& งทูนหม้อนํ(ามาพบ
ท่าน เขาจะเข้าไปเรือนไหน จง
ตามเขาไปในเรือนนั(น
11 จงพู ดกั บเจ้ าของเรื อนว่ า
`พระอาจารย์ ให้ ถามท่ านว่ า
"ห้องที& เราจะกินปัสกากับเหล่า
สาวกของเราได้นั(นอยู่ที&ไหน"'
12 เจ้าของเรือนจะชี( ให้ท่านเห็น
ห้องใหญ่ชั( นบนที&ตกแต่งไว้แล้ว
ที&นั&นแหละจงจัดเตรียมไว้เถิด"
13 เขาทั( งสองจึ งไปและพบ
เหมือนคาํที&พระองค์ได้ตรัสแก่
เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้
พร้อม

การเลี+ ยงปัสกา
(มธ KU:KL; มก IQ:IT)

(ยน IN)
14 เมื&อถึงเวลาพระองค์ทรงเอน
พระกายลงเสวยพร้อมกับอัคร-
สาวกสิบสองคน
15 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "เรามี
ความปรารถนาอย่างยิ& งที&จะกิน
ปัสกานี( กับพวกท่าน ก่อนเราจะ
ต้องทนทุกข์ทรมาน
16 ด้วยเราบอกท่านทั( งหลายว่า
เราจะไม่กินปัสกานี( อีกจนกว่าจะ
สาํเรจ็ในอาณาจักรของพระเจ้า"
17 พระองค์ทรงหยิบถ้วย ขอบ
พระคุณแล้วตรัสว่า "จงรับถ้วย
นี( แบ่งกันดื&ม
18 เพราะเราบอกท่านทั( งหลาย
ว่า เราจะไม่ดื& มนํ(าองุ่ นจากเถา
องุ่ นต่อไปอีกจนกว่าอาณาจักร
ของพระเจ้าจะมา"

ทรงประทานพิธีระลึกถึง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า
(มธ KU:KU-KS)

19 พระองค์ ทรงหยิบขนมปั ง
ขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่เขา
ทั(งหลายตรัสว่า "นี& เป็นกายของ
เรา ซึ& งได้ให้สาํหรับท่านทั( ง
หลาย จงกระทาํอย่างนี( ให้เป็นที&
ระลึกถึงเรา"
20 เมื&อรับประทานแล้ว จึงทรง
หยิบถ้วยกระทาํเหมือนกันตรัส
ว่า "ถ้วยนี( เป็นพันธสัญญาใหม่

(U) สดด QI:S (T) มธ KU:IT-IS; มก IQ:IK-IU (IN) ลก IS:NK
(IQ) มธ KU:KL; มก IQ:IT (IU) ลก IQ:IR; กจ IL:QI; วว IS:S
(IW) มธ KU:KS; มก IQ:KR (IS) มธ KU:KU; มก IQ:KK; I คร II:KN (KL) I คร IL:IU
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โดยโลหิตของเราซึ& งเทออกเพื&อ
ท่านทั(งหลาย

อคัรสาวกผูห้นึ#ง
จะทรยศพระเยซู
(มธ KU:KI-KR)
(มก IQ:IW-KI)

21 แต่ดูเถิด มือของผู้ที& จะ
ทรยศเรากอ็ยู่กับเราบนโต๊ะ
22 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไป
เหมื อนได้ทรงดาํ ริ ไว้แต่ ก่ อน
แล้ว แต่วิบัติแก่ผู้นั( นที& ทรยศ
พระองค์"
23 เหล่ าสาวกจึ งเริ& มถามกั น
และกันว่า จะเป็นใครในพวกเขา
ที&จะกระทาํการนั(น

ยากอบและยอหน์
อยากเป็นใหญ่

24 มีการเถียงกันด้วยว่าจะนับ
ว่าใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที&สุด
25 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"กษัตริ ย์ ของคนต่างชาติ ย่ อม
เป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ที&มีอาํ-
นาจเหนือเขานั(น เขาเรียกว่าเจ้า
บุญนายคุณ
26 แต่พวกท่านจะหาเป็นอย่าง
นั( นไม่ ผู้ ใดในพวกท่านที& เป็น
ใหญ่ที&สุด ให้ผู้นั( นเป็นเหมือน
ผู้ เล็กน้อยที&สุด และผู้ใดเป็น
นาย ให้ผู้นั( นเป็นเหมือนคนรับ
ใช้
27 ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่า ผู้ที&
เอนกายลงรับประทานหรือผู้รับ

ใช้ ผู้ที& เอนกายลงรับประทานมิ
ใช่หรือ แต่ว่าเราอยู่ท่ามกลาง
ท่านทั(งหลายเหมือนผู้รับใช้

อคัรสาวกจะพิพากษา
พวกอิสราเอล

ในอาณาจักรของพระเจ้า
28 ฝ่ายท่านทั( งหลายเป็นคนที&
ได้อยู่กับเราในเวลาที& เราถูกทด
ลอง
29 และพระบิดาของเราได้ทรง
จัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่
เราอย่างไร เราก็จะจัดเตรียม
อาณาจักรมอบให้แก่ ท่ านทั( ง
หลายเหมือนกัน
30 คือท่านทั( งหลายจะกินและ
ดื& มที& โต๊ ะของเราในอาณาจักร
ของเรา และจะนั& งบนที&นั& ง
พิพากษาพวกอิสราเอลสิบสอง
ตระกูล"

ทรงพยากรณถ์ึง
การปฏิเสธของเปโตร

(มธ KU:NN-NR)
(มก IQ:KS-NI)

31 และองค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัส
ว่า "ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด
ซาตานได้ขอท่ านไว้เพื& อจะฝัด
ร่อนท่านเหมือนฝัดข้าวสาลี
32 แต่ เราได้ อธิ ษฐานเผื& อตั ว
ท่าน เพื& อความเชื& อของท่านจะ
ไม่ได้ขาด และเมื& อท่านได้หัน
กลับแล้ว จงชูกาํลังพี& น้องทั( ง
หลายของท่าน"

(KI) สดด QI:S; มธ KU:KI (KK) มธ KU:KQ (KN) มธ KU:KK (KQ) มก S:NQ; ลก S:QU
(KR) มธ KL:KR; มก IL:QK (KU) มธ KL:KU (KT) มธ KL:KW; ลก IK:NT (KW) ฮบ K:IW
(KS) มธ KQ:QT (NL) สดด QS:IQ; มธ W:II (NI) อมส S:S; I ปต R:W (NK) ยน IT:S
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33 ฝ่ ายเขาจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์
พร้อมแล้วที& จะไปกับพระองค์
ถึ งจะต้องติ ดคุกและถึ งความ
ตายกด็ี"
34 พระองค์ตรัสว่า "เปโตรเอ๋ย
เราบอกท่านว่าวันนี( ก่อนไก่ขัน
ท่านจะปฏิเสธว่าไม่ รู้ จักเราถึง
สามครั(ง"

เหล่าสาวกออกไป
พรอ้มกบัคําทรงเตือน

35 พระองค์ จึ งตรัสถามเหล่ า
สาวกว่า "เมื& อเราได้ใช้ท่านทั( ง
หลายออกไปโดยไม่มีถุงเงิน ไม่
มีย่าม ไม่มีรองเท้านั(น ท่านขัด
สนสิ& งใดบ้างหรือ" เขาทั(งหลาย
ทูลตอบว่า "ไม่ขาดสิ&งใดเลย"
36 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"แต่เดี`ยวนี( ใครมีถุงเงินให้เอาไป
ด้วย และย่ามกใ็ห้เอาไปเหมือน
กัน และผู้ใดที&ไม่มีดาบกใ็ห้ขาย
เสื( อคลุมของตนไปซื( อดาบ
37 ด้วยเราบอกท่านทั( งหลายว่า
พระวจนะซึ& งเขี ยนไว้แล้ วนั( น
ต้องสาํเร็จในเรา คือว่า `ท่าน
ถูกนับเข ้ากับบรรดาผู ้ละเมิด'
เพราะว่าคาํพยากรณ์ที&เล็งถึงเรา
นั(นจะสาํเรจ็"
38 เขาทูลตอบว่า "พระองค์เจ้า
ข้า ดูเถิด มีดาบสองเล่ม" พระ
องค์ตรัสกับเขาว่า "พอเสียที
เถอะ"

พระเยซูในสวนเกทเสมนี
(มธ KU:NU-QU)

(มก IQ:NK-QK; ยน IW:I)
39 ฝ่ายพระองค์เสด็จออกไปยัง
ภูเขามะกอกเทศตามเคย และ
เหล่ าสาวกของพระองค์ก็ตาม
พระองค์ไปด้วย
40 เมื&อมาถึงที&นั&นแล้ว พระองค์
ตรัสกับเขาทั( งหลายว่า "จง
อธิษฐานเพื& อมิให้เข้าในการทด
ลอง"
41 แล้วพระองค์ดาํเนินไปจาก
เขาไกลประมาณขว้างหินตกและ
ทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน
42 ว่า "พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระ
องค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี(
เลื& อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด
แต่อย่างไรกด็ีอย่าให้เป็นไปตาม
ใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์เถิด"
43 ทู ตสวรรค์ องค์ หนึ& งจาก
สวรรค์ มาปรากฏแก่ พระองค์
ช่วยชูกาํลังพระองค์
44 เมื& อพระองค์ทรงเป็นทุกข์
มากนักพระองค์ยิ& งปลงพระทัย
อธิษฐาน พระเสโทของพระองค์
เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึง
ดินเป็นเมด็ใหญ่
45 เมื& อทรงอธิษฐานเสร็จและ
ลุกขึ( นแล้ว พระองค์เสด็จมาถึง
เหล่าสาวก พบเขานอนหลับอยู่
ด้วยกาํลังทุกข์โศก

(NQ) มธ KU:NN; มก IQ:KS (NR) มธ IL:S; มก U:W (NT) อสย RN:IK; มก IR:KW
(NS) มธ KU:NU; ลก KI:NT (QL) มธ KU:NU; มก IQ:NK (QI) มธ KU:NS; มก IQ:NR
(QK) ยน Q:NQ; R:NL; U:NW; W:KS (QN) มธ Q:II (QQ) ยน IK:KT; ฮบ R:T
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46 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"นอนหลับทาํไม จงลุกขึ( นอธิษ-
ฐานเพื&อท่านจะไม่เข้าในการทด
ลอง"

พระเยซูทรงถูกทรยศ
ดว้ยการจุบ

(มธ KU:QT-RU)
(มก IQ:QN-RL)

47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคาํ
ดูเถิด มีคนเป็นอันมาก และ
ผู้ที&ชื&อว่า ยูดาส เป็นคนหนึ&งใน
สาวกสิบสองคนนาํหน้าเขามา
ยูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื& อจุบ
พระองค์
48 แต่พระเยซู ตรัสถามเขาว่ า
"ยูดาส ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์
ด้วยการจุบหรือ"
49 เมื&อคนทั( งปวงที&อยู่รอบพระ
องค์เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อ
ไป เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้าข้า ให้เราเอาดาบ
ฟันเขาหรือ"
50 และมีคนหนึ& งในเหล่าสาวก
ได้ฟันผู้ รับใช้คนหนึ& งของมหา
ปุโรหิต ถูกหูข้างขวาของเขาขาด
51 แต่พระเยซูตรัสว่า "พอเสียที
เถอะ" แล้วพระองค์ทรงถูกต้อง
ใบหูคนนั(นให้เขาหาย
52 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สแก่ พวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกนายทหาร
รักษาพระวิหาร และพวกผู้
ใหญ่ที&ออกมาจับพระองค์นั( นว่า

"ท่ านทั( งหลายเห็นเราเป็นโจร
หรือจึงถือดาบถือตะบองออก
มา
53 เมื& อเราอยู่กับท่านทั( งหลาย
ในพระวิหารทุกๆวัน ท่านกม็ิได้
ยื&นมือออกจับเรา แต่เวลานี( เป็น
ทีของท่ านและเป็นอาํนาจแห่ง
ความมืด"

พระเยซูทรงถูกจับ
เปโตรปฏิเสธพระองค์
(มธ KU:RT, US-TR)

(มก IQ:RN-RQ, UU-TK)
54 เขากจั็บพระองค์พาเข้าไปใน
บ้านมหาปุโรหิต เปโตรติดตาม
ไปห่างๆ
55 เมื& อเขาก่ อไฟที& กลางลาน
บ้านและนั& งลงด้วยกันแล้ว เป-
โตรกน็ั&งอยู่ท่ามกลางเขา
56 มีสาวใช้คนหนึ& งเห็นเปโตร
นั& งอยู่ใกล้ไฟ จึงเพ่งดูแล้ว
ว่า "คนนี( ได้อยู่กับผู้นั(นด้วย"
57 แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์ว่า
"แม่เอ๋ย คนนั(นข้าไม่รู้จัก"
58 สักครู่หนึ&ง มีอีกคนหนึ&งเห็น
เปโตรจึงว่า "เจ้าเป็นคนหนึ&งใน
พวกนั(นด้วย" เปโตรจึงว่า "พ่อ
เอ๋ย ข้ามิได้เป็น"
59 อยู่ มาประมาณอี กชั& วโมง
หนึ& งมีอีกคนหนึ& งยืนยันแข็งแรง
ว่า "แน่แล้ว คนนี( อยู่กับเขาด้วย
เพราะเขาเป็นชาวกาลิลี"
60 แต่เปโตรพูดว่า "พ่อเอ๋ย ที&

(QU) I พศด IU:II; ลก S:NK (QT) มธ KU:QT; มก IQ:QN; ยน IW:N (QW) สภษ KT:U
(RL) มธ KU:RI (RK) มธ KU:RR; ลก KN:NK (RN) ลก IS:QT-QW; ยน IK:KT
(RQ) อสย RN:T; มธ KU:RT (RR) มธ KU:US (RW) มธ KU:TI (RS) มธ KU:TN
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ท่านว่านั( นข้าไม่รู้ เรื& อง" เมื& อ
เปโตรกาํลังพูดยังไม่ทันขาดคาํ
ในทันใดนั(นไก่กขั็น
61 อง ค์ พระ ผู้ เ ป็ น เ จ้ าทรง
เหลียวดูเปโตร แล้วเปโตรก็
ระลึกถึ งคาํขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าซึ& งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขา
ว่า "ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธ
เราถึงสามครั(ง"
62 แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอก
ร้องไห้เป็นทุกข์นัก

พระเยซูทรงถูก
เยาะเยย้และโบยตี
(มธ KU:UT-UW)

(มก IQ:UR)
63 ฝ่ายคนที& คุมพระเยซูก็เยาะ
เย้ยโบยตีพระองค์
64 และเมื&อเขาเอาผ้าผูกปิดพระ
เนตรของพระองค์แล้ว เขาจึง
ตบพระพักตร์พระองค์ถามพระ
องค์ว่า "จงพยากรณ์เถอะว่า
ใครตบเจ้า"
65 และเขาพูดคาํหมิ& นประมาท
แก่พระองค์อีกหลายประการ

พระเยซูต่อหนา้สภา
(มธ KU:RS-UW)
(มก IQ:RR-UR)

66 ครั( นรุ่ งเช้ าพวกผู้ ใหญ่ของ
พลเมื องกั บพวกปุ โรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุม
กัน และเขาพาพระองค์เข้าไปใน
ศาลสูงของเขา และพูดว่า

67 "ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จง
บอกเราเถิด" แต่พระองค์ทรง
ตอบเขาว่า "ถึงเราจะบอกท่าน
ท่านกจ็ะไม่เชื&อ
68 และถึงเราถามท่าน ท่านกจ็ะ
ไม่ตอบเรา และจะไม่ปล่อยให้
เราไป
69 แต่ตั( งแต่นี( ไปบุตรมนุษย์จะ
นั& งข้ างขวาของพระเจ้ าผู้ ทรง
ฤทธานุภาพ"
70 คนทั( งปวงจึงถามว่า "ท่าน
เป็นบุตรของพระเจ้าหรือ" พระ
องค์ตรัสแก่เขาว่า "กท็่านว่าแล้ว
ว่าเราเป็น"
71 เขาทั( งหลายจึงว่า "เราต้อง
การพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่า
พวกเราได้ ยินจากปากของเขา
เองแล้ว"

พระเยซูต่อหนา้ปีลาต
(มธ KT:II-IQ)
(มก IR:I-R)

23
เขาทั( งปวงจึงลุกขึ( นพา
พระองค์ไปหาปีลาต

2และเขาเริ& มฟ้องพระองค์ ว่ า
"เราได้พบคนนี( ยุยงชนชาติของ
เราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์
และว่า ตัวเองเป็นพระคริสต์
กษัตริย์องค์หนึ&ง"
3ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า "ท่าน
เป็นกษัตริ ย์ ของพวกยิวหรือ"
พระองค์ตรัสตอบท่านว่า "ก็
ท่านว่าแล้วนี&"

(UI) มธ KU:NQ; มก IQ:TK (UN) สดด US:I (UQ) ศคย IN:T (UU) สดด K:K; มธ KT:I
(UT) มธ KU:UN; มก IQ:UI (US) สดด IIL:I (TL) มธ KU:UQ (TI) มธ KU:UR
(I) มธ KT:K; มก IR:I (K) มธ IT:KT; มก IK:IT; ลก R:KS (N) มธ KT:II; I ทธ U:IN
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4 ปี ลาตจึ งว่ าแก่ พวกปุ โรหิ ต
ใหญ่กับประชาชนว่า "เราไม่เห็น
ว่าคนนี( มีความผิด"
5 เขาทั( งหลายยิ& งกล่าวแข็งแรง
ว่า "คนนี( ยุยงพลเมืองให้วุ่นวาย
และสั& งสอนทั& วตลอดยูเดีย ตั( ง
แต่กาลิลีจนถึงที&นี& "

พระเยซูต่อหนา้เฮโรด
6เมื&อปีลาตได้ยินถึงแคว้นกาลิลี
ท่านจึงถามว่า คนนี( เป็นชาว
กาลิลีหรือ
7เมื& อทราบแล้วว่าพระองค์ทรง
เป็นคนอยู่ ในท้องที& ของเฮโรด
ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด
ผู้กาํลังอยู่ ในกรุงเยรูซาเล็มใน
เวลานั(น
8 เมื& อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มี
ความยินดีมาก ด้วยนานมาแล้ว
ท่านอยากจะพบพระองค์ เพราะ
ได้ยินถึงพระองค์หลายประการ
และหวังว่าคงจะได้เห็นพระองค์
ทาํการอัศจรรย์บ้าง
9ท่ านจึงซักถามพระองค์ เป็น
หลายข้อ แต่พระองค์หาทรง
ตอบประการใดไม่
10 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ่และ
พวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ( นฟ้อง
พระองค์แขง็แรงมาก
11 เฮโรดกับพวกทหารของท่าน
กระทาํต่อพระองค์อย่างดูหมิ& น
เยาะเย้ย เอาเสื( อที&งามยิ&งสวมให้
พระองค์ และส่งกลับไปหา

ปีลาตอีก
12 ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกัน
ในวันนั(น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรู
กัน

พระเยซูทรงถูก
ปรบัโทษถึงตาย
(มธ KT:IR-KU)
(มก IR:U-IR)

13 ปีลาตจึงสั& งพวกปุโรหิตใหญ่
พวกขุนนางและประชาชนให้
ประชุมพร้อมกัน
14 จึงกล่าวแก่เขาว่า "ท่านทั( ง
หลายได้พาคนนี( มาหาเราฟ้องว่า
เขาได้ยุยงประชาชน ดูเถิด เรา
ได้สืบถามต่อหน้าท่านทั( งหลาย
และไม่เห็นว่าคนนี( มีความผิดใน
ข้อที&ท่านทั(งหลายฟ้องเขานั(น
15 และเฮโรดก็ไม่เห็นว่า เขามี
ความผิดด้วย เพราะเราได้ส่ง
พวกท่านทั(งหลายไปหาเฮโรด ดู
เถิด คนนี( ไม่ได้ทาํผิดอะไรซึ& ง
สมควรจะมีโทษถึงตาย
16 เหตุฉะนั(น เมื&อเราเฆี&ยนเขา
แล้ว เรากจ็ะปล่อยเสีย"
17 (เพราะท่ านต้องปล่อยคน
หนึ& งให้ เขาทั( งหลายในเทศกาล
เลี( ยงนั(น)
18 แต่คนทั( งปวงร้องขึ( นพร้อม
กันว่า "กาํจัดคนนี( เสีย และจง
ปล่อยบารับบัสให้เราเถิด"
19 (บารั บบั สนั( นติ ดคุ กอ ยู่
เพราะก่อการจลาจลที& เกิดขึ( นใน

(Q) มธ KT:IS; I ปต K:KK (R) ยน T:QI (T) มธ IQ:I (W) มธ IQ:I; มก U:IQ; ลก S:S
(S) อสย RN:T; มธ KT:IK (II) อสย RN:N (IK) กจ Q:KU (IN) มธ KT:KN; มก IR:IQ
(IQ) ลก KN:I (IU) มธ KT:KU; มก IR:IR (IT) มธ KT:IR; มก IR:U (IW) กจ N:IN
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กรุงและการฆาตกรรม)
20 ฝ่ายปีลาตยังมีนํ(า ใจใคร่จะ
ปล่อยพระเยซู จึงพูดกับเขาอีก
21 แต่คนเหล่านั( นกลับตะโกน
ร้องว่า "ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย
ที&กางเขนเถิด"
22 ปีลาตจึงถามเขาครั(งที&สามว่า
"ตรึงทาํไม เขาได้ทาํผิดประการ
ใด เราไม่เห็นเขาทาํผิดอะไรที&
สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะ-
นั( นเมื& อเราเฆี& ยนเขาแล้ วก็จะ
ปล่อยเสีย"
23 ฝ่ายคนทั( งปวงก็เร่งเร้าเสียง
ดังให้ตรึงพระองค์เสียที&กางเขน
และเสียงของพวกเขาและของ
พวกปุโรหิตใหญ่นั(นกม็ีชัย
24 ปีลาตจึงสั& งให้เป็นไปตามที&
เขาทั(งหลายปรารถนา
25 ท่านจึงปล่อยคนที& เขาขอนั( น
ซึ& งติดคุกอยู่ เพราะการจลาจล
และการฆาตกรรม แต่ท่านได้
มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา
26 เมื& อเขาพาพระองค์ออกไป
เขาเกณฑ์ซี โมนชาวไซรีนที& มา
จากบ้านนอก แล้วเอากางเขน
วางบนเขาให้แบกตามพระเยซู
ไป
27 มี คนเป็นอั นมากตามพระ
องค์ไป ทั( งพวกผู้หญิงที& พิลาป
และครํ&าครวญเพราะพระองค์
28 พระเยซูจึงหันพระพักตร์มา
ทางเขาตรัสว่า "ธิดาเยรูซาเล็ม

เอ๋ย อย่าร้องไห้เพราะเราเลย
แต่จงร้องไห้เพราะตนเอง และ
เพราะลูกทั(งหลายของตนเถิด
29 ด้วยว่า ดูเถิด จะมีเวลาหนึ&ง
ที& เขาทั( งหลายจะว่า `ผู้หญิง
เหล่านั(นที&เป็นหมัน และครรภ์ที&
มิได้ปฏิสนธิ และหัวนมที&มิได้
ให้ดูดเลย กเ็ป็นสุข'
30 คราวนั( นเขาจะเริ& มกล่าวแก่
ภูเขาทั( งหลายว่า `จงล้มทับเรา
เถิด' และแก่เนินเขาว่า `จงปก
คลุมเราไว้'
31 เพราะว่าถ้าเขาทาํอย่างนี( เมื&อ
ไม้สด อะไรจะเกิดขึ( นเมื& อไม้
แห้งแล้วเล่า"
32 มีอีกสองคนที& เป็นผู้ ร้ายซึ& ง
เขาไ ด้ พามาจะประหารเสี ย
พร้อมกับพระองค์

การตรึงที#กางเขน
(มธ KT:NN-NW; มก IR:KK)

33 เมื& อมาถึงสถานที& แห่งหนึ& ง
ซึ&งเรียกว่า กะโหลกศีรษะ เขาก็
ตรึงพระองค์ไว้ที& กางเขนที& นั& น
พร้อมกับผู้ ร้ายสองคนนั( น ข้าง
ขวาพระหัตถ์คนหนึ& ง และข้าง
ซ้ายอีกคนหนึ&ง
34 ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐาน
ว่า "ข้าแต่พระบิดา ขอโปรด
อภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่า
เขาทาํอะไร" เขากเ็อาฉลองพระ
องค์จับสลากแบ่งปันกัน
35 คนทั( งปวงก็ยืนมองดู พวก

(KQ) มธ KT:KU; มก IR:IR (KR) อสย RN:W (KU) มธ KT:NK (KS) มธ KQ:IS
(NL) อสย K:IS; ฮชย IL:W (NI) สภษ II:NI; ยรม KR:KS (NK) อสย RN:IK; มธ KT:NW
(NN) มธ KT:NN; มก IR:KK (NQ) มธ R:QQ; มก IR:KQ (NR) สดด KK:IT; ศคย IK:IL

 42_luk.pub 
 page 79

 Sunday, April 17, 2016 21:41 



หน้า 2103 ลูกา KN

ขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย
ว่า "เขาช่วยคนอื&นให้รอดได้ ถ้า
เขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที&
ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเอง
เถิด"
36 พวกทหารก็ เยาะเย้ ยพระ
องค์ด้วย เข้ามาเอานํ(าองุ่ น
เปรี( ยวส่งให้พระองค์
37 แล้วว่า "ถ้าท่านเป็นกษัตริย์
ของพวกยิว จงช่วยตัวเองให้
รอดเถิด"
38 และมีคาํ เขียนไว้เหนือพระ
องค์ด้วยเป็นอักษรกรีก ลาติน
และฮีบรูว่า "ผู้นี( เป็นกษัตริย์ของ
พวกยิว"

โจรที#กลบัใจเสียใหม่
ก็ไดร้บัความรอด

39 ฝ่ ายคนหนึ& งในผู้ ร้ ายที& ถู ก
ตรึ งไว้ จึ งพูดหยาบช้ าต่อพระ
องค์ว่า "ถ้าท่านเป็นพระคริสต์
จงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิด"
40 แต่อีกคนหนึ& งห้ามปรามเขา
ว่า "เจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้า
หรือ เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษ
เหมือนกัน
41 และเราก็สมกับโทษนั( นจริง
เพราะเราได้รับสมกับการที& เรา
ได้กระทาํ แต่ท่านผู้นี( หาได้
กระทาํผิดประการใดไม่"
42 แล้วคนนั( นจึงทูลพระเยซูว่า
"พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรง
ระลึ กถึ งข้ าพระองค์ เมื& อพระ

องค์ เสด็จเข้าในอาณาจักรของ
พระองค์"
43 ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า
"เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วัน
นี( เจ้าจะอยู่ กับเราในเมืองบรม
สุขเกษม"
44 เวลานั( นประมาณเวลาเที& ยง
ก็บังเกิดความมืดทั&วทั( งแผ่นดิน
จนถึงบ่ายสามโมง
45 ดวงอาทิตย์กม็ืดไป ม่านใน
พระวิหารกข็าดตรงกลาง

พระเยซูทรงปล่อย
พระวิญญาณจิตของพระองค์

(มธ KT:RL; มก IR:NT)
(ยน IS:NL)

46 พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัส
ว่า "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์
ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์
ไว้ ในพระหั ตถ์ ของพระองค์ "
ตรัสอย่างนั(นแล้ว จึงทรงปล่อย
พระวิญญาณจิตออกไป
47 ฝ่ายนายร้อยเมื& อเห็นเหตุ-
การณ์ซึ& งบังเกิดขึ( นนั( น จึงสรร-
เสริญพระเจ้าว่า "แท้จริงท่านผู้
นี( เป็นคนชอบธรรม"
48 คนทั( งปวงที& มาชุ มนุ มกั น
เพื&อจะดูการณ์นี(  เมื&อเห็นแล้วก็
พากันตีอกของตัวกลับไป
49 คนทั( งปวงที& รู้ จั กพระองค์
และพวก ผู้ หญิ งซึ& ง ไ ด้ ต าม
พระองค์มาจากกาลิลีกยื็นอยู่แต่
ไกล มองดูเหตุการณ์เหล่านี(

(NU) สดด US:KI (NW) มธ KT:NT; มก IR:KU (NS) มธ KT:QQ (QI) K คร R:KI
(QN) K คร IK:Q; วว K:T (QQ) มธ KT:QR; มก IR:NN (QR) อพย KU:NI-NN; มธ KT:RI
(QU) สดด NI:R; มธ KT:RL (QT) มธ KT:RQ; มก IR:NS (QS) สดด NW:II; มธ KT:RR
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พระศพของพระเยซู
ถูกฝังในอุโมงคฝั์งศพ

ของโยเซฟ
(มธ KT:RT-UI)
(มก IR:QK-QT)

50 และดูเถิด มีชายคนหนึ&งชื& อ
โยเซฟ ท่านเป็นสมาชิกสภา
เป็นคนดีและชอบธรรม
51 (ท่ านมิ ได้ยอมเห็นด้วยใน
มติ และการกระทาํของเขาทั( ง
หลาย) ท่านเป็นชาวบ้านอาริ-
มาเธียหมู่ บ้านพวกยิว และ
เป็นผู้คอยท่าอาณาจักรของพระ
เจ้า
52 ชายคนนี( จึงเข้าไปหาปีลาต
ขอพระศพพระเยซู
53 เมื&อเชิญพระศพลงแล้ว เขา
จึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้ว
เชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ใน
อุโมงค์ ซึ& งเจาะไว้ในศิลาที& ยังมิ
ได้วางศพผู้ใดเลย
54 วันนั(นเป็นวันจัดเตรียม และ
วันสะบาโตกเ็กือบจะถึงแล้ว
55 ฝ่ายพวกผู้ หญิงที& ตามพระ
องค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไป
และได้เห็นอุโมงค์ ทั(งได้เห็นเขา
วางพระศพของพระองค์ไว้อย่าง
ไรด้วย
56 แล้ วเขาก็ กลั บไปจั ดแจง
เครื&องหอมกับนํ(ามันหอม ในวัน
สะบาโตนั(นเขากห็ยุดการไว้ตาม
พระบัญญัติ

การฟื+ นคืนชีพของพระคริสต์
(มธ KW:I-U; มก IU:I-W)

(ยน KL:I-IT)

24
แต่เช้ามืด ในวันต้น
สัปดาห์ ผู้หญิงเหล่า

นั( นจึงนาํเครื& องหอมที& เขาได้จัด
เตรียมไว้มาถึงอุโมงค์ และคน
อื&นกม็าพร้อมกับเขา
2 เขาเหล่านั( นเห็นก้อนหินกลิ( ง
ออกพ้นจากปากอุโมงค์แล้ว
3และเมื& อเข้ าไปมิ ได้ เห็นพระ
ศพของพระเยซูเจ้า
4 ต่อมา เมื& อเขากาํลังคิดฉงน
ด้วยเหตุการณ์นั(น ดูเถิด มีชาย
สองคนยืนอยู่ใกล้เขา เครื&องนุ่ง
ห่มแพรวพราว
5 ฝ่ายผู้หญิงเหล่านั( นกลัวและ
ซบหน้าลงถึงดิน ชายสองคนนั(น
จึงพูดกับเขาว่า "พวกท่านแสวง
หาคนเป็นในพวกคนตายทาํไม
เล่า
6พระองค์ไม่อยู่ที&นี&  แต่ทรงเป็น
ขึ( นมาแล้ว จงระลึกถึงคาํที&พระ
องค์ได้ตรัสกับท่านทั( งหลายเมื&อ
พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี
7 ว่า `บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบ
ไว้ในมือของคนบาป และต้อง
ถูกตรึงที&กางเขน และวันที&สาม
จะเป็นขึ( นมาใหม่'"
8 เขาจึงระลึกถึงพระดาํรัสของ
พระองค์ได้
9และกลับไปจากอุโมงค์ แล้ว

(RL) มธ KT:RT (RI) มก IR:QN (RN) อสย RN:S (RQ) มธ KT:UK (RR) มก IR:QT
(RU) อพย KL:IL (I) มธ KW:I (K) มธ KW:K (N) มก IU:R (Q) ยน KL:IK; กจ I:IL
(U) มธ IU:KI; มก W:NI (T) ลก S:QQ (W) ลก S:KK (S) มธ KW:W; มก IU:IL
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บอกเหตุ การณ์ทั( งปวงนั( นแก่
สาวกสิบเอ็ดคนและคนอื& นๆ
ทั(งหมดด้วย
10 ผู้ที& ได้บอกเหตุการณ์นั( นแก่
อัครสาวก คือมารีย์ชาวมักดาลา
โยอันนา มารีย์มารดาของยา-
กอบ และหญิงอื&นๆที&อยู่กับเขา
11 ฝ่ายอัครสาวกไม่เชื& อ ถือว่า
เป็นคาํเหลวไหล
12 แต่เปโตรลุกขึ( นวิ& งไปถึงอุ-
โมงค์ ก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้า
ป่านวางอยู่ ต่างหาก แล้วกลับ
ไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ซึ& งได้
เป็นไปนั(น

ระหว่างทางที#ไปยงั
หมู่บา้นเอมมาอูส

13 ดูเถิด วันนั(นเองมีสาวกสอง
คนไปยังหมู่บ้านชื& อ เอมมาอูส
ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ
สิบเอด็กิโลเมตร
14 เขาสนทนากันถึงเหตุการณ์
ซึ&งได้เป็นไปนั(น
15 และต่อมา เมื&อเขากาํลังพูด
ปรึกษากันอยู่ พระเยซูเองก็
เสดจ็เข้ามาใกล้ดาํเนินไปกับเขา
16 แต่ตาเขาฟางไปและจาํพระ
องค์ไม่ได้
17 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "เมื&อ
เดินมานี& ด้วยหน้าโศกเศร้า ท่าน
โต้ตอบกันถึงเรื&องอะไร"
18 คนหนึ& งชื& อเคลโอปัสจึงทูล
ถามพระองค์ว่า "ท่านเป็นเพียง

แต่คนต่างด้าวในกรุงเยรูซาเล็ม
หรือ ที&ไม่รู้เหตุการณ์ทั(งปวงซึ&ง
เป็นไปในวันเหล่านี( "
19 พระอง ค์ ต รั สถามเขา ว่ า
"เหตุการณ์อะไร" เขาจึงตอบ
พระองค์ว่า "เหตุการณ์เรื&องพระ
เยซูชาวนาซาเร็ธ ผู้ เป็นศาสดา
พยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิX เดช
ในการงานและในถ้อยคาํจาํเพาะ
พระพักตร์พระเจ้า และต่อหน้า
ประชาชนทั(งหลาย
20 และพวกปุโรหิตใหญ่กับขุน-
นางทั( งหลายของเราได้ มอบ
พระองค์ไว้ให้ปรับโทษถึ งตาย
และตรึงพระองค์ที&กางเขน
21 แต่เราทั( งหลายได้หวังใจว่า
จะเป็นพระองค์ผู้นั( นที& จะไถ่ชน
ชาติอิสราเอล ยิ&งกว่านั(นอีก วัน
นี( เป็นวันที&สามตั( งแต่เหตุการณ์
นั(นเกิดขึ( น
22 และยั งมี ผู้ หญิ งบางคนใน
พวกเราที& ได้ทาํให้เราประหลาด
ใจ นางได้ไปที&อุโมงค์เมื& อเวลา
เช้ามืด
23 แต่ เมื& อไม่ พบพระศพของ
พระองค์ จึงมาเล่าว่านางได้เห็น
นิมิตเป็นทูตสวรรค์ และทูตนั(น
บอกว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
24 บางคนที&อยู่กับเราก็ไปจนถึง
อุโมงค์ และได้พบเหมือนพวก
ผู้หญิงเหล่านั( นได้บอก แต่เขา
หาได้เห็นพระองค์ไม่"
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25 พระองค์ตรัสแก่สองคนนั( น
ว่า "โอ คนเขลา และมีใจเฉื&อย
ในการเชื& อบรรดาคาํ ซึ& งพวก
ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้นั(น
26 จาํเป็นซึ& งพระคริสต์จะต้อง
ทนทุกข์ทรมานอย่างนั( น แล้ว
เข้าในสง่าราศีของพระองค์มิใช่
หรือ"
27 พระองค์จึงทรงเริ& มอธิบาย
พระคัมภีร์ที& เล็งถึงพระองค์ทุก
ข้อให้เขาฟัง เริ&มต้นตั( งแต่โม-
เสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์
28 เมื& อเขามาใกล้หมู่ บ้านที& จะ
ไปนั( น พระองค์ทรงกระทาํ
เหมือนจะทรงดาํเนินเลยไป
29 เขาจึงพูดหน่วงเหนี& ยวพระ
องค์ว่า "เชิญหยุดพักกับเรา
เพราะว่าจวนเยน็แล้ว และวันก็
ล่วงไปมาก" พระองค์จึงเสด็จ
เข้าไปเพื&อพักอยู่กับเขา
30 ต่อมาเมื& อพระองค์ทรงเอน
พระกายลงเสวยกับเขา พระองค์
ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณ
แล้วหักส่งให้เขา
31 ตาของเขาก็หายฟางและเขา
ก็รู้ จักพระองค์ แล้วพระองค์ก็
อันตรธานไปจากเขา
32 เขาจึงพูดกันว่า "ใจเราเร่า
ร้อนภายใน เมื& อพระองค์ตรัส
กับเราตามทาง เมื& อพระองค์
ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง
มิใช่หรือ"

33 แล้วคนทั(งสองนั(นกล็ุกขึ( นใน
โมงนั( นเองกลับไปยังกรุงเยรู-
ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบ
เอ็ดคนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั( ง
พรรคพวก
34 กาํลังพูดกันว่า "องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงเป็นขึ( นมาแล้วจริงๆ
และได้ปรากฏแก่ซีโมน"
35 ฝ่ายสองคนนั( นจึงเล่าความ
ซึ& งเกิดขึ( นที&กลางทาง และที&
เขาได้ รู้ จักพระองค์โดยการหัก
ขนมปังนั(น

พระเยซูทรงปรากฏ
ต่ออคัรสาวกสิบคน
(มธ KW:IU-IT)

36 เมื& อเขาทั( งสองกาํลังเล่าเหตุ
การณ์เหล่านั( น พระเยซูเองทรง
ยืนอยู่ที&ท่ามกลางเขา และตรัส
กับเขาว่า "ท่านทั( งหลายจงเป็น
สุขเถิด"
37 ฝ่ายเขาทั( งหลายสะดุ้ งตกใจ
กลัวคิดว่าเห็นผี
38 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"ท่ านทั( งหลายวุ่ นวายใจทาํ ไม
เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์จึงบัง-
เกิดขึ( นในใจของท่านทั( งหลาย
เล่า
39 จงดูมือของเราและเท้าของ
เราว่า เป็นเราเอง จงคลาํตัวเรา
ดู เพราะว่าผีไม่มีเนื( อและกระ-
ดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั(น"
40 เมื& อตรัสอย่างนั( นแล้ว พระ
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องค์ ทรงสาํแดงพระหั ตถ์ และ
พระบาทให้เขาเห็น
41 เมื&อเขาทั( งหลายยังไม่ปลงใจ
เชื& อ เพราะเป็นเรื& องน่ายินดี
อย่างเหลือเชื&อ และกาํลังประ-
หลาดใจอยู่ พระองค์จึงตรัสถาม
เขาว่า "พวกท่านมีอาหารกินที&นี&
บ้างไหม"
42 เขาก็เอาปลาย่างชิ( นหนึ& งกับ
รวงผึ( งชิ( นหนึ&งมาถวายพระองค์
43 พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อ
หน้าเขาทั(งหลาย
44 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "นี&
เป็นถ้อยคาํของเรา ซึ& งเราได้
บอกไว้แก่ท่านทั( งหลายเมื& อเรา
ยังอยู่กับท่านว่า บรรดาคาํที&
เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของ
โมเสส และในคัมภีร์ศาสดา
พยากรณ์ และในหนังสือสดุดี
กล่าวถึงเรานั( น จาํเป็นจะต้อง
สาํเรจ็"
45 ครั(งนั(น พระองค์ทรงบันดาล
ให้ใจเขาทั( งหลายเกิดความสว่าง
ขึ( นเพื&อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์

คําบญัชาที#ยิ#งใหญ่
(มธ KW:IS-KL)

46 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "มีคาํ
เขียนไว้อย่างนั( นว่า พระคริสต์
จะต้องทนทุกข์ทรมาน และเป็น

ขึ( นมาจากความตายในวันที&สาม
47 และจะต้องประกาศในพระ
นามของพระองค์เรื& องการกลับ
ใจใหม่ และเรื& องยกบาปทั&วทุก
ประเทศ ตั( งต้นที&กรุงเยรูซาเลม็
48 ท่านทั( งหลายเป็นพยานด้วย
ข้อความเหล่านั(น

การเสด็จขึ+ นสู่สวรรค์
ของพระคริสต์

(มก IU:IS-KL)
(กจ I:S-II)

49 และดูเถิด เราจะส่งซึ& งพระ
บิดาของเราทรงสั ญญานั( นมา
เหนือท่านทั( งหลาย แต่ท่านทั( ง
หลายจงคอยอยู่ ในกรุงเยรูซา-
เล็มกว่าท่านจะได้ประกอบด้วย
ฤทธิX เดชที&มาจากเบื( องบน"
50 พระองค์จึงพาเขาออกไปถึง
หมู่บ้านเบธานี แล้วทรงยกพระ
หัตถ์ อวยพรเขา
51 ต่อมาเมื&อทรงอวยพรอยู่นั( น
พระองค์จึงไปจากเขา แล้วทรง
ถูกรับขึ( นไปสู่สวรรค์
52 เขาทั( งหลายจึงนมัสการพระ
องค์ แล้วกลับไปยังกรุงเยรูซา-
เลม็ มีความยินดีเป็นอันมาก
53 เขาทั( งหลายอยู่ในพระวิหาร
ทุกวัน สรรเสริญและเทิดทูน
พระเจ้า เอเมน
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