า 2024
ข่าวประเสริฐหน้ของพระเยซู
คริสต์
เรียบเรียงโดยท่านลูกา
คํานํา
มี หลายคนได้ เรี ยบเรี ยงเรื& อง
ราวเหล่ านั( น ซึ& งเป็ นที&เชื& อได้
อย่ างแน่ นอนในท่ามกลางเราทั(ง
หลาย
2 ตามที& เขาผู้ ได้ เห็ น กั บตาเอง
ตั( งแต่ ต้ น และเป็ นผู้ ประกาศ
พระวจนะนั( นได้ แสดงให้ เรารู้
3เรี ยนท่ านเธโอฟี ลั ส ที& เคารพ
อย่ างสูง ข้ าพเจ้ าเองก็ได้ ร้ ู ทุกสิ& ง
อย่ างถู กต้ องตั( งแต่ ต้ น จึ งได้
เห็ นดี ด้ วยที& จะเรี ยบเรี ยงเรื& อง
ตามลําดับฝากให้ ท่านด้ วย
4 เพื& อท่ า นจะได้ รู้ แน่ นอนอั น
เกี& ยวกั บเรื& องราวเหล่ านั( น ซึ& งมี
ผู้ แจ้ งให้ ท่านทราบแล้ ว
ทู ตสวรรค์พยากรณ์ถึง
การกําเนิดของยอห์น
ผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
5ในรั ชกาลเฮโรด กษั ตริ ย์ ของ
ยู เดี ย มี ปุ โรหิ ตคนหนึ& งชื& อ
เศคาริ ยาห์ อยู่ ในเวรอาบี ยาห์
ภรรยาของเศคาริ ยาห์ ช&ื อเอลี ซาเบธ อยู่ ในตระกู ลอาโรน
6 เขาทั( งสองเป็ นคนชอบธรรม
จําเพาะพระพั กตร์ พระเจ้ า และ
ดํา เนิ นตามพระบั ญญั ติ และกฎ
ทั( งปวงขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ าไม่

1

มีท&ีติเลย
7แต่ เขาไม่ มี บุตร เพราะว่ านาง
เอลี ซาเบธเป็ นหมัน และเขาทั( ง
สองก็ชราแล้ ว
8ต่ อมาขณะที&เศคาริยาห์ ทาํ หน้ า
ที& ปุ โรหิ ตเข้ าเฝ้ าพระเจ้ า เมื& อ
ท่านอยู่ เวรประจําการของท่าน
9 ท่ านได้ สลากตามธรรมเนี ยม
ของปุ โรหิ ต ต้ องเข้ าไปในพระ
วิ หารขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเพื& อ
เผาเครื& องหอมบูชา
10 ส่ วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ ภายนอก ในเวลาเผา
เครื& องหอมนั( น
11 ทู ตสวรรค์ องค์ หนึ& งขององค์
พระผู้ เป็ นเจ้ ามาปรากฏแก่ เศคาริ ยาห์ ยื นอยู่ ท&ี ข้ างขวาแท่ น
เผาเครื& องหอมบูชา
12 เมื& อเศคาริ ยาห์ เ ห็ น ก็ ต กใจ
กลัว
13 แต่ ทู ตสวรรค์ อ งค์ น( ั นกล่ าว
แก่ ท่านว่ า "เศคาริยาห์ เอ๋ย อย่ า
กลัวเลย ด้ วยได้ ทรงฟั งคําอธิษฐานของท่านแล้ ว นางเอลีซาเบธ
ภรรยาของท่ านจะมี บุ ต รเป็ นผู้
ชาย และท่านจะตั( งชื& อบุตรนั( นว่ า
ยอห์ น
14 ท่ านจะมี ความปรี ดาและยิ น

(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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หน้ า 2025
ลูกา I
ดี และคนเป็ นอั นมากจะเปรม 21 ฝ่ ายคนทั( งหลายที& คอยเศปรีดX ิ ท&ีบุตรนั( นบังเกิดมา
คาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะ
15 เพราะว่ า เขาจะเป็ นใหญ่ ใ น ท่านอยู่ ในพระวิหารช้ านาน
สายพระเนตรขององค์ พระผู้
22 เมื& อท่ านออกมาแล้ วก็พูดกับ
เป็ นเจ้ า เขาจะไม่ ด&ื มนํา( องุ่ น เขาไม่ ได้ คนทั( งหลายจึ งหยั& งรู้
หรื อเหล้ าเลย และเขาจะประ- ว่ าท่ านได้ เห็นนิ มิ ตในพระวิ หาร
กอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิX เพราะท่ านใช้ ใบ้ กั บเขาและยั ง
ตั( งแต่ ครรภ์มารดา
เป็ นใบ้ อยู่
16 เขาจะนํา คนอิ ส ราเอลหลาย 23 ต่ อมา เมื& อหมดเวรของท่าน
คนให้ หั นกลั บมาหาองค์ พระผู้ แล้ ว ท่านก็กลับไปบ้ าน
เป็ นเจ้ า พระเจ้ าของเขาทั(งหลาย 24 ภายหลังนางเอลีซาเบธภรร17 เขาจะนํา หน้ าพระองค์ โ ดย ยาของท่ านก็ต( ั งครรภ์ แล้ วไป
แสดงอารมณ์และฤทธิX เดชอย่ าง ซ่ อนตัวอยู่ ห้าเดือนพูดว่ า
เอลียาห์ ให้ พ่อกลับคืนดีกับลูก 25 "องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรง
และคนที& ไม่ เ ชื& อฟั ง ให้ กลั บได้ กระทําเช่ นนี( แก่ ข้ าพเจ้ า ในวั น
ปั ญญาของคนชอบธรรม เพื& อ ที& พระองค์ ไ ด้ ทอดพระเนตรดู
จั ดเตรี ยมชนชาติ หนึ& งไว้ ให้ สม ข้ าพเจ้ า เพื& อนํา ความอดสู ของ
แก่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า"
ข้ าพเจ้ าที& มี อยู่ ท่ ามกลางคนทั( ง
18 เศคาริ ยาห์ จึ งทู ลทู ตสวรรค์ ปวงไปเสีย"
ว่ า "ข้ าพเจ้ าจะรู้ แน่ ได้ อย่ างไร
การประกาศถึง
เพราะข้ าพเจ้ าก็ชราและภรรยาก็
การประสู ติของพระคริ สต์
อายุมากแล้ ว"
26 เมื& อถึ งเดื อนที& หก พระเจ้ า
19 ฝ่ ายทู ตสวรรค์ นั( นจึ ง ตอบ ทรงใช้ ทู ต สวรรค์ กาเบรี ยลนั( น
ท่ านว่ า "เราคื อกาเบรี ยลซึ& งยื น ให้ มายั งเมื องหนึ& งในแคว้ นกาอยู่ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้ าและ ลิลี ชื& อนาซาเร็ธ
ทรงใช้ ให้ มาพู ด และนํา ข่ า วดี น( ี 27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ& ง
มาแจ้ งกับท่าน
ที& ได้ หมั( นกั นไว้ กั บชายคนหนึ& ง
20 ดู เถิ ด เพราะท่ านมิ ได้ เชื& อ ชื& อโยเซฟ เป็ นคนในวงศ์ วาน
ถ้ อยคํา ของเราถึ งเรื& องที& จะสํา - ดาวิ ด หญิ งพรหมจารี น( ั นชื& อ
เร็จตามกําหนด ท่านก็จะเป็ นใบ้ มารีย์
แล้ วไม่ สามารถพูดได้ จนถึ งวัน 28 ทู ตสวรรค์มาถึงหญิ งพรหมที&การณ์เหล่ านี( จะบังเกิดขึ( น"
จารี น( ั นแล้ วว่ า "เธอผู้ ซึ& งเป็ น
(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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ลูกา I
หน้ า 2026
ที&ทรงโปรดปรานมาก จงจําเริญ สุ ดจะปกเธอ เหตุ ฉะนั( นองค์
เถิด องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงสถิต บริ สุ ทธิX ที& จะบั งเกิ ดมานั( นจะได้
อยู่ กั บเธอ เธอได้ รั บพระพร เรียกว่ า พระบุตรของพระเจ้ า
ท่ามกลางสตรีท( ังปวง"
36 ดู เถิ ด ถึ งนางเอลี ซาเบธ
29 เมื& อมารีย์เห็นทู ตสวรรค์ องค์ ญาติ ของเธอชราแล้ ว ก็ยั งตั( ง
นั( น เธอก็ตกใจเพราะคําของทู ต ครรภ์ มี บุตรเป็ นชายด้ วย บั ด
นั( น และรําพึ งว่ าคํากล่ าวนั( นจะ นี( นางนั( นที&คนเขาถือว่ าเป็ นหญิง
หมายว่ าอะไร
หมันก็มีครรภ์ได้ หกเดือนแล้ ว
30 แล้ วทู ตสวรรค์ จึ ง กล่ า วแก่ 37 เพราะว่ าไม่ มี ส&ิ งหนึ& งสิ& งใด
เธอว่ า "มารีย์เอ๋ย อย่ ากลัวเลย ซึ& งพระเจ้ าทรงกระทําไม่ ได้ "
เพราะเธอเป็ นที& พระเจ้ าทรง 38 ส่ วนมารี ย์ จึ งทู ลว่ า "ดู เถิ ด
โปรดปรานแล้ ว
ข้ าพเจ้ าเป็ นหญิ งคนใช้ ขององค์
31 ดู เถิ ด เธอจะตั( งครรภ์ และ พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอให้ บังเกิ ดแก่
คลอดบุตรชายคนหนึ& ง จงตั( งชื& อ ข้ าพเจ้ าตามคํา ของท่ านเถิ ด "
บุตรนั( นว่ า เยซู
แล้ วทู ตสวรรค์น( ั นจึงจากเธอไป
32 บุ ตรนั( นจะเป็ นใหญ่ และจะ
มารี ยเ์ ยี#ยมเยียน
ทรงเรี ยกว่ าเป็ นบุตรของพระเจ้ า
นางเอลีซาเบธ
สูงสุด พระเจ้ าซึ& งเป็ นองค์พระผู้ 39 คราวนั( นมารี ย์ จึ งรี บออกไป
เป็ นเจ้ าจะทรงประทานพระที&น&ั ง ถึ งเมื องหนึ& งในแถบภู เ ขาแห่ ง
ของดาวิดบรรพบุ รุ ษของท่ านให้ ยูเดีย
แก่ ท่าน
40 แล้ วเข้ าไปในเรื อ นของเศ33 และท่ านจะครอบครองวงศ์ คาริ ยาห์ ทั กทายปราศรั ยนาง
วานของยาโคบสื บไปเป็ นนิ ต ย์ เอลีซาเบธ
และอาณาจั ก รของท่ า นจะไม่ ร้ ู 41 ต่ อมาเมื& อนางเอลี ซ าเบธได้
จักสิ( นสุดเลย"
ยิ นคํา ปราศรั ยของมารี ย์ ทารก
34 ฝ่ ายมารี ย์ ทู ลทู ตสวรรค์ น( ั น ในครรภ์ ของเขาก็ด( ิ น และนาง
ว่ า "เหตุ การณ์น( ั นจะเป็ นไป เอลีซาเบธก็ประกอบไปด้ วยพระ
อย่ างไรได้ เพราะข้ าพเจ้ ายังหา วิญญาณบริสุทธิX
ได้ ร่วมกับชายใดไม่ "
42 จึ งร้ องเสี ยงดั งว่ า "ท่ านได้
35 ทู ตสวรรค์ จึ งตอบเธอว่ า รับพรท่ามกลางสตรีท( ังปวง และ
"พระวิญญาณบริ สุทธิX จะเสด็จลง ผู้ บั งเกิ ดจากครรภ์ ของท่ านก็ได้
มาบนเธอ และฤทธิX เดชของผู้ สูง รับพระพรด้ วย
(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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หน้ า 2027
ลูกา I
43 เป็ นไฉนข้ าพเจ้ าจึ ง ได้ ความ แตกฉานซ่ านเซ็นไป
โปรดปรานเช่ นนี( คือมารดาของ 52 พระองค์ ทรงถอดเจ้ านาย
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ า จากพระที&น&ั ง และทรงยกผู้ น้อย
ได้ มาหาข้ าพเจ้ า
ขึ( น
44 เพราะดู เถิ ด พอเสี ยงปรา- 53 พระองค์ ทรงโปรดให้ คนอด
ศรัยของท่านเข้ าหู ข้าพเจ้ า ทารก อยากอิ& มด้ วยสิ& งดี และพระองค์
ในครรภ์ ของข้ าพเจ้ าก็ ด( ิ นด้ วย ทรงกระทํา ให้ คนมั& งมี ไปมื อ
ความยินดี
เปล่ า
45 สตรีท&ีได้ เชื& อก็เป็ นสุข เพราะ 54 พระองค์ ทรงช่ วยอิ สราเอลผู้
ว่ า จะสํา เร็ จ ตามพระดํา รั ส จาก รับใช้ ของพระองค์ คือทรงจดจํา
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าที&มาถึงเขา"
พระกรุณาของพระองค์
คําสรรเสริ ญของมารี ย ์
55 ที& มี ต่ ออั บราฮั มและต่ อเชื( อ
46 นางมารี ย์ จึ งว่ า "จิ ตใจของ สายของท่ านเป็ นนิ ตย์ ตามที&
ข้ าพเจ้ าก็ยกย่ ององค์ พระผู้ เป็ น พระองค์ได้ ตรัสไว้ กั บบรรพบุ รุษ
ของเรา"
เจ้ า
47 และวิ ญญาณของข้ าพเจ้ าก็ 56 มารี ย์ อาศั ยอยู่ กั บนางเอลี เกิ ด ความปี ติ ยิ นดี ในพระเจ้ า ซาเบธประมาณสามเดื อน แล้ ว
จึงกลับไปยังบ้ านของตน
พระผู้ ช่วยให้ รอดของข้ าพเจ้ า
การกําเนิดของยอห์น
48 เพราะพระองค์ ท รงห่ วงใย
ฐานะอั น ยากตํ&า แห่ งหญิ งคนใช้
ผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
ของพระองค์ เพราะดู เถิ ด ตั( ง 57 ครั( นเวลาซึ& งนางเอลี ซาเบธ
แต่ นี( ไปคนทุ กชั& วอายุ จ ะเรี ยก จะคลอดบุตรครบถ้ วนแล้ ว นาง
ข้ าพเจ้ าว่ าผาสุก
ก็คลอดบุตรเป็ นชาย
X
49 เพราะว่ า ผู้ ทรงฤทธิ ได้ ทรง 58 เพื& อนบ้ านและญาติ พ&ี น้ อง
กระทําการใหญ่ กับข้ าพเจ้ า พระ ของนางได้ ยิ นว่ า องค์ พระผู้
นามของพระองค์กบ็ ริสุทธิX
เป็ นเจ้ าได้ ทรงสํา แดงพระมหา
50 พระกรุ ณาของพระองค์ มี แก่ กรุ ณาแก่ นาง เขาทั( งหลายก็พา
บรรดาผู้ ยาํ เกรงพระองค์ ทุ กชั& ว กันเปรมปรีดX ิ ด้วย
อายุสืบๆไป
59 ต่ อมาครั( นถึ งวั นที& แปดแล้ ว
51 พระองค์ทรงสําแดงฤทธิX ด้วย เขาก็ พากั น มาให้ ทารกนั( นเข้ า
พระกรของพระองค์ พระองค์ สุ หนั ตและเขาจะให้ ช&ื อทารกนั( น
ทรงกระทําให้ คนที& มี ใจเย่ อหยิ& ง ว่ า 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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ลูกา I
หน้ า 2028
60 ฝ่ ายมารดาจึงตอบว่ า "ไม่ ใช่ ของดาวิดผู้ รับใช้ ของพระองค์
แต่ ต้องให้ ช&ื อว่ ายอห์ น"
70 ตามที& พระองค์ ได้ ตรั สไว้ ต( ั ง
61 เขาพากันตอบนางว่ า "ไม่ มีผ้ ู แต่ เริ& มสร้ างโลก โดยปากของ
ใดในพวกญาติ ของท่ านที& มี ช&ื อ พวกศาสดาพยากรณ์ บ ริ สุ ท ธิX
อย่ างนั( น"
ของพระองค์
62 แล้ วเขาจึงใช้ ใบ้ กับบิดา ถาม 71 ว่ า เราจะรอดพ้ นจากพวก
ว่ า ท่ านอยากจะให้ บุ ตรนั( นชื& อ ศั ตรู ของเราทั( งหลาย และพ้ น
อะไร
จากมือของคนทั(งปวงที&ชังเรา
63 บิ ดาจึ ง ขอกระดานชนวนมา 72 จะทรงสํา แดงพระกรุ ณาซึ& ง
เขียนว่ า "ชื& อของบุตรคือยอห์ น" ทรงสั ญญาแก่ บรรพบุ รุ ษของเรา
คนทั(งหลายก็ประหลาดใจนัก
และทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญา
64 ในทันใดนั( นปากและลิ( นของ บริสุทธิX ของพระองค์
ท่ านก็คื นดี อี ก แล้ วท่ านกล่ าว 73 คื อ คํา ปฏิ ญาณซึ& งพระองค์
สรรเสริญพระเจ้ า
ได้ ทรงกระทํา ไว้ กั บอั บราฮั ม
65 บรรดาเพื& อนบ้ านของท่ านก็ บรรพบุรุษของเรา
บังเกิดความกลัว และเหตุการณ์ 74 ว่ า เมื& อเราทั( งหลายพ้ นจาก
ทั( งปวงนั( นก็ เลื& องลื อไปทั& ว มือศัตรูของเราแล้ ว จะทรงโปรด
แถบภูเขาแคว้ นยูเดีย
ให้ เราปรนนิ บั ติ พระองค์ โ ดย
66 บรรดาคนที& ได้ ยิ นก็ จดจํา ไว้ ปราศจากความกลัว
ในใจและว่ า "ทารกนั( นจะเป็ น 75 ด้ วยความบริ สุ ท ธิX และด้ วย
อย่ างไรหนอ" และพระหั ตถ์ของ ความชอบธรรมจํา เพาะพระ
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าอยู่ กับเขา
พั ก ตร์ พระองค์ ต ลอดชี วิ ตของ
67 ฝ่ ายเศคาริ ยาห์ ผู้ เป็ นบิ ด า เรา
ประกอบไปด้ วยพระวิ ญญาณ 76 ท่ านทารกเอ๋ ย เขาจะเรี ยก
บริสุทธิX แล้ วได้ พยากรณ์ว่า
ท่ านว่ าเป็ นศาสดาพยากรณ์ ของ
68 "จงสรรเสริ ญองค์ พระผู้ เป็ น ผู้ สู งสุ ด เพราะว่ าท่ านจะนํา
เจ้ า พระเจ้ าของพวกอิ สราเอล หน้ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเพื& อจะ
ด้ วยว่ า พระองค์ ได้ ทรงเยี& ยม จัดเตรียมมรรคาของพระองค์ไว้
เยียนและช่ วยไถ่ ชนชาติของพระ 77 เพื& อจะให้ ชนชาติ ข องพระ
องค์
องค์ มี ความรู้ ถึ งความรอด โดย
69 และได้ ทรงชู เขาแห่ งความ การทรงยกบาปของเขา
รอดขึ( นมา เพื& อเราในวงศ์ วาน 78 โดยพระทัยเมตตากรุ ณาแห่ ง
(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

42_luk.pub
page 5

Sunday, April 17, 2016 21:41

หน้ า 2029
ลูกา I, K
พระเจ้ าของเรา
แสงอรุ ณ 7 นางจึ ง ประสู ติ บุ ต รชายหั ว ปี
จากเบื( องสูงจึงมาเยี& ยมเยียนเรา
เอาผ้ าอ้ อมพั นและวางไว้ ในราง
79 เพื& อจะส่ องสว่ า งแก่ ค นทั( ง หญ้ า เพราะว่ าไม่ มีท&ี ว่างให้ เขา
หลายผู้ อยู่ ในที& มื ด และในเงา ในโรงแรม
แห่ งความตาย เพื& อจะนํา เท้ า
ทู ตสวรรค์ประกาศแก่
ของเราไปในทางสันติสุข"
พวกผู เ้ ลี+ ยงแกะ
80 ฝ่ ายทารกนั( นก็ ไ ด้ เจริ ญวั ย 8ในแถบนั( น มี คนเลี( ยงแกะอยู่
ขึ( น และจิตวิญญาณก็มีกาํ ลังทวี ในทุ่ งนา เฝ้ าฝู งแกะของเขาใน
ขึ( น และไปอาศั ยในถิ& นทุ รกั น- เวลากลางคืน
ดารจนถึ งวั นที& ท่ านจะได้ มา 9ดู เถิ ด มี ทู ตสวรรค์ ขององค์
ปรากฏแก่ ชนชาติอิสราเอล
พระผู้ เป็ นเจ้ ามาปรากฏแก่ เ ขา
พระเยซู ทรงประสู ติ
และรั ศมี ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ในหมู่ บา้ นเบธเลเฮม
ส่ องล้ อมรอบเขา และเขากลั ว
(มธ I:IW-KR; K:I)
นัก
อยู่ มาคราวนั( น มีรับสั& งจาก 10 ฝ่ ายทู ตสวรรค์ องค์ น( ั นกล่ าว
ซีซาร์ ออกัสตัส ให้ จดทะ- แก่ เขาว่ า "อย่ ากลัวเลย เพราะดู
เบียนสํามะโนครัวทั&วทั(งแผ่ นดิน เถิ ด เรานํา ข่ าวดี มายั งท่ านทั( ง
2 (นี& เป็ นครั( งแรกที& ได้ จดทะ- หลาย คือความปรีดีย&ิ งซึ& งจะมา
เบี ยนสํามะโนครั ว เมื& อคี รินิ อั ส ถึงคนทั(งปวง
เป็ นเจ้ าเมืองซีเรีย)
11 เพราะว่ าในวั นนี( พระผู้ ช่ วย
3คนทั( งปวงต่ างคนต่ างได้ ไปขึ( น ให้ รอดของท่ านทั( งหลาย คื อ
ทะเบียนยังเมืองของตน
พระคริสต์เจ้ า มาบังเกิดที&เมือง
4 ฝ่ ายโยเซฟก็ ข( ึ นไปจากเมื อ ง ดาวิด
นาซาเร็ ธ แคว้ นกาลิ ลี ถึ ง เมื อ ง 12 นี& จะเป็ นหมายสําคั ญแก่ ท่ าน
ของดาวิ ด ชื& อเบธเลเฮมแคว้ น ทั( งหลาย คื อท่ านจะได้ พบพระ
ยู เดี ยด้ วย (เพราะว่ าเขาเป็ น กุ มารนั( นพั นผ้ าอ้ อมนอนอยู่ ใน
วงศ์วานและเชื( อสายของดาวิด)
รางหญ้ า"
5เขาได้ ไปกับมารีย์ท&ีเขาได้ หมั( น 13 ทั นใดนั( น มี ชาวสวรรค์ หมู่
ไว้ แล้ ว เพื& อจะขึ( นทะเบี ยนและ หนึ& งมาอยู่ กั บทู ตสวรรค์ องค์น( ั น
นางมีครรภ์
ร่ วมสรรเสริญพระเจ้ าว่ า
6เมื& อเขาทั( งสองยั งอยู่ ท&ี น&ั น ก็ 14 "รั ศมี ภาพจงมี แด่ พระเจ้ าใน
ถึงเวลาที&มารีย์จะประสูติบุตร
ที& สู งสุ ด และบนแผ่ นดิ นโลก

2

(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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ลูกา K
หน้ า 2030
สั นติ สุ ขจงมี ท่ ามกลางมนุ ษย์ ท( ั ง นางมารี ย์ ต ามพระราชบั ญญั ติ
ปวงซึ& งทรงโปรดปรานนั( น"
ของโมเสสเสร็จลงแล้ ว เขาทั( ง
15 ต่ อมา เมื& อทู ตสวรรค์ เหล่ า หลายจึ ง นํา พระกุ ม ารไปยั งกรุ ง
นั( นไปจากเขาขึ( นสู่ สวรรค์ แล้ ว เยรู ซ าเล็ ม จะถวายแด่ อ งค์ พระ
พวกเลี( ยงแกะได้ พูดกั นว่ า "บัด ผู้ เป็ นเจ้ า
นี( ให้ เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดู 23 (ตามที& เขี ยนไว้ แล้ วในพระ
เหตุ การณ์ท&ี เกิ ดขึ( นนั( น ซึ& งองค์ ราชบั ญญั ติ ขององค์ พระผู้ เป็ น
พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงแจ้ งแก่ เรา" เจ้ าว่ า "บุ ตรชายทุ กคนที  เบิ ก
16 เขาก็รี บไปแล้ วพบนางมารี ย์ ครรภ์ครัง แรก จะได้เรียกว่าเป็ น
กั บโยเซฟและพบพระกุ มารนั( น ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ% ถวายแด่ อ งค์ พระผู ้
นอนอยู่ ในรางหญ้ า
เป็ นเจ้า")
17 ครั( นเขาได้ เห็ นแล้ ว จึ งเล่ า 24 และถวายเครื& องบู ชาตามที&
เรื& องซึ& งเขาได้ ยิ นถึ ง พระกุ มาร ได้ ตรั สสั& งไว้ แล้ วในพระราช
นั( น
บั ญญั ติ ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
18 คนทั( งปวงที& ได้ ยิ น ก็ ป ระ- คือ `นกเขาคู่หนึ ง หรือนกพิ ราบ
หลาดใจด้ วยเนื( อความที& คน หนุ่ มสองตัว'
เลี( ยงแกะได้ บอกแก่ เขา
สิเมโอนผู ช้ รากับพระกุมารเยซู
19 ฝ่ ายนางมารี ย์ ก ็ เ ก็ บบรรดา 25 ดูเถิด มีชายคนหนึ& งในกรุง
สิ& งเหล่ านี( ไว้ ในใจ และรําพึงอยู่
เยรู ซาเล็มชื& อสิ เมโอน เป็ นคน
20 คนเลี( ยงแกะจึ ง กลั บ ไปยก ชอบธรรมและเกรงกลั วพระเจ้ า
ย่ องสรรเสริ ญพระเจ้ า เพราะ และคอยเวลาซึ& งพวกอิ ส ราเอล
เหตุ การณ์ ท( ั งปวงซึ& งเขาได้ ยิ น จะได้ รับความบรรเทาทุ กข์ และ
และได้ เห็น ดังได้ กล่ าวไว้ แก่ เขา พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิX ทรงสถิ ต
แล้ ว
กับท่าน
พระกุมารเยซู ทรงเข้าสุหนัต
26 พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิX ได้ ทรง
(ลก I:RS)
สําแดงแก่ ท่านว่ า ท่านจะไม่ ตาย
21 ครั( นครบแปดวั นแล้ ว เป็ น จนกว่ าจะได้ เห็ นพระคริ สต์ ของ
วั น ให้ พระกุ ม ารนั( นเข้ าสุ ห นั ต องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
เขาจึงให้ นามว่ า เยซู ตามซึ& งทู ต 27 สิ เมโอนเข้ าไปในพระวิ หาร
สวรรค์ ไ ด้ กล่ า วไว้ ก่ อนยั ง มิ ไ ด้ โดยพระวิ ญญาณทรงนํา และ
ปฏิสนธิในครรภ์
เมื& อบิ ดามารดาได้ นาํ พระกุ มาร
22 เมื& อวั น ทํา พิ ธี ชาํ ระตั วของ เยซูเข้ าไป เพื& อจะกระทําแก่ พระ
(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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หน้ า 2031
ลูกา K
กุ มารตามธรรมเนี ยมแห่ งพระ จะถู กดาบแทงทะลุด้วย)"
ราชบัญญัติ
นางอันนาหญิงผู พ้ ยากรณ์
28 สิ เมโอนจึ งอุ้ มพระกุ มารและ 36 ยั งมี ผ้ ู พยากรณ์หญิ งคนหนึ& ง
สรรเสริญพระเจ้ าว่ า
ชื& ออั นนา บุ ตรสาวฟานู เอลใน
29 "ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ตระกู ลอาเชอร์ นางเป็ นคนชรา
บัดนี( พระองค์ทรงให้ ผ้ ู รับใช้ ของ มากแล้ ว มีสามีต( ั งแต่ ยังเป็ นสาว
พระองค์ ไปเป็ นสุ ขตามพระดํา- พรหมจารี อยู่ และอยู่ ด้ วยกั น
รัสของพระองค์
เจ็ดปี
30 เพราะว่ าตาของข้ าพระองค์ 37 แล้ วก็เป็ นม่ ายมาจนถึ ง อายุ
ได้ เห็ น ความรอดของพระองค์ แปดสิบสี& ปี นางมิได้ ไปจากพระ
แล้ ว
วิ หารเลย อยู่ รั บใช้ พระเจ้ าด้ วย
31 ซึ& งพระองค์ ได้ ทรงจัดเตรี ยม การถื อ อดอาหารและอธิ ษฐาน
ไว้ ต่ อหน้ าบรรดาชนชาติ ทั( ง ทั(งกลางวันกลางคืน
หลาย
38 ในขณะนั( นผู้ หญิ งคนนี( ก็เข้ า
32 เป็ นความสว่ า งส่ อ งแสงแก่ มาขอบพระคุ ณองค์ พระผู้ เป็ น
คนต่ างชาติและเป็ นสง่ าราศีของ เจ้ าเช่ นกั น และกล่ าวถึ งพระ
พวกอิ สราเอล ชนชาติ ของพระ กุ ม ารให้ คนทั( งปวงที& คอยการ
องค์"
ทรงไถ่ อยู่ ในกรุงเยรูซาเล็มฟั ง
33 ฝ่ ายโยเซฟกั บมารดาของ
ทั+งครอบครัวกลับไป
พระกุ มารก็ประหลาดใจ เพราะ
ยังเมืองนาซาเร็ ธ
ถ้ อยคํา ซึ& งท่ านได้ กล่ า วถึ ง พระ 39 ครั( นโยเซฟกั บนางมารี ย์ ไ ด้
กุ มารนั( น
กระทํา การทั( งปวงตามพระราช
34 แล้ วสิ เมโอนก็อวยพรแก่ เขา บั ญญั ติ ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
แล้ วกล่ า วแก่ น างมารี ย์ ม ารดา เสร็จแล้ ว จึงกลับไปถึงนาซาเร็ธ
ของพระกุ มารนั( นว่ า "ดู ก่ อน เมืองของตนในแคว้ นกาลิลี
ท่ าน ทรงตั( งพระกุ มารนี( ไว้ เป็ น 40 พระกุ มารนั( นก็เจริญวัย และ
เหตุ ให้ หลายคนในพวกอิ สรา- เข้ มแข็ งขึ( นฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ
เอลล้ มลงหรื อยกตั( งขึ( น และจะ ประกอบด้ วยสติ ปั ญญา และ
เป็ นหมายสําคัญซึ& งคนปฏิเสธ
พระคุณของพระเจ้ าอยู่ กับท่าน
35 เพื& อความคิ ด ในใจของคน พระเยซู เมื#ออายุสิบสองพรรษา
เป็ นอั นมากจะได้ ปรากฏแจ้ ง
ทรงเยี#ยมกรุ งเยรู ซาเล็ม
(เออ ถึ งจิ ตใจของท่ านเองก็ยัง 41 ฝ่ ายบิ ดามารดาเคยขึ( นไปยั ง
(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

42_luk.pub
page 8

Sunday, April 17, 2016 21:41

ลูกา K, N
หน้ า 2032
กรุ งเยรู ซาเล็มในการเลี( ยงเทศ- กับแม่ แสวงหาเป็ นทุ กข์นัก"
กาลปั สกาทุ กปี ๆ
49 พระกุ มารจึ งตอบเขาทั( งสอง
42 เมื& อพระกุ มารมี พระชนมายุ ว่ า "ท่านเที&ยวหาฉันทําไม ท่าน
สิบสองพรรษา เขาทั(งหลายก็ข( ึ น ไม่ ทราบหรื อว่ า ฉั นต้ องกระไปยั ง กรุ ง เยรู ซ าเล็ มตามธรรม ทํา พระราชกิ จแห่ งพระบิ ดาของ
เนียมการเลี( ยงนั( น
ฉัน"
43 เมื& อครบกําหนดวั นเลี( ยงกั น 50 เขาทั( งสองก็ ไ ม่ เ ข้ าใจคํา ซึ& ง
แล้ ว ขณะเขากําลังกลับไป พระ พระกุ มารกล่ าวแก่ เขา
กุ มารเยซู ก ็ยังค้ างอยู่ ในกรุ งเย- 51 แล้ วพระกุ มารก็ลงไปกั บเขา
รู ซาเล็ม ฝ่ ายโยเซฟกั บมารดา ไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยู่ ใต้ ความ
ของพระองค์กไ็ ม่ ร้ ู
ปกครองของเขา มารดาก็เก็บ
44 แต่ เ พราะเขาทั( งสองคิ ด ว่ า เรื& องราวทั(งหมดนั( นไว้ ในใจ
พระกุ มารนั( นอยู่ ในหมู่ คนที& มา 52 พระเยซู ก็ ไ ด้ จํา เริ ญขึ( นใน
ด้ วยกั น เขาจึ งเดินทางไปได้ วัน ด้ านสติ ปัญญา ในด้ านร่ างกาย
หนึ& ง แล้ วหาพระกุ มารในหมู่ และเป็ นที& ชอบจํา เพาะพระเจ้ า
ญาติ พ&ี น้ องและพวกคนที& รู้ จั ก และต่ อหน้ าคนทั(งปวงด้ วย
กัน
การรับใช้ของยอห์น
45 เมื& อไม่ พบ พวกเขาจึ งกลั บ
ผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
ไปเที& ยวหาพระองค์ ท&ี กรุ งเยรู (มธ N:I-IK; มก I:I-W)
ซาเล็ม
(ยน I:U-W, IR-NU)
46 ต่ อมา ครั( นหามาได้ สามวั น
เมื& อปี ที& สิ บห้ าในรั ชกาลทิ แล้ ว จึ งพบพระกุ มารนั& งอยู่ ใน
เบริ อั ส ซี ซาร์ ปอนทิ อั ส
พระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ปี ลาตเป็ นเจ้ าเมืองยูเดี ย เฮโรด
ฟั งและไต่ ถามพวกอาจารย์เหล่ า เป็ นเจ้ าเมื องกาลิ ลี ฟี ลิ ปน้ อง
นั( นอยู่
ชายของเฮโรดเป็ นเจ้ าเมื องอิทู 47 คนทั( งปวงที& ได้ ยิ น ก็ ป ระ- เรี ยกั บบริ เวณแคว้ นตราโคนิ ติ ส
หลาดใจในสติปัญญา และคํา ลีซาเนียสเป็ นเจ้ าเมืองอาบีเลน
ตอบของพระกุ มารนั( น
2อั นนาสกั บคายาฟาสเป็ นมหา
48 ฝ่ ายเขาทั( งสองเมื& อเห็นพระ ปุ โรหิ ต คราวนั( นพระวจนะของ
กุ มารแล้ วก็ประหลาดใจ มารดา พระเจ้ ามาถึ งยอห์ นบุตรชายเศจึงถามพระกุ มารว่ า "ลูกเอ๋ย ทํา คาริยาห์ ในถิ& นทุ รกันดาร
ไมจึงทําแก่ เราอย่ างนี( ดูเถิด พ่ อ 3แล้ วยอห์ นจึงไปทั&วบริเวณรอบ

3

(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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แม่ นาํ( จอร์ แดน ประกาศเรื& อง ไฟ"
บั พติ ศมาอั นสํา แดงการกลั บใจ 10 ฝ่ ายประชาชนจึ งถามท่ านว่ า
ใหม่ เพื& อจะทรงยกความผิ ด "เราจะต้ องทําประการใด"
บาปเสียได้
11 ท่ านจึ งตอบเขาว่ า "ผู้ ใดมี
4ตามที&มี เขียนไว้ แล้ วในหนังสือ เสื( อสองตัว จงปั นให้ แก่ คนไม่ มี
ถ้ อยคําของอิ สยาห์ ศาสดาพยา- และใครมี อาหาร
จงปั นให้
กรณ์ว่ า "เสี ยงผู ้ร อ้ งในถิ นทุ ร- เหมือนกัน"
กันดารว่า `จงเตรียมมรรคาแห่ ง 12 พวกเก็บภาษี กม็ าขอรับบั พองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงกระทําหน ติ ศมาด้ วย และถามท่ านว่ า
ทางของพระองค์ให้ตรงไป
"อาจารย์เจ้ าข้ า พวกข้ าพเจ้ าต้ อง
5 หุ บเขาทุ ก แห่ งจะถมให้ เ ต็ ม ทําประการใด"
ภูเขาและเนิ นทุ กแห่ งจะให้ตํา ลง 13 ท่ านจึ งตอบเขาว่ า "เจ้ าทั( ง
ทางคดจะกลายเป็ นทางตรงและ หลายอย่ าเก็บภาษีเกินพิกัด"
ทางที  ขรุ ขระจะกลายเป็ นทาง 14 ฝ่ ายพวกทหารถามท่ านด้ วย
ราบ
ว่ า "พวกข้ าพเจ้ าเล่ า จะต้ องทํา
6 เนื อหนั งทั  งปวงจะได้ เ ห็ น ประการใด" ท่ านตอบเขาว่ า
ความรอดของพระเจ้า'"
"อย่ ากดขี& ผ้ ู ใด อย่ าหาความใส่
7ยอห์ นจึ งกล่ าวแก่ ประชาชนที& ผู้ ใด แต่ จงพอใจในค่ าจ้ างของ
ออกมารั บบั พติ ศมาจากท่ านว่ า ตน"
"โอ เจ้ าชาติงูร้ าย ใครได้ เตือน 15 เมื& อคนทั( งหลายกํา ลั ง คอย
เจ้ าให้ หนี จากพระอาชญาซึ& งจะ พระคริสต์อยู่ และได้ ใคร่ ครวญ
มาถึงนั( น
ถึ งยอห์ นว่ า ตั วท่ านเป็ นพระ
8เหตุ ฉะนั( น จงพิ สู จน์ การกลั บ คริสต์หรือมิใช่
ใจของเจ้ าด้ วยผลที&เกิดขึ( น อย่ า 16 ยอห์ นจึ งตอบเขาทั( งหลายว่ า
นึกเหมาเอาในใจว่ า ตัวมีอับรา- "เราให้ เจ้ ารั บบั พติ ศมาด้ วยนํา( ก็
ฮั มเป็ นบิ ดา เพราะเราบอกเจ้ า จริ ง แต่ จะมี พระองค์ หนึ& งเสด็จ
ทั( งหลายว่ า พระเจ้ าทรงฤทธิX มาทรงมี อิ ทธิ ฤทธิX ย&ิ งกว่ าเราอี ก
สามารถจะให้ บุ ต รเกิ ด ขึ( นกั บ ซึ& งเราไม่ คู่ ควรแม้ จะแก้ สาย
อับราฮัมจากก้ อนหิ นเหล่ านี( ได้
ฉลองพระบาทของพระองค์
9บั ดนี( ขวานวางไว้ ท&ี โคนต้ น ไม้ พระองค์ นั( นจะทรงให้ เจ้ าทั( ง
แล้ ว และทุ กต้ นที&ไม่ เกิดผลดีจะ หลายรับบั พติ ศมาด้ วยพระวิ ญต้ องตั ด เสี ยแล้ วโยนทิ( งในกอง ญาณบริสุทธิX และด้ วยไฟ
(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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หน้ า 2034
17 พระหั ตถ์ ของพระองค์ ถื อ มายุ ประมาณสามสิ บพรรษา
พลั& วพร้ อมแล้ วเพื& อจะทรงชําระ (ตามความคาดหมายของคนทั( ง
ลานข้ าวของพระองค์ให้ ท&ัว และ หลาย) เข้ าใจว่ าเป็ นบุตรโยเซฟ
เพื& อจะเก็บข้ าวไว้ ในยุ้ งฉางของ ซึ& งเป็ นบุตรเฮลี
พระองค์ แต่ พระองค์จะทรงเผา 24 ซึ& งเป็ นบุ ตรมั ทธั ต ซึ& งเป็ น
แกลบด้ วยไฟที&ไม่ ร้ ู ดับ"
บุตรเลวี ซึ& งเป็ นบุ ตรเมลคี ซึ& ง
18 ยอห์ นจึ ง ประกาศตั ก เตื อ น เป็ นบุ ตรยั นนาย ซึ& งเป็ นบุ ตร
อีกหลายประการแก่ คนทั(งหลาย โยเซฟ
19 ฝ่ ายเฮโรดเจ้ าเมือง เมื& อถู ก 25 ซึ& งเป็ นบุ ตรมั ทธาธี อั ส ซึ& ง
ยอห์ นว่ าติ เตี ยนเพราะเรื& องนาง เป็ นบุ ตรอาโมส ซึ& งเป็ นบุ ตร
เฮโรเดียสภรรยาของน้ องชายชื& อ นาอูม ซึ& งเป็ นบุตรเอสลี ซึ& งเป็ น
ฟี ลิ ป และเพราะการชั& วทั( งหมด บุตรนักกาย
ที&เฮโรดได้ กระทํานั( น
26 ซึ& งเป็ นบุ ตรมาอาท ซึ& งเป็ น
20 เฮโรดยั งทํา ความชั& วนี( เพิ& ม บุ ตรมั ทธาธี อั ส ซึ& งเป็ นบุ ตร
กั บที& ได้ ทาํ มาแล้ ว คื อได้ จั บ เสเมอิน ซึ& งเป็ นบุตรโยเซฟ ซึ& ง
ยอห์ นจําไว้ ในคุก
เป็ นบุตรยูดาห์
พระเยซู ทรงรับบัพติ ศมา
27 ซึ& งเป็ นบุ ตรโยอานาห์ ซึ& ง
และประกอบด้วยพระวิญญาณ เป็ นบุ ตรเรซา ซึ& งเป็ นบุ ตรเศรุ บบาเบล ซึ& งเป็ นบุ ตรเซลาทิ(มธ N:IN-IT)
21 อยู่ มาเมื& อคนทั( งปวงรั บบั พ- เอล ซึ& งเป็ นบุตรเนรี
ติ ศมา
และพระเยซู ทรงรั บ 28 ซึ& งเป็ นบุ ตรเมลคี ซึ& งเป็ น
บั พติ ศมาด้ วย ขณะเมื& อทรง บุตรอัดดี ซึ& งเป็ นบุตรโคสัม ซึ& ง
อธิษฐานอยู่ ท้ องฟ้ าก็แหวกออก เป็ นบุ ตรเอลมาดัม ซึ& งเป็ นบุตร
22 และพระวิญญาณบริสุทธิX ทรง เอร์
รู ปสั ณฐานเหมื อ นนกเขาได้ ลง 29 ซึ& งเป็ นบุตรโยซี ซึ& งเป็ นบุตร
มาบนพระองค์ และพระสุรเสียง เอลี เยเซอร์ ซึ& งเป็ นบุ ตรโยริ ม
มาจากฟ้ าสวรรค์ ว่ า "ท่ านเป็ น ซึ& งเป็ นบุ ตรมั ทธั ต ซึ& งเป็ นบุ ตร
บุตรที&รักของเรา เราชอบใจท่าน เลวี
30 ซึ& งเป็ นบุ ตรสิ เมโอน ซึ& ง
มาก"
เป็ นบุตรยู ดาห์ ซึ& งเป็ นบุตรโยวงศ์ตระกู ลของพระเยซู
เซฟ ซึ& งเป็ นบุตรโยนาน ซึ& งเป็ น
ทางมารี ยม์ ารดาของพระองค์
23 เมื& อพระเยซู ท รงมี พระชน 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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หน้ า 2035
ลูกา N, Q
31 ซึ& งเป็ นบุ ตรเมเลอา ซึ& งเป็ น
พระเยซู ทรงถู กทดลอง
บุตรเมนนัน ซึ& งเป็ นบุตรมัทตะพระเยซู ประกอบด้ วยพระ
ธา ซึ& งเป็ นบุ ตรนาธั น ซึ& งเป็ น
วิ ญ ญาณบริ สุ ทธิX ได้ เสด็ จ
บุตรดาวิด
กลับไปจากแม่ นาํ( จอร์แดน และ
32 ซึ& งเป็ นบุ ตรเจสซี ซึ& งเป็ น พระวิ ญญาณได้ ทรงนํา พระองค์
บุ ตรโอเบด ซึ& งเป็ นบุ ตรโบ- ไปในถิ& นทุ รกันดาร
อาส ซึ& งเป็ นบุตรสัลโมน ซึ& งเป็ น 2 ทรงถู กพญามารทดลองถึ ง
บุตรนาโซน
สี& สิบวัน ในวันเหล่ านั( นพระองค์
33 ซึ& งเป็ นบุ ตรอั มมี นาดั บ ซึ& ง มิ ได้ เสวยอะไรเลย และเมื& อสิ( น
เป็ นบุ ตรราม ซึ& งเป็ นบุ ตรเฮส- สี& สิบวันแล้ ว พระองค์ทรงอยาก
โรน ซึ& งเป็ นบุตรเปเรศ ซึ& งเป็ น พระกระยาหาร
บุตรยูดาห์
3พญามารจึงทู ลพระองค์ว่า "ถ้ า
34 ซึ& งเป็ นบุ ตรยาโคบ ซึ& งเป็ น ท่ า นเป็ นพระบุ ต รของพระเจ้ า
บุ ตรอิ สอั ค ซึ& งเป็ นบุ ตรอั บรา- จงสั& งก้ อนหิ นนี( ให้ กลายเป็ น
ฮัม ซึ& งเป็ นบุตรเทราห์ ซึ& งเป็ น ขนมปั ง"
บุตรนาโฮร์
4 ฝ่ ายพระเยซู ต รั สตอบมารว่ า
35 ซึ& งเป็ นบุ ตรเสรุ ก ซึ& งเป็ น "มีพระคัมภีร์เขียนไว้ ว่า `มนุ ษย์
บุตรเรกู ซึ& งเป็ นบุตรเปเลก ซึ& ง จะบํารุ งชี วิตด้วยอาหารสิ งเดี ยว
เป็ นบุ ตรเอเบอร์ ซึ& งเป็ นบุ ตร ก็หามิ ได้ แต่ บาํ รุงด้วยพระวจนะ
เชลาห์
ทุกคําของพระเจ้า'"
36 ซึ& งเป็ นบุ ตรเคนั น ซึ& งเป็ น 5แล้ วพญามารจึ งนําพระองค์ข( ึ น
บุ ตรอารฟาซั ด ซึ& งเป็ นบุ ตร ไปยั งภู เขาที& สู ง สํา แดงบรรดา
เชม ซึ& งเป็ นบุตรโนอาห์ ซึ& งเป็ น ราชอาณาจั ก รทั& วพิ ภ พในขณะ
บุตรลาเมค
เดียวให้ พระองค์ทอดพระเนตร
37 ซึ& งเป็ นบุ ตรเมธู เสลาห์ ซึ& ง 6แล้ วพญามารได้ ทูลพระองค์ ว่า
เป็ นบุ ตรเอโนค ซึ& งเป็ นบุ ตร "อํานาจทั( งสิ( นนี( และสง่ าราศี ของ
ยาเรด ซึ& งเป็ นบุตรมาหะลาเลล ราชอาณาจักรนั( นเราจะยกให้ แก่
ซึ& งเป็ นบุตรเคนัน
ท่ าน เพราะว่ ามอบเป็ นสิ ทธิ ไว้
38 ซึ& งเป็ นบุ ตรเอโนช
ซึ& ง แก่ เราแล้ ว และเราปรารถนาจะ
เป็ นบุ ตรเสท
ซึ& งเป็ นบุ ตร ให้ แก่ ผ้ ู ใดก็จะให้ แก่ ผ้ ู น( ั น
อาดั ม
ซึ& งเป็ นบุ ตรพระ 7เหตุ ฉะนั( น ถ้ าท่ านจะกราบ
เจ้ า
นมัสการเรา สรรพสิ& งนั( นจะเป็ น

4

(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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ลูกา Q
หน้ า 2036
ของท่านทั(งหมด"
ฤทธิX เดชแห่ งพระวิ ญญาณยั ง
8ฝ่ ายพระเยซู ตรัสตอบพญามาร แคว้ นกาลิ ลี และกิตติ ศัพท์ของ
ว่ า "เจ้ าซาตาน จงถอยไปข้ าง พระองค์ เลื& องลื อไปตามถิ& นโดย
หลั งเรา เพราะมี พระคั มภี ร์ รอบ
เขียนไว้ ว่า `จงนมัสการองค์พระ 15 พระ องค์ ทรงสั& งสอนใน
ผู เ้ ป็ นเจ้าผู เ้ ป็ นพระเจ้าของท่ าน ธรรมศาลาต่ างๆของเขา และได้
และปรนนิ บั ติ พระองค์ แต่ ผู ้ รั บความสรรเสริ ญจากคนทั( ง
เดียว'"
ปวง
9 แล้ วมารจึ ง นํา พระองค์ ไ ปยั ง
พระเยซู เสด็จกลับไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และให้ พระองค์
ธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ ธ
ประทั บ อยู่ ที& ยอดหลั ง คาพระ 16 แล้ วพระองค์ เสด็ จมาถึ ง
วิ หาร
แล้ วทู ลพระองค์ ว่ า เมื องนาซาเร็ธ เป็ นที& ซ&ึ งพระ
"ถ้ าท่านเป็ นพระบุตรพระเจ้ า จง องค์ ทรงเจริ ญวั ยขึ( น พระองค์
โจนลงไปจากที&น&ี เถิด
เสด็จ เข้ าไปในธรรมศาลาในวั น
10 เพราะพระคั ม ภี ร์ มี เขี ยนไว้ สะบาโตตามเคย และทรงยืนขึ( น
ว่ า `พระองค์ จะรับสั งเหล่ าทู ต เพื& อจะอ่ านพระคัมภีร์
สวรรค์ ของพระองค์ในเรื องท่ าน 17 เขาจึ งส่ งพระคั ม ภี ร์ อิ สยาห์
ให้ป้องกันรักษาท่ านไว้'
ศาสดาพยากรณ์ ให้ แก่ พระองค์
11 และ `เหล่าทู ตสวรรค์ จะเอา เมื& อพระองค์ ทรงคลี& หนั งสื อนั( น
มื อประคองชูท่ านไว้ เกรงว่าใน ออก ก็ค้นพบข้ อที&เขียนไว้ ว่า
เวลาหนึ  งเวลาใดเท้าของท่ านจะ 18 `พระวิ ญญาณแห่ งองค์ พระ
กระแทกหิ น'"
ผู ้ เ ป็ นเจ้า สถิ ตอยู่ บนข้ า พเจ้า
12 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบมารว่ า เพราะว่ าพระองค์ ได้ทรงเจิ มตั ง
"มี คาํ กล่ าวไว้ ว่ า `อย่ าทดลอง ข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่ าวประองค์ พระผู เ้ ป็ นเจ้าผู เ้ ป็ นพระเจ้า เสริ ฐแก่คนยากจน พระองค์ ได้
ของท่ าน'"
ทรงใช้ ข ้ า พเจ้ า ให้ ร ั ก ษาคนที 
13 เมื& อพญามารทํา การทดลอง ชอกชํา ระกําใจ ให้ร อ้ งประกาศ
ทุ กอย่ างสิ( นแล้ ว จึงละพระองค์ อิ สรภาพแก่ บรรดาเชลย ให้
ไปชั& วคราว
ประกาศแก่ ค นตาบอดว่ าจะได้
พระเยซู ทรงประกอบด้วย
เห็ นอี ก ให้ปล่ อยผู ้ฟกชํา เป็ น
พระวิญญาณในแคว้นกาลิลี
อิ สระ
14 พระเยซู ได้ เสด็จกลั บไปด้ วย 19 และให้ประกาศปี แห่ งความ
(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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หน้ า 2037
ลูกา Q
โปรดปรานขององค์ พระผู ้ เ ป็ น มากทั&วแผ่ นดิน
เจ้า'
26 และเอลี ยาห์ มิ ได้ รั บใช้ ให้ ไป
20 แล้ วพระองค์ ทรงม้ วนหนั ง- หาหญิ งม่ ายคนใด
เว้ นแต่
สื อส่ งคื นให้ แก่ เจ้ าหน้ าที& แล้ ว หญิ งม่ ายคนหนึ& งในบ้ านศาเรทรงนั& งลงและตาของคนทั( งปวง ฟั ทแคว้ นเมืองไซดอน
ในธรรมศาลาก็เพ่ งดูพระองค์
27 และมี คนโรคเรื( อนหลายคน
21 พระองค์จึ งเริ& มตรั สแก่ เขาว่ า ในพวกอิ สราเอลคราวเอลี ชา
"คั มภี ร์ ตอนนี( ที& ท่ านได้ ยินกั บหู ศาสดาพยากรณ์ แต่ ไม่ มี ผ้ ู ใด
ของท่านก็สาํ เร็จในวันนี( แล้ ว"
ได้ รั บการรั ก ษาให้ หายโรคนั( น
22 คนทั( งปวงก็ เ ป็ นพยานรั บ เลย เว้ นแต่ นาอามานชาวซีเรีย"
รองคํา ของพระองค์ และประ- 28 เมื& อคนทั( งปวงในธรรมศาลา
หลาดใจด้ วยถ้ อยคําอันประกอบ ได้ ยินดังนั( นก็โกรธยิ& งนัก
ด้ วยคุณซึ& งออกมาจากพระโอษฐ์ 29 จึ ง ลุ ก ขึ( นผลั ก พระองค์ อ อก
ของพระองค์ และว่ า "คนนี( เป็ น จากเมื อง พาไปยั งแง่ ของเงื( อม
บุตรชายของโยเซฟมิใช่ หรือ"
เขาที& เมื องของเขา ซึ& งตั( งอยู่ บน
23 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า เนิ นนั( น หมายจะผลั กพระองค์
"ท่ านทั( งหลายจะกล่ าวคํา สุ ภา- ลงไป
ษิ ตข้ อนี( แก่ เราเป็ นแน่ คื อว่ า 30 แต่ พระองค์ ทรงดํา เนิ นผ่ าน
`หมอจงรั กษาตั วเองเถิ ด คื อ ท่ามกลางเขาพ้ นไป
บรรดาการซึ& งเราได้ ยิ นว่ า ท่ าน
พระเยซู ทรงขับพวกผี
ได้ กระทําในเมื องคาเปอรนาอุ ม
ในเมืองคาเปอรนาอุม
จงกระทํา ในเมื องของตนที& นี&
(มก I:KN-KU)
ด้ วย'"
31 พระองค์ เสด็จลงไปถึ งเมื อง
24 พระองค์ ตรั สว่ า "เราบอก คาเปอรนาอุ มแคว้ นกาลิ ลี และ
ความจริงแก่ ท่านทั(งหลายว่ า ไม่ ได้ สั& งสอนเขาทั( งหลายทุ กวั น
มี ศาสดาพยากรณ์ ค นใดได้ รั บ สะบาโต
การต้ อนรับในบ้ านเมืองของตน
32 คนทั( ง ปวงก็อั ศจรรย์ ใจด้ วย
25 แต่ เราบอกความจริ งแก่ ท่ าน การสอนของพระองค์ เพราะคํา
ทั(งหลายว่ า มีหญิงม่ ายหลายคน ของพระองค์ ประกอบด้ วยอํา ในพวกอิ ส ราเอลคราวเอลี ยาห์ นาจ
เมื& อท้ องฟ้ าปิ ดเสี ยถึ งสามปี กั บ 33 มี ชายคนหนึ& งในธรรมศาลา
หกเดื อ นจึ ง เกิ ด กั น ดารอาหาร ที& มี ผี โสโครกเข้ าสิ ง เขาร้ อง
(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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ลูกา Q, R
หน้ า 2038
เสียงดัง
เจ็บ ทรงห้ ามไข้ ไข้ กห็ าย และ
34 กล่ าวว่ า "ไฮ้ พระเยซู ชาว ในทั นใดนั( นแม่ ยายของซี โมนก็
นาซาเร็ธ ปล่ อยเราไว้ เราเกี& ยว ลุกขึ( นปรนนิบัติเขาทั(งหลาย
ข้ องอะไรกั บท่ านเล่ า ท่ านมา 40 ครั( นเวลาตะวั นยอแสง ใคร
เพื& อจะทํา ลายเราหรื อ เรารู้ ว่ า มี ค นเจ็ บเป็ นโรคต่ างๆก็ พามา
ท่ านเป็ นผู้ ใด ท่ านคื อองค์ บริ - หาพระองค์ พระองค์ ก ็ทรงวาง
สุทธิX ของพระเจ้ า"
พระหั ตถ์ ถู กต้ องเขาทุ กคน ให้
35 พระเยซู จึ ง ตรั ส ห้ ามมั น ว่ า เขาหายโรค
"จงนิ& งเสี ย ออกมาจากเขาซิ " 41 ผี ก ็ ออกมาจากคนหลายคน
เมื& อผี นั( นได้ ทํา ให้ เขาล้ มลง ด้ วย ร้ องว่ า "ท่ านเป็ นพระ
ท่ ามกลางประชาชนแล้ ว ก็ออก คริ สต์ พระบุ ตรของพระเจ้ า"
มาจากเขา แต่ มิ ได้ ทาํ อั นตราย ฝ่ ายพระองค์ ก ็ทรงห้ ามมิ ให้ มั น
เขาเลย
พู ด เพราะว่ ามั นรู้ แล้ วว่ าพระ
36 คนทั( งปวงก็ประหลาดใจนั ก องค์เป็ นพระคริสต์
พูดกันว่ า "คํานี( เป็ นอย่ างไรหนอ 42 ครั( นรุ่ งเช้ า พระองค์ เสด็จ
เพราะว่ าท่ า นได้ สั& งผี โ สโครก ออกไปยั งที& เปลี& ยว ประชาชน
ด้ วยสิ ท ธิ อาํ นาจและด้ วยฤทธิX เที& ยวเสาะหาพระองค์ ครั( นพบ
เดช มันก็ออกมา"
แล้ วก็ หน่ วงเหนี& ยวพระองค์ ไว้
37 กิ ตติศัพท์ของพระองค์ จึ งได้ ไม่ ให้ ไปจากเขา
เลื& องลื อ ไปทุ ก ตํา บลที& อยู่ รอบ 43 แต่ พระองค์ ต รั ส แก่ เขาว่ า
นั( น
"เราต้ องไปประกาศเรื& องอาณา
พระเยซู ทรงเทศนา
จักรของพระเจ้ าแก่ เมืองอื& นด้ วย
เพราะว่ าที& เราได้ รั บใช้ มาก็
และรักษาคนเจ็ บป่ วย
เพราะเหตุน( ี เอง"
(มธ W:IQ-IT)
44 พระองค์ ทรงประกาศใน
(มก I:KS-NW)
38 ฝ่ ายพระองค์ ทรงลุ กขึ( นออก ธรรมศาลาทั&วแคว้ นกาลิลี
การจับปลาอย่ างมหัศจรรย์
จากธรรมศาลา เสด็จเข้ าไปใน
ทรงเรี ยกเปโตร
เรื อนของซี โมน แม่ ยายซี โมน
ต่ อมา ครั( นเมื& อประชาชน
ป่ วยเป็ นไข้ หนัก เขาทั(งหลายจึง
กํา ลั ง เบี ย ดเสี ยดพระองค์
อ้ อนวอนพระองค์ ใ ห้ ช่ วยหญิ ง
เพื& อฟั ง พระวจนะของพระเจ้ า
นั( น
39 พระองค์ ท รงยื น อยู่ ข้ างคน พระองค์ ท รงยื น อยู่ ที& ฝั& งทะเล

5

(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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หน้ า 2039
ลูกา R
สาบเยนเนซาเรท
องค์เป็ นคนบาป"
2 และพระองค์ ทอดพระเนตร 9เพราะว่ าเขากั บคนทั( งหลายที&
เห็ นเรื อสองลํา จอดอยู่ ริ มฝั& ง อยู่ ด้ วยกั นประหลาดใจด้ วย
ทะเลสาบนั( น แต่ ชาวประมงขึ( น ปลาเป็ นอันมากที&เขาจับได้ น( ั น
จากเรือแล้ วกําลังซักอวนอยู่
10 ยากอบและยอห์ น บุ ต รชาย
3พระองค์จึ งเสด็จลงเรื อลําหนึ& ง ของเศเบดี ผู้ ร่วมงานกับซีโมนก็
เป็ นเรื อของซี โมน และทรงขอ ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซู
ให้ เขาถอยไปจากฝั& งหน่ อยหนึ& ง ตรั สแก่ ซี โมนว่ า "อย่ ากลั วเลย
แล้ วพระองค์ ทรงนั& งลงสอน ตั( งแต่ น( ี ไปท่านจะเป็ นผู้ จับคน"
ประชาชนจากเรือนั( น
11 เมื& อเขานํา เรื อมาถึ ง ฝั& งแล้ ว
4 เมื& อพระองค์ ตรั ส สอนเสร็ จ เขาก็ละทิ( งสิ& งสารพั ด และตาม
แล้ ว จึงตรัสแก่ ซีโมนว่ า "จงถอย พระองค์ไป
ออกไปที& นาํ( ลึ กหย่ อนอวนต่ างๆ
พระเยซู ทรงรักษา
ลงจับปลา"
ชายโรคเรื+ อนให้หาย
5 ซี โมนทู ลตอบพระองค์ ว่ า
(มธ W:K-Q)
"พระอาจารย์เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์
(มก I:QL-QQ)
ทั( งหลายทอดอวนคื นยั งรุ่ ง ไม่ 12 ต่ อมาเมื& อพระองค์ทรงอยู่ ใน
ได้ อะไรเลย แต่ ข้ าพระองค์ จะ เมืองหนึ& ง ดูเถิด มีคนเป็ นโรค
หย่ อนอวนลงตามพระดํารั สของ เรื( อนเต็มทั( งตั ว เมื& อเขาเห็ น
พระองค์"
พระเยซู ก ็ซบหน้ าลงถึ งดิ นอ้ อน
6เมื& อเขาหย่ อนลงแล้ ว ก็ล้ อม วอนทู ลพระองค์ ว่ า "พระองค์
ปลาไว้ เป็ นอันมาก จนอวนของ เจ้ าข้ า เพียงแต่ พระองค์จะโปรด
เขาขาด
ก็ จ ะทรงบั น ดาลให้ ข้ าพระองค์
7เขาจึ งทําสําคั ญแก่ ผ้ ู ร่ วมงานที& สะอาดได้ "
อยู่ ในเรื อ อี ก ลํา หนึ& งให้ มาช่ วย 13 พระองค์ ทรงยื& นพระหั ตถ์ ถูก
เขาก็มาช่ วย แล้ วได้ ปลาเต็มเรือ ต้ องเขาแล้ วตรั สว่ า "เราพอใจ
ทั(งสองลํา จนเรือเริ& มจมลง
แล้ ว จงสะอาดเถิ ด" ในทันใด
8 ฝ่ ายซี โมนเปโตรเมื& อเห็ น ดั ง นั( น โรคเรื( อนของเขาก็หาย
นั( น ก็กราบลงที& พระชานุ ของ 14 พระองค์ จึ ง กํา ชั บเขาไม่ ใ ห้
พระเยซูทูลว่ า "โอ พระองค์เจ้ า บอกผู้ ใด และตรัสว่ า "แต่ จงไป
ข้ า ขอเสด็จไปให้ ห่ างจากข้ า แสดงตั วแก่ ปุโรหิ ต และถวาย
พระองค์ เถิ ด เพราะว่ าข้ าพระ เครื& องบู ชาสํา หรั บคนที& 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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ลูกา R
หน้ า 2040
เรื( อนแล้ วตามซึ& งโมเสสได้ ส&ั งไว้ พระพักตร์พระเยซู
เพื& อเป็ นหลั กฐานต่ อคนทั( ง 20 เมื& อพระองค์ ทอดพระเนตร
หลายว่ าเจ้ าหายโรคแล้ ว"
เห็ นความเชื& อของเขาทั( งหลาย
15 แต่ กิตติศัพท์ของพระองค์ย&ิ ง พระองค์ จึ งตรั ส กั บคนอั ม พาต
เลื& องลื อไป และประชาชนเป็ น ว่ า "บุรุษเอ๋ย บาปของเจ้ าได้ รับ
อั นมากมาชุ ม นุ มกั นเพื& อจะฟั ง การอภัยแล้ ว"
พระองค์ และรั บการรั กษาโรค 21 ฝ่ ายพวกธรรมาจารย์ และ
ต่ างๆของเขา
พวกฟาริสีเริ& มคิดในใจว่ า "คนนี(
16 แต่ พระองค์ เสด็ จออกไปใน ที& พู ดหมิ& นประมาทเป็ นผู้ ใดเล่ า
ที&เปลี& ยว และทรงอธิษฐาน
ใครจะยกความผิ ด บาปได้ เว้ น
ทรงรักษาคนอัมพาต
แต่ พระเจ้ าเท่านั( น"
22 แต่ เมื& อพระเยซู ท รงทราบ
(มธ S:K-W)
ความคิ ดของเขา พระองค์ จึ ง
(มก K:I-IK)
17 คราวนั( นวั น หนึ& งเมื& อพระ ตรั สแก่ เขาว่ า "ไฉนท่ านทั( ง
องค์ทรงสั& งสอนอยู่ มีพวกฟาริสี หลายจึงคิดในใจอย่ างนี(
และพวกธรรมาจารย์ ฝ่ ายพระ 23 ที& จะว่ า `บาปของเจ้ าได้ รั บ
ราชบัญญั ติน&ั งอยู่ ด้วย เป็ นผู้ มา การอภัยแล้ ว' หรือจะว่ า `จงลุก
จากทุ กเมื องในแคว้ นกาลิ ลี ขึ( นเดินไปเถิด' นั( น ข้ างไหนจะ
แคว้ นยูเดีย และจากกรุงเยรูซา- ง่ ายกว่ ากัน
เล็ม ฤทธิX เดชขององค์ พระผู้ 24 แต่ เพื& อท่ านทั( งหลายจะได้ ร้ ู
เป็ นเจ้ าก็ สถิ ตอยู่ เพื& อจะรั กษา ว่ า บุตรมนุ ษย์มีฤทธิX อาํ นาจใน
โลกที& จะโปรดยกความผิ ด บาป
เขาให้ หายโรค
18 และดู เถิ ด มี ผ้ ู หามคนอั ม- ได้ " (พระองค์จึงตรัสสั& งคนอัมพาตคนหนึ& งนอนบนที&นอน และ พาตว่ า) "เราสั& งเจ้ าว่ า จงลุกขึ( น
เขาหาช่ องที& จะหามคนอั มพาต ยกที&นอนไปบ้ านของเจ้ าเถิด"
นั( นเข้ ามาวางตรงพระพักตร์ของ 25 ในทันใดนั( น เขาจึงลุกขึ( นต่ อ
หน้ าคนทั(งปวง ยกที&นอนซึ& งเขา
พระองค์
19 เมื& อหาช่ องเอาเข้ ามาไม่ ได้ ได้ นอนนั( น กลับไปบ้ านของตน
เพราะคนมาก เขาจึ งขึ( นไปบน พลางร้ องสรรเสริญพระเจ้ า
ดาดฟ้ าหลั งคาบ้ าน หย่ อนคน 26 คนทั( งปวงก็ อั ศจรรย์ ใจและ
อั มพาตลงมาทั( งที& นอนตามช่ อง ได้ สรรเสริญพระเจ้ า ต่ างเต็มไป
กระเบื( องตรงกลางหมู่ คนต่ อ ด้ วยความกลั วและพู ดว่ า "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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หน้ า 2041
ลูกา R
เราได้ เห็นสิ& งแปลกประหลาด"
ฟาริ สี ก ็ถือเหมื อนกั น แต่ สาวก
ทรงเรี ยกเลวี
ของท่านกินและดื& ม"
34 ฝ่ ายพระองค์ ตรั ส แก่ เ ขาว่ า
(มธ S:S)
"ท่ านจะให้ สหายของเจ้ าบ่ าวอด
(มก I:IN-IQ)
27 ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี( อาหารเมื& อเจ้ าบ่ าวยั งอยู่ กั บเขา
พระองค์ ได้ เสด็จออกไป และ กระนั( นหรือ
ทอดพระเนตรเห็ นคนเก็ บภาษี 35 แต่ วั น นั( นจะมาถึ ง เมื& อเจ้ า
คนหนึ& งชื& อเลวี น&ั งอยู่ ท&ี ด่ านเก็บ บ่ าวจะต้ องจากสหายไป ในวั น
ภาษี พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า นั( นสหายจะถืออดอาหาร"
คําอุปมาเกี#ยวกับ
"จงตามเรามาเถิด"
28 เขาก็ละทิ(งสิ& งสารพัด ลุกขึ( น
เสื+ อและถุงหนัง
ตามพระองค์ไป
(มธ S:IU-IT)
29 เลวี ได้ จั ดให้ มี การเลี( ยงใหญ่
(มก K:KI-KK)
ในเรื อนของตนเพื& อเป็ นเกี ยรติ- 36 พระองค์ ยั งตรั สคํา อุ ปมาข้ อ
ยศแด่ พระองค์ มี คนมากมาย หนึ& งแก่ เขาด้ วยว่ า "ไม่ มีผ้ ู ใดฉีก
เป็ นคนเก็บภาษี และคนอื& นๆมา ท่ อ นผ้ าจากเสื( อใหม่ มาปะเสื( อ
เอนกายลงรับประทานด้ วยกัน
เก่ า ถ้ าทําอย่ างนั( นเสื( อใหม่ น( ั น
30 ฝ่ ายพวกธรรมาจารย์ ของเขา จะขาดเสี ยไป ทั( งท่ อนผ้ าที& เอา
และพวกฟาริ สี กระซิ บบ่ นติ พวก มาจากเสื( อใหม่ น( ั นก็จะไม่ สมกับ
สาวกของพระองค์ว่า "เหตุไฉน เสื( อเก่ าด้ วย
พวกท่ า นมากิ นและดื& มร่ วมกั บ 37 ไม่ มี ผ้ ู ใดเอานํา( องุ่ นใหม่ มา
พวกเก็บภาษีและพวกคนบาป"
ใส่ ในถุ งหนังเก่ า ถ้ าทําอย่ างนั( น
31 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "คน นํา( องุ่ นใหม่ จะทําให้ ถุ งหนั งเก่ า
ปกติไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ขาดไป และนํา( องุ่ นจะรั& ว ถุ ง
ต้ องการหมอ
หนังก็จะเสียไปด้ วย
32 เรามิ ได้ มาเพื& อจะเรี ยกคนที& 38 แต่ นาํ( องุ่ นใหม่ ต้ องใส่ ในถุ ง
เห็นว่ าตัวชอบธรรม แต่ มาเรียก หนังใหม่ ทั(งสองจะถนอมรักษา
คนบาปให้ กลับใจเสียใหม่ "
ด้ วยกันได้
33 เขาทั( งหลายทู ล พระองค์ ว่ า 39 ไม่ มี ผ้ ู ใดเมื& อดื& มนํา( องุ่ นเก่ า
"ทํา ไมพวกศิ ษย์ ของยอห์ น ถื อ แล้ ว จะอยากได้ นาํ( องุ่ นใหม่ ทัน
อดอาหารเนื อ งๆและอธิ ษฐาน ที เพราะเขาว่ า `ของเก่ านั( นก็ดี
อ้ อนวอน และศิ ษย์ ของพวก กว่ า'"
(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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ลูกา U
หน้ า 2042
พระเยซู เป็ นเจ้าเป็ นใหญ่
หนึ& งมือขวาลีบ
7ฝ่ ายพวกธรรมาจารย์ และพวก
เหนือวันสะบาโต
ฟาริ สี คอยดู พระองค์ ว่ า พระ
(มธ IK:I-W)
องค์ จ ะทรงรั ก ษาเขาในวั น สะ(มก K:KN-KW)
ต่ อมา ในวันสะบาโตที& สอง บาโตหรือไม่ เพื& อจะหาเหตุฟ้อง
หลั งจากวั นแรกนั( น พระ พระองค์ได้
องค์ กาํ ลั งเสด็จไปที& ในนา และ 8แต่ พระองค์ทรงทราบความคิด
พวกสาวกของพระองค์กเ็ ด็ดรวง ของเขา จึ งตรั สแก่ คนมื อลี บ
นั( นว่ า "จงลุ กขึ( นมายื นอยู่ ข้ าง
ข้ าวขยี( กิน
2 บางคนในพวกฟาริ สี จึ งกล่ าว หน้ า" เขาก็ลุกขึ( นยืน
แก่ เขาว่ า "ทําไมพวกท่ านจึ งทํา 9 แล้ วพระเยซู ตรั สกั บเขาทั( ง
การซึ& งพระราชบั ญญั ติห้ ามไว้ ใน หลายว่ า "เราจะถามท่ านทั( ง
หลายว่ า ในวั นสะบาโตให้ ถู ก
วันสะบาโต"
3พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "ท่าน ต้ องตามพระราชบั ญญั ติ ควรจะ
ทั( งหลายยั งไม่ ได้ อ่ านเรื& องนี( อี ก ทําการดีหรื อทําการร้ าย จะช่ วย
หรื อ ที& ดาวิ ดได้ กระทํา เมื& ออด ชี วิตดีหรือจะผลาญชี วิตดี"
อยาก ทั( งท่ านและพรรคพวก 10 พระองค์ จึ ง ทอดพระเนตรดู
ทุ กคนโดยรอบ แล้ วตรัสกับชาย
ด้ วย
4คื อท่ านได้ เข้ าไปในพระนิ เวศ คนนั( นว่ า "จงเหยี ยดมื อออก
ของพระเจ้ า และรั บประทาน เถิด" เขาก็กระทําตาม และมือ
ขนมปั งหน้ าพระพั ก ตร์ ท( ั งให้ ของเขาก็ ห ายเป็ นปกติ เ หมื อ น
พรรคพวกด้ วย ซึ& งพระราชบัญ- มืออีกข้ างหนึ& ง
ญั ติ ห้ ามไม่ ใ ห้ ใครรั บประทาน 11 แต่ คนเหล่ านั( นต่ างก็มี ความ
เดื อดดาล และปรึ กษากั นว่ าจะ
เว้ นแต่ พวกปุโรหิ ตเท่านั( น"
5 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า กระทําอย่ างไรแก่ พระเยซูได้
ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน
"บุ ต รมนุ ษย์ เ ป็ นเจ้ าเป็ นใหญ่
(มธ IL:K-Q)
เหนือวันสะบาโตด้ วย"
(มก N:IN-IS)
ทรงรักษาชายมือลีบ
12 ต่ อมาคราวนั( นพระองค์เสด็จ
(มธ IK:S-IQ; มก N:I-U)
6ต่ อมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ& ง ไปที& ภู เขาเพื& อจะอธิ ษฐาน และ
พระองค์ เ สด็ จ เข้ าไปในธรรม ได้ อธิษฐานต่ อพระเจ้ าคืนยังรุ่ ง
ศาลาและสั& งสอน ที&น&ั นมีชายคน 13 ครั( นรุ่ งเช้ าแล้ วพระองค์ ทรง

6

(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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หน้ า 2043
ลูกา U
เรี ยกสาวกของพระองค์ แล้ ว เหล่ าสาวกของพระองค์ ต รั สว่ า
ทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู่ "ท่านทั(งหลายที&เป็ นคนยากจนก็
สาวกนั( น ที&พระองค์ทรงเรียกว่ า เป็ นสุข เพราะว่ าอาณาจั กรของ
อัครสาวก
พระเจ้ าเป็ นของท่าน
14 คือซีโมน (ที&พระองค์ทรงให้ 21 ท่ านทั( งหลายที& อดอยากเวลา
ชื& ออี กว่ า เปโตร) อั นดรูว์น้ อง นี( ก็เป็ นสุ ข เพราะว่ าท่ านจะได้
ชายของเปโตร ยากอบและ อิ& มหนํา ท่ านทั( งหลายที& ร้ องไห้
ยอห์ น ฟี ลิปและบารโธโลมิว
เวลานี( ก็เป็ นสุ ข เพราะว่ าท่ าน
15 มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตร จะได้ หัวเราะ
ชายของอั ลเฟอั ส ซี โมนที& เรี ยก 22 ท่ านทั( งหลายจะเป็ นสุ ขเมื& อ
ว่ า เศโลเท
คนทั( งหลายจะเกลี ย ดชั งท่ า น
16 ยู ด าสน้ องชายของยากอบ และจะไล่ ท่ า นออกจากพวกเขา
และยู ด าสอิ ส คาริ โอทที& เป็ นผู้ และจะประณามท่ าน และจะ
ทรยศพระองค์ด้วย
เหยี ยดชื& อของท่ านว่ าเป็ นคนชั& ว
17 แล้ วพระองค์ กั บอั ครสาวกก็ ช้ า
เพราะท่ านเห็ นแก่ บุ ตร
ลงมายื น ณ ที& ราบแห่ งหนึ& ง มนุ ษย์
พร้ อมกั บหมู่ สาวกของพระองค์ 23 ในวั นนั( นท่ านทั( งหลายจงชื& น
และประชาชนเป็ นอั นมากซึ& งมา ชมและเต้ นโลดด้ วยความยิ น ดี
จากทั&วแคว้ นยู เดีย กรุ งเยรู ซา- เพราะ ดูเถิด บําเหน็จของท่านมี
เล็ม และจากตําบลชายทะเลใน บริ บู รณ์ ในสวรรค์ เพราะว่ า
เขตเมื องไทระและเมื องไซดอน บรรพบุ รุ ษของเขาได้ กระทํา
เพื& อจะฟั งพระองค์ และให้ พระ อย่ างนั( นแก่ พวกศาสดาพยาองค์ทรงรักษาโรคของเขา
กรณ์เหมือนกัน
18 และบรรดาคนที& ต้องทนทุ กข์ 24 แต่ วิบั ติ แก่ เจ้ าทั( งหลายที& ม&ั ง
เพราะผีโสโครก เขาก็ได้ รั บการ มี เพราะว่ าเจ้ าได้ รั บสิ& งที& เล้ า
รักษาให้ หายด้ วย
โลมใจแล้ ว
19 ประชาชนต่ างก็พยายามที& จะ 25 วิ บั ติ แ ก่ เ จ้ าทั( งหลายที& อิ& ม
ถู กต้ องพระองค์ เพราะว่ ามีฤทธิX หนํา แล้ ว เพราะว่ าเจ้ าจะอด
ซ่ า นออกจากพระองค์ รั กษาเขา อยาก วิ บั ติ แก่ เจ้ าทั( งหลายที&
ให้ หายทุ กคน
หั วเราะเวลานี( เพราะว่ าเจ้ าจะ
ความสุขอันเปี# ยมล้น
เป็ นทุ กข์และร้ องไห้
20 พระองค์ ทอดพระเนตรแลดู 26 วิ บั ติ แก่ เจ้ าทั( 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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ลูกา U
หน้ า 2044
ทั( งหลายจะยอว่ าเจ้ าดี เพราะ อี ก จะนั บว่ าเป็ นคุ ณอะไรแก่
บรรพบุ รุ ษของเขาได้ กระทํา ท่ าน ถึ งแม้ คนบาปก็ยั งให้ คน
อย่ างนั( นแก่ ผู้ พยากรณ์ เท็ จ บาปยื ม โดยหวั ง ว่ าจะได้ รั บคื น
เหมือนกัน
จากเขาอีกเท่ากัน
27 แต่ เ ราบอกท่ า นทั( งหลายที& 35 แต่ จงรั ก ศั ตรู ของท่ า นทั( ง
กํา ลั งฟั งอยู่ ว่า จงรั กศั ตรู ของ หลาย และทําการดีต่อเขา จงให้
ท่ าน จงทํา ดี แก่ ผ้ ู ที& เกลี ยดชั ง เขายื มโดยไม่ หวั งที& จะได้ คื นอี ก
ท่าน
บํา เหน็จของท่ านทั( งหลายจึ งจะ
28 จงอวยพรแก่ คนที& แช่ งด่ า มี บริ บูรณ์ และท่ านทั( งหลายจะ
ท่าน จงอธิษฐานเพื& อคนที&เคี& ยว เป็ นบุ ตรของผู้ สู งสุ ด เพราะว่ า
เข็ญท่าน
พระองค์ ยังทรงโปรดแก่ คนอก29 ผู้ ใดตบแก้ มของท่ านข้ าง ตัญ]ูและคนชั& ว
หนึ& ง จงหั นอี กข้ างหนึ& งให้ เขา 36 เหตุฉะนั( น ท่านทั(งหลายจงมี
ด้ วย และผู้ ใดริ บเอาเสื( อคลุ ม ความเมตตากรุณา เหมือนอย่ าง
ของท่ านไป
ถ้ าเขาจะเอา พระบิ ดาของท่านมี พระทัยเมตเสื( อด้ วยก็อย่ าหวงห้ าม
ตากรุณา
30 จงให้ แก่ ทุกคนที& ขอจากท่ าน 37 อย่ าวินิจฉัยโทษเขา และท่าน
และถ้ าใครได้ ริ บเอาของของ ทั( งหลายจะไม่ ได้ ถูกวิ นิ จฉั ยโทษ
ท่านไป อย่ าทวงเอาคืน
อย่ ากล่ าวโทษเขา และท่ านทั( ง
31 จงปฏิ บั ติ ต่ อผู้ อื& นอย่ างที& หลายจะไม่ ถู กกล่ าวโทษ จงยก
ท่ านปรารถนาให้ เขาปฏิ บั ติ ต่ อ โทษให้ เขา และท่ านจะได้ รั บ
ท่าน
การอภัยโทษ
32 แม้ ว่าท่ านทั( งหลายรั กผู้ ท&ี รั ก 38 จงให้ และท่านจะได้ รับด้ วย
ท่ าน จะนั บว่ าเป็ นคุ ณอะไรแก่ และในตั กของท่ านจะได้ รั บตวง
ท่ าน ถึ งแม้ คนบาปก็ยั งรั กผู้ ที& ด้ วยทะนานถ้ วนยั ดสั& นแน่ นพู น
รักเขาเหมือนกัน
ล้ นใส่ ให้ เพราะว่ าท่ านจะตวง
33 ถ้ าท่ านทั( งหลายทํา ดี แก่ ผ้ ู ที& ให้ เขาด้ วยทะนานอันใด จะตวง
ทํา ดี แก่ ท่ าน จะนั บว่ าเป็ นคุ ณ ให้ ท่านด้ วยทะนานอันนั( น"
อะไรแก่ ท่าน เพราะว่ าคนบาปก็ 39 พระองค์ตรัสกั บเขาทั( งหลาย
กระทําเหมือนกัน
เป็ นคําอุปมาด้ วยว่ า "คนตาบอด
34 ถ้ าท่านทั(งหลายให้ ยืมเฉพาะ จะนําทางคนตาบอดได้ หรือ ทั(ง
แต่ ผ้ ู ท&ี ท่ านหวั งจะได้ คื นจากเขา สองจะไม่ ตกลงไปในบ่ อหรือ
(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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หน้ า 2045
ลูกา U, T
40 ศิษย์ไม่ ใหญ่ กว่ าครู แต่ ศิษย์ เรี ยกเราว่ า `พระองค์ เจ้ าข้ า
ทุ กคนที& ไ ด้ รั บการฝึ กสอนครบ พระองค์ เจ้ าข้ า' แต่ ไม่ กระทํา
แล้ วก็จะเป็ นเหมือนครูของตน
ตามที&เราบอกนั( น
41 เหตุ ไ ฉนท่ า นมองดู ผ งที& ใน
เรื อนที#สร้างบนศิ ลา
ตาพี& น้ องของท่ าน แต่ ไม่ ยอม
(มธ T:KQ-KT)
พิ จ ารณาไม้ ทั( งท่ อ นที& อยู่ ในตา 47 ทุ กคนที& มาหาเราและฟั งคํา
ของท่านเอง
ของเรา และกระทํา ตามคํา นั( น
42 เหตุ ไ ฉนท่ านจึ งจะพู ด กั บพี& เราจะแจ้ งให้ ท่ า นทั( งหลายรู้ ว่ า
น้ องของท่านว่ า `พี& น้องเอ๋ย ให้ เขาเปรียบเหมือนผู้ ใด
เราเขี& ยผงออกจากตาของเธอ' 48 เขาเปรี ยบเหมื อนคนหนึ& งที&
แต่ ท&ีจริงท่านเองยังไม่ เห็นไม้ ท( ัง สร้ างเรือน เขาขุดลึกลงไป แล้ ว
ท่ อนที& อยู่ ในตาของท่ าน ท่ าน ตั( งรากบนศิ ลา และเมื& อนํา( มา
คนหน้ าซื& อใจคด จงชั กไม้ ท( ัง ท่วม กระแสนํา( ไหลเชี& ยวกระทบ
ท่ อ นออกจากตาของท่ า นก่ อ น กระทั& ง แต่ ทาํ ให้ เรื อนนั( นหวั& น
แล้ วท่ า นจะเห็ น ได้ ถนั ด จึ งจะ ไหวไม่ ได้ เพราะได้ ต( ั งรากบน
เขี& ยผงออกจากตาพี& น้ องของ ศิลา
ท่านได้
49 ส่ วนคนที& ได้ ยิ นและมิ ได้
43 ด้ วยว่ าต้ นไม้ ดี ย่ อมไม่ เกิ ด กระทํา ตาม เปรี ยบเหมื อนคน
ผลเลว หรื อต้ นไม้ เลวย่ อมไม่ หนึ& งที& สร้ างเรื อ นบนดิ นไม่ ก่ อ
เกิดผลดี
ราก เมื& อกระแสนํา( ไหลเชี& ยว
44 เพราะว่ าจะรู้ จั กต้ นไม้ ทุกต้ น กระทบกระทั& ง เรื อนนั( นก็พั ง
ได้ ก ็เพราะผลของมั น เพราะว่ า ทลายลงทั นที และความพิ นาศ
เขาย่ อมไม่ เก็บผลมะเดื& อจากต้ น ของเรือนนั( นก็ใหญ่ ย&ิ งนัก"
ไม้ มี หนาม หรื อย่ อมไม่ เก็บผล ทรงรักษาผู ร้ บั ใช้ของนายร้อย
องุ่ นจากพุ่ มไม้ หนาม
(มธ W:R-IN)
45 คนดี ก็ ย่ อมเอาของดี ออก
เมื& อพระองค์ ต รั ส คํา เหล่ า
จากคลั งดี แห่ งใจของตน และ
นั( นให้ คนทั( งหลายฟั ง เสร็จ
คนชั& วก็ย่อมเอาของชั& วออกจาก แล้ ว พระองค์ จึ งเสด็จเข้ าไปใน
คลั งชั& วแห่ งใจของตน ด้ วยใจ เมืองคาเปอรนาอุม
เต็มด้ วยอะไร ปากก็พูดออกมา 2มี ผ้ ู รั บใช้ ของนายร้ อยคนหนึ& ง
อย่ างนั( น
ที& นายรั ก มากป่ วยเกื อ บจะตาย
46 เหตุ ไฉนท่ านทั( งหลายจึ ง แล้ ว

7

(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& อนายร้ อยได้ ยิ นถึ งพระเยซู พระองค์ ว่า `จงทํา สิ& งนี( ' เขาก็
จึ งใช้ ผู้ ใหญ่ บางคนของพวกยิ ว ทํา"
ให้ ไปอ้ อนวอนเชิ ญพระองค์ 9เมื& อพระเยซูทรงได้ ยินคําเหล่ า
เสด็จมารักษาผู้ รับใช้ ของตน
นั( นแล้ ว ก็ประหลาดพระทัยด้ วย
4เมื& อเขาเหล่ านั( นมาถึ งพระเยซู คนนั( น จึ งทรงเหลี ยวหลั งตรั ส
แล้ ว เขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วย กั บประชาชนที& ตามพระองค์ มา
ใจร้ อนรนว่ า "นายร้ อยนั( นเป็ น ว่ า "เราบอกท่านทั(งหลายว่ า แม้
คนสมควรที& พระองค์ จ ะกระทํา ในพวกอิ สราเอล เราไม่ เคยพบ
การนั( นให้ ท่าน
ความเชื& อมากเท่านี( "
5 เพราะว่ าท่ า นรั ก ชนชาติ ของ 10 ฝ่ ายคนที& รั บใช้ มานั( นเมื& อ
เราและท่ านได้ สร้ างธรรมศาลา กลั บไปถึ งบ้ านก็ได้ เห็ นผู้ รั บใช้
ให้ เรา"
นั( นหายเป็ นปกติแล้ ว
6พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา เมื& อ
บุ ตรชายของแม่ ม่าย
พระองค์ ไปเกื อบจะถึ งบ้ านแล้ ว
ได้ฟื+ นคืนชี พที#เมืองนาอิ น
นายร้ อยจึงใช้ เพื& อนฝูงไปหาพระ 11 ต่ อมา ในวั นรุ่ งขึ( นพระองค์
องค์ทูลว่ า "พระองค์เจ้ าข้ า อย่ า เสด็ จ ไปยั งเมื อ งหนึ& งชื& อนาอิ น
ลําบากเลย เพราะว่ าข้ าพระองค์ เหล่ า สาวกของพระองค์ กั บคน
เป็ นคนไม่ สมควรที& จ ะรั บเสด็ จ เป็ นอั นมากก็ไปด้ วยกั นกั บพระ
พระองค์ เข้ าใต้ ชายคาของข้ า องค์
พระองค์
12 เมื& อพระองค์ ม าใกล้ ประตู
7เพราะเหตุ น( ั น ข้ าพระองค์ จึ ง เมื องนั( น ดู เถิ ด มี คนหามศพ
คิ ด เห็ น ว่ าไม่ สมควรที& ข้ าพระ ชายหนุ่ มคนหนึ& งมา เป็ นบุ ตร
องค์ จะไปหาพระองค์ ด้ วย แต่ ชายคนเดี ยวของแม่ และนางก็
ขอพระองค์ ทรงตรั สสั& ง และ เป็ นหญิงม่ าย ชาวเมืองเป็ นอั น
ผู้ รั บใช้ ของข้ าพระองค์ ก ็จะหาย มากมากับหญิงนั( น
โรค
13 เมื& อองค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าได้
8ด้ วยว่ า ข้ า พระองค์ อ ยู่ ใต้ วิ นั ย ทอดพระเนตรเห็ น มารดานั( น
ทหาร แต่ ก ็ยังมี ทหารอยู่ ใต้ บัง พระองค์ ท รงเมตตากรุ ณ าเขา
คั บบั ญชาของข้ าพระองค์ ข้ า และตรัสแก่ เขาว่ า "อย่ าร้ องไห้ "
พระองค์จะบอกแก่ คนนี( ว่า `ไป' 14 แล้ วพระองค์เสด็จเข้ าไปใกล้
เขาก็ไป บอกแก่ คนนั( นว่ า `มา' ถู กต้ องโลง คนหามศพนั( นก็
เขาก็มา บอกผู้ รั บใช้ ของข้ า หยุ ดยื นอยู่ พระองค์ จึ งตรั สว่ า
(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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"ชายหนุ่ มเอ๋ย เราสั& งเจ้ าว่ า ลุก รั กษาคนเป็ นอั นมากให้ หายจาก
ขึ( นเถิด"
ความเจ็บป่ วยและโรคต่ างๆและ
15 คนที& ตายนั( นก็ลุ กขึ( นนั& งเริ& ม ให้ พ้ นจากวิ ญญาณชั& ว และคน
พู ด พระองค์ จึ งทรงมอบชาย ตาบอดหลายคนพระองค์ ได้ ทรง
หนุ่ มให้ แก่ มารดาของเขา
รักษาให้ เห็นได้
16 ฝ่ ายคนทั( งปวงมี ค วามกลั ว 22 แล้ วพระเยซู ต รั ส ตอบศิ ษย์
และเขาสรรเสริ ญพระเจ้ าว่ า สองคนนั( นว่ า "จงไปแจ้ งแก่
"ท่ านศาสดาพยากรณ์ ผ้ ู ยิ& งใหญ่ ยอห์ นตามซึ& งท่านได้ เห็นและได้
ได้ เกิ ดขึ( นท่ ามกลางเรา" และ ยินคือว่ า คนตาบอดก็หายบอด
"พระเจ้ าได้ เ สด็จมาเยี& ยมเยี ยน คนง่ อยเดินได้ คนโรคเรื( อนหาย
ชนชาติของพระองค์แล้ ว"
สะอาด คนหู หนวกได้ ยิน คน
17 และกิ ตติ ศั พท์ ของพระองค์ ตายแล้ วเป็ นขึ( นมา และข่ าว
ได้ เลื& องลื อ ไปตลอดทั& วแคว้ น ประเสริ ฐก็ประกาศแก่ คนอนายู เดี ย และทั& วแว่ นแคว้ นล้ อม ถา
รอบ
23 บุ คคลผู้ ใดไม่ เห็นว่ าเราเป็ น
18 ฝ่ ายพวกศิษย์ของยอห์ นก็ได้ อุปสรรค ผู้ น( ั นเป็ นสุข"
เล่ าเหตุ การณ์ท( ั งปวงนั( นให้ ท่ าน
พระเยซู ทรงยกย่ อง
ฟั ง
ยอห์นผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
พวกศิ ษย์ของยอห์นผู ใ้ ห้รบั
(มธ II:T-IN)
บัพติ ศมาทู ลถามพระเยซู
24 เมื& อผู้ ส่ งข่ าวทั( งสองของ
19 ยอห์ นจึ งเรี ยกศิ ษย์ ของท่ าน ยอห์ นไปแล้ ว พระองค์จึงตั( งต้ น
สองคน ใช้ เขาไปหาพระเยซู ตรั ส กั บประชาชนถึ ง ยอห์ นว่ า
ทู ลถามว่ า "ท่ านเป็ นผู้ ที& จะ "ท่ านทั( งหลายได้ ออกไปในถิ& น
มานั( นหรือ หรือเราจะต้ องคอย ทุ รกั นดารเพื& อดู อะไร ดู ต้ นอ้ อ
ไหวโดยถู กลมพัดหรือ
ผู้ อ&ื น"
20 เมื& อคนทั( งสองนั( นมาถึ งพระ 25 แต่ ท่านทั( งหลายได้ ไปดู อะไร
องค์ แล้ วเขาทู ลว่ า "ยอห์ นผู้ ให้ ดู คนนุ่ งห่ มผ้ าเนื( ออ่ อนนิ& มหรื อ
รั บ บั พ ติ ศมาใช้ ข้ าพเจ้ ามาหา ดู เถิ ด คนนุ่ งห่ มผ้ างดงามและ
ท่ านให้ ถามว่ า `ท่านเป็ นผู้ ท&ี จะ อยู่ อย่ า งดี วิ เ ศษย่ อ มอยู่ ในราช
มานั( นหรือ หรือเราจะต้ องคอย สํานัก
ผู้ อ&ื น'"
26 แต่ ท่ า นทั( งหลายออกไปดู
21 ในเวลานั( นพระองค์ ไ ด้ ทรง 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 เราบอกท่ านว่ า ยิ& งกว่ า ให้ แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิได้
ศาสดาพยากรณ์อีก
ร้ องไห้ '
27 คื อผู้ นั( นเองที& พระคั มภี ร์ ได้ 33 ด้ วยว่ า ยอห์ นผู้ ให้ รั บบั พเขียนถึงว่ า `ดูเถิด เราใช้ทูตของ ติศมาก็ไม่ ได้ รั บประทานขนมปั ง
เราไปข้างหน้าท่ าน ผู ้นั  นจะ หรื อดื& มนํา( องุ่ น และท่ านทั( ง
เตรี ย มมรรคาของท่ านไว้ ข ้ า ง หลายว่ า `เขามีผีเข้ าสิงอยู่ '
หน้าท่ าน'
34 ฝ่ ายบุตรมนุ ษย์มาทั( งกินและ
28 เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า ใน ดื& ม และท่านทั(งหลายว่ า `ดูเถิด
บรรดาคนที&บังเกิดจากผู้ หญิงมา นี& เป็ นคนกิ นเติ บและดื& มนํา( องุ่ น
นั( น ไม่ มี ศาสดาพยากรณ์ ผ้ ู ใด มาก เป็ นมิ ตรสหายกั บพวกคน
ใหญ่ กว่ ายอห์ นผู้ ให้ รับบัพติศมา เก็บภาษีและพวกคนบาป'
แต่ ว่ าผู้ ตํ&า ต้ อยที& สุ ด ในอาณา 35 แต่ พระปั ญญาก็ ป รากฏว่ า
จั กรของพระเจ้ าก็ ใหญ่ กว่ า ชอบธรรมแล้ วโดยบรรดาผล
ยอห์ นเสียอีก"
แห่ งพระปั ญญานั( น"
29 ฝ่ ายคนทั( งปวงเมื& อได้ ยิ น
หญิงคนชัว#
รวมทั( งพวกเก็บภาษี ด้ วย ก็ได้
ชโลมพระเยซู
รั บว่ าพระเจ้ ายุ ติ ธรรมโดยที& เขา 36 มี คนหนึ& งในพวกฟาริ สี เชิ ญ
ได้ รับบัพติศมาของยอห์ นแล้ ว
พระองค์ ไปเสวยพระกระยาหาร
คําวิจารณ์อย่ างไร้เหตุ ผล
กับเขา พระองค์กเ็ สด็จเข้ าไปใน
ของพวกฟาริ สี
เรื อนของคนฟาริ สี คนนั( น แล้ ว
30 แต่ พวกฟาริ สี และพวกนั ก เอนพระกายลง
กฎหมายปฏิ เ สธพระประสงค์ 37 และดูเถิด มีผ้ ู หญิงคนหนึ& ง
ของพระเจ้ าสําหรั บเขา โดยที& มิ ในเมืองนั( นซึ& งเป็ นหญิงชั& ว เมื& อ
รู้ ว่ าพระเยซู ทรงเอนพระกายลง
ได้ รับบัพติศมาจากยอห์ น
31 และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส เสวยอยู่ ในบ้ านของคนฟาริ สีน( ั น
ว่ า "เหตุ ฉะนั( นเราจะเปรี ยบคน นางจึงถือผอบนํา( มันหอม
ยุ คนี( เหมื อนกั บอะไรดี และเขา 38 มายื น อยู่ ข้ างหลั ง ใกล้ พระ
เหมือนอะไร
บาทของพระองค์ เริ& มร้ องไห้ นาํ(
32 เปรียบเหมือนเด็กนั& งที&กลาง ตาไหลชําระพระบาทและเอาผม
ตลาดร้ องแก่ เพื& อนว่ า `พวกฉั น เช็ ด จุ บพระบาทของพระองค์
ได้ เป่ าปี& ให้ พวกเธอ และเธอมิ และชโลมพระบาทด้ วยนํา( มั น
ได้ เต้ นรํา พวกฉันได้ พิลาปรํ&าไห้ 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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หน้ า 2049
ลูกา T, W
39 ฝ่ ายคนฟาริ สี ท&ี ได้ เชิ ญพระ ได้ เอาผมของตนเช็ด
องค์ เ มื& อเห็ นแล้ วก็ นึ ก ในใจว่ า 45 ท่านมิได้ จุบเรา แต่ ผ้ ู หญิงนี(
"ถ้ าท่ านนี( เป็ นศาสดาพยากรณ์ก ็ ตั( งแต่ เราเข้ ามามิ ได้ หยุ ดจุ บเท้ า
จะรู้ ว่ า หญิ งผู้ นี( ที& ถู กต้ องกาย ของเรา
ของท่ า นเป็ นผู้ ใดและเป็ นคน 46 ท่ านมิ ได้ เอานํา( มั นชโลม
อย่ างไร เพราะนางเป็ นคนชั& ว"
ศี รษะของเรา แต่ นางได้ เอานํา(
40 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สตอบเขาว่ า มันหอมชโลมเท้ าของเรา
"ซี โมนเอ๋ ย เรามีอะไรจะพู ดกั บ 47 เหตุ ฉะนั( นเราบอกท่ า นว่ า
ท่ านบ้ าง" เขาทู ลว่ า "ท่ านอา- ความผิ ด บาปของนางซึ& งมี ม าก
จารย์เจ้ าข้ า เชิ ญพูดไปเถิด"
ได้ โปรดยกเสียแล้ วเพราะนางรัก
ผู ท้ ี#ได้รบั การยกบาปมาก
มาก แต่ ผ้ ู ที& ได้ รั บการยกโทษ
น้ อย ผู้ น( ั นก็รักน้ อย"
ก็รกั มาก
41 พระองค์ จึ งตรั สว่ า "เจ้ าหนี( 48 พระองค์ จึ งตรั ส แก่ นางว่ า
คนหนึ& งมี ลู กหนี( สองคน คน "ความผิ ด บาปของเจ้ าโปรดยก
หนึ& งเป็ นหนี( เงิ นห้ าร้ อยเหรี ยญ เสียแล้ ว"
เดนาริ อั น
อี กคนหนึ& งเป็ น 49 ฝ่ ายคนทั( งหลายที& เอนกาย
อยู่ ด้ วยกันกั บพระองค์ เริ& มนึ ก
หนี( เงินห้ าสิบเหรียญ
42 เมื& อเขาไม่ มี อ ะไรจะใช้ หนี( ในใจว่ า "คนนี( เป็ นใครแม้ ความ
แล้ ว ท่ านจึ งโปรดยกหนี( ให้ เขา ผิดบาปก็ยกให้ ได้ "
ทั( งสองคน เพราะฉะนั( นจงบอก 50 พระองค์ จึ ง ตรั ส แก่ ผู้ หญิ ง
เราว่ า ในสองคนนั( น คนไหนจะ นั( นว่ า "ความเชื& อของเจ้ าได้ ทาํ
ให้ เจ้ ารอด จงไปเป็ นสุขเถิด"
รักเจ้ าหนี( มากกว่ า"
การประกาศและการรักษา
43 ซีโมนจึงทู ลตอบว่ า "ข้ าพเจ้ า
ในแคว้นกาลิลี
เห็นว่ า คนที& เจ้ าหนี( ได้ โปรดยก
ต่ อมา ภายหลั งพระองค์
หนี( ให้ มากกว่ า" พระองค์จึงตรัส
กับเขาว่ า "ท่านคิดเห็นถู กแล้ ว"
ก็ เ สด็ จ ไปตามทุ กบ้ านทุ ก
44 พระองค์ จึ งทรงเหลียวหลังดู เมื อง ทรงประกาศข่ าวประผู้ หญิ งนั( น และตรัสแก่ ซี โมนว่ า เสริ ฐแห่ งอาณาจั กรของพระเจ้ า
"ท่ านเห็ นผู้ หญิ งนี( หรื อ เราได้ สาวกสิ บสองคนนั( นก็อยู่ กั บพระ
เข้ ามาในบ้ านของท่าน ท่านมิได้ องค์
ให้ นาํ( ล้ างเท้ าของเรา แต่ นางได้ 2 พร้ อมกั บ ผู้ หญิ ง บางคนที& มี
เอานํา( ตาชํา ระเท้ าของเรา และ วิ ญญาณชั& วออกจากนางและที&

8

(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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ลูกา W
หน้ า 2050
หายโรคต่ างๆ คื อมารี ย์ท&ี เรี ยก อย่ างไร"
ว่ าชาวมั กดาลา ที& ได้ ทรงขั บผี 10 พระองค์จึงตรัสว่ า "ข้ อความ
ออกจากนางเจ็ดผี
ลึ ก ลั บแห่ งอาณาจั ก รของพระ
3 และโยอั น นาภรรยาของคู ซ า เจ้ าทรงโปรดให้ ท่ า นทั( งหลายรู้
ต้ นเรือนของเฮโรด และซูซันนา ได้ แต่ สาํ หรั บคนอื& นนั( นได้ ให้
และผู้ หญิ งอื& นๆหลายคนที& เคย เป็ นคําอุปมา เพื& อเมื& อเขาดูกไ็ ม่
ปรนนิบัติพระองค์ด้ วยการถวาย เห็น และเมื& อเขาได้ ยินก็ไม่ เข้ า
สิ& งของของเขา
ใจ
คําอุปมาเกี#ยวกับผู ห้ ว่ าน
11 คําอุปมานั( นก็อย่ างนี( เมล็ด
พื ชนั( นได้ แก่ พระวจนะของพระ
(มธ IN:I-KN)
เจ้ า
(มก Q:I-KL)
4เมื& อประชาชนเป็ นอั นมากอยู่ 12 ที& ตกตามหนทางได้ แก่ คน
พร้ อมกั น และคนกํา ลั งมาหา เหล่ านั( นที& ได้ ยิน แล้ วพญามาร
พระองค์จากทุ กเมื อง พระองค์ มาชิ ง เอาพระวจนะจากใจของ
เขา เพื& อไม่ ให้ เขาเชื& อและรอด
จึงตรัสเป็ นคําอุปมาว่ า
5 "มี ผู้ หว่ านคนหนึ& งออกไป ได้
หว่ านเมล็ดพืชของตน และเมื& อ 13 ซึ& งตกที& หิ นนั( นได้ แก่ คน
เขาหว่ าน เมล็ดพืชนั( นก็ตกตาม เหล่ านั( นที& ได้ ยิ นแล้ วก็ รั บพระ
หนทางบ้ าง ถู กเหยียบยํ&า และ วจนะนั( นด้ วยความปรีดี แต่ ไม่ มี
ราก เชื& อได้ แต่ ช&ั วคราว เมื& อถู ก
นกในอากาศมากินเสีย
6บ้ างก็ตกที&หิน และเมื& องอกขึ( น ทดลองเขาก็หลงเสียไป
แล้ วก็ เ หี& ยวแห้ งไปเพราะที& ไม่ 14 ที& ตกกลางหนามนั( นได้ แก่
คนเหล่ านั( นที& ได้ ยิ นแล้ วออกไป
ชื( น
7บ้ างก็ตกที&กลางต้ นหนาม ต้ น และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์
หนามก็ งอกขึ( นมาด้ วยปกคลุ ม สมบั ติ ความสนุ กสนานแห่ ง
ชี วิตนี( ก็ปกคลุ มเขา ผลของเขา
เสีย
8บ้ างก็ตกที&ดินดี จึงงอกขึ( นเกิด จึงไม่ เติบโต
ผลร้ อยเท่ า" ครั( นพระองค์ ตรั ส 15 และซึ& งตกที& ดิ น ดี น( ั นได้ แก่
อย่ างนั( นแล้ ว จึ งทรงร้ องว่ า คนเหล่ านั( นที& ได้ ยิ นพระวจนะ
ด้ วยใจซื& อสั ตย์ และใจที& ดี แล้ วก็
"ใครมีหูฟังได้ จงฟั งเถิด"
9เหล่ าสาวกจึ งทู ลถามพระองค์ จดจํา ไว้ จึ งเกิ ดผลด้ วยความ
ว่ า "คําอุ ปมานั( นหมายความว่ า 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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หน้ า 2051
ลูกา W
คําอุปมาเกี#ยวกับเทียนที#จุดไว้ เราคื อ คนเหล่ า นั( นที& ได้ ฟั งพระ
วจนะของพระเจ้ าและกระทํา
(มธ R:IR-IU)
ตาม"
(มก Q:KI-KN; ลก II:NN)
พระเยซู ทรงสัง# ให้พายุสงบลง
16 ไม่ มีผ้ ู ใดเมื& อจุ ดเทียนแล้ วจะ
เอาภาชนะครอบไว้ หรื อวางไว้
(มธ W:KN-KT)
ใต้ เตี ยง แต่ ต( ั งไว้ ท&ี เชิ งเที ยน
(มก Q:NU-QI)
เพื& อคนทั( งหลายที& เข้ ามาจะเห็น 22 อยู่ มาวั นหนึ& งพระองค์ เสด็จ
แสงสว่ างได้
ลงเรื อกั บเหล่ าสาวกของพระ
17 ด้ วยว่ าไม่ มี ส&ิ งใดที& ซ่อนไว้ ซ&ึ ง องค์ แล้ วพระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า
จะไม่ ปรากฏแจ้ ง และไม่ มีส&ิ งใด "ให้ เราข้ ามทะเลสาบไปฟากข้ าง
ที& ปิ ดบั ง ไว้ ซึ& งจะไม่ ร้ ู จะไม่ ต้ อง โน้ น" เขาก็ถอยเรือออกไป
แพร่ งพราย
23 เมื& อกํา ลั งแล่ นไป พระองค์
18 เหตุ ฉะนั( น ท่ านทั( งหลาย ทรงบรรทมหลั บ และบั งเกิ ด
จะฟั ง อย่ า งไรก็ จ งเอาใจจดจ่ อ พายุ กล้ ากลางทะเลสาบ นํา( เข้ า
เพราะว่ า ผู้ ใดมี อ ยู่ แล้ วจะทรง เรืออยู่ น่ากลัวจะมีอันตราย
เพิ& มเติ มให้ แก่ ผ้ ู น( ั นอี ก แต่ ผ้ ู ใด 24 เขาจึ งมาปลุ กพระองค์ ว่ า
ไม่ มี แม้ ซ&ึ งเขาคิดว่ ามีอยู่ น( ั นจะ "อาจารย์ เจ้ าข้ า อาจารย์ เจ้ าข้ า
ทรงเอาไปจากเขา"
ข้ าพเจ้ าทั( งหลายกํา ลั งจะพิ นาศ
มารดาและพวกน้องชาย
อยู่ แล้ ว" พระองค์จึงทรงตื& นขึ( น
ห้ ามลมและคลื& น แล้ วคลื& นลมก็
ของพระเยซู
หยุดเงียบสงบทีเดียว
ก็เหมือนกับคนอื# นๆ
25 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
(มธ IK:QU-RL)
19 ครั( งนั( นมารดาและพวกน้ อง "ความเชื& อของเจ้ าอยู่ ท&ีไหน" เขา
ชายของพระองค์ มาหาพระองค์ เหล่ านั( นกลั วและประหลาดใจ
แต่ เข้ าไปถึ งพระองค์ ไม่ ได้ พู ดกั นว่ า "ท่ านผู้ นี( เป็ นผู้ ใด
จึ งสั& งบั งคั บลมและนํา( ได้ และ
เพราะคนมาก
20 มีคนทู ลพระองค์ว่า "มารดา ลมกับนํา( นั( นก็เชื& อฟั งท่าน"
คนคลัง# เพราะถู กผีสิง
และน้ องชายของพระองค์ ยืนอยู่
ในเมืองกาดารา
ข้ างนอกปรารถนาจะพบพระ
(มธ W:KW-NQ)
องค์"
(มก R:I-IT)
21 แต่ พระองค์ ต รั สตอบเขาว่ า
"มารดาของเราและพี& น้ องของ 26 เขาแล่ นไปถึ งแขวงชาวเมื อง
(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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ลูกา W
หน้ า 2052
กาดาราที&อยู่ ตรงข้ ามกาลิลี
33 ผี เหล่ านั( นจึ งออกมาจากคน
27 เมื& อพระองค์เสด็จขึ( นบกแล้ ว นั( น แล้ วเข้ าอยู่ ในตัวสุกร สุกร
มี ช ายคนหนึ& งจากเมื อ งนั( นมา ทั( งฝู งก็ ว&ิ งพุ่ งกระโดดจากหน้ า
พบพระองค์ คนนั( นมีผีเข้ าสิงอยู่ ผาชั นลงไปในทะเลสาบสําลักนํา(
นานแล้ ว และมิได้ สวมเสื( อ มิได้ ตาย
อยู่ เรื อน แต่ อยู่ ตามอุ โมงค์ ฝั ง 34 ฝ่ ายคนเลี( ยงสุ ก รเมื& อเห็ น
ศพ
เหตุการณ์ท&ีเกิดขึ( น ต่ างก็หนีไป
28 ครั( นเห็นพระเยซูเขาก็โห่ ร้อง เล่ าเรื& องนั( นทั( งในเมื องและนอก
และกราบลงตรงพระพั กตร์ พระ เมือง
องค์ ร้ องเสียงดังว่ า "ข้ าแต่ พระ 35 คนทั( งหลายจึ งออกไปดู
เยซู บุ ตรของพระเจ้ าสู งสุ ด ข้ า เหตุการณ์ท&ีเกิดขึ( น และเมื& อเขา
พระองค์ เกี& ยวข้ องอะไรกั บท่ าน มาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั( นที&มีผี
เล่ า ขอพระองค์ อย่ าทรมานข้ า ออกจากตั วนุ่ งห่ ม ผ้ ามี สติ อาพระองค์"
รมณ์ดี นั& งใกล้ พระบาทพระเยซู
29 (ที&พูดเช่ นนี( กเ็ พราะพระองค์ เขาทั(งหลายก็พากันกลัว
ได้ ส&ั งผีโสโครกให้ ออกมาจากตัว 36 ฝ่ ายคนทั(งหลายที&ได้ เห็น ก็
คนนั( น ด้ วยว่ าผี น( ั นแผลงฤทธิX เล่ าให้ เขาทั( งหลายฟั ง ถึ ง เรื& อง
ในตั วเขาบ่ อยๆ และเขาถู กจํา คนที&ผีสิงได้ หายปกติอย่ างไร
ด้ วยโซ่ ตรวน
แต่ เขาได้ หั ก 37 ชาวเมื องกาดาราและคนทั( ง
เครื& องจํานั( นเสี ย แล้ วผี ก ็นาํ เขา ปวงที&อยู่ ตามชนบทโดยรอบ จึง
ไปในที&เปลี& ยว)
อ้ อนวอนพระองค์ ให้ ไปเสี ยจาก
30 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สถามมั นว่ า เขา เพราะว่ าเขากลัวยิ& งนัก พระ
"เจ้ าชื& ออะไร" มั นทู ลตอบว่ า องค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป
"ชื& อกอง" ด้ วยว่ ามี ผี หลายตน 38 คนที& ผี อ อกจากตั วนั( นอ้ อน
เข้ าสิงอยู่ ในตัวเขา
วอนขอติดตามพระองค์ แต่ พระ
31 ผีน( ั นจึงอ้ อนวอนขอพระองค์ เยซูส่งเขาออกไป ตรัสสั& งว่ า
มิให้ ส&ั งให้ มันลงไปยังนรกขุมลึก 39 "จงกลั บไปบ้ านเรื อนของตั ว
32 ตําบลนั( นมี สุกรฝู งใหญ่ กาํ ลัง และบอกถึ ง เรื& องการใหญ่ ซึ& ง
หากิ นอยู่ ท&ี ภู เขา ผี เหล่ านั( นได้ พระเจ้ าได้ ทรงกระทํา แก่ เจ้ า"
อ้ อนวอนพระองค์ขออนุ ญาตให้ แล้ วคนนั( นก็ ไปประกาศแก่ ค น
มั นเข้ าสิ งในฝู งสุ กร พระองค์ ก ็ ทั( งเมื องถึ งเหตุ การณ์ ใหญ่ ย&ิ งที&
ทรงอนุ ญาต
พระเยซูได้ ทรงกระทําแก่ ตน
(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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หน้ า 2053
ลูกา W
บุ ตรสาวของไยรัสฟื+ นคืนชี พ
ก็ เป็ นเพราะประชาชนเบี ยด
เสี ยดพระองค์ และพระองค์ ยัง
และหญิงผู ถ้ ู กต้อง
ทรงถามอี กหรื อว่ า `ใครได้ ถู ก
ชายฉลองพระองค์
ต้ องเรา'"
(มธ S:IW-KU)
46 แต่ พระเยซูตรัสว่ า "มีผ้ ู หนึ& ง
(มก R:KK-QN)
40 ต่ อมาเมื& อพระเยซู เสด็จกลั บ ได้ ถู กต้ องเรา เพราะเรารู้ สึ กว่ า
มาแล้ ว ประชาชนก็ต้อนรับพระ ฤทธิX ได้ ซ่านออกจากตัวเรา"
องค์ ด้ วยความยิ นดี เพราะเขา 47 เมื& อผู้ หญิงนั( นเห็นว่ าจะซ่ อน
ตั วไว้ ไม่ ได้ แล้ ว เธอก็เข้ ามาตั ว
ทั(งหลายคอยท่าพระองค์อยู่
41 ดูเถิด มีชายคนหนึ& งชื& อไยรัส สั& นกราบลงตรงพระพั ก ตร์ พระ
เป็ นนายธรรมศาลา มากราบลง องค์ ทู ลพระองค์ ต่อหน้ าคนทั(ง
ที& พระบาทพระเยซู อ้ อนวอน ปวงว่ า เธอได้ ถู กต้ องพระองค์
พระองค์ ให้ เสด็จเข้ าไปในเรื อน เพราะเหตุ อะไร และได้ หาย
โรคในทันใดนั( น
ของเขา
42 เพราะว่ าเขามี บุ ต รสาวคน 48 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
เดี ยว อายุ ประมาณสิ บสองปี "ลู กสาวเอ๋ ย จงมี กาํ ลั งใจเถิ ด
และบุ ตรสาวนั( นนอนป่ วยอยู่ ความเชื& อของเจ้ าได้ กระทํา ให้
เกือบจะตาย เมื& อพระองค์เสด็จ เจ้ าหายโรคแล้ ว จงไปเป็ นสุ ข
ไปนั( น ประชาชนเบียดเสียดพระ เถิด"
49 เมื& อพระองค์กาํ ลังตรัสอยู่ มี
องค์
43 มี ผ้ ู หญิ งคนหนึ& งเป็ นโรคตก คนหนึ& งมาจากบ้ านนายธรรม
เลื อดได้ สิ บสองปี มาแล้ ว และ ศาลา บอกเขาว่ า "ลู กสาวของ
ได้ ใช้ ทรั พย์ ท( ั งหมดของเธอเป็ น ท่านตายเสียแล้ ว ไม่ ต้องรบกวน
ค่ าหมอ ไม่ มี ผ้ ู ใดรั กษาให้ หาย ท่านอาจารย์ต่อไป"
50 ฝ่ ายพระเยซู เ มื& อได้ ยิ น จึ ง
ได้
44 ผู้ หญิ ง นั( นแอบมาข้ างหลั ง ตรัสแก่ เขาว่ า "อย่ ากลัวเลย จง
ถู กต้ องชายฉลองพระองค์ และ เชื& อเท่านั( นและลูกจะหายดี"
51 เมื& อพระองค์ เสด็จ เข้ าไปใน
ในทันใดนั( นเลือดที&ตกก็หยุด
45 พระเยซูจึงตรัสถามว่ า "ใคร เรื อน พระองค์ ไม่ ทรงยอมให้ ผ้ ู
ได้ ถูกต้ องเรา" เมื& อคนทั(งหลาย ใดเข้ าไป เว้ นแต่ เปโตร ยากอบ
ได้ ปฏิ เสธ เปโตรกั บคนที& อยู่ ยอห์ น และบิ ดามารดาของเด็ก
ด้ วยกันจึงทู ลว่ า "อาจารย์เจ้ าข้ า 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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ลูกา W, S
หน้ า 2054
52 คนทั( งหลายจึ ง ร้ องไห้ รํ&า ไร 3พระองค์จึงตรัสสั& งเขาว่ า "อย่ า
เพราะเด็กนั( น แต่ พระองค์ ตรั ส เอาอะไรไปใช้ ตามทาง เช่ น ไม้
ว่ า "อย่ าร้ องไห้ เลย เขาไม่ ตาย เท้ า หรือย่ าม หรืออาหาร หรือ
แต่ นอนหลับอยู่ "
เงิน หรือเสื( อคลุมสองตัว
53 คนทั( งปวงก็ พ ากั น หั วเราะ 4และถ้ าเข้ าไปในเรื อนไหน จง
เยาะพระองค์ เพราะรู้ ว่าเด็กนั( น อาศั ยอยู่ ในเรื อ นนั( นจนกว่ าจะ
ตายแล้ ว
ไป
54 ฝ่ ายพระองค์ ท รงไล่ ค นทั( ง 5ผู้ ใดไม่ ต้ อนรับพวกท่ าน เมื& อ
หมดออกไป แล้ วทรงจับมือเด็ก ท่านจะไปจากเมืองนั( น จงสะบัด
นั( น ตรัสว่ า "ลูกเอ๋ย จงลุกขึ( น ผงคลี ดิ นจากเท้ าของท่ านออก
เถิด"
ส่ อให้ เห็นความผิดของเขา"
55 แล้ วจิ ตวิ ญญาณก็กลั บเข้ าใน 6เหล่ าสาวกจึ งออกไปตามเมื อง
เด็กนั( น เขาก็ลุกขึ( นทันที พระ ต่ างๆประกาศข่ าวประเสริฐ และ
องค์ จึ งตรั ส สั& งให้ เอาอาหารมา รักษาคนเจ็บป่ วยทุ กแห่ งให้ หาย
ให้ เขากิน
ความตายของ
56 ฝ่ ายบิดามารดาของเด็กนั( นก็
ยอห์นผู ใ้ ห้รบั บัพติ ศมา
ประหลาดใจ แต่ พระองค์ ทรง 7ฝ่ ายเฮโรดเจ้ าเมื องได้ ยินเรื& อง
กํา ชั บเขาไม่ ให้ บอกผู้ ใดให้ รู้ เหตุ การณ์ท( ั งปวงซึ& งพระองค์ ได้
เหตุการณ์ซ&ึ งเป็ นมานั( น
ทรงกระทํานั( น จึ งคิดสงสัยมาก
ทรงส่ งอัครสาวกสิบสองคน
เพราะบางคนว่ ายอห์ นเป็ นขึ( น
ออกไปประกาศ
มาจากความตาย
8 บางคนก็ ว่ าเป็ นเอลี ยาห์ มา
(มธ IL:I-QK)
ปรากฏ คนอื& นว่ าเป็ นศาสดา
(มก U:T-IN)
พระองค์ ทรงเรี ยกสาวกสิ บ พยากรณ์ โ บราณกลั บเป็ นขึ( น
สองคนของ พระองค์ มา มาอีก
พร้ อมกั น แล้ วทรงประทานให้ 9เฮโรดจึ งว่ า "ยอห์ นนั( นเราได้
เขามี อํา นาจและสิ ทธิ อํา นาจ ตั ดศี รษะแล้ ว แต่ คนนี( ที& เราได้
เหนื อผี ทั( งปวงและรั กษาโรค ยิ นเหตุ การณ์ของเขาอย่ างนี( คื อ
ต่ างๆให้ หาย
ผู้ ใดเล่ า" แล้ วเฮโรดจึ งหาโอ2 แล้ วพระองค์ ทรงใช้ เขาไป กาสที&จะเห็นพระองค์
ประกาศอาณาจั กรของพระเจ้ า
ทรงเลี+ ยงอาหารคนห้าพัน
และรักษาคนเจ็บป่ วยให้ หาย
10 ครั( นอั ค รสาวกกลั บมาแล้ ว

9

(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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หน้ า 2055
ลูกา S
เขาทู ลพระองค์ ถึ งบรรดาการซึ& ง ก็ แหงนพระพั ก ตร์ ดู ฟ้ าสวรรค์
เขาได้ กระทํานั( น พระองค์จึงพา ขอบพระคุ ณ แล้ วหั กส่ งให้ แก่
เขาไปยั งที& เปลี& ยวแต่ ลาํ พั งใกล้ เหล่ าสาวก ให้ เขาแจกแก่ ประเมืองที&เรียกว่ าเบธไซดา
ชาชน
11 แต่ เ มื& อประชาชนรู้ แล้ วจึ ง 17 เขาได้ กินอิ& มทุ กคน แล้ วเขา
ตามพระองค์ ไป พระองค์ ทรง เก็บเศษอาหารที& ยั งเหลื อนั( นได้
ต้ อนรั บเขา ตรั สสั& งสอนเขาถึ ง สิบสองกระบุง
อาณาจั กรของพระเจ้ า และทุ ก
การยอมรับอันยิ#งใหญ่
คนที& ต้ องการให้ หายโรคพระ
ของเปโตร
องค์กท็ รงรักษาให้
(มธ IU:IN-KL; มก W:KT)
12 ครั( นกําลั งจะเย็นแล้ ว สาวก 18 ต่ อมา เมื& อพระองค์ กาํ ลั ง
สิ บสองคนมาทู ลพระองค์ ว่ า อธิษฐานอยู่ แต่ ลาํ พัง เหล่ าสาวก
"ขอให้ ประชาชนไปตามเมื อ ง อยู่ กับพระองค์ พระองค์จึงตรัส
ต่ างๆและชนบทที&อยู่ แถบนี( หา ถามเขาว่ า "คนทั(งปวงพูดกันว่ า
ที& พั กนอนและหาอาหารรั บ เราเป็ นผู้ ใด"
ประทาน เพราะที&เราอยู่ น( ี เป็ นที& 19 เหล่ าสาวกทู ลตอบว่ า "เขา
เปลี& ยว"
ว่ าเป็ นยอห์ นผู้ ให้ รั บบั พติ ศมา
13 แต่ พระองค์ ต รั ส แก่ เขาว่ า บางคนว่ าเป็ นเอลี ยาห์ แต่ คน
"พวกท่ านจงเลี( ยงเขาเถิ ด" เขา อื& นว่ าเป็ นคนหนึ& งในพวกศาสทู ลว่ า "เราไม่ มีอะไรมาก มีแต่ ดาพยากรณ์ โบราณเป็ นขึ( นมา
ขนมปั งห้ าก้ อนกั บปลาสองตั ว ใหม่ "
เว้ นเสี ยแต่ เ ราจะไปซื( ออาหาร 20 พระองค์ จึ ง ตรั ส ถามเขาว่ า
สําหรับคนทั(งปวงนี( "
"แล้ วพวกท่ า นเล่ า ว่ า เราเป็ นผู้
14 เพราะว่ าคนเหล่ านั( นนั บแต่ ใด" เปโตรทู ลตอบว่ า "เป็ นพระ
ผู้ ชายได้ ประมาณห้ าพันคน พระ คริสต์ของพระเจ้ า"
องค์ จึ ง สั& งเหล่ าสาวกของพระ 21 พระองค์ จึ งกําชั บสั& งเขามิ ให้
องค์ ว่า "จงให้ คนทั( งปวงนั& งลง บอกความนี( แก่ ผ้ ู ใด
เป็ นหมู่ ๆ ราวหมู่ ละห้ าสิบคน"
พระคริ สต์ทรงพยากรณ์
15 เขาก็กระทําตาม คื อให้ คน
ถึงความตาย
ทั(งปวงนั& งลง
ของพระองค์
16 เมื& อพระองค์ ทรงรั บขนมปั ง
สิ#งที#สาวกต้องสละ
ห้ าก้ อนกั บปลาสองตั วนั( นแล้ ว 22 ตรั สว่ า "บุ ตรมนุ ษย์ จะต้ อง
(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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ลูกา S
หน้ า 2056
ทนทุ กข์ ท รมานหลายประการ
การจํ าแลงพระกาย
พวกผู้ ใหญ่ พวกปุ โรหิ ตใหญ่
ของพระคริ สต์
และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิ เ สธ
(มธ IT:I-W; มก S:K-W)
ท่ าน ในที& สุ ดท่ านจะต้ องถู ก 28 ต่ อมา ภายหลั งพระองค์ ได้
ประหารชี วิ ต แต่ ในวั นที& สาม ตรั ส คํา เหล่ า นั( นประมาณแปด
ท่ า นจะทรงถู กชุ บให้ เป็ นขึ( นมา วั น พระองค์ จึ งทรงพาเปโตร
ใหม่ "
ยอห์ น และยากอบขึ( นไปบน
23 พระองค์ จึ ง ตรั ส แก่ เขาทั( ง ภูเขาเพื& อจะอธิษฐาน
หลายว่ า "ถ้ าผู้ ใดใคร่ จะตามเรา 29 ขณะที& พระองค์ กาํ ลั ง อธิ ษมา ให้ ผ้ ู น( ั นเอาชนะตัวเอง และ ฐานอยู่ วรรณพระพั กตร์ ของ
รั บ กางเขนของตนแบกทุ กวั น พระองค์ กเ็ ปลี& ยนไป และฉลอง
และตามเรามา
พระองค์กข็ าวเป็ นมันระยับ
24 เพราะว่ าผู้ ใดใคร่ จะเอาชี วิ ต 30 ดู เถิด มี ชายสองคนสนทนา
รอด ผู้ น( ั นจะเสียชี วิต แต่ ผ้ ู ใดจะ อยู่ กับพระองค์ คือโมเสส และ
เสี ยชี วิตเพราะเห็นแก่ เรา ผู้ น( ั น เอลียาห์
จะได้ ชีวิตรอด
31 ผู้ มาปรากฏด้ วยสง่ าราศี และ
25 เพราะถ้ าผู้ ใดจะได้ สิ& งของ กล่ าวถึ งการมรณาของพระองค์
สิ( นทั( งโลกแต่ ต้ องเสียตัวของตน ซึ& งจะสําเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม
เองหรื อถู กทิ( งเสี ย ผู้ นั( นจะได้ 32 ฝ่ ายเปโตรกั บคนที& อยู่ ด้ วย
ประโยชน์อะไร
นั( นก็ง่วงเหงาหาวนอน แต่ เมื& อ
26 เพราะถ้ าผู้ ใดมี ความอาย เขาตาสว่ างขึ( นแล้ วเขาก็ได้ เห็ น
เพราะเราและถ้ อยคํา ของเรา สง่ าราศี ของพระองค์ และเห็ น
บุ ตรมนุ ษย์ ก็ จะมี ความอาย ชายสองคนนั( นที& ยื นอยู่ กั บพระ
เพราะผู้ นั( นเมื& อท่ านมาด้ วย องค์
สง่ าราศี ของท่ านเอง และของ 33 ต่ อมา เมื& อสองคนนั( นกําลั ง
พระบิ ดา
และของเหล่ าทู ต ลาไปจากพระองค์ เปโตรจึงทู ล
สวรรค์บริสุทธิX
พระเยซู ว่า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า
27 แต่ เราบอกความจริ งแก่ ท่ าน ซึ& งเราอยู่ ท&ี น&ี ก ็ดี ให้ พวกข้ า
ทั( งหลายว่ า มี บางคนที& ยืนอยู่ ท&ี พระองค์ ทาํ พลั บพลาสามหลั ง
นี& ซึ& งยั งจะไม่ ร้ ู รสความตายจน สํา หรั บพระองค์ หลั งหนึ& ง สํา กว่ าจะได้ เห็นอาณาจักรของพระ หรั บโมเสสหลั งหนึ& ง สํา หรั บ
เจ้ า"
เอลียาห์ หลังหนึ& ง" เปโตรไม่ เข้ า
(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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หน้ า 2057
ลูกา S
ใจว่ าตัวได้ พูดอะไร
พระองค์ ให้ ขั บมั นออกเสี ย แต่
34 เมื& อเขากําลังพูดคําเหล่ านี( มี เขากระทําไม่ ได้ "
เมฆมาคลุ มเขาไว้ และเมื& อเข้ า 41 พระเยซูตรัสตอบว่ า "โอ คน
อยู่ ในเมฆนั( นเขาก็กลัว
ในยุ คที& ขาดความเชื& อและมี ทิ ฐิ
35 มี พระสุ รเสี ย งออกมาจาก ชั& ว เราจะต้ องอยู่ กับเจ้ าทั(งหลาย
เมฆนั( นว่ า "ผู้ นี( เป็ นบุ ตรที& รั ก และอดทนเพราะพวกเจ้ านาน
ของเรา จงฟั งท่านเถิด"
เท่ าใด จงพาบุ ตรของท่ านมาที&
36 เมื& อพระสุ รเสี ยงนั( นสงบแล้ ว นี& เถิด"
พระเยซู ท รงสถิ ต อยู่ องค์ เดี ยว 42 เมื& อเด็กนั( นกํา ลั งมา ผี ก ็ทาํ
เขาทั( งสามก็เก็บเรื& องนี( ไว้ และ ให้ เขาล้ มชั กดิ( นใหญ่ แต่ พระ
ในกาลครั( งนั( นเขามิ ได้ บอก เยซู ตรั สสําทับผี โสโครกนั( นและ
เหตุการณ์ซ&ึ งเขาได้ เห็นแก่ ผ้ ู ใด
ทรงรักษาเด็กให้ หาย แล้ วส่ งคืน
สาวกเก้าคนขาดอํานาจ
ให้ บิดาเขา
43 คนทั( งปวงก็ประหลาดใจนั ก
พระเยซู ทรงขับผีออก
เพราะฤทธิX เดชอั น ใหญ่ ย&ิ งของ
(มธ IT:IQ-KI)
พระเจ้ า แต่ เมื& อเขาทั( งหลายยั ง
(มก S:IQ-KS)
37 ต่ อมาวั นรุ่ งขึ( นเมื& อพระองค์ ประหลาดใจอยู่ เพราะเหตุการณ์
กั บเหล่ าสาวกลงมาจากภู เ ขา ทั( งปวงซึ& งพระเยซู ได้ ทรงกระทํา
แล้ ว มี คนมากมายมาพบพระ นั( น พระองค์ จึ งตรั สแก่ เหล่ า
สาวกของพระองค์ว่า
องค์
พระคริ สต์ทรงพยากรณ์
38 ดู เถิ ด มี ชายคนหนึ& งในหมู่
ถึงความตาย
ประชาชนนั( นร้ องว่ า "อาจารย์
เจ้ าข้ า ขอพระองค์ ทรงโปรด
ของพระองค์อีก
ทอดพระเนตรบุ ตรชายของ
(มธ IT:KK-KN; มก S:NL)
ข้ าพเจ้ า เพราะว่ าข้ าพเจ้ ามีบุตร 44 "จงให้ คํา เหล่ านี( เข้ าหู ข อง
คนเดียว
ท่าน เพราะว่ าบุตรมนุ ษย์จะต้ อง
39 และ ดูเถิด ผีมักจะเข้ าสิงเขา ถู กมอบไว้ ในเงื( อมมือของคนทั( ง
เด็กก็โห่ ร้ องขึ( นทั นที ผี ทาํ ให้ หลาย"
เด็กนั( นชั กดิ( น นํา( ลายฟู มปาก 45 แต่ คาํ เหล่ านั( น สาวกหาได้
ทําให้ ตั วฟกชํา( ไม่ ใคร่ ออกจาก เข้ าใจไม่ ความก็ถู กซ่ อนไว้ จาก
เขาเลย
เขาเพื& อเขาจะไม่ ได้ เข้ าใจ และ
40 ข้ าพเจ้ าได้ ขอเหล่ าสาวกของ เขาไม่ กล้ าถามพระองค์ถึงคํานั( 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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ลูกา S
หน้ า 2058
เด็กเป็ นแบบอย่ าง
52 และพระองค์ ทรงใช้ ผ้ ู ส่ งข่ าว
ล่ วงหน้ าไปก่ อน เขาก็เข้ าไปใน
(มธ IW:I-R)
หมู่ บ้านแห่ งหนึ& งของชาวสะมา(มก S:NN-NT)
46 แล้ วเหล่ าสาวกก็เกิดเถียงกัน เรียเพื& อจะเตรียมไว้ ให้ พระองค์
ว่ า ในพวกเขาใครจะเป็ นใหญ่ ท&ี 53 ชาวบ้ านนั( นไม่ รั บรองพระ
องค์ เพราะดูเหมือนว่ าพระองค์
สุด
47 ฝ่ ายพระเยซู ทรงหยั& งรู้ ความ กํา ลั ง ทรงมุ่ งพระพั ก ตร์ ไปยั ง
คิ ดในใจของเขา จึ งให้ เด็กคน กรุงเยรูซาเล็ม
54 และเมื& อสาวกของพระองค์
หนึ& งยืนอยู่ ใกล้ พระองค์
48 แล้ วตรั สกั บเขาว่ า "ถ้ าผู้ ใด คื อยากอบและยอห์ นได้ เห็ นดั ง
จะรั บเด็กเล็กๆคนนี( ในนามของ นั( น เขาทู ลว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า
เรา ผู้ น( ั นก็ได้ รับเรา และผู้ ใดได้ พระองค์ พอพระทั ยจะให้ ข้ า
รั บเรา ผู้ นั( นก็ได้ รั บพระองค์ ผ้ ู พระองค์ ขอไฟลงมาจากสวรรค์
ทรงใช้ เรามา เพราะว่ าในพวก เผาผลาญเขาเสี ยอย่ างเอลี ยาห์
ท่านทั(งหลาย ผู้ ใดเป็ นผู้ ต&าํ ต้ อย ได้ กระทํานั( นหรือ"
55 แต่ พระองค์ ท รงเหลี ย วมา
ที&สุด ผู้ น( ั นแหละเป็ นผู้ ใหญ่ "
49 ฝ่ ายยอห์ นทู ลพระองค์ ว่ า ห้ ามปรามเขา และตรัสว่ า "ท่าน
"พระอาจารย์ เจ้ าข้ า พวกข้ า ไม่ ร้ ู ว่าท่านมีจิตใจทํานองใด
พระองค์ เห็นผู้ หนึ& งขั บผี ออกใน 56 เพราะว่ าบุ ตรมนุ ษย์ มิ ได้ มา
แต่
พระนามของพระองค์ และข้ า เพื& อทํา ลายชี วิ ตมนุ ษย์
พระองค์ ได้ ห้ ามเขาเสี ย เพราะ มาเพื& อช่ วยเขาทั( งหลายให้ รอด"
แล้ วพระองค์กับเหล่ าสาวกก็เลย
เขาไม่ ตามพวกเรามา"
50 พระเยซู ตรั สแก่ เขาว่ า "อย่ า ไปที&หมู่ บ้านอีกแห่ งหนึ& ง
ห้ ามเขาเลย เพราะว่ าผู้ ใดไม่ ทรงลองใจผู อ้ าสาตามพระองค์
เป็ นฝ่ ายต่ อสู้ เรา ก็เป็ นฝ่ ายเรา
(มธ W:IW-KK)
แล้ ว"
57 ต่ อมาเมื& อพระองค์ กั บเหล่ า
จากแคว้นกาลิลี
สาวกกําลังเดินทางไป มีคนหนึ& ง
ทู ลพระองค์ว่า "พระองค์ เจ้ าข้ า
ผ่ านแคว้นสะมาเรี ย
51 ต่ อมา ครั( นจวนเวลาที& พระ พระองค์ เสด็จไปทางไหน ข้ า
องค์ จะทรงถู กรั บขึ( นไป พระ พระองค์ จะตามพระองค์ ไปทาง
องค์ทรงมุ่ งพระพักตร์แน่ วไปยัง นั( น"
58 พระเยซูตรัสแก่ เขาว่ า "สุนัข
กรุงเยรูซาเล็ม
(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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หน้ า 2059
ลูกา S, IL
จิ( งจอกยังมีโพรง และนกในอา- 2พระองค์ ตรั สกั บเขาว่ า "การ
กาศก็ยังมีรั ง แต่ บุตรมนุ ษย์ ไม่ เก็ บ เกี& ยวนั( นเป็ นการใหญ่ นั ก
มีท&ีท&ีจะวางศีรษะ"
หนา แต่ คนงานยังน้ อยอยู่ เหตุ
59 พระองค์ ตรั สแก่ อี ก คนหนึ& ง ฉะนั( นพวกท่ านจงอ้ อนวอนพระ
ว่ า "จงตามเรามาเถิ ด" แต่ คน องค์ ผ้ ู ทรงเป็ นเจ้ าของการเก็ บ
นั( นทู ลตอบว่ า "พระองค์ เจ้ าข้ า เกี& ยวนั( น ให้ ส่งคนงานมาในการ
ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ไปฝัง เก็บเกี& ยวของพระองค์
ศพบิดาข้ าพระองค์ก่อน"
3ไปเถอะ ดูเถิด เราใช้ ท่านทั(ง
60 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า หลายไปดุ จลู กแกะอยู่ ท่ ามกลาง
"ปล่ อยให้ คนตายฝั งคนตายของ ฝูงสุนัขป่ า
เขาเองเถิ ด แต่ ส่ วนท่ านจงไป 4อย่ าเอาไถ้ เงิน หรือย่ าม หรือ
ประกาศอาณาจักรของพระเจ้ า"
รองเท้ าไป และอย่ าคํา นั บผู้ ใด
61 อี กคนหนึ& งทู ลว่ า "พระองค์ ตามทาง
เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ จะตามพระ 5ถ้ าท่ า นจะเข้ าไปในเรื อนใดๆ
องค์ ไป แต่ ขออนุ ญาตให้ ข้ า จงพูดก่ อนว่ า `ให้ ความสุขมีแก่
พระองค์ ไ ปลาคนที& อยู่ ในบ้ าน เรือนนี( เถิด'
ของข้ าพระองค์ก่อน"
6 ถ้ าลู ก แห่ งสั น ติ สุ ขอยู่ ที& นั& น
62 พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "ผู้ สันติสุขของท่านจะอยู่ กับเขา ถ้ า
ใดเอามื อจั บคั นไถแล้ วหั นหน้ า หาไม่ สั นติ สุ ขของท่ านจะกลั บ
กลั บเสี ย ผู้ นั( นก็ไม่ สมควรกั บ อยู่ กับท่านอีก
อาณาจักรของพระเจ้ า"
7จงอาศัยอยู่ ในเรือนนั( น กิน
ทรงส่ งพยานเจ็ ดสิบคน
และดื& มของซึ& งเขาจะให้ น( ั นด้ วย
ว่ า ผู้ ทํา งานสมควรจะได้ รั บค่ า
ออกไปประกาศ
จ้ างของตน อย่ าเที& ยวจากเรื อน
(มธ S:NR-NW)
นี( ไปเรือนโน้ น
(มธ IL:I-QK)
ภายหลังเหตุการณ์เหล่ า 8ถ้ าท่ า นจะเข้ าไปในเมื อ งใดๆ
นี( องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และเขารับรองท่านไว้ จงกินของ
ทรงตั( งสาวกอื& นอี กเจ็ดสิ บคนไว้ ที&เขาตั( งให้
และใช้ เขาออกไปทีละสองคนๆ 9 และจงรั ก ษาคนป่ วยในเมื อ ง
ให้ ล่วงหน้ าพระองค์ไปก่ อน ให้ นั( นให้ หาย และแจ้ งแก่ เขาว่ า
เข้ าไปทุ กเมื อ งและทุ ก ตํา บลที& `อาณาจั ก รของพระเจ้ ามาใกล้
ท่านทั(งหลายแล้ ว'
พระองค์จะเสด็จไปนั( น

10

(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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ลูกา IL
หน้ า 2060
การพิพากษาอย่ างรุ นแรง
เกลี ยดชั งเรา ผู้ ที& เกลี ยดชั งเรา
ก็เกลียดชั งผู้ ท&ีทรงใช้ เรามา"
(มธ II:KL-KQ)
ความชื# นชมยินดีที#แท้จริ ง
10 ถ้ าท่านจะเข้ าไปในเมืองใดๆ
และเขาไม่ รั บรองท่ านไว้ จง 17 ฝ่ ายสาวกเจ็ดสิ บคนนั( นกลั บ
ออกไปที&กลางถนนของเมืองนั( น มาด้ วยความปรี ดี ทู ลว่ า "พระ
กล่ าวว่ า
องค์ เจ้ าข้ า ถึ งผี ท( ั งหลายก็ได้
11 `ถึ ง แม้ ผงคลี ดิ น แห่ งเมื อ ง อยู่ ใต้ บังคั บของพวกข้ าพระองค์
ของเจ้ าทั( งหลายที& ติ ดอยู่ กั บเรา โดยพระนามของพระองค์"
เราก็จะสะบัดออกเป็ นที& แสดงว่ า 18 พระองค์ตรัสกั บเขาทั( งหลาย
เราไม่ เห็นพ้ องกับเจ้ า แต่ เจ้ าทั(ง ว่ า "เราได้ เห็นซาตานตกจาก
หลายจงเข้ าใจความนี( เถิ ด คื อ สวรรค์เหมือนฟ้ าแลบ
อาณาจักรของพระเจ้ ามาใกล้ เจ้ า 19 ดู เถิ ด เราได้ ให้ พวกท่ านมี
ทั(งหลายแล้ ว'
อํา นาจเหยี ยบงู ร้ ายและแมลง
12 เราบอกท่านทั(งหลายว่ า โทษ ป่ อง และมี อาํ นาจใหญ่ ย&ิ งกว่ า
ของเมื องโสโดมในวั นนั( นจะเบา กําลังศั ตรู ไม่ มี ส&ิ งหนึ& งสิ& งใดจะ
กว่ าโทษของเมืองนั( น
ทําอันตรายแก่ ท่านได้ เลย
13 วิ บั ติ แก่ เจ้ า เมื องโคราซิ น 20 แต่ ว่ าอย่ าเปรมปรี ดX ิ ในสิ& งนี(
วิ บั ติ แก่ เจ้ า เมื องเบธไซดา คื อที& พวกผี อยู่ ใต้ บังคับของท่ าน
เพราะถ้ าการมหั ศ จรรย์ ซ&ึ งได้ แต่ จ งเปรมปรี ดX ิ เพราะชื& อของ
กระทําท่ามกลางเจ้ าได้ กระทําใน ท่านจดไว้ ในสวรรค์"
เมืองไทระและเมืองไซดอน คน 21 ในโมงนั( นเอง พระเยซูทรงมี
ในเมื อ งทั( งสองจะได้ นุ่ งห่ ม ผ้ า ความเปรมปรี ดX ิ ในพระวิ ญญาณ
กระสอบ นั& งบนขี( เถ้ า กลั บใจ จึ งตรั สว่ า "โอ ข้ าแต่ พระบิ ดา
เสียใหม่ นานมาแล้ ว
ผู้ เป็ นเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์ และ
14 แต่ ในการพิพากษานั( น โทษ แผ่ นดิ นโลก ข้ าพระองค์ ขอบ
ของเมื องไทระและเมื องไซดอน พระคุ ณพระองค์ ท&ี พระองค์ ได้
จะเบากว่ าโทษของเจ้ า
ทรงปิ ดบั งสิ& งเหล่ านี( ไว้ จากคนมี
15 ฝ่ ายเจ้ าเมื องคาเปอรนาอุ ม ปั ญญาและคนสุ ขุ มรอบคอบ
ซึ& งได้ ถู กยกขึ( นเทียมฟ้ า เจ้ าจะ และได้ ทรงเปิ ดเผยสิ& งเหล่ านี( แก่
ต้ องลงไปถึงนรกต่ างหาก
ทารกน้ อย ข้ าแต่ พระบิ ดา ที&
16 ผู้ ที& ฟังท่ านทั( งหลายก็ได้ ฟั ง เป็ นอย่ างนั( นก็เพราะเป็ นที& ชอบ
เรา ผู้ ท&ีเกลียดชั งท่านทั(งหลายก็ 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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หน้ า 2061
ลูกา IL
องค์
เจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วย
22 พระบิ ดาของเราได้ ทรงมอบ สุ ด กํา ลั ง และสิ นสุ ด ความคิ ด
สิ& งสารพั ดให้ แก่ เรา และไม่ มี ของเจ้า และจงรักเพื  อนบ้าน
ใครรู้ ว่ า พระบุ ต รเป็ นผู้ ใดนอก เหมื อนรักตนเอง"
จากพระบิ ดา และไม่ มี ใครรู้ ว่ า 28 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
พระบิ ดาเป็ นผู้ ใดนอกจากพระ "ท่ านตอบถู กแล้ ว จงกระทํา
บุ ตร และผู้ ที& พระบุ ตรประสงค์ อย่ างนั( นแล้ วท่านจะได้ ชีวิต"
จะสําแดงให้ ร้ ู "
29 แต่ คนนั( นปรารถนาจะแก้ ตั ว
23 พระองค์ ทรงเหลี ยวหลั งไป จึ งทู ลพระเยซู ว่า "แล้ วใครเป็ น
ทางเหล่ าสาวกตรั ส เฉพาะแก่ เพื& อนบ้ านของข้ าพเจ้ า"
พวกเขาว่ า "นั ยน์ ตาทั( งหลายที&
คําอุปมาเกี#ยวกับ
ได้ เห็นการณ์ซ&ึ งพวกท่ านได้ เห็น
ชาวสะมาเรี ยที#ดี
ก็เป็ นสุข
30 พระเยซู ตรั สตอบว่ า "มี ชาย
24 เพราะเราบอกท่ านทั( งหลาย คนหนึ& งลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ว่ า ศาสดาพยากรณ์ หลายคน จะไปยั งเมื องเยรีโค และเขาถู ก
และกษั ตริ ย์ ห ลายองค์ ปรารถ- พวกโจรปล้ น โจรนั( นได้ แย่ งชิ ง
นาจะเห็ นซึ& งท่ า นทั( งหลายเห็ น เสื( อผ้ าของเขาและทุ บตี แล้ วก็
อยู่ น( ี แต่ เขามิ เคยได้ เห็น และ ละทิ(งเขาไว้ เกือบจะตายแล้ ว
อยากจะได้ ยิ น ซึ& งท่ า นทั( งหลาย 31 เผอิ ญปุ โรหิ ตคนหนึ& งเดิ นลง
ได้ ยิน แต่ เขามิเคยได้ ยิน"
ไปทางนั( น เมื& อเห็นคนนั( นก็เดิน
ข้อสําคัญที#สุดของพระบัญญัติ เลยไปเสียอีกฟากหนึ& ง
25 ดู เถิ ด มี นั กกฎหมายคน 32 คนหนึ& งในพวกเลวี ก็ ทํา
หนึ& งยื นขึ( นทดลองพระองค์ ทู ล เหมื อนกั น เมื& อมาถึ งที& น&ั น
ถามว่ า "อาจารย์เจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ า และเห็นแล้ วก็เลยไปเสี ยอีกฟาก
จะต้ องทํา ประการใดเพื& อจะได้ หนึ& ง
ชี วิตนิรันดร์เป็ นมรดก"
33 แต่ ชาวสะมาเรียคนหนึ& งเมื& อ
26 พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "ใน เดิ นมาถึ งคนนั( น ครั( นเห็นแล้ ว
พระราชบั ญญั ติ มี คํา เขี ยนว่ า ก็มีใจเมตตา
อย่ างไร ท่านได้ อ่ านเข้ าใจอย่ าง 34 เข้ าไปหาเขาเอาผ้ าพั น บาด
ไร"
แผลให้ พลางเอานํา( มั นกั บนํา(
27 เขาทู ลตอบว่ า "จงรักองค์ องุ่ นเทใส่ บาดแผลนั( น แล้ วให้
พระผู เ้ ป็ นเจ้าผู ้เป็ นพระเจ้าของ เขาขึ( นขี& สั ตว์ ของตนเองพามาถึ ง
(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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ลูกา IL, II
หน้ า 2062
โรงแรมแห่ งหนึ& ง และรั กษา องค์ ส&ั งเขาให้ มาช่ วยข้ าพระองค์
พยาบาลเขาไว้
เถิด"
35 วั นรุ่ งขึ( นเมื& อจะไป เขาก็เอา 41 แต่ พระเยซู ตรั สตอบเธอว่ า
เงิ น สองเดนาริ อั น มอบให้ เจ้ า "มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวน
ของโรงแรม บอกเขาว่ า `จง กระวายและร้ อนใจด้ วยหลายสิ& ง
รั กษาเขาไว้ เถิ ด และเงิ นที& จะ นัก
เสี ยเกิ นนี( เมื& อกลั บมาฉั นจะใช้ 42 สิ& งซึ& งต้ องการนั( น มี แต่ ส&ิ ง
ให้ '
เดี ยว มารี ย์ ได้ เลื อกเอาส่ วนดี
36 ในสามคนนั( น ท่ านคิ ดเห็ น นั( น ใครจะชิ งเอาไปจากเธอไม่
ว่ า คนไหนปรากฏว่ าเป็ นเพื& อน ได้ "
บ้ านของคนที&ถูกพวกโจรปล้ น"
คําอธิษฐานของ
37 เขาทู ลตอบว่ า "คื อคนนั( น
องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า
แหละที& ได้ แสดงความเมตตาแก่
ต่ อมาเมื& อพระองค์ ท รง
เขา" พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
อธิษฐานอยู่ ในที&แห่ งหนึ& ง
"ท่ า นจงไปทํา เหมื อ นอย่ า งนั( น พอจบแล้ วสาวกของพระองค์ คน
เถิด"
หนึ& งทู ลพระองค์ ว่ า "พระองค์
มารธาและมารี ย ์
เจ้ าข้ า ขอสอนพวกข้ าพระองค์
38 และต่ อมา เมื& อพระองค์ กั บ ให้ อธิ ษฐาน เหมื อนยอห์ นได้
เหล่ าสาวกกําลังเดินทางไป พระ สอนพวกศิษย์ของตน"
องค์จึงทรงเข้ าไปในหมู่ บ้านแห่ ง 2 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
หนึ& ง มีผ้ ู หญิงคนหนึ& งชื& อมารธา "เมื& อท่ านอธิ ษฐานจงว่ า `ข้ า
ต้ อนรั บพระองค์ ไว้ ในเรื อนของ แต่ พระบิ ดาของข้ าพระองค์ ท( ั ง
เธอ
หลาย ผู้ สถิ ตในสวรรค์ ขอ
39 มารธามี น้ องสาวชื& อมารี ย์ ให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที&
มารี ย์ก ็น&ั งใกล้ พระบาทพระเยซู เคารพสักการะ ขอให้ อาณาจักร
ฟั งถ้ อยคําของพระองค์ด้วย
ของพระองค์ มาตั( งอยู่ นํา( พระ
40 แต่ มารธายุ่ งในการปรนนิบัติ ทัยของพระองค์ สาํ เร็จในสวรรค์
มากจึ งมาทู ลพระองค์ ว่ า "พระ อย่ างไร ก็ให้ สาํ เร็จบนแผ่ นดิ น
องค์ เจ้ าข้ า พระองค์ ไม่ สนพระ โลกเหมือนกันอย่ างนั( น
ทัยหรื อ ซึ& งน้ องสาวของข้ าพระ 3 ขอทรงโปรดประทานอาหาร
องค์ ปล่ อยให้ ข้าพระองค์ ทาํ การ ประจํา วั นแก่ ข้ าพระองค์ ทั( ง
ปรนนิ บั ติ แต่ คนเดี ยว ขอพระ หลายทุ กๆวัน

11

(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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หน้ า 2063
ลูกา II
4 ขอทรงโปรดยกบาปผิ ด ของ ทุ กคนที& แสวงหาก็จะพบ และ
ข้ าพระองค์ ท( ั งหลาย ด้ วยว่ าข้ า ทุ กคนที&เคาะก็จะเปิ ดให้ เขา
พระองค์ ยกความผิ ดของทุ กคน 11 มี ผ้ ู ใดในพวกท่ านที& เป็ นบิ ดา
ที& ทาํ ผิ ดต่ อข้ าพระองค์ น( ั น ขอ ถ้ าบุ ตรขอขนมปั งจะเอาก้ อนหิ น
อย่ าทรงนําข้ าพระองค์ เข้ าไปใน ให้ เขาหรือ หรือถ้ าขอปลาจะเอา
การทดลอง แต่ ขอให้ ข้าพระองค์ งูให้ เขาแทนปลาหรือ
พ้ นจากความชั& วร้ าย'"
12 หรื อถ้ าเขาขอไข่
จะเอา
คําสอนอื# นๆเกี#ยวกับ
แมลงป่ องให้ เขาหรือ
13 เพราะฉะนั( น ถ้ าท่ านทั( ง
การอธิษฐาน
5พระองค์ ตรั สแก่ เขาว่ า "ผู้ ใด หลายเองผู้ เป็ นคนชั& ว ยังรู้ จักให้
ในพวกท่ านมี มิ ตรสหายคนหนึ& ง ของดีแก่ บุตรของตน ยิ& งกว่ านั( น
และจะไปหามิ ตรสหายนั( นใน สั กเท่ าใด พระบิ ดาของท่ านผู้
เวลาเที& ยงคื นพู ดกั บเขาว่ า ทรงสถิ ต ในสวรรค์ จะทรงประ`เพื& อนเอ๋ย ขอให้ ฉันยืมขนมปั ง ทานพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิX แก่ ผ้ ู ที&
ขอต่ อพระองค์"
สามก้ อนเถิด
พระเยซู ทรงถู กกล่ าวหาว่ า
6 เพราะเพื& อนของฉั น คนหนึ& ง
ขับผีออกโดยเบเอลเซบู ล
เพิ& งเดินทางมาหาฉัน และฉันไม่
มีอะไรจะให้ เขารับประทาน'
(มธ IK:KK-NT)
7ฝ่ ายมิ ต รสหายที& อ ยู่ ข้ า งในจะ 14 พระองค์ทรงขับผีใบ้ อยู่ และ
ตอบว่ า `อย่ ารบกวนฉั นเลย ต่ อมาเมื& อผี ออกแล้ ว คนใบ้ จึ ง
ประตูกป็ ิ ดเสียแล้ ว ทั(งพวกลูกก็ พู ดได้ และประชาชนก็ประนอนร่ วมเตียงกับฉันแล้ ว ฉันจะ หลาดใจ
15 แต่ บางคนในพวกเขาพู ดว่ า
ลุกขึ( นหยิบให้ ท่านไม่ ได้ '
8เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า แม้ "คนนี( ขั บผี ออกได้ โดยใช้ อํานาจ
เขาจะไม่ ลุ ก ขึ( นหยิ บให้ คนนั( น ของเบเอลเซบูลนายผีน( ั น"
เพราะเป็ นมิ ตรสหายกั น แต่ ว่า 16 คนอื& นๆทดลองพระองค์ โดย
เพราะวิ งวอนมากเข้ า เขาจึ งจะ ขอจากพระองค์ ให้ เห็ น หมาย
ลุกขึ( นหยิบให้ ตามที&เขาต้ องการ
สําคัญจากสวรรค์
9เราบอกท่านทั(งหลายว่ า จงขอ 17 แต่ พระองค์ ทรงทราบความ
แล้ วจะได้ จงหาแล้ วจะพบ จง คิ ดของเขา จึ งตรั สกั บเขาว่ า
เคาะแล้ วจะเปิ ดให้ แก่ ท่าน
"ราชอาณาจั กรใดๆซึ& งแตกแยก
10 เพราะว่ าทุ กคนที& ขอก็ จะได้ กั นเองก็จะรกร้ างไป ครั วเรื อน
(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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ลูกา II
หน้ า 2064
ใดๆซึ& งแตกแยกกั บครั วเรื อนก็ ใดแล้ ว มั นก็ท่ องเที& ยวไปในที&
จะล่ มสลาย
กั น ดารเพื& อแสวงหาที& หยุ ด พั ก
18 และถ้ าซาตานแก่ งแย่ งกั น และเมื& อไม่ พบมั น จึ ง กล่ าวว่ า
ระหว่ างมั นเอง อาณาจั กรของ `ข้ าจะกลั บไปยั ง เรื อ นของข้ าที&
มั นจะตั( งอยู่ อย่ างไรได้ เพราะ ได้ ออกมานั( น'
ท่านทั( งหลายว่ าเราขับผีออกโดย 25 และเมื& อมาถึงก็เห็นเรือนนั( น
เบเอลเซบูล
กวาดและตกแต่ งไว้ แล้ ว
19 ถ้ าเราขั บผี ออกโดยเบเอล- 26 มันจึงไปรับเอาผีอ&ื นอีกเจ็ดผี
เซบู ลนั( น พวกพ้ องของท่ านทั( ง ร้ ายกว่ ามั นเอง แล้ วก็เข้ าไป
หลายขั บมั นออกโดยอํานาจของ อาศั ยอยู่ ท&ี น&ั น และในที& สุ ดคน
ใครเล่ า เหตุฉะนั( นพวกพ้ องของ นั( นก็เลวร้ ายกว่ าตอนแรก"
ท่ า นเองจะเป็ นผู้ ตั ด สิ น กล่ าว 27 ต่ อมาเมื& อพระองค์ยังตรัสคํา
โทษพวกท่าน
เหล่ านั( น มี ผ้ ู หญิ งคนหนึ& งใน
20 แต่ ถ้ าเราขั บ ผี อ อกด้ วยนิ( ว หมู่ ประชาชนร้ องทู ลพระองค์ ว่า
พระหั ตถ์ของพระเจ้ า อาณาจักร "ครรภ์ ซ&ึ ง ปฏิ สนธิ พระองค์ และ
ของพระเจ้ าก็มาถึงท่านแล้ ว
หั วนมที& พระองค์ เสวยนั( นก็เป็ น
21 เมื& อผู้ มี กาํ ลั งมากคนหนึ& งถือ สุข"
อาวุธเฝ้ าบ้ านของตนอยู่ สิ& งของ 28 แต่ พระองค์ตรัสว่ า "มิใช่ เช่ น
ของเขาก็ปลอดภัย
นั( น แต่ คนทั(งหลายที&ได้ ยินพระ
22 แต่ เ มื& อคนมี กาํ ลั ง มากกว่ า วจนะของพระเจ้ า และได้ ถื อ
เขามาต่ อสู้ ชนะเขา คนนั( นก็ชิ ง รักษาพระวจนะนั( นไว้ ก็เป็ นสุข"
เอาเครื& องอาวุ ธ ที& เขาได้ วางใจ
หมายสําคัญของโยนาห์
นั( นไปเสีย แล้ วแบ่ งปั นของที&เขา
(มธ IK:NS-QK)
ได้ ริบเอาไปนั( น
29 เมื& อคนทั( งปวงประชุ มแน่ น
23 ผู้ ที& ไม่ อยู่ ฝ่ ายเราก็เป็ นปฏิ - ขึ( น พระองค์ต( ั งต้ นตรัสว่ า "คน
ปั กษ์ต่อเรา และผู้ ท&ี ไม่ รวบรวม ยุ คนี( เป็ นคนชั& ว มี แต่ แสวงหา
ไว้ กั บเราก็เป็ นผู้ กระทําให้ กระ- หมายสําคัญ และจะไม่ โปรดให้
จัดกระจายไป
หมายสํา คั ญแก่ เขา เว้ นไว้ แต่
การกลับเนื+ อกลับตัวเป็ นคนดี
หมายสํา คั ญของโยนาห์ ศาสดา
แต่ ยงั ไม่ มีความรอด
พยากรณ์เท่านั( น
30 ด้ วยว่ า โยนาห์ ไ ด้ เป็ นหมาย
(มธ IK:QN-QR)
24 เมื& อผี โสโครกออกมาจากผู้ สํา 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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หน้ า 2065
ลูกา II
บุ ต รมนุ ษย์ จะเป็ นหมายสํา คั ญ ความมืดนั& นเอง
แก่ คนยุคนี( ฉันนั( น
36 เหตุฉะนั( น ถ้ ากายทั(งสิ( นของ
31 นางกษั ตริ ย์ ฝ่ ายทิ ศใต้ จะลุ ก ท่ านเต็มด้ วยความสว่ าง ไม่ มีท&ี
ขึ( นในวั นพิ พากษาพร้ อมกั บคน มืดเลย ก็จะสว่ างตลอด เหมือน
ยุคนี( และจะกล่ าวโทษคนในยุคนี( อย่ างแสงสว่ างของเที ยนที& ส่ อง
ด้ วยว่ าพระนางนั( นได้ มาจากที& มาให้ ท่าน"
สุ ดปลายแผ่ นดิ นโลกเพื& อจะ 37 เมื& อพระองค์ ยังตรั สอยู่ คน
ฟั งสติปัญญาของซาโลมอน และ หนึ& งในพวกฟาริ สี อ้ อนวอนพระ
ดูเถิด ซึ& งใหญ่ กว่ าซาโลมอนก็มี องค์ ให้ เสวยกับเขา พระองค์ จึง
อยู่ ท&ีน&ี
เสด็จเข้ าไปทรงเอนพระกายลง
32 ชนชาวนี นะเวห์ จะลุ กขึ( นใน 38 ฝ่ ายคนฟาริ สี เ มื& อเห็ น พระ
วั น พิ พากษาพร้ อมกั บคนยุ ค นี( องค์ มิ ได้ ทรงล้ างก่ อนเสวยก็
และจะกล่ าวโทษคนในยุ คนี(
ประหลาดใจ
ด้ วยว่ า ชาวนี น ะเวห์ ไ ด้ กลั บใจ รู ปแบบแห่ งความชอบธรรมที#
ใหม่ เ พราะคํา ประกาศของโย- ปรากฏเท่ านั+นก็ยงั ไม่ เพียงพอ
นาห์ และดูเถิด ซึ& งใหญ่ กว่ าโย- 39 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส กั บ
นาห์ มีอยู่ ท&ีน&ี
เขาว่ า "เจ้ าพวกฟาริ สีย่อมชําระ
จงให้แสงสว่ างของตน
ถ้ วยชามภายนอก แต่ ภายใน
ส่ องออกไป
ของเจ้ าเต็ ม ไปด้ วยความโลภ
(มธ R:IR-IU; มก Q:KI-KK) และความชั& วร้ าย
33 ไม่ มีผ้ ู ใดเมื& อจุ ดเทียนแล้ วจะ 40 คนโฉดเขลา ผู้ ท&ีได้ สร้ างภาย
ตั( งไว้ ในที& กาํ บั ง หรื อเอาถั ง นอกก็ ได้ สร้ างภายในด้ วยมิ ใช่
ครอบไว้ แต่ ต( ั งไว้ บนเชิ งเทียน หรือ
เพื& อคนทั( งหลายที& เข้ ามาจะเห็น 41 แต่ จงให้ ทานตามซึ& งเจ้ ามีอยู่
ภายใน และดูเถิด สิ& งสารพัดก็
แสงสว่ างได้
34 ตาเป็ นประที ปของร่ า งกาย บริสุทธิX แก่ เจ้ าทั(งหลาย
เหตุฉะนั( นเมื& อตาของท่านดี ทั(ง 42 แต่ วิ บั ติ แก่ เจ้ า พวกฟาริ สี
ตั วก็เต็มไปด้ วยความสว่ าง แต่ ด้ วยว่ าพวกเจ้ าถวายสิ บชั กหนึ& ง
เมื& อตาของท่ านชั& ว ทั( งตั วของ ของสะระแหน่ และขมิ( นและผั ก
ทุ กอย่ าง และได้ ละเว้ นการ
ท่านก็เต็มไปด้ วยความมืด
35 เหตุ ฉะนั( น จงระวั งให้ ดี ไม่ พิ พากษาและความรั ก ของพระ
ให้ ความสว่ างซึ& งอยู่ ในท่ านเป็ น เจ้ าเสีย สิ& งเหล่ านั( นพวกเจ้ าควร
(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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ลูกา II
หน้ า 2066
ได้ กระทําอยู่ แล้ ว แต่ ส&ิ งอื& นนั( น บรรพบุ รุ ษของเจ้ า ด้ วยว่ าเขา
ก็ไม่ ควรละเว้ นด้ วย
ได้ ฆ่ า พวกศาสดาพยากรณ์ น( ั น
43 วิบัติแก่ เจ้ า พวกฟาริสี ด้ วย แล้ วพวกเจ้ าก็ก่ ออุ โมงค์ ฝั ง ศพ
ว่ าพวกเจ้ าชอบที& น&ั งอั นมี เกี ยรติ ให้
ในธรรมศาลาและชอบให้ เขา 49 เหตุ ฉะนั( น พระปั ญญาของ
คํานับที&กลางตลาด
พระเจ้ าก็ตรั สด้ วยว่ า `เราจะใช้
44 วิบัติแก่ เจ้ า พวกธรรมาจารย์ พวกศาสดาพยากรณ์ และอั ครและพวกฟาริสี คนหน้ าซื& อใจคด สาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่ าเสีย
ด้ วยว่ าเจ้ าทั(งหลายเป็ นเหมือนที& บ้ าง และข่ มเหงบ้ าง'
ฝั งศพซึ& งมิ ได้ ปรากฏ และคน 50 เพื& อคนยุ คนี( แหละจะต้ องรั บ
ที& เดิ น เหยี ย บที& นั& นก็ ไ ม่ ร้ ู ว่ ามี ผิ ดชอบในเรื& องโลหิ ตของบรรอะไร"
ดาศาสดาพยากรณ์ ซึ& งต้ องไหล
ทรงตําหนิ
ออกตั( งแต่ แรกสร้ างโลก
51 คื อ ตั( งแต่ โลหิ ต ของอาแบล
นักกฎหมาย
จนถึ งโลหิ ตของเศคาริ ยาห์ ท&ี ถู ก
การพิพากษาแก่ คนยุคนี+
45 นั กกฎหมายคนหนึ& งทู ลพระ ฆ่ าตายระหว่ างแท่ นบู ชากั บพระ
องค์ ว่ า "อาจารย์ เจ้ าข้ า ซึ& ง วิหาร เราบอกความจริงแก่ ท่าน
ท่ านว่ าอย่ างนั( น ท่ านก็ติ เตี ยน ทั(งหลายว่ า คนยุคนี( จะต้ องรับ
ผิดชอบในโลหิ ตนั( น
พวกเราด้ วย"
46 พระองค์ตรัสว่ า "วิบัติแก่ เจ้ า 52 วิ บั ติ แก่ เจ้ า พวกนั กกฎด้ วยว่ าเจ้ าได้ เอาลู ก
พวกนั กกฎหมายด้ วย เพราะ หมาย
พวกเจ้ าเอาของหนั กที& แบกยาก กุ ญแจแห่ งความรู้ ไปเสี ย คื อ
นั กวางบนมนุ ษย์ แต่ ส่ วนพวก พวกเจ้ าเองก็ไม่ เข้ าไป และคนที&
เจ้ าเองก็ไม่ จั บต้ องของหนั กนั( น กํา ลั งเข้ าไปนั( นเจ้ าก็ได้ ขั ดขวาง
ไว้ "
เลยแม้ แต่ น( ิ วเดียว
47 วิ บัติ แก่ เจ้ าทั( งหลาย เพราะ 53 เมื& อพระองค์ ยังตรั สคํา เหล่ า
เจ้ าก่ ออุ โ มงค์ ฝั งศพของพวก นั( นแก่ เขา พวกธรรมาจารย์และ
ศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษ พวกฟาริ สี ก ็ ต( ั งต้ นยั& วเย้ าพระ
ของเจ้ าเองก็ได้ ฆ่ าศาสดาพยา- องค์ อย่ างรุ นแรง หมายให้ ตรั ส
ต่ อไปหลายประการ
กรณ์น( ั น
48 ดั งนั( นพวกเจ้ าจึ งเป็ นพยาน 54 คอยหวั งจั บผิ ดในพระดํารั ส
ว่ า
เจ้ าเห็ นชอบในการของ ของพระองค์ เพื& อเขาจะฟ้ อง
(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
(RI) ปฐก Q:W; K พศด KQ:KL-KI; NU:IU (RK) มธ KN:IN (RQ) มก IK:IN
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หน้ า 2067
ลูกา II, IK
พระองค์ได้
อย่ ากลั วเลย ท่ านทั( งหลายก็
เชื+ อของพวกฟาริ สี
ประเสริ ฐกว่ านกกระจอกหลาย
ในระหว่ างนั( นคนเป็ น ตัว
อั นมากนั บ ไม่ ถ้ วนชุ ม 8และเราบอกท่ านทั( งหลายด้ วย
ผู้ ใดที& จะรั บเราต่ อหน้ า
นุ มเบี ยดเสี ยดกั นอยู่ พระองค์ ว่ า
ทรงตั( งต้ นตรั ส กั บ เหล่ าสาวก มนุ ษย์ บุตรมนุ ษย์ กจ็ ะรั บผู้ น( ั น
ของพระองค์ ก่ อนว่ า "ท่ านทั( ง ต่ อหน้ าเหล่ าทู ตสวรรค์ ของพระ
หลายจงระวั งเชื( อของพวกฟาริ สี เจ้ าด้ วย
9 แต่ ผู้ ที& ปฏิ เสธเราต่ อหน้ า
ซึ& งเป็ นความหน้ าซื& อใจคด
2เพราะว่ าไม่ มี ส&ิ งใดปิ ดบั งไว้ ท&ี มนุ ษย์ เราจะปฏิเสธผู้ นั( นต่ อ
จะไม่ ต้องเปิ ดเผย หรือการลับที& หน้ าเหล่ าทู ตสวรรค์ของพระเจ้ า
10 ผู้ ใดจะกล่ าวร้ ายต่ อบุ ตร
จะไม่ เผยให้ ประจักษ์
3เหตุ ฉะนั( น สิ& งสารพั ดซึ& งพวก มนุ ษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ ผ้ ู
ท่ านได้ กล่ าวในที& มื ดจะได้ ยินใน นั( นได้ แต่ ถ้ าผู้ ใดจะกล่ าวหมิ& น
ที& สว่ าง และซึ& งได้ กระซิ บในหู ท&ี ประมาทต่ อพระวิญญาณบริ สุทธิX
ห้ องส่ วนตั วจะต้ องประกาศบน จะทรงโปรดยกโทษให้ ผู้ นั( นไม่
ได้
ดาดฟ้ าหลังคาบ้ าน
4มิตรสหายของเราเอ๋ย เราบอก 11 เมื& อเขาพาพวกท่ า นเข้ าใน
ท่านทั(งหลายว่ า อย่ ากลัวผู้ ท&ีฆ่า ธรรมศาลา หรื อต่ อหน้ าเจ้ า
ได้ แต่ กาย และภายหลั งไม่ มี เมื อง และผู้ ที& มี อาํ นาจ อย่ า
กระวนกระวายว่ าจะตอบอย่ างไร
อะไรที&จะทําได้ อีก
5แต่ เราจะเตื อนให้ ท่ านรู้ ว่าควร หรืออะไร หรือจะกล่ าวอะไร
จะกลั วผู้ ใด จงกลั วพระองค์ ผ้ ู 12 เพราะว่ า พระวิ ญญาณบริ ทรงฆ่ าแล้ วก็ ยั ง มี ฤ ทธิX อํา นาจ สุทธิX จะทรงโปรดสอนท่านในเวที& จะทิ(งลงในนรกได้ แท้ จริงเรา ลาโมงนั( นเองว่ า ท่านควรจะพูด
บอกท่านว่ า จงกลัวพระองค์น( ั น อะไรบ้ าง"
13 และมี ผ้ ู หนึ& งในหมู่ คนทู ล
แหละ
6นกกระจอกห้ าตั วเขาขายสอง พระองค์ว่า "อาจารย์เจ้ าข้ า ขอ
บาทมิใช่ หรือ และนกนั( นแม้ สัก สั& งพี& ชายของข้ าพเจ้ าให้ แบ่ งมรตัวเดียว พระเจ้ ามิได้ ทรงลืมเลย ดกให้ กับข้ าพเจ้ า"
7ถึ งผมของท่ านทั( งหลายก็ทรง 14 แต่ พระองค์ ต รั สตอบเขาว่ า
นั บไว้ แล้ วทุ กเส้ น เหตุ ฉะนั( น "บุ รุ ษเอ๋ ย ใครได้ ต( ั งเราให้ เป็ น

12

(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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ลูกา IK
หน้ า 2068
ตุ ลาการ หรื อเป็ นผู้ แบ่ งมรดก 22 และพระองค์ ต รั ส กั บ เหล่ า
ให้ ท่าน"
สาวกของพระองค์ว่า "เหตุฉะ15 แล้ วพระองค์ จึ ง ตรั สแก่ เขา นั( นเราบอกท่านทั(งหลายว่ า อย่ า
ทั(งหลายว่ า "จงระวังและเว้ นเสีย กระวนกระวายถึ งชี วิตของตนว่ า
จากความโลภ เพราะว่ าชี วิตของ จะเอาอะไรกิ น และอย่ ากระวน
บุ คคลใดๆมิ ได้ อยู่ ในของบริ - กระวายถึ งร่ างกายของตนว่ าจะ
บูรณ์ซ&ึ งเขามีอยู่ น( ั น"
เอาอะไรนุ่ งห่ ม
คําอุปมาเกี#ยวกับเศรษฐี โง่
23 เพราะว่ า ชี วิ ต สํา คั ญยิ& งกว่ า
16 และพระองค์จึงตรัสคําอุปมา อาหาร และร่ างกายสํา คั ญยิ& ง
เรื& องหนึ& งให้ เขาฟั งว่ า "ไร่ นาของ กว่ าเครื& องนุ่ งห่ ม
เศรษฐี ค นหนึ& งเกิ ด ผลบริ บู รณ์ 24 จงพิ จารณาดู อี กา มั นมิ ได้
หว่ าน มิได้ เกี& ยว และมิได้ มีย้ ุ ง
มาก
17 เศรษฐี คนนั( นจึ งคิ ดในใจว่ า หรือฉาง แต่ พระเจ้ ายังทรงเลี( ยง
`เราจะทําอย่ างไรดี เพราะว่ าเรา มั นไว้ ท่ านทั( งหลายก็ประเสริ ฐ
กว่ านกมากทีเดียว
ไม่ มีท&ีท&ีจะเก็บผลของเรา'
18 เขาจึงคิดว่ า `เราจะทําอย่ าง 25 มีใครในพวกท่าน โดยความ
นี( คื อจะรื( อยุ้ งฉางของเราเสี ย กระวนกระวายอาจต่ อความสู ง
และจะสร้ างใหม่ ให้ โตขึ( น แล้ ว ให้ ยาวออกไปอี ก ศอกหนึ& งได้
เราจะรวบรวมข้ าวและสมบั ติ ท( ั ง หรือ
26 เหตุ ฉะนั( น ถ้ าสิ& งเล็กน้ อยที&
หมดของเราไว้ ท&ีน&ั น
19 แล้ วเราจะว่ าแก่ จิ ตใจของเรา สุดยังทําไม่ ได้ ท่านยังจะกระวน
ว่ า "จิตใจเอ๋ย เจ้ ามีทรัพย์สมบัติ กระวายถึงสิ& งอื& นทําไมอีกเล่ า
มากเก็บไว้ พอหลายปี จงอยู่ 27 จงพิ จารณาดอกไม้ ว่ า มั น
งอกเจริ ญขึ( นอย่ างไร มั นไม่ ทาํ
สบาย กิน ดื& ม และรื& นเริงเถิด"'
20 แต่ พระเจ้ าตรั สแก่ เขาว่ า งาน มันไม่ ป&ั นด้ าย แต่ เราบอก
`เจ้ าคนโง่ ในคื นวั นนี( ชี วิ ตของ ท่ านทั( งหลายว่ า ซาโลมอนเมื& อ
เจ้ าจะต้ องเรี ยกเอาไปจากเจ้ า บริ บู รณ์ ด้ วยสง่ าราศี ก็มิ ได้
แล้ วของซึ& งเจ้ าได้ รวบรวมไว้ น( ั น ทรงเครื& องงามเท่าดอกไม้ น( ี ดอก
หนึ& ง
จะเป็ นของใครเล่ า'
21 คนที& สํ&า สมทรั พย์ ส มบั ติ ไ ว้ 28 แม้ ว่ าพระเจ้ าทรงตกแต่ ง
สําหรับตัว และมิได้ ม&ั งมีจาํ เพาะ หญ้ าที&ทุ่ งนาอย่ างนั( น ซึ& งเป็ นอยู่
วั นนี( และรุ่ งขึ( นต้ องทิ( งในเตาไฟ
พระเจ้ าก็เป็ นเช่ นนั( นแหละ"
(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
(KQ) โยบ NW:QI; สดด IQT:S (KT) I พกษ IL:Q; K พศด S:N (KW) มธ U:NL; W:KU
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หน้ า 2069
ลูกา IK
โอ ผู้ ท&ีมีความเชื& อน้ อย พระองค์ จุ ดอยู่
จะทรงตกแต่ ง ท่ า นมากยิ& งกว่ า 36 พวกท่ านเองจงเหมื อนคนที&
นั( นสักเท่าใด
คอยรั บนายของตน เมื& อนายจะ
29 ท่ านทั( งหลายอย่ าเสาะหาว่ า กลั บมาจากงานสมรส เพื& อเมื& อ
จะกิ นอะไรดี หรื อจะดื& มอะไร นายมาเคาะประตู แล้ ว เขาจะ
และอย่ ามีใจสงสัยเลย
เปิ ดให้ นายทันทีได้
30 เพราะว่ าคนทุ ก ประเทศทั& ว 37 ผู้ รั บใช้ ซึ& งนายมาพบกํา ลั ง
โลกเสาะหาสิ& งของทั(งปวงนี( แต่ คอยเฝ้ าอยู่ ก ็เป็ นสุ ข เราบอก
ว่ าพระบิ ดาของท่ านทั( งหลาย ความจริ งแก่ ท่ า นทั( งหลายว่ า
ทรงทราบแล้ วว่ าท่านต้ องการสิ& ง นายนั( นจะคาดเอวไว้ และให้ ผ้ ู รับ
เหล่ านี(
ใช้ เหล่ า นั( นเอนกายลงและนาย
31 แต่ ท่ า นทั( ง หลายจงแสวงหา นั( นจะมาปรนนิบัติเขา
อาณาจั กรของพระเจ้ า แล้ วจะ 38 ถ้ านายมาเวลาสองยามหรื อ
ทรงเพิ& มเติมสิ& งทั(งปวงเหล่ านี( ให้ สามยาม และพบผู้ รั บใช้ อยู่
แก่ ท่าน
อย่ างนั( น ผู้ รั บใช้ เหล่ านั( นก็จะ
32 ฝู งแกะเล็กน้ อยเอ๋ ย อย่ า เป็ นสุข
กลั วเลย เพราะว่ าพระบิ ดาของ 39 ให้ เข้ าใจอย่ างนี( เถอะว่ า ถ้ า
ท่ า นชอบพระทั ยที& จะประทาน เจ้ าของบ้ านล่ วงรู้ ได้ ว่ าขโมยจะ
อาณาจักรนั( นให้ แก่ ท่าน
มาเวลาไหน เขาจะตื& นอยู่ และ
33 จงขายของที&ท่ านมีอยู่ และทํา ระวั งไม่ ใ ห้ ทะลวงเรื อนของเขา
ทาน จงกระทําถุ งใส่ เงินสําหรับ ได้
ตนซึ& งไม่ ร้ ู เก่ า คื อให้ มี ทรั พย์ 40 เหตุ ฉะนั( น ท่ านทั( งหลายจง
สมบั ติ ไ ว้ ในสวรรค์ ซ&ึ งไม่ เ สื& อม เตรียมตัวไว้ ให้ พร้ อมด้ วยเพราะ
สู ญไป ที& ขโมยมิ ได้ เข้ ามาใกล้ บุตรมนุ ษย์เสด็จมาในโมงที&ท่ าน
และที&ตัวมอดมิได้ ทาํ ลายเสีย
ไม่ คิดไม่ ฝัน"
34 เพราะว่ าทรั พ ย์ ส มบั ติ ข อง 41 ฝ่ ายเปโตรทู ลพระองค์ ว่ า
ท่ านอยู่ ท&ี ไหน ใจของท่ านก็อยู่ "พระองค์เจ้ าข้ า พระองค์ได้ ตรัส
ที&น&ั นด้ วย
คํา อุ ปมานั( นแก่ พวกข้ าพระองค์
เราควรจะคอยท่ า
หรือ หรือตรัสแก่ คนทั(งปวง"
คําอุปมาเกี#ยวกับ
การเสด็จกลับมาของพระเยซู
คนต้นเรื อนสัตย์ซื#อ
35 ท่ านทั( งหลายจงคาดเอวของ
ท่านไว้ และให้ ตะเกียงของท่าน 42 องค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส ว่ า
(NL) มธ U:NI-NK (NI) มธ U:NN (NK) ดนล T:IW, KT; มธ II:KR-KU; ลก KK:KS
(NN) มธ U:KL; ลก II:QI; กจ K:QR (NR) มธ KR:I-IN; อฟ U:IQ (NT) มธ KQ:QU
(NS) มธ KQ:QN; I ธส R:K (QL) มธ KQ:QQ; มก IN:NN (QK) มธ KQ:QR-QU; I คร Q:K

42_luk.pub
page 46

Sunday, April 17, 2016 21:41

ลูกา IK
หน้ า 2070
"ใครเป็ นคนต้ นเรื อ นสั ต ย์ ซ&ื อ แผ่ นดินโลก และเราจะปรารถและฉลาด ที& นายได้ ต( ั งไว้ เหนื อ นาอะไรเล่ า ถ้ าหากไฟนั( นได้ ติด
พวกคนใช้ สํา หรั บแจกอาหาร ขึ( นแล้ ว
ตามเวลา
50 เราจะต้ องรั บบั พติ ศมาอย่ าง
43 เมื& อนายมาพบเขากระทําอยู่ หนึ& ง เราเป็ นทุ กข์มากจนกว่ าจะ
อย่ างนั( น ผู้ รั บใช้ ผ้ ู นั( นก็จะเป็ น สําเร็จ
สุข
51 ท่ านทั( งหลายคิ ดว่ า เรามา
44 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั( ง เพื& อจะให้ เกิ ด สั นติ ภ าพในโลก
หลายว่ า นายจะตั( งเขาไว้ ให้ ดูแล หรือ เราบอกท่านว่ า มิใช่ แต่ จะ
บรรดาข้ าวของทั(งสิ( นของท่าน
ให้ แตกแยกกันต่ างหาก
45 แต่ ถ้ าผู้ รั บใช้ น( ั นจะคิ ดในใจ 52 ด้ วยว่ า ตั( งแต่ น( ี ไปห้ าคนใน
ว่ า `นายของข้ าคงจะมาช้ า' แล้ ว เรื อนหนึ& งก็จะแตกแยกกั น คื อ
จะตั( งต้ นโบยตี ผ้ ู รั บใช้ ชายหญิ ง สามต่ อสองและสองต่ อสาม
และกินดื& มเมาไป
53 พ่ อจะแตกแยกจากลู ก ชาย
46 นายของผู้ รับใช้ ผ้ ู น( ั นจะมาใน และลู กชายจะแตกแยกจากพ่ อ
วั นที& เขาไม่ คิ ด ในโมงที& เขาไม่ ร้ ู แม่ จากลู กสาว และลู กสาวจาก
และจะทํา โทษเขาถึ งสาหั ส ทั( ง แม่ แม่ สามี จากลู กสะใภ้ และ
จะขั บไล่ เขาให้ ไปอยู่ กั บคนที& ไม่ ลูกสะใภ้ จากแม่ สามี"
เชื& อ
54 และพระองค์ ตรั สกั บประชา
47 ผู้ รั บใช้ นั( นที& ได้ รู้ นํา( ใจของ ชนอีกว่ า "เมื& อท่านทั(งหลายเห็น
นาย และมิได้ เตรียมตัวไว้ มิได้ เมฆเกิดขึ( นในทิศตะวันตก ท่าน
กระทําตามนํา( ใจนาย จะต้ องถู ก ก็กล่ าวทันทีว่า `ฝนจะตก' และ
เฆี& ยนมาก
ก็เป็ นอย่ างนั( นจริง
48 แต่ ผ้ ู ท&ี มิ ได้ ร้ ู แล้ วได้ กระทํา 55 เมื& อท่านเห็นลมพัดมาแต่ ทิศ
สิ& งซึ& งสมจะถู กเฆี& ยน ก็จะถู ก ใต้ ท่านก็ว่า `จะร้ อนจัด' และ
เฆี& ยนน้ อย ผู้ ใดได้ รั บมาก จะ ก็เป็ นจริง
ต้ องเรียกเอาจากผู้ น( ั นมาก และ 56 เจ้ าคนหน้ าซื& อใจคด เจ้ าทั( ง
ผู้ ใดได้ รั บฝากไว้ มากก็ จ ะต้ อง หลายรู้ จั กวิ จั ยความเป็ นไปของ
ทวงเอาจากผู้ น( ั นมาก
แผ่ นดินและท้ องฟ้ า แต่ เหตุไฉน
พระคริ สต์เสด็จมา
พวกเจ้ าวิ จัยความเป็ นไปของยุ ค
นี( ไม่ ได้
เพื#อให้เกิดการแตกแยกกัน
49 เรามาเพื& อจะทิ( งไฟลงบน 57 เหตุ ไ ฉนเจ้ าทั( งหลายไม่ ตั ด
(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

42_luk.pub
page 47

Sunday, April 17, 2016 21:41

หน้ า 2071
ลูกา IK, IN
สินเอาเองว่ าสิ& งไรเป็ นสิ& งที&ถูก
ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ
58 เพราะเมื& อเจ้ ากั บ โจทก์ พา 5เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า มิ ใช่
กั นไปหาผู้ พิพากษา จงอุ ตส่ าห์ แต่ ถ้ าท่ านทั( งหลายมิ ได้ กลั บใจ
หาช่ องที&จะปรองดองกับเขาเมื& อ เสี ยใหม่ จะต้ องพิ น าศเหมื อ น
ยังอยู่ กลางทาง เกลือกว่ าเขาจะ กัน"
ฉุ ดลากเจ้ าเข้ า ไปถึ งผู้ พิ พากษา
คําอุปมาเกี#ยวกับ
และผู้ พิ พากษาจะมอบเจ้ าไว้ กั บ
ต้นมะเดื#อที#ไร้ผล
ผู้ คุ ม และผู้ คุ มจะขั งเจ้ าไว้ ใน
(อสย R:I-T)
เรือนจํา
(มธ KI:IW-KL)
59 เราบอกเจ้ าว่ า เจ้ าจะออก 6พระองค์ ตรั สคําอุ ปมาต่ อไปนี(
จากที& นั& นไม่ ได้ จนกว่ า จะได้ ใช้ ว่ า "คนหนึ& งมีต้นมะเดื& อต้ นหนึ& ง
หนี( ครบทุ กสตางค์"
ปลูกไว้ ในสวนองุ่ นของตน และ
กลับใจ
เขามาหาผลที&ต้นนั( นแต่ ไม่ พบ
หรื อพินาศ
7 เขาจึ งว่ าแก่ คนที& รั ก ษาสวน
ขณะนั( น มี บางคนอยู่ องุ่ นว่ า `ดูเถิด เรามาหาผลที&ต้น
ที& น&ั นเล่ าเรื& องชาวกาลิ ลี มะเดื& อนี( ได้ สามปี แล้ ว แต่ ไม่ พบ
ซึ& งปี ลาตเอาโลหิ ตของเขาระคน จงโค่ นมั นเสี ย จะให้ ดิ นรกไป
กั บเครื& องบู ชาของเขา ให้ พระ เปล่ าๆทําไม'
องค์ฟัง
8แต่ ผ้ ู รั กษาสวนองุ่ นตอบเขาว่ า
2 พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว่ า `นายเจ้ าข้ า ขอเอาไว้ ปีนี( อีก ให้
"ท่ านทั( งหลายคิ ด ว่ า ชาวกาลิ ลี ข้ าพเจ้ าพรวนดินเอาปุ๋ ยใส่
เหล่ านั( นเป็ นคนบาปยิ& งกว่ าชาว 9แล้ วถ้ ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้ าไม่
กาลิลี อ&ื นๆทั( งปวง เพราะว่ าเขา เกิดผล ภายหลังท่านจงโค่ นมัน
ได้ ทุกข์ทรมานอย่ างนั( นหรือ
เสีย'"
3เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า มิ ใช่
ทรงรักษา
แต่ ถ้ าท่ านทั( งหลายมิ ได้ กลั บใจ
หญิงคนหนึ#ง
เสี ยใหม่ ก ็จะต้ องพิ นาศเหมื อน
ในวันสะบาโต
กัน
10 พระองค์ ท รงสั& งสอนอยู่ ที&
4หรื อสิ บแปดคนนั( นซึ& งหอรบที& ธรรมศาลาแห่ ง หนึ& งในวั น สะสิ โลอั มได้ พั งทั บเขาตายเสี ยนั( น บาโต
ท่ านทั( งหลายคิ ดว่ า เขาเป็ นคน 11 และดูเถิด มีหญิงคนหนึ& งซึ& ง
บาปยิ& งกว่ าคนทั( งปวงที& อาศัยอยู่ มี ผี เข้ าสิ งทําให้ พิการมาสิ บแปด

13

(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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ลูกา IN
หน้ า 2072
ปี แล้ ว หลังโกง ยืดตัวขึ( นไม่ ได้
คําอุปมาเกี#ยวกับ
เลย
เมล็ดพันธุ ผ์ กั กาด
12 เมื& อพระเยซู ทอดพระเนตร
(มธ IN:NI-NK)
เห็นเขา จึงเรียกและตรัสกับเขา
(มก Q:NL-NK)
ว่ า "หญิงเอ๋ย ตัวเจ้ าหายพ้ นจาก 18 พระองค์ จึ งตรั สว่ า "อาณา
โรคของเจ้ าแล้ ว"
จั ก รของพระเจ้ าเหมื อ นสิ& งใด
13 พระองค์ ท รงวางพระหั ตถ์ และเราจะเปรี ยบอาณาจั ก รนั( น
บนเขา และในทันใดนั( นเขาก็ยืด กับอะไรดี
ตัวตรงได้ และสรรเสริญพระเจ้ า 19 ก็ เ ปรี ยบเหมื อ นเมล็ ด พั นธุ์
14 แต่ นายธรรมศาลาก็เคื องใจ ผักกาดเมล็ดหนึ& ง ที& คนหนึ& งได้
เพราะพระเยซู ได้ ท รงรั กษาโรค เอาไปปลู กในสวนของตน มั น
ในวั นสะบาโต จึ งว่ าแก่ ประชา งอกขึ( นเป็ นต้ นใหญ่ และนกใน
ชนว่ า "มี หกวั นที& ควรจะทํางาน อากาศมาอาศั ยอยู่ ตามกิ& งก้ าน
เหตุ ฉะนั( นในหกวั นนั( นจงมาให้ ของต้ นนั( น"
รักษาโรคเถิด แต่ ในวั นสะบาโต
คําอุปมาเกี#ยวกับเชื+ อ
นั( นอย่ าเลย"
(มธ IN:NN)
15 แต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส 20 พระองค์ ตรั สอี กว่ า "เราจะ
ตอบเขาว่ า "คนหน้ าซื& อใจคด เปรียบอาณาจักรของพระเจ้ ากั บ
เจ้ าทั( งหลายทุ กคนได้ แก้ วั วแก้ สิ& งใด
ลาจากคอกมันพาไปให้ กินนํา( ใน 21 ก็เปรี ยบเหมื อนเชื( อ ซึ& งผู้
วันสะบาโตมิใช่ หรือ
หญิ งคนหนึ& งเอาเจื อ ลงในแป้ ง
16 ดูเถิด ฝ่ ายหญิงผู้ น( ี เป็ นบุตรี สามถังจนแป้ งนั( นฟูข( ึ นทั(งหมด"
ของอั บราฮั ม ซึ& งซาตานได้ ผู ก 22 พระองค์ เ สด็ จ ไปตามบ้ าน
มัดไว้ สิบแปดปี แล้ ว ไม่ ควรหรือ ตามเมื องสั& งสอนเขา และทรง
ที& จะให้ เขาหลุ ด พ้ นจากเครื& อง ดําเนินไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
จองจําอันนี( ในวันสะบาโต"
23 มี คนหนึ& งทู ลถามพระองค์ว่า
17 เมื& อพระองค์ตรัสคําเหล่ านั( น "พระองค์ เจ้ าข้ า คนที& รอดนั( น
แล้ ว บรรดาคนที& เป็ นปฏิ ปั กษ์ น้ อยหรื อ" พระองค์ ตรั สแก่ เขา
กั บพระองค์ ต้ องขายหน้ า และ ทั(งหลายว่ า
ประชาชนทั( งหลายก็ เ ปรมปรี ดX ิ 24 "จงเพี ยรเข้ าไปทางประตู คั บ
เพราะสรรพคุ ณความดี ท&ี พระ แคบ เพราะเราบอกท่ านทั( ง
องค์ได้ ทรงกระทํา
หลายว่ า คนเป็ นอั นมากจะ
(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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หน้ า 2073
ลูกา IN
พยายามเข้ าไป แต่ จะเข้ าไม่ ได้
บางคนมาทู ลพระองค์ ว่า "ท่ าน
25 เมื& อเจ้ าบ้ านลุ กขึ( นปิ ดประตู จงไปจากที&น&ี เถิด เพราะว่ าเฮแล้ ว และท่ านทั( งหลายเริ& ม โรดใคร่ จะประหารชี วิตของท่ าน
ยื นอยู่ ภายนอก เคาะที& ประตูว่า เสีย"
`นายเจ้ าข้ าๆ ขอเปิ ดให้ ข้าพเจ้ า 32 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
เถิ ด' และเจ้ าบ้ านนั( นจะตอบ "จงไปบอกสุนัขจิ( งจอกนั( นว่ า `ดู
ท่านทั(งหลายว่ า `เราไม่ ร้ ู จักเจ้ า เถิ ด เราขับผีออกและรักษาโรค
ว่ าเจ้ ามาจากไหน'
ในวันนี( และพรุ่ งนี( แล้ ววันที&สาม
26 ขณะนั( นท่ านทั( งหลายเริ& มจะ เราจะทําการให้ สาํ เร็จ'
ว่ า `ข้ าพเจ้ าได้ กินได้ ด&ื มกับท่าน 33 แต่ ว่าจําเป็ นซึ& งเราจะเดิ นไป
และท่ า นได้ สั& งสอนที& ถนนของ วันนี( พรุ่ งนี( และมะรืนนี( เพราะ
พวกข้ าพเจ้ า'
ว่ าศาสดาพยากรณ์จะถู กฆ่ านอก
27 เจ้ าบ้ านนั( นจะว่ า `เราบอก กรุงเยรูซาเล็มก็หามิได้
เจ้ าทั(งหลายว่ า เราไม่ ร้ ู จักเจ้ าว่ า
พระเยซู ทรงครํา# ครวญ
เจ้ ามาจากไหน เจ้ าผู้ กระทํา เพราะกรุ งเยรู ซาเล็มที#หลงทาง
ความชั& วช้ า จงไปเสียให้ พ้นหน้ า
(มธ KN:NT-NS)
เรา'
(ลก IS:QI-QQ)
28 เมื& อท่ านทั( งหลายจะเห็ น 34 โอ เยรู ซาเล็มๆ ที& ได้ ฆ่ า
อั บราฮั ม อิ สอั ค ยาโคบ และ บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอา
บรรดาศาสดาพยากรณ์ ใ นอา- หิ นขว้ างผู้ ท&ี ได้ รับใช้ มาหาเจ้ าให้
ณาจั กรของพระเจ้ า แต่ ตั วท่ าน ถึ งตาย เราใคร่ จะรวบรวมลู ก
เองถู ก ขั บไล่ ไสส่ ง ออกไปภาย ของเจ้ าไว้ เนื อ งๆเหมื อนแม่ ไ ก่
นอก ที& น&ั นจะมี การร้ องไห้ ขบ กกลู กอยู่ ใต้ ปีกของมั น แต่ เจ้ า
เขี( ยวเคี( ยวฟั น
ไม่ ยอมเลยหนอ
29 จะมี คนมาจากทิศตะวั นออก 35 ดู เถิด `บ้านเมื องของเจ้าจะ
ทิ ศตะวั นตก ทิศเหนื อ ทิศใต้ ถูกละทิ งให้รกร้างแก่ เจ้า' และ
จะมาเอนกายลงในอาณาจั ก ร เราบอกความจริ งแก่ เจ้ าทั( ง
ของพระเจ้ า
หลายว่ า เจ้ าจะไม่ ได้ เห็นเราอีก
30 และดู เถิ ด จะมี ผ้ ู ที& เป็ นคน จนกว่ าเวลานั( นจะมาถึ งเมื& อเจ้ า
สุดท้ ายกลับเป็ นคนต้ น และผู้ ท&ี จะกล่ าวว่ า `ขอให้พระองค์ ผู ้
เป็ นคนต้ นกลับเป็ นคนสุดท้ าย"
เสด็ จมาในพระนามขององค์
31 ในวั นนั( นเอง มี พวกฟาริ สี พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพระเจริญ'"
(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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ลูกา IQ
หน้ า 2074
ทรงรักษาชายเป็ นโรคมานนํ+า
เลี( ยงสมรส อย่ าเอนกายลงในที&
อันมีเกียรติ เกลือกว่ าเขาได้ เชิ ญ
ในวันสะบาโต
ต่ อมาเมื& อพระองค์เสด็จ คนมีเกียรติมากกว่ าท่านอีก
เข้ าไปในบ้ านของขุ น - 9และเจ้ าภาพที& ได้ เ ชิ ญท่ านทั( ง
นางคนหนึ& งในพวกฟาริ สี ในวั น สองนั( นจะมาพูดกั บท่ านว่ า `จง
สะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร ให้ ที& น&ั งแก่ ท่ านผู้ นี( เถิ ด' แล้ ว
เมื& อนั( นท่านจะต้ องเลื& อนลงมาที&
เขาทั(งหลายคอยมองดูพระองค์
2ดูเถิด มีชายคนหนึ& งเป็ นโรค ตํ&าได้ รับความอดสู
มานนํา( อยู่ ต่ อพระพั ก ตร์ พระ 10 แต่ เ มื& อท่ า นได้ รั บเชิ ญแล้ ว
จงไปเอนกายลงในที& ตํ&า ก่ อน
องค์
3 พระเยซู จึ ง ตรั ส ถามพวกนั ก เพื& อว่ าเมื& อเจ้ าภาพที&ได้ เชิ ญท่าน
กฎหมายและพวกฟาริ สี ว่า "ถ้ า มาพู ดกั บท่ านว่ า `สหายเอ๋ ย
จะรั ก ษาคนป่ วยในวั น สะบาโต เชิ ญเลื& อนไปนั& งที& อั น มี เกี ยรติ '
แล้ วท่ านจะได้ เกี ยรติ ต่อหน้ าคน
จะผิดพระราชบัญญัติหรือไม่ "
4เขาทั(งหลายก็น&ิ งอยู่ พระองค์ ทั( งหลายที& เอนกายลงรั บประทรงรั บและรั กษาคนนั( นให้ หาย ทานด้ วยกันนั( น
11 เพราะว่ าผู้ ใดที& ไ ด้ ยกตั วขึ( น
แล้ วก็ให้ เขาไป
5 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาทั( ง จะต้ องถู กเหยี ยดลง และผู้
หลายว่ า "คนไหนในพวกท่ าน ที& ถ่ อมตั วลงนั( นจะได้ รั บการยก
ถ้ าจะมี ลาหรื อวั วตกบ่ อ จะไม่ ขึ( น"
รีบฉุดลากมันออกในวั นสะบาโต 12 ฝ่ ายพระองค์ ต รั ส กั บ คนที&
เชิ ญพระองค์ว่า "เมื& อท่านจะทํา
หรือ"
การเลี( ยง จะเป็ นกลางวั นหรื อ
6เขาทั(งหลายตอบข้ อนี( ไม่ ได้
เวลาเย็นก็ตาม อย่ าเชิ ญเฉพาะ
คําอุปมาเกี#ยวกับ
เหล่ ามิ ตรสหาย หรื อพี& น้ อง
แขกรับเชิ ญ
หรื อญาติ หรื อเพื& อนบ้ านที& ม&ั งมี
ผู ท้ ะเยอทะยาน
7 ฝ่ ายพระองค์ เมื& อทอดพระ เกลือกว่ าเขาจะเชิ ญท่านอีก และ
เนตรเห็ นคนทั( งหลายที& รั บเชิ ญ ท่านจะได้ รับการตอบแทน
นั( นได้ เลื อ กเอาที& อั น มี เ กี ย รติ 13 แต่ เมื& อท่ านทําการเลี( ยง จง
พระองค์ จึ งตรั สคํา อุ ปมาแก่ เขา เชิ ญคนจน คนพิ การ คนง่ อย
คนตาบอด
ว่ า
8 "เมื& อผู้ ใดเชิ ญท่ า นไปในการ 14 และท่ านจะเป็ นสุ ขเพราะว่ า

14

(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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หน้ า 2075
ลูกา IQ
เขาไม่ มี อ ะไรจะตอบแทนท่ า น ออกไปโดยเร็ ว ตามถนนใหญ่
ด้ วยว่ าท่ า นจะได้ รั บตอบแทน และตรอกน้ อยในเมื อง พาคน
เมื& อคนชอบธรรมเป็ นขึ( นมาจาก จน คนพิการ คนง่ อย และคนตา
ความตายแล้ ว"
บอดเข้ ามาที&น&ี '
คําอุปมาเกี#ยวกับ
22 แล้ วผู้ รั บใช้ จึงบอกว่ า `นาย
เจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าได้ กระทํา ตาม
การเลี+ ยงใหญ่
15 ฝ่ ายคนหนึ& งที& เอนกายลงรั บ ท่านสั& งแล้ ว และยังมีท&ีว่างอยู่ '
ประทานด้ วยกั น เมื& อได้ ยิ นคํา 23 เจ้ านายจึ ง สั& งผู้ รั บใช้ นั( นว่ า
เหล่ านั( นจึ งทู ลพระองค์ว่า "ผู้ ท&ี `จงออกไปตามทางใหญ่ และรั( ว
จะรั บ ประทานอาหารในอาณา ต้ นไม้ ท( ั งหลาย และเร่ งเร้ าเขา
ให้ เข้ ามาเพื& อเรื อ นของเราจะ
จักรของพระเจ้ าก็เป็ นสุข"
16 พระองค์ตรัสกับเขาว่ า "ยังมี เต็ม
ชายคนหนึ& งได้ ทาํ การเลี( ยงใหญ่ 24 เพราะเราบอกเจ้ าว่ า ในพวก
คนทั( งหลายที& ได้ รั บเชิ ญไว้ นั( น
และได้ เชิ ญคนเป็ นอันมาก
17 เมื& อถึ งเวลาเลี( ยงแล้ ว เขาก็ ไม่ มี สั กคนหนึ& งจะได้ ล( ิ มเครื& อง
ใช้ ผู้ รั บใช้ ของตนไปบอกคนทั( ง ของเราเลย'"
สิ#งที#สาวกต้องสละ
หลายที& ได้ รั บเชิ ญไว้ แล้ วว่ า
`เชิ ญมาเถิ ด เพราะสิ& งสารพั ด 25 คนเป็ นอั นมากได้ ไปกั บพระ
องค์ พระองค์จึงทรงเหลียวหลัง
เตรียมไว้ พร้ อมแล้ ว'
18 บรรดาคนทั( งหลายก็ เริ& มพา ตรัสกับเขาว่ า
กั นขอตั ว คนแรกบอกเขาว่ า 26 "ถ้ าผู้ ใดมาหาเรา และไม่ ชัง
`ข้ าพเจ้ าได้ ซ( ื อนาไว้ และจะต้ อง บิดามารดา บุตรภรรยา และพี&
น้ องชายหญิง แม้ ท( ังชี วิตของตน
ไปดูนานั( น ข้ าพเจ้ าขอตัวเถอะ'
19 อีกคนหนึ& งว่ า `ข้ าพเจ้ าได้ ซ( ื อ เองด้ วย ผู้ นั( นจะเป็ นสาวกของ
วั วไว้ ห้าคู่ และจะต้ องไปลองดูวัว เราไม่ ได้
27 ผู้ ใดมิได้ แบกกางเขนของตน
นั( น ข้ าพเจ้ าขอตัวเถอะ'
20 อี กคนหนึ& งว่ า `ข้ าพเจ้ าพึ& ง ตามเรามา ผู้ นั( นจะเป็ นสาวก
แต่ งงานใหม่ เหตุฉะนั( นข้ าพเจ้ า ของเราไม่ ได้
28 ด้ วยว่ า ในพวกท่ านมี ผ้ ู ใด
ไปไม่ ได้ '
21 ผู้ รับใช้ น( ั นจึงกลั บมาเล่ าเนื( อ เมื& อปรารถนาจะสร้ างป้ อม จะ
ความให้ เจ้ านายฟั ง นายเจ้ าของ ไม่ น&ั งลงคิ ด ราคาดู เสี ยก่ อ นว่ า
บ้ านก็โกรธ จึงสั& งผู้ รับใช้ ว่า `จง จะมีพอสร้ างให้ สาํ เร็จได้ หรือไม่
(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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ลูกา IQ, IR
หน้ า 2076
29 เกรงว่ าเมื& อลงรากแล้ ว และ
คําอุปมาเกี#ยวกับ
กระทํา ให้ สํา เร็จไม่ ได้ คนทั( ง
แกะที#หลงหาย
ปวงที&เห็นจะเริ& มเยาะเย้ ยเขา
(มธ IW:IK-IQ)
30 ว่ า `คนนี( ต( ั งต้ นก่ อ แต่ ทาํ ให้ 3 พระองค์ จึ ง ตรั ส คํา อุ ปมาให้
สําเร็จไม่ ได้ '
เขาฟั งดังต่ อไปนี( ว่า
31 หรื อมี กษั ตริ ย์องค์ ใดเมื& อจะ 4 "ในพวกท่ า นมี คนใดที& มี แกะ
ยกกองทั พไปทํา สงครามกั บ ร้ อยตัว และตัวหนึ& งหายไป จะ
กษั ตริ ย์ อ&ื น จะมิ ได้ น&ั งลงคิ ดดู ไม่ ละเก้ าสิ บเก้ าตั วนั( นไว้ ท&ี กลาง
ก่ อนหรื อว่ า ที& ตนมี พลทหาร ทุ่ งหญ้ า และไปเที& ยวหาตั วที&
หมื& นหนึ& งจะสู้ กั บกองทั พที& ยก หายไปนั( นจนกว่ าจะได้ พบหรือ
มารบสองหมื& นนั( นได้ หรือไม่
5เมื& อพบแล้ วเขาก็ยกขึ( นใส่ บ่ า
32 ถ้ าสู้ ไม่ ได้ เมื& อยังอยู่ ห่างกัน แบกมาด้ วยความเปรมปรีดX ิ
ก็ จะใช้ พวกทู ตไปขอเป็ นไมตรี 6เมื& อมาถึ งบ้ านแล้ ว จึ งเชิ ญ
กัน
พวกมิ ต รสหายและเพื& อนบ้ าน
33 ก็เช่ นนั( นแหละ
ผู้ ใดใน ให้ มาพร้ อมกั น พู ดกั บเขาว่ า
พวกท่ านที& มิ ได้ สละสิ& งสารพั ดที& `จงยิ นดี กั บข้ าพเจ้ าเถิ ด เพราะ
ตนมีอยู่ จะเป็ นสาวกของเราไม่ ข้ าพเจ้ าได้ พบแกะของข้ าพเจ้ าที&
ได้
หายไปนั( นแล้ ว'
34 เกลื อเป็ นสิ& งดี แต่ ถ้ าแม้ 7เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า เช่ น
เกลือนั( นหมดรสเค็มไปแล้ ว จะ นั( นแหละ จะมี ความปรี ดี ใน
ทําให้ กลับเค็มอีกอย่ างไรได้
สวรรค์ เพราะคนบาปคนเดี ยวที&
35 จะใช้ เป็ นปุ๋ ยใส่ ดิ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ กลั บใจใหม่ มากกว่ าคนชอบ
จะหมั กไว้ กั บกองมู ลสั ตว์ ทาํ ปุ๋ ย ธรรมเก้ าสิบเก้ าคนที& ไม่ ต้องการ
ก็ไม่ ได้ แต่ เขาก็ท( ิ งเสี ยเท่ า กลับใจใหม่
นั( น ใครมีหู จงฟั งเถิด"
คําอุปมาเกี#ยวกับ
พวกฟาริ สีขี+ บ่ น
เหรี ยญที#หายไป
ครั( งนั( น บรรดาคนเก็บ 8 หญิ งคนใดที& มี เหรี ยญเงิ น
ภาษี และพวกคนบาปก็ สิบเหรียญ และเหรียญหนึ& งหาย
เข้ ามาใกล้ เพื& อจะฟั งพระองค์
ไป จะไม่ จุดเทียนกวาดเรือนค้ น
2 ฝ่ าย พวก ฟาริ สี แ ละ พ วก หาให้ ละเอียดจนกว่ าจะพบหรือ
ธรรมาจารย์บ่นว่ า "คนนี( ต้อนรับ 9เมื& อพบแล้ ว จึ งเชิ ญเหล่ า
คนบาปและกินด้ วยกันกับเขา"
มิ ตรสหายและเพื& อ นบ้ านให้ มา

15

(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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หน้ า 2077
ลูกา IR
พร้ อมกั น พู ดว่ า `จงยิ นดี กั บ อาหาร
ข้ าพเจ้ าเถิ ด เพราะข้ าพเจ้ าได้ 18 จําเราจะลุ กขึ( นไปหาบิ ดาเรา
พบเหรียญเงินที&หายไปนั( นแล้ ว'
และพู ดกั บท่ านว่ า "บิ ดาเจ้ าข้ า
10 เช่ นนั( นแหละ เราบอกท่ าน ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ ผิ ดต่ อสวรรค์ และ
ทั( งหลายว่ า จะมี ความปรี ดี ทําผิดต่ อหน้ าท่านด้ วย
ในพวกทู ตสวรรค์ ของพระเจ้ า 19 ข้ าพเจ้ าไม่ สมควรจะได้ ช&ื อว่ า
เพราะคนบาปคนเดี ยวที& กลั บใจ เป็ นลู กของท่ านต่ อไป ขอท่ าน
ใหม่ "
ให้ ข้ าพเจ้ าเป็ นเหมื อ นลู ก จ้ าง
คําอุปมาเรื# องบุ ตรหายไป
ของท่านคนหนึ& งเถิด"'
บุ ตรที#หายไปก็กลับมา
11 พระองค์ ตรั สว่ า "ชายคน
หนึ& งมีบุตรชายสองคน
และความรื# นเริ งยินดี
12 บุ ต รคนน้ อยพู ด กั บบิ ด าว่ า 20 แล้ วเขาก็ ลุ ก ขึ( นไปหาบิ ด า
`บิ ดาเจ้ าข้ า ขอทรั พย์ ท&ี ตกเป็ น ของตน แต่ เมื& อเขายังอยู่ แต่ ไกล
ส่ วนของข้ าพเจ้ าเถิ ด' บิ ดาจึ ง บิ ดาแลเห็ นเขาก็มี ความเมตตา
แบ่ งสมบัติให้ แก่ บุตรทั(งสอง
จึงวิ& งออกไปกอดคอจุ บเขา
13 ต่ อมาไม่ ก&ี วัน บุ ตรคนน้ อย 21 ฝ่ ายบุ ตรนั( นจึ งกล่ าวแก่ บิดา
นั( นก็รวบรวมทรั พย์ ท( ั งหมดแล้ ว ว่ า `บิ ดาเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ
ไปเมืองไกล และได้ ผลาญทรัพย์ ผิ ดต่ อสวรรค์ และต่ อสายตาของ
ของตนที&น&ั นด้ วยการเป็ นนักเลง ท่ านด้ วย ข้ าพเจ้ าไม่ สมควรจะ
14 เมื& อใช้ ทรั พย์ หมดแล้ วก็เกิ ด ได้ ช&ื อว่ าเป็ นลู กของท่ านอี กต่ อ
กั นดารอาหารยิ& งนักทั& วเมื องนั( น ไป'
เขาจึงเริ& มขัดสน
22 แต่ บิ ดาสั& งผู้ รั บใช้ ของตนว่ า
15 เขาไปอาศั ยอยู่ กั บชาวเมื อง `จงรี บไปเอาเสื( ออย่ างดี ท&ี สุ ดมา
นั( นคนหนึ& ง และคนนั( นก็ใช้ เขา สวมให้ เขา และเอาแหวนมาสวม
ไปเลี( ยงหมู ท&ีทุ่ งนา
นิ( วมือ กับเอารองเท้ ามาสวมให้
16 เขาใคร่ จะได้ อ&ิ มท้ องด้ วยฝั ก เขา
ถั& วที& หมู กิ นนั( น แต่ ไม่ มี ใครให้ 23 จงเอาลู กวัวอ้ วนพีมาฆ่ าเลี( ยง
อะไรเขากิน
กัน เพื& อความรื& นเริงยินดีเถิด
17 เมื& อเขารู้ สํานึ กตั วแล้ วจึ งพู ด 24 เพราะว่ าลู กของเราคนนี( ตาย
ว่ า `ลู กจ้ างของบิ ดาเรามี มาก แล้ ว แต่ กลั บเป็ นอี ก หายไป
ยั งมี อาหารกิ นอิ& มและเหลื ออี ก แล้ ว แต่ ได้ พบกั นอี ก' เขาทั( ง
ส่ วนเราจะมาตายเสี ยเพราะอด หลายต่ างก็ เ ริ& มมี ค วามรื& 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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ลูกา IR, IU
หน้ า 2078
ยินดี
ตายแล้ ว แต่ กลั บเป็ นขึ( นอี ก
บุ ตรคนใหญ่เปรี ยบได้กบั
หายไปแล้ วแต่ ได้ พบกันอีก'"
คําอุปมาเกี#ยวกับ
พวกฟาริ สี
คนต้นเรื อนอธรรม
25 ฝ่ ายบุตรคนใหญ่ น( ั นกําลังอยู่
พระองค์ ต รั สกั บ เหล่ า
ที&ทุ่ งนา เมื& อเขากลับมาใกล้ บ้าน
สาวกของพระองค์ อี กว่ า
แล้ วก็ได้ ยิ นเสี ยงมโหรี และเต้ น
รํา
"ยั งมี เศรษฐี ท&ี มี คนต้ นเรื อนคน
26 เขาจึ งเรี ยกผู้ รั บใช้ คนหนึ& ง หนึ& ง และมีคนมาฟ้ องเศรษฐี ว่า
คนต้ นเรือนนั( นผลาญสมบั ติของ
มาถามว่ า เขาทําอะไรกัน
27 ผู้ รั บใช้ จึ งตอบเขาว่ า `น้ อง ท่านเสีย
ของท่ านกลั บมาแล้ ว และบิ ดา 2เศรษฐี จึ งเรี ยกคนต้ นเรื อนนั( น
ได้ ให้ ฆ่ าลู กวั วอ้ วนพี เพราะได้ มาว่ าแก่ เขาว่ า `เรื& องราวที&เราได้
ยิ น เกี& ยวกั บเจ้ านั( นเป็ นอย่ า งไร
ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ'
28 ฝ่ ายพี& ชายก็โกรธไม่ ยอมเข้ า จงส่ ง บั ญชี ห น้ าที& ต้ นเรื อ นของ
เจ้ า เพราะว่ าเจ้ าจะเป็ นคนต้ น
ไป บิดาจึงออกมาชั กชวนเขา
29 แต่ เขาบอกบิ ดาว่ า `ดู เถิ ด เรือนต่ อไปไม่ ได้ '
3 คนต้ นเรื อนนั( นคิ ดในใจว่ า
ข้ าพเจ้ าได้ ปรนนิ บั ติ ท่ า นกี& ปี
มาแล้ วและมิ ได้ ละเมิ ดคําบั ญชา `เราจะทํา อะไรดี เพราะนายจะ
ของท่ านสั กข้ อหนึ& งเลย แม้ แต่ ถอดเราเสี ยจากหน้ าที& ต้ นเรื อน
เพี ยงลู ก แพะสั ก ตั วหนึ& งท่ า นก็ จะขุดดินก็ไม่ มีกาํ ลัง จะขอทาน
ยั งไม่ เคยให้ ข้ าพเจ้ า
เพื& อ ก็อายเขา
จะเลี( ยงกั นเป็ นที& ร&ื นเริ งยิ นดี กั บ 4เรารู้ แล้ วว่ าจะทํา อะไรดี เพื& อ
เมื& อเราถู กถอดจากหน้ าที& ต้ น
เพื& อนฝูงของข้ าพเจ้ า
30 แต่ เมื& อลู กคนนี( ของท่ าน ผู้ เรื อนแล้ ว เขาจะรั บเราไว้ ใน
ได้ ผลาญสิ& งเลี( ยงชี พ ของท่ า น เรือนของเขาได้ '
โดยคบหญิงโสเภณีมาแล้ ว ท่าน 5คนนั( นจึ งเรี ยกลู กหนี( ของนาย
ยังได้ ฆ่าลูกวัวอ้ วนพีเลี( ยงเขา'
มาทุ กคน แล้ วถามคนแรกว่ า
31 บิ ดาจึ งตอบเขาว่ า `ลู กเอ๋ ย `ท่ านเป็ นหนี( นายข้ าพเจ้ ากี& มาก
เจ้ าอยู่ กับเราเสมอ และสิ& งของ น้ อย'
6เขาตอบว่ า `เป็ นหนี( นาํ( มันร้ อย
ทั(งหมดของเราก็เป็ นของเจ้ า
32 แต่ สมควรที&เราจะรื& นเริงและ ถั ง' คนต้ นเรื อนจึ งบอกเขาว่ า
ยิ นดี เพราะน้ องของเจ้ าคนนี( `เอาบั ญชี ข องท่ า นนั& งลงเร็ วๆ
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(NK) ลก IR:KQ
(K) รม IQ:IK; K คร R:IL; I ปต Q:R
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หน้ า 2079
ลูกา IU
แล้ วแก้ เป็ นห้ าสิบถัง'
นายสองนายได้ เพราะว่ าจะชั ง
7 แล้ วเขาก็ ถ ามอี ก คนหนึ& งว่ า นายข้ างหนึ& ง และจะรั กนายอี ก
`ท่ านเป็ นหนี( กี& มากน้ อย' เขา ข้ างหนึ& ง หรือจะนับถือนายฝ่ าย
ตอบว่ า `เป็ นหนี( ข้ าวสาลี ร้ อย หนึ& ง และจะดูหมิ& นนายอีกฝ่ าย
กระสอบ' คนต้ นเรื อนจึ งบอก หนึ& ง ท่ านจะปรนนิ บั ติ พระเจ้ า
เขาว่ า `จงเอาบั ญชี ของท่ านแก้ และจะปรนนิ บั ติ เงิ นทองพร้ อม
เป็ นแปดสิบ'
กันไม่ ได้ "
8 แล้ วเศรษฐี ก็ ช มคนต้ นเรื อ น
พวกฟาริ สีเยาะเย้ย
อธรรมนั( น เพราะเขาได้ กระทํา
คําสัง# สอนของพระเยซู
โดยความฉลาด ด้ วยว่ าลู กทั( ง 14 ฝ่ ายพวกฟาริ สี ท&ี มี ใจรั กเงิ น
หลายของโลกนี( ตามกาลสมั ย เมื& อได้ ยิ นคํา เหล่ านั( นแล้ ว จึ ง
เดี ยวกั น เขาใช้ สติ ปัญญาฉลาด เยาะเย้ ยพระองค์
กว่ าลูกของความสว่ างอีก
15 แต่ พระองค์ ต รั ส แก่ เขาว่ า
9เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า จง "เจ้ าทั( งหลายเป็ นผู้ ที& ทาํ ที ดู เป็ น
กระทํา ตั วให้ มี มิ ต รสหายด้ วย คนชอบธรรมต่ อหน้ ามนุ ษย์ แต่
ทรั พย์ สมบั ติ อธรรม เพื& อเมื& อ พระเจ้ าทรงทราบจิ ตใจของเจ้ า
ท่ านพลาดไป เขาทั( งหลายจะ ทั(งหลาย ด้ วยว่ าซึ& งเป็ นที&นับถือ
ได้ ต้ อนรั บท่ านไว้ ในที& อาศั ยอั น มากท่ ามกลางมนุ ษย์ ก็ยังเป็ น
ถาวรเป็ นนิตย์
ที&สะอิดสะเอียนในสายพระเนตร
10 คนที& สั ตย์ ซ&ื อในของเล็กน้ อย ของพระเจ้ า
ที& สุ ดจะสั ตย์ ซ&ื อในของมากด้ วย 16 มี พระราชบั ญญั ติ และศาสและคนที& อสั ตย์ ในของเล็กน้ อย ดาพยากรณ์มาจนถึ งยอห์ น ตั( ง
ที&สุดจะอสัตย์ในของมากเช่ นกัน แต่ น( ั นมาเขาก็ประกาศเรื& องอา11 เหตุ ฉะนั( น ถ้ าท่ านทั( งหลาย ณาจั กรของพระเจ้ า และคนทั( ง
ไม่ สั ตย์ ซื& อในทรั พย์ สมบั ติ ปวงก็ชิ งกั น เข้ าไปในอาณาจั กร
อธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติ นั( น
อันแท้ ให้ แก่ ท่านเล่ า
17 ฟ้ าและดิ น จะล่ วงไปก็ ง่ าย
12 และถ้ าท่ านทั( งหลายมิ ได้ กว่ าที&พระราชบัญญัติ สักจุ ดหนึ& ง
สั ตย์ ซ&ื อในของของคนอื& น ใคร จะขาดตกไป
จะมอบทรั พย์ อั นแท้ ให้ เป็ นของ
พระบัญญัติใหม่ เกี#ยวกับ
ของท่านเล่ า
การหย่ าร้าง
13 ไม่ มีผ้ ู รั บใช้ ผ้ ู ใดจะปรนนิบัติ 18 ผู้ ใดหย่ าภรรยาของตน แล้ ว
(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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ลูกา IU, IT
หน้ า 2080
ไปมี ภ รรยาใหม่ ก็ ผิ ด ประเวณี ลาซารั สได้ ของเลว แต่ เดี` ยวนี(
และผู้ ใดรั บหญิ งที& สามี ไ ด้ หย่ า เขาได้ รั บความเล้ าโลม แต่ เจ้ า
แล้ วมาเป็ นภรรยาของตนก็ ผิ ด ได้ รับความทุ กข์ทรมาน
ประเวณีด้วย
26 นอกจากนั( น ระหว่ างพวกเรา
เศรษฐี และลาซารัส
กั บพวกเจ้ ามี เ หวใหญ่ ต( ั งขวาง
19 ยั งมี เศรษฐี คนหนึ& งนุ่ งห่ มผ้ า อยู่ เพื& อว่ าถ้ าผู้ ใดปรารถนา
สี ม่ วงและผ้ าป่ านเนื( อละเอี ยด จะข้ ามไปจากที& น&ี ถึ งเจ้ า ก็ไม่ ได้
รั บประทานอาหารอย่ างประณีต หรือถ้ าจะข้ ามจากที& น&ั นมาถึ งเรา
ก็ไม่ ได้ '
ทุ กวันๆ
20 และมี คนขอทานคนหนึ& งชื& อ 27 เศรษฐี น( ั นจึ งว่ า `บิ ดาเจ้ า
ลาซารัส เป็ นแผลทั(งตัว นอนอยู่ ข้ า ถ้ าอย่ างนั( นขอท่านใช้ ลาซารัสไปยังบ้ านบิดาของข้ าพเจ้ า
ที&ประตูร( ั วบ้ านของเศรษฐี
21 และเขาใคร่ จะกิ นเศษอาหาร 28 เพราะว่ าข้ าพเจ้ ามี พ&ี น้ องห้ า
ที&ตกจากโต๊ะของเศรษฐี น( ั น แม้ คน ให้ ลาซารัสเป็ นพยานแก่ เขา
เพื& อมิให้ เขามาถึงที&ทรมานนี( '
สุนัขก็มาเลียแผลของเขา
22 อยู่ มาคนขอทานนั( นตายและ 29 แต่ อับราฮัมตอบเขาว่ า `เขา
เหล่ าทู ตสวรรค์ ได้ นาํ เขาไปไว้ ท&ี มี โมเสสและพวกศาสดาพยาอกของอับราฮัม ฝ่ ายเศรษฐี น( ั น กรณ์น( ั นแล้ ว ให้ เขาฟั งคนเหล่ า
นั( นเถิด'
ก็ตายด้ วย และเขาก็ฝังไว้
23 แล้ วเมื& ออยู่ ในนรกเป็ นทุ กข์ 30 เศรษฐี น( ั นจึงว่ า `มิได้ อับทรมานยิ& งนั ก เศรษฐี น( ั นจึ ง ราฮั มบิ ดาเจ้ าข้ า แต่ ถ้ าคนหนึ& ง
แหงนดู เห็ นอั บราฮั มอยู่ แต่ ไกล จากหมู่ คนตายไปหาเขา เขาจะ
กลับใจเสียใหม่ '
และลาซารัสอยู่ ท&ีอกของท่าน
24 เศรษฐี จึ งร้ องว่ า `อั บราฮั ม 31 อั บราฮั มจึ งตอบเขาว่ า `ถ้ า
บิดาเจ้ าข้ า ขอเอ็นดูข้าพเจ้ าเถิด เขาไม่ ฟั ง โมเสสและพวกศาสขอใช้ ลาซารัสมาเพื& อจะเอาปลาย ดาพยากรณ์ แม้ คนหนึ& งจะเป็ น
นิ( วจุ่ มนํา( มาแตะลิ( นของข้ าพเจ้ า ขึ( นมาจากความตาย เขาก็จะยั ง
ให้ เย็น ด้ วยว่ าข้ าพเจ้ าตรําทุ กข์ ไม่ เชื& อ'"
พระเยซู ทรงสอนให้ยกโทษ
ทรมานอยู่ ในเปลวไฟนี( '
พระองค์ ต รั ส กั บ เหล่ า
25 แต่ อับราฮัมตอบว่ า `ลูกเอ๋ย
สาวกอีกว่ า "จําเป็ นต้ อง
เจ้ า จงระลึ กว่ าเมื& อเจ้ ายั งมี ชี วิ ต
อยู่ เจ้ าได้ ของดีสาํ หรับตัว และ มีเหตุให้ หลงผิด แต่ วิบัติแก่ ผ้ ู ท&ี

17

(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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หน้ า 2081
ลูกา IT
ก่ อเหตุให้ เกิดความหลงผิดนั( น
ปรนนิ บั ติ เรา จนเราจะกิ นและ
2ถ้ าเอาหิ นโม่ แป้ งผู กคอคนนั( น ดื& มอิ& มแล้ ว และภายหลั งเจ้ าจง
ถ่ วงเสี ยที& ทะเล ก็ดี กว่ าให้ เขา ค่ อยกินและดื& มเถิด'
นํา ผู้ เล็กน้ อยเหล่ านี( คนหนึ& งให้ 9 นายจะขอบใจผู้ รั บใช้ นั( น
หลงผิด
เพราะผู้ รั บ ใช้ ได้ ทํา ตามคํา สั& ง
3จงระวั งตั วให้ ดี ถ้ าพี& น้ องทํา หรือ เราคิดว่ าไม่
การละเมิดต่ อท่าน จงเตื อนเขา 10 ฉั นใดก็ดี เมื& อท่ านทั( งหลาย
และถ้ าเขากลั บใจแล้ ว จงยก ได้ กระทําสิ& งสารพั ดซึ& งทรงบั ญโทษให้ เขา
ชาไว้ แก่ ท่านนั( น ก็จงพู ดด้ วยว่ า
4แม้ เขาจะทําการละเมิดต่ อท่าน `ข้ าพเจ้ าทั( งหลายเป็ นผู้ รั บใช้ ที&
วั นหนึ& งเจ็ดหน และจะกลั บมา ไม่ มี บุญคุ ณต่ อนาย ข้ าพเจ้ าได้
หาท่านทั( งเจ็ดหนในวันเดียวนั( น กระทําตามหน้ าที& ซ&ึ งข้ าพเจ้ าควร
แล้ วว่ า `ฉันกลั บใจแล้ ว' จงยก กระทําเท่านั( น'"
โทษให้ เขาเถิด"
ทรงรักษาคนโรคเรื+ อนสิบคน
5 ฝ่ ายอั ค รสาวกทู ล องค์ พระผู้ 11 ต่ อมา เมื& อพระองค์ กาํ ลั ง
เป็ นเจ้ าว่ า "ขอพระองค์โปรดให้ เสด็จไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม พระ
ความเชื& อของพวกข้ าพเจ้ ามาก องค์ จึ งเสด็จเลียบระหว่ างแคว้ น
ยิ& งขึ( น"
สะมาเรียและกาลิลี
6 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจึ ง ตรั ส ว่ า 12 เมื& อพระองค์ เสด็จ เข้ าไปใน
"ถ้ าพวกท่ านมี ความเชื& อเท่ า หมู่ บ้านแห่ งหนึ& ง มีคนเป็ นโรค
เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก กาดเมล็ ด หนึ& ง เรื( อนสิ บคนมาพบพระองค์ ยื น
ท่ า นก็ จะสั& งต้ นสุ กะมิ น นี( ได้ ว่ า อยู่ แต่ ไกล
`จงถอนขึ( นออกไปปั กในทะเล' 13 และส่ งเสียงร้ องว่ า "เยซูนาย
และมันจะเชื& อฟั งท่าน
เจ้ าข้ า โปรดได้ เมตตาข้ าพเจ้ า
ผู ร้ บั ใช้ที#ไม่ มีบุญคุณต่ อนาย
ทั(งหลายเถิด"
7ในพวกท่ านมีคนใดที& มีผ้ ู รับใช้ 14 เมื& อพระองค์ ทอดพระเนตร
ไถนาหรือเลี( ยงแกะ เมื& อผู้ รับใช้ เห็ นแล้ วจึ งตรั สแก่ เขาว่ า "จง
คนนั( นกลั บมาจากทุ่ งนาจะบอก ไปแสดงตั วแก่ พวกปุ โรหิ ตเถิ ด"
เขาทีเดียวว่ า `เชิ ญเอนกายลงรับ ต่ อมาเมื& อกํา ลั งเดิ นไป เขาทั( ง
ประทานเถิด'
หลายก็หายสะอาด
8หรือจะไม่ บอกเขาว่ า `จงหาให้ 15 ฝ่ ายคนหนึ& งในพวกนั( น เมื& อ
เรารั บ ประทานและคาดเอวไว้ เห็นว่ าตั วหายโรคแล้ ว จึ งกลั บ
(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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ลูกา IT
หน้ า 2082
มาสรรเสริญพระเจ้ าด้ วยเสียงดัง `มาดูน&ี ' หรือ `ไปดูโน่ น' อย่ า
16 และกราบลงที& พระบาทของ ออกไป อย่ าตามเขา
พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ 24 ด้ วยว่ าเปรียบเหมือนฟ้ าแลบ
คนนั( นเป็ นชาวสะมาเรีย
เมื& อแลบออกจากฟ้ าข้ างหนึ& ง
17 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สว่ า "มี สิ บ ก็ส่ องสว่ างไปถึ งฟ้ าอี กข้ างหนึ& ง
คนหายสะอาดมิ ใช่ หรือ แต่ เก้ า บุ ต รมนุ ษย์ ก็ จ ะเป็ นอย่ างนั( น
คนนั( นอยู่ ท&ีไหน
แหละในวันของพระองค์
18 ไม่ เห็นผู้ ใดกลับมาสรรเสริญ 25 ก่ อนนั( นจําเป็ นที& พระองค์ จะ
พระเจ้ า เว้ นไว้ แต่ คนต่ างชาติ ต้ องทนทุ กข์ ทรมานหลายประคนนี( "
การ และคนยุ คนี( จะปฏิเสธพระ
19 แล้ วพระองค์ ตรั สกั บคนนั( น องค์
ว่ า "จงลุกขึ( นไปเถิด ความเชื& อ 26 ในสมั ยของโนอาห์ เหตุการณ์
ของเจ้ า ได้ กระทํา ให้ ตั วเจ้ า หาย ได้ เป็ นมาแล้ วอย่ างไร ในสมั ย
ปกติ"
ของบุ ตรมนุ ษย์ ก ็จะเป็ นไปอย่ าง
อาณาจักรของพระเจ้า
นั( นด้ วย
27 เขาได้ กิ นและดื& ม ได้ สมรส
ไม่ มาโดยทางปรากฏแก่ ตา
20 เมื& อพวกฟาริ สี ทู ลถามพระ กั นและได้ ยกให้ เป็ นสามี ภรรยา
องค์ว่า อาณาจักรของพระเจ้ าจะ กัน จนถึงวันนั( นที& โนอาห์ ได้ เข้ า
มาถึ งเมื& อไร พระองค์ ตรั สตอบ ในนาวา และนํา( ได้ มาท่ วมล้ าง
เขาว่ า "อาณาจักรของพระเจ้ าไม่ ผลาญเขาเสียทั(งสิ( น
28 ในสมั ยของโลทก็เหมื อนกั น
มาโดยให้ เป็ นที&สังเกตได้
21 และเขาจะไม่ พูดว่ า `มาดูน&ี ' เขาได้ กินดื& ม ซื( อขาย หว่ านปลูก
หรือ `ไปดูโน่ น' เพราะ ดูเถิด ก่ อสร้ าง
อาณาจั กรของพระเจ้ าอยู่ ภายใน 29 แต่ ในวั น นั( นที& โลทออกไป
จากเมื องโสโดม ไฟและกํามะท่านทั(งหลาย"
ถันได้ ตกจากฟ้ ามาเผาผลาญเขา
พระคริ สต์ตรัสถึงการเสด็จ
กลับมาครั+งที#สองของพระองค์ เสียทั(งสิ( น
22 พระองค์ ตรั สกั บเหล่ าสาวก 30 ในวั นที& บุ ตรมนุ ษย์ จะมา
ว่ า "วั นนั( นจะมาถึ งเมื& อท่ านทั( ง ปรากฏก็เป็ นเหมือนอย่ างนั( น
หลายใคร่ จะเห็ นวั นของบุ ตร 31 ในวั นนั( นคนที& อยู่ บนดาดฟ้ า
หลังคาบ้ าน และของของเขาอยู่
มนุ ษย์สักวันหนึ& ง แต่ จะไม่ เห็น
23 เขาจะพูดกับท่านทั( งหลายว่ า ในบ้ าน อย่ าให้ เขาลงมาเก็บของ
(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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หน้ า 2083
ลูกา IT, IW
นั( นไป และคนที& อยู่ ตามทุ่ งนา 3ในนครนั( นมี หญิ งม่ ายคนหนึ& ง
อย่ าให้ เขากลับมาเหมือนกัน
มาหาผู้ พิพากษาผู้ น( ั นพูดว่ า `ขอ
32 จงระลึ ก ถึ ง ภรรยาของโลท แก้ แค้ นศั ตรู ของข้ าพเจ้ าให้
นั( นเถิด
ข้ าพเจ้ าเถิด'
33 ผู้ ใดอุ ตส่ าห์ เอาชี วิ ตของตน 4ฝ่ ายผู้ พิ พากษานั( นไม่ ยอมทํา
รอด ผู้ น( ั นจะเสียชี วิต แต่ ผ้ ู ใด จนช้ านาน แต่ ภายหลังเขานึกใน
จะสู้ เสี ยชี วิ ต ผู้ นั( นจะได้ ชี วิ ต ใจว่ า `แม้ ว่าเราไม่ เกรงกลัวพระ
รอด
เจ้ าและไม่ เห็นแก่ มนุ ษย์
34 เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า ใน 5แต่ เพราะแม่ ม่ ายคนนี( มากวน
คื นวั น นั( นจะมี ชายสองคนนอน เราให้ ลาํ บาก เราจะแก้ แค้ นให้
ในที&นอนอันเดียวกัน จะทรงรับ เขา เพื& อมิ ให้ นางมารบกวน
คนหนึ& ง จะทรงละคนหนึ& ง
บ่ อยๆให้ เรารําคาญใจ'"
35 ผู้ หญิ งสองคนจะโม่ แป้ งด้ วย 6และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั สว่ า
กัน จะทรงรับคนหนึ& ง จะทรงละ "จงฟั งคําที& ผ้ ู พิ พากษาอธรรมนี(
คนหนึ& ง
ได้ พูด
36 ชายสองคนจะอยู่ ในทุ่ งนา 7 พระเจ้ าจะไม่ ท รงแก้ แค้ นให้
จะทรงรับคนหนึ& ง จะทรงละคน คนที& พระองค์ ได้ ทรงเลื อกไว้ ผู้
หนึ& ง"
ร้ องถึงพระองค์ท( ังกลางวันกลาง
37 เขาจึ งทู ลถามพระองค์ ว่ า คื นหรื อ พระองค์ จะอดพระทัย
"จะเกิ ดขึ( นที& ไหน พระองค์ เจ้ า ไว้ ช้านานหรือ
ข้ า" พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า 8เราบอกท่ านทั( งหลายว่ า พระ
"ซากศพอยู่ ท&ี ไหน ฝูงนกอินทรี องค์ จ ะทรงแก้ แค้ นให้ เขาโดย
จะตอมกันอยู่ ท&ีน&ั น"
เร็ว แต่ เมื& อบุตรมนุ ษย์มา ท่าน
หญิงม่ ายกับผู พ้ ิพากษาอธรรม จะพบความเชื& อในแผ่ นดิ นโลก
พระองค์ ต รั ส คํา อุ ปมา หรือ"
คําอุปมาเกี#ยวกับ
เรื& องหนึ& งให้ เขาฟั งเพื& อ
สอนว่ า คนทั( งหลายควรอธิ ษคนฟาริ สีและคนเก็บภาษี
ฐานอยู่ เสมอ ไม่ อ่อนระอาใจ
9สําหรับบางคนที& ไว้ ใจในตัวเอง
2พระองค์ ตรัสว่ า "ในนครหนึ& ง ว่ าเป็ นคนชอบธรรมและได้ ดู
มี ผ้ ู พิพากษาคนหนึ& งที& มิได้ เกรง ถู กคนอื& นนั( น พระองค์ ตรั สคํา
กลั วพระเจ้ า และมิ ได้ เห็ นแก่ อุปมานี( ว่า
มนุ ษย์
10 "มีชายสองคนขึ( นไปอธิษฐาน

18

(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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ลูกา IW
หน้ า 2084
ในพระวิ หาร คนหนึ& งเป็ นพวก องค์ เพื& อจะให้ พระองค์ ทรงถู ก
ฟาริสี และคนหนึ& งเป็ นพวกเก็บ ต้ องทารกนั( น แต่ เหล่ าสาวก
ภาษี
เมื& อเห็นเข้ าก็ห้ามเขา
11 คนฟาริ สี น( ั นยื นนึ กในใจของ 16 แต่ พระเยซู ท รงเรี ยกเขามา
ตนอธิ ษฐานว่ า `ข้ าแต่ พระเจ้ า แล้ วตรั สว่ า "จงยอมให้ เด็ก
ข้ าพระองค์ ขอบพระคุ ณพระ เล็กๆเข้ ามาหาเรา อย่ าห้ ามเขา
องค์ ท&ี ข้ าพระองค์ ไม่ เหมื อนคน เลย เพราะว่ าอาณาจั กรของ
อื& นซึ& งเป็ นคนฉ้ อโกง คนอธรรม พระเจ้ าย่ อมเป็ นของคนเช่ นเด็ก
และคนล่ วงประเวณี และไม่ เหล่ านั( น
เหมือนคนเก็บภาษีคนนี(
17 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั( ง
12 ในสั ปดาห์ ห นึ& งข้ าพระองค์ หลายว่ า ผู้ หนึ& งผู้ ใดมิได้ รับอาถื ออดอาหารสองหน และของ ณาจั กรของพระเจ้ า เหมื อนเด็ก
สารพั ดซึ& งข้ าพระองค์ หาได้ ข้ า เล็กๆ ผู้ นั( นจะเข้ าในอาณาจั กร
พระองค์ ไ ด้ เอาสิ บชั กหนึ& งมา นั( นไม่ ได้ "
ถวาย'
เรื# องเศรษฐี หนุ ่ ม
13 ฝ่ ายคนเก็ บภาษี น( ั นยื น อยู่
(มธ IS:IU-NL)
แต่ ไกล ไม่ แหงนดูฟ้า แต่ ตีอก
(มก IL:IT-NI)
ของตนว่ า `ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ 18 มี ขุ นนางผู้ หนึ& งทู ลถามพระ
ทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้ าพระ องค์ว่า "ท่านอาจารย์ผ้ ู ประเสริฐ
องค์ผ้ ู เป็ นคนบาปเถิด'
ข้ าพเจ้ าจะทําประการใดจึงจะได้
14 เราบอกท่านทั(งหลายว่ า คน ชี วิตนิรันดร์เป็ นมรดก"
นี( แหละเมื& อกลั บลงไปยั ง บ้ าน 19 พระเยซู ต รั ส ถามคนนั( นว่ า
ของตนก็นั บว่ าชอบธรรมยิ& งกว่ า "ท่ านเรี ยกเราว่ าประเสริ ฐทํา ไม
อี กคนหนึ& งนั( น เพราะว่ าทุ กคน ไม่ มี ใครประเสริ ฐเว้ นแต่ พระเจ้ า
ที& ยกตั วขึ( นจะต้ องถู กเหยี ยดลง องค์เดียว
แต่ ทุ กคนที& ได้ ถ่ อมตั วลงจะต้ อง 20 ท่ านรู้ จั กพระบั ญญั ติ แล้ วซึ& ง
ถู กยกขึ( น"
ว่ า `อย่ าล่วงประเวณี ผวั เมี ยเขา
พระเยซู ทรงอวยพร
อย่ าฆ่ าคน อย่ าลักทรัพย์ อย่ า
แก่ เด็กเล็กๆ
เป็ นพยานเท็ จ จงให้เกี ยรติ แก่
บิดามารดาของตน'"
(มธ IS:IN-IR)
21 คนนั( นจึ งทู ลว่ า "ข้ อเหล่ านี(
(มก IL:IN-IU)
15 แล้ วเขาอุ้ มทารกมาหาพระ ข้ าพเจ้ าได้ ถือรักษาไว้ ต( ั งแต่ เป็ น
(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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หน้ า 2085
ลูกา IW
เด็กๆมา"
เห็นแก่ อาณาจักรของพระเจ้ า
22 เมื& อพระเยซู ทรงได้ ยิ นอย่ าง 30 ในเวลานี( ผู้ นั( นจะได้ รั บตอบ
นั( นพระองค์ตรัสแก่ เขาว่ า "ท่าน แทนหลายเท่ า และในโลกหน้ า
ยังขาดสิ& งหนึ& ง จงไปขายบรรดา จะได้ ชีวิตนิรันดร์"
สิ& งของซึ& งท่ านมี อยู่ และแจกจ่ าย
พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึง
ให้ คนอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพย์
ความตายและ
สมบัติในสวรรค์ แล้ วจงตามเรา
การฟื+ นคืนชี พ
มา"
ของพระองค์
23 แต่ เมื& อ เขาได้ ยิ นอย่ างนั( นก็
(มธ KL:IT-IS)
เป็ นทุ กข์ นั ก เพราะเขาเป็ นคน 31 พระองค์ทรงพาสาวกสิบสอง
มั& งมีมาก
คนไปกั บพระองค์ แล้ วตรั ส กั บ
24 เมื& อพระเยซู ทอดพระเนตร เขาว่ า "ดูเถิด เราทั(งหลายจะขึ( น
เห็นเขาเป็ นทุ กข์นัก พระองค์จึง ไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม และสิ& ง
ตรั สว่ า
"คนมั& งมี จะเข้ าใน สารพั ดซึ& งเหล่ าศาสดาพยากรณ์
อาณาจั กรของพระเจ้ าก็ยากจริ ง ได้ เขี ยนไว้ ว่าด้ วยบุ ตรมนุ ษย์ น( ั น
หนา
จะสําเร็จ
25 เพราะว่ าตั วอู ฐจะรอดรู เข็มก็ 32 ด้ วยว่ าบุตรมนุ ษย์ น( ั นจะต้ อง
ง่ ายกว่ า คนมั& งมี จ ะเข้ าในอาณา ถู กมอบไว้ กั บคนต่ างชาติ และ
จักรของพระเจ้ า"
เขาจะเยาะเย้ ยท่าน กระทําหยาบ
26 ฝ่ ายคนทั( งหลายที& ได้ ยิ น จึ ง คายแก่ ท่าน ถ่ มนํา( ลายรดท่าน
ว่ า "ถ้ าอย่ างนั( นใครจะรอดได้ "
33 เขาจะโบยตี และฆ่ า ท่ า นเสี ย
27 แต่ พระองค์ ตรั สว่ า "สิ& งที& แล้ วในวั นที& สามท่ า นจะเป็ นขึ( น
มนุ ษย์ ทาํ ไม่ ได้ พระเจ้ าทรง มาใหม่ "
กระทําได้ "
34 ฝ่ ายเหล่ าสาวกมิ ได้ เข้ าใจใน
28 เปโตรจึ งทู ลว่ า "ดู เถิ ด ข้ า สิ& งเหล่ านั( นเลย และคํานั( นก็ถูก
พระองค์ ท( ั งหลายได้ ส ละทิ( งสิ& ง ซ่ อนไว้ จากเขา และเขาไม่ ร้ ู เนื( อ
สารพัด ติดตามพระองค์มา"
ความซึ& งพระองค์ตรัสนั( น
29 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า
ทรงรักษาคนตาบอด
"เราบอกความจริ ง แก่ ท่ า นทั( ง
ใกล้เมืองเยรี โค
หลายว่ า ถ้ าผู้ ใดได้ สละเรื อน 35 ต่ อมา เมื& อพระองค์เสด็จมา
หรื อบิ ดามารดา หรื อพี& น้ อง ใกล้ เมืองเยรีโค มีคนตาบอดคน
หรื อภรรยา หรื อบุ ตร เพราะ หนึ& งนั& งขอทานอยู่ ริมหนทาง
(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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ลูกา IW, IS
หน้ า 2086
36 เมื& อเขาได้ ยินเสี ยงประชาชน ทรงผ่ านไป
เดินผ่ านไป จึงถามว่ าเรื& องอะไร 2ดู เถิ ด มี ชายคนหนึ& งชื& อศั กกัน
เคียส ผู้ ซ&ึ งเป็ นนายด่ านภาษีและ
37 คนพวกนั( นจึ งบอกเขาว่ า เป็ นคนมั& งมี
พระเยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จไป
3ศั กเคี ยสพยายามจะดู ให้ เห็ น
38 คนตาบอดนั( นจึ งร้ องว่ า พระเยซูว่าพระองค์เป็ นผู้ ใด แต่
"ท่ านเยซู บุ ตรดาวิ ดเจ้ าข้ า ขอ ดูไม่ เห็นเพราะคนแน่ น ด้ วยเขา
ทรงเมตตาข้ าพระองค์เถิด"
เป็ นคนเตี( ย
39 คนที& เดิ น ไปข้ างหน้ านั( นจึ ง 4 เขาจึ ง วิ& งไปข้ างหน้ าขึ( นต้ น
ห้ ามเขาให้ น&ิ ง แต่ เขายิ& งร้ องขึ( น มะเดื& อเพื& อจะได้ เห็ น พระองค์
ว่ า "บุ ตรดาวิ ดเจ้ าข้ า ขอทรง เพราะว่ าพระองค์จะเสด็จไปทาง
เมตตาข้ าพระองค์เถิด"
นั( น
40 พระเยซูทรงประทับยืนอยู่ ส&ั ง 5เมื& อ พระเยซู เสด็ จมาถึ งที& น&ั น
ให้ พาคนตาบอดมาหาพระองค์ พระองค์ ทรงแหงนพระพั กตร์ ดู
เมื& อเขามาใกล้ แล้ ว พระองค์ทรง ศั กเคี ยส แล้ วตรั สแก่ เขาว่ า
ถามเขา
"ศักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะ
41 ว่ า "เจ้ าปรารถนาจะให้ เราทํา ว่ า เราจะต้ องพั กอยู่ ในบ้ านของ
อะไรให้ เจ้ า" เขาทู ลว่ า "พระ ท่านวันนี( "
องค์ เจ้ าข้ า โปรดให้ ข้าพระองค์ 6แล้ วเขาก็รี บลงมาต้ อนรั บพระ
เห็นได้ "
องค์ด้วยความปรีดี
42 พระเยซู ตรั สแก่ เขาว่ า "จง 7 เมื& อคนทั( งปวงเห็ น แล้ วเขาก็
เห็ นเถิ ด ความเชื& อของเจ้ าได้ พากันบ่ นว่ า "พระองค์เข้ าไปพัก
กระทําให้ ตัวเจ้ าหายปกติ"
อยู่ กับคนบาป"
43 ในทั นใดนั( น เขาก็เห็ นได้ 8 ฝ่ ายศั ก เคี ยสยื นทู ล องค์ พระ
และตามพระองค์ ไปพลางถวาย ผู้ เป็ นเจ้ าว่ า "ดูเถิด พระองค์เจ้ า
เกี ยรติ แด่ พระเจ้ า และเมื& อ ข้ า ทรัพย์ส&ิ งของของข้ าพระองค์
คนทั( งปวงได้ เห็นเช่ นนั( นก็สรร- ข้ าพระองค์ ย อมให้ คนอนาถา
เสริญพระเจ้ า
ครึ& งหนึ& ง และถ้ าข้ าพระองค์ ได้
ศักเคียสคนเก็บภาษี
ฉ้ อโกงของของผู้ ใด ข้ าพระองค์
ยอมคืนให้ เขาสี& เท่า"
ได้รบั ความรอด
ฝ่ ายพระเยซู จึ งเสด็จเข้ า 9พระเยซู ตรั สกั บเขาว่ า "วั นนี(
เมื องเยรี โคและกําลั งจะ ความรอดมาถึ งครอบครั วนี( แล้ ว

19

(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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หน้ า 2087
ลูกา IS
เพราะคนนี( เป็ นลู กของอั บราฮั ม เจ้ าข้ า เงิ นมินาหนึ& งของท่านได้
ด้ วย
กําไรสิบมินา'
10 เพราะว่ าบุ ต รมนุ ษย์ ไ ด้ มา 17 ท่ านจึ งพู ดกั บเขาว่ า `ดี แล้ ว
เพื& อจะแสวงหาและช่ วยผู้ ที& หลง เจ้ าเป็ นผู้ รั บใช้ ที& ดี เพราะเจ้ า
หายไปนั( นให้ รอด"
สั ตย์ ซ&ื อในของเล็กน้ อย เจ้ า
คําอุปมาเกี#ยวกับเงิ นสิบมินา
จงมี อาํ นาจครอบครองสิ บเมื อง
11 เมื& อเขาทั( งหลายได้ ยิ นเหตุ - เถิด'
การณ์ น( ั น พระองค์ ได้ ตรั สคํา 18 คนที& สองมาบอกว่ า `ท่ าน
อุ ปมาเรื& องหนึ& งให้ เขาฟั งต่ อไป เจ้ าข้ า เงิ นมินาหนึ& งของท่านได้
เพราะพระองค์ เสด็จมาใกล้ กรุ ง กําไรห้ ามินา'
เยรู ซาเล็มแล้ ว และเพราะเขา 19 ท่ านจึ งพู ดกั บเขาเหมื อนกั น
ทั( งหลายคิ ด ว่ าอาณาจั ก รของ ว่ า `เจ้ าจงครอบครองห้ าเมื อง
เถิด'
พระเจ้ าจะปรากฏโดยพลัน
12 เหตุ ฉะนั( นพระองค์ จึงตรั สว่ า 20 อี กคนหนึ& งมาบอกว่ า `ท่ าน
"มี เจ้ านายองค์ หนึ& งไปเมื องไกล เจ้ าข้ า ดูเถิด นี& เงินมินาหนึ& งของ
เพื& อจะรั บอํา นาจมาครองอาณา ท่าน ซึ& งข้ าพเจ้ าได้ เอาผ้ าห่ อเก็บ
ไว้
จักรแล้ วจะกลับมา
13 ท่ านจึ งเรี ยกผู้ รั บใช้ ของท่ าน 21 เพราะข้ าพเจ้ ากลัวท่าน ด้ วย
สิ บคนมามอบเงิ น ไว้ แก่ เ ขาสิ บ ว่ าท่านเป็ นคนเข้ มงวด ท่านเก็บ
มินา สั& งเขาว่ า `จงเอาไปค้ าขาย ผลซึ& งท่านมิได้ ลงแรง และเกี& ยว
ที&ท่านมิได้ หว่ าน'
จนเราจะกลับมา'
14 แต่ ชาวเมืองชั งท่านผู้ น( ั น จึง 22 ท่ านจึ งตอบเขาว่ า `เจ้ าผู้ รับ
ใช้ คณะทู ตตามไปทู ลท่ านว่ า ใช้ ช&ั ว เราจะปรับโทษเจ้ าโดยคํา
`เราไม่ ต้ องการให้ ผู้ นี( ครอบ ของเจ้ าเอง เจ้ าก็ร้ ู หรื อว่ าเรา
เป็ นคนเข้ มงวด เก็บผลซึ& งเรามิ
ครองเรา'
15 ต่ อมาเมื& อท่ านได้ รั บอํา นาจ ได้ ลงแรง และเกี& ยวที& เรามิ ได้
ครองอาณาจั กรกลั บมาแล้ ว หว่ าน
ท่ า นจึ ง สั& งให้ เรี ยกผู้ รั บใช้ ทั( ง 23 ก็ เ หตุ ไ ฉนเจ้ ามิ ไ ด้ ฝากเงิ น
หลายที& ท่ านได้ ให้ เงิ น ไว้ นั( นมา ของเราไว้ ท&ีธนาคารเล่ า เมื& อเรา
เพื& อจะได้ รู้ ว่ าเขาทุ กคนค้ าขาย มาจะได้ รั บเงิ น ของเรากั บดอก
เบี( ยด้ วย'
ได้ กาํ ไรกี& มากน้ อย
16 ฝ่ ายคนแรกมาบอกว่ า `ท่าน 24 แล้ วท่ านสั& งคนที& ยืนอยู่ ท&ี น&ั 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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ลูกา IS
หน้ า 2088
ว่ า `จงเอาเงิ นมิ นาหนึ& งนั( นไป 32 สาวกที& รั บ ใช้ นั( นได้ ไปพบ
จากเขา ให้ แก่ คนที&มีสิบมินา'
เหมื อ นที& พระองค์ ต รั ส แก่ เขา
25 (คนเหล่ านั( นบอกท่ านว่ า แล้ ว
`ท่านเจ้ าข้ า เขามีสิบมินาแล้ ว')
33 เมื& อเขากํา ลั ง แก้ ลู ก ลานั( น
26 `เราบอกเจ้ าทั( งหลายว่ า ทุ ก พวกเจ้ าของก็ถามเขาว่ า "ท่ าน
คนที& มี อยู่ แล้ วจะเพิ& มเติ มให้ เขา แก้ ลูกลาทําไม"
อีก แต่ ผ้ ู ท&ีไม่ มีแม้ ว่าซึ& งเขามีอยู่ 34 ฝ่ ายเขาตอบว่ า "องค์ พระผู้
นั( นจะต้ องเอาไปจากเขา
เป็ นเจ้ าทรงประสงค์ลูกลานี( "
27 ฝ่ ายพวกศั ต รู ของเราที& ไม่ 35 แล้ วเขาก็จู งลู กลามาถึ งพระ
ต้ องการให้ เราครอบครองเขา เยซู และเอาเสื( อของตนปูลงบน
นั( น จงพาเขามาที& น&ี และฆ่ าเสี ย หลั งลา และเชิ ญพระเยซู ข( ึ น
ต่ อหน้ าเรา'"
ทรงลานั( น
การเสด็จเข้ามาอย่ างผู ม้ ีชยั
36 เมื& อพระองค์ เสด็จไป เขา
ทั(งหลายก็เอาเสื( อผ้ าของตนปูลง
(มธ KI:I-II)
ตามหนทาง
(มก II:I-II)
28 เมื& อพระองค์ตรัสคําเหล่ านั( น 37 เมื& อพระองค์ เสด็ จมาใกล้ ที&
แล้ ว พระองค์ทรงดําเนินนําหน้ า ซึ& งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศ
แล้ ว เหล่ าสาวกทุ กคนมี ความ
เขาไปจะขึ( นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
29 ต่ อมาเมื& อพระองค์ เ สด็จ มา เปรมปรีดX ิ เพราะบรรดามหกิจซึ& ง
ใกล้ หมู่ บ้ านเบธฟายี และหมู่ เขาได้ เห็นนั( น จึ งเริ& มสรรเสริ ญ
บ้ านเบธานี บนภู เ ขาซึ& งเรี ยกว่ า พระเจ้ าเสียงดัง
มะกอกเทศ พระองค์ ทรงใช้ 38 ว่ า "ขอให้ พระมหากษัตริย์
ผู ท้ ี  เสด็จมาในพระนามขององค์
สาวกสองคนของพระองค์ไป
30 สั& งว่ า "จงเข้ าไปในหมู่ บ้านที& พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพระเจริ ญ จง
อยู่ ตรงหน้ า เมื& อเข้ าไปแล้ วจะ มี สั นติ สุ ขในสวรรค์ และทรง
พบลู กลาตั วหนึ& ง ผู กอยู่ ที& ยั งไม่ สง่ าราศีในที&สูงสุด"
เคยมี ใครขึ( นขี& เลย จงแก้ มั นจู ง 39 ฝ่ ายฟาริ สี บางคนในหมู่
ประชาชนนั( นทู ลพระองค์ ว่ า
มาเถิด
31 ถ้ ามี ผ้ ู ใดถามท่ านว่ า `ท่ าน "อาจารย์ เจ้ าข้ า จงห้ ามเหล่ า
แก้ มั นทํา ไม' จงบอกเขาว่ า สาวกของท่าน"
`เพราะองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง 40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่ า "เรา
บอกท่ านทั( งหลายว่ า ถึ งคน
ประสงค์ลูกลานี( '"
(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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เหล่ านี( จะนิ& งเสีย ศิลาทั(งหลายก็ 47 พระองค์ ทรงสั& งสอนในพระ
ยังจะส่ งเสียงร้ องทันที"
วิหารทุ กวัน แต่ พวกปุโรหิ ตใหญ่
ทรงกันแสงเพราะ
พวกธรรมาจารย์ และคนสํา คั ญของพลเมื องได้ หาช่ องที& จะ
กรุ งเยรู ซาเล็ม
ประหารพระองค์เสีย
(ลก IN:NQ-NR)
41 ครั( นพระองค์ เ สด็ จ มาใกล้ 48 แต่ เขาไม่ พบช่ องทางที& จะ
ทอดพระเนตรเห็นกรุ งแล้ ว ก็ กระทําอะไรได้ เพราะว่ าคนทั( ง
ปวงชอบฟั งพระองค์มาก
กันแสงสงสารกรุงนั( น
พวกธรรมาจารย์ถามเกี#ยวกับ
42 ตรั สว่ า "ถ้ าเจ้ า คื อเจ้ าเอง
สิทธิอํานาจของพระเยซู
รู้ ในกาลวั นนี( ว่ า สิ& งอะไรจะให้
สั นติ สุ ข แต่ เดี` ยวนี( สิ& งนั( นบั ง
(มธ KI:KN-KT)
ซ่ อนไว้ จากตาของเจ้ าแล้ ว
(มก II:KT-NN)
ต่ อมาวั นหนึ& งเมื& อพระ
43 ด้ วยว่ าเวลาจะมาถึงเจ้ า เมื& อ
องค์ กาํ ลั ง ทรงสั& งสอน
ศั ต รู ของเจ้ าจะก่ อเชิ ง เทิ นต่ อสู้
คนทั( งปวงในพระวิ หารและ
เจ้ า และล้ อมขังเจ้ าไว้ ทุกด้ าน
44 แล้ วจะเหวี& ยงเจ้ าลงให้ ราบ ประกาศข่ าวประเสริ ฐ พวก
บนพื( นดิ น กั บลู กทั( งหลายของ ปุ โรหิ ตใหญ่ พวกธรรมาจารย์
เจ้ าซึ& งอยู่ ในเจ้ า และเขาจะไม่ และพวกผู้ ใหญ่ มาพบพระองค์
ปล่ อยให้ ศิ ลาซ้ อนทั บกั นไว้ ภาย 2และทู ลพระองค์ ว่ า "จงบอก
ในเจ้ าเลย เพราะเจ้ าไม่ ได้ ร้ ู เวลา พวกเราเถิ ด ท่ านกระทํา การ
เหล่ านี( โดยสิ ทธิ อั นใด หรื อใคร
ที&พระองค์เสด็จมาเยี& ยมเจ้ า"
ให้ สิทธิน( ี แก่ ท่าน"
ทรงชําระพระวิหารอี ก
3พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า "เรา
(มธ KI:IK-IU)
จะถามท่ านทั( งหลายสั กข้ อหนึ& ง
(มก II:IR-IW)
45 ฝ่ ายพระองค์เสด็จเข้ าในพระ ด้ วย จงตอบเราเถิด
วิ หาร แล้ วทรงเริ& มขั บไล่ คนทั( ง 4คื อบั พติ ศมาของยอห์ นนั( นมา
จากสวรรค์หรือมาจากมนุ ษย์"
หลายที&ซ( ื อขายอยู่ น( ั น
46 ตรั สแก่ เขาว่ า "มี พระวจนะ 5เขาจึงปรึกษากันว่ า "ถ้ าเราจะ
เขี ยนไว้ ว่ า `นิ เวศของเราเป็ น ว่ า `มาจากสวรรค์' ท่านจะถาม
นิ เวศสํา หรับอธิ ษฐาน' แต่ เจ้ า ว่ า `เหตุ ไฉนท่ านจึ งไม่ เชื& อ
ยอห์ นเล่ า'
ทั( งหลายมากระทํา ให้ เป็ น `ถํา
6แต่ ถ้าเราจะว่ า `มาจากมนุ ษย์'
ของพวกโจร'"

20

(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( งปวงก็ จ ะเอาหิ น ขว้ างเรา 13 ฝ่ ายเจ้ าของสวนองุ่ นจึ ง ว่ า
เพราะเขาทั( งหลายถื อกั นว่ า `เราจะทํา อย่ างไรดี เราจะใช้
ยอห์ นเป็ นศาสดาพยากรณ์"
บุ ตรชายที& รั กของเราไป เมื& อ
7เขาจึ งตอบว่ าเขาไม่ ทราบว่ ามา เห็นบุตรนั( นพวกเขาคงจะเคารพ
จากไหน
นับถือ'
8พระเยซูจึ งตรั สกั บเขาว่ า "เรา 14 แต่ พวกคนเช่ าสวนเมื& อเห็ น
จะไม่ บอกท่ านทั( งหลายเหมื อน บุ ตรนั( นก็ปรึ กษากั นว่ า `คนนี(
กันว่ า เรากระทําการเหล่ านี( โดย แหละเป็ นทายาท มาเถิ ด ให้
สิทธิอันใด"
เราฆ่ าเขาเสี ย เพื& อมรดกจะตก
คําอุปมาเกี#ยวกับ
กับเรา'
15 แล้ วเขาก็ ผ ลั ก บุ ต รนั( นออก
คนเช่ าสวนที#ช ัว# ร้าย
ไปนอกสวนองุ่ นฆ่ าเสีย เหตุฉะ(อสย R:I-T)
9 แล้ วพระองค์ ตั( งต้ นตรั สคํา นั( นเจ้ าของสวนองุ่ นจะทํา อย่ าง
อุ ปมาให้ คนทั( งหลายฟั งดั ง ต่ อ ไรกับเขาเหล่ านั( น
ไปนี( ว่ า "ยั งมี ชายคนหนึ& งได้ 16 ท่ านจะมาฆ่ าคนเช่ าสวน
ทํา สวนองุ่ นและให้ ชาวสวนเช่ า เหล่ านั( นเสี ย แล้ วจะเอาสวน
องุ่ นนั( นให้ ผู้ อื& นเช่ า" คนทั( ง
แล้ วก็ไปเมืองไกลเสียช้ านาน
10 เมื& อถึงเวลาแล้ วจึ งใช้ ผ้ ู รับใช้ หลายเมื& อได้ ยินดังนั( นจึงว่ า "ขอ
คนหนึ& งไปหาคนเช่ าสวนเหล่ า พระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั( น
นั( น เพื& อเขาทั( งหลายจะได้ มอบ เลย"
ผลจากสวนองุ่ นแก่ เขาบ้ าง แต่ 17 ฝ่ ายพระองค์ ท รงเพ่ ง ดู เ ขา
คนเช่ าสวนนั( นได้ เฆี& ยนตี ผ้ ู รั บใช้ และตรั สว่ า "เหตุ ฉะนั( นพระ
คนนั( นและไล่ ให้ กลับไปมือเปล่ า วจนะซึ& งเขี ยนไว้ น( ั นหมายความ
11 แล้ วเจ้ าของสวนจึงใช้ ผ้ ู รับใช้ อย่ างไรกันซึ& งว่ า `ศิ ลาซึ งช่างก่อ
อี กคนหนึ& ง แต่ คนเช่ าสวนได้ ได้ปฏิ เสธเสีย ได้กลับกลายเป็ น
เฆี& ยนตี และทํา การน่ าอั ปยศ ศิ ลามุมเอกแล้ว'
ต่ างๆแก่ ผ้ ู รับใช้ น( ั นด้ วย และได้ 18 ผู้ ใดล้ มทับศิลานั( น ผู้ น( ั นจะ
ต้ องแตกหั กไป แต่ ศิ ลานั( นจะ
ไล่ ให้ กลับไปมือเปล่ า
12 แล้ วเจ้ าของสวนจึ งใช้ คนที& ตกทั บผู้ ใด ก็จะบดขยี( ผู้ นั( นจน
แหลกเป็ นผุยผง"
สามไปและคนเช่ าสวนนั( นก็ ทาํ
คําถามเกี#ยวกับการส่ งส่ วย
ให้ เขาบาดเจ็บ แล้ วผลักไสออก
19 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ่ และ
ไป
(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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พวกธรรมาจารย์ ร้ ู อยู่ ว่ า พระ ดํารั สของพระองค์ ต่อหน้ าประองค์ ได้ ตรั สคํา อุ ปมานั( นกระทบ ชาชนไม่ ได้ และเขาก็ประหลาด
พวกเขาเอง จึ งอยากจะจั บพระ ใจในพระดํา รั สตอบของพระ
องค์ ในเวลานั( นแต่ เขากลั วประ- องค์จึงนิ& งไป
ชาชน
ทรงตอบพวกสะดู สีเกี#ยวกับ
20 เขาจึ งตามดู พระองค์ และ
การเป็ นขึ+ นมาอี ก
ใช้ คนให้ ปลอมเป็ นเหมื อนคน
(มธ KK:KN-NN)
ชอบธรรมไปสอดแนม หวั งจะ
(มก IK:IW-KT)
จั บผิ ดในพระดํารั สของพระองค์ 27 ยั งมี พวกสะดู สี บางคนมาหา
เพื& อจะมอ บพระ องค์ ไ ว้ ใน พระองค์ ซึ& งเขาทั( งหลายว่ าการ
อํานาจและอาชญาของเจ้ าเมือง
ฟื( นขึ( นมาจากความตายนั( นไม่ มี
21 คนเหล่ า นั( นจึ ง ทู ล ถามพระ เขาจึงทู ลถามพระองค์
องค์ว่า "อาจารย์เจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ า 28 ว่ า "อาจารย์เจ้ าข้ า โมเสสได้
ทั( งหลายทราบอยู่ ว่า ท่ านกล่ าว เขี ยนสั& งข้ าพเจ้ าทั( งหลายไว้ ว่ า
และสั& งสอนล้ วนแต่ ความจริ ง `ถ้ า ชายผู ้ ใ ดตายและมี ภรรยา
และมิ ได้ เลื อกหน้ าผู้ ใด แต่ ส&ั ง แต่ ไม่ มี บุ ตร ก็ให้น ้องชายรับ
สอนทางของพระเจ้ าจริงๆ
พี  สะใภ้ นั  นไว้เ ป็ นภรรยาของ
22 การที& จะส่ งส่ วยให้ แก่ ซี ซาร์ ตนเพื อสืบเชื อสายของพี ชายไว้'
นั( นถู กต้ องตามพระราชบั ญญั ติ 29 ยั งมี พ&ี น้ องผู้ ชายเจ็ดคน พี&
หรือไม่ "
หั วปี มีภรรยาแล้ วก็ตายไม่ มีบุตร
23 ฝ่ ายพระองค์ทรงหยั& งรู้ อุบาย 30 แล้ วน้ องที& สองก็รั บหญิ งนั( น
ของเขาจึ งตรั สแก่ เขาว่ า "ท่ าน เป็ นภรรยา แล้ วเขาก็ตายไม่ มี
ทั(งหลายทดลองเราทําไม
บุตร
24 จงให้ เราดู เงิ นตราเหรี ย ญ 31 ที& ส ามนั( นก็รั บหญิ ง นั( นเป็ น
หนึ& งเถิ ด รูปและคําจารึ กนี( เป็ น ภรรยา ทั( งเจ็ดคนก็เหมื อนกั น
ของใคร" เขาทู ลตอบว่ า "ของ ไม่ มีบุตร แล้ วก็ตาย
ซีซาร์"
32 ที&สุดผู้ หญิงนั( นก็ตายด้ วย
25 แล้ วพระองค์ ตรั สกั บเขาว่ า 33 เหตุฉะนั( น ในวันที&จะฟื( นขึ( น
"ของของซี ซาร์ จงถวายแก่ ซี ซาร์ มาจากความตาย หญิ งนั( นจะ
และของของพระเจ้ าจงถวายแด่ เป็ นภรรยาของใคร ด้ วยนาง
พระเจ้ า"
ได้ เป็ นภรรยาของชายทั( งเจ็ดนั( น
26 คนเหล่ านั( นจั บผิ ดในพระ แล้ ว"
(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 พระเยซูตรัสตอบเขาว่ า "คน 41 พระองค์ จึ ง ตรั ส ถามเขาว่ า
ในโลกนี( มีการสมรสกัน และยก "ที& คนทั( งหลายว่ า พระคริ สต์
ให้ เป็ นสามีภรรยากัน
ทรงเป็ นบุ ต รของดาวิ ดนั( นเป็ น
35 แต่ เขาเหล่ า นั( นที& สมควรจะ ได้ อย่ างไร
บรรลุ ถึ งโลกหน้ าและบรรลุ ถึ ง 42 ด้ วยว่ าท่านดาวิดเองได้ กล่ าว
การฟื( นขึ( นมาจากความตาย ไม่ ไว้ ในหนั งสื อสดุ ดี ว่า `องค์ พระ
มี ก ารสมรสกั น หรื อ ยกให้ เป็ น ผู เ้ ป็ นเจ้าตรัสกับองค์ พระผู ้เป็ น
สามีภรรยากัน
เจ้าของข้าพเจ้าว่ า จงนั งที  ขวา
36 และเขาจะตายอี กไม่ ได้ มื อของเรา
เพราะเขาเป็ นเหมื อนทู ตสวรรค์ 43 จนกว่ าเราจะกระทํา ให้ศั ตรู
เป็ นบุตรของพระเจ้ า ด้ วยว่ าเป็ น ของท่ า นเป็ นแท่ น รองเท้ า ของ
ลู กแห่ งการฟื( นขึ( นมาจากความ ท่ าน'
ตาย
44 ดาวิ ดยั งได้ ทรงเรี ยกท่ านว่ า
37 แต่ คนที& ตายจะถู กชุ บให้ เป็ น เป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ท่ าน
ขึ( นมาใหม่ น( ั น โมเสสก็ยังได้ สาํ - จะเป็ นบุ ต รของดาวิ ด อย่ างไร
แดงในเรื& องพุ่ มไม้ คือที&ได้ เรียก ได้ "
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าว่ า `เป็ นพระ
พระเยซู ทรงกล่ าวโทษ
เจ้าของอั บราฮัม เป็ นพระเจ้า
พวกธรรมาจารย์
ของอิ สอัค และเป็ นพระเจ้าของ
(มธ KN:I-NU)
ยาโคบ'
(มก IK:NW-QL)
38 พระองค์ มิ ไ ด้ ทรงเป็ นพระ 45 เมื& อคนทั( งหลายกํา ลั งฟั งอยู่
เจ้ าของคนตาย แต่ ทรงเป็ นพระ พระองค์ จึ ง ตรั ส กั บเหล่ า สาวก
เจ้ าของคนเป็ น ด้ วยว่ าจําเพาะ ของพระองค์ว่า
พระเจ้ าคนทุ กคนเป็ นอยู่ "
46 "จงระวั งพวกธรรมาจารย์ ให้
พวกธรรมาจารย์ไม่ สามารถ
ดี ผู้ ที& ชอบสวมเสื( อยาวเดิ นไป
ที#จะตอบพระเยซู ได้
มา ชอบให้ คนคํานับกลางตลาด
(มธ KK:QI-QU)
ชอบนั& งที& สู งในธรรมศาลาและที&
(มก IK:NR-NT)
อันมีเกียรติในการเลี( ยง
39 ธรรมาจารย์ บางคนจึ งทู ลว่ า 47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่ าย
และอธิ ษฐานโอ้ อวดเสี ยยื ด ยาว
"อาจารย์เจ้ าข้ า ท่านพูดดีแล้ ว"
40 หลั งจากนั( น พวกเขาก็ไม่ เขาทั( งหลายนั( นจะได้ รั บ พระ
กล้ าจะทู ลถามพระองค์ต่อไปอีก 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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หน้ า 2093
เงิ นถวายของหญิงม่ าย
(มก IK:QI-QQ)
พระองค์ เงยพระพั ก ตร์
ทอดพระเนตรเห็ น คน
มั& งมี ท( ั งหลายนํา เงิ นมาใส่ ในตู้
เก็บเงินถวาย
2 พระองค์ ท อดพระเนตรเห็ น
หญิ งม่ ายคนหนึ& งเป็ นคนจนนํา
เหรี ยญทองแดงสองอั น มาใส่
ด้ วย
3พระองค์ ตรั สว่ า "เราบอก
ความจริ งแก่ ท่ า นทั( งหลายว่ า
หญิ ง ม่ า ยจนคนนี( ได้ ใส่ ไ ว้ มาก
กว่ าคนทั(งปวงนี(
4 เพราะว่ า คนทั( งปวงนี( ได้ เอา
เงิ นเหลื อ ใช้ ของเขามาใส่ ถวาย
แด่ พระเจ้ า แต่ ผ้ ู หญิ งนี( ขั ดสน
ที&สุด ยังได้ เอาเงินที&มีอยู่ สาํ หรับ
เลี( ยงชี วิตของตนมาใส่ จนหมด"
ทรงเทศนาที#ภูเขามะกอกเทศ
(มธ KQ-KR; มก IN)
5เมื& อบางคนพู ดชมพระวิหารว่ า
ได้ ตกแต่ ง ไว้ ด้ วยศิ ล างามและ
เครื& องถวาย พระองค์จึงตรัสว่ า
6"สิ& งเหล่ านี( ที& ท่ านทั( งหลายเห็น
วั นหนึ& งศิลาที& ซ้ อนทับกั นอยู่ ท&ี น&ี
ซึ& งจะไม่ ถูกทําลายลงก็หามิได้ "
7 เขาทั( งหลายทู ลถามพระองค์
ว่ า "พระอาจารย์ เจ้ าข้ า เหตุ การณ์เหล่ านี( จะบังเกิ ดขึ( นเมื& อไร
สิ& งไรเป็ นหมายสํา คั ญว่ า การณ์
ทั(งปวงนี( จวนจะบังเกิดขึ( น"

21

ลูกา KI
เส้นทางของคนยุคนี+
(มธ KQ:Q-IQ)
8พระองค์ จึงตรัสว่ า "ระวั งให้ ดี
อย่ า ให้ ผู้ ใดล่ อลวงท่ า นให้ หลง
ด้ วยว่ าจะมี หลายคนมาต่ างอ้ าง
นามของเราและว่ า `เราเป็ น
พระคริ สต์ ' และว่ า `เวลานั( น
ใกล้ เข้ ามาแล้ ว' ท่ านทั( งหลาย
อย่ าตามเขาไปเลย
9เมื& อท่ า นทั( ง หลายจะได้ ยิ น ถึ ง
การสงครามและการจลาจล อย่ า
ตกใจกลั ว เพราะว่ าสิ& งเหล่ านั( น
จํา ต้ องเกิ ดขึ( นก่ อน แต่ ท&ี สุ ด
ปลายยังจะไม่ มาทันที"
10 แล้ วพระองค์ ต รั สแก่ เ ขาว่ า
"`ประชาชาติ จะลุกขึ นต่ อสูป้ ระชาชาติ ราชอาณาจักรต่ อสู ้ราช
อาณาจักร'
11 ทั( งจะเกิ ด แผ่ นดิ น ไหวใหญ่
ในที& ต่ างๆ และจะเกิ ดกั นดาร
อาหารและโรคระบาดอย่ างร้ าย
แรง และจะมี ความวิ บั ติ อั นน่ า
กลั ว และหมายสํา คั ญใหญ่ ๆ
จากฟ้ าสวรรค์
12 แต่ ก่ อ นเหตุ ก ารณ์ เหล่ านั( น
เขาจะจั บท่ านไว้ และจะข่ มเหง
ท่ านและมอบท่ านไว้ ในธรรม
ศาลาและในคุ ก และพาท่ าน
ไปต่ อหน้ ากษั ตริ ย์ และเจ้ าเมื อง
เพราะเหตุนามของเรา
13 การนั( นจะเกิ ดแก่ ท่ าน เพื& อ
ท่านจะได้ เป็ นพยาน

(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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ลูกา KI
หน้ า 2094
14 เหตุ ฉะนั( น ท่ านทั( งหลาย หญิ งที& มีครรภ์หรือมี ลูกอ่ อนกิ น
ต้ องปลงใจไว้ ว่า จะไม่ คิ ดนึ ก นมอยู่ เพราะว่ าจะมี ความทุ กข์
ก่ อนว่ าจะแก้ ตัวอย่ างไร
ร้ อนใหญ่ หลวงบนแผ่ นดิน และ
15 ด้ วยว่ า เราจะให้ ปากและ จะทรงพระพิโรธแก่ พลเมืองนี(
ปั ญญาแก่ ท่าน ซึ& งศัตรูท( ังหลาย 24 เขาจะล้ มลงด้ วยคมดาบ และ
ของท่ านจะต่ อต้ านและคั ดค้ าน ต้ องถู กกวาดเอาไปเป็ นเชลยทั& ว
ไม่ ได้
ทุ กประชาชาติ และคนต่ างชาติ
16 แม้ แต่ บิดามารดาญาติพ&ี น้อง จะเหยี ยบยํ&า กรุ งเยรู ซาเล็ม จน
และมิ ตรสหายจะทรยศท่ าน กว่ าเวลากําหนดของคนต่ างชาติ
และพวกเขาจะฆ่ าบางคนในพวก นั( นจะครบถ้ วน
ท่านเสีย
การเสด็จกลับมาด้วย
17 คนทั( งปวงจะเกลี ยดชั งท่ าน
สง่ าราศี ของพระคริ สต์
เพราะเหตุนามของเรา
(มธ KQ:KS-NI)
18 แต่ ผมของท่ านสั ก เส้ นหนึ& ง
(มก IN:KQ-KT)
จะเสียไปก็หามิได้
25 จะมี ห มายสํา คั ญที& ดวงอา19 ท่ านจะได้ ชี วิตรอดโดยความ ทิตย์ ที&ดวงจันทร์ และที&ดวงดาว
อดทนของท่าน
ทั( งปวง และบนแผ่ นดิ นก็จะมี
การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม
ความทุ กข์ ร้อนตามชาติ ต่างๆซึ& ง
ในอนาคต
มี ความฉงนสนเท่ ห์ เ พราะเสี ยง
กึกก้ องของทะเลและคลื& น
(มธ KQ:IR-KI; มก IN:IQ)
20 เมื& อท่ านเห็ นกองทั พทั( ง 26 จิ ตใจมนุ ษย์ ก ็จะสลบไสลไป
หลายมาตั( งล้ อมรอบกรุงเยรูซา- เพราะความกลัว และเพราะสังเล็ม เมื& อนั( นจงรู้ ว่าวิบัติของกรุง หรณ์ ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ซ&ึ งจะบั งเกิ ด
ในโลก ด้ วยว่ า `บรรดาสิ งที 
นั( นก็ใกล้ เข้ ามาแล้ ว
21 เวลานั( นให้ ผู้ ที& อ ยู่ ในแคว้ น มี อํา นาจในท้ อ งฟ้ าจะสะเทื อ น
ยู เดี ยหนี ไ ปยั ง ภู เขาและผู้ ที& อยู่ สะท้านไป'
ในกรุ งให้ ออกไป และผู้ ที& อยู่ 27 เมื& อนั( น เขาจะเห็ นบุ ตร
บ้ านนอกอย่ าให้ เข้ ามาในกรุง
มนุ ษย์ เสด็จมาในเมฆ
ทรง
22 เพราะว่ าเวลานั( นเป็ นวันแห่ ง ฤทธานุ ภาพและสง่ าราศี เป็ นอั น
การแก้ แค้ นเพื& อจะให้ ส&ิ งสารพั ด มาก
ที&เขียนไว้ น( ั นสําเร็จ
28 เมื& อเหตุ การณ์ ท( ั งปวงนี( เริ& ม
23 แต่ ในวั นเหล่ านั( น วิ บั ติ แก่ 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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หน้ า 2095
ลูกา KI, KK
ผงกศี รษะขึ( น ด้ วยการไถ่ ท่ าน 36 เหตุ ฉะนั( น จงเฝ้ าระวั งและ
ใกล้ จะถึงแล้ ว"
อธิ ษฐานอยู่ ทุ กเวลา เพื& อท่ าน
คําอุปมาเกี#ยวกับต้นมะเดื#อ
ทั( งหลายสมควรที& จะพ้ นเหตุ การณ์ ท( ั งปวงซึ& งจะบั งเกิ ดมา
(มธ KQ:NK-NN)
นั( น และจะยื นอยู่ ต่ อหน้ าบุ ตร
(มก IN:KW-KS)
29 พระองค์ ตรั สคําอุ ปมาแก่ เขา มนุ ษย์ได้ "
ว่ า "จงดูต้นมะเดื& อและต้ นไม้ ท( ัง 37 กลางวันพระองค์ ทรงสั& งสอน
ในพระวิ หาร และกลางคื นก็
ปวงเถิด
30 เมื& อผลิใบออกแล้ ว ท่ านทั( ง เสด็ จออกไปประทั บที& ภู เขาชื& อ
หลายก็เห็ นและรู้ อยู่ เองว่ า ฤดู มะกอกเทศ
38 คนทั( งปวงก็ ม าหาพระองค์
ร้ อนจวนจะถึงแล้ ว
31 เช่ นนั( นแหละ เมื& อท่ านทั( ง ในพระวิหารแต่ เช้ าตรู่ เพื& อจะฟั ง
หลายเห็ น เหตุ ก ารณ์ เ หล่ านั( น พระองค์
ยู ดาสตกลงว่ า
เกิ ดขึ( น ก็ให้ ร้ ู ว่ าอาณาจั กรของ
พระเจ้ าใกล้ จะถึงแล้ ว
จะทรยศพระเยซู
32 เราบอกความจริ งแก่ ท่ านทั( ง
(มธ KU:IQ-IR)
หลายว่ า คนในชั& วอายุ น( ี จะไม่
(มก IQ:IL-II)
ล่ วงลั บไปจนกว่ าสิ& งทั( งปวงนี( จะ
เทศกาลเลี( ยงขนมปั งไร้
สําเร็จ
เชื( อที& เรี ยกว่ าปั สกามา
33 ฟ้ าและดินจะล่ วงไป แต่ ถ้อย ใกล้ แล้ ว
คํา ของเราจะสู ญหายไปหามิ ไ ด้ 2 พวกปุ โรหิ ตใหญ่ กั บพวก
เลย
ธรรมาจารย์ หาช่ องทางว่ าเขาจะ
จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
ฆ่ าพระองค์ ได้ อย่ างไร เพราะ
34 แต่ จงระวังตัวให้ ดี เกลือกว่ า เขากลัวประชาชน
ในเวลาหนึ& งเวลาใดใจของท่ าน 3 ฝ่ ายซาตานเข้ าดลใจยู ด าสที&
จะล้ นไปด้ วยอาการกิ น และดื& ม เรี ยกว่ า อิ ส คาริ โอทที& นั บเข้ า ใน
และด้ วยการเมา และด้ วยคิ ด พวกสาวกสิบสองคน
กั งวลถึ งชี วิตนี( แล้ วเวลานั( นจะ 4ยู ดาสได้ ไปปรึ กษากั บพวกปุ โรหิ ตใหญ่ และพวกนายทหารว่ า
มาถึงท่านโดยไม่ ทันรู้ ตัว
35 เพราะว่ าวั นนั( นจะมาดุ จบ่ วง จะทรยศพระองค์ ให้ เขาได้ ด้ วย
แร้ วถึ งคนทั( งปวงที& อยู่ ทั& ว วิธีใด
5คนเหล่ านั( นดีใจ และตกลงกับ
พื( นแผ่ นดินโลก

22

(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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ลูกา KK
หน้ า 2096
ยูดาสว่ าจะให้ เงิน
การเลี+ ยงปั สกา
6ยูดาสจึงให้ สัญญา และคอยหา
(มธ KU:KL; มก IQ:IT)
โอกาสที& จะทรยศพระองค์ ให้ แก่
(ยน IN)
เขาเมื& อว่ างคน
14 เมื& อถึ งเวลาพระองค์ ทรงเอน
การเตรี ยมสําหรับ
พระกายลงเสวยพร้ อมกั บอั ครงานเลี+ ยงปั สกา
สาวกสิบสองคน
15 พระองค์ตรัสกับเขาว่ า "เรามี
(มธ KU:IT-IS; มก IQ:IK)
7 พอถึ งวั น กิ นขนมปั งไร้ เชื( อ ความปรารถนาอย่ างยิ& งที& จะกิ น
เมื& อเขาต้ องฆ่ า ลู ก แกะสํา หรั บ ปั สกานี( กับพวกท่าน ก่ อนเราจะ
ต้ องทนทุ กข์ทรมาน
ปั สกา
8 พระองค์ จึ ง ทรงใช้ เปโตรและ 16 ด้ วยเราบอกท่ านทั( งหลายว่ า
ยอห์ นไปสั& งว่ า "จงไปจัดเตรียม เราจะไม่ กินปั สกานี( อีกจนกว่ าจะ
สําเร็จในอาณาจักรของพระเจ้ า"
ปั สกาให้ เราทั(งหลายกิน"
9เขาทู ลถามพระองค์ ว่ า "พระ 17 พระองค์ ทรงหยิ บถ้ วย ขอบ
องค์ ทรงปรารถนาจะให้ ข้ าพระ พระคุ ณแล้ วตรั สว่ า "จงรั บถ้ วย
นี( แบ่ งกันดื& ม
องค์ท( ังหลายจัดเตรียมที&ไหน"
10 พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า "ดู 18 เพราะเราบอกท่ านทั( งหลาย
เถิ ด เมื& อท่านเข้ าไปในกรุ งก็จะ ว่ า เราจะไม่ ด&ื มนํา( องุ่ นจากเถา
มี ชายคนหนึ& งทู นหม้ อนํา( มาพบ องุ่ นต่ อไปอี กจนกว่ าอาณาจั กร
ท่าน เขาจะเข้ าไปเรือนไหน จง ของพระเจ้ าจะมา"
ทรงประทานพิธีระลึกถึง
ตามเขาไปในเรือนนั( น
11 จงพู ดกั บเจ้ าของเรื อนว่ า
องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า
`พระอาจารย์ ให้ ถามท่ านว่ า
(มธ KU:KU-KS)
"ห้ องที& เราจะกิ นปั สกากั บเหล่ า 19 พระองค์ ทรงหยิ บขนมปั ง
สาวกของเราได้ น( ั นอยู่ ท&ีไหน"'
ขอบพระคุณแล้ วหั กส่ งให้ แก่ เขา
12 เจ้ าของเรื อนจะชี( ให้ ท่านเห็น ทั(งหลายตรัสว่ า "นี& เป็ นกายของ
ห้ องใหญ่ ช( ั นบนที& ตกแต่ งไว้ แล้ ว เรา ซึ& งได้ ให้ สําหรั บท่ านทั( ง
ที&น&ั นแหละจงจัดเตรียมไว้ เถิด"
หลาย จงกระทําอย่ างนี( ให้ เป็ นที&
13 เขาทั( งสองจึ งไปและพบ ระลึกถึงเรา"
เหมื อนคําที& พระองค์ ได้ ตรั สแก่ 20 เมื& อรับประทานแล้ ว จึงทรง
เขา แล้ วได้ จั ดเตรี ยมปั สกาไว้ หยิ บถ้ วยกระทําเหมื อนกั นตรั ส
พร้ อม
ว่ า "ถ้ วยนี( เป็ นพั นธสั ญญาใหม่
(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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หน้ า 2097
ลูกา KK
โดยโลหิ ตของเราซึ& งเทออกเพื& อ ใช้ ผู้ ท&ี เอนกายลงรับประทานมิ
ท่านทั(งหลาย
ใช่ หรื อ แต่ ว่ าเราอยู่ ท่ ามกลาง
อัครสาวกผู ห้ นึ#ง
ท่านทั(งหลายเหมือนผู้ รับใช้
อัครสาวกจะพิพากษา
จะทรยศพระเยซู
พวกอิ สราเอล
(มธ KU:KI-KR)
(มก IQ:IW-KI)
ในอาณาจักรของพระเจ้า
21 แต่ ดู เถิ ด มื อของผู้ ที& จะ 28 ฝ่ ายท่ า นทั( งหลายเป็ นคนที&
ทรยศเราก็อยู่ กับเราบนโต๊ะ
ได้ อยู่ กั บเราในเวลาที& เราถู กทด
22 เพราะบุ ตรมนุ ษย์ จะเสด็จไป ลอง
เหมื อ นได้ ทรงดํา ริ ไ ว้ แต่ ก่ อน 29 และพระบิ ดาของเราได้ ท รง
แล้ ว แต่ วิ บั ติ แก่ ผ้ ู นั( นที& ทรยศ จั ดเตรี ยมอาณาจั ก รมอบให้ แก่
พระองค์"
เราอย่ างไร เราก็จะจั ดเตรี ยม
23 เหล่ าสาวกจึ งเริ& มถามกั น อาณาจั ก รมอบให้ แก่ ท่ านทั( ง
และกันว่ า จะเป็ นใครในพวกเขา หลายเหมือนกัน
ที&จะกระทําการนั( น
30 คื อ ท่ า นทั( งหลายจะกิ น และ
ยากอบและยอห์น
ดื& มที& โต๊ ะ ของเราในอาณาจั ก ร
อยากเป็ นใหญ่
ของเรา
และจะนั& งบนที& น&ั ง
24 มี ก ารเถี ยงกั นด้ วยว่ าจะนั บ พิ พากษาพวกอิ ส ราเอลสิ บสอง
ตระกู ล"
ว่ าใครในพวกเขาเป็ นใหญ่ ท&ีสุด
ทรงพยากรณ์ถึง
25 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
"กษั ต ริ ย์ ของคนต่ า งชาติ ย่ อม
การปฏิ เสธของเปโตร
เป็ นเจ้ าเหนือเขา และผู้ ท&ี มีอาํ (มธ KU:NN-NR)
นาจเหนือเขานั( น เขาเรียกว่ าเจ้ า
(มก IQ:KS-NI)
บุญนายคุณ
31 และองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าตรั ส
26 แต่ พวกท่ านจะหาเป็ นอย่ าง ว่ า "ซี โมน ซี โมนเอ๋ ย ดู เถิ ด
นั( นไม่ ผู้ ใดในพวกท่ านที& เป็ น ซาตานได้ ขอท่ า นไว้ เพื& อจะฝั ด
ใหญ่ ท&ี สุ ด ให้ ผ้ ู นั( นเป็ นเหมื อน ร่ อนท่านเหมือนฝัดข้ าวสาลี
ผู้ เล็กน้ อยที& สุ ด และผู้ ใดเป็ น 32 แต่ เราได้ อธิ ษ ฐานเผื& อตั ว
นาย ให้ ผ้ ู น( ั นเป็ นเหมื อนคนรับ ท่ าน เพื& อความเชื& อของท่ านจะ
ใช้
ไม่ ได้ ขาด และเมื& อท่ านได้ หั น
27 ด้ วยว่ าใครเป็ นใหญ่ กว่ า ผู้ ท&ี กลั บแล้ ว จงชู กาํ ลั งพี& น้ องทั( ง
เอนกายลงรั บประทานหรื อผู้ รั บ 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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ลูกา KK
หน้ า 2098
33 ฝ่ ายเขาจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
พระเยซู ในสวนเกทเสมนี
"พระองค์ เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์
(มธ KU:NU-QU)
พร้ อมแล้ วที& จะไปกั บพระองค์
(มก IQ:NK-QK; ยน IW:I)
ถึ ง จะต้ องติ ด คุ ก และถึ ง ความ 39 ฝ่ ายพระองค์ เสด็จออกไปยั ง
ตายก็ดี"
ภู เขามะกอกเทศตามเคย และ
34 พระองค์ ตรัสว่ า "เปโตรเอ๋ย เหล่ าสาวกของพระองค์ ก ็ ต าม
เราบอกท่ านว่ าวั นนี( ก่ อนไก่ ขั น พระองค์ไปด้ วย
ท่ า นจะปฏิ เ สธว่ าไม่ ร้ ู จั กเราถึ ง 40 เมื& อมาถึงที&น&ั นแล้ ว พระองค์
สามครั( ง"
ตรั สกั บเขาทั( งหลายว่ า "จง
เหล่ าสาวกออกไป
อธิ ษฐานเพื& อมิ ให้ เข้ าในการทด
พร้อมกับคําทรงเตื อน
ลอง"
35 พระองค์ จึ ง ตรั ส ถามเหล่ า 41 แล้ วพระองค์ ดาํ เนิ นไปจาก
สาวกว่ า "เมื& อเราได้ ใช้ ท่ านทั( ง เขาไกลประมาณขว้ างหิ นตกและ
หลายออกไปโดยไม่ มีถุงเงิน ไม่ ทรงคุกเข่ าลงอธิษฐาน
มีย่าม ไม่ มีรองเท้ านั( น ท่านขัด 42 ว่ า "พระบิดาเจ้ าข้ า ถ้ าพระ
สนสิ& งใดบ้ างหรือ" เขาทั(งหลาย องค์ พอพระทั ย ขอให้ ถ้ วยนี(
เลื& อนพ้ นไปจากข้ าพระองค์ เถิ ด
ทู ลตอบว่ า "ไม่ ขาดสิ& งใดเลย"
36 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า แต่ อย่ างไรก็ดีอย่ าให้ เป็ นไปตาม
"แต่ เดี` ยวนี( ใครมีถุงเงินให้ เอาไป ใจข้ าพระองค์ แต่ ให้ เป็ นไปตาม
ด้ วย และย่ ามก็ให้ เอาไปเหมือน พระทัยของพระองค์เถิด"
กัน และผู้ ใดที&ไม่ มีดาบก็ให้ ขาย 43 ทู ตสวรรค์ องค์ หนึ& งจาก
สวรรค์ มาปรากฏแก่ พระองค์
เสื( อคลุมของตนไปซื( อดาบ
37 ด้ วยเราบอกท่ านทั( งหลายว่ า ช่ วยชู กาํ ลังพระองค์
พระวจนะซึ& งเขี ย นไว้ แล้ วนั( น 44 เมื& อพระองค์ ท รงเป็ นทุ ก ข์
ต้ องสํา เร็จในเรา คื อว่ า `ท่ าน มากนั กพระองค์ ย&ิ งปลงพระทั ย
ถู ก นั บเข้า กั บบรรดาผู ้ ล ะเมิ ด ' อธิษฐาน พระเสโทของพระองค์
เพราะว่ าคําพยากรณ์ท&ีเล็งถึงเรา เป็ นเหมือนโลหิ ตไหลหยดลงถึ ง
ดินเป็ นเม็ดใหญ่
นั( นจะสําเร็จ"
38 เขาทู ลตอบว่ า "พระองค์เจ้ า 45 เมื& อทรงอธิ ษฐานเสร็ จ และ
ข้ า ดูเถิด มีดาบสองเล่ ม" พระ ลุกขึ( นแล้ ว พระองค์ เสด็จมาถึง
องค์ ตรั สกั บเขาว่ า "พอเสี ยที เหล่ าสาวก พบเขานอนหลับอยู่
ด้ วยกําลังทุ กข์โศก
เถอะ"
(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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หน้ า 2099
ลูกา KK
46 พระองค์ จึ งตรั สกั บเขาว่ า "ท่ า นทั( งหลายเห็ น เราเป็ นโจร
"นอนหลับทําไม จงลุกขึ( นอธิษ- หรื อ จึ ง ถื อ ดาบถื อ ตะบองออก
ฐานเพื& อท่านจะไม่ เข้ าในการทด มา
ลอง"
53 เมื& อเราอยู่ กั บท่ า นทั( งหลาย
พระเยซู ทรงถู กทรยศ
ในพระวิหารทุ กๆวัน ท่านก็มิได้
ยื& นมือออกจับเรา แต่ เวลานี( เป็ น
ด้วยการจุ บ
ที ของท่ านและเป็ นอํา นาจแห่ ง
(มธ KU:QT-RU)
ความมืด"
(มก IQ:QN-RL)
พระเยซู ทรงถู กจับ
47 พระองค์ตรัสยั งไม่ ทันขาดคํา
เปโตรปฏิ เสธพระองค์
ดู เถิ ด มี คนเป็ นอั นมาก และ
ผู้ ท&ีช&ื อว่ า ยูดาส เป็ นคนหนึ& งใน
(มธ KU:RT, US-TR)
สาวกสิ บสองคนนํา หน้ าเขามา
(มก IQ:RN-RQ, UU-TK)
ยู ดาสเข้ ามาใกล้ พระเยซู เพื& อจุ บ 54 เขาก็จั บพระองค์พาเข้ าไปใน
พระองค์
บ้ านมหาปุ โรหิ ต เปโตรติดตาม
48 แต่ พระเยซู ต รั ส ถามเขาว่ า ไปห่ างๆ
"ยูดาส ท่านจะทรยศบุตรมนุ ษย์ 55 เมื& อเขาก่ อไฟที& กลางลาน
ด้ วยการจุ บหรือ"
บ้ านและนั& งลงด้ วยกั นแล้ ว เป49 เมื& อคนทั( งปวงที& อยู่ รอบพระ โตรก็น&ั งอยู่ ท่ามกลางเขา
องค์ เ ห็ น ว่ า จะเกิ ด เหตุ อะไรต่ อ 56 มี สาวใช้ คนหนึ& งเห็ น เปโตร
ไป เขาจึ งทู ลถามพระองค์ ว่ า นั& งอยู่ ใกล้ ไฟ จึ งเพ่ งดู แล้ ว
"พระองค์ เจ้ าข้ า ให้ เราเอาดาบ ว่ า "คนนี( ได้ อยู่ กับผู้ น( ั นด้ วย"
ฟั นเขาหรือ"
57 แต่ เปโตรปฏิ เสธพระองค์ ว่ า
50 และมี คนหนึ& งในเหล่ าสาวก "แม่ เอ๋ย คนนั( นข้ าไม่ ร้ ู จัก"
ได้ ฟั น ผู้ รั บใช้ คนหนึ& งของมหา 58 สักครู่ หนึ& ง มีอีกคนหนึ& งเห็น
ปุโรหิ ต ถู กหู ข้างขวาของเขาขาด เปโตรจึงว่ า "เจ้ าเป็ นคนหนึ& งใน
51 แต่ พระเยซูตรัสว่ า "พอเสียที พวกนั( นด้ วย" เปโตรจึงว่ า "พ่ อ
เถอะ" แล้ วพระองค์ทรงถู กต้ อง เอ๋ย ข้ ามิได้ เป็ น"
ใบหู คนนั( นให้ เขาหาย
59 อยู่ มาประมาณอี กชั& วโมง
52 ฝ่ ายพระเยซู ตรั สแก่ พวก หนึ& งมีอี กคนหนึ& งยื นยั นแข็งแรง
ปุ โรหิ ตใหญ่ พวกนายทหาร ว่ า "แน่ แล้ ว คนนี( อยู่ กับเขาด้ วย
รั กษาพระวิ หาร และพวกผู้ เพราะเขาเป็ นชาวกาลิลี"
ใหญ่ ท&ี ออกมาจั บพระองค์ น( ั นว่ า 60 แต่ เปโตรพูดว่ า "พ่ อเอ๋ย 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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ลูกา KK, KN
หน้ า 2100
ท่ านว่ านั( นข้ าไม่ ร้ ู เรื& อง" เมื& อ 67 "ถ้ าท่ านเป็ นพระคริ สต์ จง
เปโตรกํา ลั งพู ดยั งไม่ ทั นขาดคํา บอกเราเถิ ด" แต่ พระองค์ ทรง
ในทันใดนั( นไก่ กข็ ัน
ตอบเขาว่ า "ถึ งเราจะบอกท่ าน
61 อ งค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าท รง ท่านก็จะไม่ เชื& อ
เหลี ยวดู เปโตร แล้ วเปโตรก็ 68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็จะ
ระลึ กถึ งคํา ขององค์ พระผู้ เป็ น ไม่ ตอบเรา และจะไม่ ปล่ อยให้
เจ้ าซึ& งพระองค์ ได้ ตรั สไว้ แก่ เขา เราไป
ว่ า "ก่ อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธ 69 แต่ ต( ั งแต่ น( ี ไปบุ ตรมนุ ษย์ จะ
เราถึงสามครั( ง"
นั& งข้ างขวาของพระเจ้ าผู้ ทรง
62 แล้ วเปโตรก็ออกไปข้ างนอก ฤทธานุ ภาพ"
ร้ องไห้ เป็ นทุ กข์นัก
70 คนทั( งปวงจึ งถามว่ า "ท่ าน
พระเยซู ทรงถู ก
เป็ นบุตรของพระเจ้ าหรือ" พระ
องค์ตรัสแก่ เขาว่ า "ก็ท่านว่ าแล้ ว
เยาะเย้ยและโบยตี
ว่ าเราเป็ น"
(มธ KU:UT-UW)
71 เขาทั( งหลายจึ งว่ า "เราต้ อง
(มก IQ:UR)
63 ฝ่ ายคนที& คุ ม พระเยซู ก ็เยาะ การพยานอะไรอี กเล่ า เพราะว่ า
พวกเราได้ ยิ น จากปากของเขา
เย้ ยโบยตีพระองค์
64 และเมื& อเขาเอาผ้ าผูกปิ ดพระ เองแล้ ว"
พระเยซู ต่อหน้าปี ลาต
เนตรของพระองค์ แล้ ว เขาจึ ง
(มธ KT:II-IQ)
ตบพระพั กตร์ พระองค์ ถามพระ
(มก IR:I-R)
องค์ ว่ า "จงพยากรณ์ เถอะว่ า
เขาทั( งปวงจึ งลุ กขึ( นพา
ใครตบเจ้ า"
พระองค์ไปหาปี ลาต
65 และเขาพู ดคํา หมิ& นประมาท
2 และเขาเริ& มฟ้ องพระองค์ ว่ า
แก่ พระองค์อีกหลายประการ
"เราได้ พบคนนี( ยุ ยงชนชาติ ของ
พระเยซู ต่อหน้าสภา
เราและห้ ามมิให้ ส่งส่ วยแก่ ซีซาร์
(มธ KU:RS-UW)
และว่ า ตั วเองเป็ นพระคริ สต์
(มก IQ:RR-UR)
66 ครั( นรุ่ งเช้ าพวกผู้ ใหญ่ ของ กษัตริย์องค์หนึ& ง"
พลเมื องกั บพวกปุ โ รหิ ตใหญ่ 3ปี ลาตจึงถามพระองค์ว่า "ท่าน
และพวกธรรมาจารย์ ได้ ประชุ ม เป็ นกษั ต ริ ย์ ของพวกยิ วหรื อ "
กัน และเขาพาพระองค์เข้ าไปใน พระองค์ ตรั สตอบท่ านว่ า "ก็
ท่านว่ าแล้ วนี& "
ศาลสูงของเขา และพูดว่ า

23

(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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หน้ า 2101
ลูกา KN
4 ปี ลาตจึ งว่ าแก่ พวกปุ โรหิ ต ปี ลาตอีก
ใหญ่ กับประชาชนว่ า "เราไม่ เห็น 12 ฝ่ ายปี ลาตกั บเฮโรดคื นดี กั น
ว่ าคนนี( มีความผิด"
ในวั นนั( น ด้ วยแต่ ก่อนเป็ นศั ตรู
5เขาทั( งหลายยิ& งกล่ า วแข็ งแรง กัน
ว่ า "คนนี( ยุยงพลเมืองให้ วุ่ นวาย
พระเยซู ทรงถู ก
และสั& งสอนทั& วตลอดยู เดี ย ตั( ง
ปรับโทษถึงตาย
แต่ กาลิลีจนถึงที&น&ี "
(มธ KT:IR-KU)
พระเยซู ต่อหน้าเฮโรด
(มก IR:U-IR)
6เมื& อปี ลาตได้ ยินถึงแคว้ นกาลิลี 13 ปี ลาตจึ งสั& งพวกปุ โรหิ ตใหญ่
ท่ านจึ งถามว่ า คนนี( เป็ นชาว พวกขุ นนางและประชาชนให้
กาลิลีหรือ
ประชุ มพร้ อมกัน
7เมื& อทราบแล้ วว่ าพระองค์ ทรง 14 จึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า "ท่ านทั( ง
เป็ นคนอยู่ ในท้ อ งที& ของเฮโรด หลายได้ พาคนนี( มาหาเราฟ้ องว่ า
ท่ านจึ งส่ งพระองค์ ไ ปหาเฮโรด เขาได้ ยุยงประชาชน ดูเถิด เรา
ผู้ กํา ลั ง อยู่ ในกรุ งเยรู ซาเล็ ม ใน ได้ สื บถามต่ อหน้ าท่ านทั( งหลาย
เวลานั( น
และไม่ เห็นว่ าคนนี( มี ความผิ ดใน
8เมื& อเฮโรดได้ เห็ น พระเยซู ก ็มี ข้ อที&ท่านทั(งหลายฟ้ องเขานั( น
ความยินดีมาก ด้ วยนานมาแล้ ว 15 และเฮโรดก็ไม่ เห็นว่ า เขามี
ท่านอยากจะพบพระองค์ เพราะ ความผิ ดด้ วย เพราะเราได้ ส่ ง
ได้ ยิ นถึ งพระองค์ หลายประการ พวกท่านทั(งหลายไปหาเฮโรด ดู
และหวั งว่ าคงจะได้ เห็นพระองค์ เถิ ด คนนี( ไม่ ได้ ทาํ ผิ ดอะไรซึ& ง
ทําการอัศจรรย์บ้าง
สมควรจะมีโทษถึงตาย
9 ท่ า นจึ ง ซั ก ถามพระองค์ เ ป็ น 16 เหตุ ฉะนั( น เมื& อเราเฆี& ยนเขา
หลายข้ อ แต่ พระองค์ หาทรง แล้ ว เราก็จะปล่ อยเสีย"
ตอบประการใดไม่
17 (เพราะท่ า นต้ องปล่ อยคน
10 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ่ และ หนึ& งให้ เขาทั( งหลายในเทศกาล
พวกธรรมาจารย์ ก ็ ยื น ขึ( นฟ้ อง เลี( ยงนั( น)
พระองค์แข็งแรงมาก
18 แต่ คนทั( งปวงร้ องขึ( นพร้ อม
11 เฮโรดกั บพวกทหารของท่ าน กั นว่ า "กําจั ดคนนี( เสี ย และจง
กระทํา ต่ อพระองค์ อย่ างดู หมิ& น ปล่ อยบารับบัสให้ เราเถิด"
เยาะเย้ ย เอาเสื( อที&งามยิ& งสวมให้ 19 (บารั บบั สนั( นติ ดคุ กอยู่
พระองค์ และส่ งกลั บไปหา เพราะก่ อการจลาจลที& เกิ ดขึ( 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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ลูกา KN
หน้ า 2102
กรุงและการฆาตกรรม)
เอ๋ ย อย่ าร้ องไห้ เพราะเราเลย
20 ฝ่ ายปี ลาตยั งมี นาํ( ใจใคร่ จ ะ แต่ จงร้ องไห้ เพราะตนเอง และ
ปล่ อยพระเยซู จึงพูดกับเขาอีก
เพราะลูกทั(งหลายของตนเถิด
21 แต่ คนเหล่ านั( นกลั บตะโกน 29 ด้ วยว่ า ดูเถิด จะมีเวลาหนึ& ง
ร้ องว่ า "ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย ที& เขาทั( งหลายจะว่ า `ผู้ หญิ ง
ที&กางเขนเถิด"
เหล่ านั( นที&เป็ นหมัน และครรภ์ท&ี
22 ปี ลาตจึงถามเขาครั( งที&สามว่ า มิ ได้ ปฏิ สนธิ และหั วนมที& มิ ได้
"ตรึงทําไม เขาได้ ทาํ ผิดประการ ให้ ดูดเลย ก็เป็ นสุข'
ใด เราไม่ เห็ นเขาทํา ผิ ดอะไรที& 30 คราวนั( นเขาจะเริ& ม กล่ าวแก่
สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะ- ภูเขาทั( งหลายว่ า `จงล้ มทั บเรา
นั( นเมื& อเราเฆี& ยนเขาแล้ วก็ จ ะ เถิด' และแก่ เนินเขาว่ า `จงปก
ปล่ อยเสีย"
คลุมเราไว้ '
23 ฝ่ ายคนทั( งปวงก็เร่ งเร้ าเสี ยง 31 เพราะว่ าถ้ าเขาทําอย่ างนี( เมื& อ
ดั งให้ ตรึ งพระองค์ เสี ยที& กางเขน ไม้ สด อะไรจะเกิ ดขึ( นเมื& อไม้
และเสี ยงของพวกเขาและของ แห้ งแล้ วเล่ า"
พวกปุโรหิ ตใหญ่ น( ั นก็มีชัย
32 มี อี ก สองคนที& เป็ นผู้ ร้ ายซึ& ง
24 ปี ลาตจึ งสั& งให้ เป็ นไปตามที& เขาได้ พามาจะประหารเสี ย
เขาทั(งหลายปรารถนา
พร้ อมกับพระองค์
25 ท่ านจึ งปล่ อยคนที& เขาขอนั( น
การตรึ งที#กางเขน
ซึ& งติ ด คุ ก อยู่ เพราะการจลาจล
(มธ KT:NN-NW; มก IR:KK)
และการฆาตกรรม แต่ ท่ านได้ 33 เมื& อมาถึ ง สถานที& แห่ ง หนึ& ง
มอบพระเยซูไว้ ตามใจเขา
ซึ& งเรียกว่ า กะโหลกศีรษะ เขาก็
26 เมื& อเขาพาพระองค์ อ อกไป ตรึ ง พระองค์ ไว้ ที& กางเขนที& นั& น
เขาเกณฑ์ ซี โมนชาวไซรี น ที& มา พร้ อมกั บผู้ ร้ ายสองคนนั( น ข้ าง
จากบ้ านนอก แล้ วเอากางเขน ขวาพระหั ตถ์ คนหนึ& ง และข้ าง
วางบนเขาให้ แบกตามพระเยซู ซ้ ายอีกคนหนึ& ง
ไป
34 ฝ่ ายพระเยซู จึ งทรงอธิ ษฐาน
27 มี ค นเป็ นอั นมากตามพระ ว่ า "ข้ าแต่ พระบิ ดา ขอโปรด
องค์ ไป ทั( งพวกผู้ หญิ งที& พิ ลาป อภัยโทษเขา เพราะว่ าเขาไม่ ร้ ู ว่า
และครํ&าครวญเพราะพระองค์
เขาทําอะไร" เขาก็เอาฉลองพระ
28 พระเยซู จึ งหั นพระพั กตร์ มา องค์จับสลากแบ่ งปั นกัน
ทางเขาตรั สว่ า "ธิ ดาเยรู ซาเล็ม 35 คนทั( งปวงก็ยื นมองดู 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
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หน้ า 2103
ลูกา KN
ขุ น นางก็ เ ยาะเย้ ยพระองค์ ด้ วย องค์ เสด็ จ เข้ าในอาณาจั ก รของ
ว่ า "เขาช่ วยคนอื& นให้ รอดได้ ถ้ า พระองค์"
เขาเป็ นพระคริ สต์ ของพระเจ้ าที& 43 ฝ่ ายพระเยซู ท รงตอบเขาว่ า
ทรงเลื อกไว้ ให้ เขาช่ วยตั วเอง "เราบอกความจริงแก่ เจ้ าว่ า วัน
เถิด"
นี( เจ้ าจะอยู่ กั บเราในเมื อ งบรม
36 พวกทหารก็ เ ยาะเย้ ยพระ สุขเกษม"
องค์ ด้ วย เข้ ามาเอานํา( องุ่ น 44 เวลานั( นประมาณเวลาเที& ยง
เปรี( ยวส่ งให้ พระองค์
ก็บังเกิดความมื ดทั& วทั( งแผ่ นดิ น
37 แล้ วว่ า "ถ้ าท่ านเป็ นกษั ตริย์ จนถึงบ่ ายสามโมง
ของพวกยิ ว จงช่ วยตั วเองให้ 45 ดวงอาทิตย์ กม็ ื ดไป ม่ านใน
รอดเถิด"
พระวิหารก็ขาดตรงกลาง
38 และมี คาํ เขี ยนไว้ เหนื อ พระ
พระเยซู ทรงปล่ อย
องค์ ด้ วยเป็ นอั กษรกรี ก ลาติ น
พระวิญญาณจิ ตของพระองค์
และฮีบรูว่า "ผู้ น( ี เป็ นกษัตริย์ของ
(มธ KT:RL; มก IR:NT)
พวกยิว"
(ยน IS:NL)
โจรที#กลับใจเสียใหม่
46 พระเยซู ทรงร้ องเสียงดังตรัส
ก็ได้รบั ความรอด
ว่ า "พระบิดาเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์
39 ฝ่ ายคนหนึ& งในผู้ ร้ ายที& ถู ก ฝากจิ ตวิ ญญาณของข้ าพระองค์
ตรึ ง ไว้ จึ ง พู ด หยาบช้ าต่ อพระ ไว้ ในพระหั ตถ์ ของพระองค์ "
องค์ ว่า "ถ้ าท่ านเป็ นพระคริ สต์ ตรัสอย่ างนั( นแล้ ว จึงทรงปล่ อย
จงช่ วยตัวเองกับเราให้ รอดเถิด" พระวิญญาณจิตออกไป
40 แต่ อี กคนหนึ& งห้ ามปรามเขา 47 ฝ่ ายนายร้ อยเมื& อเห็ น เหตุ ว่ า "เจ้ าก็ไม่ เกรงกลั วพระเจ้ า การณ์ซ&ึ งบังเกิดขึ( นนั( น จึงสรรหรื อ เพราะเจ้ าเป็ นคนถู กโทษ เสริญพระเจ้ าว่ า "แท้ จริ งท่ านผู้
เหมือนกัน
นี( เป็ นคนชอบธรรม"
41 และเราก็ สมกั บโทษนั( นจริ ง 48 คนทั( งปวงที& มาชุ มนุ มกั น
เพราะเราได้ รั บสมกั บการที& เรา เพื& อจะดูการณ์น( ี เมื& อเห็นแล้ วก็
ได้ กระทํา แต่ ท่ านผู้ นี( หาได้ พากันตีอกของตัวกลับไป
กระทําผิดประการใดไม่ "
49 คนทั( งปวงที& รู้ จั ก พระองค์
42 แล้ วคนนั( นจึ งทู ลพระเยซู ว่ า และพวกผู้ หญิ งซึ& งไ ด้ ตาม
"พระองค์เจ้ าข้ า ขอพระองค์ทรง พระองค์มาจากกาลิลีกย็ ื นอยู่ แต่
ระลึ กถึ งข้ าพระองค์ เมื& อพระ ไกล มองดูเหตุการณ์เหล่ านี(
(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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ลูกา KN, KQ
หน้ า 2104
พระศพของพระเยซู
การฟื+ นคืนชี พของพระคริ สต์
ถู กฝั งในอุโมงค์ฝังศพ
(มธ KW:I-U; มก IU:I-W)
(ยน KL:I-IT)
ของโยเซฟ
แต่ เช้ ามื ด ในวั น ต้ น
(มธ KT:RT-UI)
สั ปดาห์ ผู้ หญิ งเหล่ า
(มก IR:QK-QT)
50 และดูเถิ ด มีชายคนหนึ& งชื& อ นั( นจึ งนําเครื& องหอมที& เขาได้ จั ด
โยเซฟ ท่ านเป็ นสมาชิ กสภา เตรี ยมไว้ มาถึ งอุ โมงค์ และคน
อื& นก็มาพร้ อมกับเขา
เป็ นคนดีและชอบธรรม
51 (ท่ า นมิ ไ ด้ ยอมเห็ น ด้ วยใน 2เขาเหล่ านั( นเห็ นก้ อนหิ นกลิ( ง
มติ แ ละการกระทํา ของเขาทั( ง ออกพ้ นจากปากอุโมงค์แล้ ว
หลาย) ท่ านเป็ นชาวบ้ านอาริ - 3 และเมื& อเข้ าไปมิ ไ ด้ เห็ น พระ
มาเธี ยหมู่ บ้านพวกยิ ว และ ศพของพระเยซูเจ้ า
เป็ นผู้ คอยท่ าอาณาจักรของพระ 4ต่ อมา เมื& อเขากํา ลั งคิ ดฉงน
ด้ วยเหตุการณ์น( ั น ดูเถิด มีชาย
เจ้ า
52 ชายคนนี( จึ ง เข้ าไปหาปี ลาต สองคนยืนอยู่ ใกล้ เขา เครื& องนุ่ ง
ห่ มแพรวพราว
ขอพระศพพระเยซู
53 เมื& อเชิ ญพระศพลงแล้ ว เขา 5 ฝ่ ายผู้ หญิ ง เหล่ านั( นกลั วและ
จึ งเอาผ้ าป่ านพั นหุ้ มไว้ แล้ ว ซบหน้ าลงถึงดิน ชายสองคนนั( น
เชิ ญพระศพไปประดิ ษฐานไว้ ใน จึงพูดกับเขาว่ า "พวกท่านแสวง
อุ โมงค์ ซึ& งเจาะไว้ ในศิลาที& ยังมิ หาคนเป็ นในพวกคนตายทํา ไม
เล่ า
ได้ วางศพผู้ ใดเลย
54 วันนั( นเป็ นวันจัดเตรียม และ 6พระองค์ไม่ อยู่ ท&ีน&ี แต่ ทรงเป็ น
ขึ( นมาแล้ ว จงระลึกถึงคําที& พระ
วันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้ ว
55 ฝ่ ายพวกผู้ หญิ ง ที& ตามพระ องค์ ได้ ตรัสกั บท่านทั( งหลายเมื& อ
องค์ มาจากแคว้ นกาลิ ลีก ็ตามไป พระองค์ยังอยู่ ในแคว้ นกาลิลี
และได้ เห็นอุโมงค์ ทั(งได้ เห็นเขา 7ว่ า `บุตรมนุ ษย์จะต้ องถู กมอบ
วางพระศพของพระองค์ไว้ อย่ าง ไว้ ในมื อของคนบาป และต้ อง
ถู กตรึ งที& กางเขน และวั นที& สาม
ไรด้ วย
56 แล้ วเขาก็ กลั บไปจั ดแจง จะเป็ นขึ( นมาใหม่ '"
เครื& องหอมกับนํา( มันหอม ในวัน 8 เขาจึ งระลึ กถึ ง พระดํา รั ส ของ
สะบาโตนั( นเขาก็หยุดการไว้ ตาม พระองค์ได้
9และกลั บไปจากอุ โมงค์ แล้ ว
พระบัญญัติ

24

(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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หน้ า 2105
ลูกา KQ
บอกเหตุ ก ารณ์ ท( ั งปวงนั( นแก่ แต่ คนต่ างด้ าวในกรุ งเยรู ซาเล็ม
สาวกสิ บ เอ็ ด คนและคนอื& นๆ หรือ ที&ไม่ ร้ ู เหตุการณ์ท( ังปวงซึ& ง
ทั(งหมดด้ วย
เป็ นไปในวันเหล่ านี( "
10 ผู้ ที& ได้ บอกเหตุ การณ์น( ั นแก่ 19 พระองค์ ตรั สถามเขาว่ า
อัครสาวก คือมารีย์ชาวมักดาลา "เหตุ การณ์ อะไร" เขาจึ งตอบ
โยอั นนา มารี ย์มารดาของยา- พระองค์ว่า "เหตุการณ์เรื& องพระ
กอบ และหญิงอื& นๆที&อยู่ กับเขา
เยซู ชาวนาซาเร็ธ ผู้ เป็ นศาสดา
11 ฝ่ ายอั ครสาวกไม่ เชื& อ ถื อว่ า พยากรณ์ ประกอบด้ วยฤทธิX เดช
เป็ นคําเหลวไหล
ในการงานและในถ้ อยคําจําเพาะ
12 แต่ เปโตรลุ กขึ( นวิ& งไปถึ งอุ - พระพักตร์พระเจ้ า และต่ อหน้ า
โมงค์ ก้ มลงมองดู ก ็เห็ นแต่ ผ้ า ประชาชนทั(งหลาย
ป่ านวางอยู่ ต่ างหาก แล้ วกลั บ 20 และพวกปุโรหิ ตใหญ่ กับขุนไปคิ ดพิ ศวงถึ งเหตุ การณ์ ซ&ึ ง ได้ นางทั( งหลายของเราได้ มอบ
เป็ นไปนั( น
พระองค์ ไ ว้ ให้ ปรั บโทษถึ งตาย
ระหว่ างทางที#ไปยัง
และตรึงพระองค์ท&ีกางเขน
21 แต่ เราทั( งหลายได้ หวั งใจว่ า
หมู่ บา้ นเอมมาอู ส
13 ดูเถิด วันนั( นเองมีสาวกสอง จะเป็ นพระองค์ ผ้ ู นั( นที& จะไถ่ ชน
คนไปยั งหมู่ บ้านชื& อ เอมมาอู ส ชาติอิสราเอล ยิ& งกว่ านั( นอีก วัน
ไกลจากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ นี( เป็ นวั นที& สามตั( งแต่ เหตุ การณ์
นั( นเกิดขึ( น
สิบเอ็ดกิโลเมตร
14 เขาสนทนากั น ถึ งเหตุ การณ์ 22 และยั ง มี ผู้ หญิ งบางคนใน
พวกเราที& ได้ ทาํ ให้ เราประหลาด
ซึ& งได้ เป็ นไปนั( น
15 และต่ อมา เมื& อเขากําลังพู ด ใจ นางได้ ไปที& อุ โมงค์ เมื& อเวลา
ปรึ กษากั นอยู่ พระเยซู เองก็ เช้ ามืด
เสด็จเข้ ามาใกล้ ดาํ เนินไปกับเขา 23 แต่ เมื& อไม่ พบพระศพของ
16 แต่ ตาเขาฟางไปและจํา พระ พระองค์ จึงมาเล่ าว่ านางได้ เห็น
นิมิตเป็ นทู ตสวรรค์ และทู ตนั( น
องค์ไม่ ได้
17 พระองค์ตรัสกับเขาว่ า "เมื& อ บอกว่ าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
เดินมานี& ด้วยหน้ าโศกเศร้ า ท่าน 24 บางคนที& อยู่ กับเราก็ไปจนถึง
อุ โมงค์ และได้ พบเหมื อนพวก
โต้ ตอบกันถึงเรื& องอะไร"
18 คนหนึ& งชื& อเคลโอปั ส จึ ง ทู ล ผู้ หญิ งเหล่ านั( นได้ บอก แต่ เขา
ถามพระองค์ว่า "ท่านเป็ นเพียง หาได้ เห็นพระองค์ไม่ "
(IL) ลก W:N (II) ลก KQ:KR (IK) ยน KL:N-U (IN) มก IU:IK (IR) มธ IW:KL
(IU) ยน KL:IQ; KI:Q (IW) ยน IS:KR (IS) มธ KI:II; ลก T:IU; ยน N:K; กจ K:KK
(KL) ลก KN:I; กจ IN:KT (KI) ลก I:UW (KK) มธ KW:W; มก IU:IL (KQ) ลก KQ:IK
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ลูกา KQ
หน้ า 2106
25 พระองค์ ตรั สแก่ สองคนนั( น 33 แล้ วคนทั(งสองนั( นก็ลุ กขึ( นใน
ว่ า "โอ คนเขลา และมีใจเฉื& อย โมงนั( นเองกลั บไปยั งกรุ งเยรู ในการเชื& อบรรดาคํา ซึ& งพวก ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิ บ
ศาสดาพยากรณ์ได้ กล่ าวไว้ น( ั น
เอ็ ด คนชุ มนุ ม กั น อยู่ พร้ อมทั( ง
26 จํา เป็ นซึ& งพระคริ ส ต์ จ ะต้ อง พรรคพวก
ทนทุ กข์ ทรมานอย่ างนั( น แล้ ว 34 กําลั งพู ดกั นว่ า "องค์ พระผู้
เข้ าในสง่ าราศี ของพระองค์ มิ ใช่ เป็ นเจ้ าทรงเป็ นขึ( นมาแล้ วจริ งๆ
หรือ"
และได้ ปรากฏแก่ ซีโมน"
27 พระองค์ จึ งทรงเริ& มอธิ บาย 35 ฝ่ ายสองคนนั( นจึ งเล่ าความ
พระคั มภี ร์ ท&ี เล็งถึ งพระองค์ ทุ ก ซึ& งเกิ ดขึ( นที& กลางทาง และที&
ข้ อให้ เขาฟั ง เริ& มต้ นตั( งแต่ โม- เขาได้ รู้ จั ก พระองค์ โดยการหั ก
เสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์
ขนมปั งนั( น
28 เมื& อ เขามาใกล้ หมู่ บ้ า นที& จะ
พระเยซู ทรงปรากฏ
ไปนั( น พระองค์ ทรงกระทํา
ต่ ออัครสาวกสิบคน
เหมือนจะทรงดําเนินเลยไป
(มธ KW:IU-IT)
29 เขาจึ ง พู ดหน่ วงเหนี& ยวพระ 36 เมื& อเขาทั( งสองกํา ลั งเล่ าเหตุ
องค์ ว่ า "เชิ ญหยุ ดพั กกั บเรา การณ์เหล่ านั( น พระเยซูเองทรง
เพราะว่ าจวนเย็นแล้ ว และวันก็ ยื นอยู่ ท&ี ท่ ามกลางเขา และตรั ส
ล่ วงไปมาก" พระองค์ จึ งเสด็จ กั บเขาว่ า "ท่ านทั( งหลายจงเป็ น
เข้ าไปเพื& อพักอยู่ กับเขา
สุขเถิด"
30 ต่ อมาเมื& อพระองค์ ท รงเอน 37 ฝ่ ายเขาทั( งหลายสะดุ้ งตกใจ
พระกายลงเสวยกับเขา พระองค์ กลัวคิดว่ าเห็นผี
ทรงหยิ บขนมปั ง ขอบพระคุ ณ 38 พระองค์ จึ งตรั สแก่ เขาว่ า
แล้ วหั กส่ งให้ เขา
"ท่ า นทั( งหลายวุ่ นวายใจทํา ไม
31 ตาของเขาก็หายฟางและเขา เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์ จึ งบั งก็ร้ ู จั กพระองค์ แล้ วพระองค์ ก ็ เกิ ด ขึ( นในใจของท่ า นทั( งหลาย
อันตรธานไปจากเขา
เล่ า
32 เขาจึ งพู ดกั นว่ า "ใจเราเร่ า 39 จงดู มื อของเราและเท้ า ของ
ร้ อนภายใน เมื& อพระองค์ ตรั ส เราว่ า เป็ นเราเอง จงคลําตัวเรา
กั บเราตามทาง เมื& อพระองค์ ดู เพราะว่ าผีไม่ มีเนื( อและกระทรงอธิ บายพระคั มภี ร์ ให้ เราฟั ง ดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่ น( ั น"
มิใช่ หรือ"
40 เมื& อตรั สอย่ างนั( นแล้ ว พระ
(KU) กจ IT:K; ฮบ K:S (KT) ปฐก N:IR; กดว KI:S (KW) ปฐก NK:KU; QK:T; มก U:QW
(KS) ปฐก IS:K-N; ยน IQ:KN (NL) มธ IQ:IS; มก W:U; ลก S:IU (NQ) I คร IR:R
(NU) มก IU:IQ; ยน KL:IS (NT) มธ IQ:KU; มก U:QS (NS) ยน KL:KL; I คร IR:RL
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หน้ า 2107
ลูกา KQ
องค์ ทรงสํา แดงพระหั ตถ์ และ ขึ( นมาจากความตายในวันที&สาม
พระบาทให้ เขาเห็น
47 และจะต้ องประกาศในพระ
41 เมื& อเขาทั( งหลายยั งไม่ ปลงใจ นามของพระองค์ เรื& องการกลั บ
เชื& อ เพราะเป็ นเรื& องน่ ายิ นดี ใจใหม่ และเรื& องยกบาปทั& วทุ ก
อย่ างเหลือเชื& อ และกําลังประ- ประเทศ ตั( งต้ นที&กรุงเยรูซาเล็ม
หลาดใจอยู่ พระองค์จึงตรัสถาม 48 ท่ านทั( งหลายเป็ นพยานด้ วย
เขาว่ า "พวกท่านมีอาหารกินที&น&ี ข้ อความเหล่ านั( น
บ้ างไหม"
การเสด็จขึ+ นสู่ สวรรค์
42 เขาก็เอาปลาย่ างชิ( นหนึ& งกั บ
ของพระคริ สต์
รวงผึ( งชิ( นหนึ& งมาถวายพระองค์
(มก IU:IS-KL)
43 พระองค์ ทรงรั บมาเสวยต่ อ
(กจ I:S-II)
หน้ าเขาทั(งหลาย
49 และดู เถิ ด เราจะส่ งซึ& งพระ
44 พระองค์ ตรั สกั บเขาว่ า "นี& บิ ด าของเราทรงสั ญญานั( นมา
เป็ นถ้ อยคํา ของเรา ซึ& งเราได้ เหนื อท่ านทั( งหลาย แต่ ท่ านทั( ง
บอกไว้ แก่ ท่ านทั( งหลายเมื& อเรา หลายจงคอยอยู่ ในกรุ ง เยรู ซ ายั งอยู่ กั บท่ านว่ า บรรดาคํา ที& เล็มกว่ าท่ านจะได้ ประกอบด้ วย
เขี ยนไว้ ในพระราชบั ญญั ติ ของ ฤทธิX เดชที&มาจากเบื( องบน"
โมเสส และในคั มภี ร์ ศาสดา 50 พระองค์ จึ งพาเขาออกไปถึ ง
พยากรณ์ และในหนั งสื อสดุ ดี หมู่ บ้านเบธานี แล้ วทรงยกพระ
กล่ าวถึ งเรานั( น จํา เป็ นจะต้ อง หั ตถ์ อวยพรเขา
สําเร็จ"
51 ต่ อมาเมื& อทรงอวยพรอยู่ น( ั น
45 ครั( งนั( น พระองค์ทรงบันดาล พระองค์ จึ งไปจากเขา แล้ วทรง
ให้ ใจเขาทั( งหลายเกิดความสว่ าง ถู กรับขึ( นไปสู่ สวรรค์
ขึ( นเพื& อจะได้ เข้ าใจพระคัมภีร์
52 เขาทั( งหลายจึ งนมั สการพระ
คําบัญชาที#ยิ#งใหญ่
องค์ แล้ วกลับไปยังกรุงเยรูซา(มธ KW:IS-KL)
เล็ม มีความยินดีเป็ นอันมาก
46 พระองค์ตรัสกับเขาว่ า "มีคาํ
53 เขาทั( งหลายอยู่ ในพระวิ หาร
เขี ยนไว้ อย่ างนั( นว่ า พระคริ สต์ ทุ กวั น สรรเสริ ญและเทิ ดทู น
จะต้ องทนทุ กข์ทรมาน และเป็ น พระเจ้ า เอเมน

(QI) ปฐก QR:KU; ยน KI:R (QN) กจ IL:NS (QQ) มธ IU:KI (QR) กจ IU:IQ
(QU) สดด KK; กจ IT:N (QT) สดด KK:KT (QW) กจ I:W; I ปต R:I (QS) อสย QQ:N
(RL) มธ KI:IT; กจ I:IK (RI) มก IU:IS; กจ I:S-II (RK) มธ KW:S (RN) กจ K:QU
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