า 2024
ขาวประเสริฐหนของพระเยซู
คริสต
เรียบเรียงโดยทานลูกา

1

คํานํา
มี หลายคนได เรี ยบเรี ยงเรื่ อง
ราวเหลานั้ น ซึ่ งเปนที่ เชื่ อได
อยางแนนอนในทามกลางเราทั้ ง
หลาย
2 ตามที่ เขาผู ได เ ห็ น กั บตาเอง
ตั้ งแต ต น และเป นผู ประกาศ
พระวจนะนั้ นไดแสดงใหเรารู
3เรี ยนท านเธโอฟ ลั ส ที่ เคารพ
อยางสูง ขาพเจาเองก็ไดรู ทุกสิ่ ง
อย างถู กต องตั้ งแต ต น จึ งได
เห็ นดี ด วยที่ จะเรี ยบเรี ยงเรื่ อ ง
ตามลําดับฝากใหทานดวย
4 เพื่ อท า นจะได รู แน น อนอั น
เกี่ ยวกั บเรื่ องราวเหลานั้ น ซึ่ งมี
ผู แจงใหทานทราบแลว
ทูตสวรรคพยากรณถึง
การกําเนิดของยอหน
ผู ใหรับบัพติศมา
5ในรั ชกาลเฮโรด กษั ตริ ย ของ
ยู เดี ย มี ปุ โรหิ ตคนหนึ่ งชื่ อ
เศคาริ ยาห อยู ในเวรอาบี ยาห
ภรรยาของเศคาริ ยาห ชื่ อเอลี ซาเบธ อยู ในตระกูลอาโรน
6 เขาทั้ งสองเป นคนชอบธรรม
จําเพาะพระพั กตร พระเจา และ
ดํา เนิ นตามพระบั ญญั ติ และกฎ
ทั้ งปวงขององคพระผู เปนเจาไม

มีที่ ติเลย
7แตเขาไมมี บุตร เพราะว านาง
เอลี ซาเบธเปนหมัน และเขาทั้ ง
สองก็ชราแลว
8ตอมาขณะที่ เศคาริยาหทําหนา
ที่ ปุ โรหิ ตเข าเฝ าพระเจ า เมื่ อ
ทานอยู เวรประจําการของทาน
9 ท านได สลากตามธรรมเนี ยม
ของปุ โรหิ ต ต องเข าไปในพระ
วิ หารขององค พระผู เปนเจ าเพื่ อ
เผาเครื่ องหอมบูชา
10 สวนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู ภายนอก ในเวลาเผา
เครื่ องหอมนั้ น
11 ทู ตสวรรค องค หนึ่ งขององค
พระผู เป นเจ ามาปรากฏแก เศคาริ ยาห ยื นอยู ที่ ข างขวาแท น
เผาเครื่ องหอมบูชา
12 เมื่ อเศคาริ ยาห เ ห็ น ก็ ต กใจ
กลัว
13 แต ทู ตสวรรค อ งค นั้ นกล าว
แกทานวา "เศคาริยาหเอย อยา
กลัวเลย ดวยไดทรงฟงคําอธิษฐานของทานแลว นางเอลีซาเบธ
ภรรยาของท านจะมี บุ ต รเป นผู
ชาย และทานจะตั้ งชื่ อบุตรนั้ นวา
ยอหน
14 ท านจะมี ความปรี ดาและยิ น

(1) ยน 20:31 (2) กจ 1:2, 21-22; ฮบ 2:3 (3) กจ 1:1 (4) ยน 20:31
(5) ลนต 21:13; 1 พศด 24:1 (9) อพย 30:7; 1 พศด 23:13 (10) ลนต 16:17
(11) อพย 30:1 (12) วนฉ 6:22; ดนล 10:8; ลก 2:9 (13) ลก 1:60 (14) ลก 1:58
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หนา 2025
ลูกา 1
ดี และคนเป นอั นมากจะเปรม 21 ฝ า ยคนทั้ งหลายที่ คอยเศปรีดิ์ ที่ บุตรนั้ นบังเกิดมา
คาริยาห ก็ประหลาดใจ เพราะ
15 เพราะว า เขาจะเป นใหญ ใ น ทานอยู ในพระวิหารชานาน
สายพระเนตรขององค พระผู 22 เมื่ อท านออกมาแลวก็ พูดกับ
เป นเจ า เขาจะไม ดื่ มน้ํ า องุ น เขาไม ได คนทั้ งหลายจึ งหยั่ งรู
หรื อเหล าเลย และเขาจะประ- ว าท านได เห็ นนิ มิ ตในพระวิ หาร
กอบไปด วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพราะท านใช ใ บ กั บเขาและยั ง
ตั้ งแตครรภมารดา
เปนใบอยู
16 เขาจะนําคนอิ ส ราเอลหลาย 23 ตอมา เมื่ อหมดเวรของทาน
คนให หั นกลั บมาหาองค พระผู แลว ทานก็กลับไปบาน
เปนเจา พระเจาของเขาทั้ งหลาย 24 ภายหลังนางเอลีซาเบธภรร17 เขาจะนํ า หน า พระองค โ ดย ยาของท านก็ ตั้ งครรภ แล วไป
แสดงอารมณ และฤทธิ์ เดชอย าง ซอนตัวอยู หาเดือนพูดวา
เอลียาห ใหพอกลับคืนดีกับลูก 25 "องค พระผู เป น เจ า ได ท รง
และคนที่ ไม เ ชื่ อฟ ง ให ก ลั บได กระทําเช นนี้ แก ข าพเจ า ในวั น
ป ญญาของคนชอบธรรม เพื่ อ ที่ พระองค ไ ด ท อดพระเนตรดู
จั ดเตรี ยมชนชาติ หนึ่ งไว ให สม ข าพเจ า เพื่ อนําความอดสู ของ
แกองคพระผู เปนเจา"
ข าพเจ าที่ มี อยู ท ามกลางคนทั้ ง
18 เศคาริ ยาห จึ งทู ลทู ตสวรรค ปวงไปเสีย"
ว า "ข าพเจ าจะรู แน ได อย างไร
การประกาศถึง
เพราะข าพเจาก็ ชราและภรรยาก็
การประสูติของพระคริสต
อายุมากแลว"
26 เมื่ อถึ งเดื อนที่ หก พระเจ า
19 ฝ า ยทู ต สวรรค นั้ นจึ ง ตอบ ทรงใช ทู ต สวรรค กาเบรี ยลนั้ น
ท านว า "เราคื อกาเบรี ยลซึ่ งยื น ให มายั งเมื องหนึ่ งในแคว นกาอยู เฉพาะพระพักตรพระเจาและ ลิลี ชื่ อนาซาเร็ธ
ทรงใช ให ม าพู ด และนํา ข า วดี นี้ 27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง
มาแจงกับทาน
ที่ ได หมั้ นกั นไว กั บชายคนหนึ่ ง
20 ดู เถิ ด เพราะท านมิ ได เชื่ อ ชื่ อโยเซฟ เป นคนในวงศ วาน
ถ อยคําของเราถึ งเรื่ องที่ จะสํา- ดาวิ ด หญิ งพรหมจารี นั้ นชื่ อ
เร็จตามกําหนด ทานก็จะเปนใบ มารีย
แลวไมสามารถพูดได จนถึ งวัน 28 ทูตสวรรคมาถึงหญิ งพรหมที่ การณเหลานี้ จะบังเกิดขึ้ น"
จารี นั้ นแล วว า "เธอผู ซึ่ งเป น
(15) กดว 6:3; วนฉ 13:4 (16) มลค 4:5 (17) มลค 4:5; มธ 11:14 (18) ปฐก 17:17
(19) ดนล 8:16; มธ 18:10 (20) อสค 3:26; 24:27 (23) 2 พกษ 11:5; 1 พศด 9:25
(25) ปฐก 30:23; อสย 4:1 (27) มธ 1:18; ลก 2:4-5 (28) วนฉ 6:12; ดนล 9:23
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ลูกา 1
หนา 2026
ที่ ทรงโปรดปรานมาก จงจําเริญ สุ ดจะปกเธอ เหตุ ฉะนั้ นองค
เถิด องคพระผู เปนเจาทรงสถิต บริ สุ ทธิ์ ที่ จะบั งเกิ ดมานั้ นจะได
อยู กั บเธอ เธอได รั บพระพร เรียกวา พระบุตรของพระเจา
ทามกลางสตรีทั้ งปวง"
36 ดู เถิ ด ถึ งนางเอลี ซาเบธ
29 เมื่ อมารียเห็นทู ตสวรรค องค ญาติ ของเธอชราแล ว ก็ ยั งตั้ ง
นั้ น เธอก็ตกใจเพราะคําของทูต ครรภ มี บุตรเป นชายด วย บั ด
นั้ น และรําพึ งว าคํากล าวนั้ นจะ นี้ นางนั้ นที่ คนเขาถือวาเปนหญิง
หมายวาอะไร
หมันก็มีครรภไดหกเดือนแลว
30 แล วทู ต สวรรค จึ ง กล า วแก 37 เพราะว าไม มี สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ งใด
เธอวา "มารียเอย อยากลัวเลย ซึ่ งพระเจาทรงกระทําไมได"
เพราะเธอเป นที่ พระเจ าทรง 38 ส วนมารี ย จึ งทู ลว า "ดู เถิ ด
โปรดปรานแลว
ข าพเจ าเป นหญิ งคนใช ขององค
31 ดู เถิ ด เธอจะตั้ งครรภ และ พระผู เป นเจ า ขอให บังเกิ ดแก
คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จงตั้ งชื่ อ ข าพเจ า ตามคํ า ของท านเถิ ด "
บุตรนั้ นวา เยซู
แลวทูตสวรรคนั้ นจึงจากเธอไป
32 บุ ตรนั้ นจะเปนใหญ และจะ
มารียเยี่ ยมเยียน
ทรงเรี ยกวาเป นบุตรของพระเจา
นางเอลีซาเบธ
สูงสุด พระเจาซึ่ งเปนองคพระผู 39 คราวนั้ นมารี ย จึ งรี บออกไป
เป นเจ าจะทรงประทานพระที่ นั่ ง ถึ งเมื องหนึ่ งในแถบภู เ ขาแห ง
ของดาวิดบรรพบุ รุ ษของท านให ยูเดีย
แกทาน
40 แล วเข า ไปในเรื อ นของเศ33 และท านจะครอบครองวงศ คาริ ยาห ทั กทายปราศรั ยนาง
วานของยาโคบสื บไปเป น นิ ต ย เอลีซาเบธ
และอาณาจั ก รของท า นจะไม รู 41 ต อมาเมื่ อนางเอลี ซ าเบธได
จักสิ้ นสุดเลย"
ยิ นคําปราศรั ยของมารี ย ทารก
34 ฝ า ยมารี ย ทู ลทู ตสวรรค นั้ น ในครรภ ของเขาก็ ดิ้ น และนาง
ว า "เหตุ การณ นั้ นจะเป นไป เอลีซาเบธก็ประกอบไปดวยพระ
อย างไรได เพราะข าพเจายังหา วิญญาณบริสุทธิ์
ไดรวมกับชายใดไม"
42 จึ งร องเสี ยงดั งว า "ท านได
35 ทู ตสวรรค จึ งตอบเธอว า รับพรทามกลางสตรีทั้ งปวง และ
"พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็ จลง ผู บังเกิ ดจากครรภ ของท านก็ ได
มาบนเธอ และฤทธิ์ เดชของผู สูง รับพระพรดวย
(29) ลก 1:12 (30) ลก 2:52 (31) อสย 7:14; มธ 1:21 (32) 2 ซมอ 7:12-17
(33) ดนล 2:44; อบด 2:1 (35) สดด 2:7; มธ 1:20 (37) ปฐก 18:14; ยรม 32:17
(39) ยชว 21:9 (41) กจ 6:3 (42) วนฉ 5:24
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หนา 2027
ลูกา 1
43 เป นไฉนข าพเจ าจึ ง ได ความ แตกฉานซานเซ็นไป
โปรดปรานเชนนี้ คือมารดาของ 52 พระองค ทรงถอดเจ านาย
องค พระผู เ ป นเจ าของข าพเจ า จากพระที่ นั่ ง และทรงยกผู นอย
ไดมาหาขาพเจา
ขึ้ น
44 เพราะดู เถิ ด พอเสี ยงปรา- 53 พระองค ทรงโปรดให คนอด
ศรัยของทานเขาหูขาพเจา ทารก อยากอิ่ มดวยสิ่ งดี และพระองค
ในครรภ ของข า พเจ า ก็ ดิ้ นด วย ทรงกระทํ า ให คนมั่ งมี ไปมื อ
ความยินดี
เปลา
45 สตรีที่ ไดเชื่ อก็เปนสุข เพราะ 54 พระองค ทรงช วยอิ สราเอลผู
ว า จะสํ า เร็ จตามพระดํ า รั ส จาก รับใชของพระองค คือทรงจดจํา
องคพระผู เปนเจาที่ มาถึงเขา"
พระกรุณาของพระองค
คําสรรเสริญของมารีย
55 ที่ มี ต ออั บราฮั มและต อเชื้ อ
46 นางมารี ย จึ งว า "จิ ตใจของ สายของท านเป นนิ ตย ตามที่
ข าพเจ าก็ ยกย ององค พระผู เป น พระองคไดตรัสไวกั บบรรพบุ รุษ
ของเรา"
เจา
47 และวิ ญญาณของข า พเจ า ก็ 56 มารี ย อาศั ยอยู กั บนางเอลี เกิ ด ความป ติ ยิ นดี ในพระเจ า ซาเบธประมาณสามเดื อน แล ว
จึงกลับไปยังบานของตน
พระผู ชวยใหรอดของขาพเจา
การกําเนิดของยอหน
48 เพราะพระองค ท รงห วงใย
ฐานะอั น ยากต่ํ า แห งหญิ งคนใช
ผู ใหรับบัพติศมา
ของพระองค เพราะดู เถิ ด ตั้ ง 57 ครั้ นเวลาซึ่ งนางเอลี ซาเบธ
แต นี้ ไปคนทุ ก ชั่ วอายุ จะเรี ยก จะคลอดบุตรครบถวนแลว นาง
ขาพเจาวาผาสุก
ก็คลอดบุตรเปนชาย
49 เพราะว า ผู ทรงฤทธิ์ ได ท รง 58 เพื่ อนบ า นและญาติ พี่ น อ ง
กระทําการใหญกับขาพเจา พระ ของนางได ยิ นว า องค พระผู
นามของพระองคก็บริสุทธิ์
เป นเจ า ได ท รงสํา แดงพระมหา
50 พระกรุ ณาของพระองค มี แก กรุ ณาแก นาง เขาทั้ งหลายก็ พา
บรรดาผู ยําเกรงพระองค ทุกชั่ ว กันเปรมปรีดิ์ ดวย
อายุสืบๆไป
59 ต อมาครั้ นถึ งวั นที่ แปดแล ว
51 พระองคทรงสําแดงฤทธิ์ ดวย เขาก็ พากั น มาให ท ารกนั้ นเข า
พระกรของพระองค พระองค สุ หนั ตและเขาจะให ชื่ อทารกนั้ น
ทรงกระทําให คนที่ มี ใจเย อหยิ่ ง วา เศคาริยาห ตามชื่ อบิดา
(45) ยน 20:29 (46) 1 ซมอ 2:1 (47) สดด 35:9 (48) 1 ซมอ 1:11 (49) สดด 71:19
(50) ปฐก 17:7; อพย 20:6 (51) สดด 33:10 (52) 1 ซมอ 2:7 (53) มธ 5:6
(54) สดด 98:3; อสย 41:8 (55) ปฐก 17:7 (58) รม 12:15 (59) ปฐก 17:12
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ลูกา 1
หนา 2028
60 ฝายมารดาจึงตอบวา "ไมใช ของดาวิดผู รับใชของพระองค
แตตองใหชื่ อวายอหน"
70 ตามที่ พระองค ได ตรั สไว ตั้ ง
61 เขาพากันตอบนางวา "ไมมีผู แต เริ่ มสร างโลก โดยปากของ
ใดในพวกญาติ ของท านที่ มี ชื่ อ พวกศาสดาพยากรณ บริ สุ ท ธิ์
อยางนั้ น"
ของพระองค
62 แลวเขาจึงใชใบกับบิดา ถาม 71 ว า เราจะรอดพ นจากพวก
ว า ท านอยากจะให บุ ตรนั้ นชื่ อ ศั ตรู ของเราทั้ งหลาย และพ น
อะไร
จากมือของคนทั้ งปวงที่ ชังเรา
63 บิ ดาจึ ง ขอกระดานชนวนมา 72 จะทรงสํา แดงพระกรุ ณาซึ่ ง
เขียนวา "ชื่ อของบุตรคือยอหน" ทรงสั ญญาแก บรรพบุ รุ ษของเรา
คนทั้ งหลายก็ประหลาดใจนัก
และทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญา
64 ในทั นใดนั้ นปากและลิ้ นของ บริสุทธิ์ ของพระองค
ท านก็ คื นดี อี ก แล วท านกล าว 73 คื อ คํ า ปฏิ ญาณซึ่ งพระองค
สรรเสริญพระเจา
ได ทรงกระทํ า ไว กั บอั บราฮั ม
65 บรรดาเพื่ อนบ านของท านก็ บรรพบุรุษของเรา
บังเกิดความกลัว และเหตุการณ 74 ว า เมื่ อเราทั้ งหลายพ นจาก
ทั้ งปวงนั้ นก็ เลื่ องลื อไปทั่ ว มือศัตรูของเราแลว จะทรงโปรด
แถบภูเขาแควนยูเดีย
ให เ ราปรนนิ บั ติ พระองค โ ดย
66 บรรดาคนที่ ได ยิ นก็ จดจําไว ปราศจากความกลัว
ในใจและว า "ทารกนั้ นจะเป น 75 ด วยความบริ สุ ท ธิ์ และด วย
อยางไรหนอ" และพระหัตถของ ความชอบธรรมจํ า เพาะพระ
องคพระผู เปนเจาอยู กับเขา
พั ก ตร พระองค ต ลอดชี วิ ตของ
67 ฝ า ยเศคาริ ยาห ผู เป น บิ ด า เรา
ประกอบไปด วยพระวิ ญญาณ 76 ท านทารกเอ ย เขาจะเรี ยก
บริสุทธิ์ แลวไดพยากรณวา
ท านว าเป นศาสดาพยากรณ ของ
68 "จงสรรเสริ ญองค พระผู เป น ผู สู งสุ ด เพราะว าท านจะนํา
เจ า พระเจ าของพวกอิ สราเอล หน า องค พระผู เป น เจ า เพื่ อจะ
ด วยว า พระองค ได ทรงเยี่ ยม จัดเตรียมมรรคาของพระองคไว
เยียนและช วยไถชนชาติของพระ 77 เพื่ อจะให ช นชาติ ข องพระ
องค
องค มี ความรู ถึ งความรอด โดย
69 และได ท รงชู เ ขาแห ง ความ การทรงยกบาปของเขา
รอดขึ้ นมา เพื่ อเราในวงศ วาน 78 โดยพระทัยเมตตากรุ ณาแหง
(60) ลก 1:13 (66) ปฐก 39:2; ลก 2:19 (67) ยอล 2:28 (68) อพย 3:16
(69) 2 ซมอ 22:3; สดด 132:17 (70) ยรม 23:5 (72) ลนต 26:42 (73) ปฐก 12:3
(74) รม 6:18; ฮบ 9:14 (75) ยรม 32:39 (76) อสย 40:3 (77) ยรม 31:34; มก 1:4
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หนา 2029
ลูกา 1, 2
พระเจ าของเรา
แสงอรุ ณ 7 นางจึ ง ประสู ติ บุ ต รชายหั ว ป
จากเบื้ องสูงจึงมาเยี่ ยมเยียนเรา
เอาผ าอ อมพั นและวางไว ในราง
79 เพื่ อจะส อ งสว า งแก ค นทั้ ง หญ า เพราะว าไม มีที่ วางให เขา
หลายผู อยู ในที่ มื ด และในเงา ในโรงแรม
แห งความตาย เพื่ อจะนําเท า
ทูตสวรรคประกาศแก
ของเราไปในทางสันติสุข"
พวกผู เลี้ ยงแกะ
80 ฝ า ยทารกนั้ นก็ ไ ด เ จริ ญวั ย 8ในแถบนั้ น มี คนเลี้ ยงแกะอยู
ขึ้ น และจิตวิญญาณก็มีกําลังทวี ในทุ งนา เฝ าฝู งแกะของเขาใน
ขึ้ น และไปอาศั ยในถิ่ นทุ รกั น- เวลากลางคืน
ดารจนถึ งวั นที่ ท านจะได มา 9ดู เถิ ด มี ทู ตสวรรค ขององค
ปรากฏแกชนชาติอิสราเอล
พระผู เ ป นเจ ามาปรากฏแก เ ขา
พระเยซูทรงประสูติ
และรั ศมี ขององค พระผู เป นเจ า
ในหมู บานเบธเลเฮม
ส องล อมรอบเขา และเขากลั ว
(มธ 1:18-25; 2:1)
นัก
อยู มาคราวนั้ น มีรับสั่ งจาก 10 ฝ ายทู ตสวรรค องค นั้ นกล าว
ซีซาร ออกัสตัส ใหจดทะ- แกเขาวา "อยากลัวเลย เพราะดู
เบียนสํามะโนครัวทั่ วทั้ งแผนดิน เถิ ด เรานําข าวดี มายั งท านทั้ ง
2 (นี่ เป น ครั้ งแรกที่ ได จ ดทะ- หลาย คือความปรีดียิ่ งซึ่ งจะมา
เบี ยนสํามะโนครั ว เมื่ อคี รินิ อั ส ถึงคนทั้ งปวง
เปนเจาเมืองซีเรีย)
11 เพราะว าในวั นนี้ พระผู ช วย
3คนทั้ งปวงตางคนตางได ไปขึ้ น ให รอดของท านทั้ งหลาย คื อ
ทะเบียนยังเมืองของตน
พระคริสตเจา มาบังเกิดที่ เมือง
4 ฝ า ยโยเซฟก็ ขึ้ นไปจากเมื อ ง ดาวิด
นาซาเร็ ธ แคว น กาลิ ลี ถึ ง เมื อ ง 12 นี่ จะเป นหมายสําคั ญแกท าน
ของดาวิ ด ชื่ อเบธเลเฮมแคว น ทั้ งหลาย คื อท านจะได พบพระ
ยู เดี ยด วย (เพราะว าเขาเป น กุ มารนั้ นพั นผ าอ อมนอนอยู ใน
วงศวานและเชื้ อสายของดาวิด)
รางหญา"
5เขาไดไปกับมารียที่ เขาไดหมั้ น 13 ทั นใดนั้ น มี ชาวสวรรค หมู
ไว แล ว เพื่ อจะขึ้ นทะเบี ยนและ หนึ่ งมาอยู กั บทู ตสวรรค องคนั้ น
นางมีครรภ
รวมสรรเสริญพระเจาวา
6เมื่ อเขาทั้ งสองยั งอยู ที่ นั่ น ก็ 14 "รั ศมี ภาพจงมี แด พระเจ าใน
ถึงเวลาที่ มารียจะประสูติบุตร
ที่ สู งสุ ด และบนแผ นดิ นโลก

2

(79) อสย 9:2; มธ 4:16 (80) มธ 3:1 (2) กจ 5:37 (4) 1 ซมอ 16:1; มคา 5:2
(5) มธ 1:18 (7) มธ 1:25 (9) ลก 1:12 (10) ปฐก 12:3; อสย 49:6; มธ 28:19
(11) อสย 9:6; มธ 1:16 (13) ปฐก 28:12; สดด 103:20 (14) อสย 57:19; มธ 21:9

42_luk.pub
page 6

Friday, December 09, 2005 14:00

ลูกา 2
หนา 2030
สั นติ สุ ขจงมี ท ามกลางมนุ ษย ทั้ ง นางมารี ย ต ามพระราชบั ญญั ติ
ปวงซึ่ งทรงโปรดปรานนั้ น"
ของโมเสสเสร็ จลงแล ว เขาทั้ ง
15 ต อมา เมื่ อทู ตสวรรค เหล า หลายจึ ง นําพระกุ ม ารไปยั งกรุ ง
นั้ นไปจากเขาขึ้ นสู สวรรค แล ว เยรู ซ าเล็ ม จะถวายแด อ งค พระ
พวกเลี้ ยงแกะไดพูดกั นวา "บัด ผู เปนเจา
นี้ ให เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดู 23 (ตามที่ เขี ยนไว แล วในพระ
เหตุ การณ ที่ เกิ ดขึ้ นนั้ น ซึ่ งองค ราชบั ญญั ติ ขององค พระผู เ ป น
พระผู เปนเจาไดทรงแจงแกเรา" เจ าว า "บุ ตรชายทุ กคนที่ เบิ ก
16 เขาก็ รี บไปแล วพบนางมารี ย ครรภครั้ งแรก จะไดเรียกวาเปน
กั บโยเซฟและพบพระกุ มารนั้ น ผู บริ สุ ท ธิ์ ถวายแด อ งค พระผู
นอนอยู ในรางหญา
เปนเจา")
17 ครั้ นเขาได เห็ นแล ว จึ งเล า 24 และถวายเครื่ องบู ชาตามที่
เรื่ อ งซึ่ ง เขาได ยิ นถึ ง พระกุ มาร ได ตรั สสั่ งไว แล วในพระราช
นั้ น
บั ญญั ติ ขององค พระผู เป น เจ า
18 คนทั้ งปวงที่ ได ยิ น ก็ ป ระ- คือ `นกเขาคู หนึ่ ง หรือนกพิราบ
หลาดใจด วยเนื้ อความที่ คน หนุ มสองตัว'
เลี้ ยงแกะไดบอกแกเขา
สิเมโอนผู ชรากับพระกุมารเยซู
19 ฝ า ยนางมารี ย ก็ เ ก็ บบรรดา 25 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งในกรุง
สิ่ งเหลานี้ ไวในใจ และรําพึงอยู
เยรู ซาเล็ มชื่ อสิ เมโอน เป นคน
20 คนเลี้ ยงแกะจึ ง กลั บ ไปยก ชอบธรรมและเกรงกลั วพระเจ า
ย องสรรเสริ ญพระเจ า เพราะ และคอยเวลาซึ่ งพวกอิ ส ราเอล
เหตุ การณ ทั้ งปวงซึ่ งเขาได ยิ น จะไดรับความบรรเทาทุกข และ
และไดเห็น ดังไดกลาวไวแกเขา พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ทรงสถิ ต
แลว
กับทาน
พระกุมารเยซูทรงเขาสุหนัต
26 พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ได ทรง
(ลก 1:59)
สําแดงแกทานวา ทานจะไมตาย
21 ครั้ นครบแปดวั นแล ว เป น จนกว าจะได เห็ นพระคริ สต ของ
วั น ให พระกุ ม ารนั้ นเข า สุ ห นั ต องคพระผู เปนเจา
เขาจึงใหนามวา เยซู ตามซึ่ งทูต 27 สิ เมโอนเข าไปในพระวิ หาร
สวรรค ไ ด ก ล า วไว ก อนยั ง มิ ไ ด โดยพระวิ ญญาณทรงนํา และ
ปฏิสนธิในครรภ
เมื่ อบิ ดามารดาได นําพระกุ มาร
22 เมื่ อวั น ทํ า พิ ธี ชํ า ระตั วของ เยซูเขาไป เพื่ อจะกระทําแกพระ
(19) ปฐก 37:11; ลก 1:66 (20) ลก 19:37 (21) ปฐก 17:12; ลนต 12:3; มธ 1:21
(22) ลนต 12:2 (23) อพย 13:2; ลนต 27:26; กดว 3:13; พบญ 18:4 (24) ลก 12:2, 8
(25) อสย 40:1; มก 15:43; ลก 2:38 (26) สดด 89:48; ยน 8:51 (27) มธ 4:1
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หนา 2031
ลูกา 2
กุ มารตามธรรมเนี ยมแห งพระ จะถูกดาบแทงทะลุดวย)"
ราชบัญญัติ
นางอันนาหญิงผู พยากรณ
28 สิ เมโอนจึ งอุ มพระกุ มารและ 36 ยั งมี ผู พยากรณ หญิ งคนหนึ่ ง
สรรเสริญพระเจาวา
ชื่ ออั นนา บุ ตรสาวฟานู เอลใน
29 "ข า แต อ งค พระผู เป นเจ า ตระกูลอาเชอร นางเป นคนชรา
บัดนี้ พระองคทรงใหผู รับใช ของ มากแลว มีสามีตั้ งแตยังเปนสาว
พระองค ไปเป นสุ ขตามพระดํา- พรหมจารี อยู และอยู ด วยกั น
รัสของพระองค
เจ็ดป
30 เพราะว าตาของข าพระองค 37 แล วก็ เป นม ายมาจนถึ ง อายุ
ได เห็ น ความรอดของพระองค แปดสิบสี่ ป นางมิไดไปจากพระ
แลว
วิ หารเลย อยู รั บใช พระเจ าด วย
31 ซึ่ งพระองค ไดทรงจัดเตรี ยม การถื อ อดอาหารและอธิ ษฐาน
ไว ต อหน าบรรดาชนชาติ ทั้ ง ทั้ งกลางวันกลางคืน
หลาย
38 ในขณะนั้ นผู หญิ งคนนี้ ก็ เข า
32 เป น ความสว า งส อ งแสงแก มาขอบพระคุ ณองค พระผู เป น
คนตางชาติและเปนสง าราศีของ เจ าเช นกั น และกล าวถึ งพระ
พวกอิ สราเอล ชนชาติ ของพระ กุ ม ารให ค นทั้ งปวงที่ คอยการ
องค"
ทรงไถอยู ในกรุงเยรูซาเล็มฟง
33 ฝ ายโยเซฟกั บมารดาของ
ทั้ งครอบครัวกลับไป
พระกุมารก็ประหลาดใจ เพราะ
ยังเมืองนาซาเร็ธ
ถ อ ยคํา ซึ่ งท านได ก ล า วถึ ง พระ 39 ครั้ น โยเซฟกั บนางมารี ย ไ ด
กุมารนั้ น
กระทํา การทั้ งปวงตามพระราช
34 แล วสิ เมโอนก็ อวยพรแก เขา บั ญญั ติ ขององค พระผู เป น เจ า
แล วกล า วแก น างมารี ย ม ารดา เสร็จแลว จึงกลับไปถึงนาซาเร็ธ
ของพระกุ มารนั้ นว า "ดู ก อน เมืองของตนในแควนกาลิลี
ท าน ทรงตั้ งพระกุ มารนี้ ไว เป น 40 พระกุมารนั้ นก็เจริญวัย และ
เหตุ ให ห ลายคนในพวกอิ สรา- เข มแข็ งขึ้ นฝ ายจิ ตวิ ญญาณ
เอลลมลงหรื อยกตั้ งขึ้ น และจะ ประกอบด วยสติ ป ญญา และ
เปนหมายสําคัญซึ่ งคนปฏิเสธ
พระคุณของพระเจาอยู กับทาน
35 เพื่ อความคิ ด ในใจของคน พระเยซูเมื่ ออายุสิบสองพรรษา
เป นอั นมากจะได ปรากฏแจ ง
ทรงเยี่ ยมกรุงเยรูซาเล็ม
(เออ ถึ งจิ ตใจของท านเองก็ ยัง 41 ฝ ายบิ ดามารดาเคยขึ้ นไปยั ง
(29) ปฐก 46:30; ฟป 1:23 (30) สดด 119:166 (32) อสย 9:2 (34) อสย 8:14
(35) สดด 42:10; ยน 19:25 (36) ยชว 19:24 (37) กจ 26:7; 1 ทธ 5:5
(38) พคค 3:25-26; มก 15:43 (40) ลก 1:80; 1 คร 1:24 (41) อพย 23:15, 17
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ลูกา 2, 3
หนา 2032
กรุ งเยรู ซาเล็ มในการเลี้ ยงเทศ- กับแมแสวงหาเปนทุกขนัก"
กาลปสกาทุกปๆ
49 พระกุ มารจึ งตอบเขาทั้ งสอง
42 เมื่ อพระกุ มารมี พระชนมายุ วา "ทานเที่ ยวหาฉันทําไม ทาน
สิบสองพรรษา เขาทั้ งหลายก็ขึ้น ไม ทราบหรื อว า ฉั นต องกระไปยั ง กรุ ง เยรู ซ าเล็ มตามธรรม ทําพระราชกิ จแห งพระบิ ดาของ
เนียมการเลี้ ยงนั้ น
ฉัน"
43 เมื่ อครบกําหนดวั นเลี้ ยงกั น 50 เขาทั้ ง สองก็ ไ ม เ ข า ใจคํา ซึ่ ง
แลว ขณะเขากําลังกลับไป พระ พระกุมารกลาวแกเขา
กุ มารเยซู ก็ ยังค างอยู ในกรุ งเย- 51 แล วพระกุ มารก็ ลงไปกั บเขา
รู ซาเล็ ม ฝ ายโยเซฟกั บมารดา ไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยู ใตความ
ของพระองคก็ไมรู
ปกครองของเขา มารดาก็ เก็ บ
44 แต เ พราะเขาทั้ งสองคิ ด ว า เรื่ องราวทั้ งหมดนั้ นไวในใจ
พระกุ มารนั้ นอยู ในหมู คนที่ มา 52 พระเยซู ก็ ไ ด จํ า เริ ญขึ้ นใน
ด วยกั น เขาจึ งเดินทางไปไดวัน ด านสติ ปญญา ในด านร างกาย
หนึ่ ง แล วหาพระกุ มารในหมู และเป น ที่ ชอบจํา เพาะพระเจ า
ญาติ พี่ น อ งและพวกคนที่ รู จั ก และตอหนาคนทั้ งปวงดวย
กัน
การรับใชของยอหน
45 เมื่ อไม พบ พวกเขาจึ งกลั บ
ผู ใหรับบัพติศมา
ไปเที่ ยวหาพระองค ที่ กรุ งเยรู (มธ 3:1-12; มก 1:1-8)
ซาเล็ม
(ยน 1:6-8, 15-36)
46 ต อมา ครั้ นหามาได สามวั น
เมื่ อ ป ที่ สิ บห าในรั ชกาลทิ แล ว จึ งพบพระกุ มารนั่ งอยู ใน
เบริ อั ส ซี ซาร ปอนทิ อั ส
พระวิหารทามกลางพวกอาจารย ปลาตเปนเจาเมืองยูเดี ย เฮโรด
ฟงและไต ถามพวกอาจารยเหลา เป นเจ าเมื องกาลิ ลี ฟ ลิ ปน อง
นั้ นอยู
ชายของเฮโรดเป นเจ าเมื องอิทู 47 คนทั้ งปวงที่ ได ยิ น ก็ ป ระ- เรี ยกั บบริ เวณแคว นตราโคนิ ติ ส
หลาดใจในสติปญญา และคํา ลีซาเนียสเปนเจาเมืองอาบีเลน
ตอบของพระกุมารนั้ น
2อั นนาสกั บคายาฟาสเป นมหา
48 ฝ ายเขาทั้ งสองเมื่ อเห็ นพระ ปุ โรหิ ต คราวนั้ นพระวจนะของ
กุมารแลวก็ประหลาดใจ มารดา พระเจามาถึ งยอหนบุตรชายเศจึงถามพระกุมารวา "ลูกเอย ทํา คาริยาหในถิ่ นทุรกันดาร
ไมจึงทําแกเราอยางนี้ ดูเถิด พอ 3แลวยอหนจึงไปทั่ วบริเวณรอบ

3

(42) อพย 23:14-15 (43) อพย 12:15 (47) มธ 7:28 (49) มก 1:22; ลก 4:22, 32
(50) มก 9:32; ลก 9:45; ยน 7:15 (51) ดนล 7:28 (52) 1 ซมอ 2:26; สภษ 3:1-4
(1) มธ 27:2 (2) ลก 1:13; ยน 11:49; กจ 4:6 (3) มธ 3:1; มก 1:4; ลก 1:77
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หนา 2033
ลูกา 3
แม น้ํ า จอร แดน ประกาศเรื่ อง ไฟ"
บั พติ ศมาอั นสําแดงการกลั บใจ 10 ฝ ายประชาชนจึ งถามท านว า
ใหม เพื่ อจะทรงยกความผิ ด "เราจะตองทําประการใด"
บาปเสียได
11 ท านจึ งตอบเขาว า "ผู ใดมี
4ตามที่ มี เขียนไวแลวในหนังสือ เสื้ อสองตัว จงปนใหแกคนไมมี
ถ อยคําของอิ สยาห ศาสดาพยา- และใครมี อาหาร
จงป นให
กรณ ว า "เสี ยงผู ร องในถิ่ นทุ ร- เหมือนกัน"
กันดารวา `จงเตรียมมรรคาแหง 12 พวกเก็บภาษี ก็มาขอรับบั พองคพระผู เปนเจา จงกระทําหน ติ ศมาด วย และถามท านว า
ทางของพระองคใหตรงไป
"อาจารยเจาขา พวกขาพเจาตอง
5 หุ บเขาทุ ก แห ง จะถมให เ ต็ ม ทําประการใด"
ภูเขาและเนินทุ กแหงจะใหต่ําลง 13 ท านจึ งตอบเขาว า "เจ าทั้ ง
ทางคดจะกลายเป นทางตรงและ หลายอยาเก็บภาษีเกินพิกัด"
ทางที่ ขรุ ขระจะกลายเป น ทาง 14 ฝ ายพวกทหารถามท านด วย
ราบ
วา "พวกขาพเจาเลา จะตองทํา
6 เนื้ อหนั งทั้ งปวงจะได เห็ น ประการใด" ท านตอบเขาว า
ความรอดของพระเจา'"
"อย ากดขี่ ผู ใด อย าหาความใส
7ยอห นจึ งกล าวแก ประชาชนที่ ผู ใด แต จงพอใจในค าจ างของ
ออกมารั บบั พติ ศมาจากท านว า ตน"
"โอ เจาชาติงูร าย ใครไดเตือน 15 เมื่ อคนทั้ งหลายกํ า ลั ง คอย
เจ าให หนี จากพระอาชญาซึ่ งจะ พระคริสตอยู และไดใครครวญ
มาถึงนั้ น
ถึ งยอห นว า ตั วท านเป นพระ
8เหตุ ฉะนั้ น จงพิ สู จน การกลั บ คริสตหรือมิใช
ใจของเจาดวยผลที่ เกิดขึ้ น อยา 16 ยอห นจึ งตอบเขาทั้ งหลายว า
นึกเหมาเอาในใจวา ตัวมีอับรา- "เราให เจ ารั บบั พติ ศมาด วยน้ําก็
ฮั มเป นบิ ดา เพราะเราบอกเจ า จริ ง แต จะมี พระองค หนึ่ งเสด็ จ
ทั้ งหลายว า พระเจ าทรงฤทธิ์ มาทรงมี อิ ทธิ ฤทธิ์ ยิ่ งกว าเราอี ก
สามารถจะให บุ ต รเกิ ด ขึ้ นกั บ ซึ่ งเราไม คู ควรแม จะแก สาย
อับราฮัมจากกอนหินเหลานี้ ได
ฉลองพระบาทของพระองค
9บั ดนี้ ขวานวางไว ที่ โคนต น ไม พระองค นั้ นจะทรงให เ จ าทั้ ง
แลว และทุกตนที่ ไมเกิดผลดีจะ หลายรับบั พติ ศมาด วยพระวิ ญต อ งตั ด เสี ยแล วโยนทิ้ งในกอง ญาณบริสุทธิ์ และดวยไฟ
(4) อสย 40:3; มธ 3:3 (6) สดด 98:2 (7) มธ 3:7; 12:34; 23:33 (8) 2 คร 7:9-11
(9) มธ 7:19; ลก 13:6-9 (10) ลก 3:12; กจ 2:37-38 (11) อสย 58:7; ลก 11:41
(12) มธ 21:32; ลก 7:29 (13) ลก 19:8 (14) อพย 20:16; 23:1 (16) มธ 3:11-12
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ลูกา 3
หนา 2034
17 พระหั ตถ ของพระองค ถื อ มายุ ประมาณสามสิ บพรรษา
พลั่ วพร อมแล วเพื่ อจะทรงชําระ (ตามความคาดหมายของคนทั้ ง
ลานขาวของพระองคใหทั่ ว และ หลาย) เขาใจวาเปนบุตรโยเซฟ
เพื่ อจะเก็ บข าวไว ในยุ งฉางของ ซึ่ งเปนบุตรเฮลี
พระองค แตพระองคจะทรงเผา 24 ซึ่ งเป นบุ ตรมั ทธั ต ซึ่ งเป น
แกลบดวยไฟที่ ไมรู ดับ"
บุตรเลวี ซึ่ งเปนบุ ตรเมลคี ซึ่ ง
18 ยอห นจึ ง ประกาศตั ก เตื อ น เป นบุ ตรยั นนาย ซึ่ งเป นบุ ตร
อีกหลายประการแกคนทั้ งหลาย โยเซฟ
19 ฝ ายเฮโรดเจ าเมือง เมื่ อถู ก 25 ซึ่ งเป นบุ ตรมั ทธาธี อั ส ซึ่ ง
ยอห นว าติ เตี ยนเพราะเรื่ องนาง เป นบุ ตรอาโมส ซึ่ งเป นบุ ตร
เฮโรเดี ยภรรยาของน องชายชื่ อ นาฮูม ซึ่ งเปนบุตรเอสลี ซึ่ งเปน
ฟลิ ป และเพราะการชั่ วทั้ งหมด บุตรนักกาย
ที่ เฮโรดไดกระทํานั้ น
26 ซึ่ งเป นบุ ตรมาอาท ซึ่ งเป น
20 เฮโรดยั งทํ า ความชั่ วนี้ เพิ่ ม บุ ตรมั ทธาธี อั ส ซึ่ งเป นบุ ตร
กั บที่ ได ทํามาแล ว คื อได จั บ เสเมอิน ซึ่ งเปนบุตรโยเซฟ ซึ่ ง
ยอหนจําไวในคุก
เปนบุตรยูดาห
พระเยซูทรงรับบัพติศมา
27 ซึ่ งเป นบุ ตรโยอานาห ซึ่ ง
และประกอบดวยพระวิญญาณ เป นบุ ตรเรซา ซึ่ งเป นบุ ตรเศรุ บบาเบล ซึ่ งเป นบุ ตรเซลาทิ (มธ 3:13-17)
21 อยู มาเมื่ อคนทั้ งปวงรั บบั พ- เอล ซึ่ งเปนบุตรเนรี
ติ ศมา
และพระเยซู ทรงรั บ 28 ซึ่ งเป นบุ ตรเมลคี ซึ่ งเป น
บั พติ ศมาด วย ขณะเมื่ อทรง บุตรอัดดี ซึ่ งเปนบุตรโคสัม ซึ่ ง
อธิษฐานอยู ทองฟาก็แหวกออก เปนบุ ตรเอลมาดัม ซึ่ งเป นบุตร
22 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรง เอร
รู ปสั ณฐานเหมื อ นนกเขาได ล ง 29 ซึ่ งเปนบุตรโยซี ซึ่ งเปนบุตร
มาบนพระองค และพระสุรเสียง เอลี เยเซอร ซึ่ งเป นบุ ตรโยริ ม
มาจากฟ าสวรรค ว า "ท านเป น ซึ่ งเป นบุ ตรมั ทธั ต ซึ่ งเป นบุ ตร
บุตรที่ รักของเรา เราชอบใจทาน เลวี
30 ซึ่ งเป นบุ ตรสิ เมโอน ซึ่ ง
มาก"
เป นบุตรยู ดาห ซึ่ งเป นบุตรโยวงศตระกูลของพระเยซู
เซฟ ซึ่ งเปนบุตรโยนาน ซึ่ งเปน
ทางมารียมารดาของพระองค
23 เมื่ อพระเยซู ท รงมี พระชน บุตรเอลียาคิม
(17) มคา 4:12; มธ 13:24-30 (19) มธ 14:3; มก 6:17
(21) มธ 3:13-17; ยน 1:32 (22) สดด 2:7; อสย 42:1; มธ 3:17; มก 1:11; ลก 9:35
(23) กดว 4:3, 35, 39, 43, 47; มธ 13:55; ยน 6:42 (27) อสร 2:2; 3:8
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หนา 2035
ลูกา 3, 4
31 ซึ่ งเป นบุ ตรเมเลอา ซึ่ งเป น
พระเยซูทรงถูกทดลอง
บุตรเมนนัน ซึ่ งเปนบุตรมัทตะ(มธ 4:1-11)
ธา ซึ่ งเป นบุ ตรนาธั น ซึ่ งเป น
พระเยซู ประกอบด วยพระ
บุตรดาวิด
วิ ญ ญาณบริ สุ ทธิ์ ได เสด็ จ
32 ซึ่ งเป นบุ ตรเจสซี ซึ่ งเป น กลับไปจากแมน้ําจอรแดน และ
บุ ตรโอเบด ซึ่ งเป นบุ ตรโบ- พระวิ ญญาณได ทรงนําพระองค
อาส ซึ่ งเปนบุตรสัลโมน ซึ่ งเปน ไปในถิ่ นทุรกันดาร
บุตรนาโซน
2 ทรงถู กพญามารทดลองถึ ง
33 ซึ่ งเป นบุ ตรอั มมี นาดั บ ซึ่ ง สี่ สิบวัน ในวันเหลานั้ นพระองค
เป นบุ ตรราม ซึ่ งเป นบุ ตรเฮส- มิ ได เสวยอะไรเลย และเมื่ อสิ้ น
โรน ซึ่ งเปนบุตรเปเรศ ซึ่ งเปน สี่ สิบวันแลว พระองคทรงอยาก
บุตรยูดาห
พระกระยาหาร
34 ซึ่ งเป นบุ ตรยาโคบ ซึ่ งเป น 3พญามารจึงทูลพระองควา "ถา
บุ ตรอิ สอั ค ซึ่ งเป นบุ ตรอั บรา- ท า นเป น พระบุ ต รของพระเจ า
ฮัม ซึ่ งเปนบุตรเทราห ซึ่ งเปน จงสั่ งก อนหิ นนี้ ให กลายเป น
บุตรนาโฮร
ขนมปง"
35 ซึ่ งเป นบุ ตรเสรุ ก ซึ่ งเป น 4 ฝ ายพระเยซู ต รั สตอบมารว า
บุตรเรกู ซึ่ งเปนบุตรเปเลก ซึ่ ง "มีพระคัมภีรเขียนไววา `มนุษย
เป นบุ ตรเอเบอร ซึ่ งเป นบุ ตร จะบํารุ งชี วิตด วยอาหารสิ่ งเดี ยว
เซลาห
ก็หามิได แตบํารุงดวยพระวจนะ
36 ซึ่ งเป นบุ ตรเคนั น ซึ่ งเป น ทุกคําของพระเจา'"
บุ ตรอารฟาซั ด ซึ่ งเป นบุ ตร 5แลวพญามารจึ งนําพระองคขึ้น
เชม ซึ่ งเปนบุตรโนอาห ซึ่ งเปน ไปยั งภู เขาที่ สู ง สําแดงบรรดา
บุตรลาเมค
ราชอาณาจั ก รทั่ วพิ ภ พในขณะ
37 ซึ่ งเป นบุ ตรเมธู เสลาห ซึ่ ง เดียวใหพระองคทอดพระเนตร
เป นบุ ตรเอโนค ซึ่ งเป นบุ ตร 6แล วพญามารไดทูลพระองค วา
ยาเรด ซึ่ งเป นบุตรมาหะลาเลล "อํานาจทั้ งสิ้ นนี้ และสงาราศี ของ
ซึ่ งเปนบุตรเคนัน
ราชอาณาจักรนั้ นเราจะยกใหแก
38 ซึ่ งเป นบุ ตรเอโนช
ซึ่ ง ท าน เพราะว ามอบเป นสิ ทธิ ไว
เป นบุ ตรเสท
ซึ่ งเป นบุ ตร แก เราแลว และเราปรารถนาจะ
อาดั ม
ซึ่ งเป นบุ ตรพระ ใหแกผู ใดก็จะใหแกผู นั้ น
เจา
7เหตุ ฉะนั้ น ถ าท านจะกราบ

4

(31) 2 ซมอ 5:14; 1 พศด 3:5 (32) นรธ 4:18 (34) ปฐก 11:24 (36) ปฐก 5:6-32
(38) ปฐก 5:1-2 (1) อสย 11:2; อสค 3:12; มธ 4:1-11 (2) อพย 34:28; 1 พกษ 19:8
(3) มก 3:11; ยน 20:31 (4) พบญ 8:3 (6) ยน 12:31; 14:30; วว 13:2, 7
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ลูกา 4
หนา 2036
นมัสการเรา สรรพสิ่ งนั้ นจะเปน ฤทธิ์ เดชแห งพระวิ ญญาณยั ง
ของทานทั้ งหมด"
แคว นกาลิ ลี และกิตติ ศัพท ของ
8 ฝ ายพระเยซู ต รั สตอบมารว า พระองค เลื่ องลื อไปตามถิ่ นโดย
"อ ายซาตาน จงถอยไปขางหลั ง รอบ
เรา เพราะมี พระคั มภี ร เขี ยนไว 15 พระองค ทรงสั่ งสอนใน
ว า `จงนมั สการองค พระผู เป น ธรรมศาลาตางๆของเขา และได
เจ าผู เป นพระเจ าของท าน และ รั บความสรรเสริ ญจากคนทั้ ง
ปรนนิบัติพระองคแตผู เดียว'"
ปวง
9 แล วมารจึ ง นํา พระองค ไ ปยั ง
พระเยซูเสด็จกลับไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และให พระองค
ธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ
ประทั บอยู ที่ ยอดหลั ง คาพระ 16 แล วพระองค เสด็ จมาถึ ง
วิ หาร
แล วทู ลพระองค ว า เมื องนาซาเร็ ธ เป นที่ ซึ่ งพระ
"ถาทานเปนพระบุตรพระเจา จง องค ทรงเจริ ญวั ยขึ้ น พระองค
โจนลงไปจากที่ นี่ เถิด
เสด็ จเข าไปในธรรมศาลาในวั น
10 เพราะพระคั ม ภี ร มี เขี ยนไว สะบาโตตามเคย และทรงยืนขึ้ น
ว า `พระองค จะรั บสั่ งเหล าทู ต เพื่ อจะอานพระคัมภีร
สวรรค ของพระองคในเรื่ องท าน 17 เขาจึ งส งพระคั ม ภี ร อิ สยาห
ใหปองกันรักษาทานไว'
ศาสดาพยากรณ ให แก พระองค
11 และ `เหลาทู ตสวรรค จะเอา เมื่ อพระองค ทรงคลี่ หนั งสื อนั้ น
มื อประคองชูท านไว เกรงวาใน ออก ก็คนพบขอที่ เขียนไววา
เวลาหนึ่ งเวลาใดเท าของท านจะ 18 `พระวิ ญญาณแห งองค พระ
กระแทกหิน'"
ผู เป น เจ า สถิ ตอยู บนข า พเจ า
12 พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบมารว า เพราะว าพระองค ได ทรงเจิ มตั้ ง
"มี คํากล าวไว ว า `อย าทดลอง ข าพเจ าไว ให ประกาศข าวประองค พระผู เป นเจ าผู เปนพระเจ า เสริ ฐแกคนยากจน พระองค ได
ของทาน'"
ทรงใช ข าพเจ าให รั กษาคนที่
13 เมื่ อพญามารทํา การทดลอง ชอกช้ําระกําใจ ให ร องประกาศ
ทุกอยางสิ้ นแลว จึงละพระองค อิ สรภาพแก บรรดาเชลย ให
ไปชั่ วคราว
ประกาศแก ค นตาบอดว าจะได
พระเยซูทรงประกอบดวย
เห็ นอี ก ให ปล อยผู ฟกช้ํ า เป น
พระวิญญาณในแควนกาลิลี
อิสระ
14 พระเยซู ได เสด็ จกลั บไปด วย 19 และให ประกาศป แห งความ
(8) พบญ 6:13; 10:20; มธ 4:10 (9) มธ 4:5-7 (10) สดด 91:11-12
(12) พบญ 6:16 (13) ยน 14:30; ฮบ 4:15; ยก 4:7 (14) มธ 4:12, 24; ยน 4:43
(15) อสย 52:13; มธ 4:23 (16) มธ 2:23; มก 1:21 (18) อสย 61:1-2; ดนล 9:24
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หนา 2037
ลูกา 4
โปรดปรานขององค พระผู เป น มากทั่ วแผนดิน
เจา'
26 และเอลี ยาห มิ ได รั บใช ให ไป
20 แล วพระองค ทรงม วนหนั ง- หาหญิ งม ายคนใด
เว นแต
สื อส งคื นให แก เจ าหน าที่ แล ว หญิ งม ายคนหนึ่ งในบ านศาเรทรงนั่ งลงและตาของคนทั้ งปวง ฟทแควนเมืองไซดอน
ในธรรมศาลาก็เพงดูพระองค
27 และมี คนโรคเรื้ อนหลายคน
21 พระองคจึ งเริ่ มตรั สแก เขาวา ในพวกอิ สราเอลคราวเอลี ชา
"คั มภี ร ตอนนี้ ที่ ท านได ยินกั บหู ศาสดาพยากรณ แต ไม มี ผู ใด
ของทานก็สําเร็จในวันนี้ แลว"
ได รั บการรั ก ษาให ห ายโรคนั้ น
22 คนทั้ งปวงก็ เป น พยานรั บ เลย เวนแตนาอามานชาวซีเรีย"
รองคําของพระองค และประ- 28 เมื่ อคนทั้ งปวงในธรรมศาลา
หลาดใจดวยถอยคําอันประกอบ ไดยินดังนั้ นก็โกรธยิ่ งนัก
ดวยคุณซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ 29 จึ ง ลุ ก ขึ้ นผลั ก พระองค อ อก
ของพระองค และวา "คนนี้ เปน จากเมื อง พาไปยั งแงของเงื้ อม
บุตรชายของโยเซฟมิใชหรือ"
เขาที่ เมื องของเขา ซึ่ งตั้ งอยู บน
23 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า เนิ นนั้ น หมายจะผลั กพระองค
"ท านทั้ งหลายจะกล าวคําสุ ภา- ลงไป
ษิ ตข อนี้ แก เราเป นแน คื อว า 30 แต พระองค ทรงดําเนิ นผ าน
`หมอจงรั กษาตั วเองเถิ ด คื อ ทามกลางเขาพนไป
บรรดาการซึ่ งเราได ยิ นว า ท าน
พระเยซูทรงขับพวกผี
ได กระทําในเมื องคาเปอรนาอุ ม
ในเมืองคาเปอรนาอุม
จงกระทํ า ในเมื องของตนที่ นี่
(มก 1:23-26)
ดวย'"
31 พระองค เสด็ จลงไปถึ งเมื อง
24 พระองค ตรั สว า "เราบอก คาเปอรนาอุ มแคว นกาลิ ลี และ
ความจริงแกทานทั้ งหลายวา ไม ได สั่ งสอนเขาทั้ งหลายทุ ก วั น
มี ศาสดาพยากรณ ค นใดได รั บ สะบาโต
การตอนรับในบานเมืองของตน
32 คนทั้ ง ปวงก็ อั ศจรรย ใจด วย
25 แต เราบอกความจริ งแก ท าน การสอนของพระองค เพราะคํา
ทั้ งหลายวา มีหญิงมายหลายคน ของพระองค ประกอบด วยอํา ในพวกอิ ส ราเอลคราวเอลี ยาห นาจ
เมื่ อท องฟ าป ดเสี ยถึ งสามป กั บ 33 มี ชายคนหนึ่ งในธรรมศาลา
หกเดื อ นจึ ง เกิ ด กั น ดารอาหาร ที่ มี ผี โสโครกเข าสิ ง เขาร อง
(21) มธ 1:22; กจ 13:29 (22) สดด 45:2 (23) มธ 4:13 (24) มธ 13:57; มก 6:4
(25) 1 พกษ 17:9; ยก 5:17 (27) 2 พกษ 5:1 (28) ลก 6:11 (29) ลก 17:25
(30) ยน 8:59 (31) มธ 4:13; มก 1:21 (32) มธ 7:28-29; ลก 4:36 (33) มก 1:23
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ลูกา 4, 5
หนา 2038
เสียงดัง
เจ็บ ทรงหามไข ไขก็หาย และ
34 กล าวว า "ไฮ พระเยซู ชาว ในทั นใดนั้ นแม ยายของซี โมนก็
นาซาเร็ธ ปลอยเราไว เราเกี่ ยว ลุกขึ้ นปรนนิบัติเขาทั้ งหลาย
ข องอะไรกั บท านเล า ท านมา 40 ครั้ นเวลาตะวั นยอแสง ใคร
เพื่ อจะทําลายเราหรื อ เรารู ว า มี ค นเจ็ บเป นโรคต างๆก็ พามา
ท านเป นผู ใด ท านคื อองค บริ - หาพระองค พระองค ก็ ทรงวาง
สุทธิ์ ของพระเจา"
พระหั ตถ ถู กต องเขาทุ กคน ให
35 พระเยซู จึ ง ตรั ส ห า มมั น ว า เขาหายโรค
"จงนิ่ งเสี ย ออกมาจากเขาซิ " 41 ผี ก็ ออกมาจากคนหลายคน
เมื่ อผี นั้ นได ทํ า ให เขาล มลง ด วย ร องว า "ท านเป นพระ
ท ามกลางประชาชนแล ว ก็ออก คริ สต พระบุ ตรของพระเจ า"
มาจากเขา แต มิ ได ทําอั นตราย ฝ ายพระองค ก็ ทรงห ามมิ ให มั น
เขาเลย
พู ด เพราะว ามั นรู แล วว าพระ
36 คนทั้ งปวงก็ ประหลาดใจนั ก องคเปนพระคริสต
พูดกันวา "คํานี้ เปนอยางไรหนอ 42 ครั้ นรุ งเช า พระองค เสด็ จ
เพราะว า ท า นได สั่ งผี โ สโครก ออกไปยั งที่ เปลี่ ยว ประชาชน
ด วยสิ ท ธิ อํ า นาจและด ว ยฤทธิ์ เที่ ยวเสาะหาพระองค ครั้ นพบ
เดช มันก็ออกมา"
แล วก็ หน วงเหนี่ ยวพระองค ไว
37 กิ ตติศัพท ของพระองค จึ งได ไมใหไปจากเขา
เลื่ องลื อ ไปทุ ก ตํ า บลที่ อยู รอบ 43 แต พระองค ต รั ส แก เ ขาว า
นั้ น
"เราต องไปประกาศเรื่ อ งอาณา
พระเยซูทรงเทศนา
จักรของพระเจ าแก เมืองอื่ นด วย
เพราะว าที่ เราได รั บใช มาก็
และรักษาคนเจ็บปวย
เพราะเหตุนี้ เอง"
(มธ 8:14-17)
44 พระองค ทรงประกาศใน
(มก 1:29-38)
38 ฝ ายพระองค ทรงลุ กขึ้ นออก ธรรมศาลาทั่ วแควนกาลิลี
การจับปลาอยางมหัศจรรย
จากธรรมศาลา เสด็ จเข าไปใน
ทรงเรียกเปโตร
เรื อนของซี โมน แม ยายซี โมน
ต อมา ครั้ นเมื่ อประชาชน
ปวยเปนไขหนัก เขาทั้ งหลายจึง
กํ า ลั ง เบี ย ดเสี ยดพระองค
อ อ นวอนพระองค ใ ห ช วยหญิ ง
เพื่ อฟ ง พระวจนะของพระเจ า
นั้ น
39 พระองค ท รงยื น อยู ข า งคน พระองค ท รงยื น อยู ที่ ฝ งทะเล

5

(34) สดด 16:10; อสย 49:7; ดนล 9:24 (38) มธ 8:14; มก 1:29 (39) ลก 8:24
(40) มธ 8:16; มก 1:32 (41) มก 1:25; ลก 4:34; กจ 8:7 (42) มก 1:35-38; ลก 9:10
(43) มก 1:14; ยน 9:4 (44) มธ 4:23; มก 1:39 (1) มธ 4:18; มก 1:16; ยน 1:40-42
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หนา 2039
ลูกา 5
สาบเยนเนซาเรท
องคเปนคนบาป"
2 และพระองค ทอดพระเนตร 9เพราะว าเขากั บคนทั้ งหลายที่
เห็ นเรื อสองลํา จอดอยู ริ มฝ ง อยู ด วยกั นประหลาดใจด วย
ทะเลสาบนั้ น แตชาวประมงขึ้ น ปลาเปนอันมากที่ เขาจับไดนั้ น
จากเรือแลวกําลังซักอวนอยู
10 ยากอบและยอห น บุ ต รชาย
3พระองคจึ งเสด็ จลงเรื อลําหนึ่ ง ของเศเบดี ผู รวมงานกับซีโมนก็
เป นเรื อของซี โมน และทรงขอ ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซู
ให เขาถอยไปจากฝ งหน อยหนึ่ ง ตรั สแก ซี โมนว า "อย ากลั วเลย
แล วพระองค ทรงนั่ งลงสอน ตั้ งแตนี้ ไปทานจะเปนผู จับคน"
ประชาชนจากเรือนั้ น
11 เมื่ อเขานํา เรื อมาถึ ง ฝ งแล ว
4 เมื่ อพระองค ตรั ส สอนเสร็ จ เขาก็ ละทิ้ งสิ่ งสารพั ด และตาม
แลว จึงตรัสแกซีโมนวา "จงถอย พระองคไป
ออกไปที่ น้ําลึ กหย อนอวนต างๆ
พระเยซูทรงรักษา
ลงจับปลา"
ชายโรคเรื้ อนใหหาย
5 ซี โมนทู ลตอบพระองค ว า
(มธ 8:2-4)
"พระอาจารยเจาขา ขาพระองค
(มก 1:40-44)
ทั้ งหลายทอดอวนคื นยั งรุ ง ไม 12 ตอมาเมื่ อพระองคทรงอยู ใน
ได อะไรเลย แต ข าพระองค จะ เมืองหนึ่ ง ดูเถิด มีคนเปนโรค
หย อนอวนลงตามพระดํารั สของ เรื้ อนเต็ มทั้ งตั ว เมื่ อเขาเห็ น
พระองค"
พระเยซู ก็ ซบหน าลงถึ งดิ นอ อน
6เมื่ อเขาหย อนลงแล ว ก็ ล อม วอนทู ลพระองค ว า "พระองค
ปลาไว เปนอันมาก จนอวนของ เจาขา เพียงแตพระองคจะโปรด
เขาขาด
ก็ จะทรงบั น ดาลให ข าพระองค
7เขาจึ งทําสําคั ญแก ผู ร วมงานที่ สะอาดได"
อยู ใ นเรื อ อี ก ลํา หนึ่ งให ม าช วย 13 พระองค ทรงยื่ นพระหั ตถ ถูก
เขาก็มาชวย แลวไดปลาเต็มเรือ ต องเขาแล วตรั สว า "เราพอใจ
ทั้ งสองลํา จนเรือเริ่ มจมลง
แล ว จงสะอาดเถิ ด" ในทั นใด
8 ฝ า ยซี โมนเปโตรเมื่ อเห็ น ดั ง นั้ น โรคเรื้ อนของเขาก็หาย
นั้ น ก็ กราบลงที่ พระชานุ ของ 14 พระองค จึ ง กํ า ชั บเขาไม ใ ห
พระเยซูทูลวา "โอ พระองคเจา บอกผู ใด และตรัสวา "แตจงไป
ข า ขอเสด็ จไปให ห างจากข า แสดงตั วแก ปุโรหิ ต และถวาย
พระองค เถิ ด เพราะว าข าพระ เครื่ องบู ชาสําหรั บคนที่ หายโรค
(3) ยน 8:2 (4) ยน 21:6 (5) สดด 33:9; ยน 21:3 (8) 2 ซมอ 6:9; 1 พกษ 17:18
(9) มก 5:42; 10:24, 26 (10) มธ 4:19; มก 1:17 (11) มธ 4:20; มก 1:18; ลก 9:59
(12) ลนต 13:14; มธ 8:2-4 (13) มธ 20:34; ลก 8:44 (14) ลนต 13:1; มธ 8:4
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ลูกา 5
หนา 2040
เรื้ อนแล วตามซึ่ งโมเสสได สั่ งไว พระพักตรพระเยซู
เพื่ อเป นหลั กฐานต อคนทั้ ง 20 เมื่ อพระองค ทอดพระเนตร
หลายวาเจาหายโรคแลว"
เห็ นความเชื่ อของเขาทั้ งหลาย
15 แตกิตติศัพท ของพระองคยิ่ง พระองค จึ งตรั ส กั บคนอั ม พาต
เลื่ องลื อไป และประชาชนเป น วา "บุรุษเอย บาปของเจาไดรับ
อั นมากมาชุ ม นุ มกั นเพื่ อจะฟ ง การอภัยแลว"
พระองค และรั บการรั กษาโรค 21 ฝ ายพวกธรรมาจารย และ
ตางๆของเขา
พวกฟาริสีเริ่ มคิดในใจวา "คนนี้
16 แต พระองค เสด็ จออกไปใน ที่ พู ดหมิ่ นประมาทเป นผู ใดเล า
ที่ เปลี่ ยว และทรงอธิษฐาน
ใครจะยกความผิ ด บาปได เ ว น
ทรงรักษาคนอัมพาต
แตพระเจาเทานั้ น"
22 แต เ มื่ อพระเยซู ท รงทราบ
(มธ 9:2-8)
ความคิ ดของเขา พระองค จึ ง
(มก 2:1-12)
17 คราวนั้ นวั น หนึ่ งเมื่ อพระ ตรั สแก เขาว า "ไฉนท านทั้ ง
องคทรงสั่ งสอนอยู มีพวกฟาริสี หลายจึงคิดในใจอยางนี้
และพวกธรรมาจารย ฝ า ยพระ 23 ที่ จะว า `บาปของเจ าได รั บ
ราชบัญญั ตินั่ งอยู ดวย เปนผู มา การอภัยแลว' หรือจะวา `จงลุก
จากทุ กเมื องในแคว นกาลิ ลี ขึ้ นเดิ นไปเถิ ด' นั้ นข างไหนจะ
แควนยูเดีย และจากกรุงเยรูซา- งายกวากัน
เล็ ม ฤทธิ์ เดชขององค พระผู 24 แต เพื่ อท านทั้ งหลายจะได รู
เป น เจ าก็ สถิ ตอยู เพื่ อจะรั กษา วา บุตรมนุษยมีฤทธิ์ อํานาจใน
โลกที่ จะโปรดยกความผิ ด บาป
เขาใหหายโรค
18 และดู เถิ ด มี ผู หามคนอั ม- ได" (พระองคจึงตรัสสั่ งคนอัมพาตคนหนึ่ งนอนบนที่ นอน และ พาตวา) "เราสั่ งเจาวา จงลุกขึ้ น
เขาหาช องที่ จะหามคนอั มพาต ยกที่ นอนไปบานของเจาเถิด"
นั้ นเข ามาวางตรงพระพักตรของ 25 ในทันใดนั้ น เขาจึงลุกขึ้ นตอ
หนาคนทั้ งปวง ยกที่ นอนซึ่ งเขา
พระองค
19 เมื่ อหาช องเอาเข า มาไม ได ไดนอนนั้ น กลับไปบานของตน
เพราะคนมาก เขาจึ งขึ้ นไปบน พลางรองสรรเสริญพระเจา
ดาดฟ าหลั งคาบ าน หย อนคน 26 คนทั้ งปวงก็ อั ศจรรย ใจและ
อั มพาตลงมาทั้ งที่ นอนตามช อง ไดสรรเสริญพระเจา ตางเต็มไป
กระเบื้ องตรงกลางหมู คนต อ ดวยความกลั วและพู ดว า "วันนี้
(15) มก 1:45; มธ 4:25 (16) มธ 14:23; มก 1:35; ลก 6:12 (18) มธ 9:2-8; มก 2:3
(19) มธ 15:30 (21) สดด 32:5; อสย 43:25; มธ 9:3; มก 2:6 (22) ลก 9:47; ยน 2:25
(24) มก 2:11; ลก 7:14 (25) ลก 17:15, 18; กจ 3:8 (26) ลก 1:65; 7:16
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หนา 2041
ลูกา 5
เราไดเห็นสิ่ งแปลกประหลาด"
ฟาริ สี ก็ ถือเหมื อนกั น แต สาวก
ทรงเรียกเลวี
ของทานกินและดื่ ม"
34 ฝ า ยพระองค ตรั ส แก เ ขาว า
(มธ 9:9)
"ท านจะให สหายของเจ าบ าวอด
(มก 1:13-14)
27 ภายหลั ง เหตุ ก ารณ เ หล า นี้ อาหารเมื่ อเจ าบ าวยั งอยู กั บเขา
พระองค ได เสด็ จออกไป และ กระนั้ นหรือ
ทอดพระเนตรเห็ นคนเก็ บภาษี 35 แต วั น นั้ นจะมาถึ ง เมื่ อเจ า
คนหนึ่ งชื่ อเลวี นั่ งอยู ที่ ด านเก็ บ บ าวจะต องจากสหายไป ในวั น
ภาษี พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า นั้ นสหายจะถืออดอาหาร"
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
"จงตามเรามาเถิด"
28 เขาก็ละทิ้ งสิ่ งสารพัด ลุกขึ้ น
เสื้ อและถุงหนัง
ตามพระองคไป
(มธ 9:16-17)
29 เลวี ได จั ดให มี การเลี้ ยงใหญ
(มก 2:21-22)
ในเรื อนของตนเพื่ อเปนเกี ยรติ- 36 พระองค ยั งตรั สคําอุ ปมาข อ
ยศแก พระองค มี คนมากมาย หนึ่ งแกเขาดวยวา "ไมมีผู ใดฉีก
เป นคนเก็ บภาษี และคนอื่ นๆมา ท อ นผ า จากเสื้ อใหม มาปะเสื้ อ
เอนกายลงรับประทานดวยกัน
เก า ถ าทําอย างนั้ นเสื้ อใหม นั้ น
30 ฝ ายพวกธรรมาจารย ของเขา จะขาดเสี ยไป ทั้ งท อนผ าที่ เอา
และพวกฟาริ สี กระซิ บบ นติ พวก มาจากเสื้ อใหมนั้ นก็ จะไมสมกับ
สาวกของพระองควา "เหตุไฉน เสื้ อเกาดวย
พวกท า นมากิ นและดื่ มร วมกั บ 37 ไม มี ผู ใดเอาน้ํ า องุ นใหม มา
พวกเก็บภาษีและพวกคนบาป"
ใสในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้ น
31 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "คน น้ํา องุ นใหม จะทําให ถุ งหนั งเก า
ปกติไมตองการหมอ แตคนเจ็บ ขาดไป และน้ํ า องุ นจะรั่ ว ถุ ง
ตองการหมอ
หนังก็จะเสียไปดวย
32 เรามิ ได มาเพื่ อจะเรี ยกคนที่ 38 แต น้ํ า องุ นใหม ต องใส ในถุ ง
เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียก หนังใหม ทั้ งสองจะถนอมรักษา
คนบาปใหกลับใจเสียใหม"
ดวยกันได
33 เขาทั้ งหลายทู ล พระองค ว า 39 ไม มี ผู ใดเมื่ อดื่ มน้ํ า องุ นเก า
"ทํ า ไมพวกศิ ษย ของยอห น ถื อ แลว จะอยากไดน้ําองุ นใหมทัน
อดอาหารเนื อ งๆและอธิ ษฐาน ที เพราะเขาวา `ของเกานั้ นก็ดี
อ อนวอน และศิ ษย ของพวก กวา'"
(27) มธ 9:9-17; มก 2:13-22; ลก 9:59; ยน 12:26 (28) มธ 4:22; 19:27; มก 10:28
(29) มธ 9:9; มก 2:15 (30) มธ 11:19; ลก 15:2; กจ 23:9 (32) มธ 9:13; 1 ทธ 1:15
(33) มธ 9:14; มก 2:18; ลก 7:33 (34) ยน 3:29 (36) มธ 9:16-17; มก 2:21-22
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ลูกา 6
หนา 2042
พระเยซูเปนเจาเปนใหญ
หนึ่ งมือขวาลีบ
7ฝ ายพวกธรรมาจารย และพวก
เหนือวันสะบาโต
ฟาริ สี คอยดู พระองค ว า พระ
(มธ 12:1-8)
องค จะทรงรั ก ษาเขาในวั น สะ(มก 2:23-28)
ตอมา ในวันสะบาโตที่ สอง บาโตหรือไม เพื่ อจะหาเหตุฟอง
หลั งจากวั นแรกนั้ น พระ พระองคได
องค กําลั งเสด็ จไปที่ ในนา และ 8แตพระองคทรงทราบความคิด
พวกสาวกของพระองคก็เด็ ดรวง ของเขา จึ งตรั สแก คนมื อลี บ
นั้ นว า "จงลุ กขึ้ นมายื นอยู ข าง
ขาวขยี้ กิน
2 บางคนในพวกฟาริ สี จึ งกล าว หนา" เขาก็ลุกขึ้ นยืน
แก เขาว า "ทําไมพวกท านจึ งทํา 9 แล วพระเยซู ตรั สกั บเขาทั้ ง
การซึ่ งพระราชบั ญญั ติห ามไว ใน หลายว า "เราจะถามท านทั้ ง
หลายว า ในวั นสะบาโตให ถู ก
วันสะบาโต"
ต
องตามพระราชบั ญญั ติ ควรจะ
3พระเยซูตรัสตอบเขาว า "ทาน
ทั้ งหลายยั งไม ได อ านเรื่ องนี้ อี ก ทําการดีหรื อทําการราย จะชวย
หรื อ ที่ ดาวิ ดได กระทําเมื่ ออด ชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตดี"
อยาก ทั้ งท านและพรรคพวก 10 พระองค จึ ง ทอดพระเนตรดู
ทุกคนโดยรอบ แลวตรัสกับชาย
ดวย
4คื อท านได เข าไปในพระนิ เวศ คนนั้ นว า "จงเหยี ยดมื อออก
ของพระเจ า และรั บประทาน เถิด" เขาก็กระทําตาม และมือ
ขนมป ง หน า พระพั ก ตร ทั้ งให ของเขาก็ ห ายเป น ปกติ เ หมื อ น
พรรคพวกดวย ซึ่ งพระราชบัญ- มืออีกขางหนึ่ ง
ญั ติ ห า มไม ใ ห ใ ครรั บประทาน 11 แต คนเหล านั้ นต างก็ มี ความ
เดื อดดาล และปรึ กษากั นว าจะ
เวนแตพวกปุโรหิตเทานั้ น"
5 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า กระทําอยางไรแกพระเยซูได
ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน
"บุ ต รมนุ ษย เ ป น เจ า เป น ใหญ
(มธ 10:2-4)
เหนือวันสะบาโตดวย"
(มก 3:13-19)
ทรงรักษาชายมือลีบ
12 ตอมาคราวนั้ นพระองคเสด็จ
(มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
6ตอมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ่ ง ไปที่ ภู เขาเพื่ อจะอธิ ษฐาน และ
พระองค เ สด็ จเข าไปในธรรม ไดอธิษฐานตอพระเจาคืนยังรุ ง
ศาลาและสั่ งสอน ที่ นั่ นมีชายคน 13 ครั้ นรุ งเช าแล วพระองค ทรง

6

(1) มธ 12:1-8; มก 2:23-28 (2) อพย 20:10 (3) 1 ซมอ 21:6 (4) ลนต 24:9
(6) มธ 12:9-14; มก 3:1-6; ลก 13:14 (7) ลก 13:14; 14:1 (8) มธ 9:6; ยน 2:24
(9) ยน 7:23 (12) มธ 14:23; มก 1:35; ลก 5:16; 9:18; 11:1 (13) มธ 10:1; ยน 6:70
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หนา 2043
ลูกา 6
เรี ยกสาวกของพระองค แล ว เหล าสาวกของพระองค ต รั สว า
ทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู "ทานทั้ งหลายที่ เป นคนยากจนก็
สาวกนั้ น ที่ พระองคทรงเรียกวา เป นสุข เพราะว าอาณาจั กรของ
อัครสาวก
พระเจาเปนของทาน
14 คือซีโมน (ที่ พระองคทรงให 21 ท านทั้ งหลายที่ อดอยากเวลา
ชื่ ออี กว า เปโตร) อั นดรูวน อง นี้ ก็ เป นสุ ข เพราะว าท านจะได
ชายของเปโตร ยากอบและ อิ่ มหนํา ท านทั้ งหลายที่ ร องไห
ยอหน ฟลิปและบารโธโลมิว
เวลานี้ ก็ เป นสุ ข เพราะว าท าน
15 มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตร จะไดหัวเราะ
ชายของอั ลเฟอั ส ซี โมนที่ เรี ยก 22 ท านทั้ งหลายจะเป นสุ ขเมื่ อ
วา เศโลเท
คนทั้ งหลายจะเกลี ย ดชั ง ท า น
16 ยู ด าสน อ งชายของยากอบ และจะไล ท า นออกจากพวกเขา
และยู ด าสอิ ส คาริ โอทที่ เป น ผู และจะประณามท าน และจะ
ทรยศพระองคดวย
เหยี ยดชื่ อของท านว าเป นคนชั่ ว
17 แล วพระองค กั บอั ครสาวกก็ ช า
เพราะท านเห็ นแก บุ ตร
ลงมายื น ณ ที่ ราบแห งหนึ่ ง มนุษย
พร อมกั บหมู สาวกของพระองค 23 ในวั นนั้ นท านทั้ งหลายจงชื่ น
และประชาชนเป นอั นมากซึ่ งมา ชมและเต น โลดด วยความยิ น ดี
จากทั่ วแควนยู เดีย กรุ งเยรู ซา- เพราะ ดูเถิด บําเหน็จของทานมี
เล็ ม และจากตําบลชายทะเลใน บริ บู รณ ในสวรรค เพราะว า
เขตเมื องไทระและเมื องไซดอน บรรพบุ รุ ษของเขาได กระทํ า
เพื่ อ จะฟ งพระองค และให พระ อย า งนั้ นแก พวกศาสดาพยาองคทรงรักษาโรคของเขา
กรณเหมือนกัน
18 และบรรดาคนที่ ตองทนทุ กข 24 แต วิบั ติ แก เจ าทั้ งหลายที่ มั่ ง
เพราะผีโสโครก เขาก็ ไดรั บการ มี เพราะว าเจ าได รั บสิ่ งที่ เล า
รักษาใหหายดวย
โลมใจแลว
19 ประชาชนตางก็ พยายามที่ จะ 25 วิ บั ติ แ ก เ จ า ทั้ งหลายที่ อิ่ ม
ถูกตองพระองค เพราะวามีฤทธิ์ หนําแล ว เพราะว าเจ าจะอด
ซ า นออกจากพระองค รั กษาเขา อยาก วิ บั ติ แก เจ าทั้ งหลายที่
ใหหายทุกคน
หั วเราะเวลานี้ เพราะว าเจ าจะ
ความสุขอันเป ยมลน
เปนทุกขและรองไห
20 พระองค ทอดพระเนตรแลดู 26 วิ บั ติ แก เจ าทั้ งหลายเมื่ อคน
(14) ยน 1:42 (16) ลก 22:3-6; ยด 1:1 (17) มธ 4:25; มก 3:7-8 (19) มธ 9:21
(20) มธ 5:3; ลก 6:20 (21) สดด 126:5; อสย 55:1 (22) มธ 5:11 (23) มธ 5:12
(24) อมส 6:1; มธ 6:2 (25) สภษ 14:13; อสย 65:13 (26) ยน 15:19; 1 ยน 4:5
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ทั้ งหลายจะยอว าเจ าดี เพราะ อี ก จะนั บว าเป นคุ ณอะไรแก
บรรพบุ รุ ษของเขาได กระทํ า ท าน ถึ งแม คนบาปก็ ยั งให คน
อย างนั้ นแก ผู พยากรณ เท็ จ บาปยื ม โดยหวั ง ว าจะได รั บคื น
เหมือนกัน
จากเขาอีกเทากัน
27 แต เ ราบอกท า นทั้ งหลายที่ 35 แต จงรั ก ศั ตรู ของท า นทั้ ง
กําลั งฟ งอยู วา จงรั กศั ตรู ของ หลาย และทําการดีตอเขา จงให
ท าน จงทําดี แก ผู ที่ เกลี ยดชั ง เขายื มโดยไม หวั งที่ จะได คื นอี ก
ทาน
บําเหน็ จของท านทั้ งหลายจึ งจะ
28 จงอวยพรแก คนที่ แช งด า มี บริ บูรณ และท านทั้ งหลายจะ
ทาน จงอธิษฐานเพื่ อคนที่ เคี่ ยว เป นบุ ตรของผู สู งสุ ด เพราะว า
เข็ญทาน
พระองค ยังทรงโปรดแก คนอก29 ผู ใดตบแก มของท านข าง ตัญูและคนชั่ ว
หนึ่ ง จงหั นอี กข างหนึ่ งให เขา 36 เหตุฉะนั้ น ทานทั้ งหลายจงมี
ด วย และผู ใดริ บเอาเสื้ อคลุ ม ความเมตตากรุณา เหมือนอยาง
ของท านไป
ถ าเขาจะเอา พระบิ ดาของทานมี พระทัยเมตเสื้ อดวยก็อยาหวงหาม
ตากรุณา
30 จงใหแก ทุกคนที่ ขอจากท าน 37 อยาวินิจฉัยโทษเขา และทาน
และถ าใครได ริ บเอาของของ ทั้ งหลายจะไมได ถูกวิ นิ จฉั ยโทษ
ทานไป อยาทวงเอาคืน
อย ากล าวโทษเขา และท านทั้ ง
31 จงปฏิ บั ติ ต อ ผู อื่ นอย างที่ หลายจะไม ถู กกล าวโทษ จงยก
ท านปรารถนาให เ ขาปฏิ บั ติ ต อ โทษให เขา และท านจะได รั บ
ทาน
การอภัยโทษ
32 แม วาท านทั้ งหลายรั กผู ที่ รั ก 38 จงให และทานจะไดรับดวย
ท าน จะนั บว าเป นคุ ณอะไรแก และในตั กของท านจะได รั บตวง
ท าน ถึ งแม คนบาปก็ ยั งรั กผู ที่ ด วยทะนานถ วนยั ดสั่ นแน นพู น
รักเขาเหมือนกัน
ล นใส ให เพราะว าท านจะตวง
33 ถ าท านทั้ งหลายทําดี แก ผู ที่ ใหเขาดวยทะนานอันใด จะตวง
ทําดี แก ท าน จะนั บว าเป นคุ ณ ใหทานดวยทะนานอันนั้ น"
อะไรแกทาน เพราะวาคนบาปก็ 39 พระองคตรัสกั บเขาทั้ งหลาย
กระทําเหมือนกัน
เปนคําอุปมาดวยวา "คนตาบอด
34 ถ าทานทั้ งหลายให ยืมเฉพาะ จะนําทางคนตาบอดไดหรือ ทั้ ง
แต ผู ที่ ท านหวั งจะได คื นจากเขา สองจะไมตกลงไปในบอหรือ
(27) อพย 23:4; สภษ 25:21 (28) ลก 23:24 (29) มธ 5:39-42 (30) พบญ 15:7-8
(31) มธ 7:12 (32) มธ 5:45 (34) มธ 5:42 (35) ลนต 25:35-37; สดด 37:26
(36) มธ 5:48; อฟ 4:32 (37) มธ 7:1-5 (38) สดด 79:12 (39) มธ 15:14; รม 2:19
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ลูกา 6, 7
40 ศิษยไมใหญกวาครู แตศิษย เรี ยกเราว า `พระองค เจ าข า
ทุ กคนที่ ไ ด รั บการฝ กสอนครบ พระองค เจ าข า' แต ไม กระทํา
แลวก็จะเปนเหมือนครูของตน
ตามที่ เราบอกนั้ น
41 เหตุ ไ ฉนท า นมองดู ผ งที่ ใน
เรือนที่ สรางบนศิลา
ตาพี่ น องของท าน แต ไม ยอม
(มธ 7:24-27)
พิ จารณาไม ทั้ ง ท อ นที่ อยู ใ นตา 47 ทุ กคนที่ มาหาเราและฟ งคํา
ของทานเอง
ของเรา และกระทําตามคํานั้ น
42 เหตุ ไ ฉนท านจึ งจะพู ด กั บพี่ เราจะแจ ง ให ท า นทั้ งหลายรู ว า
นองของทานวา `พี่ นองเอย ให เขาเปรียบเหมือนผู ใด
เราเขี่ ยผงออกจากตาของเธอ' 48 เขาเปรี ยบเหมื อนคนหนึ่ งที่
แตที่ จริงทานเองยังไมเห็นไมทั้ ง สรางเรือน เขาขุดลึกลงไป แลว
ท อนที่ อยู ในตาของท าน ท าน ตั้ งรากบนศิ ลา และเมื่ อน้ํ า มา
คนหนาซื่ อใจคด จงชักไมทั้ ง ทวม กระแสน้ําไหลเชี่ ยวกระทบ
ท อ นออกจากตาของท า นก อ น กระทั่ ง แต ทําให เรื อนนั้ นหวั่ น
แล ว ท า นจะเห็ น ได ถ นั ด จึ งจะ ไหวไม ได เพราะได ตั้ งรากบน
เขี่ ยผงออกจากตาพี่ น องของ ศิลา
ทานได
49 ส วนคนที่ ได ยิ นและมิ ได
43 ด วยว าต น ไม ดี ย อมไม เกิ ด กระทําตาม เปรี ยบเหมื อนคน
ผลเลว หรื อต นไม เลวย อมไม หนึ่ งที่ สร า งเรื อ นบนดิ นไม ก อ
เกิดผลดี
ราก เมื่ อกระแสน้ํ า ไหลเชี่ ยว
44 เพราะวาจะรู จั กตนไม ทุกต น กระทบกระทั่ ง เรื อนนั้ นก็ พั ง
ได ก็ เพราะผลของมั น เพราะว า ทลายลงทั นที และความพิ นาศ
เขายอมไมเก็บผลมะเดื่ อจากตน ของเรือนนั้ นก็ใหญยิ่งนัก"
ไม มี หนาม หรื อย อมไม เก็ บผล ทรงรักษาผู รับใชของนายรอย
องุ นจากพุ มไมหนาม
(มธ 8:5-13)
45 คนดี ก็ ย อมเอาของดี ออก
เมื่ อพระองค ต รั ส คํ า เหล า
จากคลั งดี แห งใจของตน และ
นั้ น ให คนทั้ งหลายฟ ง เสร็ จ
คนชั่ วก็ ยอมเอาของชั่ วออกจาก แล ว พระองค จึ งเสด็ จเข าไปใน
คลั งชั่ วแห งใจของตน ด วยใจ เมืองคาเปอรนาอุม
เต็มดวยอะไร ปากก็พูดออกมา 2มี ผู รั บใช ของนายร อยคนหนึ่ ง
อยางนั้ น
ที่ นายรั ก มากป วยเกื อ บจะตาย
46 เหตุ ไฉนท านทั้ งหลายจึ ง แลว

7

(40) มธ 10:24; ยน 13:16; 15:20 (41) มธ 7:3 (43) มธ 7:16-18, 20
(44) มธ 12:33 (45) มธ 12:34-35; สภษ 15:2, 28; 16:23; 18:21
(46) มลค 1:6; มธ 7:21; ลก 13:25 (47) มธ 7:24-27; ยน 14:21 (1) มธ 8:5-13
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หนา 2046
3เมื่ อนายร อยได ยิ นถึ งพระเยซู พระองค วา `จงทําสิ่ งนี้ ' เขาก็
จึ งใช ผู ใ หญ บางคนของพวกยิ ว ทํา"
ให ไปอ อนวอนเชิ ญพระองค 9เมื่ อพระเยซูทรงได ยินคําเหลา
เสด็จมารักษาผู รับใชของตน
นั้ นแลว ก็ประหลาดพระทัยดวย
4เมื่ อเขาเหล านั้ นมาถึ งพระเยซู คนนั้ น จึ งทรงเหลี ยวหลั งตรั ส
แลว เขาก็ออนวอนพระองคดวย กั บประชาชนที่ ตามพระองค มา
ใจร อนรนว า "นายร อยนั้ นเป น วา "เราบอกทานทั้ งหลายวา แม
คนสมควรที่ พระองค จะกระทํา ในพวกอิ สราเอล เราไม เคยพบ
การนั้ นใหทาน
ความเชื่ อมากเทานี้ "
5 เพราะว า ท า นรั ก ชนชาติ ของ 10 ฝ า ยคนที่ รั บใช ม านั้ นเมื่ อ
เราและท านได สร างธรรมศาลา กลั บไปถึ งบ านก็ ได เห็ นผู รั บใช
ใหเรา"
นั้ นหายเปนปกติแลว
6พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา เมื่ อ
บุตรชายของแมมาย
พระองค ไปเกื อบจะถึ งบ านแล ว
ไดฟ นคืนชีพที่ เมืองนาอิน
นายรอยจึงใชเพื่ อนฝูงไปหาพระ 11 ต อมา ในวั นรุ งขึ้ นพระองค
องคทูลวา "พระองคเจาขา อยา เสด็ จไปยั งเมื อ งหนึ่ ง ชื่ อ นาอิ น
ลําบากเลย เพราะวาขาพระองค เหล า สาวกของพระองค กั บคน
เป น คนไม สมควรที่ จะรั บเสด็ จ เป นอั นมากก็ ไปด วยกั นกั บพระ
พระองค เข าใต ช ายคาของข า องค
พระองค
12 เมื่ อพระองค ม าใกล ประตู
7เพราะเหตุ นั้ น ข าพระองค จึ ง เมื องนั้ น ดู เถิ ด มี คนหามศพ
คิ ด เห็ น ว า ไม ส มควรที่ ข า พระ ชายหนุ มคนหนึ่ งมา เป นบุ ตร
องค จะไปหาพระองค ด วย แต ชายคนเดี ยวของแม และนางก็
ขอพระองค ทรงตรั สสั่ ง และ เป นหญิงมาย ชาวเมืองเป นอั น
ผู รั บใช ของข าพระองค ก็ จะหาย มากมากับหญิงนั้ น
โรค
13 เมื่ อองค พ ระผู เป น เจ า ได
8ด วยว า ข า พระองค อ ยู ใต วิ นั ย ทอดพระเนตรเห็ น มารดานั้ น
ทหาร แต ก็ ยังมี ทหารอยู ใต บัง พระองค ท รงเมตตากรุ ณ าเขา
คั บบั ญชาของข าพระองค ข า และตรัสแกเขาวา "อยารองไห"
พระองคจะบอกแกคนนี้ วา `ไป' 14 แล วพระองคเสด็จเขาไปใกล
เขาก็ไป บอกแกคนนั้ นวา `มา' ถู กต องโลง คนหามศพนั้ นก็
เขาก็ มา บอกผู รั บใช ของข า หยุ ดยื นอยู พระองค จึ งตรั สว า
(7) สดด 33:9; 107:20 (8) มก 13:34
(13) พคค 3:32; ลก 8:52; ยน 11:35; ฮบ 4:15
(14) มก 5:41; ลก 8:54; ยน 11:43; กจ 9:40; รม 4:17

42_luk.pub
page 23

Friday, December 09, 2005 14:00

หนา 2047
ลูกา 7
"ชายหนุ มเอย เราสั่ งเจาวา ลุก รั กษาคนเป นอั นมากให หายจาก
ขึ้ นเถิด"
ความเจ็ บปวยและโรคต างๆและ
15 คนที่ ตายนั้ นก็ ลุ กขึ้ นนั่ งเริ่ ม ให พ นจากวิ ญญาณชั่ ว และคน
พู ด พระองค จึ งทรงมอบชาย ตาบอดหลายคนพระองค ได ทรง
หนุ มใหแกมารดาของเขา
รักษาใหเห็นได
16 ฝ า ยคนทั้ งปวงมี ค วามกลั ว 22 แล วพระเยซู ต รั ส ตอบศิ ษย
และเขาสรรเสริ ญพระเจ าว า สองคนนั้ นว า "จงไปแจ งแก
"ท านศาสดาพยากรณ ผู ยิ่ งใหญ ยอห นตามซึ่ งทานไดเห็ นและได
ได เกิ ดขึ้ นท ามกลางเรา" และ ยินคือวา คนตาบอดก็หายบอด
"พระเจ าได เ สด็ จมาเยี่ ยมเยี ยน คนงอยเดินได คนโรคเรื้ อนหาย
ชนชาติของพระองคแลว"
สะอาด คนหูหนวกไดยิน คน
17 และกิ ตติ ศั พท ของพระองค ตายแล วเป นขึ้ นมา และข าว
ได เ ลื่ องลื อ ไปตลอดทั่ วแคว น ประเสริ ฐก็ ประกาศแก คนอนายู เดี ย และทั่ วแว นแคว นล อม ถา
รอบ
23 บุ คคลผู ใดไม เห็ นว าเราเป น
18 ฝ ายพวกศิษยของยอห นก็ ได อุปสรรค ผู นั้ นเปนสุข"
เล าเหตุ การณ ทั้ งปวงนั้ นให ท าน
พระเยซูทรงยกยอง
ฟง
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
พวกศิษยของยอหนผู ใหรับ
(มธ 11:7-13)
บัพติศมาทูลถามพระเยซู
24 เมื่ อผู ส งข าวทั้ งสองของ
19 ยอห นจึ งเรี ยกศิ ษย ของท าน ยอหนไปแลว พระองคจึงตั้ งตน
สองคน ใช เขาไปหาพระเยซู ตรั ส กั บประชาชนถึ ง ยอห น ว า
ทู ลถามว า "ท านเป นผู ที่ จะ "ท านทั้ งหลายได ออกไปในถิ่ น
มานั้ นหรือ หรือเราจะตองคอย ทุ รกั นดารเพื่ อดู อะไร ดู ต นอ อ
ผู อื่ น"
ไหวโดยถูกลมพัดหรือ
20 เมื่ อคนทั้ งสองนั้ นมาถึ งพระ 25 แต ทานทั้ งหลายไดไปดู อะไร
องค แล วเขาทู ลว า "ยอห นผู ให ดู คนนุ งห มผ าเนื้ ออ อนนิ่ มหรื อ
รั บ บั พ ติ ศมาใช ข าพเจ ามาหา ดู เถิ ด คนนุ งห มผ างดงามและ
ท านให ถามว า `ทานเป นผู ที่ จะ อยู อ ย า งดี วิ เ ศษย อ มอยู ในราช
มานั้ นหรือ หรือเราจะตองคอย สํานัก
ผู อื่ น'"
26 แต ท า นทั้ งหลายออกไปดู
21 ในเวลานั้ นพระองค ไ ด ท รง อะไร ดูศาสดาพยากรณหรือ แน
(15) 1 พกษ 17:23; 2 พกษ 4:36; มธ 11:5 (16) ลก 1:65; ยน 4:19; 6:14; 9:17
(18) มธ 11:2-19 (19) มคา 5:2; ศคย 9:9; มลค 3:1-3
(22) อสย 35:5; 61:1-3; มธ 11:4; 15:31; มก 7:37; ลก 4:18; ยน 9:7 (24) มธ 11:7
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ทีเดียว เราบอกท านวา ยิ่ งกวา ใหแกพวกเธอ และพวกเธอมิได
ศาสดาพยากรณอีก
รองไห'
27 คื อผู นั้ นเองที่ พระคั มภี ร ได 33 ด วยว า ยอห นผู ให รั บบั พเขียนถึงวา `ดูเถิด เราใชทูตของ ติศมาก็ไมไดรั บประทานขนมปง
เราไปข างหน าท าน ผู นั้ นจะ หรื อดื่ มน้ํ า องุ น และท านทั้ ง
เตรี ย มมรรคาของท านไว ข า ง หลายวา `เขามีผีเขาสิงอยู '
หนาทาน'
34 ฝ ายบุตรมนุษยมาทั้ งกินและ
28 เราบอกท านทั้ งหลายว า ใน ดื่ ม และทานทั้ งหลายวา `ดูเถิด
บรรดาคนที่ บังเกิดจากผู หญิงมา นี่ เป นคนกิ นเติ บและดื่ มน้ําองุ น
นั้ น ไม มี ศาสดาพยากรณ ผู ใด มาก เป นมิ ตรสหายกั บพวกคน
ใหญกวายอหนผู ใหรับบัพติศมา เก็บภาษีและพวกคนบาป'
แต ว า ผู ต่ํ า ต อ ยที่ สุ ด ในอาณา 35 แต พ ระป ญ ญาก็ ป รากฏว า
จั กรของพระเจ าก็ ใหญ กว า ชอบธรรมแล วโดยบรรดาผล
ยอหนเสียอีก"
แหงพระปญญานั้ น"
29 ฝ ายคนทั้ งปวงเมื่ อได ยิ น
หญิงคนชั่ ว
รวมทั้ งพวกเก็ บภาษี ด วย ก็ ได
ชโลมพระเยซู
รั บว าพระเจ ายุ ติ ธรรมโดยที่ เขา 36 มี คนหนึ่ งในพวกฟาริ สี เชิ ญ
ไดรับบัพติศมาของยอหนแลว
พระองค ไปเสวยพระกระยาหาร
คําวิจารณอยางไรเหตุผล
กับเขา พระองคก็เสด็จเขาไปใน
ของพวกฟาริสี
เรื อนของคนฟาริ สี คนนั้ น แล ว
30 แต พ วกฟาริ สี และพวกนั ก เอนพระกายลง
กฎหมายปฏิ เ สธพระประสงค 37 และดูเถิด มีผู หญิงคนหนึ่ ง
ของพระเจ าสําหรั บเขา โดยที่ มิ ในเมืองนั้ นซึ่ งเปนหญิงชั่ ว เมื่ อ
ไดรับบัพติศมาจากยอหน
รู ว าพระเยซู ทรงเอนพระกายลง
31 และองค พระผู เป น เจ า ตรั ส เสวยอยู ในบานของคนฟาริ สีนั้ น
ว า "เหตุ ฉะนั้ นเราจะเปรี ยบคน นางจึงถือผอบน้ํามันหอม
ยุ คนี้ เหมื อนกั บอะไรดี และเขา 38 มายื น อยู ข า งหลั ง ใกล พระ
เหมือนอะไร
บาทของพระองค เริ่ มรองไหน้ํา
32 เปรียบเหมือนเด็ กนั่ งที่ กลาง ตาไหลชําระพระบาทและเอาผม
ตลาดร องแกเพื่ อนวา `พวกฉั น เช็ ด จุ บพระบาทของพระองค
ได เป าป ให พวกเธอ และเธอมิ และชโลมพระบาทด ว ยน้ํ า มั น
ไดเตนรํา พวกฉันไดพิลาปร่ําไห หอมนั้ น
(27) อสย 40:3; มลค 3:1; มธ 11:10; มก 1:2 (28) ลก 1:15
(29) มธ 3:5; ลก 3:12 (30) กจ 20:27 (31) มธ 11:16 (33) มธ 3:1, 4; ลก 1:15
(34) ลก 15:2 (35) มธ 11:19 (36) มธ 26:6; มก 14:3; ยน 11:2
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39 ฝ ายคนฟาริ สี ที่ ได เ ชิ ญพระ ไดเอาผมของตนเช็ด
องค เ มื่ อเห็ นแล วก็ นึ ก ในใจว า 45 ทานมิไดจุบเรา แตผู หญิงนี้
"ถ าท านนี้ เป นศาสดาพยากรณ ก็ ตั้ งแต เราเข ามามิ ได หยุ ดจุ บเท า
จะรู ว า หญิ งผู นี้ ที่ ถู กต องกาย ของเรา
ของท า นเป น ผู ใดและเป น คน 46 ท านมิ ได เอาน้ํ า มั นชโลม
อยางไร เพราะนางเปนคนชั่ ว"
ศี รษะของเรา แต นางได เอาน้ํา
40 ฝ ายพระเยซู ตรั สตอบเขาว า มันหอมชโลมเทาของเรา
"ซี โมนเอ ย เรามีอะไรจะพู ดกั บ 47 เหตุ ฉะนั้ นเราบอกท า นว า
ท านบ าง" เขาทู ลว า "ท านอา- ความผิ ด บาปของนางซึ่ งมี ม าก
จารยเจาขา เชิญพูดไปเถิด"
ไดโปรดยกเสียแลวเพราะนางรัก
ผู ที่ไดรับการยกบาปมาก
มาก แต ผู ที่ ได รั บการยกโทษ
นอย ผู นั้ นก็รักนอย"
ก็รักมาก
41 พระองค จึ งตรั สว า "เจ าหนี้ 48 พระองค จึ งตรั ส แก นางว า
คนหนึ่ งมี ลู กหนี้ สองคน คน "ความผิ ด บาปของเจ า โปรดยก
หนึ่ งเป นหนี้ เงิ นห าร อยเหรี ยญ เสียแลว"
เดนาริ อั น
อี กคนหนึ่ งเป น 49 ฝ า ยคนทั้ งหลายที่ เอนกาย
อยู ด วยกันกั บพระองค เริ่ มนึ ก
หนี้ เงินหาสิบเหรียญ
42 เมื่ อเขาไม มี อ ะไรจะใช ห นี้ ในใจวา "คนนี้ เปนใครแมความ
แล ว ท านจึ งโปรดยกหนี้ ให เขา ผิดบาปก็ยกใหได"
ทั้ งสองคน เพราะฉะนั้ นจงบอก 50 พระองค จึ ง ตรั ส แก ผู หญิ ง
เราวา ในสองคนนั้ น คนไหนจะ นั้ นว า "ความเชื่ อของเจ าได ทํา
ใหเจารอด จงไปเปนสุขเถิด"
รักเจาหนี้ มากกวา"
การประกาศและการรักษา
43 ซีโมนจึงทูลตอบวา "ขาพเจา
ในแควนกาลิลี
เห็ นว า คนที่ เจ าหนี้ ได โปรดยก
ต อมา ภายหลั งพระองค
หนี้ ใหมากกวา" พระองคจึงตรัส
ก็ เ สด็ จไปตามทุ ก บ า นทุ ก
กับเขาวา "ทานคิดเห็นถูกแลว"
44 พระองค จึ งทรงเหลียวหลังดู เมื อง ทรงประกาศข าวประผู หญิ งนั้ น และตรัสแกซี โมนว า เสริ ฐแห งอาณาจั กรของพระเจ า
"ท านเห็ นผู หญิ งนี้ หรื อ เราได สาวกสิ บสองคนนั้ นก็ อยู กั บพระ
เขามาในบานของทาน ทานมิได องค
ใหน้ําล างเทาของเรา แต นางได 2 พร อ มกั บ ผู หญิ ง บางคนที่ มี
เอาน้ํา ตาชําระเท าของเรา และ วิ ญญาณชั่ วออกจากนางและที่

8

(39) ลก 15:2 (41) มธ 18:28; มก 6:37 (44) ปฐก 18:4; วนฉ 19:21 (45) รม 16:16
(46) 2 ซมอ 12:20; สดด 23:5; ปญจ 9:8 (47) 1 ทธ 1:14 (48) มธ 9:2; มก 2:5
(49) มธ 9:3; มก 2:7 (50) มธ 9:22; มก 5:34; ลก 8:48 (2) มธ 27:55; มก 15:40
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หายโรคต างๆ คื อมารี ยที่ เรี ยก อยางไร"
ว าชาวมั กดาลา ที่ ได ทรงขั บผี 10 พระองคจึงตรัสวา "ขอความ
ออกจากนางเจ็ดผี
ลึ ก ลั บแห ง อาณาจั ก รของพระ
3 และโยอั น นาภรรยาของคู ซ า เจ าทรงโปรดให ท า นทั้ งหลายรู
ตนเรือนของเฮโรด และซูซันนา ได แต สําหรั บคนอื่ นนั้ นได ให
และผู หญิ งอื่ นๆหลายคนที่ เคย เปนคําอุปมา เพื่ อเมื่ อเขาดูก็ไม
ปรนนิบัติพระองคด วยการถวาย เห็ น และเมื่ อเขาได ยินก็ ไม เข า
สิ่ งของของเขา
ใจ
คําอุปมาเกี่ ยวกับผู หวาน
11 คําอุปมานั้ นก็อยางนี้ เมล็ด
พื ชนั้ นได แก พระวจนะของพระ
(มธ 13:1-23)
เจา
(มก 4:1-20)
4เมื่ อประชาชนเป น อั นมากอยู 12 ที่ ตกตามหนทางได แ ก ค น
พร อมกั น และคนกําลั งมาหา เหล านั้ นที่ ได ยิน แล วพญามาร
พระองคจากทุ กเมื อง พระองค มาชิ ง เอาพระวจนะจากใจของ
เขา เพื่ อไม ให เขาเชื่ อและรอด
จึงตรัสเปนคําอุปมาวา
5 "มี ผู หว านคนหนึ่ งออกไป ได
หวานเมล็ดพืชของตน และเมื่ อ 13 ซึ่ งตกที่ หิ นนั้ นได แก คน
เขาหวาน เมล็ดพืชนั้ นก็ตกตาม เหล านั้ นที่ ได ยิ นแล วก็ รั บพระ
หนทางบาง ถูกเหยียบย่ํา และ วจนะนั้ นดวยความปรีดี แตไมมี
ราก เชื่ อไดแตชั่ วคราว เมื่ อถูก
นกในอากาศมากินเสีย
6บางก็ตกที่ หิน และเมื่ องอกขึ้ น ทดลองเขาก็หลงเสียไป
แล วก็ เ หี่ ยวแห ง ไปเพราะที่ ไม 14 ที่ ตกกลางหนามนั้ นได แ ก
คนเหล านั้ นที่ ได ยิ นแล วออกไป
ชื้ น
7บางก็ตกที่ กลางตนหนาม ตน และความปรารภปรารมย ทรัพย
หนามก็ งอกขึ้ นมาด วยปกคลุ ม สมบั ติ ความสนุ กสนานแห ง
ชี วิตนี้ ก็ ปกคลุ มเขา ผลของเขา
เสีย
8บางก็ตกที่ ดินดี จึงงอกขึ้ นเกิด จึงไมเติบโต
ผลร อยเท า" ครั้ นพระองค ตรั ส 15 และซึ่ งตกที่ ดิ น ดี นั้ นได แก
อย างนั้ นแล ว จึ งทรงร องว า คนเหล านั้ นที่ ได ยิ นพระวจนะ
ด วยใจซื่ อสั ตย และใจที่ ดี แล วก็
"ใครมีหูฟงได จงฟงเถิด"
9เหล าสาวกจึ งทู ลถามพระองค จดจําไว จึ งเกิ ดผลด วยความ
ว า "คําอุ ปมานั้ นหมายความว า เพียร
(4) มธ 13:2; มก 4:1-9 (8) มธ 11:15; มก 7:16 (9) มธ 13:10-23; มก 4:10-20
(10) อสย 6:9; มธ 13:14; กจ 28:26 (11) มธ 13:18; มก 4:14; ลก 5:1; 1 ปต 1:23
(14) มธ 19:23; 1 ทธ 6:9-10 (15) รม 2:7; ฮบ 10:36; ยก 5:7-8
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คําอุปมาเกี่ ยวกับเทียนที่ จุดไว เราคื อ คนเหล า นั้ นที่ ได ฟ งพระ
วจนะของพระเจ าและกระทํา
(มธ 5:15-16)
ตาม"
(มก 4:21-23; ลก 11:33)
พระเยซูทรงสั่ งใหพายุสงบลง
16 ไม มีผู ใดเมื่ อจุดเทียนแล วจะ
เอาภาชนะครอบไว หรื อวางไว
(มธ 8:23-27)
ใต เตี ยง แต ตั้ งไว ที่ เชิ งเที ยน
(มก 4:36-41)
เพื่ อคนทั้ งหลายที่ เข ามาจะเห็ น 22 อยู มาวั นหนึ่ งพระองค เสด็ จ
แสงสวางได
ลงเรื อกั บเหล าสาวกของพระ
17 ด วยว าไมมี สิ่ งใดที่ ซอนไวซึ่ ง องค แลวพระองคตรัสแกเขาวา
จะไมปรากฏแจง และไมมีสิ่ งใด "ให เราข ามทะเลสาบไปฟากข าง
ที่ ป ดบั ง ไว ซึ่ ง จะไม รู จะไม ต อง โนน" เขาก็ถอยเรือออกไป
แพรงพราย
23 เมื่ อกําลั งแล นไป พระองค
18 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลาย ทรงบรรทมหลั บ และบั งเกิ ด
จะฟ ง อย า งไรก็ จ งเอาใจจดจ อ พายุ กล ากลางทะเลสาบ น้ําเข า
เพราะว า ผู ใดมี อ ยู แล วจะทรง เรืออยู นากลัวจะมีอันตราย
เพิ่ มเติ มใหแกผู นั้ นอี ก แตผู ใด 24 เขาจึ งมาปลุ กพระองค ว า
ไมมี แมซึ่ งเขาคิดวามีอยู นั้ นจะ "อาจารย เจ าข า อาจารย เจ าข า
ทรงเอาไปจากเขา"
ข าพเจ าทั้ งหลายกําลั งจะพิ นาศ
มารดาและพวกนองชาย
อยู แลว" พระองคจึงทรงตื่ นขึ้ น
หามลมและคลื่ น แลวคลื่ นลมก็
ของพระเยซู
หยุดเงียบสงบทีเดียว
ก็เหมือนกับคนอื่ นๆ
25 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
(มธ 12:46-50)
19 ครั้ งนั้ นมารดาและพวกน อง "ความเชื่ อของเจาอยู ที่ ไหน" เขา
ชายของพระองค มาหาพระองค เหล านั้ นกลั วและประหลาดใจ
แต เข าไปถึ งพระองค ไม ได พู ดกั นว า "ท านผู นี้ เป นผู ใด
จึ งสั่ งบั งคั บลมและน้ํ า ได และ
เพราะคนมาก
20 มีคนทูลพระองควา "มารดา ลมกับน้ํานั้ นก็เชื่ อฟงทาน"
คนคลั่ งเพราะถูกผีสิง
และน องชายของพระองค ยืนอยู
ในเมืองกาดารา
ข างนอกปรารถนาจะพบพระ
(มธ 8:28-34)
องค"
(มก 5:1-17)
21 แต พระองค ต รั สตอบเขาว า
"มารดาของเราและพี่ น องของ 26 เขาแล นไปถึ งแขวงชาวเมื อง
(16) มธ 5:14; มก 4:21 (17) ปญจ 12:14; มธ 10:26; ลก 12:2 (18) มธ 13:12
(19) มธ 12:46-50; มก 3:31-35 (22) มธ 8:23-27; มก 4:36-41
(25) ลก 4:36; 5:26; 9:41 (26) มธ 8:28-34; มก 5:1-17
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กาดาราที่ อยู ตรงขามกาลิลี
33 ผี เหล านั้ นจึ งออกมาจากคน
27 เมื่ อพระองคเสด็จขึ้ นบกแลว นั้ น แลวเขาอยู ในตัวสุกร สุกร
มี ช ายคนหนึ่ งจากเมื อ งนั้ นมา ทั้ ง ฝู งก็ วิ่ ง พุ ง กระโดดจากหน า
พบพระองค คนนั้ นมีผีเขาสิงอยู ผาชั นลงไปในทะเลสาบสําลักน้ํา
นานแลว และมิไดสวมเสื้ อ มิได ตาย
อยู เรื อน แต อยู ตามอุ โมงค ฝ ง 34 ฝ า ยคนเลี้ ยงสุ ก รเมื่ อเห็ น
ศพ
เหตุการณที่ เกิดขึ้ น ตางก็หนีไป
28 ครั้ นเห็นพระเยซูเขาก็ โหรอง เล าเรื่ องนั้ นทั้ งในเมื องและนอก
และกราบลงตรงพระพั กตร พระ เมือง
องค รองเสียงดังวา "ขาแตพระ 35 คนทั้ งหลายจึ งออกไปดู
เยซู บุ ตรของพระเจ าสู งสุ ด ข า เหตุการณที่ เกิดขึ้ น และเมื่ อเขา
พระองค เกี่ ยวข องอะไรกั บท าน มาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั้ นที่ มีผี
เล า ขอพระองค อย าทรมานข า ออกจากตั วนุ งห ม ผ า มี สติ อาพระองค"
รมณดี นั่ งใกลพระบาทพระเยซู
29 (ที่ พูดเชนนี้ ก็เพราะพระองค เขาทั้ งหลายก็พากันกลัว
ไดสั่ งผีโสโครกให ออกมาจากตัว 36 ฝ ายคนทั้ งหลายที่ ไดเห็ น ก็
คนนั้ น ด วยว าผี นั้ นแผลงฤทธิ์ เล าให เ ขาทั้ งหลายฟ ง ถึ ง เรื่ อง
ในตั วเขาบ อยๆ และเขาถู กจํา คนที่ ผีสิงไดหายปกติอยางไร
ด วยโซ ตรวน
แต เขาได หั ก 37 ชาวเมื องกาดาราและคนทั้ ง
เครื่ องจํานั้ นเสี ย แล วผี ก็ นําเขา ปวงที่ อยู ตามชนบทโดยรอบ จึง
ไปในที่ เปลี่ ยว)
อ อนวอนพระองค ให ไปเสี ยจาก
30 ฝ า ยพระเยซู ตรั สถามมั นว า เขา เพราะวาเขากลัวยิ่ งนัก พระ
"เจ าชื่ ออะไร" มั นทู ลตอบว า องคจึงเสด็จลงเรือกลับไป
"ชื่ อกอง" ด วยว ามี ผี หลายตน 38 คนที่ ผี อ อกจากตั วนั้ นอ อ น
เขาสิงอยู ในตัวเขา
วอนขอติดตามพระองค แตพระ
31 ผีนั้ นจึงออนวอนขอพระองค เยซูสงเขาออกไป ตรัสสั่ งวา
มิใหสั่ งใหมันลงไปยังนรกขุมลึก 39 "จงกลั บไปบ านเรื อนของตั ว
32 ตําบลนั้ นมี สุกรฝู งใหญกําลัง และบอกถึ ง เรื่ องการใหญ ซึ่ ง
หากิ นอยู ที่ ภู เขา ผี เหล านั้ นได พระเจ า ได ท รงกระทํ า แก เ จ า "
อ อนวอนพระองคขออนุ ญาตให แล วคนนั้ นก็ ไปประกาศแก ค น
มั นเข าสิ งในฝู งสุ กร พระองค ก็ ทั้ งเมื องถึ งเหตุ การณ ใหญ ยิ่ งที่
ทรงอนุญาต
พระเยซูไดทรงกระทําแกตน
(28) มก 1:23-24, 26; 9:26; ลก 4:41 (31) รม 10:7; วว 20:1, 3
(32) ลนต 11:7; พบญ 14:8 (35) มธ 11:28; มก 7:25; ลก 10:39; 17:16; ยน 11:32
(37) โยบ 21:14; มธ 8:34; มก 1:24; ลก 4:34; 5:26; กจ 16:39 (38) มก 5:18-20
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บุตรสาวของไยรัสฟ นคืนชีพ
ก็ เป นเพราะประชาชนเบี ยด
เสี ยดพระองค และพระองค ยัง
และหญิงผู ถูกตอง
ทรงถามอี กหรื อว า `ใครได ถู ก
ชายฉลองพระองค
ตองเรา'"
(มธ 9:18-26)
46 แตพระเยซูตรัสวา "มีผู หนึ่ ง
(มก 5:22-43)
40 ต อมาเมื่ อพระเยซู เสด็ จกลั บ ได ถู กต องเรา เพราะเรารู สึ กว า
มาแลว ประชาชนก็ตอนรับพระ ฤทธิ์ ไดซานออกจากตัวเรา"
องค ด วยความยิ นดี เพราะเขา 47 เมื่ อผู หญิงนั้ นเห็ นวาจะซ อน
ตั วไว ไม ได แล ว เธอก็ เข ามาตั ว
ทั้ งหลายคอยทาพระองคอยู
41 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชื่ อไยรัส สั่ นกราบลงตรงพระพั ก ตร พระ
เปนนายธรรมศาลา มากราบลง องค ทู ลพระองค ตอหนาคนทั้ ง
ที่ พระบาทพระเยซู อ อนวอน ปวงว า เธอได ถู กต องพระองค
พระองค ให เสด็ จเข าไปในเรื อน เพราะเหตุ อะไร และได หาย
โรคในทันใดนั้ น
ของเขา
42 เพราะว า เขามี บุ ต รสาวคน 48 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
เดี ยว อายุ ประมาณสิ บสองป "ลู กสาวเอ ย จงมี กําลั งใจเถิ ด
และบุ ตรสาวนั้ นนอนป วยอยู ความเชื่ อของเจ า ได กระทํ า ให
เกือบจะตาย เมื่ อพระองคเสด็จ เจ าหายโรคแล ว จงไปเป นสุ ข
ไปนั้ น ประชาชนเบียดเสียดพระ เถิด"
49 เมื่ อพระองคกําลังตรัสอยู มี
องค
43 มี ผู หญิ งคนหนึ่ งเป นโรคตก คนหนึ่ งมาจากบ า นนายธรรม
เลื อดได สิ บสองป มาแล ว และ ศาลา บอกเขาว า "ลู กสาวของ
ได ใช ทรั พย ทั้ งหมดของเธอเป น ทานตายเสียแลว ไมตองรบกวน
ค าหมอ ไม มี ผู ใดรั กษาให หาย ทานอาจารยตอไป"
50 ฝ า ยพระเยซู เ มื่ อได ยิ น จึ ง
ได
ตรั
สแกเขาวา "อยากลัวเลย จง
44 ผู หญิ ง นั้ นแอบมาข า งหลั ง
ถูกตองชายฉลองพระองค และ เชื่ อเทานั้ นและลูกจะหายดี"
51 เมื่ อพระองค เสด็ จเข าไปใน
ในทันใดนั้ นเลือดที่ ตกก็หยุด
45 พระเยซูจึงตรัสถามว า "ใคร เรื อน พระองค ไมทรงยอมให ผู
ไดถูกตองเรา" เมื่ อคนทั้ งหลาย ใดเขาไป เวนแตเปโตร ยากอบ
ได ปฏิ เสธ เปโตรกั บคนที่ อยู ยอห น และบิ ดามารดาของเด็ ก
ดวยกันจึงทูลวา "อาจารยเจาขา นั้ น
(41) มธ 9:18-26; มก 5:22-43 (42) ลก 7:2 (43) มธ 9:20; ลก 15:19-22
(44) มก 6:56; ลก 5:13 (46) มก 5:30; ลก 6:19
(48) มก 5:34; ลก 7:50; ยน 8:11 (49) มก 5:35 (50) มก 11:22-24
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52 คนทั้ งหลายจึ ง ร อ งไห ร่ํ า ไร 3พระองคจึงตรัสสั่ งเขาวา "อยา
เพราะเด็ กนั้ น แต พระองค ตรั ส เอาอะไรไปใชตามทาง เชน ไม
วา "อย ารองไหเลย เขาไมตาย เทา หรือยาม หรืออาหาร หรือ
แตนอนหลับอยู "
เงิน หรือเสื้ อคลุมสองตัว
53 คนทั้ งปวงก็ พ ากั น หั วเราะ 4และถ าเข าไปในเรื อนไหน จง
เยาะพระองค เพราะรู วาเด็กนั้ น อาศั ยอยู ในเรื อ นนั้ นจนกว าจะ
ตายแลว
ไป
54 ฝ า ยพระองค ท รงไล ค นทั้ ง 5ผู ใดไมต อนรับพวกท าน เมื่ อ
หมดออกไป แลวทรงจับมือเด็ก ทานจะไปจากเมืองนั้ น จงสะบัด
นั้ น ตรัสวา "ลูกเอย จงลุกขึ้ น ผงคลี ดิ นจากเท าของท านออก
เถิด"
สอใหเห็นความผิดของเขา"
55 แล วจิ ตวิ ญญาณก็กลั บเข าใน 6เหลาสาวกจึ งออกไปตามเมื อง
เด็ กนั้ น เขาก็ ลุกขึ้ นทั นที พระ ตางๆประกาศขาวประเสริฐ และ
องค จึ งตรั ส สั่ ง ให เอาอาหารมา รักษาคนปวยเจ็บทุกแหงใหหาย
ใหเขากิน
ความตายของ
56 ฝายบิดามารดาของเด็กนั้ นก็
ยอหนผู ใหรับบัพติศมา
ประหลาดใจ แต พระองค ทรง 7ฝ ายเฮโรดเจ าเมื องได ยินเรื่ อง
กํ า ชั บเขาไม ใ ห บ อกผู ใดให รู เหตุ การณ ทั้ งปวงซึ่ งพระองค ได
เหตุการณซึ่ งเปนมานั้ น
ทรงกระทํานั้ น จึ งคิดสงสัยมาก
ทรงสงอัครสาวกสิบสองคน
เพราะบางคนว ายอห นเป น ขึ้ น
ออกไปประกาศ
มาจากความตาย
(มธ 10:1-42)
8 บางคนก็ ว าเป น เอลี ยาห มา
(มก 6:7-13)
ปรากฏ คนอื่ นว าเป นศาสดา
พระองค ทรงเรี ยกสาวกสิ บ พยากรณ โบราณกลั บเป นขึ้ น
สองคนของ พระองค มา มาอีก
พร อมกั น แล วทรงประทานให 9เฮโรดจึ งว า "ยอห นนั้ นเราได
เขามี อํ า นาจและสิ ทธิ อํ า นาจ ตั ดศี รษะแล ว แต คนนี้ ที่ เราได
เหนื อผี ทั้ งปวงและรั กษาโรค ยิ นเหตุ การณ ของเขาอย างนี้ คื อ
ตางๆใหหาย
ผู ใดเล า" แล วเฮโรดจึ งหาโอ2 แล วพระองค ทรงใช เขาไป กาสที่ จะเห็นพระองค
ประกาศอาณาจั กรของพระเจ า
ทรงเลี้ ยงอาหารคนหาพัน
และรักษาคนปวยเจ็บใหหาย
10 ครั้ นอั ค รสาวกกลั บมาแล ว

9

(52) ลก 7:13; ยน 11:11 (54) ลก 7:14 (56) มธ 8:4 (1) มธ 10:1-2; มก 3:13; 6:7
(2) มธ 10:7; มก 6:12 (3) มธ 10:9 (4) มธ 10:11 (5) มธ 10:14; ลก 10:11
(6) มก 6:12; ลก 8:1 (7) มธ 14:1; มก 6:14 (9) ลก 23:8 (10) มธ 14:13; มก 6:30
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เขาทู ลพระองค ถึ งบรรดาการซึ่ ง ก็ แหงนพระพั ก ตร ดู ฟ า สวรรค
เขาไดกระทํานั้ น พระองคจึงพา ขอบพระคุ ณ แล วหั กส งให แก
เขาไปยั งที่ เปลี่ ยวแต ลํา พั งใกล เหล าสาวก ให เขาแจกแก ประเมืองที่ เรียกวาเบธไซดา
ชาชน
11 แต เ มื่ อประชาชนรู แล วจึ ง 17 เขาไดกินอิ่ มทุกคน แล วเขา
ตามพระองค ไป พระองค ทรง เก็ บเศษอาหารที่ ยั งเหลื อนั้ นได
ต อนรั บเขา ตรั สสั่ งสอนเขาถึ ง สิบสองกระบุง
อาณาจั กรของพระเจ า และทุ ก
การยอมรับอันยิ่ งใหญ
คนที่ ต อ งการให หายโรคพระ
ของเปโตร
องคก็ทรงรักษาให
(มธ 16:13-20; มก 8:27)
12 ครั้ นกําลั งจะเย็ นแล ว สาวก 18 ต อมา เมื่ อพระองค กําลั ง
สิ บสองคนมาทู ลพระองค ว า อธิษฐานอยู แตลําพัง เหลาสาวก
"ขอให ป ระชาชนไปตามเมื อ ง อยู กับพระองค พระองคจึงตรัส
ตางๆและชนบทที่ อยู แถบนี้ หา ถามเขาวา "คนทั้ งปวงพูดกันวา
ที่ พั กนอนและหาอาหารรั บ เราเปนผู ใด"
ประทาน เพราะที่ เราอยู นี้ เปนที่ 19 เหล าสาวกทู ลตอบว า "เขา
เปลี่ ยว"
ว าเป นยอห นผู ให รั บบั พติ ศมา
13 แต พระองค ต รั ส แก เ ขาว า บางคนว าเป นเอลี ยาห แต คน
"พวกท านจงเลี้ ยงเขาเถิ ด" เขา อื่ นว าเป นคนหนึ่ งในพวกศาสทูลวา "เราไมมีอะไรมาก มีแต ดาพยากรณ โบราณเป น ขึ้ นมา
ขนมป งห าก อ นกั บปลาสองตั ว ใหม"
เว น เสี ยแต เ ราจะไปซื้ ออาหาร 20 พระองค จึ ง ตรั ส ถามเขาว า
สําหรับคนทั้ งปวงนี้ "
"แล วพวกท า นเล า ว า เราเป นผู
14 เพราะว าคนเหล านั้ นนั บแต ใด" เปโตรทูลตอบวา "เปนพระ
ผู ชายไดประมาณหาพันคน พระ คริสตของพระเจา"
องค จึ ง สั่ งเหล า สาวกของพระ 21 พระองค จึ งกําชั บสั่ งเขามิ ให
องค วา "จงให คนทั้ งปวงนั่ งลง บอกความนี้ แกผู ใด
เปนหมู ๆ ราวหมู ละหาสิบคน"
พระคริสตทรงพยากรณ
15 เขาก็ กระทําตาม คื อให คน
ถึงความตาย
ทั้ งปวงนั่ งลง
ของพระองค
16 เมื่ อพระองค ทรงรั บขนมป ง
สิ่ งที่ สาวกตองสละ
ห า ก อนกั บปลาสองตั วนั้ น แล ว 22 ตรั สว า "บุ ตรมนุ ษย จะต อง
(12) มธ 14:15; มก 6:35; ยน 6:1, 5 (16) ลก 22:19; 24:30
(18) มธ 16:13-16; มก 8:27-29 (19) มธ 14:2 (20) มธ 16:16; ยน 6:68-69
(21) มธ 8:4; 16:20; มก 8:30 (22) มธ 16:21; 17:22; ลก 18:31-33
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หนา 2056
ทนทุ ก ข ท รมานหลายประการ
การจําแลงพระกาย
พวกผู ใหญ พวกปุ โรหิ ตใหญ
ของพระคริสต
และพวกธรรมาจารย จะปฏิ เ สธ
(มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
ท าน ในที่ สุ ดท านจะต องถู ก 28 ต อมา ภายหลั งพระองค ได
ประหารชี วิ ต แต ในวั นที่ สาม ตรั ส คํ า เหล า นั้ นประมาณแปด
ท า นจะทรงถู กชุ บให เ ป นขึ้ นมา วั น พระองค จึ งทรงพาเปโตร
ใหม"
ยอห น และยากอบขึ้ นไปบน
23 พระองค จึ ง ตรั ส แก เ ขาทั้ ง ภูเขาเพื่ อจะอธิษฐาน
หลายวา "ถาผู ใดใครจะตามเรา 29 ขณะที่ พระองค กํา ลั ง อธิ ษมา ใหผู นั้ นเอาชนะตัวเอง และ ฐานอยู วรรณพระพั กตร ของ
รั บ กางเขนของตนแบกทุ ก วั น พระองค ก็เปลี่ ยนไป และฉลอง
และตามเรามา
พระองคก็ขาวเปนมันระยับ
24 เพราะว าผู ใดใคร จะเอาชี วิ ต 30 ดู เถิด มี ชายสองคนสนทนา
รอด ผู นั้ นจะเสียชีวิต แตผู ใดจะ อยู กับพระองค คือโมเสส และ
เสี ยชีวิตเพราะเห็นแก เรา ผู นั้ น เอลียาห
จะไดชีวิตรอด
31 ผู มาปรากฏด วยสง าราศี และ
25 เพราะถ า ผู ใดจะได สิ่ งของ กล าวถึ งการมรณาของพระองค
สิ้ นทั้ งโลกแต ต องเสียตัวของตน ซึ่ งจะสําเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม
เองหรื อถู กทิ้ งเสี ย ผู นั้ นจะได 32 ฝ า ยเปโตรกั บคนที่ อยู ด วย
ประโยชนอะไร
นั้ นก็ งวงเหงาหาวนอน แต เมื่ อ
26 เพราะถ าผู ใดมี ความอาย เขาตาสว างขึ้ นแล วเขาก็ ได เห็ น
เพราะเราและถ อยคํ า ของเรา สง าราศี ของพระองค และเห็ น
บุ ตรมนุ ษย ก็ จะมี ความอาย ชายสองคนนั้ นที่ ยื นอยู กั บพระ
เพราะผู นั้ นเมื่ อท านมาด วย องค
สง าราศี ของท านเอง และของ 33 ต อมา เมื่ อสองคนนั้ นกําลั ง
พระบิ ดา
และของเหล าทู ต ลาไปจากพระองค เปโตรจึงทูล
สวรรคบริสุทธิ์
พระเยซู วา "พระอาจารย เจ าข า
27 แต เราบอกความจริ งแก ท าน ซึ่ งเราอยู ที่ นี่ ก็ ดี ให พวกข า
ทั้ งหลายวา มี บางคนที่ ยืนอยู ที่ พระองค ทํ า พลั บพลาสามหลั ง
นี่ ซึ่ งยั งจะไม รู รสความตายจน สําหรั บพระองค หลั งหนึ่ ง สํากว าจะไดเห็ นอาณาจักรของพระ หรั บโมเสสหลั งหนึ่ ง สําหรั บ
เจา"
เอลียาหหลังหนึ่ ง" เปโตรไมเขา
(23) มธ 10:38; 16:24; มก 8:34; ลก 14:27 (24) มธ 10:39; ลก 17:33; ยน 12:25
(25) มธ 16:26; มก 8:36 (26) มธ 10:33; มก 8:38; ลก 12:9 (27) มธ 16:28; มก 9:1
(28) มธ 17:1-8; มก 9:2-8 (30) 2 พกษ 2:1; ฮบ 11:23 (32) ดนล 8:18; มธ 26:40
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ใจวาตัวไดพูดอะไร
พระองค ให ขั บมั นออกเสี ย แต
34 เมื่ อเขากําลังพูดคําเหลานี้ มี เขากระทําไมได"
เมฆมาคลุ มเขาไว และเมื่ อเข า 41 พระเยซูตรัสตอบวา "โอ คน
อยู ในเมฆนั้ นเขาก็กลัว
ในยุ คที่ ขาดความเชื่ อและมี ทิ ฐิ
35 มี พระสุ รเสี ย งออกมาจาก ชั่ ว เราจะตองอยู กับเจาทั้ งหลาย
เมฆนั้ นว า "ผู นี้ เป นบุ ตรที่ รั ก และอดทนเพราะพวกเจ า นาน
ของเรา จงฟงทานเถิด"
เท าใด จงพาบุ ตรของท านมาที่
36 เมื่ อพระสุ รเสี ยงนั้ นสงบแล ว นี่ เถิด"
พระเยซู ท รงสถิ ต อยู องค เดี ยว 42 เมื่ อเด็ กนั้ นกําลั งมา ผี ก็ ทํา
เขาทั้ งสามก็ เก็ บเรื่ องนี้ ไว และ ให เขาล มชั กดิ้ นใหญ แต พระ
ในกาลครั้ งนั้ นเขามิ ได บอก เยซู ตรั สสําทั บผี โสโครกนั้ นและ
เหตุการณซึ่ งเขาไดเห็นแกผู ใด
ทรงรักษาเด็กใหหาย แลวสงคืน
สาวกเกาคนขาดอํานาจ
ใหบิดาเขา
43 คนทั้ งปวงก็ ประหลาดใจนั ก
พระเยซูทรงขับผีออก
เพราะฤทธิ์ เดชอั น ใหญ ยิ่ งของ
(มธ 17:14-21)
พระเจ า แต เมื่ อเขาทั้ งหลายยั ง
(มก 9:14-29)
37 ต อมาวั นรุ งขึ้ นเมื่ อพระองค ประหลาดใจอยู เพราะเหตุการณ
กั บเหล า สาวกลงมาจากภู เขา ทั้ งปวงซึ่ งพระเยซู ได ทรงกระทํา
แล ว มี คนมากมายมาพบพระ นั้ น พระองค จึ งตรั สแก เหล า
สาวกของพระองควา
องค
พระคริสตทรงพยากรณ
38 ดู เถิ ด มี ชายคนหนึ่ งในหมู
ถึงความตาย
ประชาชนนั้ นร องว า "อาจารย
ของพระองคอีก
เจ าข า ขอพระองค ทรงโปรด
ทอดพระเนตรบุ ตรชายของ
(มธ 17:22-23; มก 9:30)
ขาพเจา เพราะวาขาพเจามีบุตร 44 "จงให คํ า เหล า นี้ เข า หู ข อง
คนเดียว
ทาน เพราะวาบุตรมนุษยจะตอง
39 และ ดูเถิด ผีมักจะเขาสิงเขา ถูกมอบไวในเงื้ อมมือของคนทั้ ง
เด็ กก็ โห ร องขึ้ นทั นที ผี ทําให หลาย"
เด็ กนั้ นชั กดิ้ น น้ํ า ลายฟู มปาก 45 แต คําเหล านั้ น สาวกหาได
ทําให ตั วฟกช้ํา ไม ใคร ออกจาก เข าใจไม ความก็ถู กซอนไว จาก
เขาเลย
เขาเพื่ อเขาจะไม ได เข าใจ และ
40 ข าพเจ าได ขอเหล าสาวกของ เขาไมกลาถามพระองคถึงคํานั้ น
(34) อพย 13:21; กจ 1:9 (35) อสย 42:1; มธ 3:17; มก 1:11; ลก 3:22; กจ 3:22
(36) มธ 17:9; มก 9:9 (37) มธ 17:14-18; มก 9:14-27
(44) มธ 17:22; มก 10:33 (45) มก 9:32; ลก 2:50; 18:34
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เด็กเปนแบบอยาง
52 และพระองค ทรงใช ผู ส งข าว
ล วงหน าไปก อน เขาก็ เข าไปใน
(มธ 18:1-5)
หมู บานแหงหนึ่ งของชาวสะมา(มก 9:33-37)
46 แลวเหลาสาวกก็เกิดเถียงกัน เรียเพื่ อจะเตรียมไวใหพระองค
วา ในพวกเขาใครจะเปนใหญที่ 53 ชาวบ า นนั้ นไม รั บรองพระ
องค เพราะดูเหมือนวาพระองค
สุด
47 ฝ ายพระเยซู ทรงหยั่ งรู ความ กํ า ลั ง ทรงมุ งพระพั ก ตร ไปยั ง
คิ ดในใจของเขา จึ งให เด็ กคน กรุงเยรูซาเล็ม
54 และเมื่ อสาวกของพระองค
หนึ่ งยืนอยู ใกลพระองค
48 แล วตรั สกั บเขาว า "ถ าผู ใด คื อยากอบและยอห นได เห็ นดั ง
จะรั บเด็กเล็ กๆคนนี้ ในนามของ นั้ น เขาทู ลว า "พระองค เจ าข า
เรา ผู นั้ นก็ไดรับเรา และผู ใดได พระองค พอพระทั ยจะให ข า
รั บเรา ผู นั้ นก็ ได รั บพระองค ผู พระองค ขอไฟลงมาจากสวรรค
ทรงใช เรามา เพราะว าในพวก เผาผลาญเขาเสี ยอย างเอลี ยาห
ทานทั้ งหลาย ผู ใดเปนผู ต่ําตอย ไดกระทํานั้ นหรือ"
55 แต พระองค ท รงเหลี ย วมา
ที่ สุด ผู นั้ นแหละเปนผู ใหญ"
49 ฝ ายยอห นทู ล พระองค ว า หามปรามเขา และตรัสวา "ทาน
"พระอาจารย เจ าข า พวกข า ไมรู วาทานมีจิตใจทํานองใด
พระองค เห็ นผู หนึ่ งขั บผี ออกใน 56 เพราะว าบุ ตรมนุ ษย มิ ได มา
แต
พระนามของพระองค และข า เพื่ อทําลายชี วิ ตมนุ ษย
พระองค ได ห ามเขาเสี ย เพราะ มาเพื่ อช วยเขาทั้ งหลายให รอด"
แลวพระองคกับเหลาสาวกก็เลย
เขาไมตามพวกเรามา"
50 พระเยซู ตรั สแก เขาว า "อย า ไปที่ หมู บานอีกแหงหนึ่ ง
ห ามเขาเลย เพราะว าผู ใดไม ทรงลองใจผู อาสาตามพระองค
เป นฝ ายต อสู เรา ก็ เป นฝ ายเรา
(มธ 8:18-22)
แลว"
57 ต อมาเมื่ อพระองค กั บเหล า
จากแควนกาลิลี
สาวกกําลังเดินทางไป มีคนหนึ่ ง
ทู ลพระองควา "พระองค เจ าข า
ผานแควนสะมาเรีย
51 ต อมา ครั้ นจวนเวลาที่ พระ พระองค เสด็ จไปทางไหน ข า
องค จะทรงถู กรั บขึ้ นไป พระ พระองค จะตามพระองค ไปทาง
องคทรงมุ งพระพักตรแน วไปยัง นั้ น"
58 พระเยซูตรัสแกเขาวา "สุนัข
กรุงเยรูซาเล็ม
(46) มธ 18:1; มก 9:33 (47) มธ 9:4 (48) มธ 10:40; มก 9:37 (49) มก 9:38-40
(50) มธ 12:30; ลก 11:23 (51) อสย 50:7 (53) ยน 4:4, 9 (54) มก 3:17
(55) รม 8:15; 2 ทธ 1:7 (56) ลก 19:10; ยน 3:17 (57) มธ 8:19 (58) ลก 2:7; 8:23
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จิ้ งจอกยังมีโพรง และนกในอา- 2พระองค ตรั สกั บเขาว า "การ
กาศก็ ยังมีรั ง แต บุตรมนุ ษย ไม เก็ บ เกี่ ยวนั้ นเป น การใหญ นั ก
มีที่ ที่ จะวางศีรษะ"
หนา แตคนงานยังนอยอยู เหตุ
59 พระองค ตรั สแก อี ก คนหนึ่ ง ฉะนั้ นพวกท านจงอ อนวอนพระ
ว า "จงตามเรามาเถิ ด" แต คน องค ผู ทรงเป น เจ า ของการเก็ บ
นั้ นทู ลตอบว า "พระองค เจ าข า เกี่ ยวนั้ น ใหสงคนงานมาในการ
ขอทรงโปรดใหขาพระองคไปฝง เก็บเกี่ ยวของพระองค
ศพบิดาขาพระองคกอน"
3ไปเถอะ ดูเถิด เราใชทานทั้ ง
60 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า หลายไปดุ จลู กแกะอยู ท ามกลาง
"ปล อยให คนตายฝ งคนตายของ ฝูงสุนัขปา
เขาเองเถิ ด แต ส วนท านจงไป 4อยาเอาไถเงิน หรือยาม หรือ
ประกาศอาณาจักรของพระเจา"
รองเท าไป และอย าคํานั บผู ใด
61 อี กคนหนึ่ งทู ลว า "พระองค ตามทาง
เจ าข า ข าพระองค จะตามพระ 5ถ าท า นจะเข าไปในเรื อนใดๆ
องค ไป แต ขออนุ ญาตให ข า จงพูดกอนวา `ใหความสุขมีแก
พระองค ไ ปลาคนที่ อยู ในบ า น เรือนนี้ เถิด'
ของขาพระองคกอน"
6 ถ า ลู ก แห ง สั น ติ สุ ขอยู ที่ นั่ น
62 พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "ผู สันติสุขของทานจะอยู กับเขา ถา
ใดเอามื อจั บคั นไถแล วหั นหน า หาไม สั นติ สุ ขของท านจะกลั บ
กลั บเสี ย ผู นั้ นก็ ไม สมควรกั บ อยู กับทานอีก
อาณาจักรของพระเจา"
7จงอาศัยอยู ในเรือนนั้ น กิน
ทรงสงพยานเจ็ดสิบคน
และดื่ มของซึ่ งเขาจะให นั้ นด วย
ว า ผู ทํ า งานสมควรจะได รั บค า
ออกไปประกาศ
จ างของตน อยาเที่ ยวจากเรื อน
(มธ 9:35-38)
นี้ ไปเรือนโนน
(มธ 10:1-42)
ภายหลังเหตุการณเหลา 8ถ า ท า นจะเข า ไปในเมื อ งใดๆ
นี้ องค พระผู เป นเจ า และเขารับรองทานไว จงกินของ
ทรงตั้ งสาวกอื่ นอี กเจ็ ดสิ บคนไว ที่ เขาตั้ งให
และใช เขาออกไปที ละสองคนๆ 9 และจงรั ก ษาคนป วยในเมื อ ง
ใหลวงหนาพระองคไปกอน ให นั้ นให หาย และแจ งแก เขาว า
เข า ไปทุ กเมื อ งและทุ ก ตํา บลที่ `อาณาจั ก รของพระเจ า มาใกล
ทานทั้ งหลายแลว'
พระองคจะเสด็จไปนั้ น
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(59) มธ 8:21-22 (61) 1 พกษ 19:20 (62) 2 ทธ 4:10 (1) มธ 10:1; มก 6:7
(2) มธ 9:37-38; ยน 4:35; 1 คร 3:9 (3) มธ 10:16 (4) 2 พกษ 4:29; มธ 10:9-14
(5) 1 ซมอ 25:6; มธ 10:12 (7) มธ 10:10-11; 1 คร 9:4-8 (9) มธ 3:2; ลก 10:11
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ลูกา 10
หนา 2060
การพิพากษาอยางรุนแรง
เกลี ยดชั งเรา ผู ที่ เกลี ยดชั งเรา
ก็เกลียดชังผู ที่ ทรงใชเรามา"
(มธ 11:20-24)
ความชื่ นชมยินดีที่แทจริง
10 ถ าทานจะเข าไปในเมืองใดๆ
และเขาไม รั บรองท านไว จง 17 ฝ ายสาวกเจ็ ดสิ บคนนั้ นกลั บ
ออกไปที่ กลางถนนของเมืองนั้ น มาด วยความปรี ดี ทู ลว า "พระ
กลาววา
องค เจ าขา ถึ งผี ทั้ งหลายก็ ได
11 `ถึ ง แม ผ งคลี ดิ น แห ง เมื อ ง อยู ใต บังคั บของพวกข าพระองค
ของเจ าทั้ งหลายที่ ติ ดอยู กั บเรา โดยพระนามของพระองค"
เราก็จะสะบัดออกเปนที่ แสดงวา 18 พระองคตรัสกั บเขาทั้ งหลาย
เราไมเห็นพองกับเจา แตเจาทั้ ง ว า "เราได เห็ นซาตานตกจาก
หลายจงเข าใจความนี้ เถิ ด คื อ สวรรคเหมือนฟาแลบ
อาณาจักรของพระเจ ามาใกล เจา 19 ดู เถิ ด เราได ให พวกท านมี
ทั้ งหลายแลว'
อํ า นาจเหยี ยบงู ร า ยและแมลง
12 เราบอกทานทั้ งหลายวา โทษ ป อง และมี อํานาจใหญ ยิ่ งกว า
ของเมื องโสโดมในวั นนั้ นจะเบา กําลังศั ตรู ไมมี สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดจะ
กวาโทษของเมืองนั้ น
ทําอันตรายแกทานไดเลย
13 วิ บั ติ แก เจ า เมื องโคราซิ น 20 แต ว าอย าเปรมปรี ดิ์ ในสิ่ งนี้
วิ บั ติ แก เจ า เมื องเบธไซดา คื อที่ พวกผี อยู ใต บังคับของท าน
เพราะถ า การมหั ศ จรรย ซึ่ งได แต จงเปรมปรี ดิ์ เพราะชื่ อของ
กระทําทามกลางเจาไดกระทําใน ทานจดไวในสวรรค"
เมืองไทระและเมืองไซดอน คน 21 ในโมงนั้ นเอง พระเยซูทรงมี
ในเมื อ งทั้ งสองจะได นุ ง ห ม ผ า ความเปรมปรี ดิ์ ในพระวิ ญญาณ
กระสอบ นั่ งบนขี้ เถ า กลั บใจ จึ งตรั สว า "โอ ข าแต พระบิ ดา
เสียใหมนานมาแลว
ผู เป นเจ าแห งฟ าสวรรค และ
14 แต ในการพิพากษานั้ น โทษ แผ นดิ นโลก ข าพระองค ขอบ
ของเมื องไทระและเมื องไซดอน พระคุ ณพระองค ที่ พระองค ได
จะเบากวาโทษของเจา
ทรงป ดบั งสิ่ งเหล านี้ ไว จากคนมี
15 ฝ ายเจ าเมื องคาเปอรนาอุ ม ป ญญาและคนสุ ขุ มรอบคอบ
ซึ่ งได ถู กยกขึ้ นเที ยมฟ า เจ าจะ และได ทรงเปดเผยสิ่ งเหลานี้ แก
ตองลงไปถึงนรกตางหาก
ทารกน อย ข าแต พระบิ ดา ที่
16 ผู ที่ ฟงท านทั้ งหลายก็ ได ฟ ง เป นอย างนั้ นก็ เพราะเป นที่ ชอบ
เรา ผู ที่ เกลียดชังทานทั้ งหลายก็ พระทัยในสายพระเนตรของพระ
(11) มธ 10:14; มก 6:11 (12) ปฐก 19:24 (13) อสค 3:6 (15) ปฐก 11:4
(16) มธ 10:40; มก 9:37; ยน 5:23 (17) ลก 10:1 (18) ยน 12:31; วว 9:1; 12:8-9
(19) สดด 91:13; มก 16:18 (20) อพย 32:32; สดด 69:28; อสย 4:3 (21) มธ 11:25
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หนา 2061
ลูกา 10
องค
เจาดวยสุดจิตสุดใจของเจา ดวย
22 พระบิ ดาของเราได ทรงมอบ สุ ดกํ า ลั งและสิ้ นสุ ดความคิ ด
สิ่ งสารพั ดให แก เรา และไม มี ของเจ า และจงรั กเพื่ อนบ าน
ใครรู ว า พระบุ ต รเป นผู ใดนอก เหมือนรักตนเอง"
จากพระบิ ดา และไม มี ใครรู ว า 28 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
พระบิ ดาเป น ผู ใดนอกจากพระ "ท านตอบถู กแล ว จงกระทํา
บุ ตร และผู ที่ พระบุ ตรประสงค อยางนั้ นแลวทานจะไดชีวิต"
จะสําแดงใหรู "
29 แต คนนั้ นปรารถนาจะแก ตั ว
23 พระองค ทรงเหลี ยวหลั งไป จึ งทู ลพระเยซู วา "แล วใครเป น
ทางเหล า สาวกตรั ส เฉพาะแก เพื่ อนบานของขาพเจา"
พวกเขาว า "นั ยน ตาทั้ งหลายที่
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
ได เห็ นการณซึ่ งพวกท านไดเห็ น
ชาวสะมาเรียที่ ดี
ก็เปนสุข
30 พระเยซู ตรั สตอบว า "มี ชาย
24 เพราะเราบอกท านทั้ งหลาย คนหนึ่ งลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ ม
ว า ศาสดาพยากรณ หลายคน จะไปยั งเมื องเยรีโค และเขาถู ก
และกษั ตริ ย ห ลายองค ปรารถ- พวกโจรปล น โจรนั้ นได แย งชิ ง
นาจะเห็ นซึ่ งท า นทั้ งหลายเห็ น เสื้ อผ าของเขาและทุ บตี แล วก็
อยู นี้ แต เขามิ เคยได เห็น และ ละทิ้ งเขาไวเกือบจะตายแลว
อยากจะได ยิ น ซึ่ ง ท า นทั้ ง หลาย 31 เผอิ ญปุ โรหิ ตคนหนึ่ งเดิ นลง
ไดยิน แตเขามิเคยไดยิน"
ไปทางนั้ น เมื่ อเห็นคนนั้ นก็เดิน
ขอสําคัญที่ สุดของพระบัญญัติ เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ ง
25 ดู เถิ ด มี นั กกฎหมายคน 32 คนหนึ่ งในพวกเลวี ก็ ทํ า
หนึ่ ง ยื นขึ้ น ทดลองพระองค ทู ล เหมื อนกั น เมื่ อมาถึ งที่ นั่ น
ถามวา "อาจารยเจาขา ขาพเจา และเห็นแลวก็เลยไปเสี ยอีกฟาก
จะต องทํา ประการใดเพื่ อจะได หนึ่ ง
ชีวิตนิรันดรเปนมรดก"
33 แต ชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเมื่ อ
26 พระองคตรัสตอบเขาวา "ใน เดิ นมาถึ งคนนั้ น ครั้ นเห็ นแล ว
พระราชบั ญญั ติ มี คํ า เขี ยนว า ก็มีใจเมตตา
อยางไร ทานไดอ านเขาใจอยาง 34 เข าไปหาเขาเอาผ า พั น บาด
ไร"
แผลให พลางเอาน้ํ า มั นกั บน้ํา
27 เขาทู ลตอบว า "จงรั กองค องุ นเทใส บาดแผลนั้ น แล วให
พระผู เป นเจ าผู เป นพระเจ าของ เขาขึ้ นขี่ สั ตว ของตนเองพามาถึ ง
(22) มธ 28:18; ยน 1:18; 3:35; 5:27; 6:44 (23) มธ 13:16-17 (24) 1 ปต 1:10-11
(25) มธ 19:16 (27) ลนต 19:18; พบญ 6:5; มธ 19:19 (28) ลนต 18:5; นหม 9:29
(29) ลก 16:15 (31) สดด 38:11 (33) ยน 4:9; ลก 15:20
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หนา 2062
โรงแรมแห งหนึ่ ง และรั กษา องค สั่ งเขาให มาช วยข าพระองค
พยาบาลเขาไว
เถิด"
35 วั นรุ งขึ้ นเมื่ อจะไป เขาก็ เอา 41 แต พระเยซู ตรั สตอบเธอว า
เงิ น สองเดนาริ อั น มอบให เ จ า "มารธา มารธา เอย เธอกระวน
ของโรงแรม บอกเขาว า `จง กระวายและร อนใจด วยหลายสิ่ ง
รั กษาเขาไว เถิ ด และเงิ นที่ จะ นัก
เสี ยเกิ นนี้ เมื่ อกลั บมาฉั นจะใช 42 สิ่ งซึ่ งต องการนั้ น มี แต สิ่ ง
ให'
เดี ยว มารี ย ได เลื อกเอาส วนดี
36 ในสามคนนั้ น ท านคิ ดเห็ น นั้ น ใครจะชิ งเอาไปจากเธอไม
ว า คนไหนปรากฏว าเป นเพื่ อน ได"
บานของคนที่ ถูกพวกโจรปลน"
คําอธิษฐานของ
37 เขาทู ลตอบว า "คื อคนนั้ น
องคพระผู เปนเจา
แหละที่ ไดแสดงความเมตตาแก
ต อ มาเมื่ อพระองค ท รง
เขา" พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
อธิษฐานอยู ในที่ แห งหนึ่ ง
"ท า นจงไปทํา เหมื อ นอย า งนั้ น พอจบแลวสาวกของพระองค คน
เถิด"
หนึ่ งทู ลพระองค ว า "พระองค
มารธาและมารีย
เจ าข า ขอสอนพวกข าพระองค
38 และต อมา เมื่ อพระองค กั บ ให อธิ ษฐาน เหมื อนยอห นได
เหลาสาวกกําลังเดินทางไป พระ สอนพวกศิษยของตน"
องคจึงทรงเขาไปในหมู บานแหง 2 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
หนึ่ ง มีผู หญิงคนหนึ่ งชื่ อมารธา "เมื่ อท านอธิ ษฐานจงว า `ข า
ต อนรั บพระองค ไว ในเรื อนของ แต พระบิ ดาของข าพระองค ทั้ ง
เธอ
หลาย ผู สถิ ตในสวรรค ขอ
39 มารธามี น อ งสาวชื่ อมารี ย ให พระนามของพระองค เป นที่
มารี ยก็ นั่ งใกล พระบาทพระเยซู เคารพสักการะ ขอใหอาณาจักร
ฟงถอยคําของพระองคดวย
ของพระองค มาตั้ งอยู น้ํ า พระ
40 แตมารธายุ งในการปรนนิบัติ ทั ยของพระองค สําเร็ จในสวรรค
มากจึ งมาทู ลพระองค ว า "พระ อย างไร ก็ ให สําเร็ จบนแผ นดิ น
องค เจ าข า พระองค ไม สนพระ โลกเหมือนกันอยางนั้ น
ทั ยหรื อ ซึ่ งน องสาวของข าพระ 3 ขอทรงโปรดประทานอาหาร
องค ปล อยให ขาพระองค ทําการ ประจํ า วั นแก ข าพระองค ทั้ ง
ปรนนิ บั ติ แต คนเดี ยว ขอพระ หลายทุกๆวัน

11

(35) มธ 20:2 (37) สภษ 14:21; มธ 9:13; 12:7
(38) ยน 11:1; 12:2-3 (39) 1 คร 7:32-40; ลก 8:35; กจ 22:3
(42) สดด 27:4; ยน 6:27 (2) มธ 6:9-13
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4 ขอทรงโปรดยกบาปผิ ด ของ ทุ กคนที่ แสวงหาก็ จะพบ และ
ข าพระองค ทั้ งหลาย ด วยว าข า ทุกคนที่ เคาะก็จะเปดใหเขา
พระองค ยกความผิ ดของทุ กคน 11 มี ผู ใดในพวกท านที่ เป นบิ ดา
ที่ ทําผิ ดต อข าพระองค นั้ น ขอ ถาบุ ตรขอขนมปงจะเอากอนหิน
อย าทรงนําข าพระองค เข าไปใน ใหเขาหรือ หรือถาขอปลาจะเอา
การทดลอง แตขอใหขาพระองค งูใหเขาแทนปลาหรือ
พนจากความชั่ วราย'"
12 หรื อถ าเขาขอไข
จะเอา
คําสอนอื่ นๆเกี่ ยวกับ
แมลงปองใหเขาหรือ
13 เพราะฉะนั้ น ถ าท านทั้ ง
การอธิษฐาน
5พระองค ตรั สแก เขาว า "ผู ใด หลายเองผู เปนคนชั่ ว ยังรู จักให
ในพวกท านมี มิ ตรสหายคนหนึ่ ง ของดีแกบุตรของตน ยิ่ งกวานั้ น
และจะไปหามิ ตรสหายนั้ นใน สั กเท าใด พระบิ ดาของท านผู
เวลาเที่ ยงคื นพู ดกั บเขาว า ทรงสถิ ต ในสวรรค จะทรงประ`เพื่ อนเอย ขอใหฉันยืมขนมปง ทานพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ แก ผู ที่
ขอตอพระองค"
สามกอนเถิด
พระเยซูทรงถูกกลาวหาวา
6 เพราะเพื่ อนของฉั น คนหนึ่ ง
ขับผีออกโดยเบเอลเซบูล
เพิ่ งเดินทางมาหาฉัน และฉันไม
มีอะไรจะใหเขารับประทาน'
(มธ 12:22-37)
7ฝ ายมิ ต รสหายที่ อ ยู ข า งในจะ 14 พระองคทรงขับผีใบอยู และ
ตอบว า `อย ารบกวนฉั นเลย ต อมาเมื่ อผี ออกแล ว คนใบ จึ ง
ประตูก็ปดเสียแลว ทั้ งพวกลูกก็ พู ดได และประชาชนก็ ประนอนรวมเตียงกับฉันแลว ฉันจะ หลาดใจ
ลุกขึ้ นหยิบใหทานไมได'
15 แต บางคนในพวกเขาพู ดว า
8เราบอกท านทั้ งหลายว า แม "คนนี้ ขับผี ออกได โดยใช อํานาจ
เขาจะไม ลุ ก ขึ้ นหยิ บให คนนั้ น ของเบเอลเซบูลนายผีนั้ น"
เพราะเป นมิ ตรสหายกั น แต วา 16 คนอื่ นๆทดลองพระองค โดย
เพราะวิ งวอนมากเข า เขาจึ งจะ ขอจากพระองค ให เ ห็ นหมาย
ลุกขึ้ นหยิบใหตามที่ เขาตองการ
สําคัญจากสวรรค
9เราบอกทานทั้ งหลายวา จงขอ 17 แต พระองค ทรงทราบความ
แล วจะได จงหาแล วจะพบ จง คิ ดของเขา จึ งตรั สกั บเขาว า
เคาะแลวจะเปดใหแกทาน
"ราชอาณาจั กรใดๆซึ่ งแตกแยก
10 เพราะว าทุ กคนที่ ขอก็ จะได กั นเองก็ จะรกร างไป ครั วเรื อน
(4) อฟ 4:32 (8) ลก 18:1-5 (9) สดด 50:14-15; อสย 55:6; ยรม 33:3; มธ 7:7
(11) มธ 7:9 (13) ยก 1:17 (14) มธ 9:32-34; 12:22, 24
(15) มธ 9:34; 12:24 (16) มธ 12:38; มก 8:11 (17) มธ 9:4; มก 3:23-27; ยน 2:25
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ใดๆซึ่ งแตกแยกกั บครั วเรื อนก็ ใดแล ว มั นก็ ท องเที่ ยวไปในที่
จะลมสลาย
กั น ดารเพื่ อแสวงหาที่ หยุ ด พั ก
18 และถ า ซาตานแก ง แย ง กั น และเมื่ อไม พบมั น จึ ง กล า วว า
ระหว างมั นเอง อาณาจั กรของ `ข าจะกลั บไปยั ง เรื อ นของข าที่
มั นจะตั้ งอยู อย างไรได เพราะ ไดออกมานั้ น'
ทานทั้ งหลายว าเราขับผีออกโดย 25 และเมื่ อมาถึงก็เห็ นเรือนนั้ น
เบเอลเซบูล
กวาดและตกแตงไวแลว
19 ถ าเราขั บผี ออกโดยเบเอล- 26 มันจึงไปรับเอาผีอื่ นอีกเจ็ดผี
เซบู ลนั้ น พวกพ องของท านทั้ ง ร ายกว ามั นเอง แล วก็ เข าไป
หลายขั บมั นออกโดยอํานาจของ อาศั ยอยู ที่ นั่ น และในที่ สุ ดคน
ใครเลา เหตุฉะนั้ นพวกพองของ นั้ นก็เลวรายกวาตอนแรก"
ท า นเองจะเป น ผู ตั ด สิ น กล า ว 27 ตอมาเมื่ อพระองคยังตรัสคํา
โทษพวกทาน
เหล านั้ น มี ผู หญิ งคนหนึ่ งใน
20 แต ถ า เราขั บ ผี อ อกด วยนิ้ ว หมู ประชาชนร องทู ลพระองค วา
พระหัตถของพระเจา อาณาจักร "ครรภ ซึ่ ง ปฏิ สนธิ พระองค และ
ของพระเจาก็มาถึงทานแลว
หั วนมที่ พระองค เสวยนั้ นก็ เป น
21 เมื่ อผู มี กําลั งมากคนหนึ่ งถือ สุข"
อาวุธเฝาบานของตนอยู สิ่ งของ 28 แตพระองคตรัสวา "มิใชเชน
ของเขาก็ปลอดภัย
นั้ น แตคนทั้ งหลายที่ ไดยินพระ
22 แต เ มื่ อคนมี กํ า ลั ง มากกว า วจนะของพระเจ า และได ถื อ
เขามาต อสู ชนะเขา คนนั้ นก็ ชิ ง รักษาพระวจนะนั้ นไว ก็เปนสุข"
เอาเครื่ องอาวุ ธ ที่ เขาได วางใจ
หมายสําคัญของโยนาห
นั้ นไปเสีย แลวแบงปนของที่ เขา
(มธ 12:39-42)
ไดริบเอาไปนั้ น
29 เมื่ อคนทั้ งปวงประชุ มแน น
23 ผู ที่ ไม อยู ฝ ายเราก็ เป นปฏิ - ขึ้ น พระองคตั้ งตนตรัสวา "คน
ปกษตอเรา และผู ที่ ไมรวบรวม ยุ คนี้ เป นคนชั่ ว มี แต แสวงหา
ไว กั บเราก็ เป นผู กระทําให กระ- หมายสําคัญ และจะไมโปรดให
จัดกระจายไป
หมายสําคั ญแก เขา เว นไว แต
การกลับเนื้ อกลับตัวเปนคนดี
หมายสํา คั ญของโยนาห ศาสดา
แตยังไมมีความรอด
พยากรณเทานั้ น
30 ด วยว า โยนาห ไ ด เ ป นหมาย
(มธ 12:43-45)
24 เมื่ อ ผี โสโครกออกมาจากผู สํ า คั ญแก ชาวนี นะเวห ฉั นใด
(20) อพย 8:19 (21) มธ 12:29; มก 3:27 (22) อสย 53:12; คส 2:15 (23) มธ 12:30
(24) มธ 12:43-45; มก 1:27; กจ 5:16 (26) ยน 5:14; ฮบ 6:4 (27) ลก 1:28, 48
(28) สดด 1:1-2; อสย 48:17 (29) มธ 12:38-42; 1 คร 1:22 (30) ยนา 1:17; 2:10
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บุ ต รมนุ ษย จะเป นหมายสํา คั ญ ความมืดนั่ นเอง
แกคนยุคนี้ ฉันนั้ น
36 เหตุฉะนั้ น ถากายทั้ งสิ้ นของ
31 นางกษั ตริ ย ฝ ายทิ ศใต จะลุ ก ท านเต็ มด วยความสว าง ไม มีที่
ขึ้ นในวั นพิ พากษาพร อมกั บคน มืดเลย ก็จะสวางตลอด เหมือน
ยุคนี้ และจะกลาวโทษคนในยุคนี้ อย างแสงสว างของเที ยนที่ ส อง
ด วยว าพระนางนั้ น ได มาจากที่ มาใหทาน"
สุ ดปลายแผ นดิ นโลกเพื่ อจะ 37 เมื่ อพระองค ยังตรั สอยู คน
ฟงสติปญญาของซาโลมอน และ หนึ่ งในพวกฟาริ สี อ อนวอนพระ
ดูเถิด ซึ่ งใหญกวาซาโลมอนก็มี องค ให เสวยกับเขา พระองค จึง
อยู ที่ นี่
เสด็จเขาไปทรงเอนพระกายลง
32 ชนชาวนี นะเวห จะลุ กขึ้ น ใน 38 ฝ า ยคนฟาริ สี เ มื่ อเห็ น พระ
วั น พิ พากษาพร อ มกั บคนยุ ค นี้ องค มิ ได ทรงล างก อนเสวยก็
และจะกล าวโทษคนในยุ คนี้ ประหลาดใจ
ด ว ยว า ชาวนี น ะเวห ไ ด ก ลั บใจ รูปแบบแหงความชอบธรรมที่
ใหม เ พราะคํ า ประกาศของโย- ปรากฏเทานั้ นก็ยังไมเพียงพอ
นาห และดูเถิด ซึ่ งใหญกวาโย- 39 องค พระผู เป น เจ า ตรั ส กั บ
นาหมีอยู ที่ นี่
เขาว า "เจาพวกฟาริ สียอมชําระ
จงใหแสงสวางของตน
ถ วยชามภายนอก แต ภายใน
สองออกไป
ของเจ า เต็ มไปด วยความโลภ
(มธ 5:15-16; มก 4:21-22) และความชั่ วราย
33 ไม มีผู ใดเมื่ อจุดเทียนแล วจะ 40 คนโฉดเขลา ผู ที่ ไดสรางภาย
ตั้ งไว ในที่ กําบั ง หรื อเอาถั ง นอกก็ ได ส ร า งภายในด วยมิ ใช
ครอบไว แต ตั้ งไว บนเชิ งเที ยน หรือ
เพื่ อคนทั้ งหลายที่ เข ามาจะเห็ น 41 แตจงให ทานตามซึ่ งเจามีอยู
แสงสวางได
ภายใน และดูเถิด สิ่ งสารพัดก็
34 ตาเป น ประที ปของร า งกาย บริสุทธิ์ แกเจาทั้ งหลาย
เหตุฉะนั้ นเมื่ อตาของทานดี ทั้ ง 42 แต วิ บั ติ แก เจ า พวกฟาริ สี
ตั วก็ เต็ มไปด วยความสว าง แต ด วยว าพวกเจ าถวายสิ บชั กหนึ่ ง
เมื่ อตาของท านชั่ ว ทั้ งตั วของ ของสะระแหน และขมิ้ นและผั ก
ทานก็เต็มไปดวยความมืด
ทุ กอย าง และได ละเว นการ
35 เหตุ ฉะนั้ น จงระวั งให ดี ไม พิ พากษาและความรั ก ของพระ
ให ความสว างซึ่ งอยู ในท านเป น เจาเสีย สิ่ งเหลานั้ นพวกเจาควร
(31) 1 พกษ 10:1; 2 พศด 9:1; อสย 9:6 (32) ยนา 3:5 (33) มธ 5:15; มก 4:21
(34) มธ 6:22-23 (38) มธ 15:2; มก 7:2-3 (39) ปฐก 6:5; มธ 23:25; ทต 1:15
(40) ปฐก 1:26-27 (41) อสย 58:7; ดนล 4:27 (42) มคา 6:7-8; มธ 23:23; ยน 5:42
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ได กระทําอยู แล ว แต สิ่ งอื่ นนั้ น บรรพบุ รุ ษของเจ า ด วยว าเขา
ก็ไมควรละเวนดวย
ได ฆ า พวกศาสดาพยากรณ นั้ น
43 วิบัติแกเจา พวกฟาริสี ดวย แล วพวกเจ าก็ ก ออุ โมงค ฝ ง ศพ
ว าพวกเจ าชอบที่ นั่ งอั นมี เกี ยรติ ให
ในธรรมศาลาและชอบให เขา 49 เหตุ ฉะนั้ น พระป ญญาของ
คํานับที่ กลางตลาด
พระเจ าก็ ตรั สด วยว า `เราจะใช
44 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย พวกศาสดาพยากรณ และอั ครและพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด สาวกไปหาเขา และเขาจะฆาเสีย
ดวยวาเจาทั้ งหลายเปนเหมือนที่ บาง และขมเหงบาง'
ฝ งศพซึ่ งมิ ได ปรากฏ และคน 50 เพื่ อคนยุ คนี้ แหละจะต องรั บ
ที่ เดิ น เหยี ย บที่ นั่ นก็ ไ ม รู ว า มี ผิ ดชอบในเรื่ องโลหิ ตของบรรอะไร"
ดาศาสดาพยากรณ ซึ่ งต องไหล
ทรงตําหนิ
ออกตั้ งแตแรกสรางโลก
51 คื อ ตั้ งแต โลหิ ตของอาแบล
นักกฎหมาย
จนถึ งโลหิ ตของเศคาริ ยาห ที่ ถู ก
การพิพากษาแกคนยุคนี้
45 นั กกฎหมายคนหนึ่ งทู ลพระ ฆ าตายระหว างแท นบู ชากั บพระ
องค ว า "อาจารย เจ าข า ซึ่ ง วิหาร เราบอกความจริงแกทาน
ท านว าอย างนั้ น ท านก็ ติ เตี ยน ทั้ งหลายวา คนยุคนี้ จะตองรับ
ผิดชอบในโลหิตนั้ น
พวกเราดวย"
46 พระองคตรัสวา "วิบัติแกเจา 52 วิ บั ติ แก เจ า พวกนั กกฎด วยว าเจ าได เอาลู ก
พวกนั กกฎหมายด วย เพราะ หมาย
พวกเจ าเอาของหนั กที่ แบกยาก กุ ญแจแห งความรู ไปเสี ย คื อ
นั กวางบนมนุ ษย แต ส วนพวก พวกเจาเองก็ไมเขาไป และคนที่
เจ าเองก็ ไม จั บต องของหนั กนั้ น กําลั งเข าไปนั้ นเจ าก็ ได ขั ดขวาง
ไว"
เลยแมแตนิ้ วเดียว
47 วิ บัติ แก เจ าทั้ งหลาย เพราะ 53 เมื่ อพระองค ยังตรั สคําเหล า
เจ า ก อ อุ โ มงค ฝ งศพของพวก นั้ นแกเขา พวกธรรมาจารยและ
ศาสดาพยากรณ และบรรพบุรุษ พวกฟาริ สี ก็ ตั้ งต น ยั่ วเย า พระ
ของเจ าเองก็ ได ฆ าศาสดาพยา- องค อย างรุ นแรง หมายให ตรั ส
ตอไปหลายประการ
กรณนั้ น
48 ดั งนั้ นพวกเจ าจึ งเป นพยาน 54 คอยหวั งจั บผิ ดในพระดํารั ส
ว า
เจ าเห็ นชอบในการของ ของพระองค เพื่ อเขาจะฟ อง
(43) มธ 23:6; มก 12:38-39; ลก 14:7; 20:46 (44) สดด 5:9; มธ 23:27
(46) มธ 23:4 (47) มธ 23:29; กจ 7:52 (49) สภษ 1:20; มธ 23:34
(51) ปฐก 4:8; 2 พศด 24:20-21; 36:16 (52) มธ 23:13 (54) มก 12:13
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ลูกา 11, 12
พระองคได
อย ากลั วเลย ท านทั้ งหลายก็
เชื้ อของพวกฟาริสี
ประเสริ ฐกว านกกระจอกหลาย
ในระหว า งนั้ นคนเป น ตัว
อั นมากนั บ ไม ถ วนชุ ม 8และเราบอกท านทั้ งหลายด วย
ผู ใดที่ จะรั บเราต อหน า
นุ มเบี ยดเสี ยดกั นอยู พระองค ว า
ทรงตั้ งต น ตรั ส กั บ เหล า สาวก มนุ ษย บุตรมนุ ษย ก็จะรั บผู นั้ น
ของพระองค ก อนว า "ท านทั้ ง ต อหน าเหล าทู ตสวรรค ของพระ
หลายจงระวั งเชื้ อของพวกฟาริ สี เจาดวย
9 แต ผู ที่ ปฏิ เสธเราต อหน า
ซึ่ งเปนความหนาซื่ อใจคด
2เพราะว าไม มี สิ่ งใดป ดบั งไว ที่ มนุ ษย เราจะปฏิ เสธผู นั้ นต อ
จะไมตองเปดเผย หรือการลับที่ หนาเหลาทูตสวรรคของพระเจา
10 ผู ใดจะกล าวร ายต อบุ ตร
จะไมเผยใหประจักษ
3เหตุ ฉะนั้ น สิ่ งสารพั ดซึ่ งพวก มนุษย จะทรงโปรดยกโทษใหผู
ท านได กล าวในที่ มื ดจะไดยินใน นั้ นได แต ถ าผู ใดจะกล าวหมิ่ น
ที่ สวาง และซึ่ งได กระซิ บในหู ที่ ประมาทต อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ห องส วนตั วจะต องประกาศบน จะทรงโปรดยกโทษให ผู นั้ นไม
ได
ดาดฟาหลังคาบาน
4มิตรสหายของเราเอย เราบอก 11 เมื่ อเขาพาพวกท า นเข า ใน
ทานทั้ งหลายวา อยากลัวผู ที่ ฆา ธรรมศาลา หรื อต อหน าเจ า
ได แต กาย และภายหลั งไม มี เมื อง และผู ที่ มี อํานาจ อย า
กระวนกระวายวาจะตอบอยางไร
อะไรที่ จะทําไดอีก
5แต เราจะเตื อนให ท านรู วาควร หรืออะไร หรือจะกลาวอะไร
จะกลั วผู ใด จงกลั วพระองค ผู 12 เพราะว า พระวิ ญญาณบริ ทรงฆ า แล วก็ ยั ง มี ฤ ทธิ์ อํ า นาจ สุทธิ์ จะทรงโปรดสอนทานในเวที่ จะทิ้ งลงในนรกได แทจริงเรา ลาโมงนั้ นเองวา ทานควรจะพูด
บอกทานวา จงกลัวพระองคนั้ น อะไรบาง"
13 และมี ผู หนึ่ งในหมู คนทู ล
แหละ
6นกกระจอกห า ตั วเขาขายสอง พระองควา "อาจารยเจาขา ขอ
บาทมิใชหรือ และนกนั้ นแมสัก สั่ งพี่ ชายของข าพเจาใหแบงมรตัวเดียว พระเจามิไดทรงลืมเลย ดกใหกับขาพเจา"
7ถึ งผมของท านทั้ งหลายก็ ทรง 14 แต พระองค ต รั สตอบเขาว า
นั บไว แล วทุ กเส น เหตุ ฉะนั้ น "บุ รุ ษเอ ย ใครได ตั้ งเราให เป น

12

(1) มธ 16:6, 12; มก 8:15 (2) มธ 10:26; มก 4:22 (4) อสย 51:7 (5) สดด 119:120
(6) มธ 6:26 (8) 1 ซมอ 2:30; สดด 119:46 (9) มธ 10:33; มก 8:38 (10) มธ 12:31
(11) มธ 6:25; 10:19; มก 13:11 (12) ยน 14:26 (14) ยน 18:36
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ตุ ลาการ หรื อเป นผู แบ งมรดก 22 และพระองค ต รั ส กั บ เหล า
ใหทาน"
สาวกของพระองควา "เหตุฉะ15 แล วพระองค จึ ง ตรั สแก เขา นั้ นเราบอกทานทั้ งหลายวา อยา
ทั้ งหลายวา "จงระวังและเวนเสีย กระวนกระวายถึ งชี วิตของตนว า
จากความโลภ เพราะวาชีวิตของ จะเอาอะไรกิ น และอย ากระวน
บุ คคลใดๆมิ ได อ ยู ในของบริ - กระวายถึ งร างกายของตนว าจะ
บูรณซึ่ งเขามีอยู นั้ น"
เอาอะไรนุ งหม
คําอุปมาเกี่ ยวกับเศรษฐีโง
23 เพราะว า ชี วิ ต สํา คั ญยิ่ งกว า
16 และพระองคจึงตรัสคําอุปมา อาหาร และร างกายสําคั ญยิ่ ง
เรื่ องหนึ่ งใหเขาฟงวา "ไรนาของ กวาเครื่ องนุ งหม
เศรษฐี ค นหนึ่ งเกิ ด ผลบริ บู รณ 24 จงพิ จารณาดู อี กา มั นมิ ได
หวาน มิไดเกี่ ยว และมิไดมียุง
มาก
17 เศรษฐี คนนั้ น จึ งคิ ดในใจว า หรือฉาง แตพระเจายังทรงเลี้ ยง
`เราจะทําอยางไรดี เพราะวาเรา มั นไว ท านทั้ งหลายก็ ประเสริ ฐ
กวานกมากทีเดียว
ไมมีที่ ที่ จะเก็บผลของเรา'
18 เขาจึงคิดว า `เราจะทําอย าง 25 มีใครในพวกทาน โดยความ
นี้ คื อจะรื้ อยุ งฉางของเราเสี ย กระวนกระวายอาจต อความสู ง
และจะสร างใหม ให โตขึ้ น แล ว ให ยาวออกไปอี ก ศอกหนึ่ งได
เราจะรวบรวมข าวและสมบั ติ ทั้ ง หรือ
26 เหตุ ฉะนั้ น ถาสิ่ งเล็กน อยที่
หมดของเราไวที่ นั่ น
19 แลวเราจะว าแก จิ ตใจของเรา สุดยังทําไมได ทานยังจะกระวน
วา "จิตใจเอย เจามีทรัพยสมบัติ กระวายถึงสิ่ งอื่ นทําไมอีกเลา
มากเก็ บไว พอหลายป จงอยู 27 จงพิ จารณาดอกไม ว า มั น
งอกเจริ ญขึ้ นอย างไร มั นไม ทํา
สบาย กิน ดื่ ม และรื่ นเริงเถิด"'
20 แต พระเจ าตรั สแก เขาว า งาน มันไมปนดาย แตเราบอก
`เจ าคนโง ในคื นวั นนี้ ชี วิ ตของ ท านทั้ งหลายว า ซาโลมอนเมื่ อ
เจ า จะต อ งเรี ยกเอาไปจากเจ า บริ บู รณ ด วยสง าราศี ก็ มิ ได
แล วของซึ่ งเจ าได รวบรวมไว นั้ น ทรงเครื่ องงามเทาดอกไมนี้ ดอก
หนึ่ ง
จะเปนของใครเลา'
21 คนที่ ส่ํ า สมทรั พย ส มบั ติ ไ ว 28 แม ว าพระเจ าทรงตกแต ง
สําหรับตัว และมิไดมั่ งมีจําเพาะ หญาที่ ทุ งนาอยางนั้ น ซึ่ งเปนอยู
วั นนี้ และรุ งขึ้ นต องทิ้ งในเตาไฟ
พระเจาก็เปนเชนนั้ นแหละ"
(15) 1 ทธ 6:6-10 (19) ปญจ 2:24; 3:13; 5:18; 8:15; 11:9; 1 คร 15:32; ยก 5:5
(20) โยบ 20:22; สดด 39:6; ยรม 17:11 (21) มธ 6:20; ลก 12:33 (22) มธ 6:25-33
(24) โยบ 38:41; สดด 147:9 (27) 1 พกษ 10:4; 2 พศด 9:3 (28) มธ 6:30; 8:26
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โอ ผู ที่ มีความเชื่ อนอย พระองค จุดอยู
จะทรงตกแต ง ท า นมากยิ่ งกว า 36 พวกท านเองจงเหมื อนคนที่
นั้ นสักเทาใด
คอยรั บนายของตน เมื่ อนายจะ
29 ท านทั้ งหลายอย าเสาะหาว า กลั บมาจากงานสมรส เพื่ อเมื่ อ
จะกิ นอะไรดี หรื อจะดื่ มอะไร นายมาเคาะประตู แล ว เขาจะ
และอยามีใจสงสัยเลย
เปดใหนายทันทีได
30 เพราะว าคนทุ ก ประเทศทั่ ว 37 ผู รั บใช ซึ่ งนายมาพบกํ า ลั ง
โลกเสาะหาสิ่ งของทั้ งปวงนี้ แต คอยเฝ าอยู ก็ เป นสุ ข เราบอก
ว า พระบิ ดาของท านทั้ งหลาย ความจริ งแก ท า นทั้ งหลายว า
ทรงทราบแล ววาทานต องการสิ่ ง นายนั้ นจะคาดเอวไวและใหผู รับ
เหลานี้
ใช เหล า นั้ นเอนกายลงและนาย
31 แต ท า นทั้ ง หลายจงแสวงหา นั้ นจะมาปรนนิบัติเขา
อาณาจั กรของพระเจ า แล วจะ 38 ถ านายมาเวลาสองยามหรื อ
ทรงเพิ่ มเติมสิ่ งทั้ งปวงเหลานี้ ให สามยาม และพบผู รั บใช อยู
แกทาน
อย างนั้ น ผู รั บใช เหล านั้ นก็ จะ
32 ฝู งแกะเล็ กน อยเอ ย อย า เปนสุข
กลั วเลย เพราะว าพระบิ ดาของ 39 ให เข าใจอย างนี้ เถอะว า ถ า
ท า นชอบพระทั ยที่ จะประทาน เจ าของบ านล วงรู ได ว าขโมยจะ
อาณาจักรนั้ นใหแกทาน
มาเวลาไหน เขาจะตื่ นอยู และ
33 จงขายของที่ ท านมีอยู และทํา ระวั งไม ใ ห ทะลวงเรื อนของเขา
ทาน จงกระทําถุงใส เงินสําหรับ ได
ตนซึ่ งไม รู เก า คื อให มี ทรั พย 40 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลายจง
สมบั ติ ไ ว ใ นสวรรค ซึ่ งไม เ สื่ อ ม เตรียมตัวไวใหพรอมดวยเพราะ
สู ญไป ที่ ขโมยมิ ได เข ามาใกล บุตรมนุ ษยเสด็จมาในโมงที่ ท าน
และที่ ตัวมอดมิไดทําลายเสีย
ไมคิดไมฝน"
34 เพราะว า ทรั พ ย ส มบั ติ ข อง 41 ฝ ายเปโตรทู ลพระองค ว า
ท านอยู ที่ ไหน ใจของท านก็ อยู "พระองคเจาขา พระองคไดตรัส
ที่ นั่ นดวย
คําอุ ปมานั้ นแก พวกข าพระองค
เราควรจะคอยทา
หรือ หรือตรัสแกคนทั้ งปวง"
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
การเสด็จกลับมาของพระเยซู
คนตนเรือนสัตยซื่อ
35 ท านทั้ งหลายจงคาดเอวของ
ทานไว และใหตะเกียงของทาน 42 องค พ ระผู เป นเจ า ตรั ส ว า
(30) มธ 6:31-32 (31) มธ 6:33 (32) ดนล 7:18, 27; มธ 11:25-26; ลก 22:29
(33) มธ 6:20; ลก 11:41; กจ 2:45 (35) มธ 25:1-13; อฟ 6:14 (37) มธ 24:46
(39) มธ 24:43; 1 ธส 5:2 (40) มธ 24:44; มก 13:33 (42) มธ 24:45-46; 1 คร 4:2
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"ใครเป น คนต น เรื อ นสั ต ย ซื่ อ แผนดินโลก และเราจะปรารถและฉลาด ที่ นายได ตั้ งไว เหนื อ นาอะไรเลา ถาหากไฟนั้ นไดติด
พวกคนใช สํ า หรั บแจกอาหาร ขึ้ นแลว
ตามเวลา
50 เราจะต องรั บบั พติ ศมาอย าง
43 เมื่ อนายมาพบเขากระทําอยู หนึ่ ง เราเปนทุกขมากจนกวาจะ
อย างนั้ น ผู รั บใช ผู นั้ นก็ จะเป น สําเร็จ
สุข
51 ท านทั้ งหลายคิ ดว า เรามา
44 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง เพื่ อ จะให เ กิ ด สั นติ ภ าพในโลก
หลายวา นายจะตั้ งเขาไวใหดูแล หรือ เราบอกทานวา มิใช แตจะ
บรรดาขาวของทั้ งสิ้ นของทาน
ใหแตกแยกกันตางหาก
45 แต ถ าผู รั บใช นั้ นจะคิ ดในใจ 52 ด วยว า ตั้ งแต นี้ ไปห า คนใน
วา `นายของขาคงจะมาชา' แลว เรื อนหนึ่ งก็ จะแตกแยกกั น คื อ
จะตั้ งต นโบยตี ผู รั บใช ชายหญิ ง สามตอสองและสองตอสาม
และกินดื่ มเมาไป
53 พ อ จะแตกแยกจากลู ก ชาย
46 นายของผู รับใชผู นั้ นจะมาใน และลู กชายจะแตกแยกจากพ อ
วั นที่ เขาไม คิ ด ในโมงที่ เขาไมรู แม จากลู กสาว และลู กสาวจาก
และจะทําโทษเขาถึ งสาหั ส ทั้ ง แม แม สามี จากลู กสะใภ และ
จะขั บไล เขาให ไปอยู กั บคนที่ ไม ลูกสะใภจากแมสามี"
เชื่ อ
54 และพระองค ตรั สกั บประชา
47 ผู รั บใช นั้ นที่ ได รู น้ํ า ใจของ ชนอีกวา "เมื่ อทานทั้ งหลายเห็น
นาย และมิไดเตรียมตัวไว มิได เมฆเกิดขึ้ นในทิศตะวันตก ทาน
กระทําตามน้ําใจนาย จะตองถูก ก็กลาวทันทีวา `ฝนจะตก' และ
เฆี่ ยนมาก
ก็เปนอยางนั้ นจริง
48 แต ผู ที่ มิ ได รู แล วไดกระทํา 55 เมื่ อทานเห็นลมพัดมาแตทิศ
สิ่ งซึ่ งสมจะถู กเฆี่ ยน ก็ จะถู ก ใต ทานก็วา `จะรอนจัด' และ
เฆี่ ยนน อย ผู ใดได รั บมาก จะ ก็เปนจริง
ตองเรียกเอาจากผู นั้ นมาก และ 56 เจ าคนหน าซื่ อใจคด เจาทั้ ง
ผู ใดได รั บฝากไว ม ากก็ จะต อ ง หลายรู จั กวิ จั ยความเป นไปของ
ทวงเอาจากผู นั้ นมาก
แผนดินและทองฟา แตเหตุไฉน
พระคริสตเสด็จมา
พวกเจ าวิ จัยความเป นไปของยุ ค
นี้ ไมได
เพื่ อใหเกิดการแตกแยกกัน
49 เรามาเพื่ อจะทิ้ งไฟลงบน 57 เหตุ ไ ฉนเจ า ทั้ ง หลายไม ตั ด
(44) มธ 24:47 (45) มธ 24:48 (46) 1 ธส 5:3 (47) กดว 15:30 (48) ลนต 5:17
(49) ลก 12:51 (50) มธ 20:18; มก 10:38 (51) มคา 7:6; มธ 10:34 (52) มธ 10:35
(53) มธ 10:36 (54) มธ 16:2-3 (55) โยบ 37:17 (56) ลก 19:41-44
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หนา 2071
ลูกา 12, 13
สินเอาเองวาสิ่ งไรเปนสิ่ งที่ ถูก
ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ
58 เพราะเมื่ อเจ า กั บ โจทก พา 5เราบอกท านทั้ งหลายว า มิ ใช
กั นไปหาผู พิพากษา จงอุ ตสาห แต ถ าท านทั้ งหลายมิ ได กลั บใจ
หาช องที่ จะปรองดองกับเขาเมื่ อ เสี ยใหม จะต อ งพิ น าศเหมื อ น
ยังอยู กลางทาง เกลือกวาเขาจะ กัน"
ฉุ ดลากเจ าเข า ไปถึ งผู พิ พากษา
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
และผู พิพากษาจะมอบเจ าไว กั บ
ตนมะเดื่ อที่ ไรผล
ผู คุ ม และผู คุ มจะขั งเจ าไว ใน
(อสย 5:1-7)
เรือนจํา
(มธ 21:18-20)
59 เราบอกเจ าว า เจ าจะออก 6พระองค ตรั สคําอุ ปมาต อไปนี้
จากที่ นั่ น ไม ได จนกว า จะได ใช วา "คนหนึ่ งมีตนมะเดื่ อตนหนึ่ ง
หนี้ ครบทุกสตางค"
ปลูกไวในสวนองุ นของตน และ
กลับใจ
เขามาหาผลที่ ตนนั้ นแตไมพบ
หรือพินาศ
7 เขาจึ งว าแก คนที่ รั ก ษาสวน
ขณะนั้ น มี บางคนอยู องุ นวา `ดูเถิด เรามาหาผลที่ ตน
ที่ นั่ นเล าเรื่ องชาวกาลิ ลี มะเดื่ อนี้ ไดสามปแลว แตไมพบ
ซึ่ งป ลาตเอาโลหิ ตของเขาระคน จงโค นมั นเสี ย จะให ดิ นรกไป
กั บเครื่ องบู ชาของเขา ให พระ เปลาๆทําไม'
องคฟง
8แต ผู รั กษาสวนองุ นตอบเขาว า
2 พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว า `นายเจาขา ขอเอาไวปนี้ อีก ให
"ท านทั้ งหลายคิ ด ว า ชาวกาลิ ลี ขาพเจาพรวนดินเอาปุ ยใส
เหล านั้ นเป นคนบาปยิ่ งกว าชาว 9แลวถามันเกิดผลก็ดีอยู ถาไม
กาลิลี อื่ นๆทั้ งปวง เพราะวาเขา เกิดผล ภายหลังทานจงโคนมัน
ไดทุกขทรมานอยางนั้ นหรือ
เสีย'"
3เราบอกท านทั้ งหลายว า มิ ใช
ทรงรักษา
แต ถ าท านทั้ งหลายมิ ได กลั บใจ
หญิงคนหนึ่ ง
เสี ยใหม ก็ จะต องพิ นาศเหมื อน
ในวันสะบาโต
กัน
10 พระองค ท รงสั่ งสอนอยู ที่
4หรื อสิ บแปดคนนั้ นซึ่ งหอรบที่ ธรรมศาลาแห ง หนึ่ งในวั น สะสิ โลอั มได พั งทั บเขาตายเสี ยนั้ น บาโต
ท านทั้ งหลายคิ ดว า เขาเป นคน 11 และดูเถิด มีหญิงคนหนึ่ งซึ่ ง
บาปยิ่ งกว าคนทั้ งปวงที่ อาศัยอยู มี ผี เข าสิ งทําให พิการมาสิ บแปด

13

(58) มธ 5:25-26; สดด 32:6; สภษ 25:8; อสย 55:6
(6) อสย 5:2; มธ 21:19
(9) ยน 15:2
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ลูกา 13
หนา 2072
ปแลว หลังโกง ยืดตัวขึ้ นไมได
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
เลย
เมล็ดพันธุ ผักกาด
12 เมื่ อพระเยซู ทอดพระเนตร
(มธ 13:31-32)
เห็นเขา จึงเรียกและตรัสกับเขา
(มก 4:30-32)
วา "หญิงเอย ตัวเจาหายพนจาก 18 พระองค จึ งตรั สว า "อาณา
โรคของเจาแลว"
จั ก รของพระเจ า เหมื อ นสิ่ งใด
13 พระองค ท รงวางพระหั ต ถ และเราจะเปรี ยบอาณาจั ก รนั้ น
บนเขา และในทันใดนั้ นเขาก็ยืด กับอะไรดี
ตัวตรงได และสรรเสริญพระเจา 19 ก็ เ ปรี ยบเหมื อ นเมล็ ด พั นธุ
14 แต นายธรรมศาลาก็ เคื องใจ ผักกาดเมล็ดหนึ่ ง ที่ คนหนึ่ งได
เพราะพระเยซู ได ท รงรั กษาโรค เอาไปปลู กในสวนของตน มั น
ในวั นสะบาโต จึ งว าแก ประชา งอกขึ้ นเป นต นใหญ และนกใน
ชนว า "มี หกวั นที่ ควรจะทํางาน อากาศมาอาศั ยอยู ตามกิ่ ง ก าน
เหตุ ฉะนั้ นในหกวั นนั้ นจงมาให ของตนนั้ น"
รักษาโรคเถิด แตในวั นสะบาโต
คําอุปมาเกี่ ยวกับเชื้ อ
นั้ นอยาเลย"
(มธ 13:33)
15 แต อ งค พระผู เป น เจ า ตรั ส 20 พระองค ตรั สอี กว า "เราจะ
ตอบเขาว า "คนหน าซื่ อใจคด เปรียบอาณาจักรของพระเจากั บ
เจ า ทั้ งหลายทุ กคนได แก วั วแก สิ่ งใด
ลาจากคอกมันพาไปให กินน้ําใน 21 ก็ เปรี ยบเหมื อนเชื้ อ ซึ่ งผู
วันสะบาโตมิใชหรือ
หญิ งคนหนึ่ งเอาเจื อ ลงในแป ง
16 ดูเถิด ฝายหญิงผู นี้ เปนบุตรี สามถังจนแปงนั้ นฟูขึ้นทั้ งหมด"
ของอั บราฮั ม ซึ่ งซาตานได ผู ก 22 พระองค เ สด็ จ ไปตามบ า น
มัดไวสิบแปดปแลว ไมควรหรือ ตามเมื องสั่ งสอนเขา และทรง
ที่ จะให เ ขาหลุ ด พ น จากเครื่ อง ดําเนินไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
จองจําอันนี้ ในวันสะบาโต"
23 มี คนหนึ่ งทู ลถามพระองควา
17 เมื่ อพระองคตรัสคําเหล านั้ น "พระองค เจ าข า คนที่ รอดนั้ น
แล ว บรรดาคนที่ เป นปฏิ ป กษ น อยหรื อ" พระองค ตรั สแก เขา
กั บพระองค ต องขายหน า และ ทั้ งหลายวา
ประชาชนทั้ ง หลายก็ เ ปรมปรี ดิ์ 24 "จงเพี ยรเข าไปทางประตู คั บ
เพราะสรรพคุ ณความดี ที่ พระ แคบ เพราะเราบอกท านทั้ ง
องคไดทรงกระทํา
หลายว า คนเป นอั นมากจะ
(12) ลก 7:21 (13) มก 16:18; กจ 9:17 (14) อพย 20:9; มธ 12:10 (15) มธ 7:5
(16) ลก 19:9 (17) มก 5:19-20 (18) มธ 13:31-32; มก 4:30-32 (21) มธ 13:33
(22) มธ 9:35; มก 6:6 (23) มธ 7:14; 20:16 (24) มธ 7:13; ยน 7:34; รม 9:31
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หนา 2073
ลูกา 13
พยายามเขาไป แตจะเขาไมได
บางคนมาทู ลพระองค วา "ท าน
25 เมื่ อเจ าบ านลุ กขึ้ นป ดประตู จงไปจากที่ นี่ เถิด เพราะวาเฮแล ว และท านทั้ งหลายเริ่ ม โรดใคร จะประหารชี วิตของท าน
ยื นอยู ภายนอก เคาะที่ ประตูวา เสีย"
`นายเจาขาๆ ขอเปดใหขาพเจา 32 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
เถิ ด' และเจ าบ านนั้ นจะตอบ "จงไปบอกสุนัขจิ้ งจอกนั้ นวา `ดู
ทานทั้ งหลายวา `เราไม รู จักเจา เถิ ด เราขับผีออกและรักษาโรค
วาเจามาจากไหน'
ในวันนี้ และพรุ งนี้ แลววันที่ สาม
26 ขณะนั้ นท านทั้ งหลายเริ่ มจะ เราจะทําการใหสําเร็จ'
วา `ขาพเจาไดกินไดดื่ มกับทาน 33 แต วาจําเป นซึ่ งเราจะเดิ นไป
และท า นได สั่ งสอนที่ ถนนของ วันนี้ พรุ งนี้ และมะรืนนี้ เพราะ
พวกขาพเจา'
ว าศาสดาพยากรณ จะถู กฆ านอก
27 เจ าบ านนั้ นจะว า `เราบอก กรุงเยรูซาเล็มก็หามิได
เจาทั้ งหลายวา เราไมรู จักเจาวา
พระเยซูทรงคร่ําครวญ
เจ ามาจากไหน เจ าผู กระทํา เพราะกรุงเยรูซาเล็มที่ หลงทาง
ความชั่ วชา จงไปเสียใหพนหนา
(มธ 23:37-39)
เรา'
(ลก 19:41-44)
28 เมื่ อท านทั้ งหลายจะเห็ น 34 โอ เยรู ซาเล็ มๆ ที่ ได ฆ า
อั บราฮั ม อิ สอั ค ยาโคบ และ บรรดาศาสดาพยากรณ และเอา
บรรดาศาสดาพยากรณ ใ นอา- หินขวางผู ที่ ไดรับใชมาหาเจาให
ณาจั กรของพระเจ า แต ตั วท าน ถึ งตาย เราใคร จะรวบรวมลู ก
เองถู ก ขั บไล ไ สส ง ออกไปภาย ของเจ าไว เนื อ งๆเหมื อนแม ไ ก
นอก ที่ นั่ นจะมี การร องไห ขบ กกลู กอยู ใต ปกของมั น แต เจ า
เขี้ ยวเคี้ ยวฟน
ไมยอมเลยหนอ
29 จะมี คนมาจากทิ ศตะวั นออก 35 ดู เถิด `บานเมืองของเจาจะ
ทิ ศตะวั นตก ทิ ศเหนื อ ทิ ศใต ถู กละทิ้ งให รกร างแก เจ า' และ
จะมาเอนกายลงในอาณาจั ก ร เราบอกความจริ งแก เจ าทั้ ง
ของพระเจา
หลายว า เจาจะไม ไดเห็นเราอีก
30 และดู เถิ ด จะมี ผู ที่ เป นคน จนกว าเวลานั้ นจะมาถึ งเมื่ อเจ า
สุดทายกลับเปนคนตน และผู ที่ จะกล าวว า `ขอให พระองค ผู
เปนคนตนกลับเปนคนสุดทาย"
เสด็ จมาในพระนามขององค
31 ในวั นนั้ นเอง มี พวกฟาริ สี พระผู เปนเจาทรงพระเจริญ'"
(25) สดด 32:6; อสย 55:6; มธ 7:23; ลก 6:46 (27) สดด 6:8; มธ 7:23; ทต 1:16
(28) มธ 8:11-12; 13:42 (30) มธ 19:30; มก 10:31 (32) ฮบ 2:10; 5:9; 7:28
(34) 2 พศด 24:20; มธ 23:37 (35) ลนต 26:31; สดด 69:25; อสย 1:7; ดนล 9:27
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ลูกา 14
หนา 2074
ทรงรักษาชายเปนโรคมานน้ํา
เลี้ ยงสมรส อยาเอนกายลงในที่
อันมีเกียรติ เกลือกวาเขาไดเชิญ
ในวันสะบาโต
ตอมาเมื่ อพระองคเสด็จ คนมีเกียรติมากกวาทานอีก
เข า ไปในบ า นของขุ น - 9และเจ าภาพที่ ได เ ชิ ญท านทั้ ง
นางคนหนึ่ งในพวกฟาริ สี ในวั น สองนั้ นจะมาพูดกั บท านว า `จง
สะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร ให ที่ นั่ งแก ท านผู นี้ เถิ ด' แล ว
เมื่ อนั้ นทานจะต องเลื่ อนลงมาที่
เขาทั้ งหลายคอยมองดูพระองค
2ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งเปนโรค ต่ําไดรับความอดสู
มานน้ํ า อยู ต อ พระพั ก ตร พระ 10 แต เ มื่ อท า นได รั บเชิ ญแล ว
จงไปเอนกายลงในที่ ต่ํ า ก อน
องค
3 พระเยซู จึ ง ตรั ส ถามพวกนั ก เพื่ อวาเมื่ อเจาภาพที่ ได เชิญทาน
กฎหมายและพวกฟาริ สี วา "ถ า มาพู ดกั บท านว า `สหายเอ ย
จะรั ก ษาคนป วยในวั น สะบาโต เชิ ญเลื่ อนไปนั่ ง ที่ อั น มี เกี ยรติ '
แล วท านจะได เกี ยรติ ตอหนาคน
จะผิดพระราชบัญญัติหรือไม"
4เขาทั้ งหลายก็นิ่ งอยู พระองค ทั้ งหลายที่ เอนกายลงรั บประทรงรั บและรั กษาคนนั้ นให หาย ทานดวยกันนั้ น
11 เพราะว าผู ใดที่ ไ ด ยกตั วขึ้ น
แลวก็ใหเขาไป
5 พระองค จึ งตรั สกั บเขาทั้ ง จะต องถู กเหยี ยดลง และผู
หลายว า "คนไหนในพวกท าน ที่ ถ อมตั วลงนั้ นจะได รั บการยก
ถ าจะมี ลาหรื อวั วตกบ อ จะไม ขึ้ น"
รีบฉุดลากมันออกในวั นสะบาโต 12 ฝ า ยพระองค ต รั ส กั บ คนที่
เชิญพระองควา "เมื่ อทานจะทํา
หรือ"
การเลี้ ยง จะเป นกลางวั นหรื อ
6เขาทั้ งหลายตอบขอนี้ ไมได
เวลาเย็ นก็ ตาม อย าเชิ ญเฉพาะ
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
เหล ามิ ตรสหาย หรื อพี่ น อง
แขกรับเชิญ
หรื อญาติ หรื อเพื่ อนบ านที่ มั่ งมี
ผู ทะเยอทะยาน
7 ฝ ายพระองค เมื่ อทอดพระ เกลือกวาเขาจะเชิญทานอีก และ
เนตรเห็ นคนทั้ งหลายที่ รั บเชิ ญ ทานจะไดรับการตอบแทน
นั้ นได เ ลื อ กเอาที่ อั น มี เ กี ย รติ 13 แต เมื่ อท านทําการเลี้ ยง จง
พระองค จึ งตรั สคําอุ ปมาแก เขา เชิ ญคนจน คนพิ การ คนง อย
คนตาบอด
วา
8 "เมื่ อผู ใดเชิ ญท า นไปในการ 14 และท านจะเป นสุ ขเพราะว า

14

(3) มธ 12:10 (5) อพย 23:5; พบญ 22:4; ลก 13:15 (10) สภษ 25:6-7
(11) โยบ 22:29; สดด 18:27; สภษ 29:23; มธ 23:12; ลก 18:14; ยก 4:6; 1 ปต 5:5
(13) นหม 8:10, 12 (14) มธ 25:34-40

42_luk.pub
page 51

Friday, December 09, 2005 14:00

หนา 2075
ลูกา 14
เขาไม มี อ ะไรจะตอบแทนท า น ออกไปโดยเร็ ว ตามถนนใหญ
ด วยว า ท า นจะได รั บตอบแทน และตรอกน อยในเมื อง พาคน
เมื่ อคนชอบธรรมเป นขึ้ นมาจาก จน คนพิการ คนงอย และคนตา
ความตายแลว"
บอดเขามาที่ นี่ '
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
22 แล วผู รั บใช จึงบอกว า `นาย
เจ าข า ข าพเจ าได กระทําตาม
การเลี้ ยงใหญ
15 ฝ ายคนหนึ่ งที่ เอนกายลงรั บ ทานสั่ งแลว และยังมีที่ วางอยู '
ประทานด วยกั น เมื่ อได ยิ นคํา 23 เจ า นายจึ ง สั่ ง ผู รั บใช นั้ น ว า
เหล านั้ นจึ งทูลพระองควา "ผู ที่ `จงออกไปตามทางใหญ และรั้ ว
จะรั บ ประทานอาหารในอาณา ต นไม ทั้ งหลาย และเร งเร าเขา
ให เ ข า มาเพื่ อเรื อ นของเราจะ
จักรของพระเจาก็เปนสุข"
16 พระองคตรัสกับเขาวา "ยังมี เต็ม
ชายคนหนึ่ งได ทําการเลี้ ยงใหญ 24 เพราะเราบอกเจาวา ในพวก
คนทั้ งหลายที่ ได รั บเชิ ญไว นั้ น
และไดเชิญคนเปนอันมาก
17 เมื่ อถึ งเวลาเลี้ ยงแล ว เขาก็ ไม มี สั กคนหนึ่ งจะได ลิ้ มเครื่ อง
ใช ผู รั บใช ของตนไปบอกคนทั้ ง ของเราเลย'"
สิ่ งที่ สาวกตองสละ
หลายที่ ได รั บเชิ ญไว แล วว า
`เชิ ญมาเถิ ด เพราะสิ่ งสารพั ด 25 คนเป นอั นมากได ไปกั บพระ
องค พระองคจึงทรงเหลียวหลัง
เตรียมไวพรอมแลว'
18 บรรดาคนทั้ งหลายก็ เริ่ มพา ตรัสกับเขาวา
กั นขอตั ว คนแรกบอกเขาว า 26 "ถาผู ใดมาหาเรา และไม ชัง
`ข าพเจ าได ซื้ อนาไว และจะต อง บิดามารดา บุตรภรรยา และพี่
นองชายหญิง แมทั้ งชีวิตของตน
ไปดูนานั้ น ขาพเจาขอตัวเถอะ'
19 อีกคนหนึ่ งวา `ขาพเจาไดซื้ อ เองด วย ผู นั้ นจะเป นสาวกของ
วั วไว หาคู และจะตองไปลองดูวัว เราไมได
27 ผู ใดมิไดแบกกางเขนของตน
นั้ น ขาพเจาขอตัวเถอะ'
20 อี กคนหนึ่ งว า `ข าพเจ าพึ่ ง ตามเรามา ผู นั้ นจะเป นสาวก
แตงงานใหม เหตุฉะนั้ นขาพเจา ของเราไมได
28 ด วยว า ในพวกท านมี ผู ใด
ไปไมได'
21 ผู รับใชนั้ นจึงกลั บมาเลาเนื้ อ เมื่ อปรารถนาจะสร างป อม จะ
ความใหเจานายฟง นายเจาของ ไม นั่ งลงคิ ด ราคาดู เสี ยก อ นว า
บานก็โกรธ จึงสั่ งผู รับใชวา `จง จะมีพอสรางใหสําเร็จไดหรือไม
(15) วว 19:9 (16) มธ 22:2-14 (17) สภษ 9:2, 5
(24) มธ 21:43; 22:8; กจ 13:46 (26) พบญ 13:6; มธ 10:37; รม 9:13; วว 12:11
(27) มธ 16:24; มก 8:34; ลก 9:23; 2 ทธ 3:12 (28) สภษ 24:27
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ลูกา 14, 15
หนา 2076
29 เกรงวาเมื่ อลงรากแลว และ
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
กระทําให สําเร็ จไม ได คนทั้ ง
แกะที่ หลงหาย
ปวงที่ เห็นจะเริ่ มเยาะเยยเขา
(มธ 18:12-14)
30 วา `คนนี้ ตั้ งตนกอ แตทําให 3 พระองค จึ ง ตรั ส คํ า อุ ปมาให
สําเร็จไมได'
เขาฟงดังตอไปนี้ วา
31 หรื อมี กษั ตริ ยองค ใดเมื่ อจะ 4 "ในพวกท า นมี คนใดที่ มี แกะ
ยกกองทั พไปทํ า สงครามกั บ รอยตัว และตัวหนึ่ งหายไป จะ
กษั ตริ ย อื่ น จะมิ ได นั่ งลงคิ ดดู ไม ละเก าสิ บเก าตั วนั้ นไว ที่ กลาง
ก อนหรื อว า ที่ ตนมี พลทหาร ทุ งหญ า และไปเที่ ยวหาตั วที่
หมื่ น หนึ่ งจะสู กั บกองทั พที่ ยก หายไปนั้ นจนกวาจะไดพบหรือ
มารบสองหมื่ นนั้ นไดหรือไม
5เมื่ อพบแล วเขาก็ ยกขึ้ นใส บ า
32 ถาสู ไมได เมื่ อยังอยู หางกัน แบกมาดวยความเปรมปรีดิ์
ก็ จะใช พวกทู ตไปขอเป นไมตรี 6เมื่ อมาถึ งบ านแล ว จึ งเชิ ญ
กัน
พวกมิ ต รสหายและเพื่ อนบ า น
33 ก็ เช นนั้ นแหละ
ผู ใดใน ให มาพร อมกั น พู ดกั บเขาว า
พวกท านที่ มิ ได สละสิ่ งสารพั ดที่ `จงยิ นดี กั บข าพเจ าเถิ ด เพราะ
ตนมีอยู จะเปนสาวกของเราไม ข าพเจ าได พบแกะของข าพเจาที่
ได
หายไปนั้ นแลว'
34 เกลื อเป นสิ่ งดี แต ถ าแม 7เราบอกท านทั้ งหลายว า เช น
เกลือนั้ นหมดรสเค็มไปแลว จะ นั้ นแหละ จะมี ความปรี ดี ใน
ทําใหกลับเค็มอีกอยางไรได
สวรรค เพราะคนบาปคนเดี ยวที่
35 จะใช เ ป น ปุ ยใส ดิ น ก็ ไ ม ไ ด กลั บใจใหม มากกว าคนชอบ
จะหมั กไว กั บกองมู ลสั ตว ทําปุ ย ธรรมเก าสิบเกาคนที่ ไม ตองการ
ก็ ไม ได แต เขาก็ ทิ้ งเสี ยเท า กลับใจใหม
นั้ น ใครมีหู จงฟงเถิด"
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
พวกฟาริสีขี้ บน
เหรียญที่ หายไป
ครั้ งนั้ น บรรดาคนเก็ บ 8 หญิ งคนใดที่ มี เหรี ยญเงิ น
ภาษี และพวกคนบาปก็ สิบเหรียญ และเหรียญหนึ่ งหาย
เขามาใกลเพื่ อจะฟงพระองค
ไป จะไมจุดเทียนกวาดเรือนคน
2 ฝ าย พวก ฟาริ สี แ ละ พ วก หาใหละเอียดจนกวาจะพบหรือ
ธรรมาจารยบนวา "คนนี้ ตอนรับ 9เมื่ อพบแล ว จึ งเชิ ญเหล า
คนบาปและกินดวยกันกับเขา"
มิ ตรสหายและเพื่ อ นบ านให มา

15

(33) มธ 19:27 (34) มธ 5:13; มก 9:50 (1) มธ 9:10-15
(2) กจ 11:3; กท 2:12 (4) มธ 18:12-14; 1 ปต 2:25
(6) รม 12:15; ลก 19:10; 1 ปต 2:10, 25 (7) มก 2:17; ลก 5:32
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หนา 2077
ลูกา 15
พร อมกั น พู ดว า `จงยิ นดี กั บ อาหาร
ข าพเจ าเถิ ด เพราะข าพเจ าได 18 จําเราจะลุ กขึ้ นไปหาบิ ดาเรา
พบเหรียญเงินที่ หายไปนั้ นแลว'
และพู ดกั บท านว า "บิ ดาเจ าข า
10 เช นนั้ นแหละ เราบอกท าน ข าพเจ าได ทําผิ ดต อสวรรค และ
ทั้ งหลายว า จะมี ความปรี ดี ทําผิดตอหนาทานดวย
ในพวกทู ต สวรรค ของพระเจ า 19 ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่ อวา
เพราะคนบาปคนเดี ยวที่ กลั บใจ เป นลู กของท านต อไป ขอท าน
ใหม"
ให ข า พเจ า เป น เหมื อ นลู ก จ า ง
คําอุปมาเรื่ องบุตรหายไป
ของทานคนหนึ่ งเถิด"'
บุตรที่ หายไปก็กลับมา
11 พระองค ตรั สว า "ชายคน
หนึ่ งมีบุตรชายสองคน
และความรื่ นเริงยินดี
12 บุ ต รคนน อ ยพู ด กั บบิ ด าว า 20 แล วเขาก็ ลุ ก ขึ้ นไปหาบิ ด า
`บิ ดาเจ าข า ขอทรั พย ที่ ตกเป น ของตน แตเมื่ อเขายังอยู แตไกล
ส วนของข าพเจ าเถิ ด' บิ ดาจึ ง บิ ดาแลเห็ นเขาก็ มี ความเมตตา
แบงสมบัติใหแกบุตรทั้ งสอง
จึงวิ่ งออกไปกอดคอจุบเขา
13 ต อมาไม กี่ วัน บุ ตรคนน อย 21 ฝ ายบุ ตรนั้ นจึ งกล าวแก บิดา
นั้ นก็ รวบรวมทรั พย ทั้ งหมดแล ว ว า `บิ ดาเจ าข า ข าพเจ าได ทํา
ไปเมืองไกล และไดผลาญทรัพย ผิ ดต อสวรรค และต อสายตาของ
ของตนที่ นั่ นดวยการเปนนักเลง ท านด วย ข าพเจ าไม สมควรจะ
14 เมื่ อใช ทรั พย หมดแล วก็ เกิ ด ได ชื่ อว าเป นลู กของท านอี กต อ
กั นดารอาหารยิ่ งนักทั่ วเมื องนั้ น ไป'
เขาจึงเริ่ มขัดสน
22 แต บิ ดาสั่ งผู รั บใช ของตนว า
15 เขาไปอาศั ยอยู กั บชาวเมื อง `จงรี บไปเอาเสื้ ออย างดี ที่ สุ ดมา
นั้ นคนหนึ่ ง และคนนั้ นก็ ใช เขา สวมใหเขา และเอาแหวนมาสวม
ไปเลี้ ยงหมูที่ ทุ งนา
นิ้ วมือ กับเอารองเทามาสวมให
16 เขาใคร จะได อิ่ มท องด วยฝ ก เขา
ถั่ วที่ หมู กิ นนั้ น แต ไม มี ใครให 23 จงเอาลู กวัวอวนพีมาฆ าเลี้ ยง
อะไรเขากิน
กัน เพื่ อความรื่ นเริงยินดีเถิด
17 เมื่ อเขารู สํานึ กตั วแล วจึ งพู ด 24 เพราะว าลู กของเราคนนี้ ตาย
ว า `ลู กจ างของบิ ดาเรามี มาก แล ว แต กลั บเป นอี ก หายไป
ยั งมี อาหารกิ นอิ่ มและเหลื ออี ก แล ว แต ได พบกั นอี ก' เขาทั้ ง
ส วนเราจะมาตายเสี ยเพราะอด หลายต า งก็ เ ริ่ มมี ค วามรื่ นเริ ง
(12) มก 12:44 (18) อพย 9:27; กดว 22:34; ยชว 7:20; 1 ซมอ 15:24; 2 ซมอ 12:13
(20) ยรม 3:12; มธ 9:36; กจ 2:39; อฟ 2:13, 17 (21) สดด 51:4
(24) มธ 8:22; ลก 9:60; รม 11:15; อฟ 2:1; คส 2:13; 1 ทธ 5:6
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ลูกา 15, 16
หนา 2078
ยินดี
ตายแล ว แต กลั บเป นขึ้ นอี ก
บุตรคนใหญเปรียบไดกับ
หายไปแลวแตไดพบกันอีก'"
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
พวกฟาริสี
คนตนเรือนอธรรม
25 ฝายบุตรคนใหญนั้ นกําลังอยู
พระองค ต รั สกั บ เหล า
ที่ ทุ งนา เมื่ อเขากลับมาใกลบาน
สาวกของพระองค อี กว า
แล วก็ ได ยิ นเสี ยงมโหรี และเต น
"ยั งมี เศรษฐี ที่ มี คนต นเรื อนคน
รํา
26 เขาจึ งเรี ยกผู รั บใช ค นหนึ่ ง หนึ่ ง และมีคนมาฟองเศรษฐีวา
คนตนเรือนนั้ นผลาญสมบั ติของ
มาถามวา เขาทําอะไรกัน
27 ผู รั บใช จึ งตอบเขาว า `น อง ทานเสีย
ของท านกลั บมาแล ว และบิ ดา 2เศรษฐี จึ งเรี ยกคนต นเรื อนนั้ น
ได ให ฆ าลู กวั วอ วนพี เพราะได มาวาแกเขาวา `เรื่ องราวที่ เราได
ยิ น เกี่ ยวกั บเจ านั้ นเป นอย า งไร
ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ'
28 ฝ ายพี่ ชายก็ โกรธไม ยอมเข า จงส ง บั ญชี ห น าที่ ต น เรื อ นของ
เจ า เพราะว าเจ าจะเป นคนต น
ไป บิดาจึงออกมาชักชวนเขา
29 แต เขาบอกบิ ดาว า `ดู เถิ ด เรือนตอไปไมได'
ข า พเจ า ได ปรนนิ บั ติ ท า นกี่ ป 3 คนต นเรื อนนั้ นคิ ดในใจว า
มาแล วและมิ ได ละเมิ ดคําบั ญชา `เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะ
ของท านสั กข อหนึ่ งเลย แม แต ถอดเราเสี ยจากหน าที่ ต นเรื อน
เพี ยงลู ก แพะสั ก ตั วหนึ่ งท า นก็ จะขุดดินก็ไม มีกําลัง จะขอทาน
ยั งไม เคยให ข าพเจ า
เพื่ อ ก็อายเขา
จะเลี้ ยงกั นเป นที่ รื่ นเริ งยิ นดี กั บ 4เรารู แล วว าจะทําอะไรดี เพื่ อ
เมื่ อเราถู ก ถอดจากหน า ที่ ต น
เพื่ อนฝูงของขาพเจา
30 แต เมื่ อลู กคนนี้ ของท าน ผู เรื อนแล ว เขาจะรั บเราไว ใน
ได ผ ลาญสิ่ งเลี้ ยงชี พ ของท า น เรือนของเขาได'
โดยคบหญิงโสเภณีมาแลว ทาน 5คนนั้ นจึ งเรี ยกลู กหนี้ ของนาย
มาทุ กคน แล วถามคนแรกว า
ยังไดฆาลูกวัวอวนพีเลี้ ยงเขา'
31 บิ ดาจึ งตอบเขาว า `ลู กเอ ย `ท านเป นหนี้ นายข าพเจ ากี่ มาก
เจาอยู กับเราเสมอ และสิ่ งของ นอย'
6เขาตอบวา `เปนหนี้ น้ํามันรอย
ทั้ งหมดของเราก็เปนของเจา
32 แต สมควรที่ เราจะรื่ นเริงและ ถั ง' คนต นเรื อนจึ งบอกเขาว า
ยิ นดี เพราะน องของเจ าคนนี้ `เอาบั ญชี ข องท า นนั่ งลงเร็ วๆ

16

(32) ลก 15:24
(2) รม 14:12; 2 คร 5:10; 1 ปต 4:5
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แลวแกเปนหาสิบถัง'
นายสองนายได เพราะว าจะชั ง
7 แล วเขาก็ ถ ามอี ก คนหนึ่ งว า นายข างหนึ่ ง และจะรั กนายอี ก
`ท านเป นหนี้ กี่ มากน อย' เขา ขางหนึ่ ง หรือจะนับถือนายฝาย
ตอบว า `เป นหนี้ ข าวสาลี ร อย หนึ่ ง และจะดูหมิ่ นนายอีกฝ าย
กระสอบ' คนต นเรื อนจึ งบอก หนึ่ ง ท านจะปรนนิ บั ติ พระเจ า
เขาว า `จงเอาบั ญชี ของท านแก และจะปรนนิ บั ติ เงิ นทองพร อม
เปนแปดสิบ'
กันไมได"
8 แล วเศรษฐี ก็ ช มคนต น เรื อ น
พวกฟาริสีเยาะเยย
อธรรมนั้ น เพราะเขาได กระทํา
คําสั่ งสอนของพระเยซู
โดยความฉลาด ด วยว าลู กทั้ ง 14 ฝ ายพวกฟาริ สี ที่ มี ใจรั กเงิ น
หลายของโลกนี้ ตามกาลสมั ย เมื่ อได ยิ นคําเหล านั้ นแล ว จึ ง
เดี ยวกั น เขาใช สติ ปญญาฉลาด เยาะเยยพระองค
กวาลูกของความสวางอีก
15 แต พระองค ต รั ส แก เ ขาว า
9เราบอกท านทั้ งหลายว า จง "เจ าทั้ งหลายเป นผู ที่ ทําที ดู เป น
กระทํ า ตั วให มี มิ ต รสหายด วย คนชอบธรรมตอหนามนุษย แต
ทรั พย สมบั ติ อธรรม เพื่ อเมื่ อ พระเจ าทรงทราบจิ ตใจของเจ า
ท านพลาดไป เขาทั้ งหลายจะ ทั้ งหลาย ดวยวาซึ่ งเปนที่ นับถือ
ได ต อนรั บท านไว ในที่ อาศั ยอั น มากท ามกลางมนุ ษย ก็ ยังเป น
ถาวรเปนนิตย
ที่ สะอิดสะเอียนในสายพระเนตร
10 คนที่ สั ตย ซื่ อในของเล็ กน อย ของพระเจา
ที่ สุ ดจะสั ตย ซื่ อในของมากด วย 16 มี พระราชบั ญญั ติ และศาสและคนที่ อสั ตย ในของเล็ กน อย ดาพยากรณ มาจนถึ งยอห น ตั้ ง
ที่ สุดจะอสัตยในของมากเชนกัน แต นั้ นมาเขาก็ ประกาศเรื่ องอา11 เหตุ ฉะนั้ น ถ าท านทั้ งหลาย ณาจั กรของพระเจ า และคนทั้ ง
ไม สั ต ย ซื่ อในทรั พย ส มบั ติ อ - ปวงก็ ชิ งกั น เข าไปในอาณาจั กร
ธรรม ใครจะมอบทรั พย สมบั ติ นั้ น
อันแทใหแกทานเลา
17 ฟ า และดิ น จะล วงไปก็ ง า ย
12 และถ าท านทั้ งหลายมิ ได กวาที่ พระราชบัญญัติ สักจุดหนึ่ ง
สั ตย ซื่ อในของของคนอื่ น ใคร จะขาดตกไป
จะมอบทรั พย อั นแท ให เป นของ
พระบัญญัติใหมเกี่ ยวกับ
ของทานเลา
การหยาราง
13 ไม มีผู รั บใช ผู ใดจะปรนนิบัติ 18 ผู ใดหยาภรรยาของตน แลว
(8) ยน 12:36; อฟ 5:8 (9) ดนล 4:27; มธ 6:19 (10) มธ 25:21 (12) 1 ปต 1:3-4
(13) มธ 6:24; กท 1:10 (14) มธ 23:14 (15) 1 ซมอ 16:7; 1 พศด 28:9
(16) มธ 3:1; ลก 7:29 (17) สดด 102:26; อสย 40:8 (18) มธ 5:32; 19:9; มก 10:11
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ไปมี ภ รรยาใหม ก็ ผิ ด ประเวณี ลาซารั สได ของเลว แต เดี๋ ยวนี้
และผู ใดรั บหญิ งที่ สามี ไ ด ห ย า เขาได รั บความเล าโลม แต เจ า
แล วมาเป นภรรยาของตนก็ ผิ ด ไดรับความทุกขทรมาน
ประเวณีดวย
26 นอกจากนั้ น ระหวางพวกเรา
เศรษฐีและลาซารัส
กั บพวกเจ า มี เ หวใหญ ตั้ งขวาง
19 ยั งมี เศรษฐี คนหนึ่ งนุ งห มผ า อยู เพื่ อว าถ าผู ใดปรารถนา
สี ม วงและผ าป า นเนื้ อละเอี ยด จะข ามไปจากที่ นี่ ถึ งเจ า ก็ ไม ได
รั บประทานอาหารอย างประณี ต หรือถาจะขามจากที่ นั่ นมาถึ งเรา
ก็ไมได'
ทุกวันๆ
20 และมี คนขอทานคนหนึ่ งชื่ อ 27 เศรษฐี นั้ นจึ งว า `บิ ดาเจ า
ลาซารัส เปนแผลทั้ งตัว นอนอยู ขา ถาอยางนั้ นขอทานใชลาซารัสไปยังบานบิดาของขาพเจา
ที่ ประตูรั้ วบานของเศรษฐี
21 และเขาใคร จะกิ นเศษอาหาร 28 เพราะว าข าพเจ ามี พี่ น องห า
ที่ ตกจากโตะของเศรษฐีนั้ น แม คน ใหลาซารัสเปนพยานแกเขา
เพื่ อมิใหเขามาถึงที่ ทรมานนี้ '
สุนัขก็มาเลียแผลของเขา
22 อยู มาคนขอทานนั้ นตายและ 29 แต อับราฮัมตอบเขาวา `เขา
เหล าทู ตสวรรค ได นําเขาไปไว ที่ มี โมเสสและพวกศาสดาพยาอกของอับราฮัม ฝ ายเศรษฐีนั้ น กรณนั้ นแลว ให เขาฟงคนเหลา
นั้ นเถิด'
ก็ตายดวย และเขาก็ฝงไว
23 แล วเมื่ ออยู ในนรกเป นทุ กข 30 เศรษฐีนั้ นจึงวา `มิได อับทรมานยิ่ งนั ก เศรษฐี นั้ นจึ ง ราฮั มบิ ดาเจ าข า แต ถ าคนหนึ่ ง
แหงนดู เห็ นอั บราฮั มอยู แต ไกล จากหมู คนตายไปหาเขา เขาจะ
กลับใจเสียใหม'
และลาซารัสอยู ที่ อกของทาน
24 เศรษฐี จึ งร องว า `อั บราฮั ม 31 อั บราฮั มจึ งตอบเขาว า `ถ า
บิดาเจาขา ขอเอ็นดูขาพเจาเถิด เขาไม ฟ ง โมเสสและพวกศาสขอใชลาซารัสมาเพื่ อจะเอาปลาย ดาพยากรณ แมคนหนึ่ งจะเป น
นิ้ วจุ มน้ํา มาแตะลิ้ นของข าพเจ า ขึ้ นมาจากความตาย เขาก็ จะยั ง
ให เย็ น ดวยวาขาพเจ าตรําทุกข ไมเชื่ อ'"
พระเยซูทรงสอนใหยกโทษ
ทรมานอยู ในเปลวไฟนี้ '
พระองค ต รั ส กั บ เหล า
25 แตอับราฮัมตอบวา `ลูกเอย
สาวกอีกวา "จําเปนตอง
เจ า จงระลึ กว าเมื่ อเจ ายั งมี ชี วิ ต
อยู เจาไดของดีสําหรับตัว และ มีเหตุใหหลงผิด แตวิบัติแกผู ที่

17

(22) มธ 8:11 (24) อสย 66:24; ศคย 14:12; มก 9:42-48
(25) โยบ 21:13; ลก 6:24; ยก 5:5 (29) อสย 8:20; ยน 5:39; กจ 15:21; 2 ทธ 3:15
(31) ยน 5:46; 12:10-11 (1) มธ 18:6-7; มก 9:42; 1 คร 11:19; 2 ธส 1:6; ยด 1:11
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กอเหตุใหเกิดความหลงผิดนั้ น
ปรนนิ บั ติ เรา จนเราจะกิ นและ
2ถ าเอาหิ นโม แป งผู กคอคนนั้ น ดื่ มอิ่ มแล ว และภายหลั งเจ าจง
ถ วงเสี ยที่ ทะเล ก็ ดี กว าให เขา คอยกินและดื่ มเถิด'
นําผู เล็ กน อยเหล านี้ คนหนึ่ งให 9 นายจะขอบใจผู รั บใช นั้ น
หลงผิด
เพราะผู รั บ ใช ไ ด ทํ า ตามคํ า สั่ ง
3จงระวั งตั วให ดี ถ าพี่ น องทํา หรือ เราคิดวาไม
การละเมิดตอทาน จงเตื อนเขา 10 ฉั นใดก็ ดี เมื่ อท านทั้ งหลาย
และถ าเขากลั บใจแล ว จงยก ได กระทําสิ่ งสารพั ดซึ่ งทรงบั ญโทษใหเขา
ชาไวแก ทานนั้ น ก็จงพู ดดวยวา
4แมเขาจะทําการละเมิดต อทาน `ข าพเจ าทั้ งหลายเป นผู รั บใช ที่
วั นหนึ่ งเจ็ ดหน และจะกลั บมา ไม มี บุญคุ ณต อนาย ข าพเจ าได
หาทานทั้ งเจ็ ดหนในวันเดียวนั้ น กระทําตามหนาที่ ซึ่ งขาพเจ าควร
แลววา `ฉันกลั บใจแลว' จงยก กระทําเทานั้ น'"
โทษใหเขาเถิด"
ทรงรักษาคนโรคเรื้ อนสิบคน
5 ฝ า ยอั ค รสาวกทู ล องค พระผู 11 ต อมา เมื่ อพระองค กําลั ง
เปนเจาวา "ขอพระองคโปรดให เสด็ จไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม พระ
ความเชื่ อของพวกข าพเจ ามาก องค จึ งเสด็ จเลียบระหวางแคว น
ยิ่ งขึ้ น"
สะมาเรียและกาลิลี
6 องค พระผู เป นเจ า จึ ง ตรั ส ว า 12 เมื่ อพระองค เสด็ จเข าไปใน
"ถ าพวกท านมี ความเชื่ อเท า หมู บานแห งหนึ่ ง มีคนเปนโรค
เมล็ ด พั น ธุ ผั ก กาดเมล็ ด หนึ่ ง เรื้ อนสิ บคนมาพบพระองค ยื น
ท า นก็ จะสั่ งต น สุ กะมิ น นี้ ได ว า อยู แตไกล
`จงถอนขึ้ นออกไปป กในทะเล' 13 และสงเสียงรองวา "เยซูนาย
และมันจะเชื่ อฟงทาน
เจ าข า โปรดได เมตตาข าพเจ า
ผู รับใชที่ไมมีบุญคุณตอนาย
ทั้ งหลายเถิด"
7ในพวกท านมีคนใดที่ มีผู รับใช 14 เมื่ อพระองค ทอดพระเนตร
ไถนาหรือเลี้ ยงแกะ เมื่ อผู รับใช เห็ นแล วจึ งตรั สแก เขาว า "จง
คนนั้ นกลั บมาจากทุ งนาจะบอก ไปแสดงตั วแก พวกปุ โรหิ ตเถิ ด"
เขาทีเดียววา `เชิญเอนกายลงรับ ต อมาเมื่ อกําลั งเดิ นไป เขาทั้ ง
ประทานเถิด'
หลายก็หายสะอาด
8หรือจะไมบอกเขาวา `จงหาให 15 ฝายคนหนึ่ งในพวกนั้ น เมื่ อ
เรารั บ ประทานและคาดเอวไว เห็ นว าตั วหายโรคแล ว จึ งกลั บ
(3) ลนต 19:17; สภษ 17:10; มธ 18:15 (6) มธ 17:20; มก 9:23 (8) ลก 12:37
(10) โยบ 22:3; สดด 16:2 (11) ลก 9:51; ยน 4:4 (12) ลนต 13:46; กดว 5:2
(14) ลนต 13:1-59; 14:1-32; มธ 8:4; ลก 5:14 (15) ลก 5:25; 18:43
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มาสรรเสริญพระเจาดวยเสียงดัง `มาดูนี่ ' หรือ `ไปดูโนน' อยา
16 และกราบลงที่ พระบาทของ ออกไป อยาตามเขา
พระองค ขอบพระคุณพระองค 24 ดวยวาเปรียบเหมือนฟาแลบ
คนนั้ นเปนชาวสะมาเรีย
เมื่ อแลบออกจากฟ า ข า งหนึ่ ง
17 ฝ ายพระเยซู ตรั สว า "มี สิ บ ก็ ส องสว างไปถึ งฟ าอี กข างหนึ่ ง
คนหายสะอาดมิ ใชหรือ แตเก า บุ ต รมนุ ษย ก็ จ ะเป น อย างนั้ น
คนนั้ นอยู ที่ ไหน
แหละในวันของพระองค
18 ไม เห็นผู ใดกลับมาสรรเสริญ 25 ก อนนั้ นจําเป นที่ พระองค จะ
พระเจ า เว นไว แต คนต างชาติ ต องทนทุ กข ทรมานหลายประคนนี้ "
การ และคนยุ คนี้ จะปฏิเสธพระ
19 แล วพระองค ตรั สกั บคนนั้ น องค
วา "จงลุกขึ้ นไปเถิด ความเชื่ อ 26 ในสมั ยของโนอาหเหตุการณ
ของเจ า ได กระทําให ตั วเจ า หาย ได เป นมาแล วอย างไร ในสมั ย
ปกติ"
ของบุ ตรมนุษย ก็ จะเป นไปอย าง
อาณาจักรของพระเจา
นั้ นดวย
27 เขาได กิ นและดื่ ม ได สมรส
ไมมาโดยทางปรากฏแกตา
20 เมื่ อพวกฟาริ สี ทู ลถามพระ กั นและได ยกให เป นสามี ภรรยา
องควา อาณาจักรของพระเจาจะ กัน จนถึงวันนั้ นที่ โนอาหไดเขา
มาถึ งเมื่ อไร พระองค ตรั สตอบ ในนาวา และน้ํ า ได มาท วมล าง
เขาวา "อาณาจักรของพระเจาไม ผลาญเขาเสียทั้ งสิ้ น
28 ในสมั ยของโลทก็ เหมื อนกั น
มาโดยใหเปนที่ สังเกตได
21 และเขาจะไมพูดวา `มาดูนี่ ' เขาไดกินดื่ ม ซื้ อขาย หวานปลูก
หรือ `ไปดูโนน' เพราะ ดูเถิด กอสราง
อาณาจั กรของพระเจ าอยู ภายใน 29 แต ใ นวั น นั้ นที่ โลทออกไป
จากเมื องโสโดม ไฟและกํามะทานทั้ งหลาย"
ถั
นไดตกจากฟ ามาเผาผลาญเขา
พระคริสตตรัสถึงการเสด็จ
กลับมาครั้ งที่ สองของพระองค เสียทั้ งสิ้ น
22 พระองค ตรั สกั บเหล าสาวก 30 ในวั นที่ บุ ตรมนุ ษย จะมา
ว า "วั นนั้ นจะมาถึ งเมื่ อท านทั้ ง ปรากฏก็เปนเหมือนอยางนั้ น
หลายใคร จะเห็ นวั นของบุ ตร 31 ในวั นนั้ นคนที่ อยู บนดาดฟ า
หลังคาบาน และของของเขาอยู
มนุษยสักวันหนึ่ ง แตจะไมเห็น
23 เขาจะพูดกับทานทั้ งหลายว า ในบาน อยาใหเขาลงมาเก็บของ
(16) 2 พกษ 17:24 (19) มธ 9:22 (21) ลก 17:23 (22) มธ 9:15 (23) มธ 24:23
(24) มธ 24:27 (25) มก 8:31; ลก 9:22 (26) ปฐก 6:5-13 (27) ปฐก 7:1-16, 19
(28) ปฐก 19 (29) ปฐก 19:16; 2 ปต 2:6 (30) มธ 16:27 (31) มธ 24:17; มก 13:15
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นั้ นไป และคนที่ อยู ตามทุ งนา 3ในนครนั้ นมี หญิ งม ายคนหนึ่ ง
อยาใหเขากลับมาเหมือนกัน
มาหาผู พิพากษาผู นั้ นพูดวา `ขอ
32 จงระลึ ก ถึ ง ภรรยาของโลท แก แค นศั ตรู ของข าพเจ าให
นั้ นเถิด
ขาพเจาเถิด'
33 ผู ใดอุ ตส าห เอาชี วิ ตของตน 4ฝ ายผู พิ พากษานั้ น ไม ยอมทํา
รอด ผู นั้ นจะเสียชีวิต แตผู ใด จนชานาน แตภายหลังเขานึกใน
จะสู เสี ยชี วิ ต ผู นั้ นจะได ชี วิ ต ใจวา `แมวาเราไมเกรงกลัวพระ
รอด
เจาและไมเห็นแกมนุษย
34 เราบอกท านทั้ งหลายว า ใน 5แต เพราะแม ม ายคนนี้ มากวน
คื นวั น นั้ นจะมี ชายสองคนนอน เราให ลําบาก เราจะแก แค นให
ในที่ นอนอันเดียวกัน จะทรงรับ เขา เพื่ อมิ ให นางมารบกวน
คนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง
บอยๆใหเรารําคาญใจ'"
35 ผู หญิ งสองคนจะโม แป งด วย 6และองค พระผู เป นเจ าตรั สว า
กัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละ "จงฟ งคําที่ ผู พิ พากษาอธรรมนี้
คนหนึ่ ง
ไดพูด
36 ชายสองคนจะอยู ในทุ งนา 7 พระเจ าจะไม ท รงแก แค นให
จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคน คนที่ พระองค ไดทรงเลื อกไว ผู
หนึ่ ง"
รองถึงพระองคทั้ งกลางวันกลาง
37 เขาจึ งทู ลถามพระองค ว า คื นหรื อ พระองค จะอดพระทั ย
"จะเกิ ดขึ้ นที่ ไหน พระองค เจ า ไวชานานหรือ
ข า" พระองค ตรั สตอบเขาว า 8เราบอกท านทั้ งหลายว า พระ
"ซากศพอยู ที่ ไหน ฝูงนกอินทรี องค จะทรงแก แค น ให เ ขาโดย
จะตอมกันอยู ที่ นั่ น"
เร็ว แตเมื่ อบุตรมนุษยมา ทาน
หญิงมายกับผู พิพากษาอธรรม จะพบความเชื่ อในแผ นดิ นโลก
พระองค ต รั ส คํ า อุ ปมา หรือ"
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
เรื่ องหนึ่ งให เขาฟ งเพื่ อ
สอนว า คนทั้ งหลายควรอธิ ษคนฟาริสีและคนเก็บภาษี
ฐานอยู เสมอ ไมออนระอาใจ
9สําหรับบางคนที่ ไวใจในตัวเอง
2พระองค ตรัสวา "ในนครหนึ่ ง ว า เป น คนชอบธรรมและได ดู
มี ผู พิพากษาคนหนึ่ งที่ มิได เกรง ถู กคนอื่ นนั้ น พระองค ตรั สคํา
กลั วพระเจ า และมิ ได เห็ นแก อุปมานี้ วา
มนุษย
10 "มีชายสองคนขึ้ นไปอธิษฐาน

18

(32) ปฐก 19:26 (33) มธ 10:39; มก 8:35 (34) มธ 24:40 (35) มธ 24:40-41
(37) โยบ 39:30; มธ 24:28 (1) ลก 11:5; รม 12:12; อฟ 6:18 (5) ลก 11:8
(7) วว 6:10 (8) ฮบ 10:37; 2 ปต 3:8-9 (9) สภษ 30:12; ลก 10:29; 16:15
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ในพระวิ หาร คนหนึ่ งเป นพวก องค เพื่ อจะใหพระองค ทรงถูก
ฟาริสี และคนหนึ่ งเปนพวกเก็บ ต องทารกนั้ น แต เหล าสาวก
ภาษี
เมื่ อเห็นเขาก็หามเขา
11 คนฟาริ สี นั้ นยื นนึ กในใจของ 16 แต พระเยซู ท รงเรี ยกเขามา
ตนอธิ ษฐานว า `ข าแต พระเจ า แล วตรั สว า "จงยอมให เด็ ก
ข าพระองค ขอบพระคุ ณพระ เล็ กๆเขามาหาเรา อย าห ามเขา
องค ที่ ข าพระองค ไม เหมื อนคน เลย เพราะว าอาณาจั กรของ
อื่ นซึ่ งเปนคนฉอโกง คนอธรรม พระเจ ายอมเป นของคนเช นเด็ ก
และคนล วงประเวณี และไม เหลานั้ น
เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้
17 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
12 ในสั ปดาห ห นึ่ งข า พระองค หลายวา ผู หนึ่ งผู ใดมิไดรับอาถื ออดอาหารสองหน และของ ณาจั กรของพระเจ า เหมื อนเด็ ก
สารพั ดซึ่ งข าพระองค หาได ข า เล็ กๆ ผู นั้ นจะเข าในอาณาจั กร
พระองค ไ ด เ อาสิ บชั ก หนึ่ งมา นั้ นไมได"
ถวาย'
เรื่ องเศรษฐีหนุ ม
13 ฝ า ยคนเก็ บ ภาษี นั้ นยื น อยู
(มธ 19:16-30)
แตไกล ไมแหงนดูฟา แตตีอก
(มก 10:17-31)
ของตนว า `ข าแต พระเจ า ขอ 18 มี ขุ นนางผู ห นึ่ งทู ลถามพระ
ทรงโปรดพระเมตตาแก ข าพระ องควา "ทานอาจารยผู ประเสริฐ
องคผู เปนคนบาปเถิด'
ข าพเจาจะทําประการใดจึงจะได
14 เราบอกทานทั้ งหลายวา คน ชีวิตนิรันดรเปนมรดก"
นี้ แหละเมื่ อกลั บลงไปยั ง บ า น 19 พระเยซู ต รั ส ถามคนนั้ นว า
ของตนก็ นั บว าชอบธรรมยิ่ งกว า "ท านเรี ยกเราว าประเสริ ฐทําไม
อี กคนหนึ่ งนั้ น เพราะว าทุ กคน ไมมี ใครประเสริ ฐเวนแตพระเจา
ที่ ยกตั วขึ้ นจะต องถู กเหยี ยดลง องคเดียว
แต ทุ กคนที่ ได ถ อมตั วลงจะต อง 20 ท านรู จั กพระบั ญญั ติ แล วซึ่ ง
ถูกยกขึ้ น"
ว า `อย าลวงประเวณี ผัวเมี ยเขา
พระเยซูทรงอวยพร
อย าฆ าคน อย าลั กทรั พย อย า
แกเด็กเล็กๆ
เป นพยานเท็ จ จงให เกี ยรติ แก
บิดามารดาของตน'"
(มธ 19:13-15)
21 คนนั้ นจึ งทู ลว า "ข อเหล านี้
(มก 10:13-16)
15 แล วเขาอุ มทารกมาหาพระ ข าพเจ าได ถือรักษาไว ตั้ งแตเปน
(11) สดด 135:2; อสย 1:15 (14) โยบ 22:29; มธ 23:12 (15) มธ 19:13; มก 10:13
(16) มธ 18:3; 1 คร 14:20 (17) มธ 18:3; มก 10:15 (18) มธ 19:16; มก 10:17-30
(19) สดด 86:5 (20) อพย 20:12; พบญ 5:16; มก 10:19; รม 13:9 (21) ฟป 3:6
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เด็กๆมา"
เห็นแกอาณาจักรของพระเจา
22 เมื่ อพระเยซู ทรงได ยิ นอย าง 30 ในเวลานี้ ผู นั้ นจะได รั บตอบ
นั้ นพระองคตรัสแกเขาวา "ทาน แทนหลายเท า และในโลกหน า
ยังขาดสิ่ งหนึ่ ง จงไปขายบรรดา จะไดชีวิตนิรันดร"
สิ่ งของซึ่ งท านมี อยู และแจกจ าย
พระเยซูทรงพยากรณถึง
ใหคนอนาถา ทานจึงจะมีทรัพย
ความตายและ
สมบัติในสวรรค แลวจงตามเรา
การฟ นคืนชีพ
มา"
ของพระองค
23 แต เมื่ อ เขาได ยิ นอย างนั้ นก็
(มธ 20:17-19)
เป นทุ กข นั ก เพราะเขาเป นคน 31 พระองคทรงพาสาวกสิบสอง
มั่ งมีมาก
คนไปกั บพระองค แล วตรั ส กั บ
24 เมื่ อพระเยซู ทอดพระเนตร เขาวา "ดูเถิด เราทั้ งหลายจะขึ้ น
เห็นเขาเปนทุกขนัก พระองคจึง ไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม และสิ่ ง
ตรั สว า
"คนมั่ งมี จะเข าใน สารพั ดซึ่ งเหล าศาสดาพยากรณ
อาณาจั กรของพระเจ าก็ ยากจริ ง ได เขี ยนไว วาด วยบุ ตรมนุ ษย นั้ น
หนา
จะสําเร็จ
25 เพราะวาตั วอู ฐจะรอดรู เข็มก็ 32 ด วยวาบุตรมนุ ษย นั้ นจะต อง
ง ายกว า คนมั่ ง มี จะเข าในอาณา ถู กมอบไว กั บคนต างชาติ และ
จักรของพระเจา"
เขาจะเยาะเยยทาน กระทําหยาบ
26 ฝ ายคนทั้ ง หลายที่ ได ยิ น จึ ง คายแกทาน ถมน้ําลายรดทาน
วา "ถาอยางนั้ นใครจะรอดได"
33 เขาจะโบยตี และฆ า ท า นเสี ย
27 แต พระองค ตรั สว า "สิ่ งที่ แล วในวั นที่ สามท า นจะเป น ขึ้ น
มนุ ษย ทําไม ได พระเจ าทรง มาใหม"
กระทําได"
34 ฝ ายเหล าสาวกมิ ได เข าใจใน
28 เปโตรจึ งทู ลว า "ดู เถิ ด ข า สิ่ งเหลานั้ นเลย และคํานั้ นก็ถูก
พระองค ทั้ งหลายได ส ละทิ้ งสิ่ ง ซอนไวจากเขา และเขาไมรู เนื้ อ
สารพัด ติดตามพระองคมา"
ความซึ่ งพระองคตรัสนั้ น
29 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
ทรงรักษาคนตาบอด
"เราบอกความจริ ง แก ท า นทั้ ง
ใกลเมืองเยรีโค
หลายว า ถ าผู ใดได สละเรื อน 35 ตอมา เมื่ อพระองคเสด็จมา
หรื อบิ ดามารดา หรื อพี่ น อง ใกลเมืองเยรีโค มีคนตาบอดคน
หรื อภรรยา หรื อบุ ตร เพราะ หนึ่ งนั่ งขอทานอยู ริมหนทาง
(22) มธ 6:19; 1 ทธ 6:19 (24) สภษ 11:28; มธ 19:23 (27) โยบ 42:2; ยรม 32:17
(28) มธ 19:27 (29) พบญ 33:9 (30) โยบ 42:10 (31) สดด 22; อสย 53; มธ 16:21
(32) มธ 27:2; ลก 23:1 (34) มก 9:32; ลก 2:50 (35) มธ 20:29; มก 10:46-52
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36 เมื่ อเขาได ยินเสี ยงประชาชน ทรงผานไป
เดินผานไป จึงถามวาเรื่ องอะไร 2ดู เถิ ด มี ชายคนหนึ่ งชื่ อศั กกัน
เคียส ผู ซึ่ งเปนนายดานภาษีและ
37 คนพวกนั้ นจึ งบอกเขาว า เปนคนมั่ งมี
พระเยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จไป
3ศั กเคี ยสพยายามจะดู ให เห็ น
38 คนตาบอดนั้ นจึ งร องว า พระเยซูวาพระองคเปนผู ใด แต
"ท านเยซู บุ ตรดาวิ ดเจาขา ขอ ดูไมเห็นเพราะคนแนน ดวยเขา
ทรงเมตตาขาพระองคเถิด"
เปนคนเตี้ ย
39 คนที่ เดิ น ไปข า งหน า นั้ นจึ ง 4 เขาจึ ง วิ่ งไปข า งหน าขึ้ นต น
หามเขาใหนิ่ ง แต เขายิ่ งร องขึ้ น มะเดื่ อเพื่ อจะได เ ห็ น พระองค
ว า "บุ ตรดาวิ ดเจ าข า ขอทรง เพราะวาพระองคจะเสด็จไปทาง
เมตตาขาพระองคเถิด"
นั้ น
40 พระเยซูทรงประทับยืนอยู สั่ ง 5เมื่ อ พระเยซู เสด็ จมาถึ งที่ นั่ น
ให พาคนตาบอดมาหาพระองค พระองค ทรงแหงนพระพั กตร ดู
เมื่ อเขามาใกลแลว พระองคทรง ศั กเคี ยส แล วตรั สแก เขาว า
ถามเขา
"ศักเคียสเอย จงรีบลงมา เพราะ
41 วา "เจาปรารถนาจะใหเราทํา ว า เราจะต องพั กอยู ในบ านของ
อะไรให เจ า" เขาทู ลว า "พระ ทานวันนี้ "
องค เจ าข า โปรดให ขาพระองค 6แล วเขาก็ รี บลงมาต อนรั บพระ
เห็นได"
องคดวยความปรีดี
42 พระเยซู ตรั สแก เขาว า "จง 7 เมื่ อคนทั้ งปวงเห็ น แล วเขาก็
เห็ นเถิ ด ความเชื่ อของเจ าได พากันบนวา "พระองคเขาไปพัก
กระทําใหตัวเจาหายปกติ"
อยู กับคนบาป"
43 ในทั นใดนั้ น เขาก็ เห็ นได 8 ฝ ายศั ก เคี ยสยื นทู ล องค พระ
และตามพระองค ไปพลางถวาย ผู เปนเจาวา "ดูเถิด พระองคเจา
เกี ยรติ แด พระเจ า และเมื่ อ ขา ทรัพยสิ่ งของของขาพระองค
คนทั้ งปวงได เห็ นเช นนั้ นก็ สรร- ข า พระองค ย อมให ค นอนาถา
เสริญพระเจา
ครึ่ งหนึ่ ง และถ าข าพระองค ได
ศักเคียสคนเก็บภาษี
ฉอโกงของของผู ใด ขาพระองค
ยอมคืนใหเขาสี่ เทา"
ไดรับความรอด
ฝ ายพระเยซู จึ งเสด็ จเข า 9พระเยซู ตรั สกั บเขาว า "วั นนี้
เมื องเยรี โคและกําลั งจะ ความรอดมาถึ งครอบครั วนี้ แล ว

19

(38) มธ 9:27 (42) ลก 17:19 (43) ลก 5:26; กจ 4:21; 11:18
(1) ยชว 6:26; 1 พกษ 16:34 (3) ยน 12:21 (7) มธ 9:11; ลก 5:30; 15:2
(8) อพย 22:1; ลนต 6:5; กดว 5:7; 1 ซมอ 12:3 (9) ลก 3:8; 13:16; รม 4:16; กท 3:7

42_luk.pub
page 63

Friday, December 09, 2005 14:00

หนา 2087
ลูกา 19
เพราะคนนี้ เป นลู กของอั บราฮั ม เจ าขา เงิ นมินาหนึ่ งของทานได
ดวย
กําไรสิบมินา'
10 เพราะว าบุ ต รมนุ ษ ย ไ ด ม า 17 ท านจึ งพู ดกั บเขาว า `ดี แล ว
เพื่ อจะแสวงหาและช วยผู ที่ หลง เจ าเป นผู รั บใช ที่ ดี เพราะเจ า
หายไปนั้ นใหรอด"
สั ตย ซื่ อในของเล็ กน อย เจ า
คําอุปมาเกี่ ยวกับเงินสิบมินา
จงมี อํานาจครอบครองสิ บเมื อง
11 เมื่ อเขาทั้ งหลายได ยิ นเหตุ - เถิด'
การณ นั้ น พระองค ได ตรั สคํา 18 คนที่ สองมาบอกว า `ท าน
อุ ปมาเรื่ องหนึ่ งให เขาฟ งต อไป เจ าขา เงิ นมินาหนึ่ งของทานได
เพราะพระองค เสด็ จมาใกล กรุ ง กําไรหามินา'
เยรู ซาเล็ มแล ว และเพราะเขา 19 ท านจึ งพู ดกั บเขาเหมื อนกั น
ทั้ งหลายคิ ด ว า อาณาจั ก รของ ว า `เจ าจงครอบครองห าเมื อง
เถิด'
พระเจาจะปรากฏโดยพลัน
12 เหตุ ฉะนั้ นพระองค จึงตรั สวา 20 อี กคนหนึ่ งมาบอกวา `ท าน
"มี เจ านายองค หนึ่ งไปเมื องไกล เจาขา ดูเถิด นี่ เงินมินาหนึ่ งของ
เพื่ อจะรั บอํา นาจมาครองอาณา ทาน ซึ่ งขาพเจาไดเอาผาหอเก็บ
ไว
จักรแลวจะกลับมา
13 ท านจึ งเรี ยกผู รั บใช ของท าน 21 เพราะขาพเจากลัวทาน ดวย
สิ บคนมามอบเงิ น ไว แก เ ขาสิ บ วาทานเปนคนเขมงวด ทานเก็บ
มินา สั่ งเขาวา `จงเอาไปคาขาย ผลซึ่ งทานมิไดลงแรง และเกี่ ยว
ที่ ทานมิไดหวาน'
จนเราจะกลับมา'
14 แตชาวเมืองชังทานผู นั้ น จึง 22 ท านจึ งตอบเขาว า `เจ าผู รับ
ใช คณะทู ตตามไปทู ลท านว า ใช ชั่ ว เราจะปรับโทษเจ าโดยคํา
`เราไม ต องการให ผู นี้ ครอบ ของเจ าเอง เจ าก็ รู หรื อว าเรา
เปนคนเขมงวด เก็บผลซึ่ งเรามิ
ครองเรา'
15 ต อมาเมื่ อท านได รั บอํานาจ ได ลงแรง และเกี่ ยวที่ เรามิ ได
ครองอาณาจั กรกลั บมาแล ว หวาน
ท า นจึ ง สั่ งให เ รี ยกผู รั บใช ทั้ ง 23 ก็ เ หตุ ไ ฉนเจ า มิ ไ ด ฝ ากเงิ น
หลายที่ ท านได ให เงิ น ไว นั้ น มา ของเราไวที่ ธนาคารเลา เมื่ อเรา
เพื่ อจะได รู ว าเขาทุ กคนค าขาย มาจะได รั บเงิ น ของเรากั บดอก
เบี้ ยดวย'
ไดกําไรกี่ มากนอย
16 ฝายคนแรกมาบอกวา `ทาน 24 แล วท านสั่ งคนที่ ยืนอยู ที่ นั่ น
(10) มธ 18:11; ลก 5:32; รม 5:8 (11) กจ 1:6
(12) มธ 25:14-30; มก 13:34 (14) ยน 1:11 (17) มธ 25:21, 23; ลก 16:10
(21) มธ 25:24 (22) 2 ซมอ 1:16; โยบ 15:6; มธ 12:37; 25:26
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ลูกา 19
หนา 2088
ว า `จงเอาเงิ นมิ นาหนึ่ งนั้ นไป 32 สาวกที่ รั บ ใช นั้ นได ไ ปพบ
จากเขา ใหแกคนที่ มีสิบมินา'
เหมื อ นที่ พระองค ต รั ส แก เ ขา
25 (คนเหล านั้ นบอกท านว า แลว
`ทานเจาขา เขามีสิบมินาแลว')
33 เมื่ อเขากํ า ลั ง แก ลู ก ลานั้ น
26 `เราบอกเจ าทั้ งหลายว า ทุก พวกเจ าของก็ ถามเขาว า "ท าน
คนที่ มี อยู แล วจะเพิ่ มเติ มให เขา แกลูกลาทําไม"
อีก แตผู ที่ ไมมีแมวาซึ่ งเขามีอยู 34 ฝ ายเขาตอบว า "องค พระผู
นั้ นจะตองเอาไปจากเขา
เปนเจาทรงประสงคลูกลานี้ "
27 ฝ า ยพวกศั ต รู ของเราที่ ไม 35 แล วเขาก็ จู งลู กลามาถึ งพระ
ต อ งการให เ ราครอบครองเขา เยซู และเอาเสื้ อของตนปูลงบน
นั้ น จงพาเขามาที่ นี่ และฆ าเสี ย หลั งลา และเชิ ญพระเยซู ขึ้ น
ตอหนาเรา'"
ทรงลานั้ น
การเสด็จเขามาอยางผู มีชัย
36 เมื่ อพระองค เสด็ จไป เขา
ทั้ งหลายก็เอาเสื้ อผาของตนปูลง
(มธ 21:1-11)
ตามหนทาง
(มก 11:1-11)
28 เมื่ อพระองคตรัสคําเหล านั้ น 37 เมื่ อพระองค เสด็ จมาใกล ที่
แลว พระองคทรงดําเนินนําหนา ซึ่ งจะลงไปจากภู เขามะกอกเทศ
แล ว เหล าสาวกทุ กคนมี ความ
เขาไปจะขึ้ นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เปรมปรี
ดิ์ เพราะบรรดามหกิจซึ่ ง
29 ต อมาเมื่ อพระองค เ สด็ จมา
ใกล ห มู บ า นเบธฟายี และหมู เขาไดเห็ นนั้ น จึ งเริ่ มสรรเสริ ญ
บ า นเบธานี บนภู เ ขาซึ่ ง เรี ยกว า พระเจาเสียงดัง
มะกอกเทศ พระองค ทรงใช 38 วา "ขอให พระมหากษัตริย
ผู ที่ เสด็ จมาในพระนามขององค
สาวกสองคนของพระองคไป
30 สั่ งวา "จงเขาไปในหมู บานที่ พระผู เปนเจาทรงพระเจริ ญ จง
อยู ตรงหน า เมื่ อเข าไปแล วจะ มี สั นติ สุ ขในสวรรค และทรง
พบลู กลาตั วหนึ่ ง ผู กอยู ที่ ยั งไม สงาราศีในที่ สูงสุด"
เคยมี ใครขึ้ นขี่ เลย จงแก มั นจู ง 39 ฝ ายฟาริ สี บางคนในหมู
ประชาชนนั้ นทู ลพระองค ว า
มาเถิด
31 ถ ามี ผู ใดถามท านว า `ท าน "อาจารย เจ าข า จงห ามเหล า
แก มั นทําไม' จงบอกเขาว า สาวกของทาน"
`เพราะองค พระผู เป น เจ า ทรง 40 พระองคตรัสตอบเขาวา "เรา
บอกท านทั้ งหลายว า ถึ งคน
ประสงคลูกลานี้ '"
(26) มธ 13:12; 25:29; มก 4:25; ลก 8:18 (28) มก 10:32
(29) มธ 21:1; มก 11:1; ยน 8:1 (32) ลก 22:13 (35) 2 พกษ 9:13; มธ 21:7
(37) ลก 13:17; 18:43 (38) สดด 118:26; ลก 2:14; อฟ 2:14 (40) ฮบก 2:11
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หนา 2089
ลูกา 19, 20
เหลานี้ จะนิ่ งเสีย ศิลาทั้ งหลายก็ 47 พระองค ทรงสั่ งสอนในพระ
ยังจะสงเสียงรองทันที"
วิหารทุกวัน แตพวกปุโรหิตใหญ
ทรงกันแสงเพราะ
พวกธรรมาจารย และคนสําคั ญของพลเมื องได หาช องที่ จะ
กรุงเยรูซาเล็ม
ประหารพระองคเสีย
(ลก 13:34-35)
41 ครั้ นพระองค เ สด็ จมาใกล 48 แต เ ขาไม พบช อ งทางที่ จะ
ทอดพระเนตรเห็ นกรุ งแล ว ก็ กระทําอะไรได เพราะว าคนทั้ ง
ปวงชอบฟงพระองคมาก
กันแสงสงสารกรุงนั้ น
พวกธรรมาจารยถามเกี่ ยวกับ
42 ตรั สว า "ถ าเจ า คื อเจ าเอง
สิทธิอํานาจของพระเยซู
รู ในกาลวั นนี้ วา สิ่ งอะไรจะให
สั นติ สุ ข แต เดี๋ ยวนี้ สิ่ งนั้ นบั ง
(มธ 21:23-27)
ซอนไวจากตาของเจาแลว
(มก 11:27-33)
ต อมาวั นหนึ่ งเมื่ อพระ
43 ดวยวาเวลาจะมาถึงเจา เมื่ อ
องค กํา ลั ง ทรงสั่ งสอน
ศั ต รู ของเจ าจะก อเชิ ง เทิ นต อสู
คนทั้ งปวงในพระวิ หารและ
เจา และลอมขังเจาไวทุกดาน
44 แล วจะเหวี่ ยงเจ าลงให ราบ ประกาศข าวประเสริ ฐ พวก
บนพื้ นดิ น กั บลู กทั้ งหลายของ ปุ โรหิ ตใหญ พวกธรรมาจารย
เจ าซึ่ งอยู ในเจ า และเขาจะไม และพวกผู ใหญมาพบพระองค
ปล อยให ศิลาซ อนทั บกั นไว ภาย 2และทู ลพระองค ว า "จงบอก
ในเจาเลย เพราะเจาไมไดรู เวลา พวกเราเถิ ด ท านกระทําการ
เหลานี้ โดยสิ ทธิ อั นใด หรื อใคร
ที่ พระองคเสด็จมาเยี่ ยมเจา"
ใหสิทธินี้ แกทาน"
ทรงชําระพระวิหารอีก
3พระองค ตรั สตอบเขาว า "เรา
(มธ 21:12-16)
จะถามท านทั้ งหลายสั กข อหนึ่ ง
(มก 11:15-18)
45 ฝายพระองคเสด็จเข าในพระ ดวย จงตอบเราเถิด
วิ หาร แล วทรงเริ่ มขั บไล คนทั้ ง 4คื อบั พติ ศมาของยอห นนั้ นมา
จากสวรรคหรือมาจากมนุษย"
หลายที่ ซื้ อขายอยู นั้ น
46 ตรั สแก เขาว า "มี พระวจนะ 5เขาจึงปรึกษากันวา "ถาเราจะ
เขี ยนไว ว า `นิ เวศของเราเป น วา `มาจากสวรรค' ทานจะถาม
นิ เวศสําหรั บอธิ ษฐาน' แต เจ า ว า `เหตุ ไฉนท านจึ งไม เชื่ อ
ทั้ งหลายมากระทําให เป น `ถ้ํา ยอหนเลา'
6แตถาเราจะวา `มาจากมนุษย'
ของพวกโจร'"

20

(41) ยน 11:35 (42) กจ 10:36; รม 5:1 (43) ยรม 6:3, 6 (44) 1 พกษ 9:7; มธ 24:2
(45) มก 11:11 (46) อสย 56:7; ยรม 7:11 (47) ลก 21:37; ยน 7:19 (48) ลก 21:38
(1) มธ 21:23-27 (2) กจ 4:7; 7:27 (4) ยน 1:26, 31 (6) ลก 7:24-30
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ลูกา 20
หนา 2090
คนทั้ งปวงก็ จะเอาหิ น ขว า งเรา 13 ฝ า ยเจ า ของสวนองุ นจึ ง ว า
เพราะเขาทั้ งหลายถื อกั นว า `เราจะทําอย างไรดี เราจะใช
ยอหนเปนศาสดาพยากรณ"
บุ ตรชายที่ รั กของเราไป เมื่ อ
7เขาจึ งตอบวาเขาไม ทราบวามา เห็นบุตรนั้ นพวกเขาคงจะเคารพ
จากไหน
นับถือ'
8พระเยซูจึ งตรั สกั บเขาวา "เรา 14 แต พวกคนเช าสวนเมื่ อเห็ น
จะไม บอกท านทั้ งหลายเหมื อน บุ ตรนั้ นก็ ปรึ กษากั นว า `คนนี้
กันวา เรากระทําการเหลานี้ โดย แหละเป นทายาท มาเถิ ด ให
สิทธิอันใด"
เราฆ าเขาเสี ย เพื่ อมรดกจะตก
คําอุปมาเกี่ ยวกับ
กับเรา'
15 แล วเขาก็ ผ ลั ก บุ ต รนั้ นออก
คนเชาสวนที่ ชั่ วราย
ไปนอกสวนองุ นฆาเสีย เหตุฉะ(อสย 5:1-7)
9 แล วพระองค ตั้ งต นตรั สคํา นั้ น เจ าของสวนองุ นจะทําอย าง
อุ ปมาให ค นทั้ งหลายฟ งดั ง ต อ ไรกับเขาเหลานั้ น
ไปนี้ ว า "ยั งมี ชายคนหนึ่ งได 16 ท านจะมาฆ าคนเช าสวน
ทํา สวนองุ น และให ชาวสวนเช า เหล านั้ นเสี ย แล วจะเอาสวน
องุ นนั้ นให ผู อื่ นเช า" คนทั้ ง
แลวก็ไปเมืองไกลเสียชานาน
10 เมื่ อถึงเวลาแล วจึ งใช ผู รับใช หลายเมื่ อไดยินดังนั้ นจึงวา "ขอ
คนหนึ่ งไปหาคนเช าสวนเหล า พระเจ าอย ายอมให เป นเช นนั้ น
นั้ น เพื่ อเขาทั้ งหลายจะไดมอบ เลย"
ผลจากสวนองุ นแก เขาบ าง แต 17 ฝ า ยพระองค ท รงเพ ง ดู เ ขา
คนเช าสวนนั้ นได เฆี่ ยนตี ผู รั บใช และตรั สว า "เหตุ ฉะนั้ นพระ
คนนั้ นและไลใหกลับไปมือเปลา วจนะซึ่ งเขี ยนไว นั้ นหมายความ
11 แล วเจาของสวนจึงใช ผู รับใช อยางไรกันซึ่ งวา `ศิลาซึ่ งชางกอ
อี กคนหนึ่ ง แต คนเช าสวนได ไดปฏิเสธเสีย ไดกลับกลายเปน
เฆี่ ยนตี และทํ า การน าอั ปยศ ศิลามุมเอกแลว'
ตางๆแกผู รับใชนั้ นดวย และได 18 ผู ใดลมทับศิลานั้ น ผู นั้ นจะ
ต องแตกหั กไป แต ศิ ลานั้ นจะ
ไลใหกลับไปมือเปลา
12 แล วเจ า ของสวนจึ งใช ค นที่ ตกทั บผู ใด ก็ จะบดขยี้ ผู นั้ นจน
สามไปและคนเช าสวนนั้ นก็ ทํา แหลกเปนผุยผง"
คําถามเกี่ ยวกับการสงสวย
ใหเขาบาดเจ็บ แลวผลักไสออก
19 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ
ไป
(9) มก 12:1-12 (10) 1 ธส 2:15 (14) มธ 27:21-23; ยน 11:47-48; ฮบ 1:1-3
(15) ลก 23:33 (16) รม 11:1, 11 (17) สดด 118:22
(18) อสย 8:14-15; ดนล 2:34-35, 44-45; มธ 21:44
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หนา 2091
ลูกา 20
พวกธรรมาจารย รู อยู ว า พระ ดํารั สของพระองค ตอหน าประองค ได ตรั สคําอุ ปมานั้ นกระทบ ชาชนไม ได และเขาก็ประหลาด
พวกเขาเอง จึ งอยากจะจั บพระ ใจในพระดํ า รั สตอบของพระ
องค ในเวลานั้ นแต เขากลั วประ- องคจึงนิ่ งไป
ชาชน
ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ ยวกับ
20 เขาจึ งตามดู พระองค และ
การเปนขึ้ นมาอีก
ใช ค นให ปลอมเป น เหมื อนคน
(มธ 22:23-33)
ชอบธรรมไปสอดแนม หวั งจะ
(มก 12:18-27)
จั บผิ ดในพระดํารั สของพระองค 27 ยั งมี พวกสะดู สี บางคนมาหา
เพื่ อจะมอ บพระองค ไ ว ใน พระองค ซึ่ งเขาทั้ งหลายว าการ
อํานาจและอาชญาของเจาเมือง
ฟ นขึ้ นมาจากความตายนั้ นไม มี
21 คนเหล า นั้ นจึ ง ทู ล ถามพระ เขาจึงทูลถามพระองค
องควา "อาจารยเจาขา ขาพเจา 28 วา "อาจารยเจาขา โมเสสได
ทั้ งหลายทราบอยู วา ท านกล าว เขี ยนสั่ งข า พเจ าทั้ งหลายไว ว า
และสั่ งสอนล วนแต ค วามจริ ง `ถ า ชายผู ใดตายและมี ภ รรยา
และมิ ได เลื อกหน าผู ใด แต สั่ ง แต ไม มี บุ ตร ก็ ให น องชายรั บ
สอนทางของพระเจาจริงๆ
พี่ สะใภ นั้ นไว เ ป นภรรยาของ
22 การที่ จะส งส วยให แก ซี ซาร ตนเพื่ อสืบเชื้ อสายของพี่ ชายไว'
นั้ นถู กต องตามพระราชบั ญญั ติ 29 ยั งมี พี่ น องผู ชายเจ็ ดคน พี่
หรือไม"
หัวปมีภรรยาแลวก็ตายไมมีบุตร
23 ฝายพระองคทรงหยั่ งรู อุบาย 30 แล วน องที่ สองก็ รั บหญิ งนั้ น
ของเขาจึ งตรั สแก เขาว า "ท าน เป นภรรยา แล วเขาก็ ตายไม มี
ทั้ งหลายทดลองเราทําไม
บุตร
24 จงให เราดู เงิ นตราเหรี ย ญ 31 ที่ ส ามนั้ น ก็ รั บหญิ ง นั้ นเป น
หนึ่ งเถิ ด รูปและคําจารึ กนี้ เป น ภรรยา ทั้ งเจ็ ดคนก็ เหมื อนกั น
ของใคร" เขาทู ลตอบว า "ของ ไมมีบุตร แลวก็ตาย
ซีซาร"
32 ที่ สุดผู หญิงนั้ นก็ตายดวย
25 แล วพระองค ตรั สกั บเขาว า 33 เหตุฉะนั้ น ในวันที่ จะฟ นขึ้ น
"ของของซี ซาร จงถวายแก ซี ซาร มาจากความตาย หญิ งนั้ นจะ
และของของพระเจ าจงถวายแด เป นภรรยาของใคร ด วยนาง
พระเจา"
ได เปนภรรยาของชายทั้ งเจ็ดนั้ น
26 คนเหล านั้ นจั บผิ ดในพระ แลว"
(20) มธ 22:15 (21) มธ 22:16; มก 12:14
(25) มธ 17:24-27; รม 13:7; 1 ปต 2:13-17
(27) มธ 22:23-33; มก 12:18-27; กจ 23:6-8
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ลูกา 20
หนา 2092
34 พระเยซูตรัสตอบเขาวา "คน 41 พระองค จึ ง ตรั ส ถามเขาว า
ในโลกนี้ มีการสมรสกัน และยก "ที่ คนทั้ งหลายว า พระคริ สต
ใหเปนสามีภรรยากัน
ทรงเป น บุ ตรของดาวิ ดนั้ น เป น
35 แตเขาเหล านั้ นที่ สมควรจะลุ ไดอยางไร
ถึงโลกหนา และลุถึงการฟ นขึ้ น 42 ดวยวาทานดาวิดเองได กลาว
มาจากความตาย ไมมีการสมรส ไว ในหนั งสื อสดุ ดี วา `องค พระ
กั น หรื อยกให เป นสามี ภรรยา ผู เป นเจ าตรั สกั บองค พระผู เป น
กัน
เจ าของข าพเจ าว า จงนั่ งที่ ขวา
36 และเขาจะตายอี กไม ได มือของเรา
เพราะเขาเป นเหมื อนทู ตสวรรค 43 จนกว าเราจะกระทําให ศั ตรู
เปนบุตรของพระเจา ดวยวาเปน ของท า นเป น แท น รองเท า ของ
ลู กแห งการฟ นขึ้ นมาจากความ ทาน'
ตาย
44 ดาวิ ดยั งได ทรงเรี ยกท านว า
37 แตคนที่ ตายจะถู กชุ บให เป น เป นองค พระผู เป นเจ า ท าน
ขึ้ นมาใหมนั้ น โมเสสก็ยังไดสํา- จะเป น บุ ต รของดาวิ ด อย า งไร
แดงในเรื่ องพุ มไม คือที่ ไดเรียก ได"
องค พระผู เป นเจ าว า `เป นพระ
พระเยซูทรงกลาวโทษ
เจ าของอั บราฮั ม เป นพระเจ า
พวกธรรมาจารย
ของอิสอัค และเปนพระเจาของ
(มธ 23:1-36)
ยาโคบ'
(มก 12:38-40)
38 พระองค มิ ไ ด ท รงเป น พระ 45 เมื่ อคนทั้ งหลายกําลั งฟ งอยู
เจาของคนตาย แตทรงเปนพระ พระองค จึ ง ตรั ส กั บเหล า สาวก
เจ าของคนเป น ด วยว าจําเพาะ ของพระองควา
พระเจาคนทุกคนเปนอยู "
46 "จงระวั งพวกธรรมาจารย ให
พวกธรรมาจารยไมสามารถ
ดี ผู ที่ ชอบสวมเสื้ อยาวเดิ นไป
ที่ จะตอบพระเยซูได
มา ชอบใหคนคํานับกลางตลาด
(มธ 22:41-46)
ชอบนั่ งที่ สู งในธรรมศาลาและที่
(มก 12:35-37)
อันมีเกียรติในการเลี้ ยง
39 ธรรมาจารย บางคนจึ งทู ลว า 47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม าย
"อาจารยเจาขา ทานพูดดีแลว"
และอธิ ษฐานโอ อวดเสี ยยื ด ยาว
40 หลั งจากนั้ น พวกเขาก็ ไม เขาทั้ งหลายนั้ นจะได รั บ พระ
กลาจะทูลถามพระองคตอไปอีก อาชญามากยิ่ งขึ้ น"
(35) ฟป 3:11 (36) รม 8:23; 1 คร 15:42 (37) อพย 3:1; กจ 7:30 (38) รม 6:10
(41) มธ 22:41; มก 12:35 (42) สดด 110:1; กจ 2:34 (44) กจ 13:22-23; รม 1:3
(45) มธ 23:1; มก 12:38 (46) มธ 23:5; ลก 11:43; 14:7 (47) มธ 6:5-6; 23:14
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หนา 2093
เงินถวายของหญิงมาย
(มก 12:41-44)
พระองค เงยพระพั ก ตร
ทอดพระเนตรเห็ น คน
มั่ งมี ทั้ งหลายนํา เงิ นมาใส ในตู
เก็บเงินถวาย
2 พระองค ท อดพระเนตรเห็ น
หญิ งม ายคนหนึ่ งเป นคนจนนํา
เหรี ยญทองแดงสองอั น มาใส
ดวย
3พระองค ตรั สว า "เราบอก
ความจริ งแก ท า นทั้ งหลายว า
หญิ ง ม า ยจนคนนี้ ได ใ ส ไ ว ม าก
กวาคนทั้ งปวงนี้
4 เพราะว า คนทั้ งปวงนี้ ได เ อา
เงิ นเหลื อ ใช ของเขามาใส ถวาย
แด พระเจ า แต ผู หญิ งนี้ ขั ดสน
ที่ สุด ยังไดเอาเงินที่ มีอยู สําหรับ
เลี้ ยงชีวิตของตนมาใสจนหมด"
ทรงเทศนาที่ ภูเขามะกอกเทศ
(มธ 24-25; มก 13)
5เมื่ อบางคนพู ดชมพระวิหารว า
ได ต กแต ง ไว ด วยศิ ล างามและ
เครื่ องถวาย พระองคจึงตรัสวา
6"สิ่ งเหลานี้ ที่ ท านทั้ งหลายเห็ น
วั นหนึ่ งศิลาที่ ซ อนทั บกั นอยู ที่ นี่
ซึ่ งจะไมถูกทําลายลงก็หามิได"
7 เขาทั้ ง หลายทู ลถามพระองค
ว า "พระอาจารย เจ าข า เหตุ การณ เหลานี้ จะบังเกิ ดขึ้ นเมื่ อไร
สิ่ งไรเป น หมายสํา คั ญว า การณ
ทั้ งปวงนี้ จวนจะบังเกิดขึ้ น"

21

ลูกา 21
เสนทางของคนยุคนี้
(มธ 24:4-14)
8พระองค จึงตรัสวา "ระวั งใหดี
อย า ให ผู ใดล อลวงท า นให ห ลง
ด วยว าจะมี หลายคนมาต างอ าง
นามของเราและว า `เราเป น
พระคริ สต ' และว า `เวลานั้ น
ใกล เข ามาแล ว' ท านทั้ งหลาย
อยาตามเขาไปเลย
9เมื่ อท า นทั้ ง หลายจะได ยิ น ถึ ง
การสงครามและการจลาจล อยา
ตกใจกลั ว เพราะว าสิ่ งเหล านั้ น
จําต องเกิ ดขึ้ นก อน แต ที่ สุ ด
ปลายยังจะไมมาทันที"
10 แล วพระองค ต รั สแก เ ขาว า
"`ประชาชาติ จะลุ กขึ้ นตอสู ประชาชาติ ราชอาณาจั กรต อสู ราช
อาณาจักร'
11 ทั้ ง จะเกิ ด แผ นดิ น ไหวใหญ
ในที่ ต างๆ และจะเกิ ดกั นดาร
อาหารและโรคระบาดอย างร าย
แรง และจะมี ความวิ บั ติ อั นน า
กลั ว และหมายสําคั ญใหญ ๆ
จากฟาสวรรค
12 แต ก อ นเหตุ ก ารณ เหล านั้ น
เขาจะจั บท านไว และจะข มเหง
ท านและมอบท านไว ในธรรม
ศาลาและในคุ ก และพาท าน
ไปต อหน ากษั ตริ ย และเจ าเมื อง
เพราะเหตุนามของเรา
13 การนั้ นจะเกิ ดแก ท าน เพื่ อ
ทานจะไดเปนพยาน

(1) มก 12:41 (2) มก 12:42 (3) 2 คร 8:12 (4) 2 คร 8:12 (5) มธ 24:1; มก 13:1
(6) อสย 64:10; พคค 2:6 (8) มธ 24:4; มก 13:5; อฟ 5:6 (9) วว 6:4 (10) มธ 24:7
(11) วว 6:12 (12) มก 13:9; ยน 16:2 (13) ฟป 1:12; 2 ธส 1:5 (14) มธ 10:19
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ลูกา 21
หนา 2094
14 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลาย หญิ งที่ มีครรภหรือมี ลูกออนกิ น
ต องปลงใจไว วา จะไม คิ ดนึ ก นมอยู เพราะว าจะมี ความทุ กข
กอนวาจะแกตัวอยางไร
รอนใหญหลวงบนแผนดิน และ
15 ด วยว า เราจะให ปากและ จะทรงพระพิโรธแกพลเมืองนี้
ปญญาแกทาน ซึ่ งศัตรูทั้ งหลาย 24 เขาจะลมลงดวยคมดาบ และ
ของท านจะต อต านและคั ดค าน ต องถู กกวาดเอาไปเปนเชลยทั่ ว
ไมได
ทุ กประชาชาติ และคนต างชาติ
16 แมแตบิดามารดาญาติพี่นอง จะเหยี ยบย่ํา กรุ งเยรู ซาเล็ ม จน
และมิ ตรสหายจะทรยศท าน กว าเวลากําหนดของคนต างชาติ
และพวกเขาจะฆาบางคนในพวก นั้ นจะครบถวน
ทานเสีย
การเสด็จกลับมาดวย
17 คนทั้ งปวงจะเกลี ยดชั งท าน
สงาราศีของพระคริสต
เพราะเหตุนามของเรา
(มธ 24:29-31)
18 แต ผมของท านสั ก เส นหนึ่ ง
(มก 13:24-27)
จะเสียไปก็หามิได
25 จะมี ห มายสํ า คั ญที่ ดวงอา19 ท านจะได ชี วิตรอดโดยความ ทิตย ที่ ดวงจันทร และที่ ดวงดาว
อดทนของทาน
ทั้ งปวง และบนแผ นดิ นก็ จะมี
การทําลายกรุงเยรูซาเล็ม
ความทุกข รอนตามชาติ ตางๆซึ่ ง
ในอนาคต
มี ความฉงนสนเท ห เ พราะเสี ยง
(มธ 24:15-21; มก 13:14)
กึกกองของทะเลและคลื่ น
20 เมื่ อท านเห็ นกองทั พทั้ ง 26 จิ ตใจมนุ ษย ก็ จะสลบไสลไป
หลายมาตั้ งลอมรอบกรุงเยรูซา- เพราะความกลัว และเพราะสังเล็ม เมื่ อนั้ นจงรู วาวิบัติของกรุง หรณ ถึ ง เหตุ ก ารณ ซึ่ งจะบั งเกิ ด
นั้ นก็ใกลเขามาแลว
ในโลก ด วยว า `บรรดาสิ่ งที่
21 เวลานั้ น ให ผู ที่ อ ยู ใ นแคว น มี อํา นาจในท อ งฟ า จะสะเทื อ น
ยู เดี ยหนี ไ ปยั ง ภู เขาและผู ที่ อยู สะทานไป'
ในกรุ งให ออกไป และผู ที่ อยู 27 เมื่ อนั้ น เขาจะเห็ นบุ ตร
บานนอกอยาใหเขามาในกรุง
มนุ ษย เสด็ จมาในเมฆ
ทรง
22 เพราะว าเวลานั้ นเปนวันแหง ฤทธานุ ภาพและสง าราศี เป นอั น
การแกแคนเพื่ อจะให สิ่ งสารพั ด มาก
ที่ เขียนไวนั้ นสําเร็จ
28 เมื่ อเหตุ การณ ทั้ งปวงนี้ เริ่ ม
23 แต ในวั นเหล านั้ น วิ บั ติ แก จะบังเกิดขึ้ นนั้ น จงยืดตัวและ
(15) กจ 6:10 (16) มคา 7:6; มก 13:12 (17) มธ 10:22 (18) มธ 10:30; ลก 12:7
(20) มธ 24:15 (22) อสย 63:4; ดนล 9:24 (23) มธ 24:19 (24) ดนล 9:27; 12:7
(25) อสย 13:9; มธ 24:29 (26) มธ 24:29 (27) ดนล 7:13; มธ 16:27 (28) รม 8:19
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ลูกา 21, 22
ผงกศี รษะขึ้ น ด วยการไถ ท าน 36 เหตุ ฉะนั้ น จงเฝ าระวั งและ
ใกลจะถึงแลว"
อธิ ษฐานอยู ทุ กเวลา เพื่ อท าน
คําอุปมาเกี่ ยวกับตนมะเดื่ อ
ทั้ งหลายสมควรที่ จะพ นเหตุ การณ ทั้ งปวงซึ่ งจะบั งเกิ ดมา
(มธ 24:32-33)
นั้ น และจะยื นอยู ต อหน าบุ ตร
(มก 13:28-29)
29 พระองค ตรั สคําอุ ปมาแกเขา มนุษยได"
วา "จงดูตนมะเดื่ อและตนไมทั้ ง 37 กลางวันพระองค ทรงสั่ งสอน
ในพระวิ หาร และกลางคื นก็
ปวงเถิด
30 เมื่ อผลิใบออกแลว ท านทั้ ง เสด็ จออกไปประทั บที่ ภู เขาชื่ อ
หลายก็ เห็ นและรู อยู เองว า ฤดู มะกอกเทศ
38 คนทั้ งปวงก็ ม าหาพระองค
รอนจวนจะถึงแลว
31 เช นนั้ นแหละ เมื่ อท านทั้ ง ในพระวิหารแต เชาตรู เพื่ อจะฟง
หลายเห็ น เหตุ ก ารณ เ หล า นั้ น พระองค
ยูดาสตกลงวา
เกิ ดขึ้ น ก็ ให รู วาอาณาจั กรของ
พระเจาใกลจะถึงแลว
จะทรยศพระเยซู
32 เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
(มธ 26:14-15)
หลายว า คนในชั่ วอายุ นี้ จะไม
(มก 14:10-11)
ล วงลั บไปจนกว าสิ่ งทั้ งปวงนี้ จะ
เทศกาลเลี้ ยงขนมปงไร
สําเร็จ
เชื้ อที่ เรี ยกว าป สกามา
33 ฟาและดินจะลวงไป แตถอย ใกลแลว
คํา ของเราจะสู ญหายไปหามิ ไ ด 2 พวกปุ โรหิ ตใหญ กั บพวก
เลย
ธรรมาจารย หาช องทางว าเขาจะ
จงเฝาระวังและอธิษฐาน
ฆ าพระองค ได อย างไร เพราะ
34 แตจงระวังตัวใหดี เกลือกวา เขากลัวประชาชน
ในเวลาหนึ่ งเวลาใดใจของท าน 3 ฝ า ยซาตานเข า ดลใจยู ด าสที่
จะล นไปด วยอาการกิ น และดื่ ม เรี ยกว า อิ ส คาริ โอทที่ นั บเข า ใน
และด วยการเมา และด วยคิ ด พวกสาวกสิบสองคน
กั งวลถึ งชี วิตนี้ แล วเวลานั้ นจะ 4ยู ดาสได ไปปรึ กษากั บพวกปุ โรหิ ตใหญ และพวกนายทหารว า
มาถึงทานโดยไมทันรู ตัว
35 เพราะว าวั นนั้ นจะมาดุ จบ วง จะทรยศพระองค ให เ ขาได ด วย
แร วถึ งคนทั้ งปวงที่ อยู ทั่ ว วิธีใด
5คนเหลานั้ นดีใจ และตกลงกับ
พื้ นแผนดินโลก

22

(29) มธ 24:32; มก 13:28 (33) อสย 40:8 (34) มธ 24:42 (35) 1 ธส 5:2; วว 3:3
(36) สดด 1:5; มธ 24:42; มก 13:33 (37) ลก 22:39; ยน 8:1 (1) มธ 26:2; มก 14:1
(2) สดด 2:2; ยน 11:47; กจ 4:27 (3) มธ 10:2; มก 14:10; ยน 13:2 (5) ศคย 11:12
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ลูกา 22
หนา 2096
ยูดาสวาจะใหเงิน
การเลี้ ยงปสกา
6ยูดาสจึงใหสัญญา และคอยหา
(มธ 26:20; มก 14:17)
โอกาสที่ จะทรยศพระองค ให แก
(ยน 13)
เขาเมื่ อวางคน
14 เมื่ อถึ งเวลาพระองค ทรงเอน
การเตรียมสําหรับ
พระกายลงเสวยพร อมกั บอั ครสาวกสิบสองคน
งานเลี้ ยงปสกา
15 พระองคตรัสกับเขาวา "เรามี
(มธ 26:17-19; มก 14:12)
7 พอถึ งวั น กิ นขนมป งไร เชื้ อ ความปรารถนาอย างยิ่ งที่ จะกิ น
เมื่ อเขาต อ งฆ า ลู ก แกะสํ า หรั บ ปสกานี้ กับพวกทาน กอนเราจะ
ตองทนทุกขทรมาน
ปสกา
8 พระองค จึ ง ทรงใช เปโตรและ 16 ด วยเราบอกท านทั้ งหลายว า
ยอหนไปสั่ งว า "จงไปจัดเตรียม เราจะไม กินปสกานี้ อีกจนกวาจะ
สําเร็จในอาณาจักรของพระเจา"
ปสกาใหเราทั้ งหลายกิน"
9เขาทู ลถามพระองค ว า "พระ 17 พระองค ทรงหยิ บถ วย ขอบ
องค ทรงปรารถนาจะให ข าพระ พระคุ ณแล วตรั สว า "จงรั บถ วย
นี้ แบงกันดื่ ม
องคทั้ งหลายจัดเตรียมที่ ไหน"
10 พระองค ตรั สตอบเขาว า "ดู 18 เพราะเราบอกท านทั้ งหลาย
เถิ ด เมื่ อทานเข าไปในกรุ งก็ จะ ว า เราจะไม ดื่ มน้ํ า องุ นจากเถา
มี ชายคนหนึ่ งทู นหม อน้ํา มาพบ องุ นต อไปอี กจนกว าอาณาจั กร
ทาน เขาจะเขาไปเรือนไหน จง ของพระเจาจะมา"
ทรงประทานพิธีศีลระลึก
ตามเขาไปในเรือนนั้ น
(มธ 26:26-29)
11 จงพู ดกั บเจ าของเรื อนว า
(มก 14:22-25)
`พระอาจารย ให ถามท านว า
"ห องที่ เราจะกิ นป สกากั บเหล า 19 พระองค ทรงหยิ บขนมป ง
ขอบพระคุณแล วหักส งใหแก เขา
สาวกของเราไดนั้ นอยู ที่ ไหน"'
12 เจ าของเรื อนจะชี้ ใหทานเห็น ทั้ งหลายตรัสวา "นี่ เปนกายของ
ห องใหญ ชั้ นบนที่ ตกแต งไว แล ว เรา ซึ่ งได ให สําหรั บท านทั้ ง
หลาย จงกระทําอยางนี้ ใหเปนที่
ที่ นั่ นแหละจงจัดเตรียมไวเถิด"
13 เขาทั้ งสองจึ งไปและพบ ระลึกถึงเรา"
เหมื อนคําที่ พระองค ได ตรั สแก 20 เมื่ อรับประทานแลว จึงทรง
เขา แล วได จั ดเตรี ยมป สกาไว หยิ บถ วยกระทําเหมื อนกั นตรั ส
ว า "ถ วยนี้ เป นพั นธสั ญญาใหม
พรอม
(6) สดด 41:9 (7) มธ 26:17-19; มก 14:12-16 (13) ลก 19:32
(14) มธ 26:20; มก 14:17 (16) ลก 14:15; กจ 10:41; วว 19:9
(18) มธ 26:29; มก 14:25 (19) มธ 26:26; มก 14:22; 1 คร 11:23 (20) 1 คร 10:16
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หนา 2097
ลูกา 22
โดยโลหิ ตของเราซึ่ งเทออกเพื่ อ ใช ผู ที่ เอนกายลงรับประทานมิ
ทานทั้ งหลาย
ใช หรื อ แต ว าเราอยู ท ามกลาง
อัครสาวกผู หนึ่ ง
ทานทั้ งหลายเหมือนผู รับใช
อัครสาวกจะพิพากษา
จะทรยศพระเยซู
พวกอิสราเอล
(มธ 26:21-25)
(มก 14:18-21)
ในอาณาจักรของพระเจา
21 แต ดู เถิ ด มื อของผู ที่ จะ 28 ฝ า ยท า นทั้ ง หลายเป นคนที่
ทรยศเราก็อยู กับเราบนโตะ
ได อยู กั บเราในเวลาที่ เราถู กทด
22 เพราะบุ ตรมนุ ษย จะเสด็ จไป ลอง
เหมื อ นได ท รงดํ า ริ ไ ว แต ก อ น 29 และพระบิ ดาของเราได ท รง
แล ว แต วิ บั ติ แก ผู นั้ นที่ ทรยศ จั ดเตรี ยมอาณาจั ก รมอบให แก
พระองค"
เราอย างไร เราก็ จะจั ดเตรี ยม
23 เหล าสาวกจึ งเริ่ มถามกั น อาณาจั ก รมอบให แ ก ท านทั้ ง
และกันวา จะเปนใครในพวกเขา หลายเหมือนกัน
ที่ จะกระทําการนั้ น
30 คื อ ท า นทั้ งหลายจะกิ น และ
ยากอบและยอหน
ดื่ มที่ โต ะ ของเราในอาณาจั ก ร
อยากเปนใหญ
ของเรา
และจะนั่ งบนที่ นั่ ง
24 มี ก ารเถี ยงกั นด วยว าจะนั บ พิ พากษาพวกอิ ส ราเอลสิ บสอง
ตระกูล"
วาใครในพวกเขาเปนใหญที่ สุด
ทรงพยากรณถึง
25 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"กษั ต ริ ย ของคนต า งชาติ ย อ ม
การปฏิเสธของเปโตร
เปนเจาเหนือเขา และผู ที่ มีอํา(มธ 26:33-35)
นาจเหนือเขานั้ น เขาเรียกวาเจา
(มก 14:29-31)
บุญนายคุณ
31 และองค พระผู เป น เจ า ตรั ส
26 แต พวกท านจะหาเป นอย าง ว า "ซี โมน ซี โมนเอ ย ดู เถิ ด
นั้ นไม ผู ใดในพวกท านที่ เป น ซาตานได ขอท า นไว เ พื่ อจะฝ ด
ใหญ ที่ สุ ด ให ผู นั้ นเป นเหมื อน รอนทานเหมือนฝดขาวสาลี
ผู เล็ กน อยที่ สุ ด และผู ใดเป น 32 แต เ ราได อธิ ษ ฐานเผื่ อตั ว
นาย ใหผู นั้ นเปนเหมื อนคนรับ ท าน เพื่ อความเชื่ อของท านจะ
ใช
ไม ได ขาด และเมื่ อท านได หั น
27 ดวยวาใครเปนใหญกวา ผู ที่ กลั บแล ว จงชู กําลั งพี่ น องทั้ ง
เอนกายลงรั บประทานหรื อผู รั บ หลายของทาน"
(21) สดด 41:9; มธ 26:21 (22) มธ 26:24 (23) มธ 26:22 (24) มก 9:34; ลก 9:46
(25) มธ 20:25; มก 10:42 (26) มธ 20:26 (27) มธ 20:28; ลก 12:37 (28) ฮบ 2:18
(29) มธ 24:47 (30) สดด 49:14; มธ 8:11 (31) อมส 9:9; 1 ปต 5:8 (32) ยน 17:9
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ลูกา 22
หนา 2098
33 ฝ ายเขาจึ งทู ลพระองค ว า
พระเยซูในสวนเกทเสมนี
"พระองค เจ าข า ข าพระองค
(มธ 26:36-46)
พร อ มแล วที่ จะไปกั บพระองค
(มก 14:32-42; ยน 18:1)
ถึ ง จะต อ งติ ด คุ ก และถึ ง ความ 39 ฝ ายพระองค เสด็ จออกไปยั ง
ตายก็ดี"
ภู เขามะกอกเทศตามเคย และ
34 พระองค ตรัสวา "เปโตรเอย เหล า สาวกของพระองค ก็ ต าม
เราบอกท านว าวั นนี้ ก อนไก ขั น พระองคไปดวย
ท า นจะปฏิ เ สธว าไม รู จั กเราถึ ง 40 เมื่ อมาถึงที่ นั่ นแลว พระองค
สามครั้ ง"
ตรั สกั บเขาทั้ งหลายว า "จง
เหลาสาวกออกไป
อธิ ษฐานเพื่ อมิ ให เข าในการทด
ลอง"
พรอมกับคําทรงเตือน
35 พระองค จึ ง ตรั ส ถามเหล า 41 แล วพระองค ดํา เนิ นไปจาก
สาวกว า "เมื่ อเราได ใช ท านทั้ ง เขาไกลประมาณขว างหินตกและ
หลายออกไปโดยไมมีถุงเงิน ไม ทรงคุกเขาลงอธิษฐาน
มียาม ไมมีรองเทานั้ น ทานขัด 42 วา "พระบิดาเจาขา ถาพระ
สนสิ่ งใดบางหรือ" เขาทั้ งหลาย องค พอพระทั ย ขอให ถ วยนี้
เลื่ อนพ นไปจากข าพระองค เถิ ด
ทูลตอบวา "ไมขาดสิ่ งใดเลย"
36 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า แตอยางไรก็ดีอยาใหเปนไปตาม
"แตเดี๋ ยวนี้ ใครมีถุงเงินใหเอาไป ใจขาพระองค แตใหเปนไปตาม
ดวย และยามก็ใหเอาไปเหมือน พระทัยของพระองคเถิด"
กัน และผู ใดที่ ไมมีดาบก็ใหขาย 43 ทู ตสวรรค องค หนึ่ งจาก
สวรรค มาปรากฏแก พระองค
เสื้ อคลุมของตนไปซื้ อดาบ
37 ด วยเราบอกท านทั้ งหลายว า ชวยชูกําลังพระองค
พระวจนะซึ่ งเขี ย นไว แ ล วนั้ น 44 เมื่ อพระองค ท รงเป น ทุ ก ข
ต องสําเร็ จในเรา คื อว า `ท าน มากนั กพระองค ยิ่ งปลงพระทั ย
ถู ก นั บเข า กั บบรรดาผู ละเมิ ด ' อธิษฐาน พระเสโทของพระองค
เพราะวาคําพยากรณ ที่ เล็ งถึงเรา เป นเหมือนโลหิ ตไหลหยดลงถึ ง
ดินเปนเม็ดใหญ
นั้ นจะสําเร็จ"
38 เขาทู ลตอบวา "พระองคเจา 45 เมื่ อทรงอธิ ษฐานเสร็ จ และ
ขา ดูเถิด มีดาบสองเลม" พระ ลุกขึ้ นแลว พระองค เสด็ จมาถึง
องค ตรั สกั บเขาว า "พอเสี ยที เหล าสาวก พบเขานอนหลับอยู
ดวยกําลังทุกขโศก
เถอะ"
(34) มธ 26:33; มก 14:29 (35) มธ 10:9; มก 6:8 (37) อสย 53:12; มก 15:28
(39) มธ 26:36; ลก 21:37 (40) มธ 26:36; มก 14:32 (41) มธ 26:39; มก 14:35
(42) ยน 4:34; 5:30; 6:38; 8:29 (43) มธ 4:11 (44) ยน 12:27; ฮบ 5:7
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46 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า "ท า นทั้ งหลายเห็ น เราเป น โจร
"นอนหลับทําไม จงลุกขึ้ นอธิษ- หรื อ จึ ง ถื อ ดาบถื อ ตะบองออก
ฐานเพื่ อทานจะไม เข าในการทด มา
ลอง"
53 เมื่ อเราอยู กั บท า นทั้ งหลาย
พระเยซูทรงถูกทรยศ
ในพระวิหารทุกๆวัน ทานก็มิได
ยื่ นมือออกจับเรา แตเวลานี้ เปน
ดวยการจุบ
ที ของท านและเป น อํา นาจแห ง
(มธ 26:47-56)
ความมืด"
(มก 14:43-50)
พระเยซูทรงถูกจับ
47 พระองคตรัสยั งไมทันขาดคํา
เปโตรปฏิเสธพระองค
ดู เถิ ด มี คนเป นอั นมาก และ
ผู ที่ ชื่ อวา ยูดาส เปนคนหนึ่ งใน
(มธ 26:57, 69-75)
(มก 14:53-54, 66-72)
สาวกสิ บสองคนนํ า หน า เขามา
ยู ดาสเข ามาใกล พระเยซู เพื่ อจุ บ 54 เขาก็จั บพระองคพาเขาไปใน
บานมหาปุ โรหิต เปโตรติดตาม
พระองค
48 แต พระเยซู ต รั ส ถามเขาว า ไปหางๆ
"ยูดาส ทานจะทรยศบุตรมนุษย 55 เมื่ อเขาก อไฟที่ กลางลาน
บานและนั่ งลงดวยกั นแล ว เปดวยการจุบหรือ"
49 เมื่ อคนทั้ งปวงที่ อยู รอบพระ โตรก็นั่ งอยู ทามกลางเขา
องค เ ห็ น ว า จะเกิ ด เหตุ อะไรต อ 56 มี สาวใช คนหนึ่ ง เห็ น เปโตร
ไป เขาจึ งทู ลถามพระองค ว า นั่ งอยู ใกล ไฟ จึ งเพ งดู แล ว
"พระองค เจ าข า ให เราเอาดาบ วา "คนนี้ ไดอยู กับผู นั้ นดวย"
57 แต เปโตรปฏิ เสธพระองค ว า
ฟนเขาหรือ"
50 และมี คนหนึ่ งในเหล าสาวก "แมเอย คนนั้ นขาไมรู จัก"
ได ฟ น ผู รั บใช คนหนึ่ ง ของมหา 58 สักครู หนึ่ ง มีอีกคนหนึ่ งเห็น
ปุโรหิต ถูกหูขางขวาของเขาขาด เปโตรจึงวา "เจาเปนคนหนึ่ งใน
51 แตพระเยซูตรัสวา "พอเสียที พวกนั้ นดวย" เปโตรจึงวา "พอ
เถอะ" แลวพระองคทรงถูกตอง เอย ขามิไดเปน"
59 อยู มาประมาณอี กชั่ วโมง
ใบหูคนนั้ นใหเขาหาย
52 ฝ ายพระเยซู ตรั สแก พวก หนึ่ งมีอี กคนหนึ่ งยื นยั นแข็ งแรง
ปุ โรหิ ตใหญ พวกนายทหาร วา "แนแลว คนนี้ อยู กับเขาดวย
รั กษาพระวิ หาร และพวกผู เพราะเขาเปนชาวกาลิลี"
ใหญ ที่ ออกมาจั บพระองค นั้ นว า 60 แตเปโตรพูดวา "พอเอย ที่
(46) 1 พศด 16:11; ลก 9:32 (47) มธ 26:47; มก 14:43; ยน 18:3 (48) สภษ 27:6
(50) มธ 26:51 (52) มธ 26:55; ลก 23:32 (53) ลก 19:47-48; ยน 12:27
(54) อสย 53:7; มธ 26:57 (55) มธ 26:69 (58) มธ 26:71 (59) มธ 26:73
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หนา 2100
ท านว านั้ นข าไม รู เรื่ อง" เมื่ อ 67 "ถ าท านเป นพระคริ สต จง
เปโตรกําลั งพู ดยั งไม ทั นขาดคํา บอกเราเถิ ด" แต พระองค ทรง
ในทันใดนั้ นไกก็ขัน
ตอบเขาว า "ถึ งเราจะบอกท าน
61 อ งค พระผู เป นเจ าท รง ทานก็จะไมเชื่ อ
เหลี ยวดู เปโตร แล วเปโตรก็ 68 และถึงเราถามทาน ทานก็จะ
ระลึ กถึ งคํ า ขององค พระผู เป น ไม ตอบเรา และจะไม ปล อยให
เจ าซึ่ งพระองค ได ตรั สไว แก เขา เราไป
ว า "ก อนไก ขัน ทานจะปฏิเสธ 69 แต ตั้ งแต นี้ ไปบุ ตรมนุ ษย จะ
เราถึงสามครั้ ง"
นั่ งข างขวาของพระเจ า ผู ทรง
62 แล วเปโตรก็ ออกไปข างนอก ฤทธานุภาพ"
รองไหเปนทุกขนัก
70 คนทั้ งปวงจึ งถามว า "ท าน
พระเยซูทรงถูก
เปนบุตรของพระเจาหรือ" พระ
องคตรัสแกเขาวา "ก็ทานวาแลว
เยาะเยยและโบยตี
วาเราเปน"
(มธ 26:67-68)
71 เขาทั้ งหลายจึ งว า "เราต อง
(มก 14:65)
63 ฝ ายคนที่ คุ ม พระเยซู ก็ เยาะ การพยานอะไรอี กเลา เพราะวา
พวกเราได ยิ น จากปากของเขา
เยยโบยตีพระองค
64 และเมื่ อเขาเอาผาผูกปดพระ เองแลว"
พระเยซูตอหนาปลาต
เนตรของพระองค แล ว เขาจึ ง
(มธ 27:11-14)
ตบพระพั กตร พระองค ถามพระ
(มก 15:1-5)
องค ว า "จงพยากรณ เถอะว า
เขาทั้ งปวงจึ งลุ กขึ้ นพา
ใครตบเจา"
พระองคไปหาปลาต
65 และเขาพู ดคําหมิ่ นประมาท
2 และเขาเริ่ มฟ อ งพระองค ว า
แกพระองคอีกหลายประการ
"เราได พบคนนี้ ยุ ยงชนชาติ ของ
พระเยซูตอหนาสภา
เราและห ามมิใหสงสวยแกซีซาร
(มธ 26:59-68)
และว า ตั วเองเป นพระคริ สต
(มก 14:55-65)
66 ครั้ นรุ งเช าพวกผู ใหญ ของ กษัตริยองคหนึ่ ง"
พลเมื องกั บพวกปุ โ รหิ ต ใหญ 3ปลาตจึงถามพระองควา "ทาน
และพวกธรรมาจารย ได ประชุ ม เป น กษั ต ริ ย ของพวกยิ วหรื อ "
กัน และเขาพาพระองคเขาไปใน พระองค ตรั สตอบท านว า "ก็
ทานวาแลวนี่ "
ศาลสูงของเขา และพูดวา

23

(61) มธ 26:34; มก 14:72 (63) สดด 69:1 (64) ศคย 13:7 (66) สดด 2:2; มธ 27:1
(67) มธ 26:63; มก 14:61 (69) สดด 110:1 (70) มธ 26:64 (71) มธ 26:65
(1) มธ 27:2; มก 15:1 (2) มธ 17:27; มก 12:17; ลก 5:29 (3) มธ 27:11; 1 ทธ 6:13
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4 ป ลาตจึ งว าแก พวกปุ โรหิ ต ปลาตอีก
ใหญกับประชาชนวา "เราไมเห็น 12 ฝ ายป ลาตกั บเฮโรดคื นดี กั น
วาคนนี้ มีความผิด"
ในวั นนั้ น ด วยแต กอนเปนศั ตรู
5เขาทั้ ง หลายยิ่ ง กล า วแข็ งแรง กัน
วา "คนนี้ ยุยงพลเมืองใหวุนวาย
พระเยซูทรงถูก
และสั่ งสอนทั่ วตลอดยู เดี ย ตั้ ง
ปรับโทษถึงตาย
แตกาลิลีจนถึงที่ นี่ "
(มธ 27:15-26)
พระเยซูตอหนาเฮโรด
(มก 15:6-15)
6เมื่ อปลาตไดยินถึงแควนกาลิลี 13 ป ลาตจึ งสั่ งพวกปุ โรหิ ตใหญ
ท านจึ งถามว า คนนี้ เป นชาว พวกขุ นนางและประชาชนให
กาลิลีหรือ
ประชุมพรอมกัน
7เมื่ อทราบแล วว าพระองค ทรง 14 จึ งกล าวแก เขาว า "ท านทั้ ง
เป น คนอยู ในท อ งที่ ของเฮโรด หลายไดพาคนนี้ มาหาเราฟองวา
ท านจึ งส งพระองค ไ ปหาเฮโรด เขาไดยุยงประชาชน ดูเถิด เรา
ผู กํา ลั ง อยู ใ นกรุ งเยรู ซาเล็ ม ใน ได สื บถามต อหน าท านทั้ งหลาย
เวลานั้ น
และไมเห็ นวาคนนี้ มี ความผิ ดใน
8เมื่ อเฮโรดได เห็ น พระเยซู ก็ มี ขอที่ ทานทั้ งหลายฟองเขานั้ น
ความยินดีมาก ดวยนานมาแลว 15 และเฮโรดก็ ไม เห็ นว า เขามี
ทานอยากจะพบพระองค เพราะ ความผิ ดด วย เพราะเราได ส ง
ได ยิ นถึ งพระองค หลายประการ พวกทานทั้ งหลายไปหาเฮโรด ดู
และหวั งวาคงจะไดเห็นพระองค เถิ ด คนนี้ ไม ได ทําผิ ดอะไรซึ่ ง
ทําการอัศจรรยบาง
สมควรจะมีโทษถึงตาย
9 ท า นจึ ง ซั ก ถามพระองค เ ป น 16 เหตุ ฉะนั้ น เมื่ อเราเฆี่ ยนเขา
หลายข อ แต พระองค หาทรง แลว เราก็จะปลอยเสีย"
ตอบประการใดไม
17 (เพราะท า นต อ งปล อ ยคน
10 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ หนึ่ งให เขาทั้ งหลายในเทศกาล
พวกธรรมาจารย ก็ ยื น ขึ้ นฟ อ ง เลี้ ยงนั้ น)
พระองคแข็งแรงมาก
18 แต คนทั้ งปวงร องขึ้ นพร อม
11 เฮโรดกั บพวกทหารของท าน กั นว า "กําจั ดคนนี้ เสี ย และจง
กระทําต อพระองค อย างดู หมิ่ น ปลอยบารับบัสใหเราเถิด"
เยาะเยย เอาเสื้ อที่ งามยิ่ งสวมให 19 (บารั บบั สนั้ นติ ดคุ กอยู
พระองค และส งกลั บไปหา เพราะกอการจลาจลที่ เกิ ดขึ้ นใน
(4) มธ 27:19; 1 ปต 2:22 (5) ยน 7:41 (7) มธ 14:1 (8) มธ 14:1; มก 6:14; ลก 9:9
(9) อสย 53:7; มธ 27:12 (11) อสย 53:3 (12) กจ 4:26 (13) มธ 27:23; มก 15:14
(14) ลก 23:1 (16) มธ 27:26; มก 15:15 (17) มธ 27:15; มก 15:6 (18) กจ 3:13
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หนา 2102
กรุงและการฆาตกรรม)
เอ ย อย าร องไห เพราะเราเลย
20 ฝ า ยป ล าตยั งมี น้ํ า ใจใคร จะ แต จงร องไห เพราะตนเอง และ
ปลอยพระเยซู จึงพูดกับเขาอีก
เพราะลูกทั้ งหลายของตนเถิด
21 แต คนเหล านั้ นกลั บตะโกน 29 ดวยวา ดูเถิด จะมีเวลาหนึ่ ง
รองวา "ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย ที่ เขาทั้ งหลายจะว า `ผู หญิ ง
ที่ กางเขนเถิด"
เหลานั้ นที่ เปนหมัน และครรภที่
22 ปลาตจึงถามเขาครั้ งที่ สามวา มิ ได ปฏิ สนธิ และหั วนมที่ มิ ได
"ตรึงทําไม เขาไดทําผิดประการ ใหดูดเลย ก็เปนสุข'
ใด เราไม เห็ นเขาทําผิ ดอะไรที่ 30 คราวนั้ นเขาจะเริ่ ม กล าวแก
สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะ- ภู เขาทั้ งหลายว า `จงล มทั บเรา
นั้ นเมื่ อเราเฆี่ ยนเขาแล ว ก็ จะ เถิด' และแกเนินเขาวา `จงปก
ปลอยเสีย"
คลุมเราไว'
23 ฝ ายคนทั้ งปวงก็ เร งเร าเสี ยง 31 เพราะวาถาเขาทําอยางนี้ เมื่ อ
ดั งให ตรึ งพระองค เสี ยที่ กางเขน ไม สด อะไรจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อไม
และเสี ยงของพวกเขาและของ แหงแลวเลา"
พวกปุโรหิตใหญนั้ นก็มีชัย
32 มี อี ก สองคนที่ เป นผู ร ายซึ่ ง
24 ป ลาตจึ งสั่ งให เป นไปตามที่ เขาได พามาจะประหารเสี ย
เขาทั้ งหลายปรารถนา
พรอมกับพระองค
25 ท านจึ งปล อยคนที่ เขาขอนั้ น
การตรึงที่ กางเขน
ซึ่ งติ ด คุ ก อยู เพราะการจลาจล
(มธ 27:33-38; มก 15:22)
และการฆาตกรรม แต ท านได 33 เมื่ อมาถึ ง สถานที่ แห ง หนึ่ ง
มอบพระเยซูไวตามใจเขา
ซึ่ งเรียกวา กะโหลกศีรษะ เขาก็
26 เมื่ อเขาพาพระองค อ อกไป ตรึ ง พระองค ไว ที่ กางเขนที่ นั่ น
เขาเกณฑ ซี โมนชาวไซรี น ที่ มา พร อมกั บผู ร ายสองคนนั้ น ข าง
จากบ านนอก แล วเอากางเขน ขวาพระหั ตถ คนหนึ่ ง และข าง
วางบนเขาให แบกตามพระเยซู ซายอีกคนหนึ่ ง
ไป
34 ฝ ายพระเยซู จึ งทรงอธิ ษฐาน
27 มี ค นเป น อั นมากตามพระ ว า "ข าแต พระบิ ดา ขอโปรด
องค ไป ทั้ งพวกผู หญิ งที่ พิ ลาป อภัยโทษเขา เพราะวาเขาไมรู วา
และคร่ําครวญเพราะพระองค
เขาทําอะไร" เขาก็เอาฉลองพระ
28 พระเยซู จึ งหั นพระพั กตร มา องคจับสลากแบงปนกัน
ทางเขาตรั สว า "ธิ ดาเยรู ซาเล็ ม 35 คนทั้ งปวงก็ ยื นมองดู พวก
(24) มธ 27:26; มก 15:15 (25) อสย 53:8 (26) มธ 27:32 (29) มธ 24:19
(30) อสย 2:19; ฮชย 10:8 (31) สภษ 11:31; ยรม 25:29 (32) อสย 53:12; มธ 27:38
(33) มธ 27:33; มก 15:22 (34) มธ 5:44; มก 15:24 (35) สดด 22:17; ศคย 12:10
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ขุ น นางก็ เ ยาะเย ยพระองค ด วย องค เสด็ จเข าในอาณาจั ก รของ
วา "เขาชวยคนอื่ นใหรอดได ถา พระองค"
เขาเป นพระคริ สต ของพระเจ าที่ 43 ฝ ายพระเยซู ท รงตอบเขาว า
ทรงเลื อกไว ให เขาช วยตั วเอง "เราบอกความจริงแก เจาว า วัน
เถิด"
นี้ เจ า จะอยู กั บเราในเมื อ งบรม
36 พวกทหารก็ เยาะเย ยพระ สุขเกษม"
องค ด วย เข ามาเอาน้ํ า องุ น 44 เวลานั้ น ประมาณเวลาเที่ ยง
เปรี้ ยวสงใหพระองค
ก็ บังเกิดความมื ดทั่ วทั้ งแผ นดิ น
37 แลววา "ถาท านเปนกษั ตริย จนถึงบายสามโมง
ของพวกยิ ว จงช วยตั วเองให 45 ดวงอาทิ ตย ก็มื ดไป ม านใน
รอดเถิด"
พระวิหารก็ขาดตรงกลาง
38 และมี คํ า เขี ยนไว เ หนื อ พระ
พระเยซูทรงปลอย
องค ด วยเป นอั กษรกรี ก ลาติ น
พระวิญญาณจิตของพระองค
และฮีบรูวา "ผู นี้ เปนกษัตริยของ
(มธ 27:50; มก 15:37)
พวกยิว"
(ยน 19:30)
โจรที่ กลับใจเสียใหม
46 พระเยซู ทรงรองเสียงดังตรัส
ก็ไดรับความรอด
วา "พระบิดาเจาขา ขาพระองค
39 ฝ า ยคนหนึ่ งในผู ร า ยที่ ถู ก ฝากจิ ตวิ ญญาณของข าพระองค
ตรึ ง ไว จึ ง พู ด หยาบช า ต อ พระ ไว ในพระหั ตถ ของพระองค "
องค วา "ถ าท านเป นพระคริ สต ตรัสอยางนั้ นแลว จึงทรงปลอย
จงชวยตัวเองกับเราใหรอดเถิด" พระวิญญาณจิตออกไป
40 แต อี กคนหนึ่ งห ามปรามเขา 47 ฝ ายนายร อยเมื่ อเห็ น เหตุ ว า "เจ าก็ ไม เกรงกลั วพระเจ า การณซึ่ งบังเกิดขึ้ นนั้ น จึงสรรหรื อ เพราะเจ าเป นคนถู กโทษ เสริญพระเจาว า "แทจริ งท านผู
เหมือนกัน
นี้ เปนคนชอบธรรม"
41 และเราก็ สมกั บโทษนั้ นจริ ง 48 คนทั้ งปวงที่ มาชุ มนุ มกั น
เพราะเราได รั บสมกั บการที่ เรา เพื่ อจะดูการณนี้ เมื่ อเห็นแลวก็
ได กระทํา แต ท านผู นี้ หาได พากันตีอกของตัวกลับไป
กระทําผิดประการใดไม"
49 คนทั้ งปวงที่ รู จั ก พระองค
42 แล วคนนั้ นจึ งทู ลพระเยซู ว า และพวกผู หญิ งซึ่ งไ ด ตาม
"พระองคเจาขา ขอพระองคทรง พระองคมาจากกาลิลีก็ยืนอยู แต
ระลึ กถึ งข าพระองค เมื่ อพระ ไกล มองดูเหตุการณเหลานี้
(36) สดด 69:21 (38) มธ 27:37; มก 15:26 (39) มธ 27:44 (41) 2 คร 5:21
(43) 2 คร 12:4; วว 2:7 (44) มธ 27:45; มก 15:33 (45) อพย 26:31-33; มธ 27:51
(46) สดด 31:5; มธ 27:50 (47) มธ 27:54; มก 15:39 (49) สดด 38:11; มธ 27:55
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พระศพของพระเยซู
การฟ นคืนชีพของพระคริสต
ถูกฝงในอุโมงคฝงศพ
(มธ 28:1-6; มก 16:1-8)
(ยน 20:1-17)
ของโยเซฟ
แต เช ามื ด ในวั น ต น
(มธ 27:57-61)
สั ปดาห ผู หญิ งเหล า
(มก 15:42-47)
50 และดูเถิ ด มีชายคนหนึ่ งชื่ อ นั้ นจึ งนําเครื่ องหอมที่ เขาได จั ด
โยเซฟ ท านเป นสมาชิ กสภา เตรี ยมไว มาถึ งอุ โมงค และคน
อื่ นก็มาพรอมกับเขา
เปนคนดีและชอบธรรม
51 (ท า นมิ ไ ด ยอมเห็ น ด วยใน 2เขาเหล านั้ นเห็ นก อนหิ นกลิ้ ง
มติ แ ละการกระทํ า ของเขาทั้ ง ออกพนจากปากอุโมงคแลว
หลาย) ท านเป นชาวบ านอาริ - 3 และเมื่ อเข า ไปมิ ไ ด เ ห็ น พระ
มาเธี ยหมู บานพวกยิ ว และ ศพของพระเยซูเจา
เป นผู คอยท าอาณาจักรของพระ 4ต อมา เมื่ อเขากําลั งคิ ดฉงน
ดวยเหตุการณนั้ น ดูเถิด มีชาย
เจา
52 ชายคนนี้ จึ ง เข า ไปหาป ลาต สองคนยืนอยู ใกลเขา เครื่ องนุ ง
หมแพรวพราว
ขอพระศพพระเยซู
53 เมื่ อเชิ ญพระศพลงแลว เขา 5 ฝ ายผู ห ญิ ง เหล านั้ นกลั วและ
จึ งเอาผ าป านพั นหุ มไว แล ว ซบหนาลงถึงดิน ชายสองคนนั้ น
เชิ ญพระศพไปประดิ ษฐานไว ใน จึงพูดกับเขาวา "พวกทานแสวง
อุ โมงค ซึ่ งเจาะไวในศิลาที่ ยังมิ หาคนเป นในพวกคนตายทํา ไม
เลา
ไดวางศพผู ใดเลย
54 วันนั้ นเปนวันจัดเตรียม และ 6พระองคไมอยู ที่ นี่ แตทรงเปน
ขึ้ นมาแล ว จงระลึกถึงคําที่ พระ
วันสะบาโตก็เกือบจะถึงแลว
55 ฝ า ยพวกผู หญิ ง ที่ ตามพระ องค ไดตรัสกั บทานทั้ งหลายเมื่ อ
องค มาจากแคว นกาลิ ลีก็ ตามไป พระองคยังอยู ในแควนกาลิลี
และไดเห็นอุโมงค ทั้ งไดเห็นเขา 7วา `บุตรมนุษยจะตองถูกมอบ
วางพระศพของพระองคไว อย าง ไว ในมื อของคนบาป และต อง
ถู กตรึ งที่ กางเขน และวั นที่ สาม
ไรดวย
56 แล วเขาก็ กลั บไปจั ดแจง จะเปนขึ้ นมาใหม'"
เครื่ องหอมกับน้ํามันหอม ในวัน 8 เขาจึ งระลึ กถึ ง พระดํา รั ส ของ
สะบาโตนั้ นเขาก็หยุดการไวตาม พระองคได
9และกลั บไปจากอุ โมงค แล ว
พระบัญญัติ

24

(50) มธ 27:57 (51) มก 15:43 (53) อสย 53:9 (54) มธ 27:62 (55) มก 15:47
(56) อพย 20:10 (1) มธ 28:1 (2) มธ 28:2 (3) มก 16:5 (4) ยน 20:12; กจ 1:10
(6) มธ 16:21; มก 8:31 (7) ลก 9:44 (8) ลก 9:22 (9) มธ 28:8; มก 16:10
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บอกเหตุ ก ารณ ทั้ งปวงนั้ นแก แต คนต างด าวในกรุ งเยรู ซาเล็ ม
สาวกสิ บ เอ็ ดคนและคนอื่ นๆ หรือ ที่ ไมรู เหตุการณทั้ งปวงซึ่ ง
ทั้ งหมดดวย
เปนไปในวันเหลานี้ "
10 ผู ที่ ได บอกเหตุ การณ นั้ นแก 19 พระองค ตรั สถามเขาว า
อัครสาวก คือมารียชาวมักดาลา "เหตุ การณ อะไร" เขาจึ งตอบ
โยอั นนา มารี ยมารดาของยา- พระองควา "เหตุการณเรื่ องพระ
กอบ และหญิงอื่ นๆที่ อยู กับเขา
เยซู ชาวนาซาเร็ ธ ผู เป นศาสดา
11 ฝ ายอั ครสาวกไมเชื่ อ ถื อว า พยากรณ ประกอบดวยฤทธิ์ เดช
เปนคําเหลวไหล
ในการงานและในถอยคําจําเพาะ
12 แต เปโตรลุ กขึ้ นวิ่ งไปถึ งอุ - พระพักตรพระเจา และตอหนา
โมงค ก มลงมองดู ก็ เห็ นแต ผ า ประชาชนทั้ งหลาย
ป านวางอยู ต างหาก แล วกลั บ 20 และพวกปุโรหิตใหญกับขุนไปคิ ดพิ ศวงถึ งเหตุ การณ ซึ่ ง ได นางทั้ งหลายของเราได มอบ
เปนไปนั้ น
พระองค ไ ว ให ปรั บโทษถึ งตาย
ระหวางทางที่ ไปยัง
และตรึงพระองคที่ กางเขน
21 แต เราทั้ งหลายได หวั งใจว า
หมู บานเอมมาอูส
13 ดูเถิด วันนั้ นเองมีสาวกสอง จะเป นพระองค ผู นั้ นที่ จะไถ ชน
คนไปยั งหมู บานชื่ อ เอมมาอู ส ชาติอิสราเอล ยิ่ งกวานั้ นอีก วัน
ไกลจากกรุ งเยรู ซาเล็ มประมาณ นี้ เป นวั นที่ สามตั้ งแต เหตุ การณ
นั้ นเกิดขึ้ น
สิบเอ็ดกิโลเมตร
14 เขาสนทนากั น ถึ งเหตุ การณ 22 และยั ง มี ผู หญิ งบางคนใน
พวกเราที่ ได ทําให เราประหลาด
ซึ่ งไดเปนไปนั้ น
15 และต อมา เมื่ อเขากําลังพู ด ใจ นางได ไปที่ อุ โมงค เมื่ อเวลา
ปรึ กษากั นอยู พระเยซู เองก็ เชามืด
เสด็จเขามาใกลดําเนินไปกับเขา 23 แต เมื่ อไม พบพระศพของ
16 แต ตาเขาฟางไปและจํา พระ พระองค จึงมาเลาวานางไดเห็น
นิมิตเปนทูตสวรรค และทูตนั้ น
องคไมได
17 พระองคตรัสกับเขาวา "เมื่ อ บอกวาพระองคทรงพระชนมอยู
เดินมานี่ ดวยหนาโศกเศรา ทาน 24 บางคนที่ อยู กับเราก็ ไปจนถึง
อุ โมงค และได พบเหมื อนพวก
โตตอบกันถึงเรื่ องอะไร"
18 คนหนึ่ งชื่ อเคลโอป ส จึ ง ทู ล ผู หญิ งเหล านั้ นได บอก แต เขา
ถามพระองควา "ทานเปนเพียง หาไดเห็นพระองคไม"
(10) ลก 8:3 (11) ลก 24:25 (12) ยน 20:3-6 (13) มก 16:12 (15) มธ 18:20
(16) ยน 20:14; 21:4 (18) ยน 19:25 (19) มธ 21:11; ลก 7:16; ยน 3:2; กจ 2:22
(20) ลก 23:1; กจ 13:27 (21) ลก 1:68 (22) มธ 28:8; มก 16:10 (24) ลก 24:12
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25 พระองค ตรั สแก สองคนนั้ น 33 แลวคนทั้ งสองนั้ นก็ลุ กขึ้ นใน
วา "โอ คนเขลา และมีใจเฉื่ อย โมงนั้ นเองกลั บไปยั งกรุ งเยรู ในการเชื่ อบรรดาคํ า ซึ่ งพวก ซาเล็ ม และพบพวกสาวกสิ บ
ศาสดาพยากรณไดกลาวไวนั้ น
เอ็ ด คนชุ มนุ ม กั น อยู พร อ มทั้ ง
26 จํา เป นซึ่ ง พระคริ ส ต จะต อง พรรคพวก
ทนทุ กข ทรมานอย างนั้ น แล ว 34 กําลั งพู ดกั นว า "องค พระผู
เข าในสง าราศี ของพระองค มิ ใช เป นเจาทรงเปนขึ้ นมาแลวจริ งๆ
หรือ"
และไดปรากฏแกซีโมน"
27 พระองค จึ งทรงเริ่ มอธิ บาย 35 ฝ า ยสองคนนั้ นจึ งเล าความ
พระคั มภี ร ที่ เล็ งถึ งพระองค ทุ ก ซึ่ งเกิ ดขึ้ นที่ กลางทาง และที่
ข อให เขาฟ ง เริ่ มต นตั้ งแต โม- เขาได รู จั ก พระองค โดยการหั ก
เสสและบรรดาศาสดาพยากรณ
ขนมปงนั้ น
28 เมื่ อ เขามาใกล หมู บ า นที่ จะ
พระเยซูทรงปรากฏ
ไปนั้ น พระองค ทรงกระทํา
ตออัครสาวกสิบคน
เหมือนจะทรงดําเนินเลยไป
(มธ 28:16-17)
29 เขาจึ ง พู ดหน วงเหนี่ ยวพระ 36 เมื่ อเขาทั้ งสองกําลั งเล าเหตุ
องค ว า "เชิ ญหยุ ดพั กกั บเรา การณเหลานั้ น พระเยซูเองทรง
เพราะวาจวนเย็นแล ว และวันก็ ยื นอยู ที่ ท ามกลางเขา และตรั ส
ล วงไปมาก" พระองค จึ งเสด็ จ กั บเขาว า "ท านทั้ งหลายจงเป น
เขาไปเพื่ อพักอยู กับเขา
สุขเถิด"
30 ต อมาเมื่ อ พระองค ท รงเอน 37 ฝ ายเขาทั้ งหลายสะดุ งตกใจ
พระกายลงเสวยกับเขา พระองค กลัวคิดวาเห็นผี
ทรงหยิ บขนมป ง ขอบพระคุ ณ 38 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
แลวหักสงใหเขา
"ท า นทั้ งหลายวุ นวายใจทํ า ไม
31 ตาของเขาก็ หายฟางและเขา เหตุไฉนความคิดสนเทห จึ งบั งก็ รู จั กพระองค แล วพระองค ก็ เกิ ด ขึ้ นในใจของท า นทั้ งหลาย
อันตรธานไปจากเขา
เลา
32 เขาจึ งพู ดกั นว า "ใจเราเร า 39 จงดู มื อของเราและเท า ของ
ร อนภายใน เมื่ อพระองค ตรั ส เราวา เปนเราเอง จงคลําตัวเรา
กั บเราตามทาง เมื่ อพระองค ดู เพราะวาผีไม มีเนื้ อและกระทรงอธิ บายพระคั มภี ร ให เราฟ ง ดูกเหมือนทานเห็นเรามีอยู นั้ น"
มิใชหรือ"
40 เมื่ อตรั สอย างนั้ นแล ว พระ
(26) กจ 17:2; ฮบ 2:9 (27) ปฐก 3:15; กดว 21:9 (28) ปฐก 32:26; 42:7; มก 6:48
(29) ปฐก 19:2-3; ยน 14:23 (30) มธ 14:19; มก 8:6; ลก 9:16 (34) 1 คร 15:5
(36) มก 16:14; ยน 20:19 (37) มธ 14:26; มก 6:49 (39) ยน 20:20; 1 คร 15:50
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หนา 2107
ลูกา 24
องค ทรงสํ า แดงพระหั ตถ และ ขึ้ นมาจากความตายในวันที่ สาม
พระบาทใหเขาเห็น
47 และจะต อ งประกาศในพระ
41 เมื่ อเขาทั้ งหลายยั งไม ปลงใจ นามของพระองค เรื่ องการกลั บ
เชื่ อ เพราะเป นเรื่ องน ายิ นดี ใจใหม และเรื่ องยกบาปทั่ วทุ ก
อย างเหลือเชื่ อ และกําลังประ- ประเทศ ตั้ งตนที่ กรุงเยรูซาเล็ม
หลาดใจอยู พระองคจึงตรัสถาม 48 ท านทั้ งหลายเป นพยานด วย
เขาวา "พวกทานมีอาหารกินที่ นี่ ขอความเหลานั้ น
บางไหม"
การเสด็จขึ้ นสู สวรรค
42 เขาก็ เอาปลาย างชิ้ นหนึ่ งกั บ
ของพระคริสต
รวงผึ้ งชิ้ นหนึ่ งมาถวายพระองค
(มก 16:19-20)
43 พระองค ทรงรั บมาเสวยต อ
(กจ 1:9-11)
หนาเขาทั้ งหลาย
49 และดู เถิ ด เราจะส งซึ่ งพระ
44 พระองค ตรั สกั บเขาว า "นี่ บิ ด าของเราทรงสั ญญานั้ นมา
เป นถ อยคําของเรา ซึ่ งเราได เหนื อท านทั้ งหลาย แต ท านทั้ ง
บอกไว แก ท านทั้ งหลายเมื่ อเรา หลายจงคอยอยู ในกรุ ง เยรู ซ ายั งอยู กั บท านว า บรรดาคําที่ เล็ มกว าท านจะได ประกอบด วย
เขี ยนไว ใ นพระราชบั ญญั ติ ของ ฤทธิ์ เดชที่ มาจากเบื้ องบน"
โมเสส และในคั มภี ร ศาสดา 50 พระองค จึ งพาเขาออกไปถึ ง
พยากรณ และในหนั งสื อสดุ ดี หมู บานเบธานี แลวทรงยกพระ
กล าวถึ งเรานั้ น จําเป นจะต อง หัตถ อวยพรเขา
สําเร็จ"
51 ต อมาเมื่ อทรงอวยพรอยู นั้ น
45 ครั้ งนั้ น พระองคทรงบันดาล พระองค จึ งไปจากเขา แล วทรง
ให ใจเขาทั้ งหลายเกิดความสว าง ถูกรับขึ้ นไปสู สวรรค
ขึ้ นเพื่ อจะไดเขาใจพระคัมภีร
52 เขาทั้ งหลายจึ งนมั สการพระ
คําบัญชาที่ ยิ่ งใหญ
องค แลวกลับไปยังกรุงเยรูซา(มธ 28:19-20)
เล็ม มีความยินดีเปนอันมาก
46 พระองคตรัสกับเขาวา "มีคํา 53 เขาทั้ งหลายอยู ในพระวิ หาร
เขี ยนไว อย างนั้ นว า พระคริ สต ทุ กวั น สรรเสริ ญและเทิ ดทู น
จะตองทนทุกขทรมาน และเปน พระเจา เอเมน

(41) ปฐก 45:26; ยน 21:5 (43) กจ 10:39 (44) มธ 16:21 (45) กจ 16:14
(46) สดด 22; กจ 17:3 (47) สดด 22:27 (48) กจ 1:8; 1 ปต 5:1 (49) อสย 44:3
(50) มธ 21:17; กจ 1:12 (51) มก 16:19; กจ 1:9-11 (52) มธ 28:9 (53) กจ 2:46
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