
หนา 2024ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
เรียบเรียงโดยทานลูกา
คํานํา

1มีหลายคนไดเรียบเรียงเรื่อง
ราวเหลานั้น ซึ่งเปนที่เชื่อได

อยางแนนอนในทามกลางเราทั้ง
หลาย
2ตามที่ เขาผู ได เห็นกับตาเอง
ตั้ งแตตน และเปนผูประกาศ
พระวจนะนั้นไดแสดงใหเรารู
3 เรียนทานเธโอฟลัส ที่เคารพ
อยางสูง ขาพเจาเองก็ไดรูทุกสิ่ง
อยางถูกตองตั้ งแตตน จึงได
เห็นดีดวยที่ จะเรียบเรียงเรื่ อง
ตามลําดับฝากใหทานดวย
4 เพ่ื อท านจะได รู แน นอนอัน
เกี่ยวกับเรื่องราวเหลานั้น ซึ่งมี
ผูแจงใหทานทราบแลว

ทูตสวรรคพยากรณถึง
การกําเนิดของยอหน
ผูใหรับบัพติศมา

5ในรัชกาลเฮโรด กษัตริยของ
ยูเดีย มีปุโรหิตคนหนึ่ งชื่ อ
เศคาริยาห อยูในเวรอาบียาห
ภรรยาของเศคาริยาหชื่ อเอลี-
ซาเบธ อยูในตระกูลอาโรน
6 เขาทั้ งสองเปนคนชอบธรรม
จําเพาะพระพักตรพระเจา และ
ดําเนินตามพระบัญญัติและกฎ
ทั้งปวงขององคพระผู เปนเจาไม

มีที่ติเลย
7แตเขาไมมีบุตร เพราะวานาง
เอลีซาเบธเปนหมัน และเขาทั้ง
สองก็ชราแลว
8ตอมาขณะที่เศคาริยาหทําหนา
ที่ ปุโรหิตเขาเฝาพระเจา เมื่ อ
ทานอยูเวรประจําการของทาน
9ทานไดสลากตามธรรมเนียม
ของปุโรหิต ตองเขาไปในพระ
วิหารขององคพระผูเปนเจาเพ่ือ
เผาเครื่องหอมบูชา
10 สวนบรรดาประชาชนก็อธิษ-
ฐานอยูภายนอก ในเวลาเผา
เครื่องหอมนั้น
11 ทูตสวรรคองคหนึ่ งขององค
พระผู เปนเจามาปรากฏแกเศ-
คาริยาห ยืนอยูที่ ขางขวาแทน
เผาเครื่องหอมบูชา
12 เมื่ อเศคาริยาห เห็นก็ตกใจ
กลัว
13 แตทูตสวรรคองคนั้ นกลาว
แกทานวา "เศคาริยาหเอย อยา
กลัวเลย ดวยไดทรงฟงคําอธิษ-
ฐานของทานแลว นางเอลีซาเบธ
ภรรยาของทานจะมี บุตรเปนผู
ชาย และทานจะตั้งชื่อบุตรนั้นวา
ยอหน
14 ทานจะมีความปรีดาและยิน

(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
ดี และคนเปนอันมากจะเปรม
ปรีดิ์ที่บุตรนั้นบังเกิดมา
15 เพราะว าเขาจะเปนใหญใน
สายพระเนตรขององค พระผู
เปนเจา เขาจะไมดื่ มน้ําองุ น
หรือเหลาเลย และเขาจะประ-
กอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ตั้งแตครรภมารดา
16 เขาจะนําคนอิสราเอลหลาย
คนใหหันกลับมาหาองคพระผู
เปนเจา พระเจาของเขาทั้งหลาย
17 เขาจะนําหน าพระองค โดย
แสดงอารมณและฤทธิ์ เดชอยาง
เอลียาห ใหพอกลับคืนดีกับลูก
และคนที่ ไม เชื่ อฟ งใหกลับได
ปญญาของคนชอบธรรม เพ่ือ
จัดเตรียมชนชาติหนึ่ งไวใหสม
แกองคพระผูเปนเจา"
18 เศคาริยาห จึงทูลทูตสวรรค
วา "ขาพเจาจะรูแนไดอยางไร
เพราะขาพเจาก็ชราและภรรยาก็
อายุมากแลว"
19 ฝ ายทู ตสวรรค นั้ นจึ งตอบ
ทานวา "เราคือกาเบรียลซึ่งยืน
อยูเฉพาะพระพักตรพระเจาและ
ทรงใชใหมาพูดและนําขาวดีนี้
มาแจงกับทาน
20 ดูเถิด เพราะทานมิไดเชื่ อ
ถอยคําของเราถึงเร่ืองที่ จะสํา-
เร็จตามกําหนด ทานก็จะเปนใบ
แลวไมสามารถพูดได จนถึงวัน
ที่การณเหลานี้จะบังเกิดข้ึน"

21 ฝายคนทั้ งหลายที่ คอยเศ-
คาริยาห ก็ประหลาดใจ เพราะ
ทานอยูในพระวิหารชานาน
22 เมื่อทานออกมาแลวก็พูดกับ
เขาไมได คนทั้ งหลายจึงหย่ังรู
วาทานไดเห็นนิมิตในพระวิหาร
เพราะท านใช ใบกับเขาและยัง
เปนใบอยู
23 ตอมา เมื่อหมดเวรของทาน
แลว ทานก็กลับไปบาน
24 ภายหลังนางเอลีซาเบธภรร-
ยาของทานก็ตั้ งครรภ แลวไป
ซอนตัวอยูหาเดือนพูดวา
25 "องคพระผู เปนเจ าไดทรง
กระทําเชนนี้ แกขาพเจา ในวัน
ที่ พระองค ได ทอดพระเนตรดู
ขาพเจา เพ่ือนําความอดสูของ
ขาพเจาที่ มีอยู ทามกลางคนทั้ ง
ปวงไปเสีย"

การประกาศถึง
การประสูติของพระคริสต

26 เมื่ อถึงเดือนที่หก พระเจา
ทรงใชทูตสวรรคกาเบรียลนั้ น
ใหมายังเมืองหนึ่ งในแควนกา-
ลิลี ชื่อนาซาเร็ธ
27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง
ที่ ไดหมั้นกันไวกับชายคนหนึ่ ง
ชื่ อโยเซฟ เปนคนในวงศวาน
ดาวิด หญิงพรหมจารีนั้ นชื่ อ
มารีย
28 ทูตสวรรคมาถึงหญิงพรหม-
จารีนั้ นแลววา "เธอผูซึ่ งเปน

ลูกา 1

(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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หนา 2026ลูกา 1
ที่ทรงโปรดปรานมาก จงจําเริญ
เถิด องคพระผูเปนเจาทรงสถิต
อยูกับเธอ เธอไดรับพระพร
ทามกลางสตรีทั้งปวง"
29 เมื่อมารียเห็นทูตสวรรคองค
นั้น เธอก็ตกใจเพราะคําของทูต
นั้น และรําพึงวาคํากลาวนั้นจะ
หมายวาอะไร
30 แลวทู ตสวรรค จึ งกล าวแก
เธอวา "มารียเอย อยากลัวเลย
เพราะเธอเป นที่ พระเจ าทรง
โปรดปรานแลว
31 ดูเถิด เธอจะตั้ งครรภและ
คลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงตั้งชื่อ
บุตรนั้นวา เยซู
32 บุตรนั้นจะเปนใหญ และจะ
ทรงเรียกวาเปนบุตรของพระเจา
สูงสุด พระเจาซึ่งเปนองคพระผู
เปนเจาจะทรงประทานพระที่นั่ง
ของดาวิดบรรพบุรุษของทานให
แกทาน
33 และทานจะครอบครองวงศ
วานของยาโคบสืบไปเปนนิตย
และอาณาจักรของท านจะไม รู
จักสิ้นสุดเลย"
34 ฝายมารียทูลทูตสวรรคนั้ น
วา "เหตุการณนั้ นจะเปนไป
อยางไรได เพราะขาพเจายังหา
ไดรวมกับชายใดไม"
35 ทู ตสวรรค จึ งตอบเธอว า
"พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลง
มาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผูสูง

สุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นองค
บริสุทธิ์ ที่ จะบังเกิดมานั้นจะได
เรียกวา พระบุตรของพระเจา
36 ดูเถิด ถึงนางเอลีซาเบธ
ญาติของเธอชราแลว ก็ยังตั้ ง
ครรภมีบุตรเปนชายดวย  บัด
นี้นางนั้นที่คนเขาถือวาเปนหญิง
หมันก็มีครรภไดหกเดือนแลว
37 เพราะวาไมมีสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด
ซึ่งพระเจาทรงกระทําไมได"
38 สวนมารียจึงทูลวา "ดูเถิด
ขาพเจาเปนหญิงคนใชขององค
พระผู เปนเจา ขอใหบังเกิดแก
ข าพเจ าตามคําของท านเถิ ด"
แลวทูตสวรรคนั้นจึงจากเธอไป

มารียเย่ียมเยียน
นางเอลีซาเบธ

39 คราวนั้นมารียจึงรีบออกไป
ถึ งเมืองหนึ่ งในแถบภูเขาแห ง
ยูเดีย
40 แลวเข าไปในเรือนของเศ-
คาริยาห ทักทายปราศรัยนาง
เอลีซาเบธ
41 ตอมาเมื่ อนางเอลีซาเบธได
ยินคําปราศรัยของมารีย ทารก
ในครรภของเขาก็ดิ้ น และนาง
เอลีซาเบธก็ประกอบไปดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
42 จึงรองเสียงดังวา "ทานได
รับพรทามกลางสตรีทั้งปวง และ
ผู บังเกิดจากครรภของทานก็ได
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 เปนไฉนขาพเจาจึงไดความ
โปรดปรานเชนนี้ คือมารดาของ
องคพระผู เปนเจาของขาพเจา
ไดมาหาขาพเจา
44 เพราะดูเถิด พอเสียงปรา-
ศรัยของทานเขาหูขาพเจา ทารก
ในครรภของขาพเจาก็ดิ้ นดวย
ความยินดี
45 สตรีที่ไดเชื่อก็เปนสุข เพราะ
ว าจะสําเร็จตามพระดํารัสจาก
องคพระผูเปนเจาที่มาถึงเขา"

คําสรรเสริญของมารีย
46 นางมารียจึงวา "จิตใจของ
ขาพเจาก็ยกยององคพระผู เปน
เจา
47 และวิญญาณของข าพเจ าก็
เกิ ดความป ติ ยิ นดี ในพระเจ า
พระผูชวยใหรอดของขาพเจา
48 เพราะพระองค ทรงห วงใย
ฐานะอันยากต่ําแหงหญิงคนใช
ของพระองค เพราะดูเถิด ตั้ ง
แต นี้ ไปคนทุ กชั่ วอายุจะเรี ยก
ขาพเจาวาผาสุก
49 เพราะว าผู ทรงฤทธิ์ ไดทรง
กระทําการใหญกับขาพเจา พระ
นามของพระองคก็บริสุทธิ์
50 พระกรุณาของพระองคมีแก
บรรดาผูยําเกรงพระองค ทุกชั่ว
อายุสืบๆไป
51พระองคทรงสําแดงฤทธิ์ดวย
พระกรของพระองค พระองค
ทรงกระทําใหคนที่มีใจเยอหย่ิง

แตกฉานซานเซ็นไป
52 พระองค ทรงถอดเจ านาย
จากพระที่นั่ง และทรงยกผูนอย
ข้ึน
53 พระองคทรงโปรดใหคนอด
อยากอิ่มดวยสิ่งดี และพระองค
ทรงกระทําให คนมั่ งมี ไปมื อ
เปลา
54 พระองคทรงชวยอิสราเอลผู
รับใชของพระองค คือทรงจดจํา
พระกรุณาของพระองค
55 ที่ มีตออับราฮัมและตอเชื้ อ
สายของทานเปนนิตย ตามที่
พระองคไดตรัสไวกับบรรพบุรุษ
ของเรา"
56 มารียอาศัยอยูกับนางเอลี-
ซาเบธประมาณสามเดือน แลว
จึงกลับไปยังบานของตน

การกําเนิดของยอหน
ผูใหรับบัพติศมา

57 ครั้ นเวลาซึ่ งนางเอลีซาเบธ
จะคลอดบุตรครบถวนแลว นาง
ก็คลอดบุตรเปนชาย
58 เพ่ื อนบ านและญาติ พ่ี นอง
ของนางไดยินวา องคพระผู
เปนเจาไดทรงสําแดงพระมหา
กรุณาแกนาง เขาทั้งหลายก็พา
กันเปรมปรีดิ์ดวย
59 ตอมาครั้นถึงวันที่ แปดแลว
เขาก็พากันมาใหทารกนั้ นเข า
สุหนัตและเขาจะใหชื่อทารกนั้น
วา เศคาริยาห ตามชื่อบิดา

(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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หนา 2028ลูกา 1
60 ฝายมารดาจึงตอบวา "ไมใช
แตตองใหชื่อวายอหน"
61 เขาพากันตอบนางวา "ไมมีผู
ใดในพวกญาติของทานที่ มีชื่ อ
อยางนั้น"
62 แลวเขาจึงใชใบกับบิดา ถาม
วา ทานอยากจะใหบุตรนั้นชื่ อ
อะไร
63 บิดาจึงขอกระดานชนวนมา
เขียนวา "ชื่อของบุตรคือยอหน"
คนทั้งหลายก็ประหลาดใจนัก
64 ในทันใดนั้นปากและลิ้นของ
ทานก็คืนดีอีก แลวทานกลาว
สรรเสริญพระเจา
65 บรรดาเพื่ อนบานของทานก็
บังเกิดความกลัว และเหตุการณ
ทั้ งปวงนั้ นก็ เลื่ องลื อไปทั่ ว
แถบภูเขาแควนยูเดีย
66 บรรดาคนที่ ไดยินก็จดจําไว
ในใจและวา "ทารกนั้นจะเปน
อยางไรหนอ" และพระหัตถของ
องคพระผูเปนเจาอยูกับเขา
67 ฝ ายเศคาริ ยาห ผู เป นบิดา
ประกอบไปด วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แลวไดพยากรณวา
68 "จงสรรเสริญองคพระผู เปน
เจา พระเจาของพวกอิสราเอล
ดวยวา พระองคไดทรงเย่ียม
เยียนและชวยไถชนชาติของพระ
องค
69 และได ทรงชู เขาแห งความ
รอดข้ึนมา เพ่ือเราในวงศวาน

ของดาวิดผูรับใชของพระองค
70 ตามที่พระองคไดตรัสไวตั้ ง
แตเร่ิมสรางโลก โดยปากของ
พวกศาสดาพยากรณ บริ สุ ทธิ์
ของพระองค
71 วา เราจะรอดพนจากพวก
ศัตรูของเราทั้ งหลาย และพน
จากมือของคนทั้งปวงที่ชังเรา
72 จะทรงสําแดงพระกรุณาซึ่ ง
ทรงสัญญาแกบรรพบุรุษของเรา
และทรงระลึ กถึ งพั นธสั ญญา
บริสุทธิ์ของพระองค
73 คื อคําปฏิญาณซึ่ งพระองค
ได ทรงกระทําไว กั บอั บราฮั ม
บรรพบุรุษของเรา
74 วา เมื่อเราทั้ งหลายพนจาก
มือศัตรูของเราแลว จะทรงโปรด
ให เราปรนนิ บัติ พระองค โดย
ปราศจากความกลัว
75 ดวยความบริสุทธิ์ และด วย
ความชอบธรรมจํา เพาะพระ
พักตรพระองคตลอดชี วิตของ
เรา
76 ทานทารกเอย เขาจะเรียก
ทานวาเปนศาสดาพยากรณของ
ผูสูงสุด เพราะวาทานจะนํา
หนาองคพระผู เปนเจาเพ่ื อจะ
จัดเตรียมมรรคาของพระองคไว
77 เพ่ื อจะให ชนชาติ ของพระ
องคมีความรูถึงความรอด โดย
การทรงยกบาปของเขา
78 โดยพระทัยเมตตากรุณาแหง

(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
พระเจาของเรา แสงอรุณ
จากเบ้ืองสูงจึงมาเย่ียมเยียนเรา
79 เพ่ื อจะส องสว างแกคนทั้ ง
หลายผู อยู ในที่มืด และในเงา
แหงความตาย เพ่ือจะนําเทา
ของเราไปในทางสันติสุข"
80 ฝ ายทารกนั้ นก็ ได เจริญวัย
ข้ึน และจิตวิญญาณก็มีกําลังทวี
ข้ึน และไปอาศัยในถิ่นทุรกัน-
ดารจนถึ งวั นที่ ท านจะได มา
ปรากฏแกชนชาติอิสราเอล

พระเยซูทรงประสูติ
ในหมูบานเบธเลเฮม
(มธ 1:18-25; 2:1)

2อยูมาคราวนั้น มีรับสั่งจาก
ซีซาร ออกัสตัส ใหจดทะ-

เบียนสํามะโนครัวทั่วทั้งแผนดิน
2(นี่ เปนครั้ งแรกที่ ได จดทะ-
เบียนสํามะโนครัว เมื่อคีรินิอัส
เปนเจาเมืองซีเรีย)
3คนทั้งปวงตางคนตางไดไปข้ึน
ทะเบียนยังเมืองของตน
4ฝ ายโยเซฟก็ ข้ึ นไปจากเมือง
นาซาเร็ ธแคว นกาลิ ลี ถึ งเมื อง
ของดาวิด ชื่ อเบธเลเฮมแควน
ยูเดียดวย (เพราะวาเขาเปน
วงศวานและเชื้อสายของดาวิด)
5 เขาไดไปกับมารียที่เขาไดหมั้น
ไวแลว เพ่ือจะข้ึนทะเบียนและ
นางมีครรภ
6 เมื่อเขาทั้ งสองยังอยูที่ นั่น ก็
ถึงเวลาที่มารียจะประสูติบุตร

7นางจึ งประสูติ บุตรชายหัวป
เอาผาออมพันและวางไวในราง
หญา เพราะวาไมมีที่ วางใหเขา
ในโรงแรม

ทูตสวรรคประกาศแก
พวกผูเล้ียงแกะ

8ในแถบนั้น มีคนเลี้ยงแกะอยู
ในทุ งนา เฝาฝูงแกะของเขาใน
เวลากลางคืน
9ดูเถิด มีทูตสวรรคขององค
พระผู เปนเจามาปรากฏแก เขา
และรัศมีขององคพระผู เปนเจา
สองลอมรอบเขา และเขากลัว
นัก
10 ฝายทูตสวรรคองคนั้นกลาว
แกเขาวา "อยากลัวเลย เพราะดู
เถิด เรานําขาวดีมายังทานทั้ ง
หลาย คือความปรีดีย่ิงซึ่งจะมา
ถึงคนทั้งปวง
11 เพราะว าในวันนี้ พระผู ชวย
ใหรอดของทานทั้ งหลาย คือ
พระคริสตเจา มาบังเกิดที่เมือง
ดาวิด
12 นี่จะเปนหมายสําคัญแกทาน
ทั้ งหลาย คือทานจะไดพบพระ
กุมารนั้นพันผาออมนอนอยู ใน
รางหญา"
13 ทันใดนั้น มีชาวสวรรคหมู
หนึ่งมาอยูกับทูตสวรรคองคนั้น
รวมสรรเสริญพระเจาวา
14 "รัศมีภาพจงมีแดพระเจาใน
ที่ สูงสุด และบนแผนดินโลก

(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
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หนา 2030ลูกา 2
สันติสุขจงมีทามกลางมนุษยทั้ ง
ปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้น"
15 ตอมา เมื่ อทูตสวรรคเหลา
นั้ นไปจากเขาขึ้ นสู สวรรคแล ว
พวกเลี้ยงแกะไดพูดกันวา "บัด
นี้ใหเราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดู
เหตุการณที่ เกิดข้ึนนั้น ซึ่งองค
พระผูเปนเจาไดทรงแจงแกเรา"
16 เขาก็รีบไปแลวพบนางมารีย
กับโยเซฟและพบพระกุมารนั้น
นอนอยูในรางหญา
17 ครั้นเขาไดเห็นแลว จึงเลา
เร่ื องซึ่ งเขาได ยินถึงพระกุมาร
นั้น
18 คนทั้ งปวงที่ ได ยินก็ ประ-
หลาดใจด วยเนื้ อความที่ คน
เลี้ยงแกะไดบอกแกเขา
19 ฝายนางมารียก็ เก็บบรรดา
สิ่งเหลานี้ไวในใจ และรําพึงอยู
20 คนเลี้ ยงแกะจึ งกลั บไปยก
ยองสรรเสริญพระเจา เพราะ
เหตุการณทั้ งปวงซึ่ งเขาได ยิน
และไดเห็น ดังไดกลาวไวแกเขา
แลว
พระกุมารเยซูทรงเขาสุหนัต

(ลก 1:59)
21 ครั้นครบแปดวันแลว เปน
วันใหพระกุมารนั้ นเข าสุหนัต
เขาจึงใหนามวา เยซู ตามซึ่งทูต
สวรรค ไดกล าวไวกอนยังมิได
ปฏิสนธิในครรภ
22 เมื่ อวันทําพิ ธี ชําระตั วของ

นางมารียตามพระราชบัญญัติ
ของโมเสสเสร็จลงแลว เขาทั้ ง
หลายจึงนําพระกุมารไปยังกรุง
เยรูซาเล็มจะถวายแดองคพระ
ผูเปนเจา
23 (ตามที่ เขียนไวแลวในพระ
ราชบัญญัติขององคพระผู เปน
เจาวา "บุตรชายทุกคนที่ เบิก
ครรภครั้งแรก จะไดเรียกวาเปน
ผู บริ สุ ทธิ์ ถวายแด องคพระผู
เปนเจา")
24 และถวายเครื่ องบูชาตามที่
ได ตรั สสั่ งไว แล วในพระราช
บัญญัติขององคพระผู เปนเจา
คือ `นกเขาคูหนึ่ง หรือนกพิราบ
หนุมสองตัว'
สิเมโอนผูชรากับพระกุมารเยซู
25 ดูเถิด  มีชายคนหนึ่งในกรุง
เยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เปนคน
ชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจา
และคอยเวลาซึ่ งพวกอิสราเอล
จะไดรับความบรรเทาทุกข และ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิต
กับทาน
26 พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดทรง
สําแดงแกทานวา ทานจะไมตาย
จนกวาจะไดเห็นพระคริสตของ
องคพระผูเปนเจา
27 สิ เมโอนเขาไปในพระวิหาร
โดยพระวิญญาณทรงนํา และ
เมื่ อบิดามารดาไดนําพระกุมาร
เยซูเขาไป เพ่ือจะกระทําแกพระ

(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
กุมารตามธรรมเนียมแห งพระ
ราชบัญญัติ
28 สิเมโอนจึงอุมพระกุมารและ
สรรเสริญพระเจาวา
29 "ข าแต องค พระผู เป นเจ า
บัดนี้พระองคทรงใหผู รับใชของ
พระองคไปเปนสุขตามพระดํา-
รัสของพระองค
30 เพราะวาตาของขาพระองค
ได เห็นความรอดของพระองค
แลว
31 ซึ่ งพระองคไดทรงจัดเตรียม
ไว ต อหน าบรรดาชนชาติ ทั้ ง
หลาย
32 เปนความสว างสองแสงแก
คนตางชาติและเปนสงาราศีของ
พวกอิสราเอล ชนชาติของพระ
องค"
33 ฝ ายโยเซฟกั บมารดาของ
พระกุมารก็ประหลาดใจ เพราะ
ถอยคําซึ่ งทานไดกลาวถึงพระ
กุมารนั้น
34 แลวสิเมโอนก็อวยพรแกเขา
แล วกล าวแกนางมารี ยมารดา
ของพระกุมารนั้นวา "ดูกอน
ทาน ทรงตั้ งพระกุมารนี้ ไวเปน
เหตุใหหลายคนในพวกอิสรา-
เอลลมลงหรือยกตั้งข้ึน และจะ
เปนหมายสําคัญซึ่งคนปฏิเสธ
35 เพ่ื อความคิ ดในใจของคน
เป นอั นมากจะได ปรากฏแจ ง
(เออ ถึงจิตใจของทานเองก็ยัง

จะถูกดาบแทงทะลุดวย)"
นางอันนาหญิงผูพยากรณ

36 ยังมีผูพยากรณหญิงคนหนึ่ง
ชื่ ออันนา บุตรสาวฟานูเอลใน
ตระกูลอาเชอร นางเปนคนชรา
มากแลว มีสามีตั้งแตยังเปนสาว
พรหมจารีอยู และอยูดวยกัน
เจ็ดป
37 แลวก็เปนมายมาจนถึงอายุ
แปดสิบสี่ป นางมิไดไปจากพระ
วิหารเลย อยู รับใชพระเจาดวย
การถืออดอาหารและอธิษฐาน
ทั้งกลางวันกลางคืน
38 ในขณะนั้นผูหญิงคนนี้ ก็เขา
มาขอบพระคุณองคพระผู เปน
เจาเชนกัน และกลาวถึงพระ
กุมารให คนทั้ งปวงที่ คอยการ
ทรงไถอยูในกรุงเยรูซาเล็มฟง

ท้ังครอบครัวกลับไป
ยังเมืองนาซาเร็ธ

39 ครั้ นโยเซฟกับนางมารีย ได
กระทําการทั้ งปวงตามพระราช
บัญญัติขององคพระผู เปนเจา
เสร็จแลว จึงกลับไปถึงนาซาเร็ธ
เมืองของตนในแควนกาลิลี
40พระกุมารนั้นก็เจริญวัย และ
เข มแข็ ง ข้ึ นฝ ายจิ ตวิ ญญาณ
ประกอบดวยสติปญญา และ
พระคุณของพระเจาอยูกับทาน
พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษา

ทรงเยี่ยมกรุงเยรูซาเล็ม
41 ฝายบิดามารดาเคยขึ้นไปยัง

(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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หนา 2032ลูกา 2, 3
กรุงเยรูซาเล็มในการเลี้ยงเทศ-
กาลปสกาทุกปๆ
42 เมื่ อพระกุมารมีพระชนมายุ
สิบสองพรรษา เขาทั้งหลายก็ข้ึน
ไปยังกรุงเยรูซาเล็มตามธรรม
เนียมการเลี้ยงนั้น
43 เมื่อครบกําหนดวันเลี้ ยงกัน
แลว ขณะเขากําลังกลับไป พระ
กุมารเยซูก็ยังคางอยู ในกรุงเย-
รูซาเล็ม ฝายโยเซฟกับมารดา
ของพระองคก็ไมรู
44 แต เพราะเขาทั้ งสองคิดว า
พระกุมารนั้นอยู ในหมูคนที่มา
ดวยกัน เขาจึงเดินทางไปไดวัน
หนึ่ ง แลวหาพระกุมารในหมู
ญาติ พ่ี นองและพวกคนที่ รู จัก
กัน
45 เมื่ อไมพบ พวกเขาจึงกลับ
ไปเที่ ยวหาพระองคที่ กรุงเยรู-
ซาเล็ม
46 ตอมา ครั้นหามาไดสามวัน
แลว จึงพบพระกุมารนั่ งอยู ใน
พระวิหารทามกลางพวกอาจารย
ฟงและไตถามพวกอาจารยเหลา
นั้นอยู
47 คนทั้ งปวงที่ ได ยินก็ ประ-
หลาดใจในสติปญญา   และคํา
ตอบของพระกุมารนั้น
48 ฝายเขาทั้ งสองเมื่ อเห็นพระ
กุมารแลวก็ประหลาดใจ มารดา
จึงถามพระกุมารวา "ลูกเอย ทํา
ไมจึงทําแกเราอยางนี้ ดูเถิด พอ

กับแมแสวงหาเปนทุกขนัก"
49 พระกุมารจึงตอบเขาทั้ งสอง
วา "ทานเที่ยวหาฉันทําไม ทาน
ไมทราบหรือวา ฉันตองกระ-
ทําพระราชกิจแหงพระบิดาของ
ฉัน"
50 เขาทั้ งสองก็ไม เขาใจคําซึ่ ง
พระกุมารกลาวแกเขา
51 แลวพระกุมารก็ลงไปกับเขา
ไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยูใตความ
ปกครองของเขา มารดาก็เก็บ
เร่ืองราวทั้งหมดนั้นไวในใจ
52 พระเยซู ก็ ได จําเริญข้ึ นใน
ดานสติปญญา ในดานรางกาย
และเปนที่ ชอบจําเพาะพระเจา
และตอหนาคนทั้งปวงดวย

การรับใชของยอหน
ผูใหรับบัพติศมา

(มธ 3:1-12; มก 1:1-8)
(ยน 1:6-8, 15-36)

3เมื่ อปที่ สิบหาในรัชกาลทิ-
เบริอัส ซีซาร ปอนทิอัส

ปลาตเปนเจาเมืองยูเดีย เฮโรด
เปนเจาเมืองกาลิลี ฟลิปนอง
ชายของเฮโรดเปนเจาเมืองอิทู-
เรียกับบริเวณแควนตราโคนิติส
ลีซาเนียสเปนเจาเมืองอาบีเลน
2อันนาสกับคายาฟาสเปนมหา
ปุโรหิต คราวนั้นพระวจนะของ
พระเจามาถึงยอหนบุตรชายเศ-
คาริยาหในถิ่นทุรกันดาร
3แลวยอหนจึงไปทั่วบริเวณรอบ

(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
แมน้ําจอรแดน ประกาศเรื่ อง
บัพติศมาอันสําแดงการกลับใจ
ใหม เพ่ือจะทรงยกความผิด
บาปเสียได
4ตามที่มีเขียนไวแลวในหนังสือ
ถอยคําของอิสยาหศาสดาพยา-
กรณวา "เสียงผูรองในถิ่นทุร-
กันดารวา `จงเตรียมมรรคาแหง
องคพระผูเปนเจา จงกระทําหน
ทางของพระองคใหตรงไป
5หุบเขาทุ กแห งจะถมให เต็ ม
ภูเขาและเนินทุกแหงจะใหต่ําลง
ทางคดจะกลายเปนทางตรงและ
ทางที่ ขรุ ขระจะกลายเป นทาง
ราบ
6 เนื้ อหนั งทั้ งปวงจะได เห็ น
ความรอดของพระเจา'"
7ยอหนจึงกลาวแกประชาชนที่
ออกมารับบัพติศมาจากทานวา
"โอ เจาชาติงูราย ใครไดเตือน
เจาใหหนีจากพระอาชญาซึ่ งจะ
มาถึงนั้น
8 เหตุฉะนั้น จงพิสูจนการกลับ
ใจของเจาดวยผลที่เกิดข้ึน อยา
นึกเหมาเอาในใจวา ตัวมีอับรา-
ฮัมเปนบิดา เพราะเราบอกเจา
ทั้ งหลายวา พระเจาทรงฤทธิ์
สามารถจะให บุตรเกิ ดข้ึ นกั บ
อับราฮัมจากกอนหินเหลานี้ได
9 บัดนี้ ขวานวางไวที่ โคนตนไม
แลว และทุกตนที่ไมเกิดผลดีจะ
ตองตัดเสียแลวโยนทิ้ งในกอง

ไฟ"
10 ฝายประชาชนจึงถามทานวา
"เราจะตองทําประการใด"
11 ทานจึงตอบเขาวา "ผู ใดมี
เสื้อสองตัว จงปนใหแกคนไมมี
และใครมีอาหาร จงปนให
เหมือนกัน"
12พวกเก็บภาษีก็มาขอรับบัพ-
ติศมาดวย และถามทานวา
"อาจารยเจาขา พวกขาพเจาตอง
ทําประการใด"
13 ทานจึงตอบเขาวา "เจาทั้ ง
หลายอยาเก็บภาษีเกินพิกัด"
14 ฝายพวกทหารถามทานดวย
วา "พวกขาพเจาเลา จะตองทํา
ประการใด" ทานตอบเขาวา
"อยากดข่ีผู ใด อยาหาความใส
ผู ใด แตจงพอใจในคาจางของ
ตน"
15 เมื่ อคนทั้ งหลายกําลั งคอย
พระคริสตอยู และไดใครครวญ
ถึงยอหนวา ตัวทานเปนพระ
คริสตหรือมิใช
16 ยอหนจึงตอบเขาทั้งหลายวา
"เราใหเจารับบัพติศมาดวยน้ําก็
จริง แตจะมีพระองคหนึ่งเสด็จ
มาทรงมีอิทธิฤทธิ์ ย่ิงกวาเราอีก
ซึ่ ง เราไม คู ควรแม จะแก สาย
ฉลองพระบาทของพระองค
พระองค นั้ นจะทรงให เจ าทั้ ง
หลายรับบัพติศมาดวยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์และดวยไฟ

(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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หนา 2034ลูกา 3
17 พระหั ตถ ของพระองค ถื อ
พลั่วพรอมแลวเพ่ือจะทรงชําระ
ลานขาวของพระองคใหทั่ว และ
เพ่ือจะเก็บขาวไวในยุ งฉางของ
พระองค แตพระองคจะทรงเผา
แกลบดวยไฟที่ไมรูดับ"
18 ยอหนจึ งประกาศตักเตือน
อีกหลายประการแกคนทั้งหลาย
19 ฝายเฮโรดเจาเมือง เมื่อถูก
ยอหนวาติเตียนเพราะเรื่องนาง
เฮโรเดียภรรยาของนองชายชื่ อ
ฟลิป และเพราะการชั่วทั้งหมด
ที่เฮโรดไดกระทํานั้น
20 เฮโรดยังทําความชั่ วนี้ เพ่ิ ม
กับที่ ไดทํามาแลว คือไดจับ
ยอหนจําไวในคุก

พระเยซูทรงรับบัพติศมา
และประกอบดวยพระวิญญาณ

(มธ 3:13-17)
21 อยูมาเมื่อคนทั้งปวงรับบัพ-
ติศมา และพระเยซูทรงรับ
บัพติศมาดวย ขณะเมื่ อทรง
อธิษฐานอยู ทองฟาก็แหวกออก
22 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
รูปสัณฐานเหมือนนกเขาไดลง
มาบนพระองค และพระสุรเสียง
มาจากฟาสวรรควา "ทานเปน
บุตรที่รักของเรา เราชอบใจทาน
มาก"

วงศตระกูลของพระเยซู
ทางมารียมารดาของพระองค
23 เมื่ อพระเยซู ทรงมีพระชน

มายุ ประมาณสามสิ บพรรษา
(ตามความคาดหมายของคนทั้ง
หลาย) เขาใจวาเปนบุตรโยเซฟ
ซึ่งเปนบุตรเฮลี
24 ซึ่ งเปนบุตรมัทธัต ซึ่ งเปน
บุตรเลวี ซึ่งเปนบุตรเมลคี ซึ่ง
เปนบุตรยันนาย ซึ่ งเปนบุตร
โยเซฟ
25 ซึ่ งเปนบุตรมัทธาธีอัส ซึ่ ง
เปนบุตรอาโมส ซึ่ งเปนบุตร
นาฮูม ซึ่งเปนบุตรเอสลี ซึ่งเปน
บุตรนักกาย
26 ซึ่ งเปนบุตรมาอาท ซึ่ งเปน
บุตรมัทธาธีอัส ซึ่ งเปนบุตร
เสเมอิน ซึ่งเปนบุตรโยเซฟ ซึ่ง
เปนบุตรยูดาห
27 ซึ่ งเปนบุตรโยอานาห ซึ่ ง
เปนบุตรเรซา ซึ่ งเปนบุตรเศ-
รุบบาเบล ซึ่ งเปนบุตรเซลาทิ-
เอล ซึ่งเปนบุตรเนรี
28 ซึ่ งเปนบุตรเมลคี ซึ่ งเปน
บุตรอัดดี ซึ่งเปนบุตรโคสัม  ซึ่ง
เปนบุตรเอลมาดัม ซึ่งเปนบุตร
เอร
29 ซึ่งเปนบุตรโยซี ซึ่งเปนบุตร
เอลีเยเซอร ซึ่ งเปนบุตรโยริม
ซึ่ งเปนบุตรมัทธัต ซึ่งเปนบุตร
เลวี
30 ซึ่ งเปนบุตรสิเมโอน ซึ่ ง
เปนบุตรยูดาห ซึ่งเปนบุตรโย-
เซฟ ซึ่งเปนบุตรโยนาน ซึ่งเปน
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 ซึ่งเปนบุตรเมเลอา ซึ่ งเปน
บุตรเมนนัน ซึ่งเปนบุตรมัทตะ-
ธา ซึ่ งเปนบุตรนาธัน ซึ่ งเปน
บุตรดาวิด
32 ซึ่ งเปนบุตรเจสซี ซึ่ งเปน
บุตรโอเบด ซึ่ งเปนบุตรโบ-
อาส ซึ่งเปนบุตรสัลโมน ซึ่งเปน
บุตรนาโซน
33 ซึ่ งเปนบุตรอัมมีนาดับ ซึ่ ง
เปนบุตรราม ซึ่งเปนบุตรเฮส-
โรน ซึ่งเปนบุตรเปเรศ ซึ่งเปน
บุตรยูดาห
34 ซึ่ งเปนบุตรยาโคบ ซึ่ งเปน
บุตรอิสอัค ซึ่งเปนบุตรอับรา-
ฮัม ซึ่งเปนบุตรเทราห ซึ่งเปน
บุตรนาโฮร
35 ซึ่ งเปนบุตรเสรุก ซึ่ งเปน
บุตรเรกู ซึ่งเปนบุตรเปเลก ซึ่ง
เปนบุตรเอเบอร ซึ่ งเปนบุตร
เซลาห
36 ซึ่ งเปนบุตรเคนัน ซึ่ งเปน
บุตรอารฟาซัด ซึ่ งเปนบุตร
เชม ซึ่งเปนบุตรโนอาห ซึ่งเปน
บุตรลาเมค
37 ซึ่ งเปนบุตรเมธูเสลาห ซึ่ ง
เปนบุตรเอโนค ซึ่ งเปนบุตร
ยาเรด ซึ่งเปนบุตรมาหะลาเลล
ซึ่งเปนบุตรเคนัน
38 ซึ่ งเปนบุตรเอโนช ซึ่ ง
เปนบุตรเสท ซึ่ งเปนบุตร
อาดัม  ซึ่ งเปนบุตรพระ
เจา

พระเยซูทรงถูกทดลอง
(มธ 4:1-11)

4พระเยซูประกอบดวยพระ
วิญญาณบริ สุ ทธิ์ ได เสด็ จ

กลับไปจากแมน้ําจอรแดน และ
พระวิญญาณไดทรงนําพระองค
ไปในถิ่นทุรกันดาร
2ทรงถู กพญามารทดลองถึ ง
สี่สิบวัน ในวันเหลานั้นพระองค
มิไดเสวยอะไรเลย และเมื่อสิ้น
สี่สิบวันแลว พระองคทรงอยาก
พระกระยาหาร
3พญามารจึงทูลพระองควา "ถา
ท านเป นพระบุตรของพระเจ า
จงสั่ งก อนหิ นนี้ ให กลายเป น
ขนมปง"
4ฝ ายพระเยซูตรัสตอบมารว า
"มีพระคัมภีรเขียนไววา `มนุษย
จะบํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่ งเดียว
ก็หามิได แตบํารุงดวยพระวจนะ
ทุกคําของพระเจา'"
5แลวพญามารจึงนําพระองคข้ึน
ไปยังภูเขาที่สูง สําแดงบรรดา
ราชอาณาจักรทั่ วพิภพในขณะ
เดียวใหพระองคทอดพระเนตร
6แลวพญามารไดทูลพระองควา
"อํานาจทั้งสิ้นนี้และสงาราศีของ
ราชอาณาจักรนั้นเราจะยกใหแก
ทาน เพราะวามอบเปนสิทธิไว
แกเราแลว และเราปรารถนาจะ
ใหแกผูใดก็จะใหแกผูนั้น
7 เหตุฉะนั้น ถาทานจะกราบ

(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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หนา 2036ลูกา 4
นมัสการเรา สรรพสิ่งนั้นจะเปน
ของทานทั้งหมด"
8ฝ ายพระเยซูตรัสตอบมารว า
"อายซาตาน จงถอยไปขางหลัง
เรา เพราะมีพระคัมภีรเขียนไว
วา `จงนมัสการองคพระผู เปน
เจาผูเปนพระเจาของทาน และ
ปรนนิบัติพระองคแตผูเดียว'"
9แลวมารจึ งนําพระองค ไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม และใหพระองค
ประทั บอยู ที่ ยอดหลั งคาพระ
วิหาร แลวทูลพระองควา
"ถาทานเปนพระบุตรพระเจา จง
โจนลงไปจากที่นี่เถิด
10 เพราะพระคัมภีรมี เขียนไว
วา `พระองคจะรับสั่ งเหลาทูต
สวรรคของพระองคในเรื่องทาน
ใหปองกันรักษาทานไว'
11 และ `เหลาทูตสวรรคจะเอา
มือประคองชูทานไว เกรงวาใน
เวลาหนึ่ งเวลาใดเทาของทานจะ
กระแทกหิน'"
12 พระเยซู จึ งตรัสตอบมารว า
"มีคํากลาวไววา `อยาทดลอง
องคพระผู เปนเจาผูเปนพระเจา
ของทาน'"
13 เมื่ อพญามารทําการทดลอง
ทุกอยางสิ้นแลว จึงละพระองค
ไปชั่วคราว
พระเยซูทรงประกอบดวย
พระวิญญาณในแควนกาลิลี

14 พระเยซูไดเสด็จกลับไปดวย

ฤทธิ์ เดชแห งพระวิญญาณยั ง
แควนกาลิลี และกิตติศัพทของ
พระองคเลื่องลือไปตามถิ่นโดย
รอบ
15 พระองค ทรงสั่ งสอนใน
ธรรมศาลาตางๆของเขา และได
รั บความสรรเสริ ญจากคนทั้ ง
ปวง

พระเยซูเสด็จกลับไปยัง
ธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

16 แล วพระองค เสด็ จมาถึ ง
เมืองนาซาเร็ธ เปนที่ ซึ่ งพระ
องคทรงเจริญวัยข้ึน พระองค
เสด็จเขาไปในธรรมศาลาในวัน
สะบาโตตามเคย และทรงยืนข้ึน
เพ่ือจะอานพระคัมภีร
17 เขาจึงสงพระคัมภีรอิสยาห
ศาสดาพยากรณใหแกพระองค
เมื่อพระองคทรงคลี่หนังสือนั้น
ออก ก็คนพบขอที่เขียนไววา
18 `พระวิญญาณแหงองคพระ
ผู เป นเจ าสถิ ตอยู บนข าพเจ า
เพราะวาพระองคไดทรงเจิมตั้ ง
ขาพเจาไวใหประกาศขาวประ-
เสริฐแกคนยากจน พระองคได
ทรงใช ข าพเจ าให รั กษาคนที่
ชอกช้ําระกําใจ ใหรองประกาศ
อิสรภาพแกบรรดาเชลย ให
ประกาศแกคนตาบอดว าจะได
เห็นอีก ใหปลอยผูฟกช้ําเปน
อิสระ
19 และใหประกาศปแหงความ

(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
โปรดปรานขององคพระผู เปน
เจา'
20 แลวพระองคทรงมวนหนัง-
สือสงคืนใหแกเจาหนาที่ แลว
ทรงนั่ งลงและตาของคนทั้ งปวง
ในธรรมศาลาก็เพงดูพระองค
21พระองคจึงเร่ิมตรัสแกเขาวา
"คัมภีรตอนนี้ที่ทานไดยินกับหู
ของทานก็สําเร็จในวันนี้แลว"
22 คนทั้ งปวงก็ เป นพยานรั บ
รองคําของพระองค และประ-
หลาดใจดวยถอยคําอันประกอบ
ดวยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ
ของพระองค และวา "คนนี้เปน
บุตรชายของโยเซฟมิใชหรือ"
23 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ทานทั้ งหลายจะกลาวคําสุภา-
ษิตขอนี้ แกเราเปนแน คือวา
`หมอจงรักษาตัวเองเถิด คือ
บรรดาการซึ่งเราไดยินวา ทาน
ไดกระทําในเมืองคาเปอรนาอุม
จงกระทําในเมื องของตนที่ นี่
ดวย'"
24 พระองคตรัสวา "เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา ไม
มีศาสดาพยากรณคนใดได รับ
การตอนรับในบานเมืองของตน
25 แตเราบอกความจริงแกทาน
ทั้งหลายวา มีหญิงมายหลายคน
ในพวกอิสราเอลคราวเอลียาห
เมื่ อทองฟาปดเสียถึงสามปกับ
หกเดือนจึงเกิดกันดารอาหาร

มากทั่วแผนดิน
26 และเอลียาหมิไดรับใชใหไป
หาหญิงมายคนใด เวนแต
หญิงมายคนหนึ่ งในบานศาเร-
ฟทแควนเมืองไซดอน
27 และมีคนโรคเรื้ อนหลายคน
ในพวกอิ สราเอลคราวเอลี ชา
ศาสดาพยากรณ แตไมมีผู ใด
ได รับการรักษาใหหายโรคนั้ น
เลย เวนแตนาอามานชาวซีเรีย"
28 เมื่อคนทั้ งปวงในธรรมศาลา
ไดยินดังนั้นก็โกรธย่ิงนัก
29 จึงลุกข้ึนผลักพระองคออก
จากเมือง พาไปยังแงของเงื้อม
เขาที่ เมืองของเขา ซึ่งตั้งอยูบน
เนินนั้น หมายจะผลักพระองค
ลงไป
30 แตพระองคทรงดําเนินผาน
ทามกลางเขาพนไป

พระเยซูทรงขับพวกผี
ในเมืองคาเปอรนาอุม

(มก 1:23-26)
31 พระองคเสด็จลงไปถึงเมือง
คาเปอรนาอุมแควนกาลิลี และ
ได สั่ งสอนเขาทั้ งหลายทุ กวัน
สะบาโต
32 คนทั้ งปวงก็อัศจรรยใจดวย
การสอนของพระองค เพราะคํา
ของพระองคประกอบดวยอํา-
นาจ
33 มีชายคนหนึ่ งในธรรมศาลา
ที่มีผีโสโครกเขาสิง เขารอง

(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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หนา 2038ลูกา 4, 5
เสียงดัง
34 กลาววา "ไฮ พระเยซูชาว
นาซาเร็ธ ปลอยเราไว เราเกี่ยว
ของอะไรกับทานเลา ทานมา
เพ่ือจะทําลายเราหรือ เรารู วา
ทานเปนผู ใด ทานคือองคบริ-
สุทธิ์ของพระเจา"
35 พระเยซู จึ งตรั สห ามมั นว า
"จงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ"
เมื่ อ ผี นั้ นได ทําให เขาล มลง
ทามกลางประชาชนแลว ก็ออก
มาจากเขา แตมิไดทําอันตราย
เขาเลย
36 คนทั้ งปวงก็ประหลาดใจนัก
พูดกันวา "คํานี้เปนอยางไรหนอ
เพราะว าท านได สั่ งผี โสโครก
ด วยสิ ทธิ อํานาจและดวยฤทธิ์
เดช มันก็ออกมา"
37 กิตติศัพทของพระองคจึงได
เลื่ องลือไปทุกตําบลที่ อยู รอบ
นั้น

พระเยซูทรงเทศนา
และรักษาคนเจ็บปวย

(มธ 8:14-17)
(มก 1:29-38)

38 ฝายพระองคทรงลุกข้ึนออก
จากธรรมศาลา เสด็จเขาไปใน
เรือนของซีโมน แมยายซีโมน
ปวยเปนไขหนัก เขาทั้งหลายจึง
ออนวอนพระองคใหชวยหญิง
นั้น
39 พระองคทรงยืนอยู ข างคน

เจ็บ ทรงหามไข ไขก็หาย และ
ในทันใดนั้นแมยายของซีโมนก็
ลุกข้ึนปรนนิบัติเขาทั้งหลาย
40 ครั้นเวลาตะวันยอแสง ใคร
มีคนเจ็บเปนโรคตางๆก็พามา
หาพระองค พระองคก็ทรงวาง
พระหัตถถูกตองเขาทุกคน ให
เขาหายโรค
41 ผีก็ออกมาจากคนหลายคน
ดวย รองวา "ทานเปนพระ
คริสต พระบุตรของพระเจา"
ฝายพระองคก็ทรงหามมิใหมัน
พูด เพราะวามันรู แลววาพระ
องคเปนพระคริสต
42 ครั้นรุ งเชา พระองคเสด็จ
ออกไปยังที่ เปลี่ ยว ประชาชน
เที่ยวเสาะหาพระองค ครั้นพบ
แลวก็หนวงเหนี่ ยวพระองคไว
ไมใหไปจากเขา
43 แต พระองค ตรั สแก เขาว า
"เราตองไปประกาศเรื่ องอาณา
จักรของพระเจาแกเมืองอื่นดวย
เพราะว าที่ เราได รั บใช มาก็
เพราะเหตุนี้เอง"
44 พระองค ทรงประกาศใน
ธรรมศาลาทั่วแควนกาลิลี
การจับปลาอยางมหัศจรรย

ทรงเรียกเปโตร

5ตอมา ครั้นเมื่ อประชาชน
กําลั งเบี ยดเสี ยดพระองค

เพ่ื อฟ งพระวจนะของพระเจ า
พระองคทรงยืนอยู ที่ ฝ งทะเล

(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
2และพระองค ทอดพระเนตร
เห็นเรือสองลํา จอดอยู ริมฝ ง
ทะเลสาบนั้น แตชาวประมงขึ้น
จากเรือแลวกําลังซักอวนอยู
3พระองคจึงเสด็จลงเรือลําหนึ่ง
เปนเรือของซีโมน และทรงขอ
ใหเขาถอยไปจากฝ งหนอยหนึ่ ง
แล วพระองค ทรงนั่ งลงสอน
ประชาชนจากเรือนั้น
4 เมื่ อพระองค ตรั สสอนเสร็ จ
แลว จึงตรัสแกซีโมนวา "จงถอย
ออกไปที่น้ําลึกหยอนอวนตางๆ
ลงจับปลา"
5 ซี โมนทู ลตอบพระองค ว า
"พระอาจารยเจาขา ขาพระองค
ทั้ งหลายทอดอวนคืนยังรุง ไม
ไดอะไรเลย แตขาพระองคจะ
หยอนอวนลงตามพระดํารัสของ
พระองค"
6 เมื่ อเขาหยอนลงแลว ก็ลอม
ปลาไวเปนอันมาก จนอวนของ
เขาขาด
7 เขาจึงทําสําคัญแกผูรวมงานที่
อยู ในเรืออีกลําหนึ่ งใหมาชวย
เขาก็มาชวย แลวไดปลาเต็มเรือ
ทั้งสองลํา จนเรือเร่ิมจมลง
8ฝ ายซี โมนเปโตรเมื่ อเห็นดั ง
นั้ น ก็กราบลงที่พระชานุของ
พระเยซูทูลวา "โอ พระองคเจา
ขา ขอเสด็จไปใหหางจากขา
พระองคเถิด เพราะวาขาพระ

องคเปนคนบาป"
9 เพราะวาเขากับคนทั้ งหลายที่
อ ยู ด วยกั นประหลาดใจด วย
ปลาเปนอันมากที่เขาจับไดนั้น
10 ยากอบและยอหนบุตรชาย
ของเศเบดี ผูรวมงานกับซีโมนก็
ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซู
ตรัสแกซีโมนวา "อยากลัวเลย
ตั้งแตนี้ไปทานจะเปนผูจับคน"
11 เมื่ อเขานําเรือมาถึงฝ งแลว
เขาก็ละทิ้ งสิ่ งสารพัด และตาม
พระองคไป

พระเยซูทรงรักษา
ชายโรคเรื้อนใหหาย

(มธ 8:2-4)
(มก 1:40-44)

12 ตอมาเมื่อพระองคทรงอยูใน
เมืองหนึ่ง ดูเถิด มีคนเปนโรค
เร้ือนเต็มทั้ งตัว เมื่ อเขาเห็น
พระเยซูก็ซบหนาลงถึงดินออน
วอนทูลพระองควา "พระองค
เจาขา เพียงแตพระองคจะโปรด
ก็จะทรงบันดาลใหขาพระองค
สะอาดได"
13พระองคทรงย่ืนพระหัตถถูก
ตองเขาแลวตรัสวา "เราพอใจ
แลว จงสะอาดเถิด" ในทันใด
นั้น โรคเรื้อนของเขาก็หาย
14 พระองค จึ งกําชับเขาไม ให
บอกผูใด และตรัสวา "แตจงไป
แสดงตัวแกปุโรหิต และถวาย
เครื่ องบูชาสําหรับคนที่หายโรค

(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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หนา 2040ลูกา 5
เร้ือนแลวตามซึ่ งโมเสสไดสั่ งไว
เ พ่ื อเป นหลั กฐานต อคนทั้ ง
หลายวาเจาหายโรคแลว"
15 แตกิตติศัพทของพระองคย่ิง
เลื่ องลือไป และประชาชนเปน
อันมากมาชุมนุมกันเพ่ื อจะฟง
พระองค และรับการรักษาโรค
ตางๆของเขา
16 แตพระองคเสด็จออกไปใน
ที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน

ทรงรักษาคนอัมพาต
(มธ 9:2-8)

(มก 2:1-12)
17 คราวนั้ นวันหนึ่ งเมื่ อพระ
องคทรงสั่งสอนอยู มีพวกฟาริสี
และพวกธรรมาจารย ฝ ายพระ
ราชบัญญัตินั่งอยูดวย เปนผูมา
จากทุ กเมื องในแคว นกาลิ ลี
แควนยูเดีย และจากกรุงเยรูซา-
เล็ม ฤทธิ์ เดชขององคพระผู
เปนเจ าก็สถิตอยู เพ่ื อจะรักษา
เขาใหหายโรค
18 และดูเถิด มีผูหามคนอัม-
พาตคนหนึ่งนอนบนที่นอน และ
เขาหาชองที่ จะหามคนอัมพาต
นั้นเขามาวางตรงพระพักตรของ
พระองค
19 เมื่ อหาชองเอาเขามาไมได
เพราะคนมาก เขาจึงข้ึนไปบน
ดาดฟาหลังคาบาน หยอนคน
อัมพาตลงมาทั้ งที่นอนตามชอง
กระเบ้ื องตรงกลางหมู คนต อ

พระพักตรพระเยซู
20 เมื่ อพระองคทอดพระเนตร
เห็นความเชื่ อของเขาทั้ งหลาย
พระองค จึ งตรัสกับคนอัมพาต
วา "บุรุษเอย บาปของเจาไดรับ
การอภัยแลว"
21 ฝ ายพวกธรรมาจารย และ
พวกฟาริสีเร่ิมคิดในใจวา "คนนี้
ที่ พูดหมิ่นประมาทเปนผู ใดเลา
ใครจะยกความผิ ดบาปได เวน
แตพระเจาเทานั้น"
22 แต เมื่ อพระเยซู ทรงทราบ
ความคิดของเขา พระองคจึง
ตรัสแกเขาวา "ไฉนทานทั้ ง
หลายจึงคิดในใจอยางนี้
23 ที่ จะวา `บาปของเจาไดรับ
การอภัยแลว' หรือจะวา `จงลุก
ข้ึนเดินไปเถิด' นั้นขางไหนจะ
งายกวากัน
24 แตเพ่ือทานทั้ งหลายจะไดรู
วา  บุตรมนุษยมีฤทธิ์อํานาจใน
โลกที่ จะโปรดยกความผิดบาป
ได" (พระองคจึงตรัสสั่งคนอัม-
พาตวา) "เราสั่งเจาวา จงลุกข้ึน
ยกที่นอนไปบานของเจาเถิด"
25 ในทันใดนั้น เขาจึงลุกข้ึนตอ
หนาคนทั้งปวง ยกที่นอนซึ่งเขา
ไดนอนนั้น กลับไปบานของตน
พลางรองสรรเสริญพระเจา
26 คนทั้ งปวงก็อัศจรรยใจและ
ไดสรรเสริญพระเจา ตางเต็มไป
ดวยความกลัวและพูดวา "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
เราไดเห็นสิ่งแปลกประหลาด"

ทรงเรียกเลวี
(มธ 9:9)

(มก 1:13-14)
27 ภายหลั งเหตุการณ เหล านี้
พระองคไดเสด็จออกไป และ
ทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษี
คนหนึ่ งชื่อเลวีนั่ งอยูที่ดานเก็บ
ภาษี พระองคจึงตรัสกับเขาวา
"จงตามเรามาเถิด"
28 เขาก็ละทิ้งสิ่งสารพัด ลุกข้ึน
ตามพระองคไป
29 เลวีไดจัดใหมีการเลี้ยงใหญ
ในเรือนของตนเพื่อเปนเกียรติ-
ยศแกพระองค มีคนมากมาย
เปนคนเก็บภาษีและคนอื่นๆมา
เอนกายลงรับประทานดวยกัน
30 ฝายพวกธรรมาจารยของเขา
และพวกฟาริสีกระซิบบนติพวก
สาวกของพระองควา "เหตุไฉน
พวกทานมากินและดื่ มรวมกับ
พวกเก็บภาษีและพวกคนบาป"
31พระเยซูตรัสตอบเขาวา "คน
ปกติไมตองการหมอ แตคนเจ็บ
ตองการหมอ
32 เรามิไดมาเพ่ือจะเรียกคนที่
เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียก
คนบาปใหกลับใจเสียใหม"
33 เขาทั้ งหลายทูลพระองควา
"ทําไมพวกศิษยของยอหนถือ
อดอาหารเนืองๆและอธิษฐาน
ออนวอน และศิษยของพวก

ฟาริสีก็ถือเหมือนกัน แตสาวก
ของทานกินและดื่ม"
34 ฝ ายพระองคตรัสแก เขาว า
"ทานจะใหสหายของเจาบาวอด
อาหารเมื่อเจาบาวยังอยูกับเขา
กระนั้นหรือ
35 แต วันนั้ นจะมาถึ งเมื่ อเจ า
บาวจะตองจากสหายไป ในวัน
นั้นสหายจะถืออดอาหาร"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
เส้ือและถุงหนัง
(มธ 9:16-17)
(มก 2:21-22)

36 พระองคยังตรัสคําอุปมาขอ
หนึ่งแกเขาดวยวา "ไมมีผูใดฉีก
ทอนผาจากเสื้ อใหมมาปะเสื้ อ
เกา ถาทําอยางนั้นเสื้อใหมนั้น
จะขาดเสียไป ทั้ งทอนผาที่ เอา
มาจากเสื้อใหมนั้นก็จะไมสมกับ
เสื้อเกาดวย
37 ไมมี ผู ใดเอาน้ําองุ นใหมมา
ใสในถุงหนังเกา ถาทําอยางนั้น
น้ําองุนใหมจะทําใหถุงหนังเกา
ขาดไป และน้ําองุนจะรั่ ว ถุง
หนังก็จะเสียไปดวย
38 แตน้ําองุนใหมตองใสในถุง
หนังใหม ทั้งสองจะถนอมรักษา
ดวยกันได
39 ไมมีผู ใดเมื่อดื่มน้ําองุ นเกา
แลว จะอยากไดน้ําองุนใหมทัน
ที เพราะเขาวา `ของเกานั้นก็ดี
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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หนา 2042ลูกา 6
พระเยซูเปนเจาเปนใหญ

เหนือวันสะบาโต
(มธ 12:1-8)

(มก 2:23-28)

6ตอมา ในวันสะบาโตที่สอง
หลังจากวันแรกนั้ น พระ

องคกําลังเสด็จไปที่ ในนา และ
พวกสาวกของพระองคก็เด็ดรวง
ขาวขย้ีกิน
2บางคนในพวกฟาริสี จึงกลาว
แกเขาวา "ทําไมพวกทานจึงทํา
การซึ่งพระราชบัญญัติหามไวใน
วันสะบาโต"
3พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ทาน
ทั้ งหลายยังไมไดอานเรื่องนี้อีก
หรือ ที่ดาวิดไดกระทําเมื่ ออด
อยาก ทั้ งทานและพรรคพวก
ดวย
4 คือทานไดเขาไปในพระนิเวศ
ของพระเจา และรับประทาน
ขนมป งหน าพระพักตร ทั้ งให
พรรคพวกดวย ซึ่งพระราชบัญ-
ญัติห ามไม ให ใครรับประทาน
เวนแตพวกปุโรหิตเทานั้น"
5พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"บุตรมนุษย เปนเจ าเปนใหญ
เหนือวันสะบาโตดวย"

ทรงรักษาชายมือลีบ
(มธ 12:9-14; มก 3:1-6)

6ตอมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ่ง
พระองค เสด็ จเข าไปในธรรม
ศาลาและสั่งสอน ที่นั่นมีชายคน

หนึ่งมือขวาลีบ
7ฝายพวกธรรมาจารยและพวก
ฟาริสีคอยดูพระองควา พระ
องคจะทรงรักษาเขาในวันสะ-
บาโตหรือไม เพ่ือจะหาเหตุฟอง
พระองคได
8แตพระองคทรงทราบความคิด
ของเขา จึงตรัสแกคนมือลีบ
นั้นวา "จงลุกข้ึนมายืนอยู ขาง
หนา" เขาก็ลุกข้ึนยืน
9แล วพระเยซู ตรั สกั บเขาทั้ ง
หลายวา "เราจะถามทานทั้ ง
หลายวา ในวันสะบาโตใหถูก
ตองตามพระราชบัญญัติควรจะ
ทําการดีหรือทําการราย จะชวย
ชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตดี"
10 พระองคจึงทอดพระเนตรดู
ทุกคนโดยรอบ แลวตรัสกับชาย
คนนั้นวา "จงเหยียดมือออก
เถิด" เขาก็กระทําตาม และมือ
ของเขาก็หายเปนปกติ เหมือน
มืออีกขางหนึ่ง
11 แตคนเหลานั้นตางก็มีความ
เดือดดาล และปรึกษากันวาจะ
กระทําอยางไรแกพระเยซูได
ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน

(มธ 10:2-4)
(มก 3:13-19)

12 ตอมาคราวนั้นพระองคเสด็จ
ไปที่ภูเขาเพ่ือจะอธิษฐาน และ
ไดอธิษฐานตอพระเจาคืนยังรุง
13 ครั้นรุ งเชาแลวพระองคทรง

(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
เรียกสาวกของพระองค แลว
ทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู
สาวกนั้น ที่พระองคทรงเรียกวา
อัครสาวก
14 คือซีโมน (ที่พระองคทรงให
ชื่ออีกวา เปโตร) อันดรูวนอง
ชายของเปโตร ยากอบและ
ยอหน ฟลิปและบารโธโลมิว
15 มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตร
ชายของอัลเฟอัส ซีโมนที่ เรียก
วา เศโลเท
16 ยูดาสน องชายของยากอบ
และยูดาสอิ สคาริ โอทที่ เปนผู
ทรยศพระองคดวย
17 แลวพระองคกับอัครสาวกก็
ลงมายืน ณ ที่ ราบแหงหนึ่ ง
พรอมกับหมู สาวกของพระองค
และประชาชนเปนอันมากซึ่ งมา
จากทั่วแควนยูเดีย กรุงเยรูซา-
เล็ม และจากตําบลชายทะเลใน
เขตเมืองไทระและเมืองไซดอน
เพ่ือจะฟงพระองคและใหพระ
องคทรงรักษาโรคของเขา
18 และบรรดาคนที่ตองทนทุกข
เพราะผีโสโครก เขาก็ไดรับการ
รักษาใหหายดวย
19ประชาชนตางก็พยายามที่จะ
ถูกตองพระองค เพราะวามีฤทธิ์
ซานออกจากพระองค รักษาเขา
ใหหายทุกคน

ความสุขอันเปยมลน
20 พระองคทอดพระเนตรแลดู

เหลาสาวกของพระองคตรัสวา
"ทานทั้งหลายที่เปนคนยากจนก็
เปนสุข เพราะวาอาณาจักรของ
พระเจาเปนของทาน
21 ทานทั้งหลายที่อดอยากเวลา
นี้ ก็เปนสุข เพราะวาทานจะได
อิ่มหนํา ทานทั้งหลายที่รองไห
เวลานี้ ก็เปนสุข เพราะวาทาน
จะไดหัวเราะ
22 ทานทั้ งหลายจะเปนสุขเมื่ อ
คนทั้ งหลายจะเกลี ยดชั งท าน
และจะไลทานออกจากพวกเขา
และจะประณามทาน และจะ
เหยียดชื่อของทานวาเปนคนชั่ว
ชา เพราะทานเห็นแกบุตร
มนุษย
23 ในวันนั้นทานทั้ งหลายจงชื่น
ชมและเตนโลดดวยความยินดี
เพราะ ดูเถิด บําเหน็จของทานมี
บริบูรณในสวรรค เพราะวา
บรรพบุ รุ ษของเขาได กระทํา
อย างนั้ นแกพวกศาสดาพยา-
กรณเหมือนกัน
24 แตวิบัติแกเจาทั้ งหลายที่มั่ ง
มี เพราะวาเจาไดรับสิ่ งที่ เลา
โลมใจแลว
25 วิ บัติแก เจ าทั้ งหลายที่ อิ่ ม
หนําแลว เพราะวาเจาจะอด
อยาก วิบัติแกเจาทั้ งหลายที่
หัวเราะเวลานี้ เพราะวาเจาจะ
เปนทุกขและรองไห
26 วิบัติแกเจาทั้ 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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หนา 2044ลูกา 6
ทั้ งหลายจะยอวาเจาดี เพราะ
บรรพบุ รุ ษของเขาได กระทํา
อย างนั้ นแก ผู พยากรณ เท็ จ
เหมือนกัน
27 แต เราบอกท านทั้ งหลายที่
กําลังฟงอยู วา จงรักศัตรูของ
ทาน จงทําดีแกผูที่ เกลียดชัง
ทาน
28 จงอวยพรแก คนที่ แช งด า
ทาน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เค่ียว
เข็ญทาน
29 ผู ใดตบแก มของท านข าง
หนึ่ ง จงหันอีกขางหนึ่ งใหเขา
ดวย และผู ใดริบเอาเสื้ อคลุม
ของทานไป ถาเขาจะเอา
เสื้อดวยก็อยาหวงหาม
30 จงใหแกทุกคนที่ขอจากทาน
และถ าใครได ริ บเอาของของ
ทานไป อยาทวงเอาคืน
31 จงปฏิ บัติ ต อผู อื่ นอย างที่
ทานปรารถนาใหเขาปฏิบัติตอ
ทาน
32 แมวาทานทั้งหลายรักผูที่ รัก
ทาน จะนับวาเปนคุณอะไรแก
ทาน ถึงแมคนบาปก็ยังรักผูที่
รักเขาเหมือนกัน
33 ถาทานทั้ งหลายทําดีแกผู ที่
ทําดีแกทาน จะนับวาเปนคุณ
อะไรแกทาน เพราะวาคนบาปก็
กระทําเหมือนกัน
34 ถาทานทั้งหลายใหยืมเฉพาะ
แตผูที่ทานหวังจะไดคืนจากเขา

อีก จะนับวาเปนคุณอะไรแก
ทาน ถึงแมคนบาปก็ยังใหคน
บาปยืมโดยหวังวาจะได รับคืน
จากเขาอีกเทากัน
35 แต จงรั กศั ตรู ของท านทั้ ง
หลาย และทําการดีตอเขา จงให
เขายืมโดยไมหวังที่จะไดคืนอีก
บําเหน็จของทานทั้ งหลายจึงจะ
มีบริบูรณ และทานทั้งหลายจะ
เปนบุตรของผู สูงสุด เพราะวา
พระองคยังทรงโปรดแกคนอก-
ตัญูและคนชั่ว
36 เหตุฉะนั้น ทานทั้งหลายจงมี
ความเมตตากรุณา เหมือนอยาง
พระบิดาของทานมีพระทัยเมต-
ตากรุณา
37 อยาวินิจฉัยโทษเขา และทาน
ทั้งหลายจะไมไดถูกวินิจฉัยโทษ
อยากลาวโทษเขา และทานทั้ ง
หลายจะไมถูกกลาวโทษ จงยก
โทษใหเขา และทานจะไดรับ
การอภัยโทษ
38 จงให และทานจะไดรับดวย
และในตักของทานจะไดรับตวง
ดวยทะนานถวนยัดสั่นแนนพูน
ลนใสให เพราะวาทานจะตวง
ใหเขาดวยทะนานอันใด จะตวง
ใหทานดวยทะนานอันนั้น"
39พระองคตรัสกับเขาทั้งหลาย
เปนคําอุปมาดวยวา "คนตาบอด
จะนําทางคนตาบอดไดหรือ ทั้ง
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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หนา 2045 ลูกา 6, 7
40 ศิษยไมใหญกวาครู แตศิษย
ทุกคนที่ ไดรับการฝกสอนครบ
แลวก็จะเปนเหมือนครูของตน
41 เหตุ ไฉนทานมองดูผงที่ ใน
ตาพ่ีนองของทาน แตไมยอม
พิจารณาไมทั้ งทอนที่ อยู ในตา
ของทานเอง
42 เหตุไฉนทานจึงจะพูดกับพ่ี
นองของทานวา `พ่ีนองเอย ให
เราเข่ี ยผงออกจากตาของเธอ'
แตที่จริงทานเองยังไมเห็นไมทั้ง
ทอนที่ อยู ในตาของทาน ทาน
คนหนาซื่อใจคด   จงชักไมทั้ง
ทอนออกจากตาของท านกอน
แล วท านจะเห็ นได ถนั ดจึ งจะ
เข่ี ยผงออกจากตาพี่ น องของ
ทานได
43 ดวยว าตนไมดียอมไม เกิด
ผลเลว หรือตนไมเลวยอมไม
เกิดผลดี
44 เพราะวาจะรู จักตนไมทุกตน
ไดก็เพราะผลของมัน เพราะวา
เขายอมไมเก็บผลมะเดื่อจากตน
ไมมีหนาม หรือยอมไมเก็บผล
องุนจากพุมไมหนาม
45 คนดี ก็ ย อมเอาของดี ออก
จากคลังดีแหงใจของตน และ
คนชั่วก็ยอมเอาของชั่วออกจาก
คลังชั่ วแหงใจของตน ดวยใจ
เต็มดวยอะไร ปากก็พูดออกมา
อยางนั้น
46 เหตุ ไฉนท านทั้ งหลายจึ ง

เรียกเราวา `พระองคเจาขา
พระองคเจาขา' แตไมกระทํา
ตามที่เราบอกนั้น

เรือนท่ีสรางบนศิลา
(มธ 7:24-27)

47 ทุกคนที่ มาหาเราและฟงคํา
ของเรา และกระทําตามคํานั้ น
เราจะแจงใหทานทั้ งหลายรู ว า
เขาเปรียบเหมือนผูใด
48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่ งที่
สรางเรือน เขาขุดลึกลงไป แลว
ตั้ งรากบนศิลา และเมื่ อน้ํามา
ทวม กระแสน้ําไหลเชี่ยวกระทบ
กระทั่ ง แตทําใหเรือนนั้นหว่ัน
ไหวไมได เพราะไดตั้ งรากบน
ศิลา
49 ส วนคนที่ ได ยิ นและมิ ได
กระทําตาม เปรียบเหมือนคน
หนึ่ งที่ สรางเรือนบนดินไมกอ
ราก เมื่ อกระแสน้ําไหลเชี่ ยว
กระทบกระทั่ ง เรือนนั้นก็พัง
ทลายลงทันที และความพินาศ
ของเรือนนั้นก็ใหญย่ิงนัก"
ทรงรักษาผูรับใชของนายรอย

(มธ 8:5-13)

7เมื่ อพระองคตรัสคําเหล า
นั้ นใหคนทั้ งหลายฟงเสร็จ

แลว พระองคจึงเสด็จเขาไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม
2มีผู รับใชของนายรอยคนหนึ่ ง
ที่ นายรักมากปวยเกือบจะตาย
แลว

(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 2046ลูกา 7
3 เมื่ อนายรอยไดยินถึงพระเยซู
จึงใช ผู ใหญบางคนของพวกยิว
ให ไปอ อนวอนเชิ ญพระองค
เสด็จมารักษาผูรับใชของตน
4 เมื่อเขาเหลานั้นมาถึงพระเยซู
แลว เขาก็ออนวอนพระองคดวย
ใจรอนรนวา "นายรอยนั้นเปน
คนสมควรที่ พระองคจะกระทํา
การนั้นใหทาน
5 เพราะว าท านรักชนชาติ ของ
เราและทานไดสรางธรรมศาลา
ใหเรา"
6พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา เมื่อ
พระองคไปเกือบจะถึงบานแลว
นายรอยจึงใชเพ่ือนฝูงไปหาพระ
องคทูลวา "พระองคเจาขา อยา
ลําบากเลย เพราะวาขาพระองค
เปนคนไมสมควรที่ จะรับเสด็จ
พระองค เข าใต ชายคาของข า
พระองค
7 เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึง
คิดเห็ นว าไม สมควรที่ ข าพระ
องคจะไปหาพระองคดวย แต
ขอพระองคทรงตรัสสั่ ง และ
ผู รับใชของขาพระองคก็จะหาย
โรค
8ดวยวาขาพระองคอยู ใต วินัย
ทหาร แตก็ยังมีทหารอยูใตบัง
คับบัญชาของขาพระองค ขา
พระองคจะบอกแกคนนี้วา `ไป'
เขาก็ไป บอกแกคนนั้นวา `มา'
เขาก็มา บอกผู รับใชของขา

พระองควา `จงทําสิ่ งนี้ ' เขาก็
ทํา"
9 เมื่อพระเยซูทรงไดยินคําเหลา
นั้นแลว ก็ประหลาดพระทัยดวย
คนนั้น จึงทรงเหลียวหลังตรัส
กับประชาชนที่ตามพระองคมา
วา "เราบอกทานทั้งหลายวา แม
ในพวกอิสราเอล เราไมเคยพบ
ความเชื่อมากเทานี้"
10 ฝ ายคนที่ รั บใช มานั้ นเมื่ อ
กลับไปถึงบานก็ไดเห็นผู รับใช
นั้นหายเปนปกติแลว

บุตรชายของแมมาย
  ไดฟนคืนชีพท่ีเมืองนาอิน

11 ตอมา ในวันรุ งข้ึนพระองค
เสด็จไปยังเมืองหนึ่ งชื่ อนาอิน
เหลาสาวกของพระองคกับคน
เปนอันมากก็ไปดวยกันกับพระ
องค
12 เมื่ อพระองค มาใกล ประตู
เมืองนั้น ดูเถิด มีคนหามศพ
ชายหนุมคนหนึ่ งมา เปนบุตร
ชายคนเดียวของแม และนางก็
เปนหญิงมาย ชาวเมืองเปนอัน
มากมากับหญิงนั้น
13 เมื่ อองคพระผู เป นเจ าได
ทอดพระเนตรเห็ นมารดานั้ น
พระองค ทรงเมตตากรุณาเขา
และตรัสแกเขาวา "อยารองไห"
14 แลวพระองคเสด็จเขาไปใกล
ถูกตองโลง คนหามศพนั้นก็
หยุดยืนอยู พระองคจึงตรัสวา

(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
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หนา 2047 ลูกา 7
"ชายหนุมเอย เราสั่งเจาวา ลุก
ข้ึนเถิด"
15 คนที่ตายนั้นก็ลุกข้ึนนั่ งเร่ิม
พูด พระองคจึงทรงมอบชาย
หนุมใหแกมารดาของเขา
16 ฝ ายคนทั้ งปวงมีความกลัว
และเขาสรรเสริ ญพระเจ าว า
"ทานศาสดาพยากรณผู ย่ิงใหญ
ไดเกิดข้ึนทามกลางเรา" และ
"พระเจาไดเสด็จมาเย่ี ยมเยียน
ชนชาติของพระองคแลว"
17 และกิตติศัพทของพระองค
ได เลื่ องลือไปตลอดทั่ วแควน
ยูเดีย และทั่ วแวนแควนลอม
รอบ
18 ฝายพวกศิษยของยอหนก็ได
เลาเหตุการณทั้งปวงนั้นใหทาน
ฟง
พวกศิษยของยอหนผูใหรับ
บัพติศมาทูลถามพระเยซู

19 ยอหนจึงเรียกศิษยของทาน
สองคน ใชเขาไปหาพระเยซู
ทูลถามวา "ทานเปนผูที่ จะ
มานั้นหรือ หรือเราจะตองคอย
ผูอื่น"
20 เมื่อคนทั้งสองนั้นมาถึงพระ
องคแลวเขาทูลวา "ยอหนผู ให
รั บบัพติศมาใช ข าพเจ ามาหา
ทานใหถามวา `ทานเปนผูที่จะ
มานั้นหรือ หรือเราจะตองคอย
ผูอื่น'"
21 ในเวลานั้ นพระองคไดทรง

รักษาคนเปนอันมากใหหายจาก
ความเจ็บปวยและโรคตางๆและ
ใหพนจากวิญญาณชั่ ว และคน
ตาบอดหลายคนพระองคไดทรง
รักษาใหเห็นได
22 แลวพระเยซูตรัสตอบศิษย
สองคนนั้นวา "จงไปแจงแก
ยอหนตามซึ่งทานไดเห็นและได
ยินคือวา คนตาบอดก็หายบอด
คนงอยเดินได คนโรคเรื้อนหาย
สะอาด คนหูหนวกไดยิน  คน
ตายแลวเปนข้ึนมา และขาว
ประเสริฐก็ประกาศแกคนอนา-
ถา
23 บุคคลผู ใดไมเห็นวาเราเปน
อุปสรรค ผูนั้นเปนสุข"

พระเยซูทรงยกยอง
ยอหนผูใหรับบัพติศมา

(มธ 11:7-13)
24 เมื่ อ ผู ส งข าวทั้ งสองของ
ยอหนไปแลว พระองคจึงตั้งตน
ตรั สกั บประชาชนถึ งยอหนว า
"ทานทั้ งหลายไดออกไปในถิ่ น
ทุรกันดารเพ่ือดูอะไร ดูตนออ
ไหวโดยถูกลมพัดหรือ
25 แตทานทั้งหลายไดไปดูอะไร
ดูคนนุ งหมผาเนื้อออนนิ่มหรือ
ดูเถิด คนนุ งหมผางดงามและ
อยู อยางดี วิ เศษยอมอยู ในราช
สํานัก
26 แต ท านทั้ งหลายออกไปดู
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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หนา 2048ลูกา 7
ทีเดียว เราบอกทานวา ย่ิงกวา
ศาสดาพยากรณอีก
27 คือผูนั้ นเองที่พระคัมภีรได
เขียนถึงวา `ดูเถิด เราใชทูตของ
เราไปขางหนาทาน ผูนั้ นจะ
เตรี ยมมรรคาของท านไว ข าง
หนาทาน'
28 เราบอกทานทั้งหลายวา ใน
บรรดาคนที่บังเกิดจากผูหญิงมา
นั้น ไมมีศาสดาพยากรณผู ใด
ใหญกวายอหนผูใหรับบัพติศมา
แต ว าผู ต่ํ าต อยที่ สุ ดในอาณา
จั กรของพระเจ าก็ ใหญ กว า
ยอหนเสียอีก"
29 ฝ ายคนทั้ งปวงเมื่ อได ยิ น
รวมทั้ งพวกเก็บภาษีดวย ก็ได
รับวาพระเจายุติธรรมโดยที่ เขา
ไดรับบัพติศมาของยอหนแลว

คําวิจารณอยางไรเหตุผล
ของพวกฟาริสี

30 แตพวกฟาริ สี และพวกนั ก
กฎหมายปฏิ เสธพระประสงค
ของพระเจาสําหรับเขา โดยที่มิ
ไดรับบัพติศมาจากยอหน
31 และองคพระผู เปนเจาตรัส
วา "เหตุฉะนั้นเราจะเปรียบคน
ยุคนี้เหมือนกับอะไรดี และเขา
เหมือนอะไร
32 เปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลาง
ตลาดรองแกเพ่ือนวา `พวกฉัน
ไดเปาป ใหพวกเธอ และเธอมิ
ไดเตนรํา พวกฉันไดพิลาปร่ําไห

ใหแกพวกเธอ และพวกเธอมิได
รองไห'
33 ดวยวา ยอหนผู ใหรับบัพ-
ติศมาก็ไมไดรับประทานขนมปง
หรือดื่มน้ําองุน และทานทั้ ง
หลายวา `เขามีผีเขาสิงอยู'
34 ฝายบุตรมนุษยมาทั้งกินและ
ดื่ม และทานทั้งหลายวา `ดูเถิด
นี่ เปนคนกินเติบและดื่มน้ําองุน
มาก เปนมิตรสหายกับพวกคน
เก็บภาษีและพวกคนบาป'
35 แตพระปญญาก็ปรากฏว า
ชอบธรรมแล วโดยบรรดาผล
แหงพระปญญานั้น"

หญิงคนชั่ว
ชโลมพระเยซู

36 มีคนหนึ่ งในพวกฟาริสี เชิญ
พระองคไปเสวยพระกระยาหาร
กับเขา พระองคก็เสด็จเขาไปใน
เรือนของคนฟาริสีคนนั้น แลว
เอนพระกายลง
37 และดูเถิด  มีผูหญิงคนหนึ่ง
ในเมืองนั้นซึ่งเปนหญิงชั่ว เมื่อ
รูวาพระเยซูทรงเอนพระกายลง
เสวยอยูในบานของคนฟาริสีนั้น
นางจึงถือผอบน้ํามันหอม
38 มายืนอยู ข างหลั งใกลพระ
บาทของพระองค เร่ิมรองไหน้ํา
ตาไหลชําระพระบาทและเอาผม
เช็ด จุบพระบาทของพระองค
และชโลมพระบาทด วยน้ํ ามั น
หอมนั้น

(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

 42_luk.pub 
 page 25

 Friday, December 09, 2005 14:00 



หนา 2049 ลูกา 7, 8
39 ฝายคนฟาริสีที่ ได เชิญพระ
องค เมื่ อเห็นแลวก็นึกในใจวา
"ถาทานนี้ เปนศาสดาพยากรณก็
จะรู วา หญิงผูนี้ที่ ถูกตองกาย
ของท านเป นผู ใดและเป นคน
อยางไร เพราะนางเปนคนชั่ว"
40 ฝายพระเยซูตรัสตอบเขาวา
"ซีโมนเอย เรามีอะไรจะพูดกับ
ทานบาง" เขาทูลวา "ทานอา-
จารยเจาขา เชิญพูดไปเถิด"

ผูท่ีไดรับการยกบาปมาก
ก็รักมาก

41 พระองคจึงตรัสวา "เจาหนี้
คนหนึ่ งมีลูกหนี้ สองคน คน
หนึ่ งเปนหนี้ เงินหารอยเหรียญ
เดนาริอัน อีกคนหนึ่ งเปน
หนี้เงินหาสิบเหรียญ
42 เมื่ อเขาไมมีอะไรจะใชหนี้
แลว ทานจึงโปรดยกหนี้ ใหเขา
ทั้งสองคน เพราะฉะนั้นจงบอก
เราวา ในสองคนนั้น คนไหนจะ
รักเจาหนี้มากกวา"
43 ซีโมนจึงทูลตอบวา "ขาพเจา
เห็นวา คนที่เจาหนี้ไดโปรดยก
หนี้ใหมากกวา" พระองคจึงตรัส
กับเขาวา "ทานคิดเห็นถูกแลว"
44พระองคจึงทรงเหลียวหลังดู
ผูหญิงนั้น และตรัสแกซีโมนวา
"ทานเห็นผูหญิงนี้หรือ เราได
เขามาในบานของทาน ทานมิได
ใหน้ําลางเทาของเรา แตนางได
เอาน้ําตาชําระเทาของเรา และ

ไดเอาผมของตนเช็ด
45 ทานมิไดจุบเรา แตผูหญิงนี้
ตั้ งแตเราเขามามิไดหยุดจุบเทา
ของเรา
46 ท านมิ ได เอาน้ํ า มั นชโลม
ศีรษะของเรา แตนางไดเอาน้ํา
มันหอมชโลมเทาของเรา
47 เหตุ ฉะนั้ นเราบอกท านว า
ความผิดบาปของนางซึ่ งมีมาก
ไดโปรดยกเสียแลวเพราะนางรัก
มาก แตผูที่ ไดรับการยกโทษ
นอย ผูนั้นก็รักนอย"
48 พระองค จึ งตรั สแก นางว า
"ความผิดบาปของเจาโปรดยก
เสียแลว"
49 ฝ ายคนทั้ งหลายที่ เอนกาย
อยูดวยกันกับพระองค เร่ิมนึก
ในใจวา "คนนี้เปนใครแมความ
ผิดบาปก็ยกใหได"
50 พระองค จึ งตรั สแก ผู หญิ ง
นั้นวา "ความเชื่ อของเจาไดทํา
ใหเจารอด จงไปเปนสุขเถิด"
การประกาศและการรักษา

ในแควนกาลิลี

8ตอมา ภายหลังพระองค
ก็ เสด็ จไปตามทุ กบ านทุ ก

เมือง ทรงประกาศขาวประ-
เสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา
สาวกสิบสองคนนั้นก็อยูกับพระ
องค
2พร อมกับผู หญิ งบางคนที่ มี
วิญญาณชั่ วออกจากนางและที่

(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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หนา 2050ลูกา 8
หายโรคตางๆ คือมารียที่ เรียก
วาชาวมักดาลา ที่ ไดทรงขับผี
ออกจากนางเจ็ดผี
3และโยอั นนาภรรยาของคู ซา
ตนเรือนของเฮโรด และซูซันนา
และผูหญิงอื่ นๆหลายคนที่ เคย
ปรนนิบัติพระองคดวยการถวาย
สิ่งของของเขา

คําอุปมาเกี่ยวกับผูหวาน
(มธ 13:1-23)
(มก 4:1-20)

4 เมื่ อประชาชนเปนอันมากอยู
พรอมกัน และคนกําลังมาหา
พระองคจากทุกเมือง พระองค
จึงตรัสเปนคําอุปมาวา
5 "มี ผู หว านคนหนึ่ งออกไป
หวานเมล็ดพืชของตน และเมื่อ
เขาหวาน เมล็ดพืชนั้นก็ตกตาม
หนทางบาง ถูกเหยียบยํ่า และ
นกในอากาศมากินเสีย
6บางก็ตกที่หิน และเมื่องอกข้ึน
แล วก็ เหี่ ยวแหงไปเพราะที่ ไม
ชื้น
7บางก็ตกที่กลางตนหนาม ตน
หนามก็งอกข้ึ นมาดวยปกคลุม
เสีย
8บางก็ตกที่ดินดี จึงงอกข้ึนเกิด
ผลรอยเทา" ครั้นพระองคตรัส
อยางนั้นแลว จึงทรงรองวา
"ใครมีหูฟงได จงฟงเถิด"
9 เหลาสาวกจึงทูลถามพระองค
วา "คําอุปมานั้นหมายความวา

อยางไร"
10พระองคจึงตรัสวา "ขอความ
ลึ กลั บแห งอาณาจั กรของพระ
เจาทรงโปรดใหทานทั้ งหลายรู
ได แตสําหรับคนอื่นนั้ นไดให
เปนคําอุปมา เพ่ือเมื่อเขาดูก็ไม
เห็น และเมื่อเขาไดยินก็ไมเขา
ใจ
11 คําอุปมานั้นก็อยางนี้ เมล็ด
พืชนั้นไดแกพระวจนะของพระ
เจา
12 ที่ ตกตามหนทางได แก คน
เหลานั้นที่ ไดยิน แลวพญามาร
มาชิ งเอาพระวจนะจากใจของ
เขา เพ่ือไมใหเขาเชื่ อและรอด
ได
13 ซึ่ งตกที่ หิ นนั้ นได แก คน
เหล านั้ นที่ ได ยินแลวก็ รับพระ
วจนะนั้นดวยความปรีดี แตไมมี
ราก เชื่อไดแตชั่วคราว เมื่อถูก
ทดลองเขาก็หลงเสียไป
14 ที่ ตกกลางหนามนั้ นไดแก
คนเหลานั้นที่ ไดยินแลวออกไป
และความปรารภปรารมย ทรัพย
สมบัติ ความสนุกสนานแหง
ชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขา
จึงไมเติบโต
15 และซึ่ งตกที่ ดินดีนั้ นไดแก
คนเหล านั้ นที่ ได ยินพระวจนะ
ดวยใจซื่ อสัตยและใจที่ ดีแลวก็
จดจําไว จึงเกิดผลดวยความ
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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หนา 2051 ลูกา 8
คําอุปมาเกี่ยวกับเทียนท่ีจุดไว

(มธ 5:15-16)
(มก 4:21-23; ลก 11:33)

16 ไมมีผูใดเมื่อจุดเทียนแลวจะ
เอาภาชนะครอบไว หรือวางไว
ใตเตียง แตตั้ งไวที่ เชิงเทียน
เพ่ือคนทั้ งหลายที่ เขามาจะเห็น
แสงสวางได
17 ดวยวาไมมีสิ่งใดที่ซอนไวซึ่ง
จะไมปรากฏแจง และไมมีสิ่งใด
ที่ ปดบังไวซึ่ งจะไม รู จะไมตอง
แพรงพราย
18 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลาย
จะฟ งอย างไรก็ จงเอาใจจดจอ
เพราะว าผู ใดมี อยู แล วจะทรง
เพ่ิมเติมใหแกผูนั้นอีก แตผูใด
ไมมี แมซึ่งเขาคิดวามีอยูนั้นจะ
ทรงเอาไปจากเขา"

มารดาและพวกนองชาย
ของพระเยซู

 ก็เหมือนกับคนอื่นๆ
(มธ 12:46-50)

19 ครั้ งนั้ นมารดาและพวกนอง
ชายของพระองคมาหาพระองค
แต เข าไปถึ งพระองค ไม ได
เพราะคนมาก
20 มีคนทูลพระองควา "มารดา
และนองชายของพระองคยืนอยู
ข างนอกปรารถนาจะพบพระ
องค"
21 แตพระองคตรัสตอบเขาวา
"มารดาของเราและพี่ นองของ

เราคือคนเหลานั้ นที่ ไดฟงพระ
วจนะของพระเจ าและกระทํา
ตาม"
พระเยซูทรงส่ังใหพายุสงบลง

(มธ 8:23-27)
(มก 4:36-41)

22 อยูมาวันหนึ่ งพระองคเสด็จ
ลงเรื อกั บเหล าสาวกของพระ
องค แลวพระองคตรัสแกเขาวา
"ใหเราขามทะเลสาบไปฟากขาง
โนน" เขาก็ถอยเรือออกไป
23 เมื่ อกําลังแลนไป พระองค
ทรงบรรทมหลับ และบังเกิด
พายุกลากลางทะเลสาบ น้ําเขา
เรืออยูนากลัวจะมีอันตราย
24 เขาจึ งมาปลุ กพระองค ว า
"อาจารยเจาขา อาจารยเจาขา
ขาพเจาทั้ งหลายกําลังจะพินาศ
อยูแลว" พระองคจึงทรงตื่นข้ึน
หามลมและคลื่น แลวคลื่นลมก็
หยุดเงียบสงบทีเดียว
25 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ความเชื่อของเจาอยูที่ไหน" เขา
เหล านั้ นกลั วและประหลาดใจ
พูดกันวา "ทานผูนี้ เปนผู ใด
จึงสั่ งบังคับลมและน้ําได และ
ลมกับน้ํานั้นก็เชื่อฟงทาน"

คนคลั่งเพราะถูกผีสิง
ในเมืองกาดารา
(มธ 8:28-34)
(มก 5:1-17)

26 เขาแลนไปถึงแขวงชาวเมือง
(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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หนา 2052ลูกา 8
กาดาราที่อยูตรงขามกาลิลี
27 เมื่อพระองคเสด็จข้ึนบกแลว
มีชายคนหนึ่ งจากเมืองนั้ นมา
พบพระองค คนนั้นมีผีเขาสิงอยู
นานแลว และมิไดสวมเสื้อ มิได
อยู เรือน แตอยูตามอุโมงคฝง
ศพ
28 ครั้นเห็นพระเยซูเขาก็โหรอง
และกราบลงตรงพระพักตรพระ
องค รองเสียงดังวา "ขาแตพระ
เยซูบุตรของพระเจาสูงสุด ขา
พระองคเกี่ ยวของอะไรกับทาน
เลา ขอพระองคอยาทรมานขา
พระองค"
29 (ที่พูดเชนนี้ก็เพราะพระองค
ไดสั่งผีโสโครกใหออกมาจากตัว
คนนั้น ดวยวาผีนั้ นแผลงฤทธิ์
ในตัวเขาบอยๆ และเขาถูกจํา
ดวยโซตรวน แตเขาไดหัก
เครื่องจํานั้นเสีย แลวผีก็นําเขา
ไปในที่เปลี่ยว)
30 ฝายพระเยซูตรัสถามมันวา
"เจาชื่ ออะไร" มันทูลตอบวา
"ชื่ อกอง" ดวยวามีผีหลายตน
เขาสิงอยูในตัวเขา
31 ผีนั้นจึงออนวอนขอพระองค
มิใหสั่งใหมันลงไปยังนรกขุมลึก
32 ตําบลนั้นมีสุกรฝูงใหญกําลัง
หากินอยูที่ ภูเขา ผีเหลานั้ นได
ออนวอนพระองคขออนุญาตให
มันเขาสิงในฝูงสุกร พระองคก็
ทรงอนุญาต

33 ผีเหลานั้นจึงออกมาจากคน
นั้น แลวเขาอยูในตัวสุกร สุกร
ทั้ งฝูงก็ ว่ิ งพุ งกระโดดจากหนา
ผาชันลงไปในทะเลสาบสําลักน้ํา
ตาย
34 ฝ ายคนเลี้ ยงสุ กรเมื่ อเห็ น
เหตุการณที่เกิดข้ึน ตางก็หนีไป
เลาเร่ืองนั้นทั้งในเมืองและนอก
เมือง
35 คนทั้ งหลายจึ งออกไปดู
เหตุการณที่เกิดข้ึน และเมื่อเขา
มาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั้นที่มีผี
ออกจากตัวนุ งหมผามีสติอา-
รมณดี นั่งใกลพระบาทพระเยซู
เขาทั้งหลายก็พากันกลัว
36 ฝายคนทั้งหลายที่ไดเห็น ก็
เล าให เขาทั้ งหลายฟงถึ งเร่ื อง
คนที่ผีสิงไดหายปกติอยางไร
37 ชาวเมืองกาดาราและคนทั้ ง
ปวงที่อยูตามชนบทโดยรอบ จึง
ออนวอนพระองคใหไปเสียจาก
เขา เพราะวาเขากลัวย่ิงนัก พระ
องคจึงเสด็จลงเรือกลับไป
38 คนที่ ผีออกจากตัวนั้ นออน
วอนขอติดตามพระองค แตพระ
เยซูสงเขาออกไป ตรัสสั่งวา
39 "จงกลับไปบานเรือนของตัว
และบอกถึ งเ ร่ื องการใหญ ซึ่ ง
พระเจ าไดทรงกระทําแก เจ า"
แลวคนนั้ นก็ ไปประกาศแกคน
ทั้ งเมืองถึงเหตุการณใหญย่ิ งที่
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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หนา 2053 ลูกา 8
บุตรสาวของไยรัสฟนคืนชีพ

และหญิงผูถูกตอง
ชายฉลองพระองค

(มธ 9:18-26)
(มก 5:22-43)

40 ตอมาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับ
มาแลว ประชาชนก็ตอนรับพระ
องคดวยความยินดี เพราะเขา
ทั้งหลายคอยทาพระองคอยู
41 ดูเถิด มีชายคนหนึ่งชื่อไยรัส
เปนนายธรรมศาลา มากราบลง
ที่พระบาทพระเยซู ออนวอน
พระองคใหเสด็จเขาไปในเรือน
ของเขา
42 เพราะว าเขามี บุตรสาวคน
เดียว อายุประมาณสิบสองป
และบุ ตรสาวนั้ นนอนป วยอยู
เกือบจะตาย เมื่อพระองคเสด็จ
ไปนั้น ประชาชนเบียดเสียดพระ
องค
43 มีผูหญิงคนหนึ่ งเปนโรคตก
เลือดไดสิบสองปมาแลว และ
ไดใชทรัพยทั้ งหมดของเธอเปน
คาหมอ ไมมีผู ใดรักษาใหหาย
ได
44 ผู หญิงนั้ นแอบมาข างหลั ง
ถูกตองชายฉลองพระองค และ
ในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุด
45พระเยซูจึงตรัสถามวา "ใคร
ไดถูกตองเรา" เมื่อคนทั้งหลาย
ไดปฏิเสธ เปโตรกับคนที่ อยู
ดวยกันจึงทูลวา "อาจารยเจาขา

ก็ เป นเพราะประชาชนเบี ยด
เสียดพระองค และพระองคยัง
ทรงถามอีกหรือวา `ใครไดถูก
ตองเรา'"
46 แตพระเยซูตรัสวา "มีผูหนึ่ง
ไดถูกตองเรา เพราะเรารูสึกวา
ฤทธิ์ไดซานออกจากตัวเรา"
47 เมื่อผูหญิงนั้นเห็นวาจะซอน
ตัวไวไมไดแลว เธอก็เขามาตัว
สั่ นกราบลงตรงพระพักตรพระ
องค ทูลพระองคตอหนาคนทั้ง
ปวงวา เธอไดถูกตองพระองค
เพราะเหตุอะไร และไดหาย
โรคในทันใดนั้น
48 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ลูกสาวเอย จงมีกําลังใจเถิด
ความเชื่ อของเจ าไดกระทําให
เจาหายโรคแลว จงไปเปนสุข
เถิด"
49 เมื่อพระองคกําลังตรัสอยู มี
คนหนึ่ งมาจากบ านนายธรรม
ศาลา บอกเขาวา "ลูกสาวของ
ทานตายเสียแลว ไมตองรบกวน
ทานอาจารยตอไป"
50 ฝ ายพระเยซู เมื่ อได ยินจึ ง
ตรัสแกเขาวา "อยากลัวเลย จง
เชื่อเทานั้นและลูกจะหายดี"
51 เมื่ อพระองค เสด็จเขาไปใน
เรือน พระองคไมทรงยอมใหผู
ใดเขาไป เวนแตเปโตร ยากอบ
ยอหน และบิดามารดาของเด็ก
นั้น

(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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หนา 2054ลูกา 8, 9
52 คนทั้ งหลายจึ งรองไห รํ่าไร
เพราะเด็กนั้น แตพระองคตรัส
วา "อยารองไหเลย เขาไมตาย
แตนอนหลับอยู"
53 คนทั้ งปวงก็พากั นหั วเราะ
เยาะพระองค เพราะรูวาเด็กนั้น
ตายแลว
54 ฝ ายพระองคทรงไลคนทั้ ง
หมดออกไป แลวทรงจับมือเด็ก
นั้น ตรัสวา "ลูกเอย จงลุกข้ึน
เถิด"
55 แลวจิตวิญญาณก็กลับเขาใน
เด็กนั้น เขาก็ลุกข้ึนทันที พระ
องค จึงตรัสสั่ งให เอาอาหารมา
ใหเขากิน
56 ฝายบิดามารดาของเด็กนั้นก็
ประหลาดใจ แตพระองคทรง
กําชั บเขาไม ให บอกผู ใดให รู
เหตุการณซึ่งเปนมานั้น
ทรงสงอัครสาวกสิบสองคน

ออกไปประกาศ
(มธ 10:1-42)
(มก 6:7-13)

9พระองคทรงเรียกสาวกสิบ
สองคนของพระองค มา

พรอมกัน แลวทรงประทานให
เขามี อํานาจและสิ ทธิ อํานาจ
เหนื อผี ทั้ งปวงและรั กษาโรค
ตางๆใหหาย
2 แล วพระองค ทรงใช เขาไป
ประกาศอาณาจักรของพระเจา
และรักษาคนปวยเจ็บใหหาย

3พระองคจึงตรัสสั่งเขาวา "อยา
เอาอะไรไปใชตามทาง เชน ไม
เทา หรือยาม หรืออาหาร หรือ
เงิน หรือเสื้อคลุมสองตัว
4และถาเขาไปในเรือนไหน จง
อาศัยอยู ในเรือนนั้ นจนกวาจะ
ไป
5 ผูใดไมตอนรับพวกทาน เมื่อ
ทานจะไปจากเมืองนั้น จงสะบัด
ผงคลีดินจากเทาของทานออก
สอใหเห็นความผิดของเขา"
6 เหลาสาวกจึงออกไปตามเมือง
ตางๆประกาศขาวประเสริฐ และ
รักษาคนปวยเจ็บทุกแหงใหหาย

ความตายของ
ยอหนผูใหรับบัพติศมา

7ฝายเฮโรดเจาเมืองไดยินเรื่อง
เหตุการณทั้งปวงซึ่ งพระองคได
ทรงกระทํานั้น จึงคิดสงสัยมาก
เพราะบางคนว ายอหนเปนข้ึ น
มาจากความตาย
8บางคนก็ ว าเป นเอลี ยาห มา
ปรากฏ คนอื่นวาเปนศาสดา
พยากรณ โบราณกลั บเป นข้ึ น
มาอีก
9 เฮโรดจึงวา "ยอหนนั้นเราได
ตัดศีรษะแลว แตคนนี้ที่ เราได
ยินเหตุการณของเขาอยางนี้ คือ
ผู ใดเลา" แลวเฮโรดจึงหาโอ-
กาสที่จะเห็นพระองค
ทรงเลี้ยงอาหารคนหาพัน

10 ครั้ นอัครสาวกกลับมาแล ว
(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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หนา 2055 ลูกา 9
เขาทูลพระองคถึงบรรดาการซึ่ง
เขาไดกระทํานั้น พระองคจึงพา
เขาไปยังที่ เปลี่ ยวแตลําพังใกล
เมืองที่เรียกวาเบธไซดา
11 แต เมื่ อประชาชนรู แล วจึ ง
ตามพระองคไป พระองคทรง
ตอนรับเขา ตรัสสั่ งสอนเขาถึง
อาณาจักรของพระเจา และทุก
คนที่ ต องการให หายโรคพระ
องคก็ทรงรักษาให
12 ครั้นกําลังจะเย็นแลว สาวก
สิ บสองคนมาทู ลพระองค ว า
"ขอใหประชาชนไปตามเมื อง
ตางๆและชนบทที่อยูแถบนี้ หา
ที่ พั กนอนและหาอาหารรั บ
ประทาน เพราะที่เราอยูนี้เปนที่
เปลี่ยว"
13 แต พระองค ตรั สแก เขาว า
"พวกทานจงเลี้ยงเขาเถิด" เขา
ทูลวา "เราไมมีอะไรมาก มีแต
ขนมป งห ากอนกับปลาสองตัว
เวนเสี ยแต เราจะไปซื้ ออาหาร
สําหรับคนทั้งปวงนี้"
14 เพราะวาคนเหลานั้ นนับแต
ผูชายไดประมาณหาพันคน พระ
องค จึ งสั่ งเหล าสาวกของพระ
องควา "จงใหคนทั้ งปวงนั่ งลง
เปนหมูๆ ราวหมูละหาสิบคน"
15 เขาก็กระทําตาม คือใหคน
ทั้งปวงนั่งลง
16 เมื่ อพระองคทรงรับขนมปง
หากอนกับปลาสองตัวนั้ นแลว

ก็แหงนพระพักตรดูฟาสวรรค
ขอบพระคุณ แลวหักสงใหแก
เหลาสาวก ใหเขาแจกแกประ-
ชาชน
17 เขาไดกินอิ่มทุกคน แลวเขา
เก็บเศษอาหารที่ ยังเหลือนั้นได
สิบสองกระบุง

การยอมรับอันย่ิงใหญ
ของเปโตร

(มธ 16:13-20; มก 8:27)
18 ตอมา เมื่ อพระองคกําลัง
อธิษฐานอยูแตลําพัง เหลาสาวก
อยูกับพระองค พระองคจึงตรัส
ถามเขาวา "คนทั้งปวงพูดกันวา
เราเปนผูใด"
19 เหลาสาวกทูลตอบวา "เขา
วาเปนยอหนผู ให รับบัพติศมา
บางคนวาเปนเอลียาห แตคน
อื่นวาเปนคนหนึ่ งในพวกศาส-
ดาพยากรณ โบราณเป นข้ึ นมา
ใหม"
20 พระองค จึ งตรัสถามเขาว า
"แลวพวกท านเล าวาเราเปนผู
ใด" เปโตรทูลตอบวา "เปนพระ
คริสตของพระเจา"
21 พระองคจึงกําชับสั่ งเขามิให
บอกความนี้แกผูใด

พระคริสตทรงพยากรณ
ถึงความตาย
ของพระองค

ส่ิงท่ีสาวกตองสละ
22 ตรัสวา "บุตรมนุษยจะตอง

(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 2056ลูกา 9
ทนทุ กข ทรมานหลายประการ
พวกผู ใหญ พวกปุโรหิตใหญ
และพวกธรรมาจารยจะปฏิเสธ
ทาน ในที่ สุดทานจะตองถูก
ประหารชีวิต แตในวันที่ สาม
ทานจะทรงถูกชุบใหเปนข้ึนมา
ใหม"
23 พระองค จึ งตรั สแก เขาทั้ ง
หลายวา "ถาผูใดใครจะตามเรา
มา ใหผูนั้นเอาชนะตัวเอง และ
รับกางเขนของตนแบกทุ กวัน
และตามเรามา
24 เพราะวาผู ใดใครจะเอาชีวิต
รอด ผูนั้นจะเสียชีวิต แตผูใดจะ
เสียชีวิตเพราะเห็นแกเรา ผูนั้น
จะไดชีวิตรอด
25 เพราะถ าผู ใดจะไดสิ่ งของ
สิ้นทั้งโลกแตตองเสียตัวของตน
เองหรือถูกทิ้ งเสีย ผูนั้ นจะได
ประโยชนอะไร
26 เพราะถ าผู ใดมี ความอาย
เพราะเราและถ อยคําของเรา
บุ ตรมนุ ษย ก็ จะมี ความอาย
เพราะผู นั้ นเมื่ อท านมาด วย
สงาราศีของทานเอง และของ
พระบิดา และของเหลาทูต
สวรรคบริสุทธิ์
27 แตเราบอกความจริงแกทาน
ทั้งหลายวา มีบางคนที่ ยืนอยูที่
นี่ ซึ่ งยังจะไมรู รสความตายจน
กวาจะไดเห็นอาณาจักรของพระ
เจา"

การจําแลงพระกาย
ของพระคริสต

(มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
28 ตอมา ภายหลังพระองคได
ตรัสคําเหล านั้ นประมาณแปด
วัน พระองคจึงทรงพาเปโตร
ยอหน และยากอบข้ึนไปบน
ภูเขาเพ่ือจะอธิษฐาน
29 ขณะที่ พระองคกําลังอธิษ-
ฐานอยู วรรณพระพักตรของ
พระองคก็เปลี่ยนไป และฉลอง
พระองคก็ขาวเปนมันระยับ
30 ดูเถิด มีชายสองคนสนทนา
อยูกับพระองค คือโมเสส และ
เอลียาห
31 ผูมาปรากฏดวยสงาราศีและ
กลาวถึงการมรณาของพระองค
ซึ่งจะสําเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม
32 ฝายเปโตรกับคนที่ อยู ดวย
นั้นก็งวงเหงาหาวนอน แตเมื่อ
เขาตาสวางข้ึนแลวเขาก็ได เห็น
สงาราศีของพระองค และเห็น
ชายสองคนนั้ นที่ ยืนอยูกับพระ
องค
33 ตอมา เมื่อสองคนนั้นกําลัง
ลาไปจากพระองค เปโตรจึงทูล
พระเยซูวา "พระอาจารยเจาขา
ซึ่ งเราอยูที่ นี่ก็ดี ใหพวกขา
พระองคทําพลับพลาสามหลั ง
สําหรับพระองคหลังหนึ่ ง สํา-
หรับโมเสสหลังหนึ่ ง สําหรับ
เอลียาหหลังหนึ่ง" 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
34 เมื่อเขากําลังพูดคําเหลานี้ มี
เมฆมาคลุมเขาไว และเมื่อเขา
อยูในเมฆนั้นเขาก็กลัว
35 มี พระสุ รเสี ยงออกมาจาก
เมฆนั้นวา "ผูนี้ เปนบุตรที่ รัก
ของเรา จงฟงทานเถิด"
36 เมื่อพระสุรเสียงนั้นสงบแลว
พระเยซูทรงสถิตอยู องค เดียว
เขาทั้งสามก็เก็บเรื่องนี้ ไว และ
ในกาลครั้ งนั้ นเขามิ ได บอก
เหตุการณซึ่งเขาไดเห็นแกผูใด

สาวกเกาคนขาดอํานาจ
พระเยซูทรงขับผีออก

(มธ 17:14-21)
(มก 9:14-29)

37 ตอมาวันรุ งข้ึนเมื่ อพระองค
กั บเหล าสาวกลงมาจากภู เขา
แลว มีคนมากมายมาพบพระ
องค
38 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งในหมู
ประชาชนนั้นรองวา "อาจารย
เจาขา ขอพระองคทรงโปรด
ทอดพระเนตรบุ ตรชายของ
ขาพเจา เพราะวาขาพเจามีบุตร
คนเดียว
39 และ ดูเถิด ผีมักจะเขาสิงเขา
เด็กก็โหรองข้ึนทันที ผีทําให
เด็กนั้นชักดิ้น น้ําลายฟูมปาก
ทําใหตัวฟกช้ํา ไมใครออกจาก
เขาเลย
40 ขาพเจาไดขอเหลาสาวกของ

พระองคใหขับมันออกเสีย แต
เขากระทําไมได"
41พระเยซูตรัสตอบวา "โอ คน
ในยุคที่ ขาดความเชื่ อและมีทิ ฐิ
ชั่ว เราจะตองอยูกับเจาทั้งหลาย
และอดทนเพราะพวกเจ านาน
เทาใด จงพาบุตรของทานมาที่
นี่เถิด"
42 เมื่ อเด็กนั้นกําลังมา ผีก็ทํา
ใหเขาลมชักดิ้นใหญ แตพระ
เยซูตรัสสําทับผีโสโครกนั้นและ
ทรงรักษาเด็กใหหาย แลวสงคืน
ใหบิดาเขา
43 คนทั้ งปวงก็ประหลาดใจนัก
เพราะฤทธิ์ เดชอันใหญ ย่ิ งของ
พระเจา แตเมื่อเขาทั้ งหลายยัง
ประหลาดใจอยูเพราะเหตุการณ
ทั้งปวงซึ่ งพระเยซูไดทรงกระทํา
นั้ น พระองคจึงตรัสแกเหลา
สาวกของพระองควา

พระคริสตทรงพยากรณ
ถึงความตาย

ของพระองคอีก
(มธ 17:22-23; มก 9:30)

44 "จงให คําเหล านี้ เข าหูของ
ทาน เพราะวาบุตรมนุษยจะตอง
ถูกมอบไวในเงื้อมมือของคนทั้ง
หลาย"
45 แตคําเหลานั้น สาวกหาได
เขาใจไม ความก็ถูกซอนไวจาก
เขาเพ่ือเขาจะไมไดเขาใจ และ
เขาไมกลาถามพระองคถึงคํานั้น

(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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หนา 2058ลูกา 9
เด็กเปนแบบอยาง

(มธ 18:1-5)
(มก 9:33-37)

46 แลวเหลาสาวกก็เกิดเถียงกัน
วา ในพวกเขาใครจะเปนใหญที่
สุด
47 ฝายพระเยซูทรงหย่ังรูความ
คิดในใจของเขา จึงใหเด็กคน
หนึ่งยืนอยูใกลพระองค
48 แลวตรัสกับเขาวา "ถาผู ใด
จะรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของ
เรา ผูนั้นก็ไดรับเรา และผูใดได
รับเรา ผูนั้นก็ไดรับพระองคผู
ทรงใชเรามา เพราะวาในพวก
ทานทั้งหลาย ผูใดเปนผูต่ําตอย
ที่สุด ผูนั้นแหละเปนผูใหญ"
49 ฝ ายยอห นทู ลพระองค ว า
"พระอาจารยเจาขา พวกขา
พระองคเห็นผูหนึ่ งขับผีออกใน
พระนามของพระองค และขา
พระองคไดหามเขาเสีย เพราะ
เขาไมตามพวกเรามา"
50พระเยซูตรัสแกเขาวา "อยา
หามเขาเลย เพราะวาผู ใดไม
เปนฝายตอสู เรา ก็เปนฝายเรา
แลว"

จากแควนกาลิลี
ผานแควนสะมาเรีย

51 ตอมา ครั้นจวนเวลาที่พระ
องคจะทรงถูกรับข้ึนไป พระ
องคทรงมุงพระพักตรแนวไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม

52 และพระองคทรงใชผูสงขาว
ลวงหนาไปกอน เขาก็เขาไปใน
หมูบานแหงหนึ่งของชาวสะมา-
เรียเพ่ือจะเตรียมไวใหพระองค
53 ชาวบ านนั้ นไม รั บรองพระ
องค เพราะดูเหมือนวาพระองค
กําลั งทรงมุ งพระพักตร ไปยั ง
กรุงเยรูซาเล็ม
54 และเมื่ อสาวกของพระองค
คือยากอบและยอหนไดเห็นดัง
นั้น เขาทูลวา "พระองคเจาขา
พระองค พอพระทั ยจะให ข า
พระองคขอไฟลงมาจากสวรรค
เผาผลาญเขาเสียอยางเอลียาห
ไดกระทํานั้นหรือ"
55 แต พระองค ทรงเหลี ยวมา
หามปรามเขา และตรัสวา "ทาน
ไมรูวาทานมีจิตใจทํานองใด
56 เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมา
เพ่ือทําลายชีวิตมนุษย แต
มาเพ่ือชวยเขาทั้งหลายใหรอด"
แลวพระองคกับเหลาสาวกก็เลย
ไปที่หมูบานอีกแหงหนึ่ง
ทรงลองใจผูอาสาตามพระองค

(มธ 8:18-22)
57 ตอมาเมื่ อพระองคกับเหลา
สาวกกําลังเดินทางไป มีคนหนึ่ง
ทูลพระองควา "พระองคเจาขา
พระองคเสด็จไปทางไหน ขา
พระองคจะตามพระองคไปทาง
นั้น"
58พระเยซูตรัสแกเขาวา "สุนัข

(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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หนา 2059 ลูกา 9, 10
จ้ิงจอกยังมีโพรง และนกในอา-
กาศก็ยังมีรัง แตบุตรมนุษยไม
มีที่ที่จะวางศีรษะ"
59 พระองคตรัสแกอีกคนหนึ่ ง
วา "จงตามเรามาเถิด" แตคน
นั้นทูลตอบวา "พระองคเจาขา
ขอทรงโปรดใหขาพระองคไปฝง
ศพบิดาขาพระองคกอน"
60 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"ปลอยใหคนตายฝงคนตายของ
เขาเองเถิด แตสวนทานจงไป
ประกาศอาณาจักรของพระเจา"
61 อีกคนหนึ่งทูลวา "พระองค
เจาขา ขาพระองคจะตามพระ
องคไป แตขออนุญาตใหขา
พระองค ไปลาคนที่ อยู ในบ าน
ของขาพระองคกอน"
62 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ผู
ใดเอามือจับคันไถแลวหันหนา
กลับเสีย ผูนั้ นก็ไมสมควรกับ
อาณาจักรของพระเจา"

ทรงสงพยานเจ็ดสิบคน
ออกไปประกาศ
(มธ 9:35-38)
(มธ 10:1-42)

10ภายหลังเหตุการณเหลา
นี้ องคพระผู เปนเจา

ทรงตั้ งสาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไว
และใชเขาออกไปทีละสองคนๆ
ใหลวงหนาพระองคไปกอน ให
เขาไปทุกเมืองและทุกตําบลที่
พระองคจะเสด็จไปนั้น

2พระองคตรัสกับเขาวา "การ
เก็บเกี่ ยวนั้ นเป นการใหญนัก
หนา แตคนงานยังนอยอยู เหตุ
ฉะนั้นพวกทานจงออนวอนพระ
องค ผู ทรงเปนเจาของการเก็บ
เกี่ยวนั้น ใหสงคนงานมาในการ
เก็บเกี่ยวของพระองค
3ไปเถอะ ดูเถิด เราใชทานทั้ง
หลายไปดุจลูกแกะอยูทามกลาง
ฝูงสุนัขปา
4อยาเอาไถเงิน หรือยาม หรือ
รองเทาไป และอยาคํานับผู ใด
ตามทาง
5ถาทานจะเขาไปในเรือนใดๆ
จงพูดกอนวา `ใหความสุขมีแก
เรือนนี้เถิด'
6ถ าลู กแห งสั นติ สุ ขอยู ที่ นั่ น
สันติสุขของทานจะอยูกับเขา ถา
หาไม สันติสุขของทานจะกลับ
อยูกับทานอีก
7จงอาศัยอยูในเรือนนั้น   กิน
และดื่มของซึ่ งเขาจะใหนั้ นดวย
ว าผู ทํางานสมควรจะได รับค า
จางของตน อยาเที่ยวจากเรือน
นี้ไปเรือนโนน
8ถาทานจะเขาไปในเมืองใดๆ
และเขารับรองทานไว จงกินของ
ที่เขาตั้งให
9และจงรักษาคนปวยในเมือง
นั้นใหหาย และแจงแกเขาวา
`อาณาจักรของพระเจ ามาใกล
ทานทั้งหลายแลว'

(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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หนา 2060ลูกา 10
การพิพากษาอยางรุนแรง

(มธ 11:20-24)
10 ถาทานจะเขาไปในเมืองใดๆ
และเขาไมรับรองทานไว จง
ออกไปที่กลางถนนของเมืองนั้น
กลาววา
11 `ถึ งแมผงคลี ดินแห งเมือง
ของเจาทั้ งหลายที่ติดอยูกับเรา
เราก็จะสะบัดออกเปนที่แสดงวา
เราไมเห็นพองกับเจา แตเจาทั้ง
หลายจงเขาใจความนี้ เถิด คือ
อาณาจักรของพระเจามาใกลเจา
ทั้งหลายแลว'
12 เราบอกทานทั้งหลายวา โทษ
ของเมืองโสโดมในวันนั้นจะเบา
กวาโทษของเมืองนั้น
13 วิบัติแกเจา เมืองโคราซิน
วิบัติแกเจา เมืองเบธไซดา
เพราะถ าการมหัศจรรยซึ่ งได
กระทําทามกลางเจาไดกระทําใน
เมืองไทระและเมืองไซดอน คน
ในเมืองทั้ งสองจะไดนุ งหมผา
กระสอบ นั่ งบนข้ีเถา กลับใจ
เสียใหมนานมาแลว
14 แตในการพิพากษานั้น โทษ
ของเมืองไทระและเมืองไซดอน
จะเบากวาโทษของเจา
15 ฝายเจาเมืองคาเปอรนาอุม
ซึ่ งไดถูกยกข้ึนเทียมฟา เจาจะ
ตองลงไปถึงนรกตางหาก
16 ผูที่ฟงทานทั้ งหลายก็ไดฟง
เรา ผูที่เกลียดชังทานทั้งหลายก็

เกลียดชังเรา ผูที่ เกลียดชังเรา
ก็เกลียดชังผูที่ทรงใชเรามา"
ความชื่นชมยินดีท่ีแทจริง

17 ฝายสาวกเจ็ดสิบคนนั้นกลับ
มาดวยความปรีดีทูลวา "พระ
องคเจาขา  ถึงผีทั้งหลายก็ได
อยูใตบังคับของพวกขาพระองค
โดยพระนามของพระองค"
18พระองคตรัสกับเขาทั้งหลาย
วา "เราไดเห็นซาตานตกจาก
สวรรคเหมือนฟาแลบ
19 ดูเถิด เราไดใหพวกทานมี
อํานาจเหยียบงู ร ายและแมลง
ปอง และมีอํานาจใหญย่ิ งกวา
กําลังศัตรู ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะ
ทําอันตรายแกทานไดเลย
20 แตวาอยาเปรมปรีดิ์ ในสิ่ งนี้
คือที่พวกผีอยูใตบังคับของทาน
แตจงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่ อของ
ทานจดไวในสวรรค"
21 ในโมงนั้นเอง พระเยซูทรงมี
ความเปรมปรีดิ์ ในพระวิญญาณ
จึงตรัสวา "โอ ขาแตพระบิดา
ผู เป นเจ าแห งฟ าสวรรค และ
แผนดินโลก ขาพระองคขอบ
พระคุณพระองคที่ พระองค ได
ทรงปดบังสิ่งเหลานี้ ไวจากคนมี
ป ญญาและคนสุ ขุ มรอบคอบ
และไดทรงเปดเผยสิ่งเหลานี้แก
ทารกนอย ขาแตพระบิดา ที่
เปนอยางนั้นก็เพราะเปนที่ชอบ
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
22 พระบิดาของเราไดทรงมอบ
สิ่ งสารพัดใหแกเรา และไมมี
ใครรู ว าพระบุตรเปนผู ใดนอก
จากพระบิดา และไมมีใครรู วา
พระบิดาเปนผู ใดนอกจากพระ
บุตร และผูที่พระบุตรประสงค
จะสําแดงใหรู"
23 พระองคทรงเหลียวหลังไป
ทางเหล าสาวกตรั สเฉพาะแก
พวกเขาวา "นัยนตาทั้ งหลายที่
ไดเห็นการณซึ่งพวกทานไดเห็น
ก็เปนสุข
24 เพราะเราบอกทานทั้ งหลาย
วา ศาสดาพยากรณหลายคน
และกษัตริยหลายองคปรารถ-
นาจะเห็นซึ่ งทานทั้ งหลายเห็น
อยูนี้ แตเขามิเคยไดเห็น และ
อยากจะได ยินซึ่ งทานทั้ งหลาย
ไดยิน แตเขามิเคยไดยิน"
ขอสําคัญท่ีสุดของพระบัญญัติ
25 ดูเถิด มีนักกฎหมายคน
หนึ่ งยืนข้ึนทดลองพระองคทูล
ถามวา "อาจารยเจาขา ขาพเจา
จะตองทําประการใดเพื่ อจะได
ชีวิตนิรันดรเปนมรดก"
26พระองคตรัสตอบเขาวา "ใน
พระราชบั ญญัติ มี คําเขี ยนว า
อยางไร ทานไดอานเขาใจอยาง
ไร"
27 เขาทูลตอบวา "จงรักองค
พระผู เปนเจาผู เปนพระเจาของ

เจาดวยสุดจิตสุดใจของเจา ดวย
สุ ดกําลั งและสิ้ นสุ ดความคิ ด
ของเจา และจงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตนเอง"
28 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ทานตอบถูกแลว จงกระทํา
อยางนั้นแลวทานจะไดชีวิต"
29 แตคนนั้นปรารถนาจะแกตัว
จึงทูลพระเยซูวา "แลวใครเปน
เพ่ือนบานของขาพเจา"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
ชาวสะมาเรียท่ีดี

30พระเยซูตรัสตอบวา "มีชาย
คนหนึ่ งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
จะไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูก
พวกโจรปลน โจรนั้นไดแยงชิง
เสื้อผาของเขาและทุบตี แลวก็
ละทิ้งเขาไวเกือบจะตายแลว
31 เผอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินลง
ไปทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นก็เดิน
เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง
32 คนหนึ่ งในพวกเล วี ก็ ทํา
เหมือนกัน เมื่ อมาถึงที่ นั่ น
และเห็นแลวก็เลยไปเสียอีกฟาก
หนึ่ง
33 แตชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเมื่อ
เดินมาถึงคนนั้น ครั้นเห็นแลว
ก็มีใจเมตตา
34 เข าไปหาเขาเอาผ าพันบาด
แผลให พลางเอาน้ํามันกับน้ํา
องุ นเทใสบาดแผลนั้น แลวให
เขาข้ึนข่ีสัตวของตนเองพามาถึง

(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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โรงแรมแหงหนึ่ ง และรักษา
พยาบาลเขาไว
35 วันรุงข้ึนเมื่อจะไป เขาก็เอา
เงิ นสองเดนาริ อั นมอบให เจ า
ของโรงแรม บอกเขาวา `จง
รักษาเขาไวเถิด และเงินที่ จะ
เสียเกินนี้ เมื่อกลับมาฉันจะใช
ให'
36 ในสามคนนั้น ทานคิดเห็น
วา คนไหนปรากฏวาเปนเพ่ือน
บานของคนที่ถูกพวกโจรปลน"
37 เขาทูลตอบวา "คือคนนั้น
แหละที่ไดแสดงความเมตตาแก
เขา" พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา
"ทานจงไปทําเหมือนอยางนั้ น
เถิด"

มารธาและมารีย
38 และตอมา เมื่อพระองคกับ
เหลาสาวกกําลังเดินทางไป พระ
องคจึงทรงเขาไปในหมูบานแหง
หนึ่ง มีผูหญิงคนหนึ่งชื่อมารธา
ตอนรับพระองคไวในเรือนของ
เธอ
39 มารธามี น องสาวชื่ อมารี ย
มารียก็นั่ งใกลพระบาทพระเยซู
ฟงถอยคําของพระองคดวย
40 แตมารธายุงในการปรนนิบัติ
มากจึงมาทูลพระองควา "พระ
องคเจาขา พระองคไมสนพระ
ทัยหรือ ซึ่งนองสาวของขาพระ
องคปลอยใหขาพระองคทําการ
ปรนนิบัติแตคนเดียว ขอพระ

องคสั่งเขาใหมาชวยขาพระองค
เถิด"
41 แตพระเยซูตรัสตอบเธอวา
"มารธา มารธา เอย เธอกระวน
กระวายและรอนใจดวยหลายสิ่ง
นัก
42 สิ่ งซึ่ งตองการนั้น มีแตสิ่ ง
เดียว มารียไดเลือกเอาสวนดี
นั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม
ได"

คําอธิษฐานของ
องคพระผูเปนเจา

11ต อมาเมื่ อพระองคทรง
อธิษฐานอยูในที่แหงหนึ่ง

พอจบแลวสาวกของพระองคคน
หนึ่ งทูลพระองควา "พระองค
เจาขา ขอสอนพวกขาพระองค
ใหอธิษฐาน เหมือนยอหนได
สอนพวกศิษยของตน"
2พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"เมื่ อทานอธิษฐานจงวา `ขา
แตพระบิดาของขาพระองคทั้ ง
หลาย ผู สถิตในสวรรค ขอ
ใหพระนามของพระองค เปนที่
เคารพสักการะ ขอใหอาณาจักร
ของพระองคมาตั้ งอยู น้ําพระ
ทัยของพระองคสําเร็จในสวรรค
อยางไร ก็ใหสําเร็จบนแผนดิน
โลกเหมือนกันอยางนั้น
3ขอทรงโปรดประทานอาหาร
ประจํา วั นแก ข าพระองค ทั้ ง
หลายทุกๆวัน

(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 ขอทรงโปรดยกบาปผิดของ
ขาพระองคทั้ งหลาย ดวยวาขา
พระองคยกความผิดของทุกคน
ที่ทําผิดตอขาพระองคนั้ น ขอ
อยาทรงนําขาพระองคเขาไปใน
การทดลอง แตขอใหขาพระองค
พนจากความชั่วราย'"

คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับ
การอธิษฐาน

5พระองคตรัสแกเขาวา "ผู ใด
ในพวกทานมีมิตรสหายคนหนึ่ง
และจะไปหามิ ตรสหายนั้ นใน
เวลา เที่ ยงคื นพู ดกั บเขาว า
`เพ่ือนเอย ขอใหฉันยืมขนมปง
สามกอนเถิด
6 เพราะเพ่ื อนของฉันคนหนึ่ ง
เพ่ิงเดินทางมาหาฉัน และฉันไม
มีอะไรจะใหเขารับประทาน'
7ฝายมิตรสหายที่ อยู ขางในจะ
ตอบวา `อยารบกวนฉันเลย
ประตูก็ปดเสียแลว ทั้งพวกลูกก็
นอนรวมเตียงกับฉันแลว ฉันจะ
ลุกข้ึนหยิบใหทานไมได'
8 เราบอกทานทั้ งหลายวา แม
เขาจะไมลุกข้ึ นหยิบใหคนนั้ น
เพราะเปนมิตรสหายกัน แตวา
เพราะวิงวอนมากเขา เขาจึงจะ
ลุกข้ึนหยิบใหตามที่เขาตองการ
9 เราบอกทานทั้งหลายวา จงขอ
แลวจะได จงหาแลวจะพบ จง
เคาะแลวจะเปดใหแกทาน
10 เพราะวาทุกคนที่ ขอก็จะได

ทุกคนที่ แสวงหาก็จะพบ และ
ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา
11 มีผูใดในพวกทานที่ เปนบิดา
ถาบุตรขอขนมปงจะเอากอนหิน
ใหเขาหรือ หรือถาขอปลาจะเอา
งูใหเขาแทนปลาหรือ
12 หรือถาเขาขอไข จะเอา
แมลงปองใหเขาหรือ
13 เพราะฉะนั้น ถาทานทั้ ง
หลายเองผูเปนคนชั่ว ยังรูจักให
ของดีแกบุตรของตน ย่ิงกวานั้น
สักเทาใด พระบิดาของทานผู
ทรงสถิตในสวรรคจะทรงประ-
ทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่
ขอตอพระองค"
พระเยซูทรงถูกกลาวหาวา
ขับผีออกโดยเบเอลเซบูล

(มธ 12:22-37)
14พระองคทรงขับผีใบอยู และ
ตอมาเมื่อผีออกแลว คนใบจึง
พูดได และประชาชนก็ประ-
หลาดใจ
15 แตบางคนในพวกเขาพูดวา
"คนนี้ ขับผีออกไดโดยใชอํานาจ
ของเบเอลเซบูลนายผีนั้น"
16 คนอื่นๆทดลองพระองคโดย
ขอจากพระองค ให เห็ นหมาย
สําคัญจากสวรรค
17 แตพระองคทรงทราบความ
คิดของเขา จึงตรัสกับเขาวา
"ราชอาณาจักรใดๆซึ่ งแตกแยก
กันเองก็จะรกรางไป ครัวเรือน

(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 งแตกแยกกับครัวเรือนก็
จะลมสลาย
18 และถ าซาตานแก งแย งกั น
ระหวางมันเอง อาณาจักรของ
มันจะตั้ งอยูอยางไรได เพราะ
ทานทั้งหลายวาเราขับผีออกโดย
เบเอลเซบูล
19 ถาเราขับผีออกโดยเบเอล-
เซบูลนั้น พวกพองของทานทั้ง
หลายขับมันออกโดยอํานาจของ
ใครเลา เหตุฉะนั้นพวกพองของ
ท านเองจะเป นผู ตั ดสิ นกล าว
โทษพวกทาน
20 แตถ าเราขับผีออกดวยนิ้ ว
พระหัตถของพระเจา อาณาจักร
ของพระเจาก็มาถึงทานแลว
21 เมื่อผูมีกําลังมากคนหนึ่งถือ
อาวุธเฝาบานของตนอยู สิ่งของ
ของเขาก็ปลอดภัย
22 แต เมื่ อคนมีกําลั งมากกว า
เขามาตอสูชนะเขา คนนั้นก็ชิง
เอาเครื่ องอาวุธที่ เขาได วางใจ
นั้นไปเสีย แลวแบงปนของที่เขา
ไดริบเอาไปนั้น
23 ผูที่ ไมอยูฝายเราก็เปนปฏิ-
ปกษตอเรา และผูที่ไมรวบรวม
ไวกับเราก็เปนผูกระทําใหกระ-
จัดกระจายไป
การกลับเน้ือกลับตัวเปนคนดี

แตยังไมมีความรอด
(มธ 12:43-45)

24 เมื่ อผีโสโครกออกมาจากผู

ใดแลว มันก็ทองเที่ ยวไปในที่
กันดารเพ่ื อแสวงหาที่ หยุดพัก
และเมื่ อไมพบมันจึ งกล าวว า
`ขาจะกลับไปยังเรือนของขาที่
ไดออกมานั้น'
25 และเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้น
กวาดและตกแตงไวแลว
26 มันจึงไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผี
รายกวามันเอง แลวก็เขาไป
อาศัยอยูที่ นั่น และในที่ สุดคน
นั้นก็เลวรายกวาตอนแรก"
27 ตอมาเมื่อพระองคยังตรัสคํา
เหลานั้ น มีผูหญิงคนหนึ่ งใน
หมูประชาชนรองทูลพระองควา
"ครรภซึ่ งปฏิสนธิพระองคและ
หัวนมที่พระองคเสวยนั้นก็เปน
สุข"
28 แตพระองคตรัสวา "มิใชเชน
นั้น แตคนทั้งหลายที่ไดยินพระ
วจนะของพระเจา และไดถือ
รักษาพระวจนะนั้นไว ก็เปนสุข"

หมายสําคัญของโยนาห
(มธ 12:39-42)

29 เมื่ อคนทั้ งปวงประชุมแนน
ข้ึน พระองคตั้งตนตรัสวา "คน
ยุคนี้ เปนคนชั่ว มีแตแสวงหา
หมายสําคัญ และจะไมโปรดให
หมายสําคัญแกเขา เวนไวแต
หมายสําคัญของโยนาหศาสดา
พยากรณเทานั้น
30 ดวยวาโยนาหได เปนหมาย
สําคั 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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บุตรมนุษยจะเปนหมายสําคัญ
แกคนยุคนี้ฉันนั้น
31 นางกษัตริยฝายทิศใตจะลุก
ข้ึนในวันพิพากษาพรอมกับคน
ยุคนี้และจะกลาวโทษคนในยุคนี้
ดวยว าพระนางนั้ นไดมาจากที่
สุ ดปลายแผ นดิ นโลกเพ่ื อจะ
ฟงสติปญญาของซาโลมอน และ
ดูเถิด ซึ่งใหญกวาซาโลมอนก็มี
อยูที่นี่
32 ชนชาวนีนะเวหจะลุกข้ึนใน
วันพิพากษาพรอมกับคนยุคนี้
และจะกล าวโทษคนในยุ คนี้
ด วยว าชาวนี นะเวห ได กลั บใจ
ใหม เพราะคําประกาศของโย-
นาห  และดูเถิด ซึ่งใหญกวาโย-
นาหมีอยูที่นี่

จงใหแสงสวางของตน
สองออกไป

(มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
33 ไมมีผูใดเมื่อจุดเทียนแลวจะ
ตั้ งไวในที่ กําบัง หรือเอาถัง
ครอบไว แตตั้ งไวบนเชิงเทียน
เพ่ือคนทั้ งหลายที่ เขามาจะเห็น
แสงสวางได
34 ตาเปนประทีปของร างกาย
เหตุฉะนั้นเมื่อตาของทานดี ทั้ง
ตัวก็เต็มไปดวยความสวาง แต
เมื่ อตาของทานชั่ ว ทั้ งตัวของ
ทานก็เต็มไปดวยความมืด
35 เหตุฉะนั้น จงระวังใหดีไม
ใหความสวางซึ่ งอยู ในทานเปน

ความมืดนั่นเอง
36 เหตุฉะนั้น ถากายทั้งสิ้นของ
ทานเต็มดวยความสวาง ไมมีที่
มืดเลย ก็จะสวางตลอด เหมือน
อยางแสงสวางของเทียนที่ สอง
มาใหทาน"
37 เมื่อพระองคยังตรัสอยู คน
หนึ่ งในพวกฟาริสีออนวอนพระ
องคใหเสวยกับเขา พระองคจึง
เสด็จเขาไปทรงเอนพระกายลง
38 ฝ ายคนฟาริสี เมื่ อเห็นพระ
องค มิ ได ทรงล างก อนเสวยก็
ประหลาดใจ
รูปแบบแหงความชอบธรรมที่
ปรากฏเทาน้ันก็ยังไมเพียงพอ
39 องคพระผู เป นเจ าตรั สกับ
เขาวา "เจาพวกฟาริสียอมชําระ
ถวยชามภายนอก แตภายใน
ของเจ าเต็ มไปด วยความโลภ
และความชั่วราย
40 คนโฉดเขลา ผูที่ไดสรางภาย
นอกก็ ไดสรางภายในดวยมิ ใช
หรือ
41 แตจงใหทานตามซึ่งเจามีอยู
ภายใน และดูเถิด สิ่งสารพัดก็
บริสุทธิ์แกเจาทั้งหลาย
42 แตวิบัติแกเจา พวกฟาริสี
ดวยวาพวกเจาถวายสิบชักหนึ่ ง
ของสะระแหนและขมิ้ นและผัก
ทุกอยาง และไดละเวนการ
พิพากษาและความรักของพระ
เจาเสีย สิ่งเหลานั้นพวกเจาควร

(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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ไดกระทําอยูแลว แตสิ่ งอื่นนั้น
ก็ไมควรละเวนดวย
43 วิบัติแกเจา พวกฟาริสี ดวย
วาพวกเจาชอบที่นั่ งอันมีเกียรติ
ในธรรมศาลาและชอบให เขา
คํานับที่กลางตลาด
44 วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด
ดวยวาเจาทั้งหลายเปนเหมือนที่
ฝงศพซึ่ งมิไดปรากฏ และคน
ที่ เดินเหยียบที่ นั่ นก็ ไม รู ว ามี
อะไร"

ทรงตําหนิ
นักกฎหมาย

การพิพากษาแกคนยุคน้ี
45 นักกฎหมายคนหนึ่ งทูลพระ
องควา "อาจารยเจาขา ซึ่ ง
ทานวาอยางนั้น ทานก็ติเตียน
พวกเราดวย"
46พระองคตรัสวา "วิบัติแกเจา
พวกนักกฎหมายดวย เพราะ
พวกเจาเอาของหนักที่ แบกยาก
นักวางบนมนุษย แตสวนพวก
เจาเองก็ไมจับตองของหนักนั้น
เลยแมแตนิ้วเดียว
47 วิบัติแกเจาทั้ งหลาย เพราะ
เจ าก ออุ โมงค ฝ งศพของพวก
ศาสดาพยากรณ และบรรพบุรุษ
ของเจาเองก็ไดฆาศาสดาพยา-
กรณนั้น
48 ดังนั้ นพวกเจาจึงเปนพยาน
วา เจาเห็นชอบในการของ

บรรพบุรุษของเจา ดวยวาเขา
ไดฆาพวกศาสดาพยากรณนั้ น
แลวพวกเจาก็กออุโมงคฝงศพ
ให
49 เหตุฉะนั้น พระปญญาของ
พระเจาก็ตรัสดวยวา `เราจะใช
พวกศาสดาพยากรณและอัคร-
สาวกไปหาเขา และเขาจะฆาเสีย
บาง และขมเหงบาง'
50 เพ่ือคนยุคนี้แหละจะตองรับ
ผิดชอบในเรื่ องโลหิตของบรร-
ดาศาสดาพยากรณ ซึ่งตองไหล
ออกตั้งแตแรกสรางโลก
51 คือตั้ งแตโลหิตของอาแบล
จนถึงโลหิตของเศคาริยาหที่ถูก
ฆาตายระหวางแทนบูชากับพระ
วิหาร เราบอกความจริงแกทาน
ทั้งหลายวา  คนยุคนี้จะตองรับ
ผิดชอบในโลหิตนั้น
52 วิบัติแกเจา พวกนักกฎ-
หมาย ดวยวาเจาไดเอาลูก
กุญแจแหงความรู ไปเสีย คือ
พวกเจาเองก็ไมเขาไป และคนที่
กําลังเขาไปนั้นเจาก็ไดขัดขวาง
ไว"
53 เมื่อพระองคยังตรัสคําเหลา
นั้นแกเขา พวกธรรมาจารยและ
พวกฟาริสีก็ ตั้ งตนย่ั วเย าพระ
องคอยางรุนแรง หมายใหตรัส
ตอไปหลายประการ
54 คอยหวังจับผิดในพระดํารัส
ของพระองค เพ่ือเขาจะฟอง

(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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พระองคได

เชื้อของพวกฟาริสี

12ในระหว างนั้ นคนเป น
อั นมากนับไม ถ วนชุ ม

นุมเบียดเสียดกันอยู พระองค
ทรงตั้ งต นตรั สกั บเหล าสาวก
ของพระองคกอนวา "ทานทั้ ง
หลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสี
ซึ่งเปนความหนาซื่อใจคด
2 เพราะวาไมมีสิ่ งใดปดบังไวที่
จะไมตองเปดเผย หรือการลับที่
จะไมเผยใหประจักษ
3 เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่ งพวก
ทานไดกลาวในที่มืดจะไดยินใน
ที่สวาง และซึ่งไดกระซิบในหูที่
หองสวนตัวจะตองประกาศบน
ดาดฟาหลังคาบาน
4มิตรสหายของเราเอย เราบอก
ทานทั้งหลายวา อยากลัวผูที่ฆา
ไดแตกาย และภายหลังไมมี
อะไรที่จะทําไดอีก
5แตเราจะเตือนใหทานรูวาควร
จะกลัวผู ใด จงกลัวพระองคผู
ทรงฆ าแล วก็ ยั งมี ฤทธิ์ อํานาจ
ที่จะทิ้งลงในนรกได แทจริงเรา
บอกทานวา จงกลัวพระองคนั้น
แหละ
6นกกระจอกหาตัวเขาขายสอง
บาทมิใชหรือ และนกนั้นแมสัก
ตัวเดียว พระเจามิไดทรงลืมเลย
7ถึงผมของทานทั้ งหลายก็ทรง
นับไวแลวทุกเสน เหตุฉะนั้น

อยากลัวเลย ทานทั้ งหลายก็
ประเสริฐกวานกกระจอกหลาย
ตัว
8และเราบอกทานทั้ งหลายดวย
วา ผู ใดที่ จะรับเราตอหนา
มนุษย บุตรมนุษยก็จะรับผูนั้น
ตอหนาเหลาทูตสวรรคของพระ
เจาดวย
9 แต ผู ที่ ปฏิ เสธเราต อหน า
มนุษย เราจะปฏิเสธผูนั้ นตอ
หนาเหลาทูตสวรรคของพระเจา
10 ผู ใดจะกล าวร ายต อบุ ตร
มนุษย จะทรงโปรดยกโทษใหผู
นั้นได แตถาผู ใดจะกลาวหมิ่น
ประมาทตอพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงโปรดยกโทษให ผู นั้ นไม
ได
11 เมื่ อเขาพาพวกท านเข าใน
ธรรมศาลา หรือตอหนาเจา
เมือง และผูที่มีอํานาจ อยา
กระวนกระวายวาจะตอบอยางไร
หรืออะไร หรือจะกลาวอะไร
12 เพราะว าพระวิญญาณบริ-
สุทธิ์จะทรงโปรดสอนทานในเว-
ลาโมงนั้นเองวา ทานควรจะพูด
อะไรบาง"
13 และมี ผู หนึ่ งในหมู คนทู ล
พระองควา "อาจารยเจาขา ขอ
สั่งพ่ีชายของขาพเจาใหแบงมร-
ดกใหกับขาพเจา"
14 แตพระองคตรัสตอบเขาวา
"บุรุษเอย ใครไดตั้ งเราใหเปน

(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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ตุลาการ หรือเปนผู แบงมรดก
ใหทาน"
15 แลวพระองค จึงตรัสแก เขา
ทั้งหลายวา "จงระวังและเวนเสีย
จากความโลภ เพราะวาชีวิตของ
บุคคลใดๆมิ ไดอยู ในของบริ-
บูรณซึ่งเขามีอยูนั้น"
คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง

16 และพระองคจึงตรัสคําอุปมา
เร่ืองหนึ่งใหเขาฟงวา "ไรนาของ
เศรษฐีคนหนึ่ งเกิดผลบริ บูรณ
มาก
17 เศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจวา
`เราจะทําอยางไรดี เพราะวาเรา
ไมมีที่ที่จะเก็บผลของเรา'
18 เขาจึงคิดวา `เราจะทําอยาง
นี้ คือจะรื้ อยุ งฉางของเราเสีย
และจะสรางใหมใหโตข้ึน แลว
เราจะรวบรวมขาวและสมบัติทั้ง
หมดของเราไวที่นั่น
19 แลวเราจะวาแกจิตใจของเรา
วา "จิตใจเอย เจามีทรัพยสมบัติ
มากเก็บไวพอหลายป จงอยู
สบาย กิน ดื่ม และร่ืนเริงเถิด"'
20 แต พระเจ าตรั สแก เขาว า
`เจาคนโง ในคืนวันนี้ ชี วิตของ
เจ าจะตองเรี ยกเอาไปจากเจ า
แลวของซึ่ งเจาไดรวบรวมไวนั้น
จะเปนของใครเลา'
21 คนที่ ส่ําสมทรัพยสมบัติ ไว
สําหรับตัว และมิไดมั่งมีจําเพาะ
พระเจาก็เปนเชนนั้นแหละ"

22 และพระองค ตรัสกับเหล า
สาวกของพระองควา "เหตุฉะ-
นั้นเราบอกทานทั้งหลายวา อยา
กระวนกระวายถึงชีวิตของตนวา
จะเอาอะไรกิน และอยากระวน
กระวายถึงรางกายของตนวาจะ
เอาอะไรนุงหม
23 เพราะวาชี วิตสําคัญย่ิ งกว า
อาหาร และรางกายสําคัญย่ิง
กวาเครื่องนุงหม
24 จงพิจารณาดูอีกา มันมิได
หวาน มิไดเกี่ยว และมิไดมียุง
หรือฉาง แตพระเจายังทรงเลี้ยง
มันไว ทานทั้งหลายก็ประเสริฐ
กวานกมากทีเดียว
25 มีใครในพวกทาน โดยความ
กระวนกระวายอาจตอความสูง
ให ยาวออกไปอี กศอกหนึ่ งได
หรือ
26 เหตุฉะนั้น ถาสิ่งเล็กนอยที่
สุดยังทําไมได ทานยังจะกระวน
กระวายถึงสิ่งอื่นทําไมอีกเลา
27 จงพิจารณาดอกไมวา มัน
งอกเจริญข้ึนอยางไร มันไมทํา
งาน มันไมปนดาย แตเราบอก
ทานทั้ งหลายวา ซาโลมอนเมื่อ
บริบูรณดวยสงาราศี ก็มิได
ทรงเครื่องงามเทาดอกไมนี้ดอก
หนึ่ง
28 แม ว าพระเจ าทรงตกแต ง
หญาที่ทุงนาอยางนั้น ซึ่งเปนอยู
วันนี้และรุงข้ึนตองทิ้งในเตาไฟ

(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 ผูที่มีความเชื่อนอย พระองค
จะทรงตกแต งทานมากย่ิ งกว า
นั้นสักเทาใด
29 ทานทั้ งหลายอยาเสาะหาวา
จะกินอะไรดี หรือจะดื่มอะไร
และอยามีใจสงสัยเลย
30 เพราะว าคนทุกประเทศทั่ ว
โลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต
ว าพระบิ ดาของท านทั้ งหลาย
ทรงทราบแลววาทานตองการสิ่ง
เหลานี้
31 แตทานทั้ งหลายจงแสวงหา
อาณาจักรของพระเจา แลวจะ
ทรงเพ่ิมเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให
แกทาน
32 ฝูงแกะเล็กนอยเอย อยา
กลัวเลย เพราะวาพระบิดาของ
ท านชอบพระทั ยที่ จะประทาน
อาณาจักรนั้นใหแกทาน
33 จงขายของที่ทานมีอยูและทํา
ทาน จงกระทําถุงใสเงินสําหรับ
ตนซึ่ งไมรู เกา คือใหมีทรัพย
สมบัติไวในสวรรคซึ่ งไม เสื่ อม
สูญไป ที่ ขโมยมิไดเขามาใกล
และที่ตัวมอดมิไดทําลายเสีย
34 เพราะว าทรัพยสมบัติของ
ทานอยูที่ ไหน ใจของทานก็อยู
ที่นั่นดวย

เราควรจะคอยทา
การเสด็จกลับมาของพระเยซู

35 ทานทั้ งหลายจงคาดเอวของ
ทานไว และใหตะเกียงของทาน

จุดอยู
36 พวกทานเองจงเหมือนคนที่
คอยรับนายของตน เมื่อนายจะ
กลับมาจากงานสมรส เพ่ือเมื่อ
นายมาเคาะประตูแลว เขาจะ
เปดใหนายทันทีได
37 ผู รับใชซึ่ งนายมาพบกําลั ง
คอยเฝาอยูก็เปนสุข เราบอก
ความจริ งแก ท านทั้ งหลายว า
นายนั้นจะคาดเอวไวและใหผูรับ
ใช เหลานั้ นเอนกายลงและนาย
นั้นจะมาปรนนิบัติเขา
38 ถานายมาเวลาสองยามหรือ
สามยาม และพบผู รับใชอยู
อยางนั้น ผู รับใชเหลานั้ นก็จะ
เปนสุข
39 ใหเขาใจอยางนี้ เถอะวา ถา
เจาของบานลวงรู ไดวาขโมยจะ
มาเวลาไหน เขาจะตื่นอยูและ
ระวังไมใหทะลวงเรือนของเขา
ได
40 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
เตรียมตัวไวใหพรอมดวยเพราะ
บุตรมนุษยเสด็จมาในโมงที่ทาน
ไมคิดไมฝน"
41 ฝ ายเปโตรทู ลพระองค ว า
"พระองคเจาขา พระองคไดตรัส
คําอุปมานั้นแกพวกขาพระองค
หรือ หรือตรัสแกคนทั้งปวง"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
คนตนเรือนสัตยซ่ือ

42 องคพระผู เป นเจ าตรั สว 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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หนา 2070ลูกา 12
"ใครเปนคนตนเรื อนสั ตย ซื่ อ
และฉลาด ที่นายไดตั้งไวเหนือ
พวกคนใช สําหรั บแจกอาหาร
ตามเวลา
43 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยู
อยางนั้น ผู รับใชผูนั้นก็จะเปน
สุข
44 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา นายจะตั้งเขาไวใหดูแล
บรรดาขาวของทั้งสิ้นของทาน
45 แตถาผู รับใชนั้นจะคิดในใจ
วา `นายของขาคงจะมาชา' แลว
จะตั้ งตนโบยตีผู รับใชชายหญิง
และกินดื่มเมาไป
46 นายของผูรับใชผูนั้นจะมาใน
วันที่ เขาไมคิด ในโมงที่ เขาไมรู
และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทั้ ง
จะขับไลเขาใหไปอยูกับคนที่ ไม
เชื่อ
47 ผู รับใชนั้ นที่ ได รู น้ําใจของ
นาย และมิไดเตรียมตัวไว มิได
กระทําตามน้ําใจนาย จะตองถูก
เฆี่ยนมาก
48 แตผูที่มิไดรู แลวไดกระทํา
สิ่ งซึ่ งสมจะถูกเฆี่ ยน ก็จะถูก
เฆี่ยนนอย ผู ใดไดรับมาก จะ
ตองเรียกเอาจากผูนั้นมาก และ
ผู ใดได รับฝากไวมากก็จะตอง
ทวงเอาจากผูนั้นมาก

พระคริสตเสด็จมา
เพื่อใหเกิดการแตกแยกกัน

49 เรามาเพ่ื อจะทิ้ งไฟลงบน

แผนดินโลก และเราจะปรารถ-
นาอะไรเลา ถาหากไฟนั้นไดติด
ข้ึนแลว
50 เราจะตองรับบัพติศมาอยาง
หนึ่ง เราเปนทุกขมากจนกวาจะ
สําเร็จ
51 ทานทั้ งหลายคิดวา เรามา
เพ่ือจะให เกิดสันติภาพในโลก
หรือ เราบอกทานวา มิใช แตจะ
ใหแตกแยกกันตางหาก
52 ดวยว าตั้ งแตนี้ ไปหาคนใน
เรือนหนึ่ งก็จะแตกแยกกัน คือ
สามตอสองและสองตอสาม
53 พอจะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพอ
แมจากลูกสาว และลูกสาวจาก
แม แมสามีจากลูกสะใภ และ
ลูกสะใภจากแมสามี"
54 และพระองคตรัสกับประชา
ชนอีกวา "เมื่อทานทั้งหลายเห็น
เมฆเกิดข้ึนในทิศตะวันตก ทาน
ก็กลาวทันทีวา `ฝนจะตก' และ
ก็เปนอยางนั้นจริง
55 เมื่อทานเห็นลมพัดมาแตทิศ
ใต ทานก็วา `จะรอนจัด' และ
ก็เปนจริง
56 เจาคนหนาซื่อใจคด เจาทั้ง
หลายรู จักวิจัยความเปนไปของ
แผนดินและทองฟา แตเหตุไฉน
พวกเจาวิจัยความเปนไปของยุค
นี้ไมได
57 เหตุไฉนเจาทั้ งหลายไมตัด

(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

 42_luk.pub 
 page 47

 Friday, December 09, 2005 14:00 



หนา 2071 ลูกา 12, 13
สินเอาเองวาสิ่งไรเปนสิ่งที่ถูก
58 เพราะเมื่ อเจ ากับโจทกพา
กันไปหาผูพิพากษา จงอุตสาห
หาชองที่จะปรองดองกับเขาเมื่อ
ยังอยูกลางทาง เกลือกวาเขาจะ
ฉุดลากเจาเขาไปถึงผู พิพากษา
และผู พิพากษาจะมอบเจาไวกับ
ผู คุม และผู คุมจะขังเจาไวใน
เรือนจํา
59 เราบอกเจาวา เจาจะออก
จากที่ นั่ นไม ไดจนกวาจะไดใช
หนี้ครบทุกสตางค"

กลับใจ
หรือพินาศ

13ขณะนั้น มีบางคนอยู
ที่ นั่ นเลาเร่ื องชาวกาลิลี

ซึ่ งปลาตเอาโลหิตของเขาระคน
กับเครื่ องบูชาของเขา ใหพระ
องคฟง
2พระเยซู จึ งตรั สตอบเขาว า
"ท านทั้ งหลายคิดวาชาวกาลิลี
เหลานั้นเปนคนบาปย่ิงกวาชาว
กาลิลีอื่นๆทั้งปวง เพราะวาเขา
ไดทุกขทรมานอยางนั้นหรือ
3 เราบอกทานทั้ งหลายวา มิใช
แตถาทานทั้ งหลายมิไดกลับใจ
เสียใหมก็จะตองพินาศเหมือน
กัน
4หรือสิบแปดคนนั้นซึ่งหอรบที่
สิโลอัมไดพังทับเขาตายเสียนั้น
ทานทั้ งหลายคิดวา เขาเปนคน
บาปย่ิงกวาคนทั้งปวงที่อาศัยอยู

ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ
5 เราบอกทานทั้ งหลายวา มิใช
แตถาทานทั้ งหลายมิไดกลับใจ
เสี ยใหม จะต องพินาศเหมื อน
กัน"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
ตนมะเดื่อท่ีไรผล

(อสย 5:1-7)
(มธ 21:18-20)

6พระองคตรัสคําอุปมาตอไปนี้
วา "คนหนึ่งมีตนมะเดื่อตนหนึ่ง
ปลูกไวในสวนองุนของตน และ
เขามาหาผลที่ตนนั้นแตไมพบ
7 เขาจึ งว าแก คนที่ รั กษาสวน
องุนวา `ดูเถิด เรามาหาผลที่ตน
มะเดื่อนี้ไดสามปแลว แตไมพบ
จงโคนมันเสีย จะใหดินรกไป
เปลาๆทําไม'
8แตผู รักษาสวนองุนตอบเขาวา
`นายเจาขา ขอเอาไวปนี้อีก ให
ขาพเจาพรวนดินเอาปุยใส
9แลวถามันเกิดผลก็ดีอยู ถาไม
เกิดผล ภายหลังทานจงโคนมัน
เสีย'"

ทรงรักษา
หญิงคนหน่ึง
ในวันสะบาโต

10 พระองค ทรงสั่ งสอนอยู ที่
ธรรมศาลาแหงหนึ่ งในวันสะ-
บาโต
11 และดูเถิด มีหญิงคนหนึ่งซึ่ง
มีผีเขาสิงทําใหพิการมาสิบแปด

(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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หนา 2072ลูกา 13
ปแลว หลังโกง ยืดตัวข้ึนไมได
เลย
12 เมื่ อพระเยซูทอดพระเนตร
เห็นเขา จึงเรียกและตรัสกับเขา
วา "หญิงเอย ตัวเจาหายพนจาก
โรคของเจาแลว"
13 พระองค ทรงวางพระหั ตถ
บนเขา และในทันใดนั้นเขาก็ยืด
ตัวตรงได และสรรเสริญพระเจา
14 แตนายธรรมศาลาก็เคืองใจ
เพราะพระเยซูไดทรงรักษาโรค
ในวันสะบาโต จึงวาแกประชา
ชนวา "มีหกวันที่ควรจะทํางาน
เหตุฉะนั้นในหกวันนั้นจงมาให
รักษาโรคเถิด แตในวันสะบาโต
นั้นอยาเลย"
15 แต องคพระผู เปนเจ าตรัส
ตอบเขาวา "คนหนาซื่ อใจคด
เจาทั้ งหลายทุกคนไดแก วัวแก
ลาจากคอกมันพาไปใหกินน้ําใน
วันสะบาโตมิใชหรือ
16 ดูเถิด ฝายหญิงผูนี้เปนบุตรี
ของอับราฮัม ซึ่ งซาตานไดผูก
มัดไวสิบแปดปแลว ไมควรหรือ
ที่ จะให เขาหลุดพนจากเครื่ อง
จองจําอันนี้ในวันสะบาโต"
17 เมื่อพระองคตรัสคําเหลานั้น
แลว บรรดาคนที่ เปนปฏิปกษ
กับพระองคตองขายหนา และ
ประชาชนทั้ งหลายก็ เปรมปรีดิ์
เพราะสรรพคุณความดีที่ พระ
องคไดทรงกระทํา

คําอุปมาเกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุผักกาด
(มธ 13:31-32)
(มก 4:30-32)

18 พระองคจึงตรัสวา "อาณา
จักรของพระเจ าเหมื อนสิ่ งใด
และเราจะเปรียบอาณาจักรนั้ น
กับอะไรดี
19 ก็ เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ
ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ที่คนหนึ่งได
เอาไปปลูกในสวนของตน มัน
งอกข้ึนเปนตนใหญ และนกใน
อากาศมาอาศัยอยู ตามกิ่ งกาน
ของตนนั้น"

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ
(มธ 13:33)

20 พระองคตรัสอีกวา "เราจะ
เปรียบอาณาจักรของพระเจากับ
สิ่งใด
21 ก็เปรียบเหมือนเชื้ อ ซึ่ งผู
หญิงคนหนึ่ งเอาเจือลงในแปง
สามถังจนแปงนั้นฟูข้ึนทั้งหมด"
22 พระองค เสด็ จไปตามบ าน
ตามเมืองสั่ งสอนเขา และทรง
ดําเนินไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
23 มีคนหนึ่งทูลถามพระองควา
"พระองคเจาขา คนที่ รอดนั้น
นอยหรือ" พระองคตรัสแกเขา
ทั้งหลายวา
24 "จงเพียรเขาไปทางประตูคับ
แคบ เพราะเราบอกทานทั้ ง
หลายวา คนเปนอันมากจะ

(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
25 เมื่อเจาบานลุกข้ึนปดประตู
แลว และทานทั้ งหลายเริ่ ม
ยืนอยูภายนอก เคาะที่ประตูวา
`นายเจาขาๆ ขอเปดใหขาพเจา
เถิด' และเจาบานนั้นจะตอบ
ทานทั้งหลายวา `เราไมรูจักเจา
วาเจามาจากไหน'
26 ขณะนั้นทานทั้ งหลายเริ่มจะ
วา `ขาพเจาไดกินไดดื่มกับทาน
และทานไดสั่ งสอนที่ ถนนของ
พวกขาพเจา'
27 เจาบานนั้นจะวา `เราบอก
เจาทั้งหลายวา เราไมรูจักเจาวา
เจามาจากไหน เจาผู กระทํา
ความชั่วชา จงไปเสียใหพนหนา
เรา'
28 เมื่ อท านทั้ งหลายจะเห็ น
อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และ
บรรดาศาสดาพยากรณ ในอา-
ณาจักรของพระเจา แตตัวทาน
เองถูกขับไล ไสส งออกไปภาย
นอก ที่นั่ นจะมีการรองไหขบ
เข้ียวเคี้ยวฟน
29 จะมีคนมาจากทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต
จะมาเอนกายลงในอาณาจั กร
ของพระเจา
30 และดูเถิด จะมีผูที่ เปนคน
สุดทายกลับเปนคนตน และผูที่
เปนคนตนกลับเปนคนสุดทาย"
31 ในวันนั้นเอง มีพวกฟาริสี

บางคนมาทูลพระองควา "ทาน
จงไปจากที่นี่เถิด  เพราะวาเฮ-
โรดใครจะประหารชีวิตของทาน
เสีย"
32 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"จงไปบอกสุนัขจิ้งจอกนั้นวา `ดู
เถิด เราขับผีออกและรักษาโรค
ในวันนี้และพรุงนี้ แลววันที่สาม
เราจะทําการใหสําเร็จ'
33 แตวาจําเปนซึ่ งเราจะเดินไป
วันนี้ พรุงนี้ และมะรืนนี้ เพราะ
วาศาสดาพยากรณจะถูกฆานอก
กรุงเยรูซาเล็มก็หามิได

พระเยซูทรงคร่ําครวญ
เพราะกรุงเยรูซาเล็มท่ีหลงทาง

(มธ 23:37-39)
(ลก 19:41-44)

34 โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ ไดฆา
บรรดาศาสดาพยากรณและเอา
หินขวางผูที่ไดรับใชมาหาเจาให
ถึงตาย เราใครจะรวบรวมลูก
ของเจาไว เนืองๆเหมือนแมไก
กกลูกอยู ใตปกของมัน แตเจา
ไมยอมเลยหนอ
35 ดูเถิด `บานเมืองของเจาจะ
ถูกละทิ้ งใหรกรางแกเจา' และ
เราบอกความจริ งแก เจ าทั้ ง
หลายวา เจาจะไมไดเห็นเราอีก
จนกวาเวลานั้นจะมาถึงเมื่อเจา
จะกลาววา `ขอใหพระองคผู
เสด็ จมาในพระนามขององค
พระผูเปนเจาทรงพระเจริญ'"

(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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หนา 2074ลูกา 14
ทรงรักษาชายเปนโรคมานน้ํา

ในวันสะบาโต

14ตอมาเมื่อพระองคเสด็จ
เข าไปในบ านของขุน-

นางคนหนึ่ งในพวกฟาริสีในวัน
สะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร
เขาทั้งหลายคอยมองดูพระองค
2ดูเถิด  มีชายคนหนึ่งเปนโรค
มานน้ํ าอยู ต อพระพักตร พระ
องค
3พระเยซู จึ งตรัสถามพวกนั ก
กฎหมายและพวกฟาริสีวา "ถา
จะรักษาคนปวยในวันสะบาโต
จะผิดพระราชบัญญัติหรือไม"
4 เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู  พระองค
ทรงรับและรักษาคนนั้นใหหาย
แลวก็ใหเขาไป
5พระองค จึ งตรั สกั บเขาทั้ ง
หลายวา "คนไหนในพวกทาน
ถาจะมีลาหรือวัวตกบอ จะไม
รีบฉุดลากมันออกในวันสะบาโต
หรือ"
6 เขาทั้งหลายตอบขอนี้ไมได

คําอุปมาเกี่ยวกับ
แขกรับเชิญ

ผูทะเยอทะยาน
7ฝ ายพระองค เมื่ อทอดพระ
เนตรเห็นคนทั้ งหลายที่ รับเชิญ
นั้ นได เลื อกเอาที่ อันมี เกียรติ
พระองคจึงตรัสคําอุปมาแกเขา
วา
8 "เมื่ อผู ใดเชิญท านไปในการ

เลี้ยงสมรส อยาเอนกายลงในที่
อันมีเกียรติ เกลือกวาเขาไดเชิญ
คนมีเกียรติมากกวาทานอีก
9และเจาภาพที่ ไดเชิญทานทั้ ง
สองนั้นจะมาพูดกับทานวา `จง
ใหที่ นั่ งแกทานผูนี้ เถิด' แลว
เมื่อนั้นทานจะตองเลื่อนลงมาที่
ต่ําไดรับความอดสู
10 แตเมื่ อทานได รับเชิญแลว
จงไปเอนกายลงในที่ ต่ํ า ก อน
เพ่ือวาเมื่อเจาภาพที่ไดเชิญทาน
มาพูดกับทานวา `สหายเอย
เชิญเลื่ อนไปนั่ งที่ อันมี เกียรติ '
แลวทานจะไดเกียรติตอหนาคน
ทั้ งหลายที่ เอนกายลงรับประ-
ทานดวยกันนั้น
11 เพราะวาผู ใดที่ ไดยกตัวข้ึน
จะตองถูกเหยียดลง และผู
ที่ ถอมตัวลงนั้นจะไดรับการยก
ข้ึน"
12 ฝ ายพระองค ตรัสกับคนที่
เชิญพระองควา "เมื่อทานจะทํา
การเลี้ ยง จะเปนกลางวันหรือ
เวลาเย็นก็ตาม อยาเชิญเฉพาะ
เหลามิตรสหาย หรือพ่ีนอง
หรือญาติหรือเพ่ือนบานที่มั่ งมี
เกลือกวาเขาจะเชิญทานอีก และ
ทานจะไดรับการตอบแทน
13 แตเมื่อทานทําการเลี้ยง จง
เชิญคนจน คนพิการ คนงอย
คนตาบอด
14 และทานจะเปนสุขเพราะวา

(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
เขาไมมีอะไรจะตอบแทนท าน
ด วยว าท านจะได รั บตอบแทน
เมื่อคนชอบธรรมเปนข้ึนมาจาก
ความตายแลว"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
การเลี้ยงใหญ

15 ฝายคนหนึ่ งที่ เอนกายลงรับ
ประทานดวยกัน เมื่ อไดยินคํา
เหลานั้นจึงทูลพระองควา "ผูที่
จะรับประทานอาหารในอาณา
จักรของพระเจาก็เปนสุข"
16พระองคตรัสกับเขาวา "ยังมี
ชายคนหนึ่ งไดทําการเลี้ยงใหญ
และไดเชิญคนเปนอันมาก
17 เมื่อถึงเวลาเลี้ยงแลว เขาก็
ใชผู รับใชของตนไปบอกคนทั้ ง
หลายที่ ได รั บเชิ ญไว แล วว า
`เชิญมาเถิด เพราะสิ่ งสารพัด
เตรียมไวพรอมแลว'
18 บรรดาคนทั้ งหลายก็ เร่ิมพา
กันขอตัว คนแรกบอกเขาวา
`ขาพเจาไดซื้อนาไวและจะตอง
ไปดูนานั้น ขาพเจาขอตัวเถอะ'
19 อีกคนหนึ่งวา `ขาพเจาไดซื้อ
วัวไวหาคูและจะตองไปลองดูวัว
นั้น ขาพเจาขอตัวเถอะ'
20 อีกคนหนึ่ งวา `ขาพเจาพ่ึง
แตงงานใหม เหตุฉะนั้นขาพเจา
ไปไมได'
21 ผู รับใชนั้นจึงกลับมาเลาเนื้อ
ความใหเจานายฟง นายเจาของ
บานก็โกรธ จึงสั่งผูรับใชวา `จง

ออกไปโดยเร็ วตามถนนใหญ
และตรอกนอยในเมือง พาคน
จน คนพิการ คนงอย และคนตา
บอดเขามาที่นี่'
22 แลวผู รับใชจึงบอกวา `นาย
เจาขา ขาพเจาไดกระทําตาม
ทานสั่งแลว และยังมีที่วางอยู'
23 เจานายจึงสั่ งผู รับใชนั้ นวา
`จงออกไปตามทางใหญและร้ัว
ตนไมทั้ งหลาย และเรงเราเขา
ให เข ามาเพ่ื อเรื อนของเราจะ
เต็ม
24 เพราะเราบอกเจาวา ในพวก
คนทั้ งหลายที่ ได รับเชิญไวนั้ น
ไมมีสักคนหนึ่ งจะไดลิ้ มเครื่ อง
ของเราเลย'"

ส่ิงท่ีสาวกตองสละ
25 คนเปนอันมากไดไปกับพระ
องค พระองคจึงทรงเหลียวหลัง
ตรัสกับเขาวา
26 "ถาผูใดมาหาเรา และไมชัง
บิดามารดา บุตรภรรยา และพ่ี
นองชายหญิง แมทั้งชีวิตของตน
เองดวย ผูนั้นจะเปนสาวกของ
เราไมได
27 ผูใดมิไดแบกกางเขนของตน
ตามเรามา ผูนั้นจะเปนสาวก
ของเราไมได
28 ดวยวา ในพวกทานมีผู ใด
เมื่ อปรารถนาจะสรางปอม จะ
ไมนั่ งลงคิดราคาดู เสียกอนวา
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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หนา 2076ลูกา 14, 15
29 เกรงวาเมื่อลงรากแลว และ
กระทําใหสําเร็จไมได คนทั้ ง
ปวงที่เห็นจะเริ่มเยาะเยยเขา
30 วา `คนนี้ตั้งตนกอ แตทําให
สําเร็จไมได'
31 หรือมีกษัตริยองคใดเมื่อจะ
ยกกองทั พไปทําสงครามกั บ
กษัตริยอื่ น จะมิไดนั่ งลงคิดดู
กอนหรือวา ที่ตนมีพลทหาร
หมื่ นหนึ่ งจะสู กับกองทัพที่ ยก
มารบสองหมื่นนั้นไดหรือไม
32 ถาสูไมได เมื่อยังอยูหางกัน
ก็จะใชพวกทูตไปขอเปนไมตรี
กัน
33 ก็เชนนั้นแหละ ผู ใดใน
พวกทานที่มิไดสละสิ่ งสารพัดที่
ตนมีอยู จะเปนสาวกของเราไม
ได
34 เกลือเปนสิ่ งดี แตถาแม
เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแลว จะ
ทําใหกลับเค็มอีกอยางไรได
35 จะใช เปนปุ ยใสดินก็ ไม ได
จะหมักไวกับกองมูลสัตวทําปุย
ก็ไมได แตเขาก็ทิ้ งเสียเทา
นั้น ใครมีหู จงฟงเถิด"

พวกฟาริสีขี้บน

15ครั้ งนั้ น บรรดาคนเก็บ
ภาษีและพวกคนบาปก็

เขามาใกลเพ่ือจะฟงพระองค
2 ฝ า ยพวกฟาริ สี แ ละพวก
ธรรมาจารยบนวา "คนนี้ตอนรับ
คนบาปและกินดวยกันกับเขา"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
แกะท่ีหลงหาย

(มธ 18:12-14)
3พระองค จึ งตรัสคําอุ ปมาให
เขาฟงดังตอไปนี้วา
4 "ในพวกทานมีคนใดที่ มีแกะ
รอยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะ
ไมละเกาสิบเกาตัวนั้นไวที่กลาง
ทุ งหญา และไปเที่ ยวหาตัวที่
หายไปนั้นจนกวาจะไดพบหรือ
5 เมื่ อพบแลวเขาก็ยกข้ึนใสบา
แบกมาดวยความเปรมปรีดิ์
6 เมื่ อมาถึงบานแลว จึงเชิญ
พวกมิตรสหายและเพื่ อนบ าน
ใหมาพรอมกัน พูดกับเขาวา
`จงยินดีกับขาพเจาเถิด เพราะ
ขาพเจาไดพบแกะของขาพเจาที่
หายไปนั้นแลว'
7 เราบอกทานทั้ งหลายวา เชน
นั้นแหละ จะมีความปรีดีใน
สวรรคเพราะคนบาปคนเดียวที่
กลับใจใหม มากกวาคนชอบ
ธรรมเกาสิบเกาคนที่ไมตองการ
กลับใจใหม

คําอุปมาเกี่ยวกับ
เหรียญท่ีหายไป

8หญิ งคนใดที่ มี เหรี ยญเงิ น
สิบเหรียญ และเหรียญหนึ่งหาย
ไป จะไมจุดเทียนกวาดเรือนคน
หาใหละเอียดจนกวาจะพบหรือ
9 เมื่ อพบแลว จึงเชิญเหลา
มิตรสหายและเพื่ อนบานใหมา

(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

 42_luk.pub 
 page 53

 Friday, December 09, 2005 14:00 



หนา 2077 ลูกา 15
พรอมกัน พูดวา `จงยินดีกับ
ขาพเจาเถิด เพราะขาพเจาได
พบเหรียญเงินที่หายไปนั้นแลว'
10 เชนนั้นแหละ เราบอกทาน
ทั้ งหลายวา จะมีความปรีดี
ในพวกทูตสวรรคของพระเจ า
เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจ
ใหม"
คําอุปมาเรื่องบุตรหายไป

11 พระองคตรัสวา "ชายคน
หนึ่งมีบุตรชายสองคน
12 บุตรคนนอยพูดกับบิดาว า
`บิดาเจาขา ขอทรัพยที่ตกเปน
สวนของขาพเจาเถิด' บิดาจึง
แบงสมบัติใหแกบุตรทั้งสอง
13 ตอมาไมกี่ วัน บุตรคนนอย
นั้นก็รวบรวมทรัพยทั้งหมดแลว
ไปเมืองไกล และไดผลาญทรัพย
ของตนที่นั่นดวยการเปนนักเลง
14 เมื่อใชทรัพยหมดแลวก็เกิด
กันดารอาหารย่ิงนักทั่วเมืองนั้น
เขาจึงเร่ิมขัดสน
15 เขาไปอาศัยอยูกับชาวเมือง
นั้นคนหนึ่ ง และคนนั้นก็ใชเขา
ไปเลี้ยงหมูที่ทุงนา
16 เขาใครจะไดอิ่มทองดวยฝก
ถั่วที่หมูกินนั้น แตไมมีใครให
อะไรเขากิน
17 เมื่อเขารูสํานึกตัวแลวจึงพูด
วา `ลูกจางของบิดาเรามีมาก
ยังมีอาหารกินอิ่ มและเหลืออีก
สวนเราจะมาตายเสียเพราะอด

อาหาร
18 จําเราจะลุกข้ึนไปหาบิดาเรา
และพูดกับทานวา "บิดาเจาขา
ขาพเจาไดทําผิดตอสวรรคและ
ทําผิดตอหนาทานดวย
19 ขาพเจาไมสมควรจะไดชื่อวา
เปนลูกของทานตอไป ขอทาน
ใหข าพเจ าเป นเหมือนลูกจ าง
ของทานคนหนึ่งเถิด"'

บุตรท่ีหายไปก็กลับมา
และความรื่นเริงยินดี

20 แล วเขาก็ ลุ กข้ึ นไปหาบิดา
ของตน แตเมื่อเขายังอยูแตไกล
บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา
จึงว่ิงออกไปกอดคอจุบเขา
21 ฝายบุตรนั้นจึงกลาวแกบิดา
วา `บิดาเจาขา ขาพเจาไดทํา
ผิดตอสวรรคและตอสายตาของ
ทานดวย ขาพเจาไมสมควรจะ
ไดชื่ อวาเปนลูกของทานอีกตอ
ไป'
22 แตบิดาสั่ งผู รับใชของตนวา
`จงรีบไปเอาเสื้ออยางดีที่สุดมา
สวมใหเขา และเอาแหวนมาสวม
นิ้วมือ กับเอารองเทามาสวมให
เขา
23 จงเอาลูกวัวอวนพีมาฆาเลี้ยง
กัน เพ่ือความรื่นเริงยินดีเถิด
24 เพราะวาลูกของเราคนนี้ตาย
แลว แตกลับเปนอีก หายไป
แลว แตไดพบกันอีก' เขาทั้ ง
หลายต างก็ เร่ิ มมีความร่ื 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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หนา 2078ลูกา 15, 16
ยินดี
บุตรคนใหญเปรียบไดกับ

พวกฟาริสี
25 ฝายบุตรคนใหญนั้นกําลังอยู
ที่ทุงนา เมื่อเขากลับมาใกลบาน
แลวก็ไดยินเสียงมโหรีและเตน
รํา
26 เขาจึงเรียกผู รับใชคนหนึ่ ง
มาถามวา เขาทําอะไรกัน
27 ผู รับใชจึงตอบเขาวา `นอง
ของทานกลับมาแลว และบิดา
ไดใหฆาลูกวัวอวนพี เพราะได
ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ'
28 ฝายพ่ีชายก็โกรธไมยอมเขา
ไป บิดาจึงออกมาชักชวนเขา
29 แตเขาบอกบิดาวา `ดูเถิด
ข าพเจ าได ปรนนิ บัติ ท านกี่ ป
มาแลวและมิไดละเมิดคําบัญชา
ของทานสักขอหนึ่ งเลย แมแต
เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่ งทานก็
ยังไมเคยใหขาพเจา เพ่ือ
จะเลี้ยงกันเปนที่ ร่ืนเริงยินดีกับ
เพ่ือนฝูงของขาพเจา
30 แตเมื่อลูกคนนี้ ของทาน ผู
ได ผลาญสิ่ งเลี้ ยงชีพของท าน
โดยคบหญิงโสเภณีมาแลว ทาน
ยังไดฆาลูกวัวอวนพีเลี้ยงเขา'
31 บิดาจึงตอบเขาวา `ลูกเอย
เจาอยูกับเราเสมอ  และสิ่งของ
ทั้งหมดของเราก็เปนของเจา
32 แตสมควรที่เราจะรื่นเริงและ
ยินดี เพราะนองของเจาคนนี้

ตายแลว แตกลับเปนข้ึนอีก
หายไปแลวแตไดพบกันอีก'"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
คนตนเรือนอธรรม

16พระองค ตรั สกั บเหล า
สาวกของพระองคอีกวา

"ยังมีเศรษฐีที่มีคนตนเรือนคน
หนึ่ง และมีคนมาฟองเศรษฐีวา
คนตนเรือนนั้นผลาญสมบัติของ
ทานเสีย
2 เศรษฐีจึงเรียกคนตนเรือนนั้น
มาวาแกเขาวา `เร่ืองราวที่เราได
ยินเกี่ ยวกับเจานั้ นเปนอยางไร
จงส งบัญชีหน าที่ ตนเรือนของ
เจา เพราะวาเจาจะเปนคนตน
เรือนตอไปไมได'
3คนต นเรื อนนั้ นคิ ดในใจว า
`เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะ
ถอดเราเสียจากหนาที่ ตนเรือน
จะขุดดินก็ไมมีกําลัง จะขอทาน
ก็อายเขา
4 เรารูแลววาจะทําอะไรดี เพ่ือ
เมื่ อเราถู กถอดจากหน าที่ ต น
เรือนแลว เขาจะรับเราไวใน
เรือนของเขาได'
5คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ ของนาย
มาทุกคน แลวถามคนแรกวา
`ทานเปนหนี้นายขาพเจากี่มาก
นอย'
6 เขาตอบวา `เปนหนี้น้ํามันรอย
ถัง' คนตนเรือนจึงบอกเขาวา
`เอาบัญชีของท านนั่ งลงเร็วๆ

(32) ลก 15:24
(2) รม 14:12; 2 คร 5:10; 1 ปต 4:5
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หนา 2079 ลูกา 16
แลวแกเปนหาสิบถัง'
7แล วเขาก็ ถามอี กคนหนึ่ งว า
`ทานเปนหนี้กี่ มากนอย' เขา
ตอบวา `เปนหนี้ขาวสาลีรอย
กระสอบ' คนตนเรือนจึงบอก
เขาวา `จงเอาบัญชีของทานแก
เปนแปดสิบ'
8แลวเศรษฐีก็ ชมคนตนเรือน
อธรรมนั้น เพราะเขาไดกระทํา
โดยความฉลาด ดวยวาลูกทั้ ง
หลายของโลกนี้ ตามกาลสมัย
เดียวกัน เขาใชสติปญญาฉลาด
กวาลูกของความสวางอีก
9 เราบอกทานทั้ งหลายวา จง
กระทําตั วให มีมิ ตรสหายด วย
ทรัพยสมบัติอธรรม เพ่ือเมื่ อ
ทานพลาดไป เขาทั้ งหลายจะ
ไดตอนรับทานไวในที่อาศัยอัน
ถาวรเปนนิตย
10 คนที่สัตยซื่อในของเล็กนอย
ที่ สุดจะสัตยซื่อในของมากดวย
และคนที่ อสัตยในของเล็กนอย
ที่สุดจะอสัตยในของมากเชนกัน
11 เหตุฉะนั้น ถาทานทั้ งหลาย
ไมสัตยซื่ อในทรัพยสมบัติอ-
ธรรม ใครจะมอบทรัพยสมบัติ
อันแทใหแกทานเลา
12 และถ าท านทั้ งหลายมิ ได
สัตยซื่อในของของคนอื่น ใคร
จะมอบทรัพยอันแทใหเปนของ
ของทานเลา
13 ไมมีผู รับใชผูใดจะปรนนิบัติ

นายสองนายได เพราะวาจะชัง
นายขางหนึ่ง และจะรักนายอีก
ขางหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝาย
หนึ่ ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝาย
หนึ่ ง ทานจะปรนนิบัติพระเจา
และจะปรนนิบัติเงินทองพรอม
กันไมได"

พวกฟาริสีเยาะเยย
คําส่ังสอนของพระเยซู

14 ฝายพวกฟาริสีที่ มีใจรักเงิน
เมื่ อไดยินคําเหลานั้ นแลว จึง
เยาะเยยพระองค
15 แต พระองค ตรั สแก เขาว า
"เจาทั้ งหลายเปนผูที่ทําทีดูเปน
คนชอบธรรมตอหนามนุษย แต
พระเจาทรงทราบจิตใจของเจา
ทั้งหลาย ดวยวาซึ่งเปนที่นับถือ
มากทามกลางมนุษย ก็ยังเปน
ที่สะอิดสะเอียนในสายพระเนตร
ของพระเจา
16 มีพระราชบัญญัติและศาส-
ดาพยากรณมาจนถึงยอหน ตั้ง
แตนั้นมาเขาก็ประกาศเรื่องอา-
ณาจักรของพระเจา และคนทั้ ง
ปวงก็ชิงกันเขาไปในอาณาจักร
นั้น
17 ฟ าและดิ นจะล วงไปก็ ง าย
กวาที่พระราชบัญญัติสักจุดหนึ่ง
จะขาดตกไป

พระบัญญัติใหมเกี่ยวกับ
การหยาราง

18 ผูใดหยาภรรยาของตน 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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ไปมีภรรยาใหม ก็ ผิ ดประเวณี
และผู ใดรับหญิงที่ สามีไดหยา
แลวมาเปนภรรยาของตนก็ ผิด
ประเวณีดวย

เศรษฐีและลาซารัส
19 ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุงหมผา
สีมวงและผ าป านเนื้ อละเอียด
รับประทานอาหารอยางประณีต
ทุกวันๆ
20 และมีคนขอทานคนหนึ่ งชื่ อ
ลาซารัส เปนแผลทั้งตัว นอนอยู
ที่ประตูร้ัวบานของเศรษฐี
21 และเขาใครจะกินเศษอาหาร
ที่ตกจากโตะของเศรษฐีนั้น แม
สุนัขก็มาเลียแผลของเขา
22 อยูมาคนขอทานนั้นตายและ
เหลาทูตสวรรคไดนําเขาไปไวที่
อกของอับราฮัม ฝายเศรษฐีนั้น
ก็ตายดวย และเขาก็ฝงไว
23 แลวเมื่ออยู ในนรกเปนทุกข
ทรมานย่ิงนัก เศรษฐีนั้นจึง
แหงนดูเห็นอับราฮัมอยูแตไกล
และลาซารัสอยูที่อกของทาน
24 เศรษฐีจึงรองวา `อับราฮัม
บิดาเจาขา ขอเอ็นดูขาพเจาเถิด
ขอใชลาซารัสมาเพ่ือจะเอาปลาย
นิ้วจุมน้ํามาแตะลิ้นของขาพเจา
ใหเย็น ดวยวาขาพเจาตรําทุกข
ทรมานอยูในเปลวไฟนี้'
25 แตอับราฮัมตอบวา `ลูกเอย
เจาจงระลึกวาเมื่ อเจายังมีชี วิต
อยู เจาไดของดีสําหรับตัว และ

ลาซารัสไดของเลว แตเดี๋ ยวนี้
เขาไดรับความเลาโลม แตเจา
ไดรับความทุกขทรมาน
26 นอกจากนั้น ระหวางพวกเรา
กับพวกเจ ามี เหวใหญตั้ งขวาง
อยู เพ่ือวาถาผู ใดปรารถนา
จะขามไปจากที่นี่ ถึงเจาก็ไมได
หรือถาจะขามจากที่นั่นมาถึงเรา
ก็ไมได'
27 เศรษฐีนั้นจึงวา `บิดาเจา
ขา ถาอยางนั้นขอทานใชลาซา-
รัสไปยังบานบิดาของขาพเจา
28 เพราะวาขาพเจามีพ่ีนองหา
คน ใหลาซารัสเปนพยานแกเขา
เพ่ือมิใหเขามาถึงที่ทรมานนี้'
29 แตอับราฮัมตอบเขาวา `เขา
มี โมเสสและพวกศาสดาพยา-
กรณนั้นแลว ใหเขาฟงคนเหลา
นั้นเถิด'
30 เศรษฐีนั้นจึงวา `มิได อับ-
ราฮัมบิดาเจาขา แตถาคนหนึ่ง
จากหมูคนตายไปหาเขา เขาจะ
กลับใจเสียใหม'
31 อับราฮัมจึงตอบเขาวา `ถา
เขาไมฟงโมเสสและพวกศาส-
ดาพยากรณ แมคนหนึ่ งจะเปน
ข้ึนมาจากความตาย เขาก็จะยัง
ไมเชื่อ'"
พระเยซูทรงสอนใหยกโทษ

17พระองค ตรั สกั บเหล า
สาวกอีกวา "จําเปนตอง

มีเหตุใหหลงผิด แตวิบัติแกผูที่
(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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กอเหตุใหเกิดความหลงผิดนั้น
2ถาเอาหินโมแปงผูกคอคนนั้น
ถวงเสียที่ ทะเล ก็ดีกวาใหเขา
นําผู เล็กนอยเหลานี้ คนหนึ่ งให
หลงผิด
3จงระวังตัวใหดี ถาพ่ีนองทํา
การละเมิดตอทาน จงเตือนเขา
และถาเขากลับใจแลว จงยก
โทษใหเขา
4แมเขาจะทําการละเมิดตอทาน
วันหนึ่ งเจ็ดหน และจะกลับมา
หาทานทั้งเจ็ดหนในวันเดียวนั้น
แลววา `ฉันกลับใจแลว' จงยก
โทษใหเขาเถิด"
5ฝ ายอัครสาวกทูลองคพระผู
เปนเจาวา "ขอพระองคโปรดให
ความเชื่ อของพวกขาพเจามาก
ย่ิงข้ึน"
6องคพระผู เปนเจ าจึ งตรัสว า
"ถ าพวกท านมี ความเชื่ อเท า
เมล็ ดพันธุ ผั กกาดเมล็ ดหนึ่ ง
ทานก็จะสั่ งตนสุกะมินนี้ ได ว า
`จงถอนข้ึนออกไปปกในทะเล'
และมันจะเชื่อฟงทาน
ผูรับใชท่ีไมมีบุญคุณตอนาย

7ในพวกทานมีคนใดที่มีผู รับใช
ไถนาหรือเลี้ยงแกะ เมื่อผูรับใช
คนนั้นกลับมาจากทุ งนาจะบอก
เขาทีเดียววา `เชิญเอนกายลงรับ
ประทานเถิด'
8หรือจะไมบอกเขาวา `จงหาให
เรารับประทานและคาดเอวไว

ปรนนิบัติเรา จนเราจะกินและ
ดื่มอิ่มแลว และภายหลังเจาจง
คอยกินและดื่มเถิด'
9 นายจะขอบใจผู รั บใช นั้ น
เพราะผู รับใช ได ทําตามคําสั่ ง
หรือ เราคิดวาไม
10 ฉันใดก็ดี เมื่อทานทั้งหลาย
ไดกระทําสิ่งสารพัดซึ่ งทรงบัญ-
ชาไวแกทานนั้น ก็จงพูดดวยวา
`ขาพเจาทั้ งหลายเปนผู รับใชที่
ไมมีบุญคุณตอนาย ขาพเจาได
กระทําตามหนาที่ซึ่งขาพเจาควร
กระทําเทานั้น'"
ทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน

11 ตอมา เมื่ อพระองคกําลัง
เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พระ
องคจึงเสด็จเลียบระหวางแควน
สะมาเรียและกาลิลี
12 เมื่ อพระองค เสด็จเขาไปใน
หมูบานแหงหนึ่ง มีคนเปนโรค
เร้ื อนสิบคนมาพบพระองค ยืน
อยูแตไกล
13 และสงเสียงรองวา "เยซูนาย
เจาขา โปรดไดเมตตาขาพเจา
ทั้งหลายเถิด"
14 เมื่ อพระองคทอดพระเนตร
เห็นแลวจึงตรัสแกเขาวา "จง
ไปแสดงตัวแกพวกปุโรหิตเถิด"
ตอมาเมื่ อกําลังเดินไป เขาทั้ ง
หลายก็หายสะอาด
15 ฝายคนหนึ่งในพวกนั้น เมื่อ
เห็นวาตัวหายโรคแลว จึงกลับ

(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
16 และกราบลงที่ พระบาทของ
พระองค ขอบพระคุณพระองค
คนนั้นเปนชาวสะมาเรีย
17 ฝายพระเยซูตรัสวา "มีสิบ
คนหายสะอาดมิใชหรือ แตเกา
คนนั้นอยูที่ไหน
18 ไมเห็นผูใดกลับมาสรรเสริญ
พระเจา เวนไวแตคนตางชาติ
คนนี้"
19 แลวพระองคตรัสกับคนนั้น
วา "จงลุกข้ึนไปเถิด ความเชื่อ
ของเจาไดกระทําใหตัวเจาหาย
ปกติ"

อาณาจักรของพระเจา
ไมมาโดยทางปรากฏแกตา

20 เมื่ อพวกฟาริสีทูลถามพระ
องควา อาณาจักรของพระเจาจะ
มาถึงเมื่อไร พระองคตรัสตอบ
เขาวา "อาณาจักรของพระเจาไม
มาโดยใหเปนที่สังเกตได
21 และเขาจะไมพูดวา `มาดูนี่'
หรือ `ไปดูโนน' เพราะ ดูเถิด
อาณาจักรของพระเจาอยูภายใน
ทานทั้งหลาย"
พระคริสตตรัสถึงการเสด็จ

กลับมาครั้งท่ีสองของพระองค
22 พระองคตรัสกับเหลาสาวก
วา "วันนั้นจะมาถึงเมื่อทานทั้ ง
หลายใคร จะเห็ นวั นของบุ ตร
มนุษยสักวันหนึ่ง แตจะไมเห็น
23 เขาจะพูดกับทานทั้งหลายวา

`มาดูนี่' หรือ `ไปดูโนน' อยา
ออกไป อยาตามเขา
24 ดวยวาเปรียบเหมือนฟาแลบ
เมื่ อแลบออกจากฟ าข างหนึ่ ง
ก็สองสวางไปถึงฟาอีกขางหนึ่ ง
บุตรมนุ ษย ก็ จะเป นอย างนั้ น
แหละในวันของพระองค
25 กอนนั้นจําเปนที่พระองคจะ
ตองทนทุกขทรมานหลายประ-
การ และคนยุคนี้จะปฏิเสธพระ
องค
26 ในสมัยของโนอาหเหตุการณ
ไดเปนมาแลวอยางไร ในสมัย
ของบุตรมนุษยก็จะเปนไปอยาง
นั้นดวย
27 เขาไดกินและดื่ม ไดสมรส
กันและไดยกใหเปนสามีภรรยา
กัน จนถึงวันนั้นที่โนอาหไดเขา
ในนาวา และน้ําไดมาทวมลาง
ผลาญเขาเสียทั้งสิ้น
28 ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน
เขาไดกินดื่ม ซื้อขาย หวานปลูก
กอสราง
29 แต ในวันนั้ นที่ โลทออกไป
จากเมืองโสโดม ไฟและกํามะ-
ถันไดตกจากฟามาเผาผลาญเขา
เสียทั้งสิ้น
30 ในวั นที่ บุ ตรมนุ ษย จะมา
ปรากฏก็เปนเหมือนอยางนั้น
31 ในวันนั้นคนที่อยูบนดาดฟา
หลังคาบาน และของของเขาอยู
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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นั้นไป และคนที่อยูตามทุ งนา
อยาใหเขากลับมาเหมือนกัน
32 จงระลึ กถึ งภรรยาของโลท
นั้นเถิด
33 ผู ใดอุตสาหเอาชีวิตของตน
รอด  ผูนั้นจะเสียชีวิต แตผูใด
จะสู เสียชีวิต ผูนั้ นจะไดชี วิต
รอด
34 เราบอกทานทั้งหลายวา ใน
คืนวันนั้ นจะมีชายสองคนนอน
ในที่นอนอันเดียวกัน จะทรงรับ
คนหนึ่ง จะทรงละคนหนึ่ง
35 ผูหญิงสองคนจะโมแปงดวย
กัน จะทรงรับคนหนึ่ง จะทรงละ
คนหนึ่ง
36 ชายสองคนจะอยู ในทุ งนา
จะทรงรับคนหนึ่ง จะทรงละคน
หนึ่ง"
37 เขาจึ งทู ลถามพระองค ว า
"จะเกิดข้ึนที่ ไหน พระองคเจา
ขา" พระองคตรัสตอบเขาวา
"ซากศพอยูที่ไหน ฝูงนกอินทรี
จะตอมกันอยูที่นั่น"
หญิงมายกับผูพิพากษาอธรรม

18พระองค ตรั สคําอุ ปมา
เร่ืองหนึ่ งใหเขาฟงเพ่ือ

สอนวา คนทั้ งหลายควรอธิษ-
ฐานอยูเสมอ ไมออนระอาใจ
2พระองคตรัสวา "ในนครหนึ่ง
มีผูพิพากษาคนหนึ่งที่มิไดเกรง
กลัวพระเจา และมิไดเห็นแก
มนุษย

3ในนครนั้นมีหญิงมายคนหนึ่ ง
มาหาผูพิพากษาผูนั้นพูดวา `ขอ
แก แค นศั ตรู ของข าพเจ าให
ขาพเจาเถิด'
4ฝายผู พิพากษานั้นไมยอมทํา
จนชานาน แตภายหลังเขานึกใน
ใจวา `แมวาเราไมเกรงกลัวพระ
เจาและไมเห็นแกมนุษย
5แตเพราะแมมายคนนี้มากวน
เราใหลําบาก เราจะแกแคนให
เขา เพ่ือมิใหนางมารบกวน
บอยๆใหเรารําคาญใจ'"
6และองคพระผู เปนเจาตรัสวา
"จงฟงคําที่ ผู พิพากษาอธรรมนี้
ไดพูด
7พระเจ าจะไมทรงแกแคนให
คนที่พระองคไดทรงเลือกไว ผู
รองถึงพระองคทั้งกลางวันกลาง
คืนหรือ พระองคจะอดพระทัย
ไวชานานหรือ
8 เราบอกทานทั้ งหลายวา พระ
องคจะทรงแก แคนให เขาโดย
เร็ว แตเมื่อบุตรมนุษยมา ทาน
จะพบความเชื่ อในแผนดินโลก
หรือ"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
คนฟาริสีและคนเก็บภาษี

9สําหรับบางคนที่ไวใจในตัวเอง
ว าเป นคนชอบธรรมและได ดู
ถูกคนอื่นนั้ น พระองคตรัสคํา
อุปมานี้วา
10 "มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐาน

(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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ในพระวิหาร คนหนึ่ งเปนพวก
ฟาริสี และคนหนึ่งเปนพวกเก็บ
ภาษี
11 คนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของ
ตนอธิษฐานวา `ขาแตพระเจา
ข าพระองค ขอบพระคุ ณพระ
องคที่ขาพระองคไมเหมือนคน
อื่นซึ่งเปนคนฉอโกง คนอธรรม
และคนลวงประเวณี และไม
เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้
12 ในสัปดาหหนึ่ งขาพระองค
ถืออดอาหารสองหน และของ
สารพัดซึ่ งขาพระองคหาได ขา
พระองค ได เอาสิ บชั กหนึ่ งมา
ถวาย'
13 ฝ ายคนเก็บภาษีนั้ นยืนอยู
แตไกล ไมแหงนดูฟา แตตีอก
ของตนวา `ขาแตพระเจา ขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแกขาพระ
องคผูเปนคนบาปเถิด'
14 เราบอกทานทั้งหลายวา คน
นี้ แหละเมื่ อกลับลงไปยังบ าน
ของตนก็นับวาชอบธรรมยิ่งกวา
อีกคนหนึ่งนั้น เพราะวาทุกคน
ที่ ยกตัวข้ึนจะตองถูกเหยียดลง
แตทุกคนที่ ไดถอมตัวลงจะตอง
ถูกยกข้ึน"

พระเยซูทรงอวยพร
แกเด็กเล็กๆ

(มธ 19:13-15)
(มก 10:13-16)

15 แลวเขาอุ มทารกมาหาพระ

องค เพ่ือจะใหพระองคทรงถูก
ตองทารกนั้น แตเหลาสาวก
เมื่อเห็นเขาก็หามเขา
16 แตพระเยซูทรงเรียกเขามา
แลวตรัสวา "จงยอมใหเด็ก
เล็กๆเขามาหาเรา อยาหามเขา
เลย เพราะวาอาณาจักรของ
พระเจายอมเปนของคนเชนเด็ก
เหลานั้น
17 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ผูหนึ่งผูใดมิไดรับอา-
ณาจักรของพระเจาเหมือนเด็ก
เล็กๆ ผูนั้นจะเขาในอาณาจักร
นั้นไมได"

เรื่องเศรษฐีหนุม
(มธ 19:16-30)
(มก 10:17-31)

18 มี ขุนนางผูหนึ่ งทูลถามพระ
องควา "ทานอาจารยผูประเสริฐ
ขาพเจาจะทําประการใดจึงจะได
ชีวิตนิรันดรเปนมรดก"
19 พระเยซูตรัสถามคนนั้ นว า
"ทานเรียกเราวาประเสริฐทําไม
ไมมีใครประเสริฐเวนแตพระเจา
องคเดียว
20 ทานรู จักพระบัญญัติแลวซึ่ ง
วา `อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา
อยาฆาคน อยาลักทรัพย อยา
เปนพยานเท็จ จงใหเกียรติแก
บิดามารดาของตน'"
21 คนนั้นจึงทูลวา "ขอเหลานี้
ขาพเจาไดถือรักษาไวตั้งแตเปน

(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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หนา 2085 ลูกา 18
เด็กๆมา"
22 เมื่อพระเยซูทรงไดยินอยาง
นั้นพระองคตรัสแกเขาวา "ทาน
ยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดา
สิ่งของซึ่ งทานมีอยูและแจกจาย
ใหคนอนาถา ทานจึงจะมีทรัพย
สมบัติในสวรรค แลวจงตามเรา
มา"
23 แตเมื่ อเขาได ยินอยางนั้ นก็
เปนทุกขนัก เพราะเขาเปนคน
มั่งมีมาก
24 เมื่ อพระเยซูทอดพระเนตร
เห็นเขาเปนทุกขนัก พระองคจึง
ตรัสวา "คนมั่ งมีจะเขาใน
อาณาจักรของพระเจาก็ยากจริง
หนา
25 เพราะวาตัวอูฐจะรอดรูเข็มก็
ง ายกวาคนมั่ งมีจะเขาในอาณา
จักรของพระเจา"
26 ฝายคนทั้ งหลายที่ ได ยินจึง
วา "ถาอยางนั้นใครจะรอดได"
27 แตพระองคตรัสวา "สิ่ งที่
มนุษยทําไมได พระเจาทรง
กระทําได"
28 เปโตรจึงทูลวา "ดูเถิด ขา
พระองคทั้ งหลายไดสละทิ้ งสิ่ ง
สารพัด ติดตามพระองคมา"
29 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
หลายวา ถาผู ใดไดสละเรือน
หรือบิดามารดา หรือพ่ีนอง
หรือภรรยา หรือบุตร เพราะ

เห็นแกอาณาจักรของพระเจา
30 ในเวลานี้ ผูนั้ นจะไดรับตอบ
แทนหลายเทา และในโลกหนา
จะไดชีวิตนิรันดร"

พระเยซูทรงพยากรณถึง
ความตายและ
การฟนคืนชีพ
ของพระองค

(มธ 20:17-19)
31พระองคทรงพาสาวกสิบสอง
คนไปกับพระองคแล วตรัสกับ
เขาวา "ดูเถิด เราทั้งหลายจะข้ึน
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และสิ่ ง
สารพัดซึ่ งเหลาศาสดาพยากรณ
ไดเขียนไววาดวยบุตรมนุษยนั้น
จะสําเร็จ
32 ดวยวาบุตรมนุษยนั้นจะตอง
ถูกมอบไวกับคนตางชาติ และ
เขาจะเยาะเยยทาน กระทําหยาบ
คายแกทาน ถมน้ําลายรดทาน
33 เขาจะโบยตีและฆาทานเสีย
แลวในวันที่ สามทานจะเปนข้ึน
มาใหม"
34 ฝายเหลาสาวกมิไดเขาใจใน
สิ่งเหลานั้นเลย และคํานั้นก็ถูก
ซอนไวจากเขา และเขาไมรู เนื้อ
ความซึ่งพระองคตรัสนั้น

ทรงรักษาคนตาบอด
ใกลเมืองเยรีโค

35 ตอมา เมื่อพระองคเสด็จมา
ใกลเมืองเยรีโค มีคนตาบอดคน
หนึ่งนั่งขอทานอยูริมหนทาง

(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 เมื่อเขาไดยินเสียงประชาชน
เดินผานไป จึงถามวาเร่ืองอะไร
กัน
37 คนพวกนั้ นจึ งบอกเขาว า
พระเยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จไป
38 คนตาบอดนั้ นจึ งร องว า
"ทานเยซู บุตรดาวิดเจาขา ขอ
ทรงเมตตาขาพระองคเถิด"
39 คนที่ เดินไปขางหนานั้ นจึง
หามเขาใหนิ่ง แตเขาย่ิงรองข้ึน
วา "บุตรดาวิดเจาขา ขอทรง
เมตตาขาพระองคเถิด"
40พระเยซูทรงประทับยืนอยูสั่ง
ใหพาคนตาบอดมาหาพระองค
เมื่อเขามาใกลแลว พระองคทรง
ถามเขา
41 วา "เจาปรารถนาจะใหเราทํา
อะไรใหเจา" เขาทูลวา "พระ
องคเจาขา โปรดใหขาพระองค
เห็นได"
42 พระเยซูตรัสแกเขาวา "จง
เห็นเถิด ความเชื่อของเจาได
กระทําใหตัวเจาหายปกติ"
43 ในทันใดนั้น เขาก็เห็นได
และตามพระองคไปพลางถวาย
เกียรติแดพระเจา และเมื่ อ
คนทั้งปวงไดเห็นเชนนั้นก็สรร-
เสริญพระเจา

ศักเคียสคนเก็บภาษี
ไดรับความรอด

19ฝายพระเยซูจึงเสด็จเขา
เมืองเยรีโคและกําลังจะ

ทรงผานไป
2ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชื่ อศัก-
เคียส ผูซึ่งเปนนายดานภาษีและ
เปนคนมั่งมี
3 ศักเคียสพยายามจะดูให เห็น
พระเยซูวาพระองคเปนผูใด แต
ดูไมเห็นเพราะคนแนน ดวยเขา
เปนคนเตี้ย
4 เขาจึ ง ว่ิ งไปข างหน าข้ึ นต น
มะเดื่ อเพ่ื อจะได เห็นพระองค
เพราะวาพระองคจะเสด็จไปทาง
นั้น
5 เมื่ อพระเยซู เสด็จมาถึงที่ นั่ น
พระองคทรงแหงนพระพักตรดู
ศักเคียส แลวตรัสแกเขาวา
"ศักเคียสเอย จงรีบลงมา เพราะ
วาเราจะตองพักอยู ในบานของ
ทานวันนี้"
6แลวเขาก็รีบลงมาตอนรับพระ
องคดวยความปรีดี
7 เมื่ อคนทั้ งปวงเห็นแล วเขาก็
พากันบนวา "พระองคเขาไปพัก
อยูกับคนบาป"
8ฝ ายศักเคียสยืนทูลองคพระ
ผูเปนเจาวา "ดูเถิด พระองคเจา
ขา ทรัพยสิ่งของของขาพระองค
ข าพระองค ยอมให คนอนาถา
ครึ่ งหนึ่ง และถาขาพระองคได
ฉอโกงของของผูใด ขาพระองค
ยอมคืนใหเขาสี่เทา"
9พระเยซูตรัสกับเขาวา "วันนี้
ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แลว

(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
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เพราะคนนี้เปนลูกของอับราฮัม
ดวย
10 เพราะว าบุตรมนุษย ได มา
เพ่ือจะแสวงหาและชวยผูที่หลง
หายไปนั้นใหรอด"
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา

11 เมื่อเขาทั้ งหลายไดยินเหตุ-
การณนั้ น พระองคไดตรัสคํา
อุปมาเรื่ องหนึ่ งใหเขาฟงตอไป
เพราะพระองคเสด็จมาใกลกรุง
เยรูซาเล็มแลว และเพราะเขา
ทั้ งหลายคิ ดว าอาณาจั กรของ
พระเจาจะปรากฏโดยพลัน
12 เหตุฉะนั้นพระองคจึงตรัสวา
"มีเจานายองคหนึ่งไปเมืองไกล
เพ่ือจะรับอํานาจมาครองอาณา
จักรแลวจะกลับมา
13 ทานจึงเรียกผู รับใชของทาน
สิบคนมามอบเงินไวแก เขาสิบ
มินา สั่งเขาวา `จงเอาไปคาขาย
จนเราจะกลับมา'
14 แตชาวเมืองชังทานผูนั้น จึง
ใช คณะทู ตตามไปทู ลท านว า
`เราไม ต องการให ผู นี้ ครอบ
ครองเรา'
15 ตอมาเมื่ อทานไดรับอํานาจ
ครองอาณาจั กรกลั บมาแล ว
ท านจึ งสั่ งให เรี ยกผู รั บใช ทั้ ง
หลายที่ ทานไดให เงินไวนั้ นมา
เพ่ื อจะได รู ว าเขาทุกคนคาขาย
ไดกําไรกี่มากนอย
16 ฝายคนแรกมาบอกวา `ทาน

เจาขา เงินมินาหนึ่งของทานได
กําไรสิบมินา'
17 ทานจึงพูดกับเขาวา `ดีแลว
เจาเปนผู รับใชที่ ดี เพราะเจา
สัตยซื่ อในของเล็กนอย เจา
จงมีอํานาจครอบครองสิบเมือง
เถิด'
18 คนที่ สองมาบอกวา `ทาน
เจาขา เงินมินาหนึ่งของทานได
กําไรหามินา'
19 ทานจึงพูดกับเขาเหมือนกัน
วา `เจาจงครอบครองหาเมือง
เถิด'
20 อีกคนหนึ่งมาบอกวา `ทาน
เจาขา ดูเถิด นี่เงินมินาหนึ่งของ
ทาน ซึ่งขาพเจาไดเอาผาหอเก็บ
ไว
21 เพราะขาพเจากลัวทาน ดวย
วาทานเปนคนเขมงวด ทานเก็บ
ผลซึ่งทานมิไดลงแรง และเกี่ยว
ที่ทานมิไดหวาน'
22 ทานจึงตอบเขาวา `เจาผู รับ
ใชชั่ว เราจะปรับโทษเจาโดยคํา
ของเจาเอง เจาก็รูหรือวาเรา
เปนคนเขมงวด เก็บผลซึ่งเรามิ
ไดลงแรง และเกี่ยวที่ เรามิได
หวาน
23 ก็ เหตุ ไฉนเจามิ ไดฝากเงิน
ของเราไวที่ธนาคารเลา เมื่อเรา
มาจะได รับเงินของเรากับดอก
เบ้ียดวย'
24 แลวทานสั่งคนที่ ยืนอยูที่นั่น

(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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วา `จงเอาเงินมินาหนึ่ งนั้ นไป
จากเขา ใหแกคนที่มีสิบมินา'
25 (คนเหล านั้ นบอกท านว า
`ทานเจาขา เขามีสิบมินาแลว')
26 `เราบอกเจาทั้งหลายวา ทุก
คนที่มีอยูแลวจะเพ่ิมเติมใหเขา
อีก แตผูที่ไมมีแมวาซึ่งเขามีอยู
นั้นจะตองเอาไปจากเขา
27 ฝ ายพวกศัตรู ของเราที่ ไม
ต องการให เราครอบครองเขา
นั้น จงพาเขามาที่นี่และฆาเสีย
ตอหนาเรา'"
การเสด็จเขามาอยางผูมีชัย

(มธ 21:1-11)
(มก 11:1-11)

28 เมื่อพระองคตรัสคําเหลานั้น
แลว พระองคทรงดําเนินนําหนา
เขาไปจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
29 ตอมาเมื่ อพระองคเสด็จมา
ใกลหมู บ านเบธฟายี และหมู
บานเบธานีบนภูเขาซึ่ งเรียกวา
มะกอกเทศ พระองคทรงใช
สาวกสองคนของพระองคไป
30 สั่งวา "จงเขาไปในหมูบานที่
อยูตรงหนา เมื่อเขาไปแลวจะ
พบลูกลาตัวหนึ่ งผูกอยู ที่ ยังไม
เคยมีใครข้ึนข่ีเลย จงแกมันจูง
มาเถิด
31 ถามีผู ใดถามทานวา `ทาน
แกมันทําไม' จงบอกเขาวา
`เพราะองคพระผู เปนเจ าทรง
ประสงคลูกลานี้'"

32 สาวกที่ รั บใช นั้ นได ไปพบ
เหมื อนที่ พระองค ตรั สแก เขา
แลว
33 เมื่ อเขากําลั งแก ลู กลานั้ น
พวกเจาของก็ถามเขาวา "ทาน
แกลูกลาทําไม"
34 ฝายเขาตอบวา "องคพระผู
เปนเจาทรงประสงคลูกลานี้"
35 แลวเขาก็จูงลูกลามาถึงพระ
เยซู และเอาเสื้อของตนปูลงบน
หลังลา และเชิญพระเยซู ข้ึน
ทรงลานั้น
36 เมื่ อพระองคเสด็จไป เขา
ทั้งหลายก็เอาเสื้อผาของตนปูลง
ตามหนทาง
37 เมื่ อพระองคเสด็จมาใกลที่
ซึ่ งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศ
แลว เหลาสาวกทุกคนมีความ
เปรมปรีดิ์เพราะบรรดามหกิจซึ่ง
เขาไดเห็นนั้น จึงเร่ิมสรรเสริญ
พระเจาเสียงดัง
38 วา "ขอให พระมหากษัตริย
ผูที่ เสด็จมาในพระนามขององค
พระผูเปนเจาทรงพระเจริญ จง
มีสันติสุขในสวรรค และทรง
สงาราศีในที่สูงสุด"
39 ฝ ายฟาริ สี บางคนในหมู
ประชาชนนั้ นทู ลพระองค ว า
"อาจารยเจาขา จงหามเหลา
สาวกของทาน"
40พระองคตรัสตอบเขาวา "เรา
บอกทานทั้ งหลายวา ถึงคน

(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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เหลานี้จะนิ่งเสีย ศิลาทั้งหลายก็
ยังจะสงเสียงรองทันที"

ทรงกันแสงเพราะ
กรุงเยรูซาเล็ม

(ลก 13:34-35)
41 ครั้ นพระองค เสด็ จมาใกล
ทอดพระเนตรเห็นกรุงแลว ก็
กันแสงสงสารกรุงนั้น
42 ตรัสวา "ถาเจา คือเจาเอง
รู ในกาลวันนี้ วา สิ่ งอะไรจะให
สันติสุข แตเดี๋ ยวนี้ สิ่ งนั้ นบัง
ซอนไวจากตาของเจาแลว
43 ดวยวาเวลาจะมาถึงเจา เมื่อ
ศัตรูของเจาจะกอเชิงเทินตอสู
เจา และลอมขังเจาไวทุกดาน
44 แลวจะเหว่ี ยงเจ าลงให ราบ
บนพ้ืนดิน กับลูกทั้ งหลายของ
เจาซึ่ งอยู ในเจา และเขาจะไม
ปลอยใหศิลาซอนทับกันไวภาย
ในเจาเลย เพราะเจาไมไดรูเวลา
ที่พระองคเสด็จมาเย่ียมเจา"

ทรงชําระพระวิหารอีก
(มธ 21:12-16)
(มก 11:15-18)

45 ฝายพระองคเสด็จเขาในพระ
วิหาร แลวทรงเริ่มขับไลคนทั้ ง
หลายที่ซื้อขายอยูนั้น
46 ตรัสแกเขาวา "มีพระวจนะ
เขียนไววา `นิเวศของเราเปน
นิเวศสําหรับอธิษฐาน' แตเจา
ทั้ งหลายมากระทําใหเปน `ถ้ํา
ของพวกโจร'"

47 พระองคทรงสั่ งสอนในพระ
วิหารทุกวัน แตพวกปุโรหิตใหญ
พวกธรรมาจารย และคนสํา-
คัญของพลเมืองไดหาชองที่ จะ
ประหารพระองคเสีย
48 แต เขาไมพบช องทางที่ จะ
กระทําอะไรได เพราะวาคนทั้ ง
ปวงชอบฟงพระองคมาก
พวกธรรมาจารยถามเกี่ยวกับ
สิทธิอํานาจของพระเยซู

(มธ 21:23-27)
(มก 11:27-33)

20ตอมาวันหนึ่ งเมื่อพระ
องคกําลั งทรงสั่ งสอน

คนทั้ งปวงในพระวิ หารและ
ประกาศขาวประเสริฐ พวก
ปุโรหิตใหญ พวกธรรมาจารย
และพวกผูใหญมาพบพระองค
2และทูลพระองควา "จงบอก
พวกเราเถิด ทานกระทําการ
เหลานี้โดยสิทธิอันใด หรือใคร
ใหสิทธินี้แกทาน"
3พระองคตรัสตอบเขาวา "เรา
จะถามทานทั้ งหลายสักขอหนึ่ ง
ดวย จงตอบเราเถิด
4 คือบัพติศมาของยอหนนั้นมา
จากสวรรคหรือมาจากมนุษย"
5 เขาจึงปรึกษากันวา "ถาเราจะ
วา `มาจากสวรรค' ทานจะถาม
วา `เหตุไฉนทานจึงไมเชื่ อ
ยอหนเลา'
6แตถาเราจะวา `มาจากมนุษย'

(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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คนทั้ งปวงก็จะเอาหินขว างเรา
เพราะเขาทั้ งหลายถื อกั นว า
ยอหนเปนศาสดาพยากรณ"
7 เขาจึงตอบวาเขาไมทราบวามา
จากไหน
8พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "เรา
จะไมบอกทานทั้ งหลายเหมือน
กันวา เรากระทําการเหลานี้โดย
สิทธิอันใด"

คําอุปมาเกี่ยวกับ
คนเชาสวนท่ีชั่วราย

(อสย 5:1-7)
9แล วพระองค ตั้ งต นตรั สคํา
อุปมาใหคนทั้ งหลายฟงดังตอ
ไปนี้ วา "ยังมีชายคนหนึ่ งได
ทําสวนองุ นและใหชาวสวนเชา
แลวก็ไปเมืองไกลเสียชานาน
10 เมื่อถึงเวลาแลวจึงใชผู รับใช
คนหนึ่ งไปหาคนเช าสวนเหล า
นั้น เพ่ือเขาทั้งหลายจะไดมอบ
ผลจากสวนองุนแกเขาบาง แต
คนเชาสวนนั้นไดเฆี่ยนตีผูรับใช
คนนั้นและไลใหกลับไปมือเปลา
11 แลวเจาของสวนจึงใชผูรับใช
อีกคนหนึ่ ง แตคนเชาสวนได
เฆี่ ยนตี และทําการน าอั ปยศ
ตางๆแกผูรับใชนั้นดวย และได
ไลใหกลับไปมือเปลา
12 แลวเจาของสวนจึ งใชคนที่
สามไปและคนเช าสวนนั้ นก็ทํา
ใหเขาบาดเจ็บ แลวผลักไสออก
ไป

13 ฝ ายเจ าของสวนองุ นจึ งว า
`เราจะทําอยางไรดี เราจะใช
บุตรชายที่ รักของเราไป เมื่ อ
เห็นบุตรนั้นพวกเขาคงจะเคารพ
นับถือ'
14 แตพวกคนเชาสวนเมื่ อเห็น
บุตรนั้นก็ปรึกษากันวา `คนนี้
แหละเปนทายาท มาเถิด ให
เราฆาเขาเสีย เพ่ือมรดกจะตก
กับเรา'
15 แลวเขาก็ผลักบุตรนั้ นออก
ไปนอกสวนองุนฆาเสีย เหตุฉะ-
นั้นเจาของสวนองุ นจะทําอยาง
ไรกับเขาเหลานั้น
16 ท านจะมาฆ าคนเช าสวน
เหลานั้ นเสีย แลวจะเอาสวน
องุ นนั้ นใหผูอื่ นเชา" คนทั้ ง
หลายเมื่อไดยินดังนั้นจึงวา "ขอ
พระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้น
เลย"
17 ฝ ายพระองค ทรงเพ งดู เขา
และตรัสวา "เหตุฉะนั้นพระ
วจนะซึ่ งเขียนไวนั้นหมายความ
อยางไรกันซึ่งวา `ศิลาซึ่งชางกอ
ไดปฏิเสธเสีย ไดกลับกลายเปน
ศิลามุมเอกแลว'
18 ผูใดลมทับศิลานั้น ผูนั้นจะ
ตองแตกหักไป แตศิลานั้นจะ
ตกทับผู ใด ก็จะบดขย้ีผูนั้นจน
แหลกเปนผุยผง"

 คําถามเกี่ยวกับการสงสวย
19 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ

(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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พวกธรรมาจารยรู อยู วา พระ
องคไดตรัสคําอุปมานั้นกระทบ
พวกเขาเอง จึงอยากจะจับพระ
องคในเวลานั้นแตเขากลัวประ-
ชาชน
20 เขาจึงตามดูพระองค และ
ใชคนใหปลอมเปนเหมือนคน
ชอบธรรมไปสอดแนม หวังจะ
จับผิดในพระดํารัสของพระองค
เ พ่ื อจะมอบพระองค ไ ว ใน
อํานาจและอาชญาของเจาเมือง
21 คนเหลานั้ นจึ งทูลถามพระ
องควา "อาจารยเจาขา ขาพเจา
ทั้งหลายทราบอยูวา ทานกลาว
และสั่ งสอนล วนแต ความจริ ง
และมิไดเลือกหนาผู ใด แตสั่ ง
สอนทางของพระเจาจริงๆ
22 การที่ จะสงสวยใหแกซีซาร
นั้ นถูกตองตามพระราชบัญญัติ
หรือไม"
23 ฝายพระองคทรงหย่ังรูอุบาย
ของเขาจึงตรัสแกเขาวา "ทาน
ทั้งหลายทดลองเราทําไม
24 จงให เราดู เงิ นตราเหรี ยญ
หนึ่งเถิด รูปและคําจารึกนี้ เปน
ของใคร" เขาทูลตอบวา "ของ
ซีซาร"
25 แลวพระองคตรัสกับเขาวา
"ของของซีซารจงถวายแกซีซาร
และของของพระเจาจงถวายแด
พระเจา"
26 คนเหล านั้ นจั บผิ ดในพระ

ดํารัสของพระองคตอหนาประ-
ชาชนไมได และเขาก็ประหลาด
ใจในพระดํา รั สตอบของพระ
องคจึงนิ่งไป
ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับ

การเปนขึ้นมาอีก
(มธ 22:23-33)
(มก 12:18-27)

27 ยังมีพวกสะดูสีบางคนมาหา
พระองค ซึ่งเขาทั้งหลายวาการ
ฟนข้ึนมาจากความตายนั้นไมมี
เขาจึงทูลถามพระองค
28 วา "อาจารยเจาขา โมเสสได
เขียนสั่ งขาพเจ าทั้ งหลายไว ว า
`ถ าชายผู ใดตายและมีภรรยา
แตไมมีบุตร ก็ใหนองชายรับ
พ่ี สะใภ นั้ นไว เป นภรรยาของ
ตนเพ่ือสืบเชื้อสายของพ่ีชายไว'
29 ยังมีพ่ีนองผูชายเจ็ดคน พ่ี
หัวปมีภรรยาแลวก็ตายไมมีบุตร
30 แลวนองที่สองก็รับหญิงนั้น
เปนภรรยา แลวเขาก็ตายไมมี
บุตร
31 ที่ สามนั้ นก็รับหญิงนั้ นเปน
ภรรยา ทั้ งเจ็ดคนก็เหมือนกัน
ไมมีบุตร แลวก็ตาย
32 ที่สุดผูหญิงนั้นก็ตายดวย
33 เหตุฉะนั้น ในวันที่จะฟนข้ึน
มาจากความตาย หญิงนั้นจะ
เปนภรรยาของใคร ดวยนาง
ไดเปนภรรยาของชายทั้งเจ็ดนั้น
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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34พระเยซูตรัสตอบเขาวา "คน
ในโลกนี้มีการสมรสกัน และยก
ใหเปนสามีภรรยากัน
35 แตเขาเหลานั้นที่สมควรจะลุ
ถึงโลกหนา และลุถึงการฟนข้ึน
มาจากความตาย ไมมีการสมรส
กัน หรือยกใหเปนสามีภรรยา
กัน
36 และเขาจะตายอี กไม ได
เพราะเขาเปนเหมือนทูตสวรรค
เปนบุตรของพระเจา ดวยวาเปน
ลูกแหงการฟ นข้ึนมาจากความ
ตาย
37 แตคนที่ตายจะถูกชุบใหเปน
ข้ึนมาใหมนั้น โมเสสก็ยังไดสํา-
แดงในเรื่องพุมไม คือที่ไดเรียก
องคพระผู เปนเจาวา `เปนพระ
เจาของอับราฮัม เปนพระเจา
ของอิสอัค และเปนพระเจาของ
ยาโคบ'
38 พระองค มิ ไดทรงเป นพระ
เจาของคนตาย แตทรงเปนพระ
เจาของคนเปน ดวยวาจําเพาะ
พระเจาคนทุกคนเปนอยู"
พวกธรรมาจารยไมสามารถ

ท่ีจะตอบพระเยซูได
(มธ 22:41-46)
(มก 12:35-37)

39 ธรรมาจารยบางคนจึงทูลวา
"อาจารยเจาขา ทานพูดดีแลว"
40 หลังจากนั้น พวกเขาก็ไม
กลาจะทูลถามพระองคตอไปอีก

41 พระองค จึ งตรัสถามเขาว า
"ที่คนทั้ งหลายวา พระคริสต
ทรงเปนบุตรของดาวิดนั้ นเปน
ไดอยางไร
42 ดวยวาทานดาวิดเองไดกลาว
ไวในหนังสือสดุดีวา `องคพระ
ผูเปนเจาตรัสกับองคพระผู เปน
เจาของขาพเจาวา จงนั่ งที่ ขวา
มือของเรา
43 จนกวาเราจะกระทําใหศัตรู
ของท านเปนแทนรองเท าของ
ทาน'
44 ดาวิดยังไดทรงเรียกทานวา
เปนองคพระผู เปนเจา ทาน
จะเป นบุตรของดาวิ ดอย างไร
ได"

พระเยซูทรงกลาวโทษ
พวกธรรมาจารย
(มธ 23:1-36)

(มก 12:38-40)
45 เมื่ อคนทั้ งหลายกําลังฟงอยู
พระองค จึ งตรัสกับเหลาสาวก
ของพระองควา
46 "จงระวังพวกธรรมาจารยให
ดี ผูที่ ชอบสวมเสื้ อยาวเดินไป
มา ชอบใหคนคํานับกลางตลาด
ชอบนั่ งที่สูงในธรรมศาลาและที่
อันมีเกียรติในการเลี้ยง
47 เขาริบเอาเรือนของหญิงมาย
และอธิษฐานโออวดเสียยืดยาว
เขาทั้ งหลายนั้ นจะได รั บพระ
อาชญามากย่ิงข้ึน"

(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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เงินถวายของหญิงมาย

(มก 12:41-44)

21พระองค เงยพระพักตร
ทอดพระเนตรเห็ นคน

มั่ งมีทั้ งหลายนําเงินมาใสในตู
เก็บเงินถวาย
2พระองค ทอดพระเนตรเห็ น
หญิงมายคนหนึ่ งเปนคนจนนํา
เหรี ยญทองแดงสองอั นมาใส
ดวย
3พระองคตรัสวา "เราบอก
ความจริ งแก ท านทั้ งหลายว า
หญิงม ายจนคนนี้ ได ใส ไวมาก
กวาคนทั้งปวงนี้
4 เพราะว าคนทั้ งปวงนี้ ได เอา
เงินเหลือใชของเขามาใสถวาย
แดพระเจา แตผูหญิงนี้ ขัดสน
ที่สุด ยังไดเอาเงินที่มีอยูสําหรับ
เลี้ยงชีวิตของตนมาใสจนหมด"
ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ

(มธ 24-25; มก 13)
5 เมื่อบางคนพูดชมพระวิหารวา
ไดตกแต งไวด วยศิลางามและ
เครื่องถวาย พระองคจึงตรัสวา
6"สิ่งเหลานี้ที่ทานทั้งหลายเห็น
วันหนึ่งศิลาที่ซอนทับกันอยูที่นี่
ซึ่งจะไมถูกทําลายลงก็หามิได"
7 เขาทั้ งหลายทูลถามพระองค
วา "พระอาจารยเจาขา เหตุ-
การณเหลานี้จะบังเกิดข้ึนเมื่อไร
สิ่ งไรเปนหมายสําคัญวาการณ
ทั้งปวงนี้จวนจะบังเกิดข้ึน"

เสนทางของคนยุคน้ี
(มธ 24:4-14)

8พระองคจึงตรัสวา "ระวังใหดี
อยาให ผู ใดลอลวงทานใหหลง
ดวยวาจะมีหลายคนมาตางอาง
นามของเราและวา `เราเปน
พระคริสต' และวา `เวลานั้น
ใกลเขามาแลว' ทานทั้ งหลาย
อยาตามเขาไปเลย
9 เมื่ อทานทั้ งหลายจะไดยินถึง
การสงครามและการจลาจล อยา
ตกใจกลัว เพราะวาสิ่งเหลานั้น
จําตองเกิดข้ึนกอน แตที่ สุด
ปลายยังจะไมมาทันที"
10 แลวพระองคตรัสแก เขาว า
"`ประชาชาติจะลุกข้ึนตอสูประ-
ชาชาติ ราชอาณาจักรตอสู ราช
อาณาจักร'
11 ทั้ งจะเกิดแผนดินไหวใหญ
ในที่ ตางๆ และจะเกิดกันดาร
อาหารและโรคระบาดอยางราย
แรง และจะมีความวิบัติอันนา
กลัว และหมายสําคัญใหญๆ
จากฟาสวรรค
12 แตกอนเหตุการณเหลานั้ น
เขาจะจับทานไว และจะขมเหง
ท านและมอบท านไว ในธรรม
ศาลาและในคุก และพาทาน
ไปตอหนากษัตริยและเจาเมือง
เพราะเหตุนามของเรา
13 การนั้นจะเกิดแกทาน เพ่ือ
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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14 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลาย
ตองปลงใจไววา จะไมคิดนึก
กอนวาจะแกตัวอยางไร
15 ดวยวา เราจะใหปากและ
ปญญาแกทาน ซึ่งศัตรูทั้งหลาย
ของทานจะตอตานและคัดคาน
ไมได
16 แมแตบิดามารดาญาติพ่ีนอง
และมิ ตรสหายจะทรยศท าน
และพวกเขาจะฆาบางคนในพวก
ทานเสีย
17 คนทั้ งปวงจะเกลียดชังทาน
เพราะเหตุนามของเรา
18 แตผมของทานสักเสนหนึ่ ง
จะเสียไปก็หามิได
19 ทานจะไดชีวิตรอดโดยความ
อดทนของทาน
การทําลายกรุงเยรูซาเล็ม

ในอนาคต
(มธ 24:15-21; มก 13:14)

20 เมื่ อท านเห็ นกองทั พทั้ ง
หลายมาตั้งลอมรอบกรุงเยรูซา-
เล็ม เมื่อนั้นจงรูวาวิบัติของกรุง
นั้นก็ใกลเขามาแลว
21 เวลานั้ นให ผู ที่ อยู ในแควน
ยูเดียหนีไปยังภูเขาและผูที่ อยู
ในกรุงใหออกไป และผูที่ อยู
บานนอกอยาใหเขามาในกรุง
22 เพราะวาเวลานั้นเปนวันแหง
การแกแคนเพ่ือจะใหสิ่งสารพัด
ที่เขียนไวนั้นสําเร็จ
23 แตในวันเหลานั้ น วิบัติแก

หญิงที่มีครรภหรือมีลูกออนกิน
นมอยู เพราะวาจะมีความทุกข
รอนใหญหลวงบนแผนดิน และ
จะทรงพระพิโรธแกพลเมืองนี้
24 เขาจะลมลงดวยคมดาบ และ
ตองถูกกวาดเอาไปเปนเชลยทั่ว
ทุกประชาชาติ และคนตางชาติ
จะเหยียบยํ่ากรุงเยรูซาเล็ม จน
กวาเวลากําหนดของคนตางชาติ
นั้นจะครบถวน

การเสด็จกลับมาดวย
สงาราศีของพระคริสต

(มธ 24:29-31)
(มก 13:24-27)

25 จะมีหมายสําคัญที่ ดวงอา-
ทิตย ที่ดวงจันทร และที่ดวงดาว
ทั้ งปวง และบนแผนดินก็จะมี
ความทุกขรอนตามชาติตางๆซึ่ง
มีความฉงนสนเทหเพราะเสียง
กึกกองของทะเลและคลื่น
26 จิตใจมนุษยก็จะสลบไสลไป
เพราะความกลัว และเพราะสัง-
หรณถึงเหตุการณซึ่ งจะบังเกิด
ในโลก ดวยวา `บรรดาสิ่ งที่
มีอํานาจในทองฟ าจะสะเทือน
สะทานไป'
27 เมื่ อนั้ น เขาจะเห็นบุตร
มนุษยเสด็จมาในเมฆ ทรง
ฤทธานุภาพและสงาราศีเปนอัน
มาก
28 เมื่ อเหตุการณทั้ งปวงนี้ เร่ิม
จะบังเกิดข้ึนนั้น  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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ผงกศีรษะข้ึน ดวยการไถทาน
ใกลจะถึงแลว"
คําอุปมาเกี่ยวกับตนมะเดื่อ

(มธ 24:32-33)
(มก 13:28-29)

29พระองคตรัสคําอุปมาแกเขา
วา "จงดูตนมะเดื่อและตนไมทั้ง
ปวงเถิด
30 เมื่อผลิใบออกแลว ทานทั้ง
หลายก็เห็นและรูอยู เองวา ฤดู
รอนจวนจะถึงแลว
31 เชนนั้นแหละ เมื่ อทานทั้ ง
หลายเห็ นเหตุการณ เหล านั้ น
เกิดข้ึน ก็ใหรู วาอาณาจักรของ
พระเจาใกลจะถึงแลว
32 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา คนในชั่วอายุนี้ จะไม
ลวงลับไปจนกวาสิ่ งทั้ งปวงนี้จะ
สําเร็จ
33ฟาและดินจะลวงไป แตถอย
คําของเราจะสูญหายไปหามิได
เลย

จงเฝาระวังและอธิษฐาน
34 แตจงระวังตัวใหดี เกลือกวา
ในเวลาหนึ่ งเวลาใดใจของทาน
จะลนไปดวยอาการกินและดื่ ม
และดวยการเมา และดวยคิด
กังวลถึงชีวิตนี้ แลวเวลานั้นจะ
มาถึงทานโดยไมทันรูตัว
35 เพราะวาวันนั้นจะมาดุจบวง
แร วถึ งคนทั้ งปวงที่ อ ยู ทั่ ว
พ้ืนแผนดินโลก

36 เหตุฉะนั้น จงเฝาระวังและ
อธิษฐานอยูทุกเวลา เพ่ือทาน
ทั้ งหลายสมควรที่ จะพนเหตุ-
การณ ทั้ งปวงซึ่ งจะบั งเกิ ดมา
นั้น และจะยืนอยูตอหนาบุตร
มนุษยได"
37 กลางวันพระองคทรงสั่งสอน
ในพระวิหาร และกลางคืนก็
เสด็จออกไปประทับที่ ภู เขาชื่ อ
มะกอกเทศ
38 คนทั้ งปวงก็มาหาพระองค
ในพระวิหารแตเชาตรูเพ่ือจะฟง
พระองค

ยูดาสตกลงวา
จะทรยศพระเยซู
(มธ 26:14-15)
(มก 14:10-11)

22เทศกาลเลี้ยงขนมปงไร
เชื้ อที่ เรียกวาปสกามา

ใกลแลว
2 พวกปุ โรหิ ตใหญ กั บพวก
ธรรมาจารยหาชองทางวาเขาจะ
ฆาพระองคไดอยางไร เพราะ
เขากลัวประชาชน
3ฝ ายซาตานเข าดลใจยูดาสที่
เรียกวาอิสคาริ โอทที่ นับเขาใน
พวกสาวกสิบสองคน
4 ยูดาสไดไปปรึกษากับพวกปุ-
โรหิตใหญและพวกนายทหารวา
จะทรยศพระองคใหเขาไดดวย
วิธีใด
5คนเหลานั้นดีใจ และตกลงกับ

(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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ยูดาสวาจะใหเงิน
6 ยูดาสจึงใหสัญญา และคอยหา
โอกาสที่จะทรยศพระองคใหแก
เขาเมื่อวางคน

การเตรียมสําหรับ
งานเลี้ยงปสกา

(มธ 26:17-19; มก 14:12)
7พอถึ งวันกิ นขนมป งไร เชื้ อ
เมื่ อเขาตองฆ าลูกแกะสําหรับ
ปสกา
8พระองค จึงทรงใช เปโตรและ
ยอหนไปสั่งวา "จงไปจัดเตรียม
ปสกาใหเราทั้งหลายกิน"
9 เขาทูลถามพระองควา "พระ
องคทรงปรารถนาจะใหขาพระ
องคทั้งหลายจัดเตรียมที่ไหน"
10 พระองคตรัสตอบเขาวา "ดู
เถิด เมื่อทานเขาไปในกรุงก็จะ
มีชายคนหนึ่ งทูนหมอน้ํามาพบ
ทาน เขาจะเขาไปเรือนไหน จง
ตามเขาไปในเรือนนั้น
11 จงพู ดกั บเจ าของเรื อนว า
`พระอาจารย ให ถามท านว า
"หองที่ เราจะกินปสกากับเหลา
สาวกของเราไดนั้นอยูที่ไหน"'
12 เจาของเรือนจะชี้ใหทานเห็น
หองใหญชั้นบนที่ตกแตงไวแลว
ที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไวเถิด"
13 เขาทั้ งสองจึ งไปและพบ
เหมือนคําที่พระองคไดตรัสแก
เขา แลวไดจัดเตรียมปสกาไว
พรอม

การเลี้ยงปสกา
(มธ 26:20; มก 14:17)

(ยน 13)
14 เมื่อถึงเวลาพระองคทรงเอน
พระกายลงเสวยพรอมกับอัคร-
สาวกสิบสองคน
15พระองคตรัสกับเขาวา "เรามี
ความปรารถนาอยางย่ิงที่จะกิน
ปสกานี้กับพวกทาน กอนเราจะ
ตองทนทุกขทรมาน
16 ดวยเราบอกทานทั้ งหลายวา
เราจะไมกินปสกานี้อีกจนกวาจะ
สําเร็จในอาณาจักรของพระเจา"
17พระองคทรงหยิบถวย ขอบ
พระคุณแลวตรัสวา "จงรับถวย
นี้แบงกันดื่ม
18 เพราะเราบอกทานทั้ งหลาย
วา เราจะไมดื่ มน้ําองุ นจากเถา
องุ นตอไปอีกจนกวาอาณาจักร
ของพระเจาจะมา"

ทรงประทานพิธีศีลระลึก
(มธ 26:26-29)
(มก 14:22-25)

19 พระองค ทรงหยิบขนมป ง
ขอบพระคุณแลวหักสงใหแกเขา
ทั้งหลายตรัสวา "นี่เปนกายของ
เรา ซึ่ งไดใหสําหรับทานทั้ ง
หลาย จงกระทําอยางนี้ใหเปนที่
ระลึกถึงเรา"
20 เมื่อรับประทานแลว จึงทรง
หยิบถวยกระทําเหมือนกันตรัส
วา "ถวยนี้ เปนพันธสัญญาใหม

(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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โดยโลหิตของเราซึ่ งเทออกเพ่ือ
ทานทั้งหลาย

อัครสาวกผูหน่ึง
จะทรยศพระเยซู
(มธ 26:21-25)
(มก 14:18-21)

21 แตดูเถิด มือของผูที่ จะ
ทรยศเราก็อยูกับเราบนโตะ
22 เพราะบุตรมนุษยจะเสด็จไป
เหมื อนได ทรงดําริ ไว แต ก อน
แลว แตวิบัติแกผูนั้ นที่ ทรยศ
พระองค"
23 เหล าสาวกจึ งเร่ิ มถามกั น
และกันวา จะเปนใครในพวกเขา
ที่จะกระทําการนั้น

ยากอบและยอหน
อยากเปนใหญ

24 มีการเถียงกันดวยวาจะนับ
วาใครในพวกเขาเปนใหญที่สุด
25 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"กษัตริ ย ของคนต างชาติ ย อม
เปนเจาเหนือเขา และผูที่มีอํา-
นาจเหนือเขานั้น เขาเรียกวาเจา
บุญนายคุณ
26 แตพวกทานจะหาเปนอยาง
นั้นไม ผู ใดในพวกทานที่ เปน
ใหญที่สุด ใหผูนั้นเปนเหมือน
ผู เล็กนอยที่สุด และผู ใดเปน
นาย ใหผูนั้นเปนเหมือนคนรับ
ใช
27 ดวยวาใครเปนใหญกวา ผูที่
เอนกายลงรับประทานหรือผู รับ

ใช ผูที่ เอนกายลงรับประทานมิ
ใชหรือ แตวาเราอยูทามกลาง
ทานทั้งหลายเหมือนผูรับใช

อัครสาวกจะพิพากษา
พวกอิสราเอล

ในอาณาจักรของพระเจา
28 ฝายทานทั้ งหลายเปนคนที่
ไดอยูกับเราในเวลาที่ เราถูกทด
ลอง
29 และพระบิดาของเราไดทรง
จัดเตรียมอาณาจักรมอบใหแก
เราอยางไร เราก็จะจัดเตรียม
อาณาจักรมอบให แก ท านทั้ ง
หลายเหมือนกัน
30 คือทานทั้ งหลายจะกินและ
ดื่ มที่ โต ะของเราในอาณาจักร
ของเรา และจะนั่ งบนที่นั่ ง
พิพากษาพวกอิสราเอลสิบสอง
ตระกูล"

ทรงพยากรณถึง
การปฏิเสธของเปโตร

(มธ 26:33-35)
(มก 14:29-31)

31 และองคพระผู เปนเจาตรัส
วา "ซีโมน ซีโมนเอย ดูเถิด
ซาตานไดขอท านไว เพ่ื อจะฝด
รอนทานเหมือนฝดขาวสาลี
32 แต เราได อธิ ษฐานเผื่ อตั ว
ทาน เพ่ือความเชื่อของทานจะ
ไมไดขาด และเมื่อทานไดหัน
กลับแลว จงชูกําลังพ่ีนองทั้ ง
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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33 ฝ ายเขาจึ งทู ลพระองค ว า
"พระองคเจาขา ขาพระองค
พรอมแลวที่ จะไปกับพระองค
ถึ งจะต องติ ดคุกและถึ งความ
ตายก็ดี"
34พระองคตรัสวา "เปโตรเอย
เราบอกทานวาวันนี้ กอนไกขัน
ทานจะปฏิเสธวาไม รู จักเราถึง
สามครั้ง"

เหลาสาวกออกไป
พรอมกับคําทรงเตือน

35 พระองค จึ งตรั สถามเหล า
สาวกวา "เมื่ อเราไดใชทานทั้ ง
หลายออกไปโดยไมมีถุงเงิน ไม
มียาม ไมมีรองเทานั้น ทานขัด
สนสิ่งใดบางหรือ" เขาทั้งหลาย
ทูลตอบวา "ไมขาดสิ่งใดเลย"
36 พระองค จึ งตรั สกั บเขาว า
"แตเดี๋ยวนี้ใครมีถุงเงินใหเอาไป
ดวย และยามก็ใหเอาไปเหมือน
กัน และผูใดที่ไมมีดาบก็ใหขาย
เสื้อคลุมของตนไปซื้อดาบ
37 ดวยเราบอกทานทั้ งหลายวา
พระวจนะซึ่ งเขี ยนไว แล วนั้ น
ตองสําเร็จในเรา คือวา `ทาน
ถูกนับเข ากับบรรดาผู ละเมิด'
เพราะวาคําพยากรณที่เล็งถึงเรา
นั้นจะสําเร็จ"
38 เขาทูลตอบวา "พระองคเจา
ขา ดูเถิด มีดาบสองเลม" พระ
องคตรัสกับเขาวา "พอเสียที
เถอะ"

พระเยซูในสวนเกทเสมนี
(มธ 26:36-46)

(มก 14:32-42; ยน 18:1)
39 ฝายพระองคเสด็จออกไปยัง
ภูเขามะกอกเทศตามเคย และ
เหล าสาวกของพระองคก็ ตาม
พระองคไปดวย
40 เมื่อมาถึงที่นั่นแลว พระองค
ตรัสกับเขาทั้ งหลายวา "จง
อธิษฐานเพ่ือมิใหเขาในการทด
ลอง"
41 แลวพระองคดําเนินไปจาก
เขาไกลประมาณขวางหินตกและ
ทรงคุกเขาลงอธิษฐาน
42 วา "พระบิดาเจาขา ถาพระ
องคพอพระทัย ขอใหถวยนี้
เลื่อนพนไปจากขาพระองคเถิด
แตอยางไรก็ดีอยาใหเปนไปตาม
ใจขาพระองค แตใหเปนไปตาม
พระทัยของพระองคเถิด"
43 ทู ตสวรรค องค หนึ่ งจาก
สวรรค มาปรากฏแก พระองค
ชวยชูกําลังพระองค
44 เมื่ อพระองคทรงเป นทุกข
มากนักพระองค ย่ิ งปลงพระทัย
อธิษฐาน พระเสโทของพระองค
เปนเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึง
ดินเปนเม็ดใหญ
45 เมื่ อทรงอธิษฐานเสร็จและ
ลุกข้ึนแลว พระองคเสด็จมาถึง
เหลาสาวก พบเขานอนหลับอยู
ดวยกําลังทุกขโศก

(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
"นอนหลับทําไม จงลุกข้ึนอธิษ-
ฐานเพ่ือทานจะไมเขาในการทด
ลอง"

พระเยซูทรงถูกทรยศ
ดวยการจุบ

(มธ 26:47-56)
(มก 14:43-50)

47พระองคตรัสยังไมทันขาดคํา
ดูเถิด มีคนเปนอันมาก และ
ผูที่ชื่อวา ยูดาส เปนคนหนึ่งใน
สาวกสิบสองคนนําหน าเขามา
ยูดาสเขามาใกลพระเยซูเพ่ือจุบ
พระองค
48 แตพระเยซู ตรั สถามเขาว า
"ยูดาส ทานจะทรยศบุตรมนุษย
ดวยการจุบหรือ"
49 เมื่อคนทั้งปวงที่อยูรอบพระ
องคเห็นวาจะเกิดเหตุอะไรตอ
ไป เขาจึงทูลถามพระองควา
"พระองคเจาขา ใหเราเอาดาบ
ฟนเขาหรือ"
50 และมีคนหนึ่ งในเหลาสาวก
ไดฟนผู รับใชคนหนึ่ งของมหา
ปุโรหิต ถูกหูขางขวาของเขาขาด
51 แตพระเยซูตรัสวา "พอเสียที
เถอะ" แลวพระองคทรงถูกตอง
ใบหูคนนั้นใหเขาหาย
52 ฝ ายพระเยซู ตรั สแก พวก
ปุโรหิตใหญ พวกนายทหาร
รักษาพระวิหาร และพวกผู
ใหญที่ออกมาจับพระองคนั้นวา

"ท านทั้ งหลายเห็นเราเปนโจร
หรือจึงถือดาบถือตะบองออก
มา
53 เมื่ อเราอยูกับทานทั้ งหลาย
ในพระวิหารทุกๆวัน ทานก็มิได
ย่ืนมือออกจับเรา แตเวลานี้เปน
ทีของท านและเปนอํานาจแหง
ความมืด"

พระเยซูทรงถูกจับ
เปโตรปฏิเสธพระองค
(มธ 26:57, 69-75)

(มก 14:53-54, 66-72)
54 เขาก็จับพระองคพาเขาไปใน
บานมหาปุโรหิต เปโตรติดตาม
ไปหางๆ
55 เมื่ อเขาก อไฟที่ กลางลาน
บานและนั่งลงดวยกันแลว เป-
โตรก็นั่งอยูทามกลางเขา
56 มีสาวใชคนหนึ่ งเห็นเปโตร
นั่ งอยู ใกลไฟ จึงเพงดูแลว
วา "คนนี้ไดอยูกับผูนั้นดวย"
57 แตเปโตรปฏิเสธพระองควา
"แมเอย คนนั้นขาไมรูจัก"
58 สักครูหนึ่ง มีอีกคนหนึ่งเห็น
เปโตรจึงวา "เจาเปนคนหนึ่งใน
พวกนั้นดวย" เปโตรจึงวา "พอ
เอย ขามิไดเปน"
59 อยู มาประมาณอี กชั่ วโมง
หนึ่งมีอีกคนหนึ่ งยืนยันแข็งแรง
วา "แนแลว คนนี้อยูกับเขาดวย
เพราะเขาเปนชาวกาลิลี"
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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ทานวานั้ นขาไมรู เร่ือง" เมื่ อ
เปโตรกําลังพูดยังไมทันขาดคํา
ในทันใดนั้นไกก็ขัน
61 องค พระผู เ ป น เจ าท รง
เหลียวดูเปโตร แลวเปโตรก็
ระลึกถึ งคําขององคพระผู เปน
เจาซึ่ งพระองคไดตรัสไวแกเขา
วา "กอนไกขัน ทานจะปฏิเสธ
เราถึงสามครั้ง"
62 แลวเปโตรก็ออกไปขางนอก
รองไหเปนทุกขนัก

พระเยซูทรงถูก
เยาะเยยและโบยตี
(มธ 26:67-68)

(มก 14:65)
63 ฝายคนที่ คุมพระเยซูก็เยาะ
เยยโบยตีพระองค
64 และเมื่อเขาเอาผาผูกปดพระ
เนตรของพระองคแลว เขาจึง
ตบพระพักตรพระองคถามพระ
องควา "จงพยากรณเถอะวา
ใครตบเจา"
65 และเขาพูดคําหมิ่นประมาท
แกพระองคอีกหลายประการ

พระเยซูตอหนาสภา
(มธ 26:59-68)
(มก 14:55-65)

66 ครั้ นรุ งเช าพวกผู ใหญของ
พลเมื องกั บพวกปุ โรหิ ตใหญ
และพวกธรรมาจารยไดประชุม
กัน และเขาพาพระองคเขาไปใน
ศาลสูงของเขา และพูดวา

67 "ถาทานเปนพระคริสต จง
บอกเราเถิด" แตพระองคทรง
ตอบเขาวา "ถึงเราจะบอกทาน
ทานก็จะไมเชื่อ
68 และถึงเราถามทาน ทานก็จะ
ไมตอบเรา และจะไมปลอยให
เราไป
69 แตตั้ งแตนี้ ไปบุตรมนุษยจะ
นั่ งข างขวาของพระเจ าผู ทรง
ฤทธานุภาพ"
70 คนทั้ งปวงจึงถามวา "ทาน
เปนบุตรของพระเจาหรือ" พระ
องคตรัสแกเขาวา "ก็ทานวาแลว
วาเราเปน"
71 เขาทั้ งหลายจึงวา "เราตอง
การพยานอะไรอีกเลา เพราะวา
พวกเราได ยินจากปากของเขา
เองแลว"

พระเยซูตอหนาปลาต
(มธ 27:11-14)
(มก 15:1-5)

23เขาทั้ งปวงจึงลุกข้ึนพา
พระองคไปหาปลาต

2และเขาเริ่ มฟองพระองคว า
"เราไดพบคนนี้ ยุยงชนชาติของ
เราและหามมิใหสงสวยแกซีซาร
และวา ตัวเองเปนพระคริสต
กษัตริยองคหนึ่ง"
3ปลาตจึงถามพระองควา "ทาน
เป นกษัตริ ย ของพวกยิวหรื อ"
พระองคตรัสตอบทานวา "ก็
ทานวาแลวนี่"

(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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4ป ลาตจึ งว าแก พวกปุ โรหิ ต
ใหญกับประชาชนวา "เราไมเห็น
วาคนนี้มีความผิด"
5 เขาทั้ งหลายย่ิ งกลาวแข็งแรง
วา "คนนี้ยุยงพลเมืองใหวุนวาย
และสั่ งสอนทั่ วตลอดยูเดีย ตั้ ง
แตกาลิลีจนถึงที่นี่"

พระเยซูตอหนาเฮโรด
6 เมื่อปลาตไดยินถึงแควนกาลิลี
ทานจึงถามวา คนนี้ เปนชาว
กาลิลีหรือ
7 เมื่อทราบแลววาพระองคทรง
เปนคนอยู ในทองที่ ของเฮโรด
ทานจึงสงพระองคไปหาเฮโรด
ผู กําลังอยู ในกรุงเยรูซาเล็มใน
เวลานั้น
8 เมื่ อเฮโรดไดเห็นพระเยซูก็มี
ความยินดีมาก ดวยนานมาแลว
ทานอยากจะพบพระองค เพราะ
ไดยินถึงพระองคหลายประการ
และหวังวาคงจะไดเห็นพระองค
ทําการอัศจรรยบาง
9ท านจึ งซักถามพระองค เปน
หลายขอ แตพระองคหาทรง
ตอบประการใดไม
10 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ
พวกธรรมาจารย ก็ ยืนข้ึ นฟ อง
พระองคแข็งแรงมาก
11 เฮโรดกับพวกทหารของทาน
กระทําตอพระองคอยางดูหมิ่น
เยาะเยย เอาเสื้อที่งามย่ิงสวมให
พระองค และสงกลับไปหา

ปลาตอีก
12 ฝายปลาตกับเฮโรดคืนดีกัน
ในวันนั้น ดวยแตกอนเปนศัตรู
กัน

พระเยซูทรงถูก
ปรับโทษถึงตาย
(มธ 27:15-26)
(มก 15:6-15)

13ปลาตจึงสั่ งพวกปุโรหิตใหญ
พวกขุ นนางและประชาชนให
ประชุมพรอมกัน
14 จึงกลาวแกเขาวา "ทานทั้ ง
หลายไดพาคนนี้มาหาเราฟองวา
เขาไดยุยงประชาชน ดูเถิด เรา
ไดสืบถามตอหนาทานทั้ งหลาย
และไมเห็นวาคนนี้มีความผิดใน
ขอที่ทานทั้งหลายฟองเขานั้น
15 และเฮโรดก็ไมเห็นวา เขามี
ความผิดดวย เพราะเราไดสง
พวกทานทั้งหลายไปหาเฮโรด ดู
เถิด คนนี้ ไมไดทําผิดอะไรซึ่ ง
สมควรจะมีโทษถึงตาย
16 เหตุฉะนั้น เมื่อเราเฆี่ยนเขา
แลว เราก็จะปลอยเสีย"
17 (เพราะท านต องปล อยคน
หนึ่ งให เขาทั้ งหลายในเทศกาล
เลี้ยงนั้น)
18 แตคนทั้ งปวงรองข้ึนพรอม
กันวา "กําจัดคนนี้เสีย และจง
ปลอยบารับบัสใหเราเถิด"
19 (บารั บบั สนั้ นติ ดคุ กอ ยู
เพราะกอการจลาจลที่เกิดข้ึนใน

(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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กรุงและการฆาตกรรม)
20 ฝายปลาตยังมีน้ําใจใครจะ
ปลอยพระเยซู จึงพูดกับเขาอีก
21 แตคนเหลานั้ นกลับตะโกน
รองวา "ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย
ที่กางเขนเถิด"
22ปลาตจึงถามเขาครั้งที่สามวา
"ตรึงทําไม เขาไดทําผิดประการ
ใด เราไมเห็นเขาทําผิดอะไรที่
สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะ-
นั้ นเมื่ อเราเฆี่ ยนเขาแล วก็ จะ
ปลอยเสีย"
23 ฝายคนทั้ งปวงก็เรงเราเสียง
ดังใหตรึงพระองคเสียที่กางเขน
และเสียงของพวกเขาและของ
พวกปุโรหิตใหญนั้นก็มีชัย
24 ปลาตจึงสั่ งใหเปนไปตามที่
เขาทั้งหลายปรารถนา
25 ทานจึงปลอยคนที่ เขาขอนั้น
ซึ่ งติดคุกอยู เพราะการจลาจล
และการฆาตกรรม แตทานได
มอบพระเยซูไวตามใจเขา
26 เมื่ อเขาพาพระองคออกไป
เขาเกณฑซี โมนชาวไซรีนที่ มา
จากบานนอก แลวเอากางเขน
วางบนเขาใหแบกตามพระเยซู
ไป
27 มีคนเป นอั นมากตามพระ
องคไป ทั้ งพวกผูหญิงที่ พิลาป
และคร่ําครวญเพราะพระองค
28 พระเยซูจึงหันพระพักตรมา
ทางเขาตรัสวา "ธิดาเยรูซาเล็ม

เอย อยารองไหเพราะเราเลย
แตจงรองไหเพราะตนเอง และ
เพราะลูกทั้งหลายของตนเถิด
29 ดวยวา ดูเถิด จะมีเวลาหนึ่ง
ที่ เขาทั้ งหลายจะวา `ผูหญิง
เหลานั้นที่เปนหมัน และครรภที่
มิไดปฏิสนธิ และหัวนมที่มิได
ใหดูดเลย ก็เปนสุข'
30 คราวนั้ นเขาจะเริ่ มกลาวแก
ภูเขาทั้ งหลายวา `จงลมทับเรา
เถิด' และแกเนินเขาวา `จงปก
คลุมเราไว'
31 เพราะวาถาเขาทําอยางนี้เมื่อ
ไมสด อะไรจะเกิดข้ึนเมื่ อไม
แหงแลวเลา"
32 มีอีกสองคนที่ เปนผู ร ายซึ่ ง
เขาได พามาจะประหารเสี ย
พรอมกับพระองค

การตรึงท่ีกางเขน
(มธ 27:33-38; มก 15:22)

33 เมื่ อมาถึงสถานที่ แหงหนึ่ ง
ซึ่งเรียกวา กะโหลกศีรษะ เขาก็
ตรึงพระองคไวที่ กางเขนที่ นั่ น
พรอมกับผูรายสองคนนั้น ขาง
ขวาพระหัตถคนหนึ่ ง และขาง
ซายอีกคนหนึ่ง
34 ฝายพระเยซูจึงทรงอธิษฐาน
วา "ขาแตพระบิดา ขอโปรด
อภัยโทษเขา เพราะวาเขาไมรูวา
เขาทําอะไร" เขาก็เอาฉลองพระ
องคจับสลากแบงปนกัน
35 คนทั้ งปวงก็ยืนมองดู 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

 42_luk.pub 
 page 79

 Friday, December 09, 2005 14:00 



หนา 2103 ลูกา 23
ขุนนางก็ เยาะเยยพระองคดวย
วา "เขาชวยคนอื่นใหรอดได ถา
เขาเปนพระคริสตของพระเจาที่
ทรงเลือกไว ใหเขาชวยตัวเอง
เถิด"
36 พวกทหารก็ เยาะเย ยพระ
องคดวย เขามาเอาน้ําองุ น
เปรี้ยวสงใหพระองค
37 แลววา "ถาทานเปนกษัตริย
ของพวกยิว จงชวยตัวเองให
รอดเถิด"
38 และมี คําเขียนไว เหนือพระ
องคดวยเปนอักษรกรีก ลาติน
และฮีบรูวา "ผูนี้เปนกษัตริยของ
พวกยิว"

โจรท่ีกลับใจเสียใหม
ก็ไดรับความรอด

39 ฝ ายคนหนึ่ งในผู ร ายที่ ถู ก
ตรึ งไว จึ งพูดหยาบช าต อพระ
องควา "ถาทานเปนพระคริสต
จงชวยตัวเองกับเราใหรอดเถิด"
40 แตอีกคนหนึ่ งหามปรามเขา
วา "เจาก็ไมเกรงกลัวพระเจา
หรือ เพราะเจาเปนคนถูกโทษ
เหมือนกัน
41 และเราก็สมกับโทษนั้ นจริง
เพราะเราไดรับสมกับการที่ เรา
ไดกระทํา แตทานผูนี้ หาได
กระทําผิดประการใดไม"
42 แลวคนนั้นจึงทูลพระเยซูวา
"พระองคเจาขา ขอพระองคทรง
ระลึ กถึ งข าพระองค เมื่ อพระ

องค เสด็จเข าในอาณาจักรของ
พระองค"
43 ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา
"เราบอกความจริงแกเจาวา วัน
นี้ เจาจะอยู กับเราในเมืองบรม
สุขเกษม"
44 เวลานั้ นประมาณเวลาเที่ ยง
ก็บังเกิดความมืดทั่วทั้งแผนดิน
จนถึงบายสามโมง
45 ดวงอาทิตยก็มืดไป มานใน
พระวิหารก็ขาดตรงกลาง

พระเยซูทรงปลอย
พระวิญญาณจิตของพระองค

(มธ 27:50; มก 15:37)
(ยน 19:30)

46พระเยซูทรงรองเสียงดังตรัส
วา "พระบิดาเจาขา ขาพระองค
ฝากจิตวิญญาณของขาพระองค
ไว ในพระหั ตถ ของพระองค "
ตรัสอยางนั้นแลว จึงทรงปลอย
พระวิญญาณจิตออกไป
47 ฝายนายรอยเมื่ อเห็นเหตุ-
การณซึ่งบังเกิดข้ึนนั้น จึงสรร-
เสริญพระเจาวา "แทจริงทานผู
นี้เปนคนชอบธรรม"
48 คนทั้ งปวงที่ มาชุ มนุ มกั น
เพ่ือจะดูการณนี้ เมื่อเห็นแลวก็
พากันตีอกของตัวกลับไป
49 คนทั้ งปวงที่ รู จั กพระองค
และพวกผู ห ญิ งซึ่ ง ไ ด ต าม
พระองคมาจากกาลิลีก็ยืนอยูแต
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
ถูกฝงในอุโมงคฝงศพ

ของโยเซฟ
(มธ 27:57-61)
(มก 15:42-47)

50 และดูเถิด มีชายคนหนึ่งชื่อ
โยเซฟ ทานเปนสมาชิกสภา
เปนคนดีและชอบธรรม
51 (ท านมิ ไดยอมเห็นด วยใน
มติ และการกระทําของเขาทั้ ง
หลาย) ทานเปนชาวบานอาริ-
มาเธียหมูบานพวกยิว และ
เปนผูคอยทาอาณาจักรของพระ
เจา
52 ชายคนนี้ จึงเขาไปหาปลาต
ขอพระศพพระเยซู
53 เมื่อเชิญพระศพลงแลว เขา
จึงเอาผาปานพันหุมไว แลว
เชิญพระศพไปประดิษฐานไวใน
อุโมงค ซึ่งเจาะไวในศิลาที่ ยังมิ
ไดวางศพผูใดเลย
54 วันนั้นเปนวันจัดเตรียม และ
วันสะบาโตก็เกือบจะถึงแลว
55 ฝ ายพวกผู หญิงที่ ตามพระ
องคมาจากแควนกาลิลีก็ตามไป
และไดเห็นอุโมงค ทั้งไดเห็นเขา
วางพระศพของพระองคไวอยาง
ไรดวย
56 แล วเขาก็ กลั บไปจั ดแจง
เครื่องหอมกับน้ํามันหอม ในวัน
สะบาโตนั้นเขาก็หยุดการไวตาม
พระบัญญัติ

การฟนคืนชีพของพระคริสต
(มธ 28:1-6; มก 16:1-8)

(ยน 20:1-17)

24แตเชามืด ในวันตน
สัปดาห ผู หญิงเหลา

นั้นจึงนําเครื่องหอมที่ เขาไดจัด
เตรียมไวมาถึงอุโมงค และคน
อื่นก็มาพรอมกับเขา
2 เขาเหลานั้ นเห็นกอนหินกลิ้ ง
ออกพนจากปากอุโมงคแลว
3และเมื่ อเข าไปมิ ได เห็นพระ
ศพของพระเยซูเจา
4ตอมา เมื่ อเขากําลังคิดฉงน
ดวยเหตุการณนั้น ดูเถิด มีชาย
สองคนยืนอยูใกลเขา เครื่องนุง
หมแพรวพราว
5ฝายผู หญิงเหลานั้ นกลัวและ
ซบหนาลงถึงดิน ชายสองคนนั้น
จึงพูดกับเขาวา "พวกทานแสวง
หาคนเปนในพวกคนตายทําไม
เลา
6พระองคไมอยูที่นี่ แตทรงเปน
ข้ึนมาแลว จงระลึกถึงคําที่พระ
องคไดตรัสกับทานทั้งหลายเมื่อ
พระองคยังอยูในแควนกาลิลี
7วา `บุตรมนุษยจะตองถูกมอบ
ไวในมือของคนบาป และตอง
ถูกตรึงที่กางเขน และวันที่สาม
จะเปนข้ึนมาใหม'"
8 เขาจึ งระลึกถึงพระดํารัสของ
พระองคได
9และกลับไปจากอุโมงค แลว

(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 การณทั้ งปวงนั้ นแก
สาวกสิบเอ็ ดคนและคนอื่ นๆ
ทั้งหมดดวย
10 ผูที่ ไดบอกเหตุการณนั้นแก
อัครสาวก คือมารียชาวมักดาลา
โยอันนา มารียมารดาของยา-
กอบ และหญิงอื่นๆที่อยูกับเขา
11 ฝายอัครสาวกไมเชื่อ ถือวา
เปนคําเหลวไหล
12 แตเปโตรลุกข้ึนว่ิ งไปถึงอุ-
โมงค กมลงมองดูก็เห็นแตผา
ปานวางอยูตางหาก แลวกลับ
ไปคิดพิศวงถึงเหตุการณซึ่ งได
เปนไปนั้น

ระหวางทางท่ีไปยัง
หมูบานเอมมาอูส

13 ดูเถิด วันนั้นเองมีสาวกสอง
คนไปยังหมูบานชื่อ เอมมาอูส
ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ
สิบเอ็ดกิโลเมตร
14 เขาสนทนากันถึงเหตุการณ
ซึ่งไดเปนไปนั้น
15 และตอมา เมื่อเขากําลังพูด
ปรึกษากันอยู พระเยซูเองก็
เสด็จเขามาใกลดําเนินไปกับเขา
16 แตตาเขาฟางไปและจําพระ
องคไมได
17พระองคตรัสกับเขาวา "เมื่อ
เดินมานี่ดวยหนาโศกเศรา ทาน
โตตอบกันถึงเร่ืองอะไร"
18 คนหนึ่ งชื่ อเคลโอปสจึงทูล
ถามพระองควา "ทานเปนเพียง

แตคนตางดาวในกรุงเยรูซาเล็ม
หรือ ที่ไมรูเหตุการณทั้งปวงซึ่ง
เปนไปในวันเหลานี้"
19 พระองค ตรั สถามเขาว า
"เหตุการณอะไร" เขาจึงตอบ
พระองควา "เหตุการณเร่ืองพระ
เยซูชาวนาซาเร็ธ ผู เปนศาสดา
พยากรณ ประกอบดวยฤทธิ์เดช
ในการงานและในถอยคําจําเพาะ
พระพักตรพระเจา และตอหนา
ประชาชนทั้งหลาย
20 และพวกปุโรหิตใหญกับขุน-
นางทั้ งหลายของเราได มอบ
พระองคไว ใหปรับโทษถึ งตาย
และตรึงพระองคที่กางเขน
21 แตเราทั้ งหลายไดหวังใจวา
จะเปนพระองคผูนั้ นที่ จะไถชน
ชาติอิสราเอล ย่ิงกวานั้นอีก วัน
นี้ เปนวันที่สามตั้ งแตเหตุการณ
นั้นเกิดข้ึน
22 และยั งมี ผู หญิ งบางคนใน
พวกเราที่ ไดทําใหเราประหลาด
ใจ นางไดไปที่อุโมงคเมื่อเวลา
เชามืด
23 แต เมื่ อไม พบพระศพของ
พระองค จึงมาเลาวานางไดเห็น
นิมิตเปนทูตสวรรค และทูตนั้น
บอกวาพระองคทรงพระชนมอยู
24บางคนที่อยูกับเราก็ไปจนถึง
อุโมงค และไดพบเหมือนพวก
ผูหญิงเหลานั้ นไดบอก แตเขา
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 พระองคตรัสแกสองคนนั้ น
วา "โอ คนเขลา และมีใจเฉ่ือย
ในการเชื่ อบรรดาคําซึ่ งพวก
ศาสดาพยากรณไดกลาวไวนั้น
26 จําเปนซึ่ งพระคริสตจะตอง
ทนทุกขทรมานอยางนั้น แลว
เขาในสงาราศีของพระองคมิใช
หรือ"
27 พระองค จึ งทรงเริ่ มอธิบาย
พระคัมภีรที่ เล็งถึงพระองคทุก
ขอใหเขาฟง เร่ิมตนตั้ งแตโม-
เสสและบรรดาศาสดาพยากรณ
28 เมื่ อเขามาใกลหมู บานที่ จะ
ไปนั้น พระองคทรงกระทํา
เหมือนจะทรงดําเนินเลยไป
29 เขาจึงพูดหนวงเหนี่ ยวพระ
องควา "เชิญหยุดพักกับเรา
เพราะวาจวนเย็นแลว และวันก็
ลวงไปมาก" พระองคจึงเสด็จ
เขาไปเพ่ือพักอยูกับเขา
30 ตอมาเมื่ อพระองคทรงเอน
พระกายลงเสวยกับเขา พระองค
ทรงหยิบขนมปง ขอบพระคุณ
แลวหักสงใหเขา
31 ตาของเขาก็หายฟางและเขา
ก็รู จักพระองค แลวพระองคก็
อันตรธานไปจากเขา
32 เขาจึงพูดกันวา "ใจเราเรา
รอนภายใน เมื่อพระองคตรัส
กับเราตามทาง เมื่ อพระองค
ทรงอธิบายพระคัมภีรใหเราฟง
มิใชหรือ"

33 แลวคนทั้งสองนั้นก็ลุกข้ึนใน
โมงนั้ นเองกลับไปยังกรุงเยรู-
ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบ
เอ็ดคนชุมนุมกันอยู พรอมทั้ ง
พรรคพวก
34 กําลังพูดกันวา "องคพระผู
เปนเจาทรงเปนข้ึนมาแลวจริงๆ
และไดปรากฏแกซีโมน"
35 ฝายสองคนนั้ นจึงเลาความ
ซึ่ งเกิดข้ึนที่กลางทาง และที่
เขาได รู จักพระองคโดยการหัก
ขนมปงนั้น

พระเยซูทรงปรากฏ
ตออัครสาวกสิบคน
(มธ 28:16-17)

36 เมื่อเขาทั้ งสองกําลังเลาเหตุ
การณเหลานั้น พระเยซูเองทรง
ยืนอยูที่ทามกลางเขา และตรัส
กับเขาวา "ทานทั้งหลายจงเปน
สุขเถิด"
37 ฝายเขาทั้ งหลายสะดุ งตกใจ
กลัวคิดวาเห็นผี
38 พระองค จึ งตรั สแก เขาว า
"ท านทั้ งหลายวุ นวายใจทําไม
เหตุไฉนความคิดสนเทหจึงบัง-
เกิดข้ึ นในใจของทานทั้ งหลาย
เลา
39 จงดูมือของเราและเทาของ
เราวา เปนเราเอง จงคลําตัวเรา
ดู เพราะวาผีไมมีเนื้อและกระ-
ดูกเหมือนทานเห็นเรามีอยูนั้น"
40 เมื่ อตรัสอยางนั้นแลว 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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องค ทรงสําแดงพระหั ตถ และ
พระบาทใหเขาเห็น
41 เมื่อเขาทั้งหลายยังไมปลงใจ
เชื่ อ เพราะเปนเรื่ องนายินดี
อยางเหลือเชื่อ และกําลังประ-
หลาดใจอยู พระองคจึงตรัสถาม
เขาวา "พวกทานมีอาหารกินที่นี่
บางไหม"
42 เขาก็เอาปลายางชิ้นหนึ่ งกับ
รวงผึ้งชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค
43 พระองคทรงรับมาเสวยตอ
หนาเขาทั้งหลาย
44 พระองคตรัสกับเขาวา "นี่
เปนถอยคําของเรา ซึ่ งเราได
บอกไวแกทานทั้ งหลายเมื่ อเรา
ยังอยูกับทานวา บรรดาคําที่
เขียนไวในพระราชบัญญัติของ
โมเสส และในคัมภีรศาสดา
พยากรณ และในหนังสือสดุดี
กลาวถึงเรานั้น จําเปนจะตอง
สําเร็จ"
45 ครั้งนั้น พระองคทรงบันดาล
ใหใจเขาทั้งหลายเกิดความสวาง
ข้ึนเพ่ือจะไดเขาใจพระคัมภีร

คําบัญชาท่ีย่ิงใหญ
(มธ 28:19-20)

46พระองคตรัสกับเขาวา "มีคํา
เขียนไวอยางนั้นวา พระคริสต
จะตองทนทุกขทรมาน และเปน

ข้ึนมาจากความตายในวันที่สาม
47 และจะตองประกาศในพระ
นามของพระองค เร่ืองการกลับ
ใจใหม และเร่ืองยกบาปทั่วทุก
ประเทศ ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม
48 ทานทั้ งหลายเปนพยานดวย
ขอความเหลานั้น

การเสด็จขึ้นสูสวรรค
ของพระคริสต

(มก 16:19-20)
(กจ 1:9-11)

49 และดูเถิด เราจะสงซึ่ งพระ
บิดาของเราทรงสั ญญานั้ นมา
เหนือทานทั้งหลาย แตทานทั้ ง
หลายจงคอยอยู ในกรุงเยรูซา-
เล็มกวาทานจะไดประกอบดวย
ฤทธิ์เดชที่มาจากเบ้ืองบน"
50 พระองคจึงพาเขาออกไปถึง
หมูบานเบธานี แลวทรงยกพระ
หัตถ อวยพรเขา
51 ตอมาเมื่อทรงอวยพรอยูนั้น
พระองคจึงไปจากเขา แลวทรง
ถูกรับข้ึนไปสูสวรรค
52 เขาทั้ งหลายจึงนมัสการพระ
องค แลวกลับไปยังกรุงเยรูซา-
เล็ม มีความยินดีเปนอันมาก
53 เขาทั้ งหลายอยูในพระวิหาร
ทุกวัน สรรเสริญและเทิดทูน
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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