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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือลู กา 
 ผู้  เข ียนหนังสือเล่ มน ้ี คือ ลู กา ซ่ึงเป็น � แพทย ์ ท่ีรกั � (คส

4:14) ท่านเป็นชาวยวิและได้เดินทางกับเปาโลบ่อยๆในการ
เท่ียวประกาศ และได้ อยู ่กับเปาโลเม่ือท่านติดคุกท่ี กรุ งโรม

หลายคนท่ีปฏิเสธพระคัมภีร์ ซ่ึงไม่เชื่อเรือ่งพระคัมภีร์
เป็นหนังสือท่ี ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า  ได้  ให ้ความเห ็นว 
่าหนังสือ ลู กาก ับหนัง สื อม ัทธวิ ได้ลอกเลียนแบบมาจาก
หนังสือมาระโก และเขาอา้งวา่หนังสือมาระโกได้ เข ียนลอก
มาจากอกีเล่มหน่ึงท่ีเรยีกวา่ � เล่ม Q� ซ่ึงเป็นคําท่ี มนษุย ์
เล่าต่ อก ันมา  แต่ ความคิดน้ีขัดแย ้งก ับคํากล่าวในหนังสือลู 
กา 1:3  ท่ี วา่ท่านลูกาได้ เข ียนด้วยความมัน่ใจและได้รบัสิง่ท่ี 
ได้  เข ียนไวน้ั้นจาก � เบื้องบน �

 หนังสือ �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู� ทัง้สามเล่มแรก
นอกจากหนังสือ ลู กาน ้ี ได้  เข ียนไว้ ก่อนกรุง เยรูซาเล็มถูก
ทําลายในปี ค�ศ� 70  หน ังสือลูกาได้รบัการเขียนไว้ก่อน
หนังสื อก ิจการ ( ลก 1:3; กจ 1:11) และเป็ นที ่ แน่ นอนวา่
หนังสือลูกาไม่ ได้ ลอกเลียนแบบมาจากหนังสื ออ ื่นๆ และไม่ 
ได้ มาจากการสืบหาหรอืจากสิง่ท่ีคนอื่นได้ เห ็นด้วยตาของ
ท่านเอง  ถึงแม้ วา่หนังสื อม ัทธวิมีจํานวนบทมากกวา่หนังสือ
ลู กาก ็ ตาม  หน ังสือลู กาก ็ เป็น �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู�
 ท่ี ยาวท่ี สุด 

ข่าว ประเสรฐิ ของ พระ เยซู ครสิต์ เรยีบ เรยีง โดย ท่าน ลู 
กาน ้ี ได้ แสดงให้ เรา เหน็พระเยซู ในพระลักษณะของ � บุ 
ตรม นษุย�์ ซ่ึง เป็น ฐานะ ของ พระ เยซู ท่ี ลูก า ชอบ มาก ท่ี 
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สุด  หน ังสือลูกาเน้นถึงการประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ มากกวา่ �ข่าวประเสรฐิของพระเยซู�  อ ีก
สามเล่ม ( ลก 1:15, 41, 67; 3:22; 4:1, 14; 11:13; 24:49)
 หน ังสื อม ัทธวิพูดถึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 12  ครัง้ และ
หนังสือมาระโกพูดถึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ไม่  ก่ี  ครัง้  แต่  หน 
ังสือลูกาพูดถึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 17  ครัง้  หน ังสือลูก
าเน้นถึงการอธษิฐานด้วย  หน ังสือลูกาเขียนไว้สําหรบัชาว
กรกี  หน ังสื อม ัทธวิเขียนไว้สําหรบัชาวยวิ  หน ังสือมาระโก
เขียนไวสํ้าหรบัชาวโรม

 คํานํา 
1  มี หลายคนได้เรยีบเรยีงเรือ่งราวเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็ นที ่ เชื่อ

ได้ อยา่งแน่นอนในท่ามกลางเราทัง้หลาย 2  ตามท่ี เขาผู้ ได้  
เห ็ นก ับตาเองตัง้แต่ ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะน้ัน
ได้แสดงให้เรารู ้ 3 เรยีนท่านเธโอฟีลัส  ท่ี เคารพอยา่งสูง
ข้าพเจ้าเองก็ ได้  รู ้ ทุ กสิ่งอยา่งถูกต้องตัง้แต่ ต้น จึงได้ เหน็ดี 
ด้วยท่ีจะเรยีบเรยีงเรือ่งตามลําดับฝากให้ท่านด้วย 4 เพื่อ
ท่านจะได้ รู ้ แน่ นอนอนัเก่ียวกับเรือ่งราวเหล่าน้ัน ซ่ึ งม ี ผู้  แจ ้ง
ใหท่้านทราบแล้ว

 ทูตสวรรค์  พยากรณ์ ถึงการกําเนิดของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพ
ติศมา

5 ในรชักาลเฮโรด  กษัตรยิ ์ของยูเดีย  มี  ปุ โรหติคนหน่ึง
ชื่อเศคาริยาห์  อยู ่ในเวรอาบียาห์ ภรรยาของเศคาริยาห์
ชื่อ เอ ลีซาเบธ  อยู ่ในตระกูลอาโรน 6 เขาทัง้สองเป็นคน
ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า และดําเนินตามพระ
บัญญั ติ และกฎทัง้ปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ มี  ท่ี  ติ  เลย 
7  แต่ เขาไม่ มี  บุตร เพราะวา่นางเอลีซาเบธเป็นหมัน และ
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เขาทัง้สองก็ชราแล้ว 8 ต่อมาขณะท่ีเศคาริยาห ์ทําหน้าท่ี  
ปุ โรหติเข้าเฝ้าพระเจ้า เม่ือท่านอยู่เวรประจําการของท่าน
9 ท่าน ได้ สลาก ตาม ธรรมเนียม ของ ปุโรหติ ต้อง เข้าไป ใน
พระวหิารขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพื่อ เผาเครือ่งหอมบู ชา 
10 ส่วนบรรดาประชาชนก็อธษิฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผา
เครือ่งหอมน้ัน 11  ทูตสวรรค์  องค์  หน ึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มาปรากฏแก่เศคาริยาห์ ยนือยู ่ท่ี ข้างขวาแท่นเผาเครือ่ง
หอมบู ชา 12 เม่ือเศคารยิาห ์เห ็ นก ็ ตกใจกลัว 13  แต่  ทูตสวรรค์  
องค์ น้ันกล่าวแก่ท่านวา่ �เศคารยิาห ์เอย๋ อยา่กลัวเลย ด้วย
ได้ทรงฟังคําอธษิฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยา
ของท่านจะมี บุ ตรเป็นผู้ ชาย และท่านจะตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว 
่า ยอหน์ 14 ท่านจะมีความปรดีาและยนิดี และคนเป็ นอ ัน
มากจะเปรมปร ีดิ ์ ท่ี  บุ ตรน้ันบังเกิดมา 15 เพราะวา่เขาจะเป็น
ใหญใ่นสายพระเนตรขององค์ พระผูเ้ป็นเจ้า เขาจะไม่ด่ื มน ํ้า
องุน่หรอืเหล้าเลย และเขาจะประกอบไปด้วยพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ ตัง้แต่  ครรภ์  มารดา 16 เขาจะนําคนอสิราเอลหลาย
คนให้หนักลับมาหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขาทัง้
หลาย 17 เขาจะนําหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์และฤทธิ์
เดชอยา่งเอลียาห์  ให ้พ่อกลับคืนดีกั บลู กและคนท่ี ไม่ เชื่อฟัง
ให ้กล ับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรยีมชนชาติ 
หน ่ึงไว ้ให ้สมแก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า � 18 เศคาริยาห์จึงทูล
ทูตสวรรค์ วา่ �ข้าพเจ้าจะรู ้แน่  ได้  อยา่งไร เพราะข้าพเจ้าก็
ชราและภรรยาก็ อายุ มากแล้ว� 19 ฝ่ายทูตสวรรค์ น้ันจึง
ตอบท่านวา่ �เราคือกาเบรียลซ่ึงยนือยู ่เฉพาะพระพักตร ์ 
พระเจ้า และทรงใช ้ให ้มาพูดและนําข่าวดี น้ี มาแจ้ งก ั บท ่าน
20  ดู  เถิด เพราะท่านมิ ได้ เชื่อถ้อยคําของเรา ถึงเรือ่งท่ีจะ
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สําเรจ็ตามกําหนด ท่านก็จะเป็นใบ้  แล ้วไม่สามารถพูดได้
จนถึงว ันที ่ การณ์  เหล่าน้ี จะบังเกิดขึ้น� 21 ฝ่ายคนทัง้หลาย
ท่ีคอยเศคารยิาห์  ก็  ประหลาดใจ เพราะท่านอยูใ่นพระวหิาร
ชา้นาน 22 เม่ือท่านออกมาแล้ วก ็ พู  ดก ับเขาไม่ ได้ คนทัง้
หลายจึงหยัง่รูว้า่ท่านได้ เห ็นนิ มิ ตในพระว ิหาร เพราะท่าน
ใช ้ใบ้ กับเขาและยงัเป็นใบ้ อยู ่23 ต่อมาเม่ือหมดเวรของท่าน
แล้ว ท่านก็ กล ับไปบ้าน 24 ภายหลังนางเอลีซาเบธภรรยา
ของท่านก็ ตัง้ครรภ์  แล ้วไปซ่อนตัวอยู่หา้เดือนพูดวา่ 25 � 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําเชน่น้ี แก่  ข้าพเจ้า ในว ันที ่ 
พระองค์  ได้ ทอดพระเนตรดู ข้าพเจ้า เพื่อนําความอดสูของ
ข้าพเจ้าท่ี มี  อยู ่ท่ามกลางคนทัง้ปวงไปเสีย�

การประกาศถึงการประสู ติ ของพระครสิต์
26 เม่ือถึงเดือนท่ี หก พระเจ้าทรงใช ้ทูตสวรรค์ กาเบรยีล

น้ัน  ให ้ มาย ังเมืองหน่ึงในแควน้กาลิลี ชื่อนาซาเรธ็ 27 มา
ถึงหญิงพรหมจารีคนหน่ึงท่ี ได้ หมั ้นก ันไว้กับชายคนหน่ึง
ชื่อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานดาวดิ หญิงพรหมจารีน้ันชื่อ
มารยี์ 28  ทูตสวรรค์ มาถึงหญิงพรหมจารน้ัีนแล้ วว ่า �เธอผู้
ซ่ึงเป็ นที ่ทรงโปรดปรานมาก จงจําเรญิเถิด  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ เธอได้รบัพระพรท่ามกลางสตร ีทัง้
ปวง � 29 เม่ือมารยี ์เห ็นทูตสวรรค์ องค์  น้ัน เธอก็ตกใจเพราะ
คําของทู ตน ้ัน และราํพึงวา่คํากล่าวน้ันจะหมายวา่อะไร 30  
แล ้ วท ูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอวา่ � มาร ีย ์เอย๋ อยา่กลัวเลย
เพราะเธอเป็ นที ่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 31  ดู  เถิด เธอ
จะตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหน่ึง จงตัง้ชื่ อบ ุตรน้ั นว 
่า  เยซู 32  บุ ตรน้ันจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรยีกวา่เป็นบุตร
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ของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซ่ึงเป็นองค์ พระผูเ้ป็นเจ้า จะทรง
ประทานพระท่ีน่ังของดาวดิบรรพบุรุษของท่านให ้แก่  ท่าน 
33 และท่านจะครอบครองวงศ์วานของยาโคบสืบไปเป็น
นิตย์ และอาณาจักรของท่านจะไม่ รู ้จักสิน้สุดเลย� 34 ฝ่าย
มารยี์ทูลทูตสวรรค์น้ั นว ่า � เหตุการณ์ น้ันจะเป็นไปอยา่งไร
ได้ เพราะข้าพเจ้ายงัหาได้รว่มกับชายใดไม่� 35  ทูตสวรรค์ 
จึงตอบเธอวา่ �พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิจะเสด็จลงมาบนเธอ
และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ  เหตุ ฉะน้ันองค์ บรสุิทธิ ์ 
ท่ี จะบังเกิดมาน้ันจะได้เรยีกวา่ พระบุตรของพระเจ้า 36  ดู  
เถิด ถึงนางเอลีซาเบธ  ญาติ ของเธอชราแล้ว  ก็ ยงัตัง้ครรภ์ 
มี  บุ ตรเป็นชายด้วย  บัดน้ี นางน้ั นที ่คนเขาถือวา่เป็นหญิง
หมั นก ็ มีครรภ์  ได้ หกเดือนแล้ว 37 เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งหน่ึงสิง่ใด
ซ่ึงพระเจ้าทรงกระทําไม่ ได้ � 38 ส่วนมารยี์จึงทูลวา่ � ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า  ขอให ้บังเกิด
แก่ข้าพเจ้าตามคําของท่านเถิด�  แล ้ วท ูตสวรรค์น้ันจึงจาก
เธอไป

 มาร ียเ์ยีย่มเยยีนนางเอลีซาเบธ
39 คราวน้ันมารยี์จึงรบีออกไปถึงเมืองหน่ึงในแถบภูเขา

แหง่ยู เดีย 40  แล ้วเข้าไปในเรอืนของเศคาริยาห์ ทักทาย
ปราศรยันางเอลีซาเบธ 41 ต่อมาเม่ือนางเอลีซาเบธได้ยนิ
คําปราศรยัของมารยี์  ทารกในครรภ์ ของเขาก็ ดิน้ และนาง
เอลีซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 42 จึง
รอ้งเสียงดังวา่ �ท่านได้รบัพรท่ามกลางสตร ีทัง้ปวง และ
ผู้บังเกิดจากครรภ์ของท่านก็ ได้ รบัพระพรด้วย 43 เป็นไฉน
ข้าพเจ้า จึง ได้ ความ โปรดปราน เชน่ น้ี คือ มารดา ของ องค์
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า 44 เพราะดู เถิด 
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พอเสียงปราศรยัของท่านเข้าหู ข้าพเจ้า  ทารกในครรภ์ ของ
ข้าพเจ้าก็ ดิ ้นด้วยความยนิดี 45  สตร ี ท่ี  ได้ เชื่ อก ็ เป็นสุข เพราะ
วา่จะสําเรจ็ตามพระดํารสัจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่ีมาถึง
เขา�

คําสรรเสรญิของมารยี์
46 นางมารยี์จึงวา่ � จิ ตใจของข้าพเจ้าก็ยกยอ่งองค์ พระ

ผู้เป็นเจ้า 47 และวญิญาณของข้าพเจ้าก็ เก ิดความปี ติ  ยนิดี 
ในพระเจ้า พระผู้ชว่ยใหร้อดของข้าพเจ้า 48 เพราะพระองค์
ทรง หว่งใย ฐานะ อนั ยาก ต่ํา แหง่ หญิง คนใช้ ของ พระองค์
เพราะดู เถิด  ตัง้แต่  น้ี ไปคนทุกชัว่อายุจะเรยีกข้าพเจ้าวา่
ผาสุก 49 เพราะ วา่ ผู้ทรง ฤทธิ ์ได้ ทรง กระทํา การ ใหญ่ กับ
ข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ ก็  บรสุิทธิ ์50 พระกรุณาของ
พระองค์ มี  แก่ บรรดาผูย้าํเกรงพระองค์  ทุ กชัว่อายุสืบๆไป 51  
พระองค์ ทรงสําแดงฤทธิด้์วยพระกรของพระองค์  พระองค์ 
ทรงกระทําให ้คนที ่ มี ใจ เยอ่หยิง่แตกฉานซ่านเซ็นไป 52  
พระองค์ ทรงถอดเจ้านายจากพระท่ี น่ัง และทรงยกผู้น้อย
ขึ้น 53  พระองค์ ทรงโปรดให้คนอดอยากอิ ่มด ้วยสิ ่งด ี และ
พระองค์ทรงกระทําให ้คนมัง่มี ไปมือเปล่า 54  พระองค์ ทรง
ชว่ยอสิราเอลผู้ รบัใช ้ของพระองค์ คือทรงจดจําพระกรุณา
ของพระองค์ 55  ท่ี  มีต ่ ออ ับราฮมัและต่อเชื้อสายของท่าน
เป็นนิตย์  ตามท่ี  พระองค์  ได้ ตรสัไว้กับบรรพบุรุษของเรา�
56  มาร ีย์อาศัยอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน  แล 
้วจึงกลับไปย ังบ ้านของตน

การกําเนิดของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
57 ครัน้เวลาซ่ึงนางเอลีซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว

นางก็คลอดบุตรเป็นชาย 58 เพื่อนบ้านและญาติ พี่ น้องของ
นาง ได้ ย ินว ่า  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง สําแดง พระ มหา
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กรุณาแก่ นาง เขาทัง้หลายก็พากันเปรมปร ีดิ ์ ด้วย 59 ต่อ
มาครัน้ถึงว ันที ่แปดแล้ว เขาก็พากันมาให้ทารกน้ันเข้าสุ 
หน ัต และเขาจะให้ชื่อทารกน้ั นว ่า เศคารยิาห์ ตามชื่ อบ ิดา
60 ฝ่ายมารดาจึงตอบวา่ � ไม่ใช ่  แต่ ต้องให้ชื่อวา่ยอหน์�
61 เขาพากันตอบนางวา่ � ไม่มี  ผู้ ใดในพวกญาติของท่าน
ท่ี มี ชื่ออยา่งน้ัน� 62  แล ้วเขาจึงใช ้ใบ้ กับบิดา ถามวา่ท่าน
อยากจะให ้บุ ตรน้ันชื่ออะไร 63  บิ ดาจึงขอกระดานชนวนมา
เขียนวา่ �ชื่อของบุตรคือยอหน์� คนทัง้หลายก็ประหลาด
ใจนัก 64 ในทันใดน้ันปากและลิน้ของท่านก็ คืนดี  อกี  แล ้ 
วท ่านกล่าวสรรเสรญิพระเจ้า 65 บรรดาเพื่อนบ้านของท่าน
ก็บังเกิดความกลัว และเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ั นก ็เล่ืองลือไป
ทัว่แถบภูเขาแควน้ยูเดีย 66 บรรดาคนท่ี ได้ ย ินก ็จดจําไว้
ในใจและวา่ �ทารกน้ันจะเป็นอยา่งไรหนอ� และพระหตัถ์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา 67 ฝ่ายเศคาริยาห ์ผู้ เป็น
บิดาประกอบไปด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ แล ้วได้ พยากรณ์  
วา่ 68 �จงสรรเสรญิองค์ พระ ผู้ เป็นเจ้า พระเจ้าของพวก
อสิราเอล ด้วย วา่ พระองค์ ได้ ทรง เยีย่มเยยีน และ ชว่ย ไถ่ 
ชนชาติ ของพระองค์ 69 และได้ทรงชูเขาแหง่ความรอดขึ้น
มาเพื่อเราในวงศ์วานของดาวดิผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 70  ตาม
ท่ี  พระองค์  ได้ ตรสัไว ้ตัง้แต่ เริม่สรา้งโลก โดยปากของพวก
ศาสดาพยากรณ์ บรสุิทธิ ์ของพระองค์ 71 วา่เราจะรอดพ้น
จากพวกศั ตรู ของเราทัง้หลาย และพ้นจากมือของคนทัง้
ปวงท่ีชงัเรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุณาซ่ึงทรงสัญญาแก่
บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึกถึงพันธสัญญาบร ิสุทธ ์ิ
ของพระองค์ 73 คือคําปฏิญาณซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทํา
ไว้ กับ อบั รา ฮมั บรรพบุรุษ ของ เรา 74 วา่ เม่ือ เรา ทัง้ หลาย
พ้นจากมือศั ตรู ของเราแล้ว จะทรงโปรดให้เราปรนนิบั ติ  
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พระองค์ โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบร ิสุทธ ์ิและ
ด้วยความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร ์พระองค์ ตลอดชวีติ
ของเรา 76 ท่านทารกเอย๋ เขาจะเรยีกท่านวา่เป็นศาสดา
พยากรณ์ของผู้ สูงสุด เพราะวา่ท่านจะนําหน้าองค์พระผู้
เป็นเจ้าเพื่อจะจัดเตรยีมมรรคาของพระองค์ ไว ้77 เพื่อจะให ้
ชนชาติ ของพระองค์ มีความรู ้ถึงความรอด โดยการทรงยก
บาปของเขา 78 โดยพระทัยเมตตากรุณาแหง่พระเจ้าของ
เรา แสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยีย่มเยยีนเรา 79 เพื่อจะ
ส่องสวา่งแก่คนทัง้หลายผู้ อยู ่ในท่ี มืด และในเงาแหง่ความ
ตาย เพื่อจะนําเท้าของเราไปในทางสันติ สุข � 80 ฝ่ายทารก
น้ั นก ็ ได้ เจรญิวยัขึ้น และจิตวญิญาณก็ มี กําลังทว ีขึ้น และ
ไปอาศัยในถิน่ทุ รก ันดารจนถึงว ันที ่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ 
ชนชาติ  อสิราเอล 

2
 พระเยซู ทรงประสู ติ ในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25;

2:1)
1  อยู ่มา คราว น้ัน  มี รบัสัง่จาก ซี ซาร ์  ออก ัสตัส  ให ้จด

ทะเบียนสํามะโนคร ัวท ่ั วท ้ังแผ่นดิน 2 ( น่ี เป็ นคร ้ังแรกท่ี ได้ 
จดทะเบียนสํามะโนครวั เม่ือคี รนิ ิอสัเป็นเจ้าเมืองซีเรยี�
3 คนทัง้ปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยงัเมืองของตน
4 ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรธ็แควน้กาลิลีถึงเมือง
ของดาวดิ ชื่อเบธเลเฮมแควน้ยู เดียด ้วย (เพราะวา่เขาเป็น
วงศ์วานและเชื้อสายของดาวดิ� 5 เขาได้ไปกับมารยี ์ท่ี เขา
ได้หมัน้ไว ้แล้ว เพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมี ครรภ์ 6 เม่ือเขา
ทัง้สองยงัอยู ่ท่ีน่ัน  ก็ ถึงเวลาท่ี มาร ียจ์ะประสู ติ  บุตร 7 นางจึง
ประสู ติ  บุ ตรชายหวัปี เอาผ้าออ้มพันและวางไว้ในรางหญ้า
เพราะวา่ไม่ มี  ท่ี วา่งใหเ้ขาในโรงแรม
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 ทูตสวรรค์ ประกาศแก่พวกผู้เล้ียงแกะ
8 ในแถบน้ัน  มี  คนเล ้ียงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของ

เขาในเวลากลางคืน 9  ดู  เถิด  มี  ทูตสวรรค์ ขององค์พระผู้
เป็นเจ้ามาปรากฏแก่ เขา และรศัมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ส่องล้อมรอบเขา และเขากลั วน ัก 10 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์ 
น้ันกล่าวแก่เขาวา่ �อยา่กลัวเลย เพราะดู เถิด เรานําข่าวดี 
มาย ังท่านทัง้หลาย คือความปร ีดี ยิง่ซ่ึงจะมาถึงคนทัง้ปวง
11 เพราะวา่ในวนัน้ีพระผู้ชว่ยให้รอดของท่านทัง้หลาย คือ
พระครสิต์ เจ้า  มาบ ังเกิดท่ีเมืองดาวดิ 12  น่ี จะเป็นหมาย
สําคัญแก่ท่านทัง้หลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารน้ันพัน
ผ้าออ้มนอนอยู่ในรางหญ้า� 13  ทันใดน้ัน  มี ชาวสวรรค์ หมู่  
หน ่ึงมาอยู่กั บท ูตสวรรค์ องค์ น้ั นร ่วมสรรเสรญิพระเจ้าวา่
14 � รศัมี ภาพจงมี แด่ พระเจ้าในท่ี สูงสุด และบนแผ่นดิน
โลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนษุย์ทัง้ปวงซ่ึงทรงโปรดปราน
น้ัน� 15 ต่อมาเม่ือทูตสวรรค์ เหล่ าน้ันไปจากเขาขึ้นสู่ สวรรค์  
แล้ว พวกเล้ียงแกะได้ พู  ดก ั นว ่า � บัดน้ี  ให ้เราไปยงัเมือง
เบธเลเฮม  ดู  เหตุการณ์  ท่ี  เก ิดขึ้นน้ัน ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงแจ้งแก่ เรา � 16 เขาก็ ร ีบไปแล้วพบนางมารยี์กับโย
เซฟและพบพระกุมารน้ันนอนอยู่ในรางหญ้า 17 ครัน้เขาได้ 
เห ็นแล้ว จึงเล่าเรือ่งซ่ึงเขาได้ยนิถึงพระกุมารน้ัน 18 คนทัง้
ปวงท่ี ได้ ย ินก ็ประหลาดใจด้วยเน้ือความท่ี คนเล ้ียงแกะได้
บอกแก่ เขา 19 ฝ่ายนางมารยี ์ก็  เก ็บบรรดาสิง่เหล่าน้ี ไว ้ในใจ
และราํพึงอยู่ 20  คนเล ้ียงแกะจึงกลับไปยกยอ่งสรรเสรญิ
พระเจ้า เพราะเหตุ การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงเขาได้ยนิและได้ เหน็ ดัง
ได้ กล ่าวไว ้แก่ เขาแล้ว

พระกุมารเยซูทรงเข้าสุ หน ัต ( ลก 1:59)
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21 ครัน้ครบแปดวนัแล้ว เป็ นว ันให้พระกุมารน้ันเข้าสุ หน 
ัต เขาจึงให้นามวา่  เยซู ตามซ่ึงทูตสวรรค์ ได้  กล ่าวไว้ก่อนย ั
งม ิ ได้  ปฏิสนธ ิในครรภ์ 22 เม่ือวนัทําพิธีชาํระตัวของนางมา
รยีต์ามพระราชบัญญั ติ ของโมเสสเสรจ็ลงแล้ว เขาทัง้หลาย
จึงนําพระกุมารไปยงักรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่ องค์  พระผู้
เป็นเจ้า 23 ( ตามท่ี  เข ียนไว ้แล ้วในพระราชบัญญั ติ ขององค์
พระผูเ้ป็นเจ้าวา่ � บุ ตรชายทุกคนท่ีเบิกครรภ์ ครัง้แรก จะได้
เรยีกวา่เป็นผู้ บรสุิทธิ ์ถวายแด่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า �) 24 และ
ถวายเครือ่งบูชาตามท่ี ได้ ตร ัสส ่ังไว ้แล ้วในพระราชบัญญั ติ 
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ �นกเขาคู่ หน่ึง หรอืนกพิราบหนุ่ม
สองตัว�

 สิ เมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู
25  ดู  เถิด  มี ชาย คน หน่ึง ใน กรุง เยรูซาเล็ม ชื่อ สิ เม โอน

เป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และคอยเวลาซ่ึง
พวกอสิราเอลจะได้รบัความบรรเทาทุกข์ และพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิทรงสถิ ตก ั บท ่าน 26 พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ทรง
สําแดงแก่ท่านวา่ ท่านจะไม่ตายจนกวา่จะได้ เห น็พระครสิต์
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 27  สิ เมโอนเข้าไปในพระวหิารโดย
พระวญิญาณทรงนํา และเม่ื อบ ิดามารดาได้นําพระกุมาร
เยซู เข้าไป เพื่อจะกระทําแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแหง่
พระราชบัญญั ติ 28  สิ เมโอนจึ งอ ุ้มพระกุ มาร และสรรเสรญิ
พระเจ้า วา่ 29 �ข้า แต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า  บัดน้ี  พระองค์ 
ทรง ให ้ผู้รบั ใช ้ของ พระองค์ ไป เป็นสุข ตามพ ระ ดํารสั ของ
พระองค์ 30 เพราะวา่ตาของข้าพระองค์ ได้  เห ็นความรอด
ของ พระองค์ แล้ว 31 ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรง จัด เตรยีม ไว้ ต่อ
หน้าบรรดาชนชาติ ทัง้หลาย 32 เป็นความสวา่งส่องแสงแก่ 
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คน ต่าง ชาติ และ เป็น สงา่ ราศี ของ พวก อสิราเอล  ชนชาติ 
ของ พระองค์� 33 ฝ่าย โย เซฟ กับ มารดา ของ พระ กุมาร ก็ 
ประหลาดใจ เพราะถ้อยคําซ่ึงท่านได้ กล ่าวถึงพระกุมารน้ัน
34  แล ้วสิเมโอนก็อวยพรแก่ เขา  แล ้วกล่าวแก่นางมารยี์
มารดาของพระกุมารน้ั นว ่า � ดู ก่อนท่าน ทรงตัง้พระกุมารน้ี 
ไว ้ เป็นเหตุให ้หลายคนในพวกอสิราเอลล้มลงหรอืยกตัง้ขึ้น
และจะเป็นหมายสําคัญซ่ึงคนปฏิเสธ 35 เพื่อความคิดในใจ
ของคนเป็ นอ ันมากจะได้ปรากฏแจ้ง ( เออ ถึงจิตใจของท่าน
เองก็ยงัจะถูกดาบแทงทะลุ ด้วย )�

นางอนันาหญิงผู้ พยากรณ์ 
36 ย ังม ี ผู้  พยากรณ์ หญิงคนหน่ึงชื่ ออ ันนา  บุ ตรสาวฟานู

เอลในตระกูลอาเชอร์ นางเป็นคนชรามากแล้ว  มี  สามี  ตัง้แต่ 
ยงัเป็นสาวพรหมจาร ีอยู ่และอยู่ด้วยกันเจ็ดปี 37  แล้วก็ เป็ 
นม ่ายมาจนถึงอายุแปดสิบส่ี ปี นางมิ ได้ ไปจากพระวหิาร
เลย  อยู ่ รบั ใช ้พระเจ้าด้วยการถืออดอาหารและอธษิฐาน
ทัง้กลางวนักลางคืน 38 ในขณะน้ันผู้หญิงคนน้ี ก็  เข ้ามา
ขอบพระคุณองค์พระผู้ เป็นเจ้าเช ่นก ัน และกล่าวถึงพระ
กุมารใหค้นทัง้ปวงท่ีคอยการทรงไถ่ อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็มฟัง

ทัง้ครอบครวักลับไปยงัเมืองนาซาเรธ็
39 ครัน้โยเซฟกับนางมารยี ์ได้ กระทําการทัง้ปวงตามพ

ระราชบัญญั ติ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสรจ็แล้ว จึงกลับไป
ถึงนาซาเรธ็เมืองของตนในแควน้กาลิลี 40 พระกุมารน้ั นก ็ 
เจรญิวยั และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวญิญาณ ประกอบด้วยสติ 
ปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูกั่ บท ่าน

 พระ เยซู เม่ือ อายุ สิ บ สอง พรรษา ทรง เยีย่ม กรุง
เยรูซาเล็ม
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41 ฝ่าย บิดา มารดา เคย ขึ้น ไป ยงั กรุง เยรูซาเล็ม ใน การ
เล้ียงเทศกาลปัสกาทุกปี ๆ  42 เม่ือพระกุมารมีพระชนมายุ 
สิ บสองพรรษา เขาทัง้หลายก็ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มตาม
ธรรมเนียมการเล้ียงน้ัน 43 เม่ือครบกําหนดวนัเล้ียงกันแล้ว
ขณะ เขา กําลัง กลับ ไป พระ กุมาร เยซู ก็ ยงั ค้าง อยู่ ใน กรุง
เยรูซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระองค์ ก็  ไม่รู ้44  แต่ 
เพราะเขาทัง้สองคิดวา่พระกุมารน้ันอยู่ในหมู่ คนที ่ มาด ้ว
ยกัน เขาจึงเดินทางไปได้ วนัหน่ึง  แล ้วหาพระกุมารในหมู่ 
ญาติ  พี่ น้องและพวกคนท่ี รู ้จั กก ัน 45 เม่ือไม่ พบ พวกเขา
จึงกลับไปเท่ียวหาพระองค์ ท่ี  กรุ งเยรูซาเล็ม 46 ต่อมาครัน้
หามาได้สามวนัแล้ว จึงพบพระกุมารน่ังอยู่ ในพระวหิาร
ท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย ์เหล่ า
น้ันอยู่ 47 คนทัง้ปวงท่ี ได้ ย ินก ็ประหลาดใจในสติปัญญาและ
คําตอบของพระกุมารน้ัน 48 ฝ่ายเขาทัง้สองเม่ือเหน็พระ
กุมารแล้ วก ็ ประหลาดใจ มารดาจึงถามพระกุมารวา่ �ลูก
เอย๋ ทําไมจึงทําแก่เราอยา่งน้ี  ดู  เถิด พ่ อก ับแม่แสวงหาเป็น
ทุกข์ นัก � 49 พระกุมารจึงตอบเขาทัง้สองวา่ �ท่านเท่ียว
หาฉันทําไม ท่านไม่ทราบหรอืวา่ ฉันต้องกระทําพระราช
กิจแหง่พระบิดาของฉัน� 50 เขาทัง้สองก็ ไม่  เข ้าใจคําซ่ึง
พระกุมารกล่าวแก่ เขา 51  แล ้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไป
ยงัเมืองนาซาเรธ็  อยู ่ ใต้ ความปกครองของเขา มารดาก็ 
เก ็บเรือ่งราวทัง้หมดน้ันไว้ในใจ 52  พระเยซู  ก็ได้ จําเรญิขึ้น
ในด้านสติ ปัญญา ในด้านรา่งกาย และเป็ นที ่ชอบจําเพาะ
พระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ปวงด้วย

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

1 เม่ือปี ท่ี  สิ บหา้ในรชักาลทิเบรอิสั  ซี  ซาร ์ปอนทิอสัปีลาต
เป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี  ฟี ลิ ปน ้อง
ชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทู เรยีก ับบรเิวณแควน้ตราโค
นิ ติ ส ลีซาเนียสเป็นเจ้าเมืองอาบี เลน 2 อนันาสกับคายา
ฟาสเป็นมหาปุโรหติ คราวน้ันพระวจนะของพระเจ้ามาถึง
ยอห์นบุตรชายเศคาริยาห์ในถิน่ทุ รก ันดาร 3  แล ้วยอหน์
จึงไปทัว่บรเิวณรอบแม่น้ําจอร ์แดน ประกาศเรือ่งบัพติศ
มาอนัสําแดงการกลับใจใหม่ เพื่อจะทรงยกความผิดบาป
เสียได้ 4  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้วในหนังสือถ้อยคําของอสิยาห ์
ศาสดาพยากรณ์  วา่ �เสียงผู้รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ �จง
เตรยีมมรรคาแหง่องค์ พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทางของ
พระองค์ ให ้ตรงไป 5 หุบเขาทุกแหง่จะถมให ้เต็ม  ภู เขาและ
เนินทุกแหง่จะให้ต่ําลง ทางคดจะกลายเป็นทางตรง และ
ทางท่ีขรุขระจะกลายเป็นทางราบ 6 เน้ือหนังทัง้ปวงจะได้ เห 
็นความรอดของพระเจ้า� � 7 ยอหน์จึงกล่าวแก่ประชาชน
ท่ีออกมารบับัพติศมาจากท่านวา่ � โอ  เจ้ าชาติ งู  รา้ย ใคร
ได้ เตือนเจ้าให ้หนี จากพระอาชญาซ่ึงจะมาถึง น้ัน 8  เหตุ  
ฉะน้ัน จงพิสู จน ์การกลับใจของเจ้าด้วยผลท่ี เกิดขึ้น อยา่
นึกเหมาเอาในใจวา่ตัวมีอบัราฮมัเป็นบิดา เพราะเราบอก
เจ้าทัง้หลายวา่ พระเจ้าทรงฤทธิส์ามารถจะให ้บุ ตรเกิดขึ้ นก 
ับอบัราฮมัจากก้อนหนิเหล่าน้ี ได้ 9  บัดน้ี ขวานวางไว ้ท่ี โคน
ต้นไม้ แล้ว และทุกต้ นที ่ ไม่  เก ิดผลดีจะต้องตัดเสียแล้วโยน
ทิง้ในกองไฟ� 10 ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านวา่ �เราจะต้อง
ทําประการใด� 11 ท่านจึงตอบเขาวา่ � ผู้ ใดมีเส้ือสองตัว
จงปันให ้แก่ คนไม่ มี และใครมี อาหาร จงปันให ้เหมือนกัน �
12 พวกเก็บภาษี ก็ มาขอรบับัพติศมาด้วย และถามท่านวา่ � 
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อาจารย ์ เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าต้องทําประการใด� 13 ท่านจึง
ตอบเขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่เก็บภาษี เกินพิกัด � 14 ฝ่าย
พวกทหารถามท่านด้วยวา่ �พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทํา
ประการใด� ท่านตอบเขาวา่ �อยา่กดขี่ ผู้ใด อยา่หาความ
ใส่ ผู้ใด  แต่ จงพอใจในค่าจ้างของตน� 15 เม่ือคนทัง้หลาย
กําลังคอยพระครสิต์ อยู ่และได้ ใคร ่ครวญถึงยอห ์นว ่า ตั วท 
่านเป็นพระครสิต์หร ือม ิ ใช ่16 ยอหน์จึงตอบเขาทัง้หลายวา่
�เราให ้เจ้ ารบับัพติศมาด้วยน้ําก็ จรงิ  แต่ จะมี พระองค์  หน 
ึ่งเสด็จมาทรงมี อทิธฤิทธิ ์ยิง่กวา่เราอกี ซ่ึงเราไม่ คู่ ควรแม้
จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์  พระองค์ น้ันจะทรง
ให ้เจ้ าทัง้หลายรบับัพติศมาด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและ
ด้วยไฟ 17 พระหตัถ์ของพระองค์ ถือพล ่ัวพรอ้มแล้วเพื่อจะ
ทรงชาํระลานข้าวของพระองค์ ให ้ ทัว่ และเพื่อจะเก็บข้าวไว้
ในยุง้ฉางของพระองค์  แต่  พระองค์ จะทรงเผาแกลบด้วยไฟ
ท่ี ไม่รู ้ ดับ � 18 ยอหน์จึงประกาศตักเตือนอกีหลายประการ
แก่คนทัง้หลาย 19 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมือง เม่ือถูกยอห ์นว ่าติ
เตียนเพราะเรือ่งนางเฮโรเดียภรรยาของน้องชายชื่อฟี ลิป 
และเพราะการชั ่วท ้ังหมดท่ีเฮโรดได้กระทําน้ัน 20 เฮโรดยงั
ทําความชั ่วน ้ีเพิม่กั บท ่ี ได้ ทํามาแล้ว คือได้จับยอหน์จําไวใ้น
คุก

 พระ เยซู ทรง รบั บัพ ติศ มา และ ประกอบ ด้วย พระ
วญิญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)

21  อยู ่มาเม่ือคนทัง้ปวงรบับัพติศมา และพระเยซูทรง
รบับัพติศมาด้วย ขณะเม่ือทรงอธษิฐานอยู่ ท้องฟ้าก็แหวก
ออก 22 และพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงรูปสัณฐานเหมือน
นกเขา ได้ ลง มาบ นพ ระ องค์ และ พระ สุรเสียง มา จาก ฟ้า
สวรรค์ วา่ �ท่านเป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจท่านมาก�
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 วงศ์ ตระกูลของพระเยซูทางมารยีม์ารดาของพระองค์
23 เม่ือ พระ เยซู ทรง มี พระ ชนมายุ ประมาณ สามสิบ

พรรษา (ตามความคาดหมายของคนทัง้หลาย�  เข ้าใจวา่
เป็นบุตรโยเซฟ ซ่ึงเป็นบุตรเฮลี 24 ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธตั ซ่ึงเป็น
บุตรเลวี ซ่ึงเป็นบุตรเมลคี ซ่ึงเป็นบุตรยนันาย ซ่ึงเป็นบุตร
โยเซฟ 25 ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธาธอีสั ซ่ึงเป็นบุตรอาโมส ซ่ึงเป็น
บุตรนาฮูม ซ่ึงเป็นบุตรเอสลี ซ่ึงเป็นบุตรนักกาย 26 ซ่ึงเป็น
บุตรมาอาท ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธาธอีสั ซ่ึงเป็นบุตรเสเมอนิ ซ่ึง
เป็นบุตรโยเซฟ ซ่ึงเป็นบุตรยูดาห์ 27 ซ่ึงเป็นบุตรโยอานาห์
ซ่ึงเป็นบุตรเรซา ซ่ึงเป็นบุตรเศรุบบาเบล ซ่ึงเป็นบุตรเซลา
ทิเอล ซ่ึงเป็นบุตรเนรี 28 ซ่ึงเป็นบุตรเมลคี ซ่ึงเป็นบุตรอดั
ดี ซ่ึงเป็นบุตรโคสัม ซ่ึงเป็นบุตรเอลมาดัม ซ่ึงเป็นบุตรเอร์
29 ซ่ึงเป็นบุตรโยซี ซ่ึงเป็นบุตรเอลีเยเซอร์ ซ่ึงเป็นบุตรโยรมิ
ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทธตั ซ่ึงเป็นบุตรเลวี 30 ซ่ึงเป็นบุตรสิเมโอน
ซ่ึงเป็นบุตรยูดาห์ ซ่ึงเป็นบุตรโยเซฟ ซ่ึงเป็นบุตรโยนาน ซ่ึง
เป็นบุตรเอลียาคิม 31 ซ่ึงเป็นบุตรเมเลอา ซ่ึงเป็นบุตรเมน
นัน ซ่ึงเป็นบุ ตรม ัทตะธา ซ่ึงเป็นบุตรนาธนั ซ่ึงเป็นบุตรดา
วดิ 32 ซ่ึงเป็นบุตรเจสซี ซ่ึงเป็นบุตรโอเบด ซ่ึงเป็นบุตรโบ
อาส ซ่ึงเป็นบุตรสัลโมน ซ่ึงเป็นบุตรนาโซน 33 ซ่ึงเป็นบุตร
อมัมีนาดับ ซ่ึงเป็นบุตรราม ซ่ึงเป็นบุตรเฮสโรน ซ่ึงเป็นบุตร
เปเรศ ซ่ึงเป็นบุตรยูดาห์ 34 ซ่ึงเป็นบุตรยาโคบ ซ่ึงเป็นบุตร
อสิอคั ซ่ึงเป็นบุตรอบัราฮมั ซ่ึงเป็นบุตรเทราห์ ซ่ึงเป็นบุตร
นาโฮร์ 35 ซ่ึงเป็นบุตรเสรุก ซ่ึงเป็นบุตรเรกู ซ่ึงเป็นบุตรเป
เลก ซ่ึงเป็นบุตรเอเบอร์ ซ่ึงเป็นบุตรเซลาห์ 36 ซ่ึงเป็นบุตร
เคนัน ซ่ึงเป็นบุตรอารฟาซัด ซ่ึงเป็นบุตรเชม ซ่ึงเป็นบุตรโน
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อาห์ ซ่ึงเป็นบุตรลาเมค 37 ซ่ึงเป็นบุตรเมธูเสลาห์ ซ่ึงเป็น
บุตรเอโนค ซ่ึงเป็นบุตรยาเรด ซ่ึงเป็นบุตรมาหะลาเลล ซ่ึง
เป็นบุตรเคนัน 38 ซ่ึงเป็นบุตรเอโนช ซ่ึงเป็นบุตรเสท ซ่ึงเป็น
บุตรอาดัม ซ่ึงเป็นบุตรพระเจ้า

4
 พระเยซู ทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)

1  พระเยซู ประกอบด้วยพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ได้ เสด็จกลับ
ไปจากแม่น้ําจอร ์แดน และพระวญิญาณได้ทรงนําพระองค์
ไปในถิน่ทุ รก ันดาร 2 ทรงถูกพญามารทดลองถึงส่ี สิ บวนั ใน
วนัเหล่าน้ันพระองค์ มิได้ เสวยอะไรเลย และเม่ือสิน้ส่ี สิ บวนั
แล้ว  พระองค์ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 พญามารจึงทูล
พระองค์ วา่ �ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก ้อน
หนิน้ี ให ้กลายเป็นขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบมารวา่
� มี พระคัมภีร ์เข ียนไว ้วา่ � มนษุย ์จะบํารุงชวี ิตด ้วยอาหารสิง่
เดียวก็ หามิได้  แต่ บํารุ งด ้วยพระวจนะทุกคําของพระเจ้า� �
5  แล ้วพญามารจึงนําพระองค์ขึ้นไปยงัภูเขาท่ี สูง สําแดง
บรรดาราชอาณาจักรทัว่พิภพในขณะเดียวให ้พระองค์  ทอด
พระเนตร 6  แล ้วพญามารได้ทูลพระองค์ วา่ �อาํนาจทัง้สิน้
น้ีและสงา่ราศีของราชอาณาจั กรน ้ันเราจะยกให ้แก่  ท่าน 
เพราะวา่มอบเป็นสิทธ ิไว ้ แก่ เราแล้ว และเราปรารถนาจะ
ให ้แก่  ผู้ ใดก็จะให ้แก่  ผู้  น้ัน 7  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้า ท่านจะกราบ
นมัสการเรา สรรพสิง่น้ันจะเป็นของท่านทัง้หมด� 8 ฝ่าย
พระเยซูตรสัตอบมารวา่ �อา้ยซาตาน จงถอยไปข้างหลัง
เรา เพราะมีพระคัมภีร ์เข ียนไว ้วา่ �จงนมัสการองค์พระผู้
เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบั ติ  พระองค์  แต่
ผู้เดียว � � 9  แล ้วมารจึงนําพระองค์ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
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และให ้พระองค์ ประทั บอย ู่ ท่ี ยอดหลังคาพระว ิหาร  แล ้ วท ูล
พระองค์ วา่ �ถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้า จงโจนลงไปจาก
ท่ี น่ี  เถิด 10 เพราะพระคัมภีร ์มี  เข ียนไว ้วา่ � พระองค์ จะรบัสัง่
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรือ่งท่าน  ให ้ป้องกั นร ักษา
ท่านไว�้ 11  และ � เหล่ าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้
เกรงวา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหนิ� �
12  พระ เยซู จึง ตรสั ตอบ มาร วา่ � มี คํา กล่าว ไว ้วา่ �อยา่
ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผูเ้ป็นพระเจ้าของท่าน� � 13 เม่ือ
พญามารทําการทดลองทุกอยา่งสิน้แล้ว จึงละพระองค์ไป
ชัว่คราว

 พระเยซู ทรงประกอบด้วยพระวญิญาณในแควน้กาลิลี
(มธ 4:12-16; มก 1:14)

14  พระ เยซู  ได้ เสด็จ กลับ ไป ด้วย ฤทธิ์ เดช แหง่ พระ
วญิญาณยงัแควน้กาลิลี และกิตติ ศัพท์ ของพระองค์เล่ือง
ลือไปตามถิน่โดยรอบ 15  พระองค์ ทรงสัง่สอนในธรรมศาลา
ต่างๆของเขา และได้รบัความสรรเสรญิจากคนทัง้ปวง

 พระเยซู เสด็จกลับไปยงัธรรมศาลาในเมืองนาซาเรธ็
16  แล ้ว พระองค์ เสด็จ มา ถึง เมือง นา ซา เรธ็ เป็ นที ่ซ่ึง

พระองค์ทรงเจรญิวยัขึ้น  พระองค์ เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา
ใน วนั สะ บา โต ตาม เคย และ ทรง ยนื ขึ้น เพื่อ จะ อา่น พระ
คัมภีร์ 17 เขาจึงส่งพระคัมภีร์อสิยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ให ้ 
แก่  พระองค์ เม่ือพระองค์ทรงคล่ี หน ังสือน้ันออก  ก็ ค้นพบ
ข้อท่ี เข ียนไว ้วา่ 18 �พระวญิญาณแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้า
สถิตอยูบ่นข้าพเจ้า เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงเจิมตัง้ข้าพเจ้า
ไว ้ให ้ประกาศข่าวประเสรฐิแก่ คนยากจน  พระองค์  ได้ ทรง
ใช้ ข้าพเจ้า ให้ รกัษา คน ท่ี ชอกชํ้า ระกํา ใจ  ให ้รอ้ง ประกาศ
อสิรภาพแก่บรรดาเชลย  ให ้ประกาศแก่คนตาบอดวา่จะได้ 
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เห ็ นอ ีก  ให ้ปล่อยผู้ฟกชํ้าเป็ นอ ิ สระ 19 และให้ประกาศปี แห ่
งความโปรดปรานขององค์ พระผูเ้ป็นเจ้า � 20  แล ้วพระองค์
ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให ้แก่  เจ้าหน้าท่ี  แล ้วทรงน่ังลงและ
ตาของคนทัง้ปวงในธรรมศาลาก็ เพ่งดู  พระองค์ 21  พระองค์ 
จึงเริม่ตรสัแก่เขาวา่ � คัมภีร ์ ตอนน้ี  ท่ี ท่านได้ย ินก ับหูของ
ท่านก็สําเรจ็ในวนัน้ี แล้ว � 22 คนทัง้ปวงก็เป็นพยานรบัรอง
คําของพระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยคําอนัประกอบ
ด้วยคุณซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และวา่ �คน
น้ีเป็นบุตรชายของโยเซฟมิ ใช ่ หรอื � 23  พระองค์ จึงตรสัแก่
เขาวา่ �ท่านทัง้หลายจะกล่าวคําสุภาษิตข้อน้ี แก่ เราเป็นแน่
คือวา่ �หมอจงรกัษาตัวเองเถิด คือบรรดาการซ่ึงเราได้ย ิ
นว ่า ท่านได้กระทําในเมืองคาเปอรนาอุม จงกระทําในเมือง
ของตนท่ี น่ี  ด้วย � � 24  พระองค์ ตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิ
แก่ท่านทัง้หลายวา่  ไม่มี  ศาสดาพยากรณ์ คนใดได้รบัการ
ต้อนรบัในบ้านเมืองของตน 25  แต่ เราบอกความจรงิแก่
ท่านทัง้หลายวา่  มี หญิ งม ่ายหลายคนในพวกอสิราเอลคราว
เอลียาห์ เม่ือท้องฟ้าปิดเสียถึงสามปีกับหกเดือนจึงเกิ ดก ัน
ดารอาหารมากทัว่แผ่นดิน 26 และเอลียาห ์มิได้  รบัใช ้ ให ้ไป
หาหญิ งม ่ายคนใด  เวน้แต่ หญิ งม ่ายคนหน่ึงในบ้านศาเรฟัท
แควน้เมืองไซดอน 27 และมีคนโรคเรือ้นหลายคนในพวก
อสิราเอลคราวเอลีชาศาสดาพยากรณ์  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดได้รบั
การรกัษาให้หายโรคน้ันเลย  เวน้แต่ นาอามานชาวซีเรยี�
28 เม่ือคนทัง้ปวงในธรรมศาลาได้ยนิดังน้ั นก ็โกรธยิง่นัก
29 จึง ลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมือง พาไปยงัแง่ของ
เงื้อมเขาท่ีเมืองของเขา ซ่ึงตัง้อยู่บนเนินน้ัน หมายจะผลัก
พระองค์ลงไป 30  แต่  พระองค์ ทรงดําเนินผ่านท่ามกลางเขา
พ้นไป
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 พระเยซู ทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-
26)

31  พระองค์ เสด็จลงไปถึงเมืองคาเปอรนาอุมแควน้กา
ลิลี และได้ สัง่สอนเขาทัง้หลายทุกวนัสะบาโต 32 คนทัง้
ปวงก็ อศัจรรย ์ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคําของ
พระองค์ ประกอบ ด้วย อาํนาจ 33  มี ชาย คน หน่ึง ใน ธรรม
ศาลาท่ี มี  ผี โสโครกเข้าสิง เขารอ้งเสียงดัง 34  กล่าววา่ � ไฮ ้
 พระเยซู ชาวนาซาเรธ็ ปล่อยเราไว้ เราเก่ียวข้องอะไรกั บท 
่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรอื เรารูว้า่ท่านเป็นผู้ ใด 
ท่านคือองค์ บรสุิทธิ ์ของพระเจ้า� 35  พระเยซู จึงตรสัหา้มมั 
นว ่า �จงน่ิงเสีย ออกมาจากเขาซิ� เม่ือผีน้ันได้ ทําให ้เขา
ล้มลงท่ามกลางประชาชนแล้ว  ก็ ออกมาจากเขา  แต่  มิได้ 
ทําอนัตรายเขาเลย 36 คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนักพู ดก ั นว 
่า �คําน้ีเป็นอยา่งไรหนอ เพราะวา่ท่านได้สัง่ผีโสโครกด้วย
สิทธิอาํนาจและด้วยฤทธิ ์เดช มั นก ็ ออกมา � 37  กิตติศัพท์ 
ของพระองค์จึงได้เล่ืองลือไปทุกตําบลท่ี อยู ่รอบน้ัน

 พระเยซู ทรงเทศนาและรกัษาคนเจ็บป่วย (มธ 8:14-
17; มก 1:29-38)

38 ฝ่าย พระองค์ ทรง ลุก ขึ้น ออก จาก ธรรม ศาลา เสด็จ
เข้าไปในเรอืนของซี โมน  แม่ ยายซีโมนป่วยเป็นไข้ หนัก เขา
ทัง้หลายจึ งอ ้อนวอนพระองค์ ให ้ชว่ยหญิงน้ัน 39  พระองค์ 
ทรงยนือยู่ข้างคนเจ็บ ทรงหา้มไข้  ไข้  ก็  หาย และในทันใด
น้ันแม่ยายของซีโมนก็ ลุ กขึ้นปรนนิบั ติ  เขาทัง้หลาย 40 ครัน้
เวลาตะวนัยอแสง ใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหา
พระองค์  พระองค์  ก็ ทรงวางพระหตัถ์ ถู ก ต้องเขาทุกคน  
ให ้เขาหายโรค 41  ผี  ก็ ออกมาจากคนหลายคนด้วย รอ้งวา่
�ท่านเป็นพระครสิต์พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่ายพระองค์ 
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ก็ ทรงหา้มมิ ให ้มันพูด เพราะวา่มั นร ู้ แล ้ วว ่าพระองค์เป็น
พระครสิต์ 42 ครั ้นร ุ่งเชา้พระองค์เสด็จออกไปยงัท่ี เปล่ียว 
ประชาชนเท่ียวเสาะหาพระองค์ ครัน้พบแล้ วก ็ หน ว่งเหน่ียว
พระองค์ ไว ้ ไม่  ให ้ไปจากเขา 43  แต่  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่
�เราต้องไปประกาศเรือ่งอาณาจักรของพระเจ้าแก่ เมือง
อื่นด้วย เพราะวา่ท่ีเราได้ รบัใช ้ มาก ็ เพราะเหตุน้ี  เอง � 44  
พระองค์ ทรงประกาศในธรรมศาลาทัว่แควน้กาลิลี

5
การจับปลาอยา่งมหศัจรรย์ ทรงเรยีกเปโตร

1 ต่อมาครัน้เม่ือประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อ
ฟังพระวจนะของพระเจ้า  พระองค์ ทรงยนือยู ่ท่ี ฝ่ังทะเลสาบ
เยนเนซาเรท 2 และพระองค์ทอดพระเนตรเหน็เรอืสองลํา
จอดอยู่รมิฝ่ังทะเลสาบน้ัน  แต่ ชาวประมงขึ้นจากเรอืแล้ว
กําลังซักอวนอยู่ 3  พระองค์ จึงเสด็จลงเรอืลําหน่ึง เป็นเรอื
ของซี โมน และทรงขอให้เขาถอยไปจากฝ่ังหน่อยหน่ึง  แล ้ว
พระองค์ทรงน่ังลงสอนประชาชนจากเรอืน้ัน 4 เม่ือพระองค์
ตรสัสอนเสรจ็แล้ว จึงตรสัแก่ ซี โมนวา่ �จงถอยออกไปท่ีน้ํา
ลึกหยอ่นอวนต่างๆลงจับปลา� 5  ซี โมนทูลตอบพระองค์ 
วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทัง้หลายทอดอวนคืน
ยงัรุง่  ไม่ได้ อะไรเลย  แต่ ข้าพระองค์จะหยอ่นอวนลงตามพ
ระดํารสัของพระองค์� 6 เม่ือเขาหยอ่นลงแล้ว  ก็ ล้อมปลา
ไว ้เป็นอนัมาก จนอวนของเขาขาด 7 เขาจึงทําสําคัญแก่ ผู้ 
รว่มงานท่ี อยู ่ในเร ืออ ีกลําหน่ึงให้มาชว่ย เขาก็มาชว่ย  แล ้ว
ได้ปลาเต็มเรอืทัง้สองลํา จนเรอืเริม่จมลง 8 ฝ่ายซีโมนเป
โตรเม่ือเหน็ดังน้ัน  ก็ กราบลงท่ีพระชานุของพระเยซูทูลวา่
� โอ  พระองค์  เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้หา่งจากข้าพระองค์ เถิด 
เพราะวา่ข้าพระองค์เป็นคนบาป� 9 เพราะวา่เขากับคนทัง้
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หลายท่ี อยู ่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็ นอ ันมากท่ีเขา
จับได้ น้ัน 10 ยากอบและยอห์นบุตรชายของเศเบดี  ผู้ รว่ม
งานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกัน  พระเยซู ตรสัแก่ ซี โม
นวา่ �อยา่กลัวเลย  ตัง้แต่  น้ี ไปท่านจะเป็นผู้จับคน� 11 เม่ือ
เขานําเรอืมาถึงฝ่ังแล้ว เขาก็ละทิง้สิง่สารพัด และตามพระ
องค์ ไป 

 พระเยซู ทรงรกัษาชายโรคเรือ้นให ้หาย (มธ 8:2-4; มก
1:40-44)

12 ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงอยู่ในเมืองหน่ึง  ดู  เถิด  มี คน
เป็นโรคเรือ้นเต็ มท ้ังตัว เม่ือเขาเหน็พระเยซู ก็ ซบหน้าลงถึ 
งด ิ นอ ้อนวอนทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  เพียงแต่  
พระองค์ จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้�
13  พระองค์ ทรงยื่นพระหตัถ์ ถู กต้องเขาแล้วตร ัสว ่า �เรา
พอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใดน้ันโรคเรือ้นของเขาก็ 
หาย 14  พระองค์ จึงกําชบัเขาไม่ ให ้บอกผู้ ใด และตร ัสว ่า � แต่ 
จงไปแสดงตัวแก่ ปุ โรหติ และถวายเครือ่งบูชาสําหรบัคนท่ี
หายโรคเรือ้นแล้วตามซ่ึงโมเสสได้สัง่ไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
ต่อคนทัง้หลายวา่เจ้าหายโรคแล้ว� 15  แต่  กิตติศัพท์ ของ
พระองค์ยิง่เล่ืองลือไป และประชาชนเป็ นอ ันมากมาชุ มน ุ
มกันเพื่อจะฟังพระองค์ และรบัการรกัษาโรคต่างๆของเขา
16  แต่  พระองค์ เสด็จออกไปในท่ี เปล่ียว และทรงอธษิฐาน

ทรงรกัษาคนอมัพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
17 คราวน้ั นว ันหน่ึงเม่ือพระองค์ทรงสัง่สอนอยู่  มี พวก

ฟาร ิสี และพวกธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั ติ น่ังอยู ่ด้วย 
เป็นผู้มาจากทุกเมืองในแควน้กาลิลี  แคว ้นยูเดีย และจาก
กรุงเยรูซาเล็ม  ฤทธิ ์เดชขององค์พระผู้ เป็นเจ้าก็สถิตอยู่
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เพื่อจะรกัษาเขาใหห้ายโรค 18และดู เถิด  มี  ผู้ หามคนอมัพาต
คนหน่ึงนอนบนท่ี นอน และเขาหาชอ่งท่ีจะหามคนอมัพาต
น้ันเข้ามาวางตรงพระพักตรข์องพระองค์ 19 เม่ือหาชอ่งเอา
เข้ามาไม่ ได้ เพราะคนมาก เขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคา
บ้านหยอ่นคนอมัพาตลงมา  ทัง้ ท่ี นอนตามชอ่งกระเบื้อง
ตรงกลางหมู่คนต่อพระพักตร ์พระเยซู 20 เม่ือพระองค์ทอด
พระเนตรเหน็ความเชื่อของเขาทัง้หลาย  พระองค์ จึงตรสั
กับคนอมัพาตวา่ � บุ รุษเอย๋ บาปของเจ้า ได้รบัการอภัย
แล้ว� 21 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี เริม่คิดใน
ใจวา่ �คนน้ี ท่ี  พู ดหมิน่ประมาทเป็นผู้ใดเล่า ใครจะยกความ
ผิดบาปได้ เวน้แต่ พระเจ้าเท่าน้ัน� 22  แต่ เม่ือพระเยซูทรง
ทราบความคิดของเขา  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ไฉนท่าน
ทัง้หลายจึงคิดในใจอยา่งน้ี 23  ท่ี จะวา่ �บาปของเจ้าได้รบั
การอภัยแล้ว� หรอืจะวา่ �จงลุกขึ้นเดินไปเถิด�  น้ัน ข้าง
ไหนจะงา่ยกวา่กัน 24  แต่ เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ รู ้ วา่  บุ ตรม
นษุย ์มีฤทธิ ์อาํนาจในโลกท่ีจะโปรดยกความผิดบาปได้� ( 
พระองค์ จึงตร ัสส ่ังคนอมัพาตวา่� �เราสัง่เจ้าวา่ จงลุกขึ้น
ยกท่ีนอนไปบ้านของเจ้าเถิด� 25 ในทันใดน้ัน เขาจึงลุกขึ้น
ต่อหน้าคนทัง้ปวง ยกท่ีนอนซ่ึงเขาได้นอนน้ัน  กล ับไปบ้าน
ของตน พลางรอ้งสรรเสรญิพระเจ้า 26คนทัง้ปวงก็ อศัจรรย ์
ใจและได้สรรเสรญิพระเจ้า ต่างเต็มไปด้วยความกลัวและ
พูดวา่ � วนัน้ี เราได้ เห ็นสิง่แปลกประหลาด�

ทรงเรยีกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
27 ภาย หลัง เหตุ การณ์  เหล่า น้ี  พระองค์  ได้ เสด็จ ออก ไป

และทอดพระเนตรเหน็คนเก็บภาษีคนหน่ึง ชื่อเลวีน่ังอยู ่
ท่ี ด่านเก็บภาษี  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �จงตามเรามา
เถิด� 28 เขาก็ละทิง้สิง่สารพัด  ลุ กขึ้นตามพระองค์ ไป 29  เลว 
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ี ได้ จัดให ้มี การเล้ียงใหญ่ในเรอืนของตนเพื่อเป็นเกียรติยศ
แก่ พระองค์  มี คนมากมายเป็นคนเก็บภาษีและคนอื่นๆมา
เอนกายลงรบัประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์
ของเขา และพวกฟาร ิสี กระซิบบ่นติพวกสาวกของพระองค์ 
วา่ � เหตุ ไฉนพวกท่านมากินและด่ืมรว่มกับพวกเก็บภาษี
และพวกคนบาป� 31  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �คนปกติ ไม่ 
ต้องการหมอ  แต่ คนเจ็บต้องการหมอ 32 เรามิ ได้ มาเพื่อจะ
เรยีกคนท่ี เห ็ นว ่าตัวชอบธรรม  แต่ มาเรยีกคนบาปให ้กล ับ
ใจเสียใหม่� 33 เขาทัง้หลายทูลพระองค์ วา่ �ทําไมพวกศิษย์
ของยอหน์ถืออดอาหารเนืองๆและอธษิฐานออ้นวอน และ
ศิษย์ของพวกฟาร ิสี  ก็ ถือเหมือนกัน  แต่ สาวกของท่านกิน
และด่ืม� 34 ฝ่ายพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านจะให้สหาย
ของเจ้าบ่าวอดอาหารเม่ือเจ้าบ่าวยงัอยู่กับเขากระน้ันหรอื
35  แต่ วนัน้ันจะมาถึงเม่ือเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวนั
น้ันสหายจะถืออดอาหาร�

คํา อุปมาเก่ียว กับเส้ือและถุงหนัง (มธ 9:16-17; มก
2:21-22)

36  พระองค์ ยงัตรสัคําอุปมาข้อหน่ึงแก่เขาด้วยวา่ � ไม่มี  ผู้ 
ใดฉีกท่อนผ้าจากเส้ือใหม่มาปะเส้ือเก่า ถ้าทําอยา่งน้ันเส้ือ
ใหม่น้ันจะขาดเสียไป ทัง้ท่อนผ้าท่ีเอามาจากเส้ือใหม่น้ั นก ็
จะไม่สมกับเส้ือเก่าด้วย 37  ไม่มี  ผู้ ใดเอาน้ําองุน่ใหม่มาใส่ใน
ถุงหนังเก่า ถ้าทําอยา่งน้ันน้ําองุน่ใหม่จะทําให้ถุงหนังเก่า
ขาดไป และน้ําองุน่จะรัว่ ถุงหนั งก ็จะเสียไปด้วย 38  แต่ น้ํา
องุน่ใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ ทัง้สองจะถนอมรกัษาด้วย
กันได้ 39  ไม่มี  ผู้ ใดเม่ื อด ่ื มน ้ําองุน่เก่าแล้ว จะอยากได้น้ํา
องุน่ใหม่ ทันที เพราะเขาวา่ �ของเก่าน้ั นก ็ ดีกวา่ � �
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6
 พระเยซู เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวนัสะบาโต (มธ 12:1-8;

มก 2:23-28)
1 ต่อมาในวนัสะบาโตท่ี สอง หลังจากวนัแรกน้ัน  พระองค์ 

กําลังเสด็จไปท่ีในนา และพวกสาวกของพระองค์ ก็ เด็ดรวง
ข้าวขยี ้กิน 2 บางคนในพวกฟาร ิสี จึงกล่าวแก่เขาวา่ �ทําไม
พวกท่านจึงทําการซ่ึงพระราชบัญญั ติ หา้มไว้ในวนัสะบา
โต� 3  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านทัง้หลายยงัไม่ ได้ อา่น
เรือ่งน้ี อ ีกหรอื  ท่ี  ดาว ิดได้กระทําเม่ืออดอยาก ทัง้ท่านและ
พรรคพวกด้วย 4 คือท่านได้ เข ้าไปในพระนิเวศของพระเจ้า
และรบัประทานขนมปังหน้าพระพักตรทั์ง้ใหพ้รรคพวกด้วย
ซ่ึงพระราชบัญญั ติ หา้มไม่ ให ้ใครรบัประทานเวน้แต่พวก
ปุโรหติเท่าน้ัน� 5  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ � บุ ตรมนษุย์
เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวนัสะบาโตด้วย�

ทรงรกัษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
6 ต่อมาในวนัสะบาโตอกีวนัหน่ึง  พระองค์ เสด็จเข้าไปใน

ธรรมศาลาและสัง่สอน  ท่ี น่ั นม ชีายคนหน่ึ งม ือขวาลีบ 7 ฝ่าย
พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาร ิสี คอยดู พระองค์  วา่  พระองค์ 
จะทรงรกัษาเขาในวนัสะบาโตหรอืไม่ เพื่อจะหาเหตุฟ้อง
พระองค์ ได้ 8  แต่  พระองค์ ทรงทราบความคิดของเขา จึง
ตรสัแก่คนมือลี บน ้ั นว ่า �จงลุกขึ้นมายนือยู ่ข้างหน้า � เขา
ก็ ลุ กขึ้นยนื 9  แล ้วพระเยซูตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราจะ
ถามท่านทัง้หลายวา่ ในวนัสะบาโตให ้ถู กต้องตามพระราช
บัญญั ติ ควรจะทําการดีหรอืทําการรา้ย จะชว่ยชวี ิตด หีรอืจะ
ผลาญชีว ิตด ี� 10  พระองค์ จึงทอดพระเนตรดู ทุ กคนโดย
รอบ  แล ้วตรสักับชายคนน้ั นว ่า �จงเหยยีดมือออกเถิด�
เขาก็กระทําตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมื ออ 
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ีกข้างหน่ึง 11  แต่ คนเหล่าน้ันต่างก็ มี ความเดือดดาล และ
ปรกึษากั นว ่าจะกระทําอยา่งไรแก่ พระเยซู  ได้ 

ทรงเลือกอคัรสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-
19)

12 ต่อมาคราวน้ันพระองค์เสด็จไปท่ี ภู เขาเพื่อจะอธษิฐาน
และ ได้ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า คืน ยงั รุง่ 13 ครั ้นร ุ่ง เชา้ แล้ว
พระองค์ทรงเรยีกสาวกของพระองค์  แล ้วทรงเลือกสิบสอง
คนออกจากหมู่สาวกน้ัน  ท่ี  พระองค์ ทรงเรยีกวา่  อคัรสาวก 
14 คือซี โมน ( ท่ี  พระองค์ ทรงใหช้ื่ ออ ี กวา่ เปโตร� อนัดรูวน้์อง
ชายของเปโตร ยากอบและยอหน์  ฟี ลิปและบารโธโลมิว
15 มัทธวิและโธมัส ยากอบบุตรชายของอลัเฟอสั  ซี โมนท่ี
เรยีกวา่ เศโลเท 16  ยู ดาสน้องชายของยากอบ และยูดาสอสิ
คารโิอทท่ีเป็นผู้ทรยศพระองค์ ด้วย 17  แล ้วพระองค์กับอคัร
สาวกก็ลงมายนื  ณ  ท่ี ราบแหง่หน่ึง  พร ้อมกับหมู่สาวกของ
พระองค์ และประชาชนเป็ นอ ันมากซ่ึงมาจากทัว่แควน้ยู
เดีย  กรุ งเยรูซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไท
ระและเมืองไซดอน เพื่อจะฟังพระองค์และให ้พระองค์ ทรง
รกัษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนท่ีต้องทนทุกข์เพราะผี 
โสโครก เขาก็ ได้ รบัการรกัษาใหห้ายด้วย 19 ประชาชนต่างก็
พยายามท่ีจะถูกต้องพระองค์ เพราะวา่มี ฤทธิ ์ซ่านออกจาก
พระองค์รกัษาเขาใหห้ายทุกคน

ความสุ ขอ ันเป่ี ยมล ้น (มธ 5:2-12)
20  พระองค์ ทอดพระเนตรแลดู เหล่ าสาวกของพระองค์

ตร ัสว ่า �ท่านทัง้หลาย ท่ี เป็นคนยากจนก็ เป็นสุข เพราะ
วา่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน 21 ท่านทัง้หลายท่ี
อดอยากเวลาน้ี ก็  เป็นสุข เพราะวา่ท่านจะได้ อิม่หนํา ท่าน
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ทัง้หลายท่ี รอ้งไห ้ เวลาน้ี  ก็  เป็นสุข เพราะวา่ท่านจะได้ หวัเราะ 
22 ท่านทัง้หลายจะเป็นสุขเม่ือคนทัง้หลายจะเกลียดชงัท่าน
และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และ
จะเหยยีดชื่อของท่านวา่เป็นคนชัว่ชา้ เพราะท่านเหน็แก่ บุ 
ตรมนษุย์ 23 ในวนัน้ันท่านทัง้หลายจงชื่นชม และเต้นโลด
ด้วยความยนิดี  เพราะ  ดู  เถิด บําเหน็จของท่านมี บรบูิรณ์ 
ในสวรรค์ เพราะวา่บรรพบุรุษของเขาได้กระทําอยา่งน้ันแก่
พวกศาสดาพยากรณ์ เหมือนกัน 24  แต่  วบิัติ  แก่  เจ้ าทัง้หลาย
ท่ี มัง่มี เพราะวา่เจ้าได้รบัสิง่ท่ีเล้าโลมใจแล้ว 25  วบิัติ  แก่  
เจ้ าทัง้หลายท่ีอิม่หนําแล้ว เพราะวา่เจ้าจะอดอยาก  วบิัติ  
แก่  เจ้ าทัง้หลายท่ีหวัเราะเวลาน้ี เพราะวา่เจ้าจะเป็นทุกข์
และรอ้งไห้ 26  วบิัติ  แก่  เจ้ าทัง้หลายเม่ือคนทัง้หลายจะยอ
วา่เจ้าดี เพราะบรรพบุรุษของเขาได้กระทําอยา่งน้ันแก่ ผู้  
พยากรณ์  เท ็จเหมือนกัน 27  แต่ เราบอกท่านทัง้หลาย ท่ี
กําลังฟังอยู ่วา่ จงรกัศั ตรู ของท่าน จงทําดี แก่  ผู้  ท่ี  เกล ียด
ชงัท่าน 28 จงอวยพรแก่ คนที ่ แช ่ งด ่าท่าน จงอธษิฐานเพื่อ
คนท่ีเค่ียวเข็ญท่าน 29  ผู้ ใดตบแก้มของท่านข้างหน่ึง จงห ั
นอ ีกข้างหน่ึงให้เขาด้วย และผู้ใดรบิเอาเส้ือคลุมของท่าน
ไป ถ้าเขาจะเอาเส้ื อด ้วยก็อยา่หวงหา้ม 30 จงให ้แก่  ทุ กคน
ท่ีขอจากท่าน และถ้าใครได้รบิเอาของของท่านไป อยา่ทวง
เอาคืน 31 จงปฏิบั ติ ต่อผู้อื่นอยา่งท่ีท่านปรารถนาใหเ้ขาปฏิ
บั ติ ต่อท่าน 32  แม้ว ่าท่านทัง้หลายรกัผู้ ท่ี รกัท่าน จะนับวา่
เป็นคุณอะไรแก่ ท่าน  ถึงแม้ คนบาปก็ยงัรกัผู้ ท่ี รกัเขาเหมือน
กัน 33 ถ้าท่านทัง้หลายทําดี แก่  ผู้  ท่ี  ทําดี  แก่  ท่าน จะนับวา่เป็น
คุณอะไรแก่ ท่าน เพราะวา่คนบาปก็กระทําเหมือนกัน 34 ถ้า
ท่านทัง้หลายให้ยมืเฉพาะแต่ ผู้  ท่ี ท่านหวงัจะได้คืนจากเขา
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อกี จะนับวา่เป็นคุณอะไรแก่ ท่าน  ถึงแม้ คนบาปก็ยงัให้คน
บาปยมืโดยหวงัวา่จะได้รบัคืนจากเขาอกีเท่ากัน 35  แต่ จง
รกัศั ตรู ของท่านทัง้หลาย และทําการดีต่อเขา จงให้เขายมื
โดยไม่หวงัท่ีจะได้คื นอ ีก บําเหน็จของท่านทัง้หลายจึงจะมี 
บรบูิรณ์ และท่านทัง้หลายจะเป็นบุตรของผู้ สูงสุด เพราะ
วา่พระองค์ยงัทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชัว่ 36  เหตุ  
ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอยา่ง
พระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณา 37 อยา่วนิิจฉัย
โทษเขา และท่านทัง้หลายจะไม่ ได้  ถู กวนิิจฉัยโทษ อยา่กล่าว
โทษเขา และท่านทัง้หลายจะไม่ ถู กกล่าวโทษ จงยกโทษให ้
เขา และท่านจะได้รบัการอภัยโทษ 38 จงให้ และท่านจะได้
ร ับด ้วย และในตักของท่านจะได้รบัตวงด้วยทะนานถ้วนยดั
สัน่แน่นพูนล้นใส่ ให ้เพราะวา่ท่านจะตวงใหเ้ขาด้วยทะนาน
อนัใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอนัน้ัน� 39  พระองค์ ตรสั
กับเขาทัง้หลายเป็นคําอุปมาด้วยวา่ �คนตาบอดจะนําทาง
คนตาบอดได้ หรอื ทัง้สองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรอื 40  ศิษย ์ 
ไม่  ใหญ่ กวา่ครู  แต่  ศิษย ์ ทุ กคนท่ี ได้ รบัการฝึกสอนครบแล้ 
วก ็จะเป็นเหมือนครูของตน 41  เหตุ ไฉนท่านมองดูผงท่ีใน
ตาพี่น้องของท่าน  แต่  ไม่ ยอมพิจารณาไม้ทัง้ท่อนท่ี อยู ่ในตา
ของท่านเอง 42  เหตุ ไฉนท่านจึงจะพู ดก ับพี่น้องของท่าน
วา่ � พี่ น้องเอย๋  ให ้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอ�  แต่  ท่ี  
จร ิงท่านเองยงัไม่ เห ็นไม้ทัง้ท่อนท่ี อยู ่ในตาของท่าน ท่าน
คนหน้าซ่ือใจคด จงชกัไม้ทัง้ท่อนออกจากตาของท่านก่อน
 แล ้ วท ่านจะเหน็ได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของ
ท่านได้ 43 ด้วยวา่ต้นไม้ ดี ยอ่มไม่ เก ิดผลเลว หรอืต้นไม้เลว
ยอ่มไม่ เก ิดผลดี 44 เพราะวา่จะรูจั้กต้นไม้ ทุ กต้นได้ ก็ เพราะ
ผลของมัน เพราะวา่เขายอ่มไม่ เก ็บผลมะเด่ือจากต้นไม้ มี  
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หนาม หรอืยอ่มไม่ เก ็บผลองุน่จากพุ่มไม้ หนาม 45  คนดี  ก็ 
ยอ่มเอาของดีออกจากคลั งด ี แห ่งใจของตน และคนชั ่วก 
็ยอ่มเอาของชัว่ออกจากคลังชัว่แหง่ใจของตน ด้วยใจเต็ 
มด ้วยอะไร ปากก็ พู ดออกมาอยา่งน้ัน 46  เหตุ ไฉนท่านทัง้
หลายจึงเรยีกเราวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  เจ้าข้า �  แต่  
ไม่ กระทําตามท่ีเราบอกน้ัน

เรอืนท่ีสรา้งบนศิ ลา (มธ 7:24-27)
47  ทุ กคนท่ีมาหาเราและฟังคําของเรา และกระทําตาม

คําน้ัน เราจะแจ้งให้ท่านทัง้หลายรู ้วา่ เขาเปรยีบเหมือนผู้ 
ใด 48 เขาเปรยีบเหมือนคนหน่ึงท่ีสรา้งเรอืน เขาขุ ดล กึลงไป
 แล ้วตัง้รากบนศิ ลา และเม่ือน้ํามาท่วม กระแสน้ําไหลเชีย่ว
กระทบกระทัง่  แต่  ทําให ้เรอืนน้ันหวัน่ไหวไม่ ได้ เพราะได้ตัง้
รากบนศิ ลา 49 ส่วนคนท่ี ได้ ยนิและมิ ได้ กระทําตาม เปรยีบ
เหมือนคนหน่ึงท่ีสรา้งเรอืนบนดินไม่ก่อราก เม่ือกระแสน้ํา
ไหลเชีย่วกระทบกระทัง่ เรอืนน้ั นก ็พังทลายลงทั นที และ
ความพินาศของเรอืนน้ั นก ็ ใหญ่  ยิง่นัก �

7
ทรงรกัษาผู้ รบัใช ้ของนายรอ้ย (มธ 8:5-13)

1 เม่ือพระองค์ตรสั คําเหล่า น้ันให้คนทัง้หลายฟังเสรจ็
แล้ว  พระองค์ จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม 2  มี  ผู้รบั
ใช ้ของนายรอ้ยคนหน่ึงท่ีนายรกัมากป่วยเกือบจะตายแล้ว
3 เม่ือนายรอ้ยได้ยนิถึงพระเยซู จึงใช ้ผู้ใหญ่ บางคนของพวก
ยวิให้ไปออ้นวอนเชญิพระองค์เสด็จมารกัษาผู้ รบัใช ้ของตน
4 เม่ือเขาเหล่าน้ันมาถึงพระเยซู แล้ว เขาก็ออ้นวอนพระองค์
ด้วยใจรอ้นรนวา่ �นายรอ้ยน้ันเป็นคนสมควรท่ี พระองค์ จะ
กระทําการน้ันให ้ท่าน 5 เพราะวา่ท่านรกัชนชาติของเราและ
ท่านได้สรา้งธรรมศาลาให ้เรา � 6  พระเยซู จึงเสด็จไปกับ
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เขา เม่ือพระองค์ไปเกือบจะถึ งบ ้านแล้ว นายรอ้ยจึงใชเ้พื่อน
ฝูงไปหาพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า อยา่ ลําบากเลย
เพราะวา่ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรท่ีจะรบัเสด็จพระองค์ 
เข ้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ 7 เพราะเหตุ น้ัน ข้าพระองค์จึง
คิดเห ็นว ่าไม่สมควรท่ีข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ ด้วย  แต่ 
ขอพระองค์ทรงตร ัสส ัง่ และผู้ รบัใช ้ของข้าพระองค์ ก็ จะหาย
โรค 8 ด้วยวา่ข้าพระองค์ อยู ่ ใต้  วนิ ัยทหาร  แต่  ก็ ย ังม ีทหารอยู ่
ใต้ บังคับบัญชาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนน้ี 
วา่ � ไป � เขาก็ ไป บอกแก่คนน้ั นว ่า � มา � เขาก็ มา บอกผู้ 
รบัใช ้ของข้าพระองค์ วา่ �จงทําสิง่น้ี� เขาก็ ทํา � 9 เม่ือพระ
เยซูทรงได้ยนิคําเหล่าน้ันแล้ว  ก็ ประหลาดพระทัยด้วยคน
น้ัน จึงทรงเหลียวหลังตรสักับประชาชนท่ีตามพระองค์มา
วา่ �เราบอกท่านทัง้หลายวา่  แม้ ในพวกอสิราเอล เราไม่
เคยพบความเชื่อมากเท่าน้ี� 10 ฝ่ายคนท่ี รบัใช ้ มาน ้ันเม่ือ
กลับไปถึ งบ ้านก็ ได้  เห ็นผู้ รบัใช ้น้ันหายเป็นปกติ แล้ว 

 บุ ตรชายของหญิ งม ่ายได้ฟ้ืนคืนชพีท่ีเมืองนาอนิ
11 ต่อมาในว ันร ุ่งขึ้นพระองค์เสด็จไปยงัเมืองหน่ึงชื่อนา

อนิ  เหล่ าสาวกของพระองค์กับคนเป็ นอ ันมากก็ไปด้วยกั นก 
ับพระองค์ 12 เม่ือพระองค์มาใกล้ ประตู เมืองน้ัน  ดู  เถิด  มี คน
หามศพชายหนุ่มคนหน่ึงมา เป็นบุตรชายคนเดียวของแม่
และนางก็เป็นหญิ งม ่าย ชาวเมืองเป็ นอ ันมากมากับหญิง
น้ัน 13 เม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทอดพระเนตรเหน็มารดา
น้ัน  พระองค์ ทรงเมตตากรุณาเขาและตรสัแก่เขาวา่ �อยา่
รอ้งไห�้ 14  แล ้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ ถู กต้องโลง คน
หามศพน้ั นก ็หยุดยนือยู่  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �ชายหนุ่มเอย๋
เราสัง่เจ้าวา่  ลุ กขึ้นเถิด� 15  คนที ต่ายน้ั นก ็ ลุ กขึ้นน่ังเริม่พูด
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 พระองค์ จึงทรงมอบชายหนุ่มให ้แก่ มารดาของเขา 16 ฝ่าย
คนทัง้ปวงมีความกลัวและเขาสรรเสรญิพระเจ้าวา่ �ท่าน
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ยิง่ ใหญ่  ได้  เก ิดขึ้นท่ามกลางเรา�  และ 
�พระเจ้าได้เสด็จมาเยีย่มเยยีนชนชาติของพระองค์ แล้ว �
17 และกิตติ ศัพท์ ของพระองค์ ได้ เล่ืองลือไปตลอดทัว่แควน้
ยูเดีย และทัว่แวน่แควน้ล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวกศิษยข์องยอห ์
นก ็ ได้ เล่าเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ันใหท่้านฟัง

พวกศิษย์ของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาทูลถามพระเยซู
(มธ 11:2-6)

19 ยอหน์จึงเรยีกศิษย์ของท่านสองคน  ใช ้เขาไปหาพระ
เยซูทูลถามวา่ �ท่านเป็นผู้ ท่ี จะมาน้ันหรอื หรอืเราจะต้อง
คอยผู้ อื่น � 20 เม่ือคนทัง้สองน้ันมาถึงพระองค์ แล ้วเขาทูล
วา่ �ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามวา่
�ท่านเป็นผู้ ท่ี จะมาน้ันหรอื หรอืเราจะต้องคอยผู้ อื่น � �
21  ในเวลาน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงรกัษาคนเป็ นอ ันมากให้หาย
จากความเจ็บป่วยและโรคต่างๆและใหพ้้นจากวญิญาณชัว่
และคนตาบอดหลายคนพระองค์ ได้ ทรงรกัษาให ้เห ็นได้ 22  
แล ้วพระเยซูตรสัตอบศิษย์สองคนน้ั นว ่า �จงไปแจ้งแก่
ยอหน์ตามซ่ึงท่านได้ เห ็นและได้ยนิคือวา่ คนตาบอดก็หาย
บอด คนงอ่ยเดินได้ คนโรคเรือ้นหายสะอาด คนหูหนวกได้ 
ยนิ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสรฐิก็ประกาศแก่
คนอนาถา 23  บุ คคลผู้ใดไม่ เห ็ นว ่าเราเป็ นอ ุปสรรค  ผู้ น้ัน
เป็นสุข�

 พระเยซู ทรงยกยอ่งยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 11:7-
13)
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24 เม่ือผู้ส่งข่าวทัง้สองของยอหน์ไปแล้ว  พระองค์ จึงตัง้
ต้นตรสักับประชาชนถึงยอห ์นว ่า �ท่านทัง้หลายได้ออกไป
ในถิน่ทุ รก ันดารเพื่ อด ู อะไร  ดู ต้ นอ ้อไหวโดยถูกลมพัดหรอื
25  แต่ ท่านทัง้หลายได้ ไปดู  อะไร  ดู คนนุ่งหม่ผ้าเน้ื ออ ่อนน่ิม
หรอื  ดู  เถิด คนนุ่งหม่ผ้างดงามและอยู ่อยา่งดี วเิศษยอ่มอยู่
ในราชสํานัก 26  แต่ ท่านทัง้หลายออกไปดู อะไร  ดู  ศาสดา
พยากรณ์  หรอื  แน่  ทีเดียว เราบอกท่านวา่ ยิง่กวา่ศาสดา
พยากรณ์ อกี 27 คือผู้น้ันเองท่ีพระคัมภีร ์ได้  เข ียนถึงวา่ � ดู  
เถิด เราใชทู้ตของเราไปข้างหน้าท่าน  ผู้ น้ันจะเตรยีมมรรคา
ของท่านไว้ข้างหน้าท่าน� 28 เราบอกท่านทัง้หลายวา่ ใน
บรรดาคนท่ีบังเกิดจากผู้หญิงมาน้ัน  ไม่มี  ศาสดาพยากรณ์  
ผู้ ใดใหญ่กวา่ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา  แต่ วา่ผู้ต่ําต้อยท่ีสุด
ในอาณาจักรของพระเจ้าก็ ใหญ่ กวา่ยอหน์เสี ยอ ีก� 29 ฝ่าย
คนทัง้ปวงเม่ือได้ ยนิ รวมทัง้พวกเก็บภาษี ด้วย  ก็ได้ รบัวา่
พระเจ้ายุ ติ ธรรมโดยท่ีเขาได้รบับัพติศมาของยอหน์แล้ว

 คําวจิารณ์  อยา่งไร ้ เหตุ ผลของพวกฟาร ิสี 
30  แต่ พวก ฟา ร ิสี และ พวก นัก กฎหมาย ปฏิเสธ พระ

ประสงค์ของพระเจ้าสําหรบัเขา โดยท่ี มิได้ รบับัพติศมาจาก
ยอหน์ 31 และองค์พระผู้ เป็นเจ้าตร ัสว ่า � เหตุ ฉะน้ันเรา
จะเปรยีบคนยุ คน ้ีเหมือนกับอะไรดี และเขาเหมือนอะไร
32 เปรยีบเหมือนเด็กน่ังท่ีกลางตลาดรอ้งแก่เพื่อนวา่ �พวก
ฉันได้ เป่าป่ี  ให ้พวกเธอ และเธอมิ ได้  เต้นราํ พวกฉันได้พิลาป
รํา่ไห ้ให ้ แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้  รอ้งไห ้� 33 ด้วยวา่
ยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมาก็ ไม่ได้ รบัประทานขนมปังหร ือด ื่ มน 
ํ้าองุน่ และท่านทัง้หลายวา่ �เขามี ผี  เข ้าสิงอยู�่ 34 ฝ่ายบุตร
มนษุย์มาทั ้งก ินและด่ืม และท่านทัง้หลายวา่ � ดู  เถิด  น่ี เป็น
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คนกินเติบและด่ื มน ้ําองุน่มาก เป็ นม ิตรสหายกับพวกคน
เก็บภาษีและพวกคนบาป� 35  แต่ พระปัญญาก็ปรากฏวา่
ชอบธรรมแล้วโดยบรรดาผลแหง่พระปัญญาน้ัน�

หญิงคนชัว่ชโลมพระเยซู
36  มี คน หน่ึง ใน พวก ฟา ร ิสี เชญิ พระองค์ ไป เสวยพ ระ

กระยาหาร กับเขา  พระองค์  ก็ เสด็จ เข้าไปในเรอืนของคน
ฟาร ิสี คนน้ัน  แล ้วเอนพระกายลง 37 และดู เถิด  มี  ผู้ หญิง
คนหน่ึงในเมือง น้ัน ซ่ึง เป็นหญิงชัว่ เม่ือ รู ้วา่พระเยซูทรง
เอนพระกายลงเสวยอยู่ ในบ้านของคนฟาร ิสี  น้ัน นางจึง
ถือผอบน้ํามันหอม 38  มาย ืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของ
พระองค์ เริม่รอ้งไห้น้ําตาไหลชาํระพระบาทและเอาผมเชด็
 จุ บ พระบาท ของ พระองค์ และ ชโลม พระบาท ด้วย น้ํามัน
หอมน้ัน 39 ฝ่ายคนฟาร ิสี  ท่ี  ได้ เชญิพระองค์เม่ือเหน็แล้ วก ็
นึกในใจวา่ �ถ้าท่านน้ีเป็นศาสดาพยากรณ์ ก็ จะรู ้วา่ หญิงผู้ 
น้ี  ท่ี  ถู กต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอยา่งไร เพราะ
นางเป็นคนชัว่� 40 ฝ่ายพระเยซูตรสัตอบเขาวา่ � ซี โมน
เอย๋ เรามีอะไรจะพู ดก ั บท ่านบ้าง� เขาทูลวา่ �ท่านอาจารย ์
เจ้าข้า เชญิพูดไปเถิด�

 ผู้  ท่ี  ได้ รบัการยกบาปมากก็รกัมาก
41  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � เจ้าหน้ี คนหน่ึ งม ี ลูกหน้ี สองคน

คนหน่ึงเป็นหน้ีเงนิหา้รอ้ยเหรยีญเดนาร ิอนั  อ ีกคนหน่ึงเป็น
หน้ีเงนิหา้สิบเหรยีญ 42 เม่ือเขาไม่ มี อะไรจะใช ้หน้ี  แล้ว ท่าน
จึงโปรดยกหน้ี ให ้เขาทัง้สองคน เพราะฉะน้ันจงบอกเราวา่
ในสองคนน้ัน คนไหนจะรกัเจ้าหน้ี มากกวา่ � 43  ซี โมนจึง
ทูลตอบวา่ �ข้าพเจ้าเห ็นว ่า  คนที ่ เจ้าหน้ี  ได้ โปรดยกหน้ี ให ้ 
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มากกวา่ �  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ท่านคิดเหน็ถูกแล้ว�
44  พระองค์ จึงทรงเหลียวหลั งด ู ผู้ หญิงน้ัน และตรสัแก่ ซี โม
นวา่ �ท่านเหน็ผู้หญิงน้ี หรอื เราได้ เข ้ามาในบ้านของท่าน
ท่านมิ ได้  ให ้น้ําล้างเท้าของเรา  แต่ นางได้เอาน้ําตาชาํระเท้า
ของเรา และได้เอาผมของตนเชด็ 45 ท่านมิ ได้  จุ บเรา  แต่  
ผู้ หญิงน้ี ตัง้แต่ เราเข้ามามิ ได้ หยุดจุบเท้าของเรา 46 ท่าน
มิ ได้ เอาน้ํามันชโลมศีรษะของเรา  แต่ นางได้เอาน้ํามันหอม
ชโลมเท้าของเรา 47  เหตุ  ฉะน้ัน เราบอกท่านวา่ ความผิด
บาปของนางซ่ึ งม ีมากได้โปรดยกเสียแล้วเพราะนางรกัมาก
 แต่  ผู้  ท่ี  ได้ รบัการยกโทษน้อย  ผู้ น้ั นก ็รกัน้อย� 48  พระองค์ 
จึงตรสัแก่นางวา่ �ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้ว�
49 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ีเอนกายอยู่ด้วยกั นก ับพระองค์ เริ ่มน 
ึกในใจวา่ �คนน้ีเป็นใครแม้ความผิดบาปก็ยกให ้ได้ � 50  
พระองค์ จึงตรสัแก่ ผู้ หญิงน้ั นว ่า �ความเชื่อของเจ้าได้ ทําให ้ 
เจ้ ารอด จงไปเป็นสุขเถิด�

8
การประกาศและการรกัษาในแควน้กาลิลี

1 ต่อ มา ภาย หลัง พระองค์ ก็ เสด็จ ไป ตาม ทุ กบ ้า นทุก
เมือง ทรงประกาศข่าวประเสรฐิแหง่อาณาจักรของพระเจ้า
สาวกสิบสองคนน้ั นก ็ อยู ่กับพระองค์ 2  พร ้อมกับผู้หญิงบาง
คนท่ี มี วญิญาณชัว่ออกจากนางและท่ีหายโรคต่างๆ คือมา
รยี ์ท่ี เรยีกวา่ชาวมักดาลา  ท่ี  ได้ ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผี
3 และโยอนันาภรรยาของคู ซา ต้นเรอืนของเฮโรด และซูซัน
นา และผู้หญิ งอ ่ืนๆหลายคนท่ีเคยปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วย
การถวายสิง่ของของเขา

คําอุปมาเก่ียวกับผู้ หวา่น (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)
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4 เม่ือประชาชนเป็ นอ ันมากอยู ่พรอ้มกัน และคนกําลัง
มาหาพระองค์จากทุกเมือง  พระองค์ จึงตรสัเป็นคําอุปมา
วา่ 5 � มี  ผู้ หวา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นเมล็ดพืชของตน และ
เม่ือเขาหวา่น เมล็ดพื ชน ้ั นก ็ตกตามหนทางบ้าง  ถู กเหยยีบ
ยํ่า และนกในอากาศมากินเสีย 6 บ้างก็ตกท่ี หนิ และเม่ือ
งอกขึ้นแล้ วก ็ เห ่ียวแหง้ไปเพราะท่ี ไม่  ชื้น 7 บ้างก็ตกท่ีกลาง
ต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตก
ท่ี ดิ นดี จึงงอกขึ้นเกิดผลรอ้ยเท่า� ครัน้พระองค์ตร ัสอย 
่าง น้ันแล้ว จึงทรงรอ้งวา่ �ใครมี หู  ฟังได้ จงฟังเถิด� 9  
เหล่ าสาวกจึงทูลถามพระองค์ วา่ �คําอุปมาน้ันหมายความ
วา่อยา่งไร� 10  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �ข้อความลึ กล ับแหง่
อาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทัง้หลายรู ้ได้  แต่ 
สําหรบัคนอื่นน้ันได้ ให ้เป็นคําอุปมา เพื่อเม่ือเขาดู ก็  ไม่เหน็ 
และเม่ือเขาได้ย ินก ็ ไม่เข้าใจ 11 คําอุปมาน้ั นก ็ อยา่งน้ี เมล็ด
พื ชน ้ันได้ แก่ พระวจนะของพระเจ้า 12  ท่ี ตกตามหนทางได้ 
แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ยนิ  แล ้วพญามารมาชงิเอาพระวจนะ
จากใจของเขา เพื่อไม่ ให ้เขาเชื่อและรอดได้ 13 ซ่ึงตกท่ีหนิ
น้ันได้ แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิแล้ วก ็รบัพระวจนะน้ันด้วย
ความปร ีดี  แต่  ไม่มี  ราก  เชื่อได้  แต่  ชัว่คราว เม่ือถูกทดลอง
เขาก็หลงเสียไป 14  ท่ี ตกกลางหนามน้ันได้ แก่ คนเหล่าน้ั นที 
่ ได้ ยนิแล้วออกไป และความปรารภปรารมย์  ทรพัย์สมบัติ 
ความสนกุสนานแหง่ชีว ิตน ้ี ก็ ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่ 
เติบโต 15 และซ่ึงตกท่ี ดิ นดี น้ัน  ได้แก่ คนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิ
พระวจนะด้วยใจซ่ื อสัตย ์และใจท่ี ดี  แล้วก็ จดจําไว้ จึงเกิดผล
ด้วยความเพียร

คําอุปมาเก่ียวกับเทียนท่ี จุ ดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-
23;  ลก 11:33)
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16  ไม่มี  ผู้ ใดเม่ือจุดเทียนแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้ หรอื
วางไว ้ใต้  เตียง  แต่ ตัง้ไว ้ท่ี  เชงิเทียน เพื่อคนทัง้หลายท่ี เข ้า
มาจะเหน็แสงสวา่งได้ 17 ด้วยวา่ไม่ มี  สิ ่งใดท่ีซ่อนไว้ซ่ึงจะ
ไม่ปรากฏแจ้ง และไม่ มี  สิ ่งใดท่ีปิดบังไวซ่ึ้งจะไม่ รู ้จะไม่ต้อง
แพรง่พราย 18  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจะฟังอยา่งไรก็จง
เอาใจจดจ่อ เพราะวา่ผู้ใดมี อยู ่ แล ว้จะทรงเพิม่เติมให ้แก่  ผู้ น้ั 
นอ ีก  แต่  ผู้ ใดไม่ มี  แม้ ซ่ึงเขาคิดวา่มี อยู ่น้ันจะทรงเอาไปจาก
เขา�

มารดาและพวกน้องชายของพระเยซู ก็ เหมือนกับคน
อื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-35)

19 ครัง้ น้ันมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหา
พระองค์  แต่  เข ้า ไปถึงพระองค์ ไม่ ได้ เพราะคนมาก 20  มี 
คนทูลพระองค์ วา่ �มารดาและน้องชายของพระองค์ยนือยู่
ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์� 21  แต่  พระองค์ ตรสัตอบ
เขาวา่ �มารดาของเรา และพี่น้องของเราคือคนเหล่าน้ั นที ่ 
ได้ ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทําตาม�

 พระเยซู ทรงสัง่ให ้พายุ สงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-
41)

22  อยู ่มาวนัหน่ึงพระองค์เสด็จลงเร ือก ับเหล่าสาวกของ
พระองค์  แล ้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ � ให ้เราข้ามทะเลสาบ
ไปฟากข้างโน้น� เขาก็ถอยเรอืออกไป 23 เม่ือกําลังแล่น
ไป พระองค์ ทรง บรรทม หลับ และ บังเกิด พายุ กล ้า กลาง
ทะเลสาบ น้ําเข้าเรอือยู่น่ากลัวจะมี อนัตราย 24 เขาจึงมา
ปลุกพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า  อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ทัง้หลายกําลังจะพินาศอยู ่แล้ว �  พระองค์ จึงทรง ต่ืนขึ้น
หา้มลมและคล่ืน  แล ้วคล่ืนลมก็หยุดเงยีบสงบที เดียว 25  
พระองค์ จึงตรสัแก่ เขาวา่ �ความเชื่อของเจ้าอยู ่ท่ีไหน �
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เขาเหล่าน้ันกลัวและประหลาดใจพู ดก ั นว ่า �ท่านผู้ น้ี เป็นผู้
ใดจึงสั ่งบ ังคับลมและน้ําได้ และลมกั บน ํ้าน้ั นก เ็ชื่อฟังท่าน�

คนคลัง่เพราะถูกผี สิ งในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34;
มก 5:1-17)

26 เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองกาดาราท่ี อยู ่ตรงข้ามกา
ลิลี 27 เม่ือพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้ว  มี ชายคนหน่ึงจากเมือง
น้ันมาพบพระองค์ คนน้ั นม ี ผี  เข ้าสิงอยู่นานแล้ว และมิ ได้ 
สวมเส้ือ  มิได้  อยู ่ เรอืน  แต่  อยู ่ตามอุโมงค์ ฝังศพ 28 ครัน้เหน็
พระเยซูเขาก็ โห่รอ้ง และกราบลงตรงพระพักตร ์พระองค์ 
รอ้งเสียงดังวา่ �ข้าแต่ พระเยซู  บุ ตรของพระเจ้าสูงสุด ข้า
พระองค์ เก ่ียวข้องอะไรกั บท ่านเล่า ขอพระองค์อยา่ทรมาน
ข้าพระองค์� 29 ( ท่ี  พู ดเชน่น้ี ก็ เพราะพระองค์ ได้ สัง่ผโีสโครก
ให้ออกมาจากตัวคนน้ัน ด้วยวา่ผีน้ันแผลงฤทธิ์ในตัวเขา
บ่อยๆ และเขาถูกจําด้วยโซ่ ตรวน  แต่ เขาได้หกัเครือ่งจํา
น้ันเสีย  แล ้วผี ก็ นําเขาไปในท่ี เปล่ียว ) 30 ฝ่ายพระเยซูตรสั
ถามมั นว ่า � เจ้ าชื่ออะไร� มันทูลตอบวา่ �ชื่อกอง� ด้วย
วา่มี ผี หลายตนเข้าสิงอยู่ในตัวเขา 31  ผี น้ันจึ งอ ้อนวอนข
อพระองค์ มิ  ให ้สัง่ให้มันลงไปยงันรกขุ มล ึก 32 ตําบลน้ั นม 
ี สุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู ่ท่ี  ภูเขา  ผี  เหล่ าน้ันได้ออ้นวอน
พระองค์ขออนญุาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุ กร  พระองค์  ก็ ทรง
อนญุาต 33  ผี  เหล่ า น้ันจึงออกมาจากคนน้ัน  แล ้วเข้าอยู่
ในตัวสุ กร สุกรทัง้ฝู งก ็วิง่พุ่งกระโดดจากหน้าผาชนัลงไป
ในทะเลสาบสําลักน้ําตาย 34 ฝ่ายคนเล้ียงสุกรเม่ือเหน็เหตุ 
การณ์  ท่ี  เกิดขึ้น ต่างก็ หนี ไปเล่าเรือ่งน้ันทัง้ในเมืองและนอก
เมือง 35 คนทัง้หลายจึงออกไปดู เหตุการณ์  ท่ี  เกิดขึ้น และ
เม่ือเขามาถึงพระเยซู  ก็  เห ็นคนน้ั นที ่ มี  ผี ออกจากตั วน ุ่งหม่
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ผ้ามี สติอารมณ์  ดี น่ังใกล้พระบาทพระเยซู เขาทัง้หลายก็พา
กันกลัว 36 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ี ได้  เหน็  ก็ เล่าให้เขาทัง้หลาย
ฟังถึงเรือ่งคนท่ี ผี  สิ งได้หายปกติ อยา่งไร 37 ชาวเมืองกา
ดาราและคนทัง้ปวงท่ี อยู ่ตามชนบทโดยรอบ จึ งอ ้อนวอนพ
ระองค์ ให ้ไปเสียจากเขา เพราะวา่เขากลัวยิง่นัก  พระองค์ 
จึงเสด็จลงเรอืกลับไป 38  คนที ่ ผี ออกจากตั วน ้ั นอ ้อนวอ
นขอติดตามพระองค์  แต่  พระเยซู ส่งเขาออกไป ตร ัสส ่ังวา่
39 �จงกลับไปบ้านเรอืนของตัว และบอกถึงเรือ่งการใหญ่
ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทําแก่ เจ้า �  แล ้วคนน้ั นก ็ไปประกาศ
แก่คนทัง้เมืองถึงเหตุ การณ์  ใหญ่ ยิง่ท่ี พระเยซู  ได้ ทรงกระทํา
แก่ ตน 

 บุ ตรสาวของไยรสั ฟ้ืนคืนชพีและหญิงผู้ ถู กต้องชาย
ฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก 5:22-43)

40 ต่อ มา เม่ือ พระ เยซู เสด็จ กลับ มา แล้ว ประชาชน ก็
ต้อนรบัพระองค์ ด้วยความยนิดี เพราะเขาทัง้หลายคอยท่า
พระองค์ อยู ่41  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงชื่อไยรสั เป็นนายธรรม
ศาลา มากราบลงท่ีพระบาทพระเยซู ออ้นวอนพระองค์ ให ้
เสด็จเข้าไปในเรอืนของเขา 42 เพราะวา่เขามี บุ ตรสาวคน
เดียว  อายุ ประมาณสิบสองปี และบุตรสาวน้ันนอนป่วยอยู ่
เก ือบจะตาย เม่ือพระองค์เสด็จไปน้ัน ประชาชนเบียดเสียด
พระองค์ 43  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงเป็นโรคตกเลือดได้ สิ บสองปีมา
แล้ว และได้ ใช ้ ทรพัย ์ทัง้หมดของเธอเป็นค่าหมอ  ไม่มี  ผู้ ใด
รกัษาให้หายได้ 44  ผู้ หญิงน้ันแอบมาข้างหลังถูกต้องชาย
ฉลองพระองค์ และในทันใดน้ันเลือดท่ีตกก็ หยุด 45  พระ
เยซู จึงตรสัถามวา่ �ใครได้ ถู กต้องเรา� เม่ือคนทัง้หลายได้ 
ปฏิเสธ เปโตรกับคนท่ี อยู ่ด้วยกันจึงทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า 
 ก็ เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงั
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ทรงถามอกีหรอืวา่ �ใครได้ ถู กต้องเรา� � 46  แต่  พระเยซู ตร ั
สว ่า � มี  ผู้  หน ่ึงได้ ถู กต้องเรา เพราะเรารูสึ้กวา่ฤทธิ ์ได้ ซ่าน
ออกจากตัวเรา� 47 เม่ือผู้หญิงน้ันเห ็นว ่าจะซ่อนตัวไว ้ไม่
ได้  แล้ว เธอก็ เข ้ามาตัวสัน่กราบลงตรงพระพักตร ์พระองค์ 
ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทัง้ปวงวา่ เธอได้ ถู กต้องพระองค์ 
เพราะเหตุอะไร และได้หายโรคในทันใดน้ัน 48  พระองค์ จึง
ตรสัแก่เขาวา่ �ลูกสาวเอย๋ จงมีกําลังใจเถิด ความเชื่อของ
เจ้าได้กระทําให ้เจ้ าหายโรคแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด� 49 เม่ือ
พระองค์กําลังตร ัสอย ู่  มี คนหน่ึงมาจากบ้านนายธรรมศาลา
บอกเขาวา่ �ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว  ไม่ ต้องรบกวน
ท่านอาจารย ์ต่อไป � 50 ฝ่ายพระเยซูเม่ือได้ยนิจึงตรสัแก่เขา
วา่ �อยา่กลัวเลย จงเชื่อเท่าน้ันและลูกจะหายดี� 51 เม่ือ
พระองค์เสด็จเข้าไปในเรอืน  พระองค์  ไม่ ทรงยอมให ้ผู้ ใด
เข้าไป  เวน้แต่ เปโตร ยากอบ ยอหน์ และบิดามารดาของเด็ก
น้ัน 52 คนทัง้หลายจึงรอ้งไหร้ํา่ไรเพราะเด็กน้ัน  แต่  พระองค์ 
ตร ัสว ่า �อยา่รอ้งไห ้เลย เขาไม่ ตาย  แต่ นอนหลั บอย ู่� 53คน
ทัง้ปวงก็พากันหวัเราะเยาะพระองค์ เพราะรูว้า่เด็กน้ันตาย
แล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ทรงไล่คนทัง้หมดออกไป  แล ้วทรงจับ
มือเด็กน้ัน ตร ัสว ่า �ลูกเอย๋ จงลุกขึ้นเถิด� 55  แล ้วจิต
วญิญาณก็ กล ับเข้าในเด็กน้ัน เขาก็ ลุ กขึ้นทั นที  พระองค์ 
จึงตร ัสส ่ังให้เอาอาหารมาให้เขากิน 56 ฝ่ายบิดามารดาของ
เด็กน้ั นก ็ ประหลาดใจ  แต่  พระองค์ ทรงกําชบัเขาไม่ ให ้บอกผู้
ใดให ้รู ้ เหตุการณ์ ซ่ึงเป็นมาน้ัน

9
ทรงส่ งอ ัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-

42; มก 6:7-13)
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1  พระองค์ ทรง เรยีก สาวก สิบ สอง คน ของ พระองค์ มา
พรอ้มกัน  แล ้วทรงประทานให้เขามีอาํนาจและสิทธอิาํนาจ
เหนือผีทัง้ปวงและรกัษาโรคต่างๆให ้หาย 2  แล ้วพระองค์
ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรกัษาคน
ป่วยเจ็บให ้หาย 3  พระองค์ จึงตร ัสส ัง่เขาวา่ �อยา่เอาอะไรไป
ใช้ตามทาง  เชน่  ไม้เท้า หรอืยา่ม หรอือาหาร หรอืเงนิ หรอื
เส้ือคลุมสองตัว 4 และถ้าเข้าไปในเรอืนไหน จงอาศัยอยูใ่น
เรอืนน้ันจนกวา่จะไป 5  ผู้ ใดไม่ต้อนรบัพวกท่าน เม่ือท่านจะ
ไปจากเมืองน้ัน จงสะบัดผงคลี ดิ นจากเท้าของท่านออกส่อ
ให ้เห ็นความผิดของเขา� 6  เหล่ าสาวกจึงออกไปตามเมือง
ต่างๆประกาศข่าวประเสรฐิ และรกัษาคนป่วยเจ็ บท ุกแหง่
ให ้หาย 

ความตายของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 14:1-12; มก
6:14-29)

7 ฝ่าย เฮ โรด เจ้า เมือง ได้ยนิ เรือ่ง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวง ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงกระทําน้ัน จึงคิดสงสัยมาก เพราะบางคน
วา่ยอหน์เป็นขึ้นมาจากความตาย 8 บางคนก็วา่เป็นเอลี
ยาห์มาปรากฏ คนอื่ นว ่าเป็นศาสดาพยากรณ์โบราณกลับ
เป็นขึ้นมาอกี 9 เฮโรดจึงวา่ �ยอหน์น้ันเราได้ตัดศีรษะแล้ว
 แต่ คนน้ี ท่ี เราได้ยนิเหตุ การณ์ ของเขาอยา่งน้ีคือผู้ใดเล่า�  
แล ้วเฮโรดจึงหาโอกาสท่ีจะเหน็พระองค์

ทรงเล้ียงอาหารคนหา้พัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44;
ยน 6:1-4)

10 ครั ้นอ ัครสาวกกลับมาแล้ว เขาทูลพระองค์ถึงบรรดา
การซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน  พระองค์ จึงพาเขาไปยงัท่ี เปล ่ียวแต่
ลําพังใกล้เมืองท่ีเรยีกวา่เบธไซดา 11  แต่ เม่ือประชาชนรู ้แล 
้วจึงตามพระองค์ ไป  พระองค์ ทรงต้อนรบัเขา ตร ัสส ่ังสอน
เขาถึงอาณาจักรของพระเจ้า และทุกคนท่ีต้องการให้หาย
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โรคพระองค์ ก็ ทรงรกัษาให้ 12 ครัน้กําลังจะเยน็แล้ว สาวก
สิบสองคนมาทูลพระองค์ วา่ � ขอให ้ประชาชนไปตามเมือง
ต่างๆและชนบทท่ี อยู ่แถบน้ี หาท่ีพักนอนและหาอาหารรบั
ประทาน เพราะท่ีเราอยู ่น้ี เป็ นที ่ เปล่ียว � 13  แต่  พระองค์ ตรสั
แก่เขาวา่ �พวกท่านจงเล้ียงเขาเถิด� เขาทูลวา่ �เราไม่ 
มี อะไรมาก  มี  แต่ ขนมปังหา้ก้อนกับปลาสองตัว เวน้เสีย
แต่เราจะไปซ้ืออาหารสําหรบัคนทัง้ปวงน้ี� 14 เพราะวา่คน
เหล่าน้ันนับแต่ ผู้ ชายได้ประมาณหา้พันคน  พระองค์ จึงสัง่
เหล่าสาวกของพระองค์ วา่ �จงให้คนทัง้ปวงน่ังลงเป็นหมู่ ๆ  
ราวหมู่ละหา้สิบคน� 15 เขาก็กระทําตาม คือให้คนทัง้ปวง
น่ังลง 16 เม่ือพระองค์ทรงรบัขนมปังหา้ก้อนกับปลาสองตั 
วน ้ันแล้ว  ก็ แหงนพระพักตร ์ดู ฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณ  แล ้ว
หกัส่งให ้แก่  เหล่ าสาวก  ให ้เขาแจกแก่ ประชาชน 17 เขาได้กิ 
นอ ่ิ มท ุกคน  แล ้วเขาเก็บเศษอาหารท่ียงัเหลือน้ันได้ สิ บสอง
กระบุง

การยอมรบัอนัยิง่ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก
8:27-30)

18 ต่อมาเม่ือพระองค์กําลังอธษิฐานอยู ่แต่ลําพัง  เหล่ า
สาวกอยู่ กับพระองค์  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ �คนทัง้
ปวงพู ดก ั นว ่า เราเป็นผู้ ใด � 19  เหล่ าสาวกทูลตอบวา่ �เขา
วา่เป็นยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา บางคนวา่เป็นเอลียาห์  แต่ 
คนอื่ นว ่าเป็นคนหน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์โบราณเป็น
ขึ้นมาใหม่� 20  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ � แล ้วพวกท่าน
เล่าวา่เราเป็นผู้ ใด � เปโตรทูลตอบวา่ �เป็นพระครสิต์ของ
พระเจ้า� 21  พระองค์ จึงกําชบัสัง่เขามิ ให ้บอกความน้ี แก่  ผู้
ใด 
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พระครสิต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์  สิ ่งท่ี
สาวกต้องสละ

22 ตร ัสว ่า � บุ ตรม นษุย์ จะ ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน หลาย
ประการ พวกผู้ ใหญ่ พวกปุโรหติใหญ่ และพวกธรรมาจาร
ยจ์ะปฏิเสธท่าน ในท่ีสุดท่านจะต้องถูกประหารชวีติ  แต่ ในว ั
นที ส่ามท่านจะทรงถูกชุบใหเ้ป็นขึ้นมาใหม่� 23  พระองค์ จึง
ตรสัแก่เขาทัง้หลายวา่ �ถ้าผู้ใดใครจ่ะตามเรามา  ให ้ ผู้ น้ัน
เอาชนะตัวเอง และรบักางเขนของตนแบกทุกวนั และตาม
เรามา 24 เพราะวา่ผู้ใดใครจ่ะเอาชวีติรอด  ผู้ น้ันจะเสียชวีติ
 แต่  ผู้ ใดจะเสียชวีติเพราะเหน็แก่ เรา  ผู้ น้ันจะได้ ช ีวิตรอด
25 เพราะถ้าผู้ใดจะได้ สิ ่งของสิน้ทัง้โลกแต่ต้องเสียตัวของ
ตนเองหรอืถูกทิง้เสีย  ผู้ น้ันจะได้ ประโยชน์  อะไร 26 เพราะถ้า
ผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคําของเรา  บุ ตรมนษุย ์ก็ 
จะมีความอายเพราะผู้ น้ัน เม่ือท่านมาด้วยสงา่ราศีของท่าน
เองและของพระบิดาและของเหล่าทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์27  แต่ 
เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่  มี บางคนท่ียนือยู ่ท่ีน่ี 
ซ่ึงยงัจะไม่ รู ้รสความตายจนกวา่จะได้ เห ็นอาณาจักรของ
พระเจ้า�

การ จําแลงพระกายของพระครสิต์ (มธ 17:1-8; มก
9:2-8)

28 ต่อมาภายหลังพระองค์ ได้ ตรสัคําเหล่าน้ันประมาณ
แปดวนั  พระองค์ จึงทรงพาเปโตร ยอหน์ และยากอบขึ้นไป
บนภูเขาเพื่อจะอธษิฐาน 29  ขณะท่ี  พระองค์ กําลังอธษิฐาน
อยู่ วรรณพระพักตร์ของพระองค์ ก็  เปล่ียนไป และฉลอง
พระองค์ ก็ ขาวเป็ นม ันระยบั 30  ดู  เถิด  มี ชายสองคนสนทนา
อยู่ กับ พระองค์ คือ โมเสส และ เอ ลี ยาห์ 31  ผู้ มา ปรากฏ
ด้วยสงา่ราศี และกล่าวถึงการมรณาของพระองค์ ซ่ึงจะ
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สําเรจ็ในกรุงเยรูซาเล็ม 32 ฝ่ายเปโตรกับคนท่ี อยู ่ด้วยน้ั นก 
็ งว่งเหงาหาวนอน  แต่ เม่ือเขาตาสวา่งขึ้นแล้วเขาก็ ได้  เห ็น
สงา่ราศีของพระองค์ และเหน็ชายสองคนน้ั นที ่ยนือยู่กับ
พระองค์ 33 ต่อมาเม่ือสองคนน้ันกําลังลาไปจากพระองค์ เป
โตรจึงทูลพระเยซู วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ซ่ึงเราอยู ่ท่ีน่ี  ก็ดี 
 ให ้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลาสามหลัง สําหรบัพระองค์
หลังหน่ึง สําหรบัโมเสสหลังหน่ึง สําหรบัเอลียาหห์ลังหน่ึง�
เปโตรไม่ เข ้าใจวา่ตัวได้ พู ดอะไร 34 เม่ือเขากําลังพูดคําเหล่า
น้ี  มี เมฆมาคลุมเขาไว้ และเม่ือเข้าอยูใ่นเมฆน้ันเขาก็ กลัว 35  
มี พระสุรเสียงออกมาจากเมฆน้ั นว ่า � ผู้  น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของ
เรา จงฟังท่านเถิด� 36 เม่ือพระสุรเสียงน้ันสงบแล้ว  พระ
เยซู ทรงสถิตอยู ่องค์  เดียว เขาทัง้สามก็ เก ็บเรือ่งน้ี ไว ้และใน
กาลครัง้น้ันเขามิ ได้ บอกเหตุ การณ์ ซ่ึงเขาได้ เหน็แก่  ผู้ใด 

สาวก เก้า คน ขาด อาํนาจ  พระ เยซู ทรง ขับ ผี ออก (มธ
17:14-21; มก 9:14-29)

37 ต่อมาว ันร ุ่งขึ้นเม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกลงมาจาก
ภูเขาแล้ว  มี คนมากมายมาพบพระองค์ 38  ดู  เถิด  มี ชายคน
หน่ึงในหมู่ประชาชนน้ั นร อ้งวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ขอพระองค์
ทรง โปรด ทอด พระเนตร บุตร ชาย ของ ข้าพเจ้า เพราะ วา่
ข้าพเจ้ามี บุ ตรคนเดียว 39  และ  ดู  เถิด  ผี มักจะเข้าสิงเขา
เด็ กก ็ โห ่รอ้งขึ้นทั นที  ผี  ทําให ้เด็กน้ันช ักด ้ิน น้ําลายฟูมปาก
 ทําให ้ตัวฟกชํ้า  ไม่  ใคร ่ออกจากเขาเลย 40ข้าพเจ้าได้ขอเหล่า
สาวกของพระองค์ ให ้ขับมันออกเสีย  แต่ เขากระทําไม่ ได้ �
41  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � โอ คนในยุคท่ีขาดความเชื่อและมี 
ทิฐิ  ชัว่ เราจะต้องอยู่กับเจ้าทัง้หลายและอดทนเพราะพวก
เจ้านานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาท่ี น่ี  เถิด � 42 เม่ือเด็ก
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น้ันกําลังมา  ผี  ก็  ทําให ้เขาล้มช ักด ้ินใหญ่  แต่  พระเยซู ตรสั
สําทับผีโสโครกน้ันและทรงรกัษาเด็กให ้หาย  แล ้วส่งคืนให ้
บิ ดาเขา 43 คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนักเพราะฤทธิ์เดชอนั
ใหญ่ยิง่ ของพระเจ้า  แต่ เม่ือ เขา ทัง้หลายยงัประหลาดใจ
อยู่ เพราะเหตุ การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงพระเยซู ได้ ทรงกระทําน้ัน  
พระองค์ จึงตรสัแก่ เหล่ าสาวกของพระองค์ วา่ 

พระครสิต์ทรงพยากรณ์ถึงความตายของพระองค์ อกี 
(มธ 17:22-23; มก 9:30-32)

44 �จงใหคํ้าเหล่าน้ี เข้าหู ของท่าน เพราะวา่บุตรมนษุยจ์ะ
ต้องถูกมอบไวใ้นเงื้อมมือของคนทัง้หลาย� 45  แต่ คําเหล่า
น้ันสาวกหาได้ เข ้าใจไม่ ความก็ ถู กซ่อนไว้จากเขา เพื่อเขา
จะไม่ ได้  เข้าใจ และเขาไม่ กล ้าถามพระองค์ถึงคําน้ัน

เด็กเป็นแบบอยา่ง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
46  แล ้วเหล่าสาวกก็ เก ิดเถียงกั นว ่า ในพวกเขาใครจะ

เป็นใหญ่ ท่ีสุด 47 ฝ่ายพระเยซูทรงหยัง่รูค้วามคิดในใจของ
เขา จึงให้เด็กคนหน่ึงยนือยู ่ใกล้  พระองค์ 48  แล ้วตรสักับ
เขาวา่ �ถ้าผู้ใดจะรบัเด็กเล็กๆคนน้ีในนามของเรา  ผู้ น้ั นก 
็ ได้ รบัเรา และผู้ ใดได้รบัเรา  ผู้ น้ั นก ็ ได้ รบัพระองค์ ผู้ ทรง
ใช้เรามา เพราะวา่ในพวกท่านทัง้หลาย  ผู้ ใดเป็นผู้ต่ําต้อย
ท่ี สุด  ผู้ น้ันแหละเป็นผู้ ใหญ่ � 49 ฝ่ายยอห์นทูลพระองค์ 
วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ เห ็นผู้ หน ่ึงขับผี
ออกในพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ หา้มเขา
เสีย เพราะเขาไม่ตามพวกเรามา� 50  พระเยซู ตรสัแก่เขา
วา่ �อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่ผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้ เรา  ก็ 
เป็นฝ่ายเราแล้ว�

จากแควน้กาลิลีผ่านแควน้สะมาเรยี
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51 ต่อมาครัน้จวนเวลา ท่ี พระองค์ จะทรงถู กร ับขึ้น ไป  
พระองค์ ทรงมุ่งพระพักตร ์แน่ วไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 52 และ
พระองค์ ทรง ใช ้ผู้ ส่ง ข่าว ล่วง หน้า ไป ก่อน เขา ก็ เข ้า ไป ใน
หมู่บ้าน แหง่ หน่ึง ของ ชาว สะ มา เรยี เพื่อ จะ เตรยีม ไว ้ให ้ 
พระองค์ 53 ชาวบ้านน้ันไม่รบัรองพระองค์ เพราะดูเหมือน
วา่ พระองค์ กําลัง ทรง มุ่ง พระ พักตร์ ไป ยงั กรุง เยรูซาเล็ม
54 และเม่ือสาวกของพระองค์ คือยากอบและยอหน์ได้ เห ็น
ดังน้ัน เขาทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ พอพระทัยจะให้
ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสียอยา่ง
เอลียาห ์ได้ กระทําน้ันหรอื� 55  แต่  พระองค์ ทรงเหลียวมา
หา้มปรามเขา และตร ัสว ่า �ท่านไม่ รู ้วา่ท่านมี จิ ตใจทํานอง
ใด 56 เพราะวา่บุตรมนษุย ์มิได้ มาเพื่อทําลายชวีติมนษุย์  
แต่ มาเพื่อชว่ยเขาทัง้หลายให ้รอด �  แล ้วพระองค์กับเหล่า
สาวกก็เลยไปท่ี หมู่ บ้านอกีแหง่หน่ึง

ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)
57 ต่อมาเม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไป  มี 

คนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ เสด็จไป
ทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางน้ัน� 58  พระเยซู 
ตรสัแก่เขาวา่ �สุนัขจิง้จอกย ังม ี โพรง และนกในอากาศก็ย ั
งม ี รงั  แต่  บุ ตรมนษุย ์ไม่มี  ท่ี  ท่ี จะวางศีรษะ� 59  พระองค์ ตรสั
แก่ อ ีกคนหน่ึงวา่ �จงตามเรามาเถิด�  แต่ คนน้ันทูลตอบวา่
� พระองค์  เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดา
ข้าพระองค์ ก่อน � 60  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ปล่อยใหค้น
ตายฝังคนตายของเขาเองเถิด  แต่ ส่วนท่านจงไปประกาศ
อาณาจักรของพระเจ้า� 61  อ ีกคนหน่ึงทูลวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ ไป  แต่ ขออนญุาตให้ข้า
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พระองค์ไปลาคนท่ี อยู ่ในบ้านของข้าพระองค์ ก่อน � 62  พระ
เยซู ตรสักับเขาวา่ � ผู้ ใดเอามือจับคันไถแล้วหนัหน้ากลับ
เสีย  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า�

10
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38;

10:1-42)
1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้

สาวกอื่ นอ ีกเจ็ดสิบคนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนๆ  
ให ้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน  ให ้ เข ้าไปทุกเมืองและทุกตําบล
ท่ี พระองค์ จะเสด็จไปน้ัน 2  พระองค์ ตรสั กับเขาวา่ �การ
เก็บเก่ียวน้ันเป็นการใหญ่ นักหนา  แต่ คนงานยงัน้อยอยู่  
เหตุ ฉะน้ันพวกท่านจงออ้นวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็นเจ้าของ
การ เก็บ เก่ียว น้ัน  ให ้ส่ง คน งาน มา ใน การ เก็บ เก่ียว ของ
พระองค์ 3 ไปเถอะ  ดู  เถิด เราใช้ท่านทัง้หลายไปดุจลูกแกะ
อยู่ ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า 4 อยา่เอาไถ้ เงนิ หรอืยา่ม หรอื
รองเท้าไป และอยา่คํานับผู้ใดตามทาง 5 ถ้าท่านจะเข้าไป
ในเรอืนใดๆจงพู ดก ่อนวา่ � ให ้ความสุ ขม ี แก่ เรอืนน้ี เถิด 
� 6 ถ้าลูกแหง่สันติสุขอยู ่ท่ีน่ัน  สันติ สุขของท่านจะอยู่กับ
เขา ถ้าหาไม่  สันติ สุขของท่านจะกลั บอย ู่กั บท ่านอกี 7 จง
อาศัยอยู่ในเรอืนน้ัน กินและด่ืมของซ่ึงเขาจะให้น้ันด้วยวา่
ผู้ทํางานสมควรจะได้รบัค่าจ้างของตน อยา่เท่ียวจากเรอืน
น้ีไปเรอืนโน้น 8 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารบัรอง
ท่านไว้ จงกินของท่ีเขาตัง้ให้ 9และจงรกัษาคนป่วยในเมือง
น้ันให ้หาย และแจ้งแก่เขาวา่ �อาณาจักรของพระเจ้ามา
ใกล้ท่านทัง้หลายแล้ว�

การพิพากษาอยา่งรุนแรง (มธ 11:20-24)
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10 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รบัรองท่านไว้
จงออกไปท่ีกลางถนนของเมือง น้ันกล่าววา่ 11 � ถึงแม้  
ผงคลี  ดิ นแหง่เมืองของเจ้าทัง้หลายท่ี ติ  ดอย ู่กับเรา เราก็
จะสะบัดออกเป็ นที ่ แสดงวา่ เราไม่ เห ็นพ้องกับเจ้า  แต่  เจ้ า
ทัง้หลายจงเข้าใจความน้ี เถิด คืออาณาจักรของพระเจ้ามา
ใกล้ เจ้ าทัง้หลายแล้ว� 12 เราบอกท่านทัง้หลายวา่ โทษของ
เมืองโสโดมในวนัน้ันจะเบากวา่โทษของเมืองน้ัน 13  วบิัติ  
แก่  เจ้า เมืองโคราซิน  วบิัติ  แก่  เจ้า เมืองเบธไซดา เพราะถ้า
การมหศัจรรย์ซ่ึงได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําในเมือง
ไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทัง้สองจะได้นุ่งหม่ผ้า
กระสอบ น่ังบนขี้ เถ้า  กล ับใจเสียใหม่ นานมาแล้ว 14  แต่ 
ในการพิพากษาน้ัน โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะ
เบากวา่โทษของเจ้า 15 ฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอรนาอุม ซ่ึงได้ ถู 
กยกขึ้นเทียมฟ้า  เจ้ าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก 16  ผู้  ท่ี ฟัง
ท่านทัง้หลายก็ ได้ ฟังเรา  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัท่านทัง้หลายก็ เกล 
ียดชงัเรา  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัเราก็ เกล ียดชงัผู้ ท่ี ทรงใชเ้รามา�

 ความชื่นชมยนิดี  ท่ีแท้  จรงิ 
17 ฝ่ายสาวกเจ็ดสิบคนน้ันกลับมาด้วยความปร ีดี ทูลวา่

� พระองค์  เจ้าข้า ถึงผี ทัง้หลายก็ ได้  อยู ่ ใต้ บังคับของพวก
ข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์� 18  พระองค์ ตรสักับ
เขาทัง้หลายวา่ �เราได้ เห ็นซาตานตกจากสวรรค์เหมือน
ฟ้าแลบ 19  ดู  เถิด เราได้ ให ้พวกท่านมีอาํนาจเหยยีบงูรา้ย
และแมลงป่อง และมีอาํนาจใหญ่ยิง่กวา่กําลังศั ตรู  ไม่มี  สิ ่ง
หน่ึงสิง่ใดจะทําอนัตรายแก่ท่านได้ เลย 20  แต่ วา่อยา่เปรม
ปร ีดิ ์ในสิง่น้ี คือท่ีพวกผี อยู ่ ใต้ บังคับของท่าน  แต่ จงเปรม
ปร ีดิ ์เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์� 21 ในโมงน้ันเอง  
พระเยซู ทรงมีความเปรมปร ีดิ ์ในพระวญิญาณ จึงตร ัสว ่า � 
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โอ ข้าแต่พระบิดา  ผู้ เป็นเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงปิดบังสิง่
เหล่าน้ี ไว ้จากคนมีปัญญาและคนสุขุมรอบคอบ และได้ทรง
เปิดเผยสิง่เหล่าน้ี แก่ ทารกน้อย ข้าแต่พระบิดา  ท่ี เป็นอยา่ง
น้ั นก ็เพราะเป็ นที ่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
22 พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิง่สารพัดให ้แก่  เรา และไม่ 
มี ใครรูว้า่พระบุตรเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่ มี ใคร
รู้วา่พระบิดาเป็นผู้ ใดนอกจากพระบุตร และผู้ ท่ี พระบุตร
ประสงค์จะสําแดงให ้รู ้� 23  พระองค์ ทรงเหลียวหลังไปทาง
เหล่าสาวกตรสัเฉพาะแก่พวกเขาวา่ � นัยน์ ตาทัง้หลายท่ี ได้  
เห ็นการณ์ซ่ึงพวกท่านได้ เห ็ นก ็ เป็นสุข 24 เพราะเราบอก
ท่านทัง้หลายวา่  ศาสดาพยากรณ์ หลายคน และกษั ตร ิย์
หลายองค์ ปรารถนาจะเหน็ซ่ึงท่านทัง้หลายเหน็อยู ่น้ี  แต่ 
เขามิเคยได้ เหน็ และอยากจะได้ยนิซ่ึงท่านทัง้หลายได้ ยนิ  
แต่ เขามิเคยได้ ยนิ �

ข้อสําคัญท่ีสุดของพระบัญญั ติ 
25  ดู  เถิด  มีน ักกฎหมายคนหน่ึงยนืขึ้นทดลองพระองค์

ทูลถามวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทําประการใด
เพื่อจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดรเ์ป็นมรดก� 26  พระองค์ ตรสัตอบเขา
วา่ �ในพระราชบัญญั ติ  มี คําเขียนวา่อยา่งไร ท่านได้อา่น
เข้าใจอยา่งไร� 27 เขาทูลตอบวา่ �จงรกัองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผูเ้ป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกําลัง
และสิน้สุดความคิดของเจ้า และจงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกั
ตนเอง� 28  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านตอบถูกแล้ว จง
กระทําอยา่งน้ันแล้ วท ่านจะได้ ชวีติ � 29  แต่ คนน้ันปรารถนา
จะแก้ตัว จึง ทูลพระเยซู วา่ � แล ้วใครเป็นเพื่อนบ้านของ
ข้าพเจ้า�
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คําอุปมาเก่ียวกับชาวสะมาเรยีท่ี ดี 
30  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � มี ชายคนหน่ึงลงไปจากกรุง

เยรูซาเล็มจะไปยงัเมืองเยร ีโค และเขาถูกพวกโจรปล้น โจร
น้ันได้ แย ่งชงิเส้ือผ้าของเขาและทุบตี  แล้วก็ ละทิง้เขาไว ้เก 
ือบจะตายแล้ว 31 เผอญิปุโรหติคนหน่ึงเดินลงไปทางน้ัน
เม่ือเหน็คนน้ั นก ็เดินเลยไปเสี ยอ ีกฟากหน่ึง 32 คนหน่ึงใน
พวกเลว ีก็ ทําเหมือนกัน เม่ือมาถึงท่ีน่ันและเหน็แล้ วก ็เลย
ไปเสี ยอ ีกฟากหน่ึง 33  แต่ ชาวสะมาเรยีคนหน่ึงเม่ือเดินมา
ถึงคนน้ัน ครัน้เหน็แล้ วก ็ มี ใจเมตตา 34  เข ้าไปหาเขาเอาผ้า
พันบาดแผลให้ พลางเอาน้ํามั นก ั บน ้ําองุน่เทใส่บาดแผล
น้ัน  แล ้วให้เขาขึ้นขี่ สัตว ์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแหง่
หน่ึง และรกัษาพยาบาลเขาไว้ 35 ว ันร ุ่งขึ้นเม่ือจะไป เขา
ก็เอาเงนิสองเดนารอินัมอบให ้เจ้ าของโรงแรม บอกเขาวา่
�จงรกัษาเขาไว ้เถิด และเง ินที ่จะเสียเกินน้ี เม่ือกลับมาฉัน
จะใช ้ให ้� 36 ในสามคนน้ัน ท่านคิดเห ็นว ่า คนไหนปรากฏวา่
เป็นเพื่อนบ้านของคนท่ี ถู กพวกโจรปล้น� 37 เขาทูลตอบวา่
�คือคนน้ันแหละท่ี ได้ แสดงความเมตตาแก่ เขา �  พระเยซู 
จึงตรสักับเขาวา่ �ท่านจงไปทําเหมือนอยา่งน้ันเถิด�

มารธาและมารยี์
38 และต่อมาเม่ือพระองค์กับเหล่าสาวกกําลังเดินทาง

ไป  พระองค์ จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแหง่หน่ึง  มี  ผู้ หญิงคน
หน่ึงชื่อมารธาต้อนรบัพระองค์ ไว ้ในเรอืนของเธอ 39 มาร
ธามีน้องสาวชื่อมารยี์  มาร ีย ์ก็ น่ังใกล้พระบาทพระเยซูฟัง
ถ้อยคําของพระองค์ ด้วย 40  แต่ มารธายุง่ในการปรนนิบั ติ 
มากจึงมาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  ไม่ สน
พระทัยหรอื ซ่ึงน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยใหข้้าพระองค์
ทําการปรนนิบั ติ  แต่  คนเดียว ขอพระองค์สัง่เขาใหม้าชว่ยข้า
พระองค์ เถิด � 41  แต่  พระเยซู ตรสัตอบเธอวา่ �มารธา มาร
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ธา  เอย๋ เธอกระวนกระวายและรอ้นใจด้วยหลายสิง่นัก 42  
สิ ่งซ่ึงต้องการน้ั นม ี แต่  สิ ่งเดียว  มาร ีย ์ได้ เลือกเอาส่วนดี น้ัน 
ใครจะชงิเอาไปจากเธอไม่ ได้ �

11
แบบอยา่งของการอธษิฐาน

1 ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงอธษิฐานอยู่ในท่ี แหง่หน ่ึง พอ
จบแล้วสาวกของพระองค์คนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  
เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ ให ้ อธษิฐาน เหมือนยอหน์
ได้ สอน พวก ศิษย์ ของ ตน� 2  พระองค์ จึง ตรสั กับ เขา วา่
�เม่ือท่านอธษิฐานจงวา่ �ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ 
ทัง้หลาย  ผู้ สถิตในสวรรค์  ขอให ้พระนามของพระองค์เป็ 
นที ่เคารพ สัก กา ระ  ขอ ให ้อาณาจักร ของ พระองค์ มา ตัง้
อยู่ น้ําพระทัยของพระองค์ สําเรจ็ ในสวรรค์ อยา่งไร  ก็  ให ้
สําเรจ็บนแผ่นดินโลกเหมือนกันอยา่งน้ัน 3 ขอทรงโปรด
ประทานอาหารประจําวนัแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลายทุกๆวนั
4 ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ด้วยวา่
ข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนท่ีทําผิดต่อข้าพระองค์ 
น้ัน ขออยา่ทรงนําข้าพระองค์ เข ้าไปในการทดลอง  แต่  ขอให ้
ข้าพระองค์พ้นจากความชัว่รา้ย� �

คําสอนอื่นๆเก่ียวกับการอธษิฐาน
5  พระองค์ ตรสั แก่ เขา วา่ � ผู้ ใด ใน พวก ท่าน มี มิ ต รส

หายคนหน่ึง และจะไปหามิตรสหายน้ันในเวลาเท่ียงคืนพู 
ดก ับเขาวา่ �เพื่อนเอย๋  ขอให ้ฉันยมืขนมปังสามก้อนเถิด
6 เพราะเพื่อนของฉันคนหน่ึงเพิง่เดินทางมาหาฉัน และฉัน
ไม่ มี อะไรจะให้เขารบัประทาน� 7 ฝ่ายมิตรสหายท่ี อยู ่ข้าง
ในจะตอบวา่ �อยา่รบกวนฉันเลย  ประตู  ก็ ปิดเสียแล้ว ทัง้
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พวกลู กก น็อนรว่มเตียงกับฉันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยบิใหท่้าน
ไม่ ได้ � 8 เราบอกท่านทัง้หลายวา่  แม้ เขาจะไม่ ลุ กขึ้นหยบิ
ให้คนน้ันเพราะเป็ นม ิตรสหายกัน  แต่ วา่เพราะวงิวอนมาก
เข้า เขาจึงจะลุกขึ้นหยบิให ้ตามท่ี เขาต้องการ 9 เราบอก
ท่านทัง้หลายวา่ จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะ
แล้วจะเปิดให ้แก่  ท่าน 10 เพราะวา่ทุกคนท่ี ขอก ็จะได้  ทุ ก
คนท่ีแสวงหาก็จะพบ และทุกคนท่ีเคาะก็จะเปิดให ้เขา 11  
มี  ผู้ ใดในพวกท่านท่ีเป็นบิดา ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อน
หนิให้เขาหรอื หรอืถ้าขอปลาจะเอางู ให ้เขาแทนปลาหรอื
12 หรอืถ้าเขาขอไข่จะเอาแมลงป่องให้เขาหรอื 13  เพราะ
ฉะน้ัน ถ้าท่านทัง้หลายเองผู้เป็นคนชัว่ ยงัรูจั้กให ้ของดี  แก่  
บุ ตรของตน ยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรง
สถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ แก่  ผู้  ท่ี 
ขอต่อพระองค์�

 พระเยซู ทรงถูกกล่าวหาวา่ขับผีออกโดยเบเอลเซบูล
(มธ 12:22-37)

14  พระองค์ ทรง ขับ ผี ใบ้  อยู ่ และ ต่อ มา เม่ือ ผี ออก แล้ว
คน ใบ้ จึง พูด ได้ และ ประชาชน ก็ ประหลาด ใจ 15  แต่ บาง
คนในพวกเขาพูดวา่ �คนน้ีขับผีออกได้โดยใช้อาํนาจของ
เบเอลเซบูลนายผี น้ัน � 16 คนอื่นๆทดลองพระองค์ โดยขอ
จากพระองค์ ให ้ เห ็นหมายสําคัญจากสวรรค์ 17  แต่  พระองค์ 
ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรสักับเขาวา่ �ราชอาณา
จักร ใดๆ ซ่ึง แตกแยก กันเอง ก็ จะ รกรา้ง ไป ครวั เรอืน ใดๆ
ซ่ึงแตกแยกกับครวัเรอืนก็จะล่มสลาย 18 และถ้าซาตาน
แก่ง แย ่งก ัน ระหวา่ง มัน เอง อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู่
อยา่งไรได้ เพราะท่านทัง้หลายวา่เราขับผีออกโดยเบเอล
เซบูล 19 ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบู ลน ้ัน พวกพ้อง
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ของท่านทัง้หลายขับมันออกโดยอาํนาจของใครเล่า  เหตุ 
ฉะน้ันพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวก
ท่าน 20  แต่ ถ้าเราขับผีออกด้วยน้ิวพระหตัถ์ของพระเจ้า
อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว 21 เม่ือผู้ มี กําลัง
มากคนหน่ึงถืออาวุธเฝ้าบ้านของตนอยู่  สิ ่งของของเขาก็ 
ปลอดภัย 22  แต่ เม่ือคนมีกําลังมากกวา่เขามาต่อสู้ชนะเขา
คนน้ั นก ็ ช ิงเอาเครือ่งอาวุธท่ีเขาได้วางใจน้ันไปเสีย  แล ้ว
แบ่งปันของท่ีเขาได้รบิเอาไปน้ัน 23  ผู้  ท่ี  ไม่อยู ่ฝ่ายเราก็ เป็น
ปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ ท่ี  ไม่ รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทํา
ใหก้ระจัดกระจายไป

การกลับเน้ือกลับตัวเป็นคนดี  แต่ ยงัไม่ มี ความรอด (มธ
12:43-45)

24 เม่ือผโีสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว มั นก ท่็องเท่ียวไปใน
ท่ีกันดารเพื่อแสวงหาท่ี หยุดพัก และเม่ือไม่พบมันจึงกล่าว
วา่ �ข้าจะกลับไปยงัเรอืนของข้าท่ี ได้ ออกมาน้ัน� 25 และ
เม่ือมาถึ งก ็ เห ็นเรอืนน้ันกวาดและตกแต่งไว ้แล้ว 26 มันจึง
ไปรบัเอาผีอื่ นอ ีกเจ็ดผีรา้ยกวา่มันเอง  แล้วก็  เข ้าไปอาศัย
อยู ่ท่ีน่ัน และในท่ีสุดคนน้ั นก ็เลวรา้ยกวา่ตอนแรก� 27 ต่อ
มาเม่ือพระองค์ยงัตรสัคําเหล่าน้ัน  มี  ผู้ หญิงคนหน่ึงในหมู่
ประชาชนรอ้ง ทูลพระองค์ วา่ � ครรภ์ ซ่ึงปฏิ สนธ ิ พระองค์ 
และหวันมท่ี พระองค์ เสวยน้ั นก ็ เป็นสุข � 28  แต่  พระองค์ ตร ั
สว ่า � มิใช ่ เชน่น้ัน  แต่ คนทัง้หลายท่ี ได้ ยนิพระวจนะของ
พระเจ้า และได้ถือรกัษาพระวจนะน้ันไว้  ก็  เป็นสุข �

หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
29 เม่ือคนทัง้ปวงประชุมแน่นขึ้น  พระองค์ ตัง้ต้นตร ัสว ่า

�คนยุ คน ้ีเป็นคนชัว่  มี  แต่ แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่
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โปรดให้หมายสําคัญแก่ เขา เวน้ไว ้แต่ หมายสําคัญของโย
นาห ์ศาสดาพยากรณ์  เท่าน้ัน 30 ด้วยวา่โยนาห ์ได้ เป็นหมาย
สําคัญแก่ชาวนีนะเวห ์ฉันใด  บุ ตรมนษุยจ์ะเป็นหมายสําคัญ
แก่คนยุ คน ้ี ฉันน้ัน 31 นางกษั ตร ิย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นใน
วนัพิพากษาพรอ้มกับคนยุ คน ้ีและจะกล่าวโทษคนในยุ คน ้ี
ด้วยวา่พระนางน้ันได้มาจากท่ีสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะ
ฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดู เถิด ซ่ึงใหญ่กวา่ซาโลม
อนก็ มี  อยู ่ ท่ีน่ี 32 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวนัพิพากษา
พรอ้มกับคนยุ คน ้ีและจะกล่าวโทษคนในยุ คน ้ีด้วยวา่ชาว
นีนะเวห ์ได้  กล ับใจใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดู 
เถิด ซ่ึงใหญ่กวา่โยนาห ์มี  อยู ่ ท่ีน่ี 

จงให้แสงสวา่งของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก
4:21-22)

33  ไม่มี  ผู้ ใดเม่ือจุดเทียนแล้วจะตัง้ไว้ในท่ี กําบัง หรอืเอา
ถังครอบไว้  แต่ ตัง้ ไว้บนเชงิเทียน เพื่อคนทัง้หลายท่ี เข ้า
มาจะเหน็แสงสวา่งได้ 34 ตาเป็นประทีปของรา่งกาย  เหตุ 
ฉะน้ันเม่ือตาของท่านดี ทัง้ตั วก ็เต็มไปด้วยความสวา่ง  แต่ 
เม่ือตาของท่านชัว่ ทัง้ตัวของท่านก็เต็มไปด้วยความมืด 35  
เหตุ  ฉะน้ัน จงระวงัให ้ดี  ไม่  ให ้ความสวา่งซ่ึงอยู่ในท่านเป็น
ความมืดน่ันเอง 36  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้ากายทัง้สิน้ของท่านเต็ มด 
้วยความสวา่ง  ไม่มี  ท่ี มืดเลย  ก็ จะสวา่งตลอด เหมือนอยา่ง
แสงสวา่งของเทียนท่ีส่องมาให ้ท่าน � 37 เม่ือพระองค์ยงัตร ั
สอย ู่คนหน่ึงในพวกฟาร ิสี ออ้นวอนพระองค์ ให ้เสวยกับเขา
 พระองค์ จึงเสด็จเข้าไปทรงเอนพระกายลง 38 ฝ่ายคนฟาร ิ
สี เม่ือเหน็พระองค์ มิได้ ทรงล้างก่อนเสวยก็ ประหลาดใจ 

 รู ปแบบแหง่ความชอบธรรมท่ีปรากฏเท่า น้ั นก ็ยงัไม่ 
เพียงพอ (มธ 23:13-35)
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39  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสักับเขาวา่ � เจ้ าพวกฟาร ิสี ยอ่ม
ชาํระถ้วยชามภายนอก  แต่ ภายในของเจ้าเต็มไปด้วยความ
โลภและความชัว่รา้ย 40 คนโฉดเขลา  ผู้  ท่ี  ได้ สรา้งภายนอก
ก็ ได้ สรา้งภายในด้วยมิ ใช ่ หรอื 41  แต่ จงใหท้านตามซ่ึงเจ้ามี 
อยู ่ ภายใน และดู เถิด  สิ ่งสารพั ดก ็ บรสุิทธิ ์ แก่  เจ้ าทัง้หลาย 42  
แต่  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกฟาร ิสี ด้วยวา่พวกเจ้าถวายสิบชกัหน่ึง
ของสะระแหน่และขมิน้และผักทุกอยา่ง และได้ละเวน้การ
พิพากษาและความรกัของพระเจ้าเสีย  สิ ่งเหล่าน้ันพวกเจ้า
ควรได้กระทําอยู ่แล้ว  แต่  สิ ่ งอ ื่นน้ั นก ็ ไม่ ควรละเวน้ด้วย 43  
วบิัติ  แก่  เจ้า พวกฟาร ิสี ด้วยวา่พวกเจ้าชอบท่ีน่ั งอ ั นม ี เกียรติ 
ในธรรมศาลาและชอบให้เขาคํานั บท ่ีกลางตลาด 44  วบิัติ  
แก่  เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี คนหน้าซ่ือใจคด
ด้วยวา่เจ้าทัง้หลายเป็นเหมือนท่ีฝังศพซ่ึ งม ิ ได้  ปรากฏ และ
คนท่ีเดินเหยยีบท่ีน่ั นก ็ ไม่รู ้วา่มี อะไร �

ทรงตําหนิ นักกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุ คน ี้
45 นักกฎหมายคนหน่ึงทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า 

ซ่ึงท่านวา่อยา่งน้ัน ท่านก็ ติ เตียนพวกเราด้วย� 46  พระองค์ 
ตร ัสว ่า � วบิัติ  แก่  เจ้า พวกนักกฎหมาย ด้วย เพราะพวก
เจ้าเอาของหนักท่ีแบกยากนักวางบนมนษุย์  แต่ ส่วนพวก
เจ้า เอง ก็ ไม่ จับ ต้องของหนัก น้ันเลยแม้ แต่ น้ิว เดียว 47  
วบิัติ  แก่  เจ้ าทัง้หลาย เพราะเจ้าก่ ออ ุโมงค์ฝังศพของพวก
ศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษของเจ้าเองก็ ได้ ฆ่าศาสดา
พยากรณ์ น้ัน 48 ดังน้ันพวกเจ้าจึงเป็นพยานวา่เจ้าเหน็ชอบ
ในการของบรรพบุรุษของเจ้า ด้วยวา่เขาได้ฆ่าพวกศาสดา
พยากรณ์ น้ัน  แล ้วพวกเจ้าก็ก่ ออ ุโมงค์ฝังศพให้ 49  เหตุ  
ฉะน้ัน พระปัญญาของพระเจ้าก็ตร ัสด ้วยวา่ �เราจะใชพ้วก
ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่าเสีย
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บ้าง และข่มเหงบ้าง� 50 เพื่อคนยุ คน ้ีแหละจะต้องรบัผิด
ชอบในเรือ่งโลหติของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงต้องไหล
ออกตัง้แต่แรกสรา้งโลก 51 คือ ตัง้แต่โลหติของอาแบล
จนถึงโลหติของเศคารยิาห ์ท่ี  ถู กฆ่าตายระหวา่งแท่นบูชากับ
พระว ิหาร เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ คนยุ คน ้ีจะ
ต้องรบัผิดชอบในโลห ิตน ัน้ 52  วบิัติ  แก่  เจ้า พวกนักกฎหมาย
ด้วยวา่เจ้าได้เอาลู กก ุญแจแหง่ความรู้ไปเสีย คือพวกเจ้า
เองก็ ไม่  เข้าไป และคนท่ีกําลังเข้าไปน้ันเจ้าก็ ได้ ขัดขวางไว�้
53 เม่ือพระองค์ยงัตรสัคําเหล่าน้ันแก่ เขา พวกธรรมาจารย์
และพวกฟาร ิสี  ก็ ตัง้ต้นยัว่เยา้พระองค์ อยา่งรุนแรง หมาย
ให้ตรสัต่อไปหลายประการ 54 คอยหวงัจับผิดในพระดํารสั
ของพระองค์ เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ ได้ 

12
เชื้อของพวกฟาร ิสี 

1 ในระหวา่งน้ันคนเป็ นอ ันมากนับไม่ถ้วนชุ มน ุมเบียด
เสียด กัน อยู่  พระองค์ ทรง ตัง้ ต้น ตรสั กับ เหล่า สาวก ของ
พระองค์ก่อนวา่ �ท่านทัง้หลายจงระวงัเชื้อของพวกฟาร ิสี 
ซ่ึงเป็นความหน้าซ่ือใจคด 2 เพราะวา่ไม่ มี  สิ ่งใดปิดบังไว ้ท่ี 
จะไม่ต้องเปิดเผย หรอืการลั บท ีจ่ะไม่เผยให ้ประจักษ์ 3  เหตุ  
ฉะน้ัน  สิ ่งสารพัดซ่ึงพวกท่านได้ กล ่าวในท่ีมืดจะได้ยนิใน
ท่ี สวา่ง และซ่ึงได้กระซิบในหู ท่ี หอ้งส่วนตัวจะต้องประกาศ
บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน 4  มิ ตรสหายของเราเอย๋ เราบอก
ท่านทัง้หลายวา่ อยา่กลัวผู้ ท่ี ฆ่าได้ แต่  กาย และภายหลังไม่ 
มี อะไรท่ีจะทําได้ อกี 5  แต่ เราจะเตือนให้ท่านรู้วา่ควรจะ
กลัวผู้ ใด จงกลัวพระองค์ ผู้ ทรงฆ่าแล้ วก ็ย ังม ี ฤทธิ ์อาํนาจ
ท่ีจะทิง้ลงในนรกได้  แท้  จร ิงเราบอกท่านวา่ จงกลัวพระองค์ 
น้ันแหละ 6 นกกระจอกหา้ตัวเขาขายสองบาทมิ ใช ่ หรอื 
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และนกน้ันแม้สักตัวเดียว พระเจ้ามิ ได้ ทรงลืมเลย 7 ถึง
ผมของท่านทัง้หลายก็ทรงนับไว ้แล ้ วท ุกเส้น  เหตุ  ฉะน้ัน 
อยา่กลัวเลย ท่านทัง้หลายก็ประเสรฐิกวา่นกกระจอกหลาย
ตัว 8 และเราบอกท่านทัง้หลายด้วยวา่  ผู้ ใด ท่ีจะรบัเรา
ต่อหน้ามนษุย์  บุ ตรมนษุย ์ก็ จะรบั ผู้ น้ัน ต่อหน้า เหล่า ทูต
สวรรค์ของพระเจ้าด้วย 9  แต่  ผู้  ท่ี ปฏิเสธเราต่อหน้ามนษุย์
เราจะปฏิเสธผู้น้ันต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า 10  
ผู้ ใดจะกล่าวรา้ยต่ อบ ุตรมนษุย์ จะทรงโปรดยกโทษให ้ผู้ 
น้ันได้  แต่ ถ้าผู้ ใดจะกล่าวหมิน่ประมาทต่อพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ จะทรงโปรดยกโทษให ้ผู้ น้ันไม่ ได้ 11 เม่ือเขาพา
พวกท่านเข้าในธรรมศาลา หรอืต่อหน้าเจ้าเมือง และผู้ ท่ี  มี
อาํนาจ อยา่กระวนกระวายวา่จะตอบอยา่งไรหรอือะไร หรอื
จะกล่าวอะไร 12 เพราะวา่พระวญิญาณบร ิสุทธ ิจ์ะทรงโปรด
สอนท่านในเวลาโมงน้ันเองวา่ ท่านควรจะพูดอะไรบ้าง�
13 และมี ผู้  หน ่ึงในหมู่คนทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า 
ขอสัง่พี่ชายของข้าพเจ้าให ้แบ ่งมรดกให้กับข้าพเจ้า� 14  
แต่  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � บุ รุษเอย๋ ใครได้ตัง้เราให้เป็น
ตุลาการ หรอืเป็นผู้ แบ ่งมรดกให ้ท่าน � 15  แล ้วพระองค์จึง
ตรสัแก่เขาทัง้หลายวา่ �จงระวงัและเวน้เสียจากความโลภ
เพราะวา่ชวีติของบุคคลใดๆมิ ได้  อยู ่ในของบรบูิ รณ ์ซ่ึงเขามี 
อยู ่ น้ัน �

คําอุปมาเก่ียวกับเศรษฐี โง ่
16 และพระองค์จึงตรสัคําอุปมาเรือ่งหน่ึงให้เขาฟังวา่ � 

ไร ่นาของเศรษฐีคนหน่ึงเกิดผลบรบูิ รณ ์ มาก 17  เศรษฐี คน
น้ันจึงคิดในใจวา่ �เราจะทําอยา่งไรดี เพราะวา่เราไม่ มี  ท่ี  
ท่ี จะเก็บผลของเรา� 18 เขาจึงคิดวา่ �เราจะทําอยา่งน้ี
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คือจะรือ้ยุง้ฉางของเราเสีย และจะสรา้งใหม่ ให ้โตขึ้น  แล 
้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบั ติ ทัง้หมดของเราไว ้ท่ีน่ัน 19  
แล ้วเราจะวา่แก่ จิ ตใจของเราวา่ � จิ ตใจเอย๋  เจ้ ามี ทรพัย์
สมบัติ มากเก็บไวพ้อหลายปี จงอยู ่สบาย  กิน  ด่ืม และรืน่เรงิ
เถิด� � 20  แต่ พระเจ้าตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ าคนโง่ ในคื นว 
ันน้ี ช ีวติของเจ้าจะต้องเรยีกเอาไปจากเจ้า  แล ้วของซ่ึงเจ้า
ได้รวบรวมไว้น้ันจะเป็นของใครเล่า� 21  คนที ่ส่ําสมทรพัย ์
สมบัติ  ไว ้สําหรบัตัว และมิ ได้  มัง่มี จําเพาะพระเจ้าก็เป็นเชน่
น้ันแหละ� 22 และพระองค์ตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ 
วา่ � เหตุ ฉะน้ันเราบอกท่านทัง้หลายวา่ อยา่กระวนกระวาย
ถึงชวีติของตนวา่จะเอาอะไรกิน และอยา่กระวนกระวาย
ถึงรา่งกายของตนวา่จะเอาอะไรนุ่งหม่ 23 เพราะวา่ชวีติ
สําคัญยิง่กวา่อาหาร และรา่งกายสําคัญยิง่กวา่เครือ่งนุ่ง
หม่ 24 จงพิจารณาดู อกีา มั นม ิ ได้  หวา่น  มิได้  เก่ียว และ
มิ ได้  มี  ยุ ้งหรอืฉาง  แต่ พระเจ้ายงัทรงเล้ียงมันไว้ ท่านทัง้
หลายก็ประเสรฐิกวา่นกมากที เดียว 25  มี ใครในพวกท่าน
โดยความกระวนกระวาย อาจต่อความสูงให้ยาวออกไปอกี
ศอกหน่ึงได้ หรอื 26  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าสิง่เล็กน้อยท่ีสุดยงัทํา
ไม่ ได้ ท่านยงัจะกระวนกระวายถึงสิ ่งอ ื่นทําไมอกีเล่า 27 จง
พิจารณาดอกไม้วา่มันงอกเจรญิขึ้นอยา่งไร มันไม่ ทํางาน 
มันไม่ป่ันด้าย  แต่ เราบอกท่านทัง้หลายวา่ ซาโลมอนเม่ือ
บรบูิ รณ ด้์วยสงา่ราศี  ก็  มิได้ ทรงเครือ่งงามเท่าดอกไม้ น้ี ดอก
หน่ึง 28  แม้ว ่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าท่ี ทุ ่งนาอยา่งน้ัน ซ่ึง
เป็นอยู ่วนัน้ี และรุง่ขึ้นต้องทิง้ในเตาไฟ  โอ  ผู้  ท่ี  มี ความเชื่อ
น้อย  พระองค์ จะทรงตกแต่งท่านมากยิง่กวา่น้ันสักเท่าใด
29 ท่านทัง้หลายอยา่เสาะหาวา่จะกินอะไรดีหรอืจะด่ืมอะไร
และอยา่มีใจสงสัยเลย 30 เพราะวา่คนทุกประเทศทัว่โลก
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เสาะหาสิง่ของทัง้ปวงน้ี  แต่ วา่พระบิดาของท่านทัง้หลาย
ทรงทราบแล้ วว ่า ท่านต้องการสิง่ เหล่า น้ี 31  แต่ ท่านทัง้
หลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า  แล ้วจะทรงเพิม่เติ 
มสิ ่งทัง้ปวงเหล่าน้ี ให ้ แก่  ท่าน 32 ฝูงแกะเล็กน้อยเอย๋ อยา่
กลัวเลย เพราะวา่พระบิดาของท่านชอบพระทัยท่ีจะประทา
นอาณาจั กรน ัน้ให ้แก่  ท่าน 33 จงขายของท่ีท่านมี อยู ่และทํา
ทาน จงกระทําถุงใส่เงนิสําหรบัตนซ่ึงไม่ รู ้ เก่า คือให ้มี  ทรพัย์
สมบัติ  ไว ้ในสวรรค์ซ่ึงไม่เส่ือมสูญไป  ท่ี ขโมยมิ ได้  เข ้ามาใกล้
และท่ีตัวมอดมิ ได้ ทําลายเสีย 34 เพราะวา่ทรพัย ์สมบัติ ของ
ท่านอยู ่ท่ีไหน ใจของท่านก็ อยู ่ ท่ี น่ันด้วย

เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู
35 ท่านทัง้หลายจงคาดเอวของท่านไว้ และให้ตะเกียง

ของท่านจุ ดอย ู่ 36 พวกท่านเองจงเหมือนคนท่ีคอยรบันาย
ของตน เม่ือนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อเม่ือนายมา
เคาะประตู แล้ว เขาจะเปิดให้นายทั นที  ได้ 37  ผู้รบั ใช ้ซ่ึง
นายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยู ่ก็  เป็นสุข เราบอกความจรงิแก่
ท่านทัง้หลายวา่ นายน้ันจะคาดเอวไว้และให ้ผู้รบัใช ้ เหล่ า
น้ันเอนกายลงและนายน้ันจะมาปรนนิบั ติ  เขา 38 ถ้านาย
มาเวลาสองยามหรอืสามยาม และพบผู้ รบัใช ้ อยู ่ อยา่งน้ัน  
ผู้รบัใช ้ เหล่ าน้ั นก ็จะเป็นสุข 39  ให ้ เข ้าใจอยา่งน้ีเถอะวา่ ถ้า
เจ้าของบ้านล่วงรู ้ได้ วา่ขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะต่ืนอยู่
และระวงัไม่ ให ้ทะลวงเรอืนของเขาได้ 40  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้
หลายจงเตรยีมตัวไว ้ให้พร ้อมด้วย เพราะบุตรมนษุย์เสด็จ
มาในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่ ฝัน � 41 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ 
วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์  ได้ ตรสัคําอุปมาน้ันแก่พวกข้า
พระองค์ หรอื หรอืตรสัแก่คนทัง้ปวง�
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คําอุปมาเก่ียวกับคนต้นเรอืนสัตย ์ซ่ือ 
42  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �ใครเป็นคนต้นเรอืนสัตย์

ซ่ือและฉลาด  ท่ี นายได้ตัง้ ไว้เหนือพวกคนใช้ สําหรบัแจก
อาหารตามเวลา 43 เม่ือนายมาพบเขากระทําอยู ่อยา่งน้ัน 
 ผู้รบัใช ้ ผู้ น้ั นก ็จะเป็นสุข 44 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้
หลายวา่ นายจะตัง้เขาไว ้ให ้ ดู แลบรรดาข้าวของทัง้สิน้ของ
ท่าน 45  แต่ ถ้าผู้ รบัใช ้น้ันจะคิดในใจวา่ �นายของข้าคงจะ
มาชา้�  แล ้วจะตัง้ต้นโบยตี ผู้รบัใช ้ชายหญิงและกินด่ืมเมา
ไป 46 นายของผู้ รบัใช ้ ผู้ น้ันจะมาในว ันที ่เขาไม่ คิด ในโมง
ท่ีเขาไม่ รู ้และจะทําโทษเขาถึงสาหสั ทัง้จะขับไล่เขาให้ไป
อยู่กับคนท่ี ไม่เชื่อ 47  ผู้รบัใช ้น้ั นที ่ ได้  รู ้น้ําใจของนาย และมิ 
ได้ เตรยีมตัวไว้  มิได้ กระทําตามน้ําใจนาย จะต้องถูกเฆ่ียน
มาก 48  แต่  ผู้  ท่ี  มิได้  รู ้  แล ้วได้กระทําสิง่ซ่ึงสมจะถูกเฆ่ียน  
ก็ จะถูกเฆ่ียนน้อย  ผู้ ใดได้รบัมาก จะต้องเรยีกเอาจากผู้น้ัน
มาก และผู้ใดได้รบัฝากไว ้มาก  ก็ จะต้องทวงเอาจากผู้น้ัน
มาก

พระครสิต์เสด็จมาเพื่อให ้เก ิดการแตกแยกกัน
49 เรา มา เพื่อ จะ ทิง้ ไฟ ลง บน แผ่น ดิน โลก และ เรา จะ

ปรารถนาอะไรเล่า ถ้าหากไฟน้ันได้ ติ ดขึ้นแล้ว 50 เราจะต้อง
รบับัพติศมาอยา่งหน่ึง เราเป็นทุกข์มากจนกวา่จะสําเรจ็
51 ท่านทัง้หลายคิดวา่ เรามาเพื่อจะให ้เก ิดสันติภาพในโลก
หรอื เราบอกท่านวา่  มิใช ่  แต่ จะให้แตกแยกกันต่างหาก
52 ด้วยวา่ตัง้แต่ น้ี ไปหา้คนในเรอืนหน่ึ งก จ็ะแตกแยกกัน คือ
สามต่อสองและสองต่อสาม 53 พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ  แม่ จากลูกสาว และลูกสาว
จากแม่  แม่  สามี จากลูกสะใภ้ และลูกสะใภ้จากแม่ สามี �
54 และพระองค์ตรสักับประชาชนอ ีกวา่ �เม่ือท่านทัง้หลาย
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เหน็เมฆเกิดขึ้นในทิศตะวนัตก ท่านก็ กล ่าวทั นที  วา่ �ฝนจะ
ตก� และก็เป็นอยา่งน้ันจรงิ 55 เม่ือท่านเหน็ลมพัดมาแต่ 
ทิศใต้ ท่านก็ วา่ �จะรอ้นจัด� และก็ เป็นจรงิ 56  เจ้ าคนหน้า
ซ่ือใจคด  เจ้ าทัง้หลายรูจั้กวจัิยความเป็นไปของแผ่นดินและ
ท้องฟ้า  แต่  เหตุ ไฉนพวกเจ้าวจัิยความเป็นไปของยุ คน ้ี ไม่ได้ 
57  เหตุ ไฉนเจ้าทัง้หลายไม่ตัดสินเอาเองวา่สิง่ไรเป็นสิง่ท่ี ถูก 
58 เพราะเม่ือเจ้ากับโจทก์พากันไปหาผู้ พิพากษา จงอุตส่าห์
หาชอ่งท่ีจะปรองดองกับเขาเม่ือยงัอยู ่กลางทาง  เกล ือกวา่
เขาจะฉุดลากเจ้าเข้าไปถึงผู้ พิพากษา และผู้พิพากษาจะ
มอบเจ้าไวกั้บผู้ คุม และผู้ คุ มจะขังเจ้าไวใ้นเรอืนจํา 59 เรา
บอกเจ้าวา่  เจ้ าจะออกจากท่ีน่ันไม่ ได้ จนกวา่จะได้ ใชห้น้ี ครบ
ทุกสตางค์�

13

 กล ับใจหรอืพินาศ
1  ขณะน้ัน  มี บางคนอยู ่ท่ี น่ันเล่าเรือ่งชาวกาลิลี ซ่ึงปีลาต

เอาโลหติของเขาระคนกับเครือ่งบูชาของเขา  ให ้ พระองค์  ฟัง 
2  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่ �ท่านทัง้หลายคิดวา่ชาวกาลิลี 
เหล่ าน้ันเป็นคนบาปยิง่กวา่ชาวกาลิลีอื่นๆทัง้ปวง เพราะวา่
เขาได้ ทุกข์ ทรมานอยา่งน้ันหรอื 3 เราบอกท่านทัง้หลายวา่
 มิใช ่ แต่ ถ้าท่านทัง้หลายมิ ได้  กล ับใจเสียใหม่ ก็ จะต้องพินาศ
เหมือนกัน 4 หรอืสิบแปดคนน้ันซ่ึงหอรบท่ี สิ โลอมัได้พังทับ
เขาตายเสียน้ัน ท่านทัง้หลายคิดวา่ เขาเป็นคนบาปยิง่กวา่
คนทัง้ปวงท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรอื 5 เราบอกท่าน
ทัง้หลายวา่  มิใช ่ แต่ ถ้าท่านทัง้หลายมิ ได้  กล ับใจเสียใหม่จะ
ต้องพินาศเหมือนกัน�
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คํา อุปมาเก่ียวกับต้นมะเด่ือ ท่ี ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ
21:18-20)

6  พระองค์ ตรสัคําอุปมาต่อไปน้ี วา่ �คนหน่ึ งม ีต้นมะเด่ือ
ต้นหน่ึงปลูกไว้ในสวนองุน่ของตน และเขามาหาผลท่ีต้น
น้ันแต่ ไม่  พบ 7 เขาจึงวา่แก่ คนที ่รกัษาสวนองุ ่นว ่า � ดู  เถิด 
เรามาหาผลท่ีต้นมะเด่ือน้ี ได้ สามปี แล้ว  แต่  ไม่  พบ จงโค่ นม 
ันเสีย จะให ้ดิ นรกไปเปล่าๆทําไม� 8  แต่  ผู้ รกัษาสวนองุน่
ตอบเขาวา่ �นายเจ้าข้า ขอเอาไว ้ปีน ้ี อกี  ให ้ข้าพเจ้าพรวน
ดินเอาปุ๋ยใส่ 9  แล ้วถ้ามันเกิดผลก็ ดี  อยู ่ถ้าไม่ เกิดผล ภาย
หลังท่านจงโค่ นม ันเสีย� �

ทรงรกัษาหญิงคนหน่ึงในวนัสะบาโต
10  พระองค์ ทรงสัง่สอนอยู ่ท่ี ธรรมศาลาแหง่หน่ึงในวนั

สะบาโต 11 และดู เถิด  มี หญิงคนหน่ึงซ่ึ งม ี ผี  เข ้าสิงทําให้
พิการมาสิบแปดปี แล้ว หลังโกง ยดืตัวขึ้นไม่ ได้  เลย 12 เม่ือ
พระเยซูทอดพระเนตรเหน็เขา จึงเรยีกและตรสักับเขาวา่
�หญิงเอย๋ ตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้ว� 13  พระองค์ 
ทรงวางพระหตัถ์บนเขา และในทันใดน้ันเขาก็ยดืตัวตรง
ได้ และสรรเสรญิพระเจ้า 14  แต่ นายธรรมศาลาก็ เคืองใจ 
เพราะ พระ เยซู ได้ ทรง รกัษา โรค ใน วนั สะ บา โต จึง วา่ แก่
ประชาชนวา่ � มี หกว ันที ่ควรจะทํางาน  เหตุ ฉะน้ันในหกวนั
น้ันจงมาให้รกัษาโรคเถิด  แต่ ในวนัสะบาโตน้ันอยา่เลย�
15  แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสัตอบเขาวา่ �คนหน้าซ่ือใจคด
 เจ้ าทัง้หลายทุกคนได้ แก้ว ัวแก้ลาจากคอกมันพาไปให้กิน
น้ําในวนัสะบาโตมิ ใช ่ หรอื 16  ดู  เถิด ฝ่ายหญิงผู้ น้ี เป็นบุ ตร ี
ของอบัราฮมั ซ่ึงซาตานได้ผูกมัดไว ้สิ บแปดปี แล้ว  ไม่ ควร
หรอืท่ีจะให้เขาหลุดพ้นจากเครือ่งจองจําอนัน้ีในวนัสะบา
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โต� 17 เม่ือพระองค์ตรสัคําเหล่าน้ันแล้ว บรรดาคนท่ี เป็น
ปฏิปักษ์ กับพระองค์ต้องขายหน้า และประชาชนทัง้หลายก็
เปรมปร ีดิ ์เพราะสรรพคุณความดี ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทํา

คําอุปมาเก่ียวกับเมล็ ดม ั สตาร ์ด (มธ 13:31-32; มก
4:30-32)

18  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �อาณาจักรของพระเจ้าเหมือนสิง่
ใด และเราจะเปรยีบอาณาจั กรน ้ั นก ับอะไรดี 19  ก็ เปรยีบ
เหมือนเมล็ดพันธุผ์ักกาดเมล็ดหน่ึง  ท่ี คนหน่ึงได้เอาไปปลูก
ในสวนของตน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมา
อาศัยอยูต่ามกิ ่งก ้านของต้นน้ัน�

คําอุปมาเก่ียวกับเชื้อ (มธ 13:33)
20  พระองค์ ตรสั อ ีกวา่ �เรา จะ เปรยีบ อาณาจักร ของ

พระเจ้ากับสิง่ใด 21  ก็ เปรยีบเหมือนเชื้อ ซ่ึงผู้หญิงคนหน่ึง
เอา เจือลงในแป้งสามถังจนแป้ง น้ันฟูขึ้น ทัง้หมด� 22  
พระองค์ เสด็จไปตามบ้านตามเมืองสัง่สอนเขา และทรง
ดําเนินไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 23  มี คนหน่ึงทูลถามพระองค์ วา่ 
� พระองค์  เจ้าข้า  คนที ่รอดน้ันน้อยหรอื�  พระองค์ ตรสัแก่
เขาทัง้หลายวา่ 24 �จงเพียรเข้าไปทางประตู คับแคบ เพราะ
เราบอกท่านทัง้หลายวา่ คนเป็ นอ ันมากจะพยายามเข้าไป
 แต่  จะเข้ าไม่ ได้ 25 เม่ือเจ้าบ้านลุกขึ้นปิดประตู แล้ว และ
ท่านทัง้หลายเริม่ยนือยู่ภายนอกเคาะท่ี ประตู  วา่ �นายเจ้า
ข้าๆ ขอเปิดใหข้้าพเจ้าเถิด� และเจ้าบ้านน้ันจะตอบท่านทัง้
หลายวา่ �เราไม่ รู ้จักเจ้าวา่เจ้ามาจากไหน� 26 ขณะน้ัน
ท่านทัง้หลายเริม่จะวา่ �ข้าพเจ้าได้กินได้ด่ืมกั บท ่าน และ
ท่านได้สัง่สอนท่ีถนนของพวกข้าพเจ้า� 27  เจ้ าบ้านน้ันจะ
วา่ �เราบอกเจ้าทัง้หลายวา่ เราไม่ รู ้จักเจ้าวา่เจ้ามาจากไหน
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 เจ้ าผู้กระทําความชัว่ชา้ จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา� 28 เม่ือ
ท่านทัง้หลายจะเห ็นอ ับราฮมั อสิอคั ยาโคบ และบรรดา
ศาสดาพยากรณ์ในอาณาจักรของพระเจ้า  แต่ ตั วท ่านเอง
ถูกขับไล่ไสส่งออกไปภายนอก  ท่ี น่ันจะมี การรอ้งไห ้ ขบเขี้ยว
เค้ียวฟัน 29 จะมีคนมาจากทิศตะวนัออก  ทิศตะวนัตก  
ทิศเหนือ  ทิศใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า
30และดู เถิด จะมี ผู้  ท่ี เป็นคนสุดท้ายกลับเป็นคนต้น และผู้ ท่ี 
เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย� 31 ในวนัน้ันเอง  มี พวกฟา
ร ิสี บางคนมาทูลพระองค์ วา่ �ท่านจงไปจากท่ี น่ี  เถิด เพราะ
วา่เฮโรดใคร่จะประหารชวีติของท่านเสีย� 32  พระองค์ จึง
ตรสัแก่เขาวา่ �จงไปบอกสุนัขจิง้จอกน้ั นว ่า � ดู  เถิด เราขับ
ผีออกและรกัษาโรคในวนัน้ีและพรุง่น้ี  แล ้ วว ั นที ่สามเราจะ
ทําการให ้สําเรจ็ � 33  แต่ วา่จําเป็นซ่ึงเราจะเดินไปวนัน้ี  พรุง่
น้ี และมะรนืน้ี เพราะวา่ศาสดาพยากรณ์จะถูกฆ่านอกกรุง
เยรูซาเล็มก็ หามิได้ 

 พระเยซู ทรงครํา่ครวญเพราะกรุงเยรูซาเล็ มท ่ี หลงทาง 
(มธ 23:37-39;  ลก 19:41-44)

34  โอ เยรูซาเล็มๆ  ท่ี  ได้ ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์และ
เอา หนิ ขวา้ง ผู้ ท่ี  ได้  รบั ใช ้มา หา เจ้า ให ้ถึง ตาย เรา ใคร่จะ
รวบรวมลูกของเจ้าไว ้เนืองๆ เหมือนแม่ ไก่ กกลูกอยู ่ใต้  ปี ก
ของมัน  แต่  เจ้ าไม่ยอมเลยหนอ 35  ดู  เถิด �บ้านเมืองของ
เจ้าจะถูกละทิง้ให้รกรา้งแก่ เจ้า � และเราบอกความจรงิแก่ 
เจ้ าทัง้หลายวา่  เจ้ าจะไม่ ได้  เห ็นเราอกีจนกวา่เวลาน้ันจะมา
ถึงเม่ือเจ้าจะกล่าววา่ � ขอให ้ พระองค์  ผู้ เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจรญิ� �
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14
ทรงรกัษาชายเป็นโรคมานน้ําในวนัสะบาโต

1 ต่อมาเม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของขุนนางคน
หน่ึงในพวกฟาร ิสี ในวนัสะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร เขา
ทัง้หลายคอยมองดู พระองค์ 2  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงเป็นโรค
มานน้ําอยูต่่อพระพักตร ์พระองค์ 3  พระเยซู จึงตรสัถามพวก
นักกฎหมายและพวกฟาร ิสี  วา่ �ถ้าจะรกัษาคนป่วยในวนัสะ
บาโตจะผิดพระราชบัญญั ติ  หรอืไม่ � 4 เขาทัง้หลายก็น่ิงอยู่
 พระองค์ ทรงรบัและรกัษาคนน้ันให ้หาย  แล้วก็  ให ้เขาไป 5  
พระองค์ จึงตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �คนไหนในพวกท่าน ถ้า
จะมีลาหรอืววัตกบ่อ จะไม่ ร ีบฉุดลากมันออกในวนัสะบาโต
หรอื� 6 เขาทัง้หลายตอบข้อน้ี ไม่ได้ 

คําอุปมาเก่ียวกับแขกรบัเชญิผู้ เยอ่หยิง่ 
7 ฝ่ายพระองค์เม่ือทอดพระเนตรเหน็คนทัง้หลายท่ีรบั

เชญิน้ันได้เลือกเอาท่ีอ ันม ี เกียรติ  พระองค์ จึงตรสัคําอุปมา
แก่เขาวา่ 8 �เม่ือผู้ใดเชญิท่านไปในการเล้ียงสมรส อยา่
เอนกายลงในท่ีอ ันม ี เกียรติ  เกล อืกวา่เขาได้เชญิคนมี เกียรติ 
มากกวา่ท่านอกี 9 และเจ้าภาพท่ี ได้ เชญิท่านทัง้สองน้ันจะ
มาพู ดก ั บท ่านวา่ �จงให ้ท่ี น่ังแก่ท่านผู้ น้ี  เถิด �  แล ้วเม่ือน้ัน
ท่านจะต้องเล่ือนลงมาท่ีต่ําได้รบัความอดสู 10  แต่ เม่ือท่าน
ได้รบัเชญิแล้ว จงไปเอนกายลงในท่ีต่ําก่อน เพื่อวา่เม่ือเจ้า
ภาพท่ี ได้ เชญิท่านมาพู ดก ั บท ่านวา่ �สหายเอย๋ เชญิเล่ือน
ไปน่ังท่ีอ ันม ี เกียรติ �  แล ้ วท ่านจะได้ เกียรติ ต่อหน้าคนทัง้
หลายท่ีเอนกายลงรบัประทานด้วยกันน้ัน 11 เพราะวา่ผู้
ใดท่ี ได้ ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยยีดลง และผู้ ท่ี ถ่อมตัวลง
น้ันจะได้รบัการยกขึ้น� 12 ฝ่ายพระองค์ตรสักับคนท่ีเชญิ
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พระองค์ วา่ �เม่ือท่านจะทําการเล้ียง จะเป็นกลางวนัหรอื
เวลาเย ็นก ็ ตาม อยา่เชญิเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรอืพี่น้อง
หรอืญาติหรอืเพื่อนบ้านท่ี มัง่มี  เกล ือกวา่เขาจะเชญิท่าน
อกี และท่านจะได้รบัการตอบแทน 13  แต่ เม่ือท่านทําการ
เล้ียง จงเชญิคนจน  คนพิการ คนงอ่ย  คนตาบอด 14 และ
ท่านจะเป็นสุขเพราะวา่เขาไม่ มี อะไรจะตอบแทนท่าน ด้วย
วา่ท่านจะได้รบัตอบแทนเม่ือคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจาก
ความตายแล้ว�

คําอุปมาเก่ียวกับการเล้ียงใหญ่ (มธ 22:1-14)
15 ฝ่าย คน หน่ึง ท่ี เอนกาย ลง รบั ประทาน ด้วย กัน เม่ือ

ได้ยนิ คํา เหล่า น้ัน จึง ทูล พระองค์ วา่ � ผู้  ท่ี จะ รบั ประทาน
อาหารในอาณาจักรของพระเจ้าก็ เป็นสุข � 16  พระองค์ ตรสั
กับเขาวา่ �ย ังม ชีายคนหน่ึงได้ทําการเล้ียงใหญ่ และได้เชญิ
คนเป็ นอ ันมาก 17 เม่ือถึงเวลาเล้ียงแล้ว เขาก็ ใช ้ ผู้รบัใช ้
ของตนไปบอกคนทัง้หลายท่ี ได้ รบัเชญิไว ้แล ้ วว ่า �เชญิมา
เถิด เพราะสิง่สารพัดเตรยีมไว ้พร ้อมแล้ว� 18 บรรดาคน
ทัง้หลายก็เริม่พากันขอตัว คนแรกบอกเขาวา่ �ข้าพเจ้าได้
ซ้ือนาไว้และจะต้องไปดู นาน ้ัน ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 19  อ ี
กคนหน่ึงวา่ �ข้าพเจ้าได้ซ้ือววัไวห้า้คู่และจะต้องไปลองดูว ั
วน ้ัน ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 20  อ ีกคนหน่ึงวา่ �ข้าพเจ้าพึ่ง
แต่งงานใหม่  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าไปไม่ ได้ � 21  ผู้รบัใช ้น้ันจึง
กลับมาเล่าเน้ือความให ้เจ้ านายฟัง นายเจ้าของบ้านก็ โกรธ 
จึงสัง่ผู้ รบัใช ้ วา่ �จงออกไปโดยเรว็ตามถนนใหญ่และตรอก
น้อยในเมือง พาคนจน  คนพิการ คนงอ่ย และคนตาบอด
เข้ามาท่ี น่ี � 22  แล ้วผู้ รบัใช ้จึงบอกวา่ �นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ได้กระทําตามท่านสัง่แล้ว และย ังม ี ท่ี วา่งอยู�่ 23  เจ้ านาย
จึงสัง่ผู้ รบัใช ้น้ั นว ่า �จงออกไปตามทางใหญ่และรัว้ต้นไม้ 
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ทัง้หลาย และเรง่เรา้เขาให ้เข ้ามาเพื่อเรอืนของเราจะเต็ม
24 เพราะเราบอกเจ้าวา่ ในพวกคนทัง้หลายท่ี ได้ รบัเชญิไว ้
น้ัน  ไม่มี สักคนหน่ึงจะได้ลิม้เครือ่งของเราเลย� �

 สิ ่งท่ีสาวกต้องสละ
25 คน เป็ นอ ัน มาก ได้ ไป กับ พระองค์  พระองค์ จึง ทรง

เหลียวหลังตรสักับเขาวา่ 26 �ถ้าผู้ใดมาหาเรา และไม่ช ังบ ิ
ดามารดา  บุ ตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง  แม้ ทัง้ชวีติของ
ตนเองด้วย  ผู้ น้ันจะเป็นสาวกของเราไม่ ได้ 27  ผู้ ใดมิ ได้ แบก
กางเขนของตนตามเรามา  ผู้ น้ันจะเป็นสาวกของเราไม่ ได้ 
28 ด้วยวา่ในพวกท่านมี ผู้ ใดเม่ือปรารถนาจะสรา้งป้ อม จะ
ไม่น่ังลงคิดราคาดูเสี ยก ่อนวา่ จะมีพอสรา้งใหสํ้าเรจ็ได้ หรอื
ไม่ 29 เกรงวา่เม่ือลงรากแล้ว และกระทําใหสํ้าเรจ็ไม่ ได้ คน
ทัง้ปวงท่ี เห ็นจะเริม่เยาะเยย้เขา 30  วา่ �คนน้ีตัง้ต้ นก ่อ  
แต่  ทําให ้สําเรจ็ไม่ ได้ � 31 หร ือม ี กษัตรยิ ์ องค์ ใดเม่ือจะยก
กองทัพไปทําสงครามกับกษั ตร ิย ์อื่น จะมิ ได้ น่ังลงคิดดูก่อน
หรอืวา่  ท่ี ตนมีพลทหารหม่ืนหน่ึงจะสู้กับกองทัพท่ียกมารบ
สองหม่ืนน้ันได้ หรอืไม่ 32 ถ้าสู้ ไม่ได้  เม่ือย ังอยู่หา่งกั นก ็จะ
ใชพ้วกทูตไปขอเป็นไมตร ีกัน 33  ก็ เชน่น้ันแหละ  ผู้ ใดในพวก
ท่านท่ี มิได้ สละสิง่สารพัดท่ีตนมี อยู ่จะเป็นสาวกของเราไม่ 
ได้ 34  เกล ือเป็นสิ ่งด ี แต่  ถ้าแม้  เกล ือน้ันหมดรสเค็มไปแล้ว
จะทําให ้กล ับเค็ มอ ีกอยา่งไรได้ 35 จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ ดิ  นก ็ ไม่
ได้ จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทําปุ๋ ยก ็ ไม่ได้  แต่ เขาก็ทิง้เสีย
เท่าน้ัน ใครมี หู จงฟังเถิด�

15
พวกฟาร ิสี  ขี้บ่น 
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1ครัง้น้ันบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปก็ เข ้ามาใกล้
เพื่อจะฟังพระองค์ 2 ฝ่ายพวกฟาร ิสี และพวกธรรมาจารย ์
บ่นวา่ �คนน้ีต้อนรบัคนบาปและกินด้วยกั นก ับเขา�

คําอุปมาเก่ียวกับแกะท่ีหลงหาย (มธ 18:12-14)
3  พระองค์ จึงตรสัคําอุปมาให้เขาฟั งด ังต่อไปน้ี วา่ 4 �ใน

พวกท่านมีคนใดท่ี มี แกะรอ้ยตัว และตัวหน่ึงหายไป จะไม่
ละเก้าสิบเก้าตั วน ้ันไว ้ท่ี กลางทุ่งหญ้า และไปเท่ียวหาตั วท 
ี่หายไปน้ันจนกวา่จะได้พบหรอื 5 เม่ือพบแล้วเขาก็ยกขึ้น
ใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปร ีดิ ์ 6 เม่ือมาถึ งบ ้านแล้ว จึง
เชญิพวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพรอ้มกัน  พู  ดก ับ
เขาวา่ �จงยนิดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบแกะ
ของข้าพเจ้าท่ีหายไปน้ันแล้ว� 7 เราบอกท่านทัง้หลายวา่
เชน่ น้ันแหละ จะมีความปร ีดี ในสวรรค์เพราะคนบาปคน
เดียวท่ี กล ับใจใหม่ มากกวา่คนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนท่ี 
ไม่ ต้องการกลับใจใหม่

คําอุปมาเก่ียวกับเหรยีญท่ีหายไป
8 หญิงคนใดท่ี มี เหรยีญเงนิสิบเหรยีญ และเหรยีญหน่ึง

หายไป จะไม่ จุ ดเทียนกวาดเรอืนค้นหาให้ละเอยีดจนกวา่
จะพบหรอื 9 เม่ือพบแล้ว จึงเชญิเหล่ามิตรสหายและเพื่อน
บ้านให้มาพรอ้มกัน  พูดวา่ �จงยนิดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะ
ข้าพเจ้า ได้พบเหรยีญเง ินที ่หายไป น้ันแล้ว� 10 เชน่ น้ัน
แหละ เราบอกท่านทัง้หลายวา่ จะมีความปร ีดี ในพวกทูต
สวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวท่ี กล ับใจใหม่�

คําอุปมาเรือ่งบุตรหายไป
11  พระองค์ ตร ัสว ่า �ชายคนหน่ึ งม ี บุ ตรชายสองคน 12  

บุ ตรคนน้อยพู ดก ับบิ ดาว ่า � บิ ดาเจ้าข้า ขอทรพัย ์ท่ี ตกเป็น
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ส่วนของข้าพเจ้าเถิด�  บิ ดาจึงแบ่งสมบั ติ  ให ้ แก่  บุ ตรทัง้สอง
13 ต่อมาไม่ ก่ี  วนั  บุ ตรคนน้อยน้ั นก ็รวบรวมทรพัย์ทัง้หมด
แล้วไปเมืองไกล และได้ผลาญทรพัย์ของตนท่ีน่ันด้วยการ
เป็นนักเลง 14 เม่ือใช ้ทรพัย ์หมดแล้ วก ็ เก ิ ดก ันดารอาหาร
ยิง่นักทัว่เมืองน้ัน เขาจึงเริม่ขัดสน 15 เขาไปอาศัยอยู่กับ
ชาวเมืองน้ันคนหน่ึง และคนน้ั นก ็ ใช ้เขาไปเล้ียงหมู ท่ี  ทุ่งนา 
16 เขาใครจ่ะได้อิ ่มท อ้งด้วยฝักถั ่วท ี่ หมู กินน้ัน  แต่  ไม่มี ใครให้
อะไรเขากิน 17 เม่ือเขารูสํ้านึกตัวแล้วจึงพูดวา่ �ลูกจ้างของ
บิดาเรามี มาก ย ังม อีาหารกิ นอ ิม่และเหลื ออ ีก ส่วนเราจะมา
ตายเสียเพราะอดอาหาร 18 จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา
และพู ดก ั บท ่านวา่ � บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์
และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อวา่
เป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านใหข้้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้าง
ของท่านคนหน่ึงเถิด� �

 บุ ตรท่ีหายไปก็ กล ับมาและความรืน่เรงิยนิดี
20  แล ้วเขาก็ ลุ กขึ้นไปหาบิดาของตน  แต่ เม่ือเขายงัอยู ่แต่

ไกล  บิ ดาแลเหน็เขาก็ มี  ความเมตตา จึงวิง่ออกไปกอดคอจุบ
เขา 21 ฝ่ายบุตรน้ันจึงกล่าวแก่ บิ  ดาว ่า � บิ ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า
ได้ทําผิดต่อสวรรค์และต่อสายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่
สมควรจะได้ชื่อวา่เป็นลูกของท่านอกีต่อไป� 22  แต่  บิ ดาสัง่
ผู้ รบัใช ้ของตนวา่ �จงรบีไปเอาเส้ืออยา่งดี ท่ี สุดมาสวมให ้
เขา และเอาแหวนมาสวมน้ิวมือ กับเอารองเท้ามาสวมให ้
เขา 23 จงเอาลูกว ัวอ ้วนพีมาฆ่าเล้ียงกัน เพื่อความรืน่เรงิ
ยนิดี เถิด 24 เพราะวา่ลูกของเราคนน้ีตายแล้ว  แต่  กล ับเป็ 
นอ ีก หายไปแล้ว  แต่  ได้ พบกั นอ ีก� เขาทัง้หลายต่างก็เริม่มี
ความรืน่เรงิยนิดี
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 บุ ตรคนใหญ่เปรยีบได้กับพวกฟาร ิสี 
25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่น้ันกําลังอยู ่ท่ี  ทุ่งนา เม่ือเขากลับมา

ใกล้บ้านแล้ วก ็ ได้ ยนิเสียงมโหรแีละเต้นราํ 26 เขาจึงเรยีกผู้ 
รบัใช ้คนหน่ึงมาถามวา่ เขาทําอะไรกัน 27  ผู้รบัใช ้จึงตอบเขา
วา่ �น้องของท่านกลับมาแล้ว และบิดาได้ ให ้ฆ่าลูกว ัวอ ว้นพี
เพราะได้ลูกกลับมาโดยสว ัสด ิ ภาพ � 28 ฝ่ายพีช่ายก็โกรธไม่
ยอมเข้าไป  บิ ดาจึงออกมาชกัชวนเขา 29  แต่ เขาบอกบิ ดาว ่า
� ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้ ปรนนิบัติ ท่านก่ี ปี มาแล้ว และมิ ได้ ละเมิด
คําบัญชาของท่านสักข้อหน่ึงเลย  แม้แต่ เพียงลูกแพะสักตัว
หน่ึงท่านก็ยงัไม่เคยให ้ข้าพเจ้า เพื่อจะเล้ียงกันเป็ นที ่รืน่เรงิ
ยนิดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า 30  แต่ เม่ือลูกคนน้ีของท่าน  
ผู้  ได้ ผลาญสิง่เล้ียงชพีของท่านโดยคบหญิงโสเภณีมาแล้ว
ท่านยงัได้ฆ่าลูกว ัวอ ้วนพีเล้ียงเขา� 31  บิ ดาจึงตอบเขาวา่
�ลูกเอย๋  เจ้ าอยู่กับเราเสมอ และสิง่ของทัง้หมดของเราก็
เป็นของเจ้า 32  แต่ สมควรท่ีเราจะรืน่เรงิและยนิดี เพราะ
น้องของเจ้าคนน้ีตายแล้ว  แต่  กล ับเป็นขึ้ นอ ีก หายไปแล้ว
แต่ ได้ พบกั นอ ีก� �

16
คําอุปมาเก่ียวกับคนต้นเรอืนอธรรม

1  พระองค์ ตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ อ ี กวา่ �ย ังม 
ี เศรษฐี  ท่ี  มี คนต้นเรอืน คนหน่ึงและมีคนมาฟ้องเศรษฐี 
วา่ คนต้นเรอืนน้ันผลาญสมบั ติ ของท่านเสีย 2  เศรษฐี จึง
เรยีกคนต้นเรอืนน้ันมาวา่แก่เขาวา่ �เรือ่งราวท่ีเราได้ยนิ
เก่ียวกับเจ้าน้ันเป็นอยา่งไร จงส่ งบ ัญช ีหน้าท่ี ต้นเรอืนของ
เจ้า เพราะวา่เจ้าจะเป็นคนต้นเรอืนต่อไปไม่ ได้ � 3 คนต้น
เรอืนน้ันคิดในใจวา่ �เราจะทําอะไรดี เพราะนายจะถอด
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เราเสียจากหน้าท่ีต้นเรอืน จะขุดดิ นก ็ ไม่มี  กําลัง จะขอทาน
ก็อายเขา 4 เรารู ้แล ้ วว ่าจะทําอะไรดี เพื่อเม่ือเราถูกถอด
จากหน้าท่ีต้นเรอืนแล้ว เขาจะรบัเราไวใ้นเรอืนของเขาได้�
5 คนน้ันจึงเรยีกลูกหน้ีของนายมาทุกคน  แล ้วถามคนแรก
วา่ �ท่านเป็นหน้ีนายข้าพเจ้า ก่ีมากน้อย� 6 เขาตอบวา่
� เป็นหน้ี น้ํามั นร ้อยถัง� คนต้นเรอืนจึงบอกเขาวา่ �เอา
บัญชีของท่านน่ังลงเรว็ๆแล้วแก้เป็นหา้สิบถัง� 7  แล ้วเขา
ก็ถามอกีคนหน่ึงวา่ �ท่านเป็นหน้ี ก่ีมากน้อย � เขาตอบวา่
� เป็นหน้ี  ข้าวสาลี รอ้ยกระสอบ� คนต้นเรอืนจึงบอกเขาวา่
�จงเอาบัญชีของท่านแก้เป็นแปดสิบ� 8  แล ้วเศรษฐี ก็ ชม
คนต้นเรอืนอธรรมน้ัน เพราะเขาได้กระทําโดยความฉลาด
ด้วยวา่ลูกทัง้หลายของโลกน้ี ตามกาลสมัยเดียวกัน เขาใช ้
สติ ปัญญาฉลาดกวา่ลูกของความสวา่งอกี 9 เราบอกท่าน
ทัง้หลายวา่ จงกระทําตัวให ้มี  มิ ตรสหายด้วยทรพัย ์สมบัติ  
อธรรม เพื่อเม่ือท่านพลาดไป เขาทัง้หลายจะได้ต้อนร ับท ่าน
ไว้ในท่ีอาศั ยอ ันถาวรเป็นนิตย์ 10  คนที ่ สัตย ์ซ่ือในของเล็ก
น้อยท่ีสุดจะสัตย์ซ่ือในของมากด้วย และคนท่ี อสัตย ์ในของ
เล็กน้อยท่ีสุดจะอสัตย์ในของมากเช ่นก ัน 11  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้า
ท่านทัง้หลายไม่ สัตย ์ซ่ือในทรพัย ์สมบัติ  อธรรม ใครจะมอบ
ทรพัย ์สมบัติ อนัแท้ ให ้ แก่ ท่านเล่า 12 และถ้าท่านทัง้หลาย
มิ ได้  สัตย ์ซ่ือในของของคนอื่น ใครจะมอบทรพัย์อนัแท้ ให ้
เป็นของของท่านเล่า 13  ไม่มี  ผู้รบัใช ้ ผู้ ใดจะปรนนิบั ติ นาย
สองนายได้ เพราะวา่จะชงันายข้างหน่ึง และจะรกันายอกี
ข้างหน่ึงหรอืจะนับถือนายฝ่ายหน่ึง และจะดูหมิน่นายอกี
ฝ่ายหน่ึง ท่านจะปรนนิบั ติ พระเจ้าและจะปรนนิบั ติ เงนิทอง
พรอ้มกันไม่ ได้ �

พวกฟาร ิสี เยาะเยย้คําสัง่สอนของพระเยซู
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14 ฝ่ายพวกฟาร ิสี  ท่ี  มี ใจรกั เงนิ เม่ือ ได้ยนิ คํา เหล่า น้ัน
แล้วจึงเยาะเยย้พระองค์ 15  แต่  พระองค์ ตรสัแก่เขาวา่ � เจ้ 
าทัง้หลายเป็นผู้ ท่ี  ทําที  ดู เป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนษุย์  
แต่ พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทัง้หลาย ด้วยวา่ ซ่ึงเป็ 
นที ่นับถือมากท่ามกลางมนษุย์  ก็ ยงัเป็ นที ่สะอดิสะเอยีน
ในสายพระเนตรของพระเจ้า 16  มี  พระราชบัญญัติ และ
ศาสดาพยากรณ์มาจนถึงยอหน์  ตัง้แต่ น้ันมาเขาก็ประกาศ
เรือ่งอาณาจักรของพระเจ้า และคนทัง้ปวงก็ ช ิ งก ันเข้าไปใน
อาณาจั กรน ้ัน 17 ฟ้าและดินจะล่วงไปก็งา่ยกวา่ท่ี พระราช
บัญญัติ สักจุดหน่ึงจะขาดตกไป

พระบัญญั ติ  ใหม่  เก ่ียวกับการหยา่รา้ง (มธ 5:31-32;
19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร 7:10-15)

18  ผู้ ใด หยา่ ภรรยา ของ ตน  แล ้ว ไป มี ภรรยา ใหม่ ก็  ผิด
ประเวณี และผู้ใดรบัหญิงท่ี สามี  ได้ หยา่แล้วมาเป็นภรรยา
ของตนก็ ผิดประเวณี  ด้วย 

 เศรษฐี และลาซารสั
19 ย ังม ี เศรษฐี คนหน่ึงนุ่งหม่ผ้าสีม่วงและผ้าป่านเน้ือ

ละเอยีด รบัประทานอาหารอยา่งประณีตทุกวนัๆ 20 และ
มีคนขอทานคนหน่ึงชื่อลาซารสั เป็นแผลทัง้ตัว นอนอยู ่ท่ี  
ประตู รัว้บ้านของเศรษฐี 21 และเขาใครจ่ะกินเศษอาหารท่ี
ตกจากโต๊ะของเศรษฐี น้ัน  แม้ สุนัขก็มาเลียแผลของเขา 22  
อยู ่มาคนขอทานน้ันตายและเหล่าทูตสวรรค์ ได้ นําเขาไปไว ้
ท่ี อกของอบัราฮมั ฝ่ายเศรษฐีน้ั นก ็ตายด้วย และเขาก็ฝัง
ไว้ 23  แล ้วเม่ืออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิง่นัก  เศรษฐี น้ัน
จึงแหงนดู เห ็ นอ ับราฮมัอยู ่แต่ไกล และลาซาร ัสอย ู่ ท่ี อกของ
ท่าน 24  เศรษฐี จึงรอ้งวา่ �อบัราฮมับิดาเจ้าข้า ขอเอน็ดู
ข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารสัมาเพื่อจะเอาปลายน้ิวจุ่ มน ้ํามา
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แตะลิน้ของข้าพเจ้าให ้เยน็ ด้วยวา่ข้าพเจ้าตราํทุกข์ทรมาน
อยู่ในเปลวไฟน้ี� 25  แต่ อบัราฮมัตอบวา่ �ลูกเอย๋  เจ้ าจง
ระลึกวา่เม่ือเจ้าย ังม ี ช ีวิตอยู่  เจ้ าได้ ของดี สําหรบัตัว และ
ลาซารสัได้ของเลว  แต่  เดีย๋วน้ี เขาได้รบัความเล้าโลม  แต่  เจ้ 
าได้รบัความทุกข์ ทรมาน 26  นอกจากน้ัน ระหวา่งพวกเรา
กับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตัง้ขวางอยู่ เพื่อวา่ถ้าผู้ใดปรารถนา
จะข้ามไปจากท่ี น่ี ถึงเจ้าก็ ไม่ได้ หรอืถ้าจะข้ามจากท่ีน่ันมา
ถึงเราก็ ไม่ได้ � 27  เศรษฐี น้ันจึงวา่ � บิ ดาเจ้าข้า ถ้าอยา่งน้ัน
ขอท่านใช้ลาซารสัไปย ังบ ้านบิดาของข้าพเจ้า 28 เพราะวา่
ข้าพเจ้ามี พี่ น้องหา้คน  ให ้ลาซารสัเป็นพยานแก่ เขา เพื่ อม ิ 
ให ้เขามาถึงท่ีทรมานน้ี� 29  แต่ อบัราฮมัตอบเขาวา่ �เขามี
โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์น้ันแล้ว  ให ้เขาฟังคนเหล่า
น้ันเถิด� 30  เศรษฐี น้ันจึงวา่ � มิได้ อบัราฮมับิดาเจ้าข้า  
แต่ ถ้าคนหน่ึงจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาจะกลับใจเสีย
ใหม่� 31 อบัราฮมัจึงตอบเขาวา่ �ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและ
พวกศาสดาพยากรณ์  แม้ คนหน่ึงจะเป็นขึ้นมาจากความ
ตาย เขาก็จะยงัไม่ เชื่อ � �

17
 พระเยซู ทรงสอนให ้ยกโทษ 

1  พระองค์ ตรสักับเหล่าสาวกอ ีกวา่ �จําเป็นต้องมี เหตุ  ให ้ 
หลงผิด  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้  ท่ี  ก่อเหตุ  ให ้ เก ิดความหลงผิดน้ัน 2 ถ้า
เอาหนิโม่ แป ้งผูกคอคนน้ันถ่วงเสียท่ี ทะเล  ก็ดี กวา่ใหเ้ขานํา
ผู้เล็กน้อยเหล่าน้ีคนหน่ึงให ้หลงผิด 3 จงระวงัตัวให ้ดี ถ้า
พี่น้องทําการละเมิดต่อท่าน จงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจ
แล้ว จงยกโทษให ้เขา 4  แม้ เขาจะทําการละเมิดต่อท่านวนั
หน่ึงเจ็ดหน และจะกลับมาหาท่านทัง้เจ็ดหนในวนัเดียวน้ัน
 แล ้ วว ่า �ฉันกลับใจแล้ว� จงยกโทษใหเ้ขาเถิด� 5 ฝ่ายอคัร
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สาวกทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ �ขอพระองค์โปรดให้ความ
เชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิง่ขึ้น� 6  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจึงตร ั
สว ่า �ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ด
หน่ึง ท่านก็จะสัง่ต้นสุกะมินน้ี ได้  วา่ �จงถอนขึ้นออกไปปัก
ในทะเล� และมันจะเชื่อฟังท่าน

 ผู้รบัใช ้ ท่ี  ไม่มี  บุ ญคุณต่อนาย
7 ในพวกท่านมีคนใดท่ี มี  ผู้รบัใช ้ไถนาหรอืเล้ียงแกะ เม่ือ

ผู้ รบัใช ้คนน้ันกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาทีเดียววา่ �เชญิ
เอนกายลงรบัประทานเถิด� 8 หรอืจะไม่บอกเขาวา่ �จงหา
ให้เรารบัประทานและคาดเอวไว ้ปรนนิบัติ  เรา จนเราจะกิน
และด่ื มอ ่ิมแล้ว และภายหลังเจ้าจงค่อยกินและด่ืมเถิด�
9 นายจะขอบใจผู้ รบัใช ้น้ันเพราะผู้ รบัใช ้ ได้ ทําตามคําสัง่
หรอื เราคิดวา่ไม่ 10 ฉันใดก็ ดี เม่ือท่านทัง้หลายได้กระทํา
สิง่ สารพัด ซ่ึง ทรง บัญชา ไว ้แก่ ท่าน น้ัน  ก็ จง พูด ด้วย วา่
�ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี  ไม่มี  บุ ญคุณต่อนาย ข้าพเจ้า
ได้กระทําตามหน้าท่ีซ่ึงข้าพเจ้าควรกระทําเท่าน้ัน� �

ทรงรกัษาคนโรคเรือ้นสิบคน
11 ต่อมาเม่ือพระองค์ กําลัง เสด็จไปยงักรุง เยรูซาเล็ม  

พระองค์ จึง เสด็จ เลียบ ระหวา่ง แควน้ สะ มา เรยี และ กา ลิ
ลี 12 เม่ือ พระองค์ เสด็จ เข้าไป ใน หมู่บ้าน แหง่ หน่ึง  มี คน
เป็นโรคเรือ้นสิบคนมาพบพระองค์ยนือยู ่แต่ไกล 13 และ
ส่ง เสียงรอ้งวา่ � เยซู นายเจ้าข้า โปรดได้ เมตตาข้าพเจ้า
ทัง้หลายเถิด� 14 เม่ือพระองค์ทอดพระเนตรเหน็แล้วจึง
ตรสัแก่เขาวา่ �จงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหติเถิด� ต่อ
มาเม่ือกําลังเดินไป เขาทัง้หลายก็หายสะอาด 15 ฝ่ายคน
หน่ึง ใน พวก น้ัน เม่ือ เห ็นว ่า ตัว หาย โรค แล้ว จึง กลับ มา
สรรเสรญิพระเจ้าด้วยเสียงดัง 16 และกราบลงท่ีพระบาท
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ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ คนน้ันเป็นชาวสะมา
เรยี 17 ฝ่ายพระเยซูตร ัสว ่า � มี  สิ บคนหายสะอาดมิ ใช ่ หรอื 
 แต่  เก ้าคนน้ันอยู ่ท่ีไหน 18  ไม่  เห ็นผู้ ใดกลับมาสรรเสรญิ
พระเจ้า เวน้ไว ้แต่  คนต่างชาติ คนน้ี� 19  แล ้วพระองค์ตรสั
กับคนน้ั นว ่า �จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทํา
ใหตั้วเจ้าหายปกติ�

อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ ตา 
20 เม่ือ พวก ฟา ร ิสี ทูล ถาม พระองค์ วา่ อาณาจักร

ของ พระเจ้า จะ มา ถึง เม่ือไร  พระองค์ ตรสั ตอบ เขา วา่
�อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยใหเ้ป็ นที สั่งเกตได้ 21และ
เขาจะไม่ พูดวา่ � มาด ู น่ี �  หรอื � ไปดู  โน่น �  เพราะ  ดู  เถิด 
อาณาจักรของพระเจ้าอยูภ่ายในท่านทัง้หลาย�

พระ ครสิต์ ตรสั ถึง การ เสด็จ กลับ มา ครัง้ ท่ี สอง ของ
พระองค์

22  พระองค์ ตรสักับเหล่าสาวกวา่ �วนัน้ันจะมาถึงเม่ือ
ท่านทัง้หลายใคร่จะเห ็นว ันของบุตรมนษุย ์สักวนัหน่ึง  แต่ 
จะไม่ เหน็ 23 เขาจะพู ดก ั บท ่านทัง้หลายวา่ � มาด ู น่ี �  
หรอื � ไปดู  โน่น � อยา่ออกไป อยา่ตามเขา 24 ด้วยวา่เปรยีบ
เหมือนฟ้าแลบ เม่ือแลบออกจากฟ้าข้างหน่ึง  ก็ ส่องสวา่งไป
ถึงฟ้าอกีข้างหน่ึง  บุ ตรมนษุย ์ก็ จะเป็นอยา่งน้ันแหละในวนั
ของพระองค์ 25 ก่อนน้ันจําเป็ นที ่ พระองค์ จะต้องทนทุกข์
ทรมานหลายประการ และคนยุ คน ีจ้ะปฏิเสธพระองค์ 26 ใน
สมัยของโนอาห ์เหตุการณ์  ได้ เป็นมาแล้วอยา่งไร ในสมัย
ของบุตรมนษุย ์ก็ จะเป็นไปอยา่งน้ันด้วย 27 เขาได้กินและ
ด่ืม  ได้ สมรสกันและได้ยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวนัน้ั 
นที ่โนอาห ์ได้  เข ้าในนาวา และน้ําได้มาท่วมล้างผลาญเขา
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เสียทัง้สิน้ 28 ในสมัยของโลทก็ เหมือนกัน เขาได้กินด่ืม  ซ้ือ
ขาย หวา่นปลูก  ก่อสรา้ง 29  แต่ ในวนัน้ั นที ่โลทออกไปจาก
เมืองโสโดม ไฟและกํามะถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขา
เสียทัง้สิน้ 30 ในว ันที ่ บุ ตรมนษุย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือน
อยา่งน้ัน 31 ในวนัน้ันคนท่ี อยู ่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน และ
ของของเขาอยู่ในบ้าน อยา่ให้เขาลงมาเก็บของน้ันไป และ
คนท่ี อยู ่ตามทุ่งนา อยา่ใหเ้ขากลับมาเหมือนกัน 32 จงระลึก
ถึงภรรยาของโลทน้ันเถิด 33  ผู้ ใดอุตส่าห์เอาชวีติของตน
รอด  ผู้ น้ันจะเสียชวีติ  แต่  ผู้ ใดจะสู้ เสียชวีติ  ผู้ น้ันจะได้ ช ีวิต
รอด 34 เราบอกท่านทัง้หลายวา่ ในคื นว ันน้ันจะมีชายสอง
คนนอนในท่ีนอนอนัเดียวกัน จะทรงรบัคนหน่ึง จะทรงละ
คนหน่ึง 35  ผู้ หญิงสองคนจะโม่ แป ้ งด ้วยกัน จะทรงรบัคน
หน่ึง จะทรงละคนหน่ึง 36ชายสองคนจะอยูใ่นทุ่งนา จะทรง
รบัคนหน่ึง จะทรงละคนหน่ึง� 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ 
�จะเกิดขึ้ นที ่ ไหน  พระองค์  เจ้าข้า �  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่
�ซากศพอยู ่ท่ีไหน ฝูงนกอนิทรจีะตอมกันอยู ่ท่ีน่ัน �

18
หญิ งม ่ายกับผู้พิพากษาอธรรม

1  พระองค์ ตรสั คํา อุปมา เรือ่ง หน่ึง ให้ เขา ฟัง เพื่อ สอน
วา่ คนทัง้หลายควรอธษิฐานอยู ่เสมอ  ไม่ ออ่นระอาใจ 2  
พระองค์ ตร ัสว ่า �ในนครหน่ึ งม ี ผู้ พิพากษาคนหน่ึงท่ี มิได้ 
เกรงกลัวพระเจ้า และมิ ได้  เหน็แก่  มนษุย ์ 3 ในนครน้ั นม ีหญิ 
งม ่ายคนหน่ึงมาหาผูพ้ิพากษาผูน้ั้นพูดวา่ �ขอแก้แค้นศั ตรู 
ของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด� 4 ฝ่ายผู้พิพากษาน้ันไม่ยอม
ทําจนชา้นาน  แต่ ภายหลังเขานึกในใจวา่ � แม้ว ่าเราไม่เกรง
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กลัวพระเจ้าและไม่ เหน็แก่  มนษุย ์ 5  แต่ เพราะแม่ม่ายคนน้ี
มากวนเราให ้ลําบาก เราจะแก้แค้นให ้เขา เพื่ อม ิ ให ้นางมาร
บกวนบ่อยๆให้เราราํคาญใจ� � 6 และองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตร ัสว ่า �จงฟังคําท่ี ผู้ พิพากษาอธรรมน้ี ได้  พูด 7 พระเจ้า
จะไม่ทรงแก้แค้นให ้คนที ่ พระองค์  ได้ ทรงเลือกไว้  ผู้ รอ้งถึง
พระองค์ทัง้กลางวนักลางคืนหรอื  พระองค์ จะอดพระทัยไว้
ชา้นานหรอื 8 เราบอกท่านทัง้หลายวา่  พระองค์ จะทรงแก้
แค้นให้เขาโดยเรว็  แต่ เม่ื อบ ุตรมนษุย ์มา ท่านจะพบความ
เชื่อในแผ่นดินโลกหรอื�

คําอุปมาเก่ียวกับคนฟาร ิสี และคนเก็บภาษี
9 สําหรบับางคนท่ี ไว ้ใจในตัวเองวา่เป็นคนชอบธรรม และ

ได้ ดู  ถู กคนอื่นน้ัน  พระองค์ ตรสัคําอุปมาน้ี วา่ 10 � มี ชายสอง
คนขึ้นไปอธษิฐานในพระว ิหาร คนหน่ึงเป็นพวกฟาร ิสี และ
คนหน่ึงเป็นพวกเก็บภาษี 11 คนฟาร ิสี น้ันยนืนึกในใจของ
ตน อธษิฐาน วา่ �ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ขอบพระคุณ
พระองค์  ท่ี ข้าพระองค์ ไม่ เหมือนคนอื่น ซ่ึงเป็นคนฉ้อโกง
คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษี
คนน้ี 12 ในสัปดาห ์หน ่ึงข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหน
และของสารพัดซ่ึงข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ ได้ เอาสิบ
ชกัหน่ึงมาถวาย� 13 ฝ่ายคนเก็บภาษีน้ันยนือยู ่แต่ไกล  ไม่ 
แหงนดู ฟ้า  แต่  ตี อกของตนวา่ �ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงโปรด
พระเมตตาแก่ข้าพระองค์ ผู้ เป็นคนบาปเถิด� 14 เราบอก
ท่านทัง้หลายวา่ คนน้ีแหละเม่ือกลับลงไปย ังบ ้านของตนก็
นับวา่ชอบธรรมยิง่กวา่อกีคนหน่ึงน้ัน เพราะวา่ทุกคนท่ียก
ตัวขึ้นจะต้องถูกเหยยีดลง  แต่  ทุ กคนท่ี ได้ ถ่อมตัวลงจะต้อง
ถูกยกขึ้น�
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 พระเยซู ทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก
10:13-16)

15  แล ้วเขาอุม้ทารกมาหาพระองค์ เพื่อจะให ้พระองค์ ทรง
ถูกต้องทารกน้ัน  แต่  เหล่ าสาวกเม่ือเหน็เข้าก็หา้มเขา 16  
แต่  พระเยซู ทรงเรยีกเขามา  แล ้วตร ัสว ่า �จงยอมให้เด็ก
เล็กๆเข้ามาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่อาณาจักรของ
พระเจ้ายอ่มเป็นของคนเชน่เด็กเหล่าน้ัน 17 เราบอกความ
จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่  ผู้  หน ่ึงผู้ใดมิ ได้ รบัอาณาจักรของ
พระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ  ผู้ น้ันจะเข้าในอาณาจั กรน ้ันไม่ ได้ 
�

เรือ่งเศรษฐี หนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)
18  มี ขุนนางผู้ หน ่ึงทูลถามพระองค์ วา่ �ท่านอาจารย ์ผู้  

ประเสรฐิ ข้าพเจ้าจะทําประการใดจึงจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดรเ์ป็น
มรดก� 19  พระเยซู ตรสัถามคนน้ั นว ่า �ท่านเรยีกเราวา่
ประเสรฐิทําไม  ไม่มี ใครประเสรฐิเวน้แต่พระเจ้าองค์ เดียว 
20 ท่านรู้จักพระบัญญั ติ  แล ้ว ซ่ึงวา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัว
เมียเขา อยา่ฆ่าคน อยา่ลักทรพัย์ อยา่เป็นพยานเท็จ จงให ้
เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของตน� � 21 คนน้ันจึงทูลวา่ �ข้อ
เหล่าน้ีข้าพเจ้าได้ถือรกัษาไว ้ตัง้แต่ เป็นเด็กๆมา� 22 เม่ือ
พระเยซูทรงได้ยนิอยา่งน้ันพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ �ท่านยงั
ขาดสิง่หน่ึง จงไปขายบรรดาสิง่ของซ่ึงท่านมี อยู ่และแจก
จ่ายให้คนอนาถา ท่านจึงจะมี ทรพัย์สมบัติ ในสวรรค์  แล ้ว
จงตามเรามา� 23  แต่ เม่ือเขาได้ยนิอยา่งน้ั นก ็ เป็นทุกข์  นัก 
เพราะเขาเป็นคนมั ่งม ี มาก 24 เม่ือพระเยซูทอดพระเนตร
เหน็เขาเป็นทุกข์ นัก  พระองค์ จึงตร ัสว ่า � คนมัง่มี  จะเข้ า
ในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากจรงิหนา 25 เพราะวา่ตั วอ 
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ูฐจะรอดรู เข ็มก็งา่ยกวา่คนมั ่งม ี จะเข้ าในอาณาจักรของ
พระเจ้า� 26 ฝ่ายคนทัง้หลายท่ี ได้ ยนิจึงวา่ �ถ้าอยา่งน้ัน
ใครจะรอดได้� 27  แต่  พระองค์ ตร ัสว ่า � สิ ่งท่ี มนษุย ์ ทําไม ่ 
ได้ พระเจ้าทรงกระทําได้� 28 เปโตรจึงทูลวา่ � ดู  เถิด ข้า
พระองค์ทัง้หลายได้สละทิง้สิง่สารพัด  ติ ดตามพระองค์ มา 
� 29  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่าน
ทัง้หลายวา่ ถ้าผู้ใดได้สละเรอืน หร ือบ ิดามารดา หรอืพี่ น้อง 
หรอืภรรยา หร ือบ ุตร เพราะเหน็แก่อาณาจักรของพระเจ้า
30  ในเวลาน้ี  ผู้ น้ันจะได้รบัตอบแทนหลายเท่า และในโลก
หน้าจะได้ ช ีว ิตน ิรนัดร�์

 พระเยซู ทรงพยากรณ์ถึงความตายและการฟ้ืนคืนชพี
ของพระองค์ (มธ 20:17-19; มก 10:32-34)

31  พระองค์ ทรง พา สาวก สิบ สอง คน ไป กับ พระองค์ แล 
้ว ตรสั กับ เขา วา่ � ดู  เถิด เรา ทัง้ หลาย จะ ขึ้น ไป ยงั กรุง
เยรูซาเล็ม และสิง่สารพัดซ่ึงเหล่าศาสดาพยากรณ์ ได้  เข ียน
ไวว้า่ด้วยบุตรมนษุย์น้ันจะสําเรจ็ 32 ด้วยวา่บุตรมนษุย์น้ัน
จะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเยย้ท่าน
กระทําหยาบคายแก่ ท่าน ถ่ มน ้ําลายรดท่าน 33 เขาจะโบย
ตีและฆ่าท่านเสีย  แล ้วในว ันที ่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่�
34 ฝ่ายเหล่าสาวกมิ ได้  เข ้าใจในสิง่เหล่าน้ันเลย และคําน้ั นก 
็ ถู กซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่ รู ้เน้ือความซ่ึงพระองค์ตร ัสน 
ัน้

ทรงรกัษาคนตาบอดใกล้เมืองเยร ีโค (มธ 20:29-34;
มก 10:46-52)

35 ต่อ มา เม่ือ พระองค์ เสด็จ มา ใกล้ เมือง เย ร ีโค  มี คน
ตาบอดคนหน่ึง น่ังขอทานอยู่รมิหนทาง 36 เม่ือเขาได้ยนิ
เสียงประชาชนเดินผ่านไป จึงถามวา่เรือ่งอะไรกัน 37 คน
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พวกน้ันจึงบอกเขาวา่  พระเยซู ชาวนาซาเรธ็เสด็จไป 38 คน
ตาบอดน้ันจึงรอ้งวา่ �ท่านเยซู  บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรง
เมตตาข้าพระองค์ เถิด � 39  คนที ่เดินไปข้างหน้าน้ันจึงหา้ม
เขาให ้น่ิง  แต่ เขายิง่รอ้งขึ้ นว ่า � บุ ตรดาวดิเจ้าข้า ขอทรง
เมตตาข้าพระองค์ เถิด � 40  พระเยซู ทรงประทับยนือยู่สัง่ให้
พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เม่ือเขามาใกล้ แล้ว  พระองค์ 
ทรงถามเขา 41  วา่ � เจ้ าปรารถนาจะให้เราทําอะไรให ้เจ้า 
� เขาทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์ เห ็นได้�
42  พระเยซู ตรสัแก่เขาวา่ �จงเหน็เถิด ความเชื่อของเจ้าได้
กระทําใหตั้วเจ้าหายปกติ� 43 ในทันใดน้ันเขาก็ เห ็นได้ และ
ตามพระองค์ไปพลางถวายเกียรติ แด่  พระเจ้า และเม่ือคน
ทัง้ปวงได้ เห ็นเชน่น้ั นก ็สรรเสรญิพระเจ้า

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้ รบัความรอด

1 ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกําลังจะทรง
ผ่านไป 2  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงชื่อศักเคียส  ผู้ ซ่ึงเป็นนาย
ด่านภาษีและเป็นคนมั ่งม ี 3 ศักเคียสพยายามจะดู ให ้ เห ็
นพระเยซูวา่พระองค์เป็นผู้ ใด  แต่  ดู  ไม่  เห ็นเพราะคนแน่น
ด้วยเขาเป็นคนเต้ีย 4 เขา จึงวิง่ ไปข้างหน้าขึ้น ต้นมะเด่ือ
เพื่อจะได้ เห ็นพระองค์ เพราะวา่พระองค์จะเสด็จไปทาง
น้ัน 5 เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึงท่ี น่ัน  พระองค์ ทรงแหงนพระ
พักตร ์ดู ศักเคียสแล้วตรสัแก่เขาวา่ �ศักเคียสเอย๋ จงรบีลง
มา เพราะวา่เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านวนัน้ี� 6  แล 
้วเขาก็ ร ีบลงมาต้อนรบัพระองค์ด้วยความปร ีดี 7 เม่ือคนทัง้
ปวงเหน็แล้วเขาก็พากันบ่ นว ่า � พระองค์  เข ้าไปพักอยู่กับ
คนบาป� 8 ฝ่ายศักเคียสยนืทูลองค์พระผูเ้ป็นเจ้าวา่ � ดู  เถิด 
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 พระองค์  เจ้าข้า  ทรพัย ์ สิ ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ 
ยอมให ้คนอนาถาครึง่หน่ึง และถ้าข้าพระองค์ ได้ ฉ้อโกงของ
ของผู้ ใด ข้าพระองค์ยอมคืนใหเ้ขาส่ี เท่า � 9  พระเยซู ตรสักับ
เขาวา่ � วนัน้ี ความรอดมาถึงครอบคร ัวน ้ี แล้ว เพราะคนน้ี
เป็นลูกของอบัราฮ ัมด ้วย 10 เพราะวา่บุตรมนษุย ์ได้ มาเพื่อ
จะแสวงหาและชว่ยผู้ ท่ี หลงหายไปน้ันให ้รอด �

คําอุปมาเก่ียวกับเงนิสิบมิ นา 
11 เม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิเหตุ การณ์  น้ัน  พระองค์  ได้ ตรสั

คํา อุปมา เรือ่ง หน่ึง ให้ เขา ฟัง ต่อ ไป เพราะ พระองค์ เสด็จ
มาใกล้ กรุ งเยรูซาเล็มแล้ว และเพราะเขาทัง้หลายคิดวา่
อาณาจักร ของ พระเจ้า จะ ปรากฏ โดย พลัน 12  เหตุ ฉะน้ัน
พระองค์จึงตร ัสว ่า � มี  เจ้ านายองค์ หน ่ึงไปเมืองไกล เพื่อ
จะรบัอาํนาจมาครองอาณาจักรแล้วจะกลับมา 13 ท่านจึง
เรยีกผู้ รบัใช ้ของท่านสิบคนมามอบเงนิไว ้แก่ เขาสิบมิ นา 
สัง่เขาวา่ �จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา� 14  แต่ ชาว
เมืองชงั ท่านผู้ น้ัน จึงใช้คณะทูตตามไปทูลท่านวา่ �เรา
ไม่ต้องการให ้ผู้  น้ี ครอบครองเรา� 15 ต่อมาเม่ือท่านได้รบั
อาํนาจครองอาณาจักรกลับมาแล้ว ท่านจึงสัง่ให้เรยีกผู้ รบั
ใช ้ทัง้หลายท่ีท่านได้ ให ้เงนิไวน้ั้นมา เพื่อจะได้ รู ้วา่เขาทุกคน
ค้าขายได้กําไรก่ีมากน้อย 16 ฝ่ายคนแรกมาบอกวา่ �ท่าน
เจ้าข้า เง ินม ินาหน่ึงของท่านได้กําไรสิบมิ นา � 17 ท่านจึงพู 
ดก ับเขาวา่ � ดี  แล้ว  เจ้ าเป็นผู้ รบัใช ้ ท่ี  ดี เพราะเจ้าสัตย์ซ่ือใน
ของเล็กน้อย  เจ้ าจงมีอาํนาจครอบครองสิบเมืองเถิด� 18  
คนที ่สองมาบอกวา่ �ท่านเจ้าข้า เง ินม ินาหน่ึงของท่านได้
กําไรหา้มิ นา � 19 ท่านจึงพู ดก ับเขาเหมือนกั นว ่า � เจ้ าจง
ครอบครองหา้เมืองเถิด� 20  อ ีกคนหน่ึงมาบอกวา่ �ท่าน
เจ้าข้า  ดู  เถิด  น่ี เง ินม ินาหน่ึงของท่าน ซ่ึงข้าพเจ้าได้เอาผ้า
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หอ่เก็บไว้ 21 เพราะข้าพเจ้ากลั วท ่าน ด้วยวา่ท่านเป็นคน
เข้มงวด ท่านเก็บผลซ่ึงท่านมิ ได้  ลงแรง และเก่ียวท่ีท่านมิ 
ได้  หวา่น � 22 ท่านจึงตอบเขาวา่ � เจ้ าผู้ รบัใช ้ ชัว่ เราจะปรบั
โทษเจ้าโดยคําของเจ้าเอง  เจ้ าก็ รู ้หรอืวา่เราเป็นคนเข้มงวด
 เก ็บผลซ่ึงเรามิ ได้  ลงแรง และเก่ียวท่ีเรามิ ได้  หวา่น 23  ก็  เหตุ 
ไฉนเจ้ามิ ได้ ฝากเงนิของเราไว ้ท่ี ธนาคารเล่า เม่ือเรามาจะ
ได้รบัเงนิของเรากับดอกเบี้ยด้วย� 24  แล ้ วท ่านสัง่คนท่ียนื
อยู ่ท่ี น่ั นว ่า �จงเอาเง ินม ินาหน่ึงน้ันไปจากเขา  ให ้ แก่  คนที ่ 
มี  สิ บมิ นา � 25 (คนเหล่าน้ันบอกท่านวา่ �ท่านเจ้าข้า เขามี 
สิ บมินาแล้ว�) 26 �เราบอกเจ้าทัง้หลายวา่  ทุ กคนท่ี มี  อยู ่ 
แล ว้จะเพิม่เติมใหเ้ขาอกี  แต่  ผู้  ท่ี  ไม่มี  แม้ว ่าซ่ึงเขามี อยู ่น้ันจะ
ต้องเอาไปจากเขา 27 ฝ่ายพวกศั ตรู ของเราท่ี ไม่ ต้องการให้
เราครอบครองเขาน้ัน จงพาเขามาท่ี น่ี และฆ่าเสียต่อหน้า
เรา� �

การเสด็จเข้ามาอยา่งผู้ มีชยั (มธ 21:1-11; มก 11:1-
11; ยน 12:12-19)

28 เม่ือพระองค์ตรสัคําเหล่าน้ันแล้ว  พระองค์ ทรงดําเนิน
นํา หน้า เขา ไป จะ ขึ้น ไป ยงั กรุง เยรูซาเล็ม 29 ต่อ มา เม่ือ
พระองค์เสด็จมาใกล้ หมู่ บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานี
บนภูเขาซ่ึงเรยีกวา่ มะกอกเทศ  พระองค์ ทรงใช้สาวกสอง
คนของพระองค์ ไป 30 สัง่วา่ �จงเข้าไปในหมู่บ้านท่ี อยู ่ ตรง
หน้า เม่ือเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหน่ึงผูกอยู่  ท่ี ยงัไม่เคย
มีใครขึ้นขี่ เลย จงแก้มันจูงมาเถิด 31 ถ้ามี ผู้ ใดถามท่านวา่
�ท่านแก้มันทําไม� จงบอกเขาวา่ �เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงประสงค์ลูกลาน้ี� � 32 สาวกท่ี รบัใช ้น้ันได้ไปพบ
เหมือนท่ี พระองค์ ตรสัแก่เขาแล้ว 33 เม่ือเขากําลังแก้ลูกลา
น้ัน พวกเจ้าของก็ถามเขาวา่ �ท่านแก้ลูกลาทําไม� 34 ฝ่าย
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เขาตอบวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลาน้ี� 35  
แล ้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเส้ือของตนปูลง
บนหลังลา และเชญิพระเยซูขึ้นทรงลาน้ัน 36 เม่ือพระองค์
เสด็จไป เขาทัง้หลายก็เอาเส้ือผ้าของตนปูลงตามหนทาง
37 เม่ือพระองค์เสด็จมาใกล้ ท่ี ซ่ึงจะลงไปจากภูเขามะกอก
เทศ แล้ว  เหล่ า สาวก ทุก คน มี ความ เปรม ปร ีดิ ์เพราะ บร
รดามหกิจซ่ึงเขาได้ เห ็นน้ัน จึงเริม่สรรเสรญิพระเจ้าเสียง
ดัง 38  วา่ � ขอให ้ พระมหากษัตรยิ ์ ผู้  ท่ี เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงพระเจรญิ จงมี สันติ สุขในสวรรค์
และทรงสงา่ราศีในท่ี สูงสุด � 39 ฝ่ายฟาร ิสี บางคนในหมู่
ประชาชนน้ันทูลพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า จงหา้มเหล่า
สาวกของท่าน� 40  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกท่าน
ทัง้หลายวา่ ถึงคนเหล่าน้ีจะน่ิงเสีย ศิลาทัง้หลายก็ยงัจะส่ง
เสียงรอ้งทั นที �

ทรงกันแสงเพราะกรุงเยรูซาเล็ม ( ลก 13:34-35)
41 ครัน้พระองค์เสด็จมาใกล้ทอดพระเนตรเหน็กรุงแล้ว

 ก็ กันแสงสงสารกรุงน้ัน 42 ตร ัสว ่า �ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง  รู ้
ในกาลวนัน้ี วา่  สิ ่งอะไรจะให ้สันติสุข  แต่  เดีย๋วน้ี  สิ ่งน้ันบัง
ซ่อนไวจ้ากตาของเจ้าแล้ว 43 ด้วยวา่เวลาจะมาถึงเจ้า เม่ือ
ศั ตรู ของเจ้าจะก่อเชงิเทินต่อสู้ เจ้า และล้อมขังเจ้าไว ้ทุ  กด 
้าน 44  แล ว้จะเหวีย่งเจ้าลงใหร้าบบนพื้นดิน กั บลู กทัง้หลาย
ของเจ้าซ่ึงอยู่ในเจ้า และเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทั บก ัน
ไว้ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ ได้  รู ้เวลาท่ี พระองค์ เสด็จมา
เยีย่มเจ้า�

ทรงชาํระพระวหิารอกี (มธ 21:12-16; มก 11:15-18;
ยน 2:13-17)
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45 ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระว ิหาร  แล ้วทรงเริม่ขับ
ไล่คนทัง้หลายท่ี ซ้ือขายอยู ่น้ัน 46 ตรสัแก่เขาวา่ � มี พระ
วจนะเขียนไว ้วา่ �นิเวศของเราเป็นนิเวศสําหรบัอธษิฐาน�
 แต่  เจ้ าทัง้หลายมากระทําให ้เป็น �ถ้ําของพวกโจร� � 47  
พระองค์ ทรงสัง่สอนในพระวหิารทุกวนั  แต่ พวกปุโรหติใหญ่
พวกธรรมาจารย์ และคนสําคัญของพลเมืองได้หาชอ่งท่ีจะ
ประหารพระองค์ เสีย 48  แต่ เขาไม่พบชอ่งทางท่ีจะกระทํา
อะไรได้ เพราะวา่คนทัง้ปวงชอบฟังพระองค์ มาก 

20
พวกธรรมาจารย์ถามเก่ียวกับสิทธิอาํนาจของพระเยซู

(มธ 21:23-27; มก 11:27-33)
1 ต่อมาวนัหน่ึงเม่ือพระองค์กําลังทรงสัง่สอนคนทัง้ปวง

ใน พระ วหิาร และ ประกาศ ข่าว ประเสรฐิ พวก ปุโรหติ ใหญ่
พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ มาพบพระองค์ 2 และทูล
พระองค์ วา่ �จงบอกพวกเราเถิด ท่านกระทําการเหล่าน้ี
โดยสิทธิอนัใด หรอืใครให ้สิทธ ิ น้ี  แก่  ท่าน � 3  พระองค์ ตรสั
ตอบเขาวา่ �เราจะถามท่านทัง้หลายสักข้อหน่ึ งด ้วย จง
ตอบเราเถิด 4 คื อบ ัพติศมาของยอหน์น้ันมาจากสวรรค์
หรอืมาจากมนษุย�์ 5 เขาจึงปรกึษากั นว ่า �ถ้าเราจะวา่
�มาจากสวรรค์� ท่านจะถามวา่ � เหตุ ไฉนท่านจึงไม่เชื่อ
ยอหน์เล่า� 6  แต่ ถ้าเราจะวา่ �มาจากมนษุย�์ คนทัง้ปวงก็
จะเอาหนิขวา้งเรา เพราะเขาทัง้หลายถื อก ั นว ่ายอหน์เป็น
ศาสดาพยากรณ์� 7 เขาจึงตอบวา่เขาไม่ทราบวา่มาจาก
ไหน 8  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราจะไม่บอกท่านทัง้หลาย
เหมือนกั นว ่า เรากระทําการเหล่าน้ีโดยสิทธอินัใด�

คําอุปมาเก่ียวกับคนเชา่สวนท่ี ชัว่รา้ย (อสย 5:1-7; มธ
21:33-46; มก 12:1-12)
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9  แล ้วพระองค์ตัง้ต้นตรสัคําอุปมาให้คนทัง้หลายฟั งด ัง
ต่อไปน้ี วา่ �ย ังม ีชายคนหน่ึงได้ทําสวนองุน่และให้ชาวสวน
เชา่  แล้วก็ ไปเมืองไกลเสียชา้นาน 10 เม่ือถึงเวลาแล้วจึงใช ้
ผู้รบัใช ้คนหน่ึงไปหาคนเชา่สวนเหล่าน้ัน เพื่อเขาทัง้หลาย
จะได้มอบผลจากสวนองุน่แก่เขาบ้าง  แต่ คนเชา่สวนน้ัน
ได้ เฆ่ียนตี  ผู้รบัใช ้คนน้ันและไล่ ให ้ กล ับไปมือเปล่า 11  แล ้ว
เจ้าของสวนจึงใช ้ผู้รบัใช ้ อ ีกคนหน่ึง  แต่ คนเชา่สวนได้ เฆ่ียน
ตี และทําการน่าอปัยศต่างๆแก่ ผู้รบัใช ้น้ันด้วย และได้ ไล่  
ให ้ กล ับไปมือเปล่า 12  แล ้วเจ้าของสวนจึงใช ้คนที ่สามไป
และคนเชา่สวนน้ั นก ็ ทําให ้เขาบาดเจ็บ  แล ้วผลักไสออกไป
13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน่จึงวา่ �เราจะทําอยา่งไรดี เราจะ
ใช ้บุ ตรชายท่ีรกัของเราไป เม่ือเหน็บุตรน้ันพวกเขาคงจะ
เคารพนับถือ� 14  แต่ พวกคนเชา่สวนเม่ือเหน็บุตรน้ั นก ็
ปรกึษากั นว ่า �คนน้ีแหละเป็นทายาท มาเถิด  ให ้เราฆ่าเขา
เสีย เพื่อมรดกจะตกกับเรา� 15  แล ้วเขาก็ ผล ั กบ ุตรน้ันออก
ไปนอกสวนองุน่ฆ่าเสีย  เหตุ ฉะน้ันเจ้าของสวนองุน่จะทํา
อยา่งไรกับเขาเหล่าน้ัน 16 ท่านจะมาฆ่าคนเชา่สวนเหล่า
น้ันเสีย  แล ้วจะเอาสวนองุน่น้ันให ้ผู้ อื่นเชา่� คนทัง้หลาย
เม่ือได้ยนิดังน้ันจึงวา่ �ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ัน
เลย� 17 ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่ งด เูขาและตร ัสว ่า � เหตุ ฉะน้ัน
พระวจนะซ่ึงเขียนไวน้ั้นหมายความอยา่งไรกันซ่ึงวา่ �ศิลา
ซ่ึงชา่งก่อได้ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว�
18  ผู้ ใดล้ มท ับศิ ลาน ้ัน  ผู้ น้ันจะต้องแตกหกัไป  แต่ ศิ ลาน ้ันจะ
ตกทับผู้ ใด  ก็ จะบดขยี ้ผู้ น้ันจนแหลกเป็นผุยผง�

คําถามเก่ียวกับการส่งส่วย
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19 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญ่และพวกธรรมาจารย ์รู ้อยู ่ วา่  
พระองค์  ได้ ตรสัคําอุปมาน้ันกระทบพวกเขาเอง จึงอยากจะ
จับพระองค์ในเวลาน้ันแต่เขากลัวประชาชน 20 เขาจึงตาม
ดู พระองค์ และใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมไป
สอดแนม หวงัจะจับผิดในพระดํารสัของพระองค์ เพื่อจะ
มอบพระองค์ ไว ้ในอาํนาจและอาชญาของเจ้าเมือง 21 คน
เหล่าน้ันจึงทูลถามพระองค์ วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้
หลายทราบอยู ่วา่ ท่านกล่าวและสัง่สอนล้วนแต่ความจรงิ
และมิ ได้ เลือกหน้าผู้ ใด  แต่ สัง่สอนทางของพระเจ้าจรงิๆ
22 การท่ีจะส่งส่วยให ้แก่  ซี  ซาร ์น้ันถูกต้องตามพระราชบัญญั 
ติ  หรอืไม่ � 23 ฝ่ายพระองค์ทรงหยัง่รู ้อุ บายของเขาจึงตรสั
แก่เขาวา่ �ท่านทัง้หลายทดลองเราทําไม 24 จงให้เราดู
เงนิตราเหรยีญหน่ึงเถิด  รู ปและคําจารกึน้ีเป็นของใคร�
เขาทูลตอบวา่ �ของซี ซาร ์� 25  แล ้วพระองค์ตรสักับเขาวา่
�ของของซี ซาร ์จงถวายแก่ ซี  ซาร ์และของของพระเจ้าจง
ถวายแด่ พระเจ้า � 26 คนเหล่าน้ันจับผิดในพระดํารสัของ
พระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ ได้ และเขาก็ประหลาดใจใน
พระดํารสัตอบของพระองค์จึงน่ิงไป

ทรง ตอบ พวก สะ ดู สี  เก ่ีย วกับ การ เป็น ขึ้น มา อกี (มธ
22:23-33; มก 12:18-27)

27 ย ังม ีพวก สะ ดู สี บาง คน มา หา พระองค์ ซ่ึง เขา ทัง้
หลายวา่การฟ้ืนขึ้นมาจากความตายน้ันไม่ มี เขาจึงทูลถาม
พระองค์ 28  วา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ข้าพเจ้า
ทัง้หลายไว ้วา่ �ถ้าชายผู้ใดตายและมี ภรรยา  แต่  ไม่มี  บุตร 
 ก็  ให ้น้องชายรบัพี่ สะใภ้ น้ันไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อ สืบ
เชื้อสายของพี่ชายไว�้ 29 ย ังม ี พี่ น้องผู้ชายเจ็ดคน  พี่  หวัปี  
มี ภรรยาแล้ วก ็ตายไม่ มี  บุตร 30  แล ้ วน ้องท่ีสองก็รบัหญิงน้ัน
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เป็นภรรยา  แล ้วเขาก็ตายไม่ มี  บุตร 31  ท่ี สามน้ั นก ็รบัหญิง
น้ันเป็นภรรยา ทัง้เจ็ดคนก็เหมือนกันไม่ มี  บุตร  แล้วก็  ตาย 
32  ท่ี สุดผู้หญิงน้ั นก ็ตายด้วย 33  เหตุ  ฉะน้ัน ในว ันที ่จะฟ้ืน
ขึ้นมาจากความตาย หญิงน้ันจะเป็นภรรยาของใคร ด้วย
นางได้เป็นภรรยาของชายทัง้เจ็ดน้ันแล้ว� 34  พระเยซู ตรสั
ตอบเขาวา่ �คนในโลกน้ี มี การสมรสกัน และยกใหเ้ป็นสามี
ภรรยากัน 35  แต่ เขาเหล่าน้ั นที ่สมควรจะลุถึงโลกหน้า และ
ลุถึงการฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย  ไม่มี การสมรสกัน หรอืยก
ใหเ้ป็นสามีภรรยากัน 36 และเขาจะตายอกีไม่ ได้ เพราะเขา
เป็นเหมือนทูตสวรรค์ เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยวา่เป็นลูก
แหง่การฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย 37  แต่  คนที ่ตายจะถูก
ชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ น้ัน โมเสสก็ยงัได้สําแดงในเรือ่งพุ่ม
ไม้ คือท่ี ได้ เรยีกองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่ �เป็นพระเจ้าของอบั
ราฮมั เป็นพระเจ้าของอิสอคั และเป็นพระเจ้าของยาโคบ�
38  พระองค์  มิได้ ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย  แต่ ทรงเป็น
พระเจ้าของคนเป็น ด้วยวา่จําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็น
อยู�่

พวกธรรมาจารย ์ไม่ สามารถท่ีจะตอบพระเยซู ได้ (มธ
22:41-46; มก 12:35-37)

39 ธรรมาจารย์บางคนจึงทูลวา่ � อาจารย ์ เจ้าข้า ท่านพูด
ดี แล้ว � 40 หลังจากน้ันพวกเขาก็ ไม่  กล ้าจะทูลถามพระองค์
ต่อไปอกี 41  พระองค์ จึงตรสัถามเขาวา่ � ท่ี คนทัง้หลายวา่
พระครสิต์ทรงเป็นบุตรของดาวดิน้ันเป็นได้ อยา่งไร 42 ด้วย
วา่ท่านดาวดิเองได้ กล ่าวไว้ในหนังสือสดุ ดี  วา่ � องค์ พระผู้
เป็นเจ้าตรสักับองค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ จงน่ังท่ี
ขวามือของเรา 43 จนกวา่เราจะกระทําให ้ศัตรู ของท่านเป็น
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แท่นรองเท้าของท่าน� 44  ดาว ิดยงัได้ทรงเรยีกท่านวา่เป็น
องค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาว ิดอย ่างไรได้�

 พระเยซู ทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36;
มก 12:38-40;  ลก 11:37-54)

45 เม่ือคนทัง้หลายกําลังฟังอยู่  พระองค์ จึงตรสักับเหล่า
สาวกของพระองค์ วา่ 46 �จงระวงัพวกธรรมาจารย ์ให ้ ดี  ผู้  
ท่ี ชอบสวมเส้ือยาวเดินไปมา ชอบให้คนคํานับกลางตลาด
ชอบน่ังท่ีสูงในธรรมศาลาและท่ีอ ันม ี เกียรติ ในการเล้ียง
47 เขารบิเอาเรอืนของหญิ งม ่าย และอธษิฐานโออ้วดเสีย
ยดืยาว เขาทัง้หลายน้ันจะได้รบัพระอาชญามากยิง่ขึ้น�

21
เงนิถวายของหญิ งม ่าย (มก 12:41-44)

1  พระองค์ เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเหน็คนมั ่งม ีทัง้
หลายนําเงนิมาใส่ในตู้ เก ็บเงนิถวาย 2  พระองค์ ทอดพระ
เนตรเหน็หญิ งม ่ายคนหน่ึงเป็นคนจนนําเหรยีญทองแดง
สองอนัมาใส่ ด้วย 3  พระองค์ ตร ัสว ่า �เราบอกความจรงิแก่
ท่านทัง้หลายวา่ หญิ งม ่ายจนคนน้ี ได้  ใส่  ไว ้มากกวา่คนทัง้
ปวงน้ี 4 เพราะวา่คนทัง้ปวงน้ี ได้ เอาเงนิเหลือใช้ของเขามา
ใส่ถวายแด่ พระเจ้า  แต่  ผู้ หญิงน้ีขัดสนท่ี สุด ยงัได้เอาเง ินที ่ 
มี  อยู ่สําหรบัเล้ียงชวีติของตนมาใส่จนหมด�

ทรงเทศนาท่ี ภู เขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)
5 เม่ือบางคนพูดชมพระวหิารวา่ได้ตกแต่งไว้ด้วยศิลา

งามและเครือ่งถวาย  พระองค์ จึงตร ัสว ่า 6 � สิ ่งเหล่าน้ี ท่ี 
ท่านทัง้หลายเหน็ วนัหน่ึงศิลาท่ีซ้อนทั บก ันอยู ่ท่ีน่ี ซ่ึงจะไม่ 
ถู กทําลายลงก็ หามิได้ � 7 เขาทัง้หลายทูลถามพระองค์ วา่ 



ลู กา 21:8 lxxxvii ลู กา 21:19

�พระอาจารย ์เจ้าข้า  เหตุการณ์  เหล่าน้ี จะบังเกิดขึ้นเม่ือไร  
สิ ่งไรเป็นหมายสําคัญวา่การณ์ทัง้ปวงน้ีจวนจะบังเกิดขึ้น�

เส้นทางของคนยุ คน ี้ (มธ 24:4-14)
8  พระองค์ จึงตร ัสว ่า �ระวงัให ้ดี อยา่ให ้ผู้ ใดล่อลวงท่าน

ให ้หลง ด้วยวา่จะมีหลายคนมาต่างอา้งนามของเราและ
วา่ �เราเป็นพระครสิต์� และวา่ �เวลาน้ันใกล้ เข ้ามาแล้ว�
ท่านทัง้หลายอยา่ตามเขาไปเลย 9 เม่ือท่านทัง้หลายจะ
ได้ยนิถึงการสงครามและการจลาจล อยา่ตกใจกลัว เพราะ
วา่สิง่เหล่าน้ันจําต้องเกิดขึ้ นก ่อน  แต่  ท่ี สุดปลายยงัจะไม่
มาทั นที � 10  แล ้วพระองค์ตรสัแก่เขาวา่ � � ประชาชาติ จะ
ลุกขึ้นต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร �
11 ทัง้จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในท่ี ต่างๆ และจะเกิ ดก ันดาร
อาหารและโรคระบาดอยา่งรา้ยแรง และจะมี ความวบิัติ อนั
น่ากลัว และหมายสําคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์ 12  แต่ ก่อน
เหตุ การณ์  เหล่ าน้ันเขาจะจั บท ่านไว้ และจะข่มเหงท่านและ
มอบท่านไวใ้นธรรมศาลาและในคุก และพาท่านไปต่อหน้า
กษั ตร ิย์และเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 13 การน้ันจะ
เกิดแก่ท่านเพื่อท่านจะได้เป็นพยาน 14  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้
หลายต้องปลงใจไว ้วา่ จะไม่คิดนึ กก ่อนวา่จะแก้ตัวอยา่งไร
15 ด้วยวา่เราจะใหป้ากและปัญญาแก่ ท่าน ซ่ึงศั ตรู ทัง้หลาย
ของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่ ได้ 16  แม้แต่  บิ ดามารดา
ญาติ พี่ น้องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะ
ฆ่าบางคนในพวกท่านเสีย 17 คนทัง้ปวงจะเกลียดชงัท่าน
เพราะเหตุนามของเรา 18  แต่ ผมของท่านสักเส้นหน่ึงจะ
เสียไปก็ หามิได้ 19 ท่านจะได้ ช ีวติรอดโดยความอดทนของ
ท่าน
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การทําลายกรุงเยรูซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก
13:14-23)

20 เม่ือ ท่าน เหน็ กองทัพ ทัง้ หลาย มา ตัง้ ล้อม รอบ กรุง
เยรูซาเล็ม เม่ือน้ันจงรู ้วา่ว ิบั ติ ของกรุงน้ั นก ็ ใกล้  เข ้ามาแล้ว
21 เวลาน้ันให ้ผู้  ท่ีอยู ่ในแควน้ยูเดียหนีไปยงัภูเขาและผู้ ท่ี
อยู ่ในกรุงให้ออกไป และผู้ ท่ีอยู ่บ้านนอกอยา่ให ้เข ้ามาใน
กรุง 22 เพราะวา่เวลาน้ันเป็ นว ันแหง่การแก้แค้นเพื่อจะ
ให ้สิ ่งสารพัดท่ี เข ียนไว้น้ันสําเรจ็ 23  แต่ ในวนัเหล่าน้ั นว ิบั 
ติ  แก่ หญิงท่ี มีครรภ์ หร ือม ีลู กอ ่อนกินนมอยู่ เพราะวา่จะมี 
ความทุกข์ รอ้นใหญ่หลวงบนแผ่นดิน และจะทรงพระพิโรธ
แก่พลเมือง น้ี 24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูก
กวาดเอาไปเป็นเชลยทั ่วท ุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะ
เหยยีบยํ่ากรุงเยรูซาเล็ม จนกวา่เวลากําหนดของคนต่าง
ชาติน้ันจะครบถ้ วน 

การ เสด็จ กลับ มา ด้วย สงา่ ราศี ของ พระ ครสิต์ (มธ
24:29-31; มก 13:24-27)

25 จะมีหมายสําคัญท่ี ดวงอาทิตย ์  ท่ี  ดวงจันทร ์ และ ท่ี
ดวงดาวทัง้ปวง และบนแผ่นดิ นก ็จะมี ความทุกข์ รอ้นตาม
ชาติ ต่างๆ ซ่ึ งม ี ความฉงนสนเท่ห ์เพราะเสียงกึ กก ้องของ
ทะเลและคล่ืน 26  จิ ตใจมนษุย ์ก็ จะสลบไสลไปเพราะความ
กลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงจะบังเกิดในโลก  
ด้วยวา่ �บรรดาสิง่ท่ี มี อาํนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน
ไป� 27 เม่ือน้ันเขาจะเหน็บุตรมนษุย์เสด็จมาในเมฆ ทรง
ฤทธานุภาพและสงา่ราศี เป็นอนัมาก 28 เม่ือเหตุ การณ์ ทัง้
ปวงน้ีเริม่จะบังเกิดขึ้นน้ัน จงยดืตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วย
การไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว�
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คําอุปมาเก่ียวกับต้นมะเด่ือ (มธ 24:32-33; มก 13:28-
29)

29  พระองค์ ตรสัคําอุปมาแก่เขาวา่ � จงดู ต้นมะเด่ือและ
ต้นไม้ทัง้ปวงเถิด 30 เม่ือผลิใบออกแล้ว ท่านทัง้หลายก็ เห 
็นและรู ้อยู ่เองวา่ฤดูรอ้นจวนจะถึงแล้ว 31 เชน่น้ันแหละ
เม่ือท่านทัง้หลายเหน็เหตุ การณ์  เหล่ าน้ันเกิดขึ้น  ก็  ให ้ รู ้วา่
อาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว 32 เราบอกความจรงิ
แก่ท่านทัง้หลายวา่ คนในชัว่อายุ น้ี จะไม่ล่วงลับไปจนกวา่สิง่
ทัง้ปวงน้ีจะสําเรจ็ 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป  แต่ ถ้อยคําของ
เราจะสูญหายไปหามิ ได้  เลย 

จงเฝ้าระวงัและอธษิฐาน
34  แต่ จงระวงัตัวให ้ดี  เกล ือกวา่ในเวลาหน่ึงเวลาใดใจ

ของท่านจะล้นไปด้วยอาการกินและด่ืม และด้วยการเมา
และด้วยคิ ดก ังวลถึงชีว ิตน ้ี  แล ้วเวลาน้ันจะมาถึงท่านโดย
ไม่ทั นร ู้ ตัว 35 เพราะวา่วนัน้ันจะมาดุ จบ ่วงแรว้ถึงคนทัง้
ปวงท่ี อยู ่ทัว่พื้นแผ่นดินโลก 36  เหตุ ฉะน้ันจงเฝ้าระวงัและ
อธษิฐานอยู ่ทุกเวลา เพื่อท่านทัง้หลายสมควรท่ีจะพ้นเหตุ 
การณ์ ทัง้ปวงซ่ึงจะบังเกิดมาน้ัน และจะยนือยู่ต่อหน้าบุตร
มนษุย ์ได้ � 37 กลางวนัพระองค์ทรงสัง่สอนในพระว ิหาร 
และกลางคื นก ็เสด็จออกไปประทั บท ่ี ภู เขาชื่อมะกอกเทศ
38 คนทัง้ปวงก็มาหาพระองค์ในพระวหิารแต่ เชา้ตรู ่เพื่อจะ
ฟังพระองค์

22
 ยู ดาสตกลงวา่จะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก

14:10-11)
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1 เทศกาลเล้ียงขนมปังไรเ้ชื้อท่ีเรยีกวา่ปัสกามาใกล้ แล้ว 
2 พวกปุโรหติใหญ่กับพวกธรรมาจารย์หาชอ่งทางวา่เขา
จะฆ่าพระองค์ ได้  อยา่งไร เพราะเขากลัวประชาชน 3 ฝ่าย
ซาตานเข้าดลใจยูดาสท่ีเรยีกวา่อสิคารโิอทท่ีนับเข้าในพวก
สาวกสิบสองคน 4  ยู ดาสได้ไปปรกึษากับพวกปุโรหติใหญ่
และพวกนายทหารวา่ จะทรยศพระองค์ ให ้เขาได้ด้วยวธิ ีใด 
5 คนเหล่าน้ันดี ใจ และตกลงกับยูดาสวา่จะให ้เงนิ 6  ยู ดา
สจึงให ้สัญญา และคอยหาโอกาสท่ีจะทรยศพระองค์ ให ้ แก่ 
เขาเม่ือวา่งคน

การเตรียมสําหรบังานเล้ียงปัสกา (มธ 26:17-19; มก
14:12-16)

7 พอ ถึง ว ันก ินข นม ปัง ไร ้เชื้อ เม่ือ เขา ต้อง ฆ่า ลูก แกะ
สําหรบัปัสกา 8  พระองค์ จึงทรงใช้เปโตรและยอหน์ไปสัง่
วา่ �จงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทัง้หลายกิน� 9 เขาทูล
ถามพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์
ทัง้หลายจัดเตรยีมท่ี ไหน � 10  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � 
ดู  เถิด เม่ือท่านเข้าไปในกรุ งก ็จะมีชายคนหน่ึงทูนหม้อน้ํา
มาพบท่าน เขาจะเข้าไปเรอืนไหน จงตามเขาไปในเรอืน
น้ัน 11 จงพู ดก ับเจ้าของเรอืนวา่ �พระอาจารย ์ให ้ถามท่าน
วา่ �หอ้งท่ีเราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้น้ันอยู ่
ท่ีไหน � � 12  เจ้ าของเรอืนจะชี ้ให ้ท่านเหน็หอ้งใหญ่ชัน้บน
ท่ีตกแต่งไว ้แล้ว  ท่ี น่ันแหละจงจัดเตรยีมไว ้เถิด � 13 เขาทัง้
สองจึงไปและพบเหมือนคําท่ี พระองค์  ได้ ตรสัแก่ เขา  แล ้วได้
จัดเตรยีมปัสกาไว ้พรอ้ม 

การเล้ียงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
14 เม่ือถึงเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยพรอ้ม

กับอคัรสาวกสิบสองคน 15  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �เรามี
ความปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะกินปัสกาน้ีกับพวกท่าน ก่อน
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เราจะต้องทนทุกข์ ทรมาน 16 ด้วยเราบอกท่านทัง้หลายวา่
เราจะไม่กินปัสกาน้ี อ ีกจนกวา่จะสําเรจ็ในอาณาจักรของ
พระเจ้า� 17  พระองค์ ทรงหยบิถ้วย ขอบพระคุณแล้วตร ั
สว ่า �จงรบัถ้วยน้ี แบ ่ งก ันด่ืม 18 เพราะเราบอกท่านทัง้
หลายวา่ เราจะไม่ด่ื มน ้ําองุน่จากเถาองุน่ต่อไปอกีจนกวา่
อาณาจักรของพระเจ้าจะมา�

ทรงประทานพิธีศีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-
25; 1 คร 11:23-26)

19  พระองค์ ทรงหยบิขนมปัง ขอบพระคุณแล้วหกัส่งให ้
แก่ เขา ทัง้หลายตร ัสว ่า � น่ี เป็นกายของเรา ซ่ึง ได้ ให ้สํา
หร ับท ่านทัง้หลาย จงกระทําอยา่งน้ี ให ้เป็ นที ่ระลึกถึงเรา�
20 เม่ือรบัประทานแล้ว จึงทรงหยบิถ้วยกระทําเหมือนกันตร ั
สว ่า �ถ้วยน้ีเป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหติของเราซ่ึงเท
ออกเพื่อท่านทัง้หลาย

อคัรสาวกผู้ หน ่ึงจะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก
14:18-21; ยน 13:18-30)

21  แต่  ดู  เถิด มือของผู้ ท่ี จะทรยศเราก็ อยู ่กับเราบนโต๊ะ
22 เพราะบุตรมนษุยจ์ะเสด็จไปเหมือนได้ทรงดําร ิไว ้ แต่ ก่อน
แล้ว  แต่  วบิัติ  แก่  ผู้ น้ั นที ่ทรยศพระองค์� 23  เหล่ าสาวกจึง
เริม่ถามกันและกั นว ่า จะเป็นใครในพวกเขาท่ีจะกระทําการ
น้ัน

ยากอบและยอหน์อยากเป็นใหญ่
24  มี การเถียงกันด้วยวา่จะนับวา่ใครในพวกเขาเป็นใหญ่ 

ท่ีสุด 25  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ � กษัตรยิ ์ของคนต่างชาติ
ยอ่มเป็นเจ้าเหนือเขา และผู้ ท่ี  มี อาํนาจเหนือเขาน้ัน เขา
เรยีกวา่เจ้าบุญนายคุ ณ 26  แต่ พวกท่านจะหาเป็นอยา่งน้ัน
ไม่  ผู้ ใดในพวกท่านท่ี เป็นใหญ่  ท่ีสุด  ให ้ ผู้ น้ันเป็นเหมือนผู้
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เล็กน้อยท่ี สุด และผู้ใดเป็นนาย  ให ้ ผู้ น้ันเป็นเหมือนคนรบั
ใช้ 27 ด้วยวา่ใครเป็นใหญ่ กวา่  ผู้  ท่ี เอนกายลงรบัประทาน
หรอืผู้ รบัใช ้ ผู้  ท่ี เอนกายลงรบัประทานมิ ใช ่ หรอื  แต่ วา่เราอยู่
ท่ามกลางท่านทัง้หลายเหมือนผู้ รบัใช ้

อคัรสาวกจะพิพากษาพวกอสิราเอลในอาณาจักรของ
พระเจ้า

28 ฝ่าย ท่าน ทัง้ หลาย เป็น คน ท่ี ได้  อยู ่กับ เรา ใน เวลา
ท่ี เรา ถูก ทดลอง 29 และ พระ บิดา ของ เรา ได้ ทรง จัด
เตรยีมอาณาจักรมอบให ้แก่ เราอยา่งไร เราก็จะจัดเตรยีม
อาณาจักรมอบให ้แก่ ท่านทัง้หลายเหมือนกัน 30 คือท่านทัง้
หลายจะกินและด่ื มท ่ี โต ๊ะของเราในอาณาจักรของเรา และ
จะน่ังบนท่ีน่ังพิพากษาพวกอสิราเอลสิบสองตระกูล�

ทรงพยากรณ์ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35;
มก 14:29-31)

31 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า � ซี  โมน  ซี โมนเอย๋  ดู  เถิด 
ซาตานได้ขอท่านไว้เพื่อจะฝัดรอ่นท่านเหมือนฝัดข้าวสาลี
32  แต่ เราได้อธษิฐานเผื่อตั วท ่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะ
ไม่ ได้  ขาด และเม่ือท่านได้หนักลับแล้ว จงชูกําลังพี่น้องทัง้
หลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  
เจ้าข้า ข้าพระองค์ พร ้อมแล้ วท ่ีจะไปกับพระองค์ ถึงจะต้อง
ติดคุกและถึงความตายก็ ดี � 34  พระองค์ ตร ัสว ่า �เปโตร
เอย๋ เราบอกท่านวา่วนัน้ีก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธวา่ไม่ รู ้จัก
เราถึงสามครัง้�

 เหล่ าสาวกออกไปพรอ้มกับคําทรงเตือน
35  พระองค์ จึงตรสัถามเหล่าสาวกวา่ �เม่ือเราได้ ใช ้ท่าน

ทัง้หลายออกไปโดยไม่ มี  ถุงเงนิ  ไม่มี  ยา่ม  ไม่มี รองเท้าน้ัน
ท่านขัดสนสิง่ใดบ้างหรอื� เขาทัง้หลายทูลตอบวา่ � ไม่ ขาด
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สิง่ใดเลย� 36  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ � แต่  เดีย๋วน้ี ใครมีถุง
เงนิให้เอาไปด้วย และยา่มก็ ให ้เอาไปเหมือนกัน และผู้ใดท่ี 
ไม่มี ดาบก็ ให ้ขายเส้ือคลุมของตนไปซ้ือดาบ 37 ด้วยเราบอก
ท่านทัง้หลายวา่ พระวจนะซ่ึงเขียนไว ้แล ้ วน ้ันต้องสําเรจ็ใน
เรา คือวา่ �ท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ ละเมิด � เพราะวา่
คําพยากรณ์ ท่ี เล็งถึงเราน้ันจะสําเรจ็� 38 เขาทูลตอบวา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า  ดู  เถิด  มี ดาบสองเล่ม�  พระองค์ ตรสักับเขา
วา่ �พอเสียที เถอะ �

 พระเยซู ในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-
42; ยน 18:1)

39 ฝ่าย พระองค์ เสด็จ ออก ไป ยงั ภูเขา มะกอก เทศ ตาม
เคย และ เหล่า สาวก ของ พระองค์ ก็ ตามพ ระ องค์ ไป ด้วย
40 เม่ือมาถึงท่ีน่ันแล้ว  พระองค์ ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �จง
อธษิฐานเพื่ อม ิ ให ้ เข ้า ในการทดลอง� 41  แล ้วพระองค์
ดําเนินไปจากเขาไกลประมาณขวา้งหนิตกและทรงคุกเข่า
ลงอธษิฐาน 42  วา่ �พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย  
ขอให ้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด  แต่  อยา่งไรก็ดี 
อยา่ให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์  แต่  ให ้เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค์ เถิด � 43  ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงจากสวรรค์มา
ปรากฏแก่ พระองค์ ชว่ยชูกําลังพระองค์ 44 เม่ือพระองค์ทรง
เป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิง่ปลงพระทัยอธษิฐาน พระเสโท
ของพระองค์เป็นเหมือนโลหติไหลหยดลงถึ งด ินเป็นเม็ด
ใหญ่ 45 เม่ือ ทรง อธษิฐาน เสรจ็ และ ลุก ขึ้น แล้ว  พระองค์ 
เสด็จมาถึงเหล่าสาวก พบเขานอนหลั บอย ู่ด้วยกําลังทุกข์ 
โศก 46  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �นอนหลับทําไม จงลุกขึ้น
อธษิฐานเพื่อท่านจะไม่ เข ้าในการทดลอง�
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 พระเยซู ทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก
14:43-50; ยน 18:3-11)

47  พระองค์ ตรสัยงัไม่ทันขาดคํา  ดู  เถิด  มี คนเป็ นอ ันมาก
และผู้ ท่ี  ชื่อวา่  ยู ดาส เป็นคนหน่ึงในสาวกสิบสองคนนําหน้า
เขามา  ยู ดาสเข้ามาใกล้ พระเยซู เพื่อจุบพระองค์ 48  แต่  พระ
เยซู ตรสัถามเขาวา่ � ยู ดาส ท่านจะทรยศบุตรมนษุย์ด้วย
การจุบหรอื� 49 เม่ือคนทัง้ปวงท่ี อยู ่รอบพระองค์ เห ็ นว ่า
จะเกิดเหตุอะไรต่อไป เขาจึงทูลถามพระองค์ วา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  ให ้เราเอาดาบฟันเขาหรอื� 50 และมีคนหน่ึงในเหล่า
สาวก  ได้ ฟันผู้ รบัใช ้คนหน่ึงของมหาปุโรหติ  ถู  กห ูข้างขวา
ของเขาขาด 51  แต่  พระเยซู ตร ัสว ่า �พอเสียที เถอะ �  แล 
้วพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนน้ันให้ เขาหาย 52 ฝ่ายพระ
เยซูตรสัแก่พวกปุโรหติใหญ่ พวกนายทหารรกัษาพระว ิหาร 
และพวกผู้ ใหญ่  ท่ี ออกมาจับพระองค์น้ั นว ่า �ท่านทัง้หลาย
เหน็เราเป็นโจรหรอืจึงถือดาบถือตะบองออกมา 53 เม่ือเรา
อยู่ กั บท ่านทัง้หลายในพระวิหารทุกๆวนั ท่านก็ มิได้ ยื่ นม ื
อออกจับเรา  แต่  เวลาน้ี เป็ นที ของท่านและเป็นอาํนาจแหง่
ความมืด�

 พระเยซู ทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57,
69-75; มก 14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18, 25-27)

54 เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหติ เปโตรติ
ดตามไปหา่งๆ 55 เม่ือเขาก่อไฟท่ีกลางลานบ้านและน่ังลง
ด้วยกันแล้ว เปโตรก็น่ังอยูท่่ามกลางเขา 56  มี  สาวใช ้คนหน่ึง
เหน็เปโตรน่ังอยู ่ใกล้  ไฟ จึงเพ่ งด ู แล ้ วว ่า �คนน้ี ได้  อยู ่กับผู้
น้ันด้วย� 57  แต่ เปโตรปฏิเสธพระองค์ วา่ � แม่  เอย๋ คนน้ัน
ข้าไม่ รูจั้ก � 58  สักครู ่ หน่ึง  มี  อ ีกคนหน่ึงเหน็เปโตรจึงวา่ � เจ้ 
าเป็นคนหน่ึงในพวกน้ันด้วย� เปโตรจึงวา่ �พ่อเอย๋  ข้าม ิ ได้  
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เป็น � 59  อยู ่มาประมาณอกีชัว่โมงหน่ึ งม ี อ ีกคนหน่ึงยนืยนั
แข็งแรงวา่ � แน่  แล้ว คนน้ี อยู ่กับเขาด้วย เพราะเขาเป็นชาว
กาลิลี� 60  แต่ เปโตรพูดวา่ �พ่อเอย๋  ท่ี ท่านวา่น้ันข้าไม่ รูเ้รือ่ง 
� เม่ือเปโตรกําลังพูดยงัไม่ทันขาดคํา ในทันใดน้ันไก่ ก็  ขัน 
61  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลี ยวด ูเปโตร  แล ้วเปโตรก็ระลึก
ถึงคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงพระองค์ ได้ ตรสัไว ้แก่ เขาวา่
�ก่อนไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครัง้� 62  แล ้วเปโตรก็
ออกไปข้างนอกรอ้งไห ้เป็นทุกข์  นัก 

 พระเยซู ทรงถูกเยาะเยย้และโบยตี (มธ 26:67-68; มก
14:65; ยน 18:22-23)

63 ฝ่ายคนท่ี คุ มพระเยซู ก็ เยาะเยย้โบยตี พระองค์ 64 และ
เม่ือเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์ แล้ว เขาจึงตบ
พระพักตร ์พระองค์ ถามพระองค์ วา่ �จงพยากรณ์เถอะวา่
ใครตบเจ้า� 65 และเขาพูดคําหมิน่ประมาทแก่ พระองค์  อ ีก
หลายประการ

 พระเยซู ต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน
18:19-24)

66ครั ้นร ุ่งเชา้พวกผู้ ใหญ่ ของพลเมืองกับพวกปุโรหติใหญ่
และพวกธรรมาจารย ์ได้ ประชุมกัน และเขาพาพระองค์ เข ้า
ไปในศาลสูงของเขา และพูดวา่ 67 �ถ้าท่านเป็นพระครสิต์
จงบอกเราเถิด�  แต่  พระองค์ ทรงตอบเขาวา่ �ถึงเราจะบอก
ท่าน ท่านก็จะไม่ เชื่อ 68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็จะไม่
ตอบเรา และจะไม่ปล่อยให้เราไป 69  แต่  ตัง้แต่  น้ี ไปบุตร
มนษุยจ์ะน่ังข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธาน ุภาพ � 70 คน
ทัง้ปวงจึงถามวา่ �ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรอื�  พระองค์ 
ตรสัแก่เขาวา่ � ก็ ท่านวา่แล้ วว ่าเราเป็น� 71 เขาทัง้หลายจึง
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วา่ �เราต้องการพยานอะไรอกีเล่า เพราะวา่พวกเราได้ยนิ
จากปากของเขาเองแล้ว�

23
 พระเยซู ต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน

18:28-38)
1 เขาทัง้ปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปีลาต 2 และเขา

เริม่ ฟ้องพระองค์ วา่ �เราได้พบคนน้ี ยุ ยงชนชาติของเรา
และหา้มมิ ให ้ส่งส่วยแก่ ซี  ซาร ์และวา่ตัวเองเป็นพระครสิต์ 
กษัตรยิ ์ องค์  หน่ึง � 3  ปี ลาตจึงถามพระองค์ วา่ �ท่านเป็นกษั 
ตร ิย์ของพวกยวิหรอื�  พระองค์ ตรสัตอบท่านวา่ � ก็ ท่านวา่
แล้ วน ่ี� 4  ปี ลาตจึงวา่แก่พวกปุโรหติใหญ่กับประชาชนวา่
�เราไม่ เห ็ นว ่าคนน้ี มีความผิด � 5 เขาทัง้หลายยิง่กล่าวแข็ง
แรงวา่ �คนน้ี ยุ ยงพลเมืองให ้วุน่วาย และสัง่สอนทัว่ตลอด
ยูเดีย  ตัง้แต่  กาล ิลีจนถึงท่ี น่ี �

 พระเยซู ต่อหน้าเฮโรด
6 เม่ือปีลาตได้ยนิถึงแควน้กาลิลี ท่านจึงถามวา่คนน้ีเป็น

ชาวกาลิลี หรอื 7 เม่ือทราบแล้ วว ่าพระองค์ทรงเป็นคนอยูใ่น
ท้องท่ีของเฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด  ผู้ กําลังอยู่
ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลาน้ัน 8 เม่ือเฮโรดได้ เห ็นพระเยซู ก็  
มีความยนิดี  มาก ด้วยนานมาแล้ วท ่านอยากจะพบพระองค์
เพราะได้ยนิถึงพระองค์หลายประการ และหวงัวา่คงจะได้ 
เห ็นพระองค์ทําการอศัจรรย ์บ้าง 9 ท่านจึงซักถามพระองค์
เป็นหลายข้อ  แต่  พระองค์ หาทรงตอบประการใดไม่ 10 ฝ่าย
พวกปุโรหติใหญแ่ละพวกธรรมาจารย ์ก็ ยนืขึ้นฟ้องพระองค์ 
แข ็งแรงมาก 11 เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทํา ต่อ
พระองค์ อยา่ง ดู หมิน่  เยาะ เยย้ เอา เส้ือ ท่ี งาม ยิง่ สวม ให ้
พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอกี 12 ฝ่ายปีลาตกับเฮโรด
คืนดีกันในวนัน้ัน ด้วยแต่ก่อนเป็นศั ตรู  กัน 
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 พระเยซู ทรงถูกปรบัโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก
15:6-15; ยน 18:39-40)

13  ปี ลา ต จึง สัง่ พวก ปุโรหติ ใหญ่ พวก ขุนนาง และ
ประชาชนใหป้ระชุมพรอ้มกัน 14 จึงกล่าวแก่เขาวา่ �ท่านทัง้
หลายได้พาคนน้ีมาหาเราฟ้องวา่เขาได้ ยุ ยงประชาชน  ดู  เถิด 
เราได้สืบถามต่อหน้าท่านทัง้หลาย และไม่ เห ็ นว ่าคนน้ี มี 
ความผิดในข้อท่ีท่านทัง้หลายฟ้องเขาน้ัน 15 และเฮโรดก็ ไม่  
เห ็ นว ่าเขามีความผิดด้วย เพราะเราได้ส่งพวกท่านทัง้หลาย
ไปหาเฮโรด  ดู  เถิด คนน้ี ไม่ได้ ทําผิดอะไรซ่ึงสมควรจะมีโทษ
ถึงตาย 16  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือเราเฆ่ียนเขาแล้ว เราก็จะปล่อย
เสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหน่ึงให้เขาทัง้หลายใน
เทศกาลเล้ียง น้ัน� 18  แต่ คนทัง้ปวงรอ้งขึ้นพรอ้มกั นว ่า
�กําจัดคนน้ี เสีย และจงปล่อยบารบับัสให้เราเถิด� 19 (บา
รบับั สน ัน้ติดคุกอยูเ่พราะก่อการจลาจลท่ี เก ิดขึ้นในกรุงและ
การฆาตกรรม� 20 ฝ่ายปีลาตย ังม ีน้ําใจใคร่จะปล่อยพระ
เยซูจึงพู ดก ับเขาอกี 21  แต่ คนเหล่าน้ันกลับตะโกนรอ้งวา่
�ตรงึเขาเสีย ตรงึเขาเสียท่ีกางเขนเถิด� 22  ปี ลาตจึงถาม
เขาครัง้ ท่ีสามวา่ �ตรงึทําไม เขาได้ทําผิดประการใด เรา
ไม่ เห ็นเขาทําผิดอะไรท่ีสมควรจะมีโทษถึงตาย  เหตุ ฉะน้ัน
เม่ือเราเฆ่ียนเขาแล้ วก ็จะปล่อยเสีย� 23 ฝ่ายคนทัง้ปวงก็ 
เร ่งเรา้เสียงดังให้ตรงึพระองค์ เสียที ่ กางเขน และเสียงของ
พวกเขาและของพวกปุโรหติใหญ่น้ั นก ็ มีชยั 24  ปี ลาตจึงสัง่
ใหเ้ป็นไปตามท่ีเขาทัง้หลายปรารถนา 25 ท่านจึงปล่อยคนท่ี
เขาขอน้ัน ซ่ึงติดคุกอยูเ่พราะการจลาจลและการฆาตกรรม
 แต่ ท่านได้มอบพระเยซู ไว ้ ตามใจเขา 26 เม่ือเขาพาพระองค์
ออกไป เขาเกณฑ์ ซี โมนชาวไซร ีนที ม่าจากบ้านนอก  แล ้วเอา
กางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซู ไป 27  มี คนเป็ นอ ัน
มากตามพระองค์ ไป ทัง้พวกผู้หญิงท่ีพิลาปและครํา่ครวญ
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เพราะพระองค์ 28  พระเยซู จึงหนัพระพักตร์มาทางเขาตร ั
สว ่า �ธดิาเยรูซาเล็มเอย๋ อยา่รอ้งไห้เพราะเราเลย  แต่ จง
รอ้งไหเ้พราะตนเอง และเพราะลูกทัง้หลายของตนเถิด 29  
ด้วยวา่  ดู  เถิด จะมีเวลาหน่ึงท่ีเขาทัง้หลายจะวา่ � ผู้ หญิง
เหล่าน้ั นที ่ เป็นหมัน และครรภ์ ท่ี  มิได้  ปฏิสนธ ิและหวันมท่ี 
มิได้  ให ้ ดู ดเลย  ก็  เป็นสุข � 30 คราวน้ันเขาจะเริม่กล่าวแก่ ภู 
เขาทัง้หลายวา่ �จงล้ มท ับเราเถิด� และแก่เนินเขาวา่ �จง
ปกคลุมเราไว�้ 31 เพราะวา่ถ้าเขาทําอยา่งน้ีเม่ือไม้ สด อะไร
จะเกิดขึ้นเม่ือไม้ แห ้งแล้วเล่า� 32  มี  อ ีกสองคนท่ีเป็นผู้รา้ย
ซ่ึงเขาได้พามาจะประหารเสียพรอ้มกับพระองค์

การตรงึท่ี กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน
19:17-19)

33 เม่ือมาถึงสถานท่ี แหง่หน ่ึงซ่ึงเรยีกวา่  กะโหลกศีรษะ 
เขาก็ตรงึพระองค์ ไว ้ ท่ี กางเขนท่ี น่ัน  พร ้อมกับผู้รา้ยสอง
คนน้ัน ข้างขวาพระหตัถ์คนหน่ึง และข้างซ้ายอกีคนหน่ึง
34 ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธษิฐานวา่ �ข้าแต่พระบิดา ขอโปรด
อภัยโทษเขา เพราะวา่เขาไม่ รู ้วา่ เขาทําอะไร� เขาก็เอา
ฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปั นก ัน 35 คนทัง้ปวงก็ยนืมอง
ดู พวกขุนนางก็เยาะเยย้พระองค์ ด้วยวา่ �เขาชว่ยคนอื่นให้
รอดได้ ถ้าเขาเป็นพระครสิต์ของพระเจ้าท่ีทรงเลือกไว้  ให ้
เขาชว่ยตัวเองเถิด� 36 พวกทหารก็เยาะเยย้พระองค์ ด้วย  
เข ้ามาเอาน้ําองุน่เปรีย้วส่งให ้พระองค์ 37  แล ้ วว ่า �ถ้าท่าน
เป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิ จงชว่ยตัวเองให้รอดเถิด� 38 และ
มีคําเขียนไว้เหนือพระองค์ด้วยเป็ นอ ักษรกรกี  ลาติน และ
ฮบีรู วา่ � ผู้  น้ี เป็นกษั ตร ิยข์องพวกยวิ�

โจรท่ี กล ับใจเสียใหม่ ก็ได้ รบัความรอด
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39 ฝ่ายคนหน่ึงในผู้รา้ย ท่ี ถู กตรงึ ไว้ จึง พูดหยาบชา้ ต่อ
พระองค์ วา่ �ถ้าท่านเป็นพระครสิต์ จงชว่ยตัวเองกับเรา
ให้รอดเถิด� 40  แต่  อ ีกคนหน่ึงหา้มปรามเขาวา่ � เจ้ าก็ ไม่ 
เกรงกลัวพระเจ้าหรอื เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกัน
41 และเราก็สมกับโทษน้ันจรงิ เพราะเราได้รบัสมกับการท่ี
เราได้ กระทํา  แต่ ท่านผู้ น้ี หาได้กระทําผิดประการใดไม่� 42  
แล ้วคนน้ันจึงทูลพระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอพระองค์
ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เม่ือพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักร
ของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาวา่ �เราบอก
ความจรงิแก่ เจ้ าวา่  วนัน้ี  เจ้ าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุข
เกษม� 44 เวลาน้ันประมาณเวลาเท่ียง  ก็ บังเกิดความมืดทั ่
วท ้ังแผ่นดินจนถึ งบ ่ายสามโมง 45  ดวงอาทิตย ์ ก็ มืดไป ม่าน
ในพระวหิารก็ขาดตรงกลาง

 พระเยซู ทรงปล่อยพระวญิญาณจิตของพระองค์ (มธ
27:50; มก 15:37; ยน 19:30)

46  พระเยซู ทรงรอ้งเสียงดังตร ัสว ่า �พระบิดาเจ้าข้า ข้า
พระองค์ฝากจิตวญิญาณของข้าพระองค์ ไว ้ในพระหตัถ์ของ
พระองค์� ตร ัสอย ่างน้ันแล้ว จึงทรงปล่อยพระวญิญาณ
จิตออกไป 47 ฝ่ายนายรอ้ยเม่ือเหน็เหตุ การณ์ ซ่ึ งบ ังเกิดขึ้น
น้ัน จึงสรรเสรญิพระเจ้าวา่ � แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นคนชอบ
ธรรม� 48 คนทัง้ปวงท่ีมาชุ มน ุมกันเพื่อจะดู การณ์  น้ี เม่ือ
เหน็แล้ วก ็พากันตีอกของตัวกลับไป 49 คนทัง้ปวงท่ี รู ้จัก
พระองค์และพวกผู้หญิงซ่ึงได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี  
ก็ ยนือยู ่แต่ไกล  มองดู  เหตุการณ์  เหล่าน้ี 

พระศพของพระเยซู ถู กฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ
(มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ยน 19:38-42)
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50 และดู เถิด  มี ชายคนหน่ึงชื่อโยเซฟ ท่านเป็นสมาชกิ
สภา เป็นคนดีและชอบธรรม 51 (ท่านมิ ได้ ยอมเหน็ด้วยใน
มติและการกระทําของเขาทัง้หลาย� ท่านเป็นชาวบ้านอา
ริมาเธยีหมู่บ้านพวกยวิ และเป็นผู้คอยท่าอาณาจักรของ
พระเจ้า 52 ชายคนน้ีจึงเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู
53 เม่ือเชญิพระศพลงแล้ว เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุม้ไว้  แล ้ว
เชญิพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซ่ึงเจาะไว้ในศิลาท่ี
ย ังม ิ ได้ วางศพผู้ใดเลย 54 วนัน้ันเป็ นว ันจัดเตร ียม และวนั
สะบาโตก็ เก อืบจะถึงแล้ว 55 ฝ่ายพวกผู้หญิงท่ีตามพระองค์
มาจากแควน้กาลิ ลีก ็ตามไปและได้ เห ็ นอ ุโมงค์ ทัง้ได้ เห ็น
เขาวางพระศพของพระองค์ ไว ้อยา่งไรด้วย 56  แล ้วเขาก็ กล 
ับไปจัดแจงเครือ่งหอมกั บน ้ํามันหอม ในวนัสะบาโตน้ันเขา
ก็หยุดการไวต้ามพระบัญญั ติ 

24
การฟ้ืนคืนชพีของพระครสิต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8;

ยน 20:1-17)
1  แต่ เชา้มืดในวนัต้นสัปดาห์  ผู้ หญิงเหล่าน้ันจึงนําเครือ่ง

หอม ท่ี เขา ได้ จัด เตรยีมไว้มาถึ งอ ุโมง ค์ และคนอื่ นก ็มา
พรอ้มกับเขา 2 เขาเหล่าน้ันเห ็นก ้อนหนิกลิง้ออกพ้นจาก
ปากอุโมงค์ แล้ว 3 และเม่ือเข้าไปมิ ได้  เห ็นพระศพของพระ
เยซู เจ้า 4 ต่อมาเม่ือเขากําลังคิดฉงนด้วยเหตุ การณ์  น้ัน  ดู  
เถิด  มี ชายสองคนยนือยู ่ใกล้  เขา เครือ่งนุ่งหม่แพรวพราว
5 ฝ่ายผู้หญิงเหล่าน้ันกลัวและซบหน้าลงถึ งด ิน ชายสองคน
น้ันจึงพู ดก ับเขาวา่ �พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคน
ตายทําไมเล่า 6  พระองค์  ไม่อยู ่ ท่ีน่ี  แต่ ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จง
ระลึกถึงคําท่ี พระองค์  ได้ ตรสักั บท ่านทัง้หลายเม่ือพระองค์
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ยงัอยู่ในแควน้กาลิลี 7  วา่ � บุ ตรมนษุย์จะต้องถูกมอบไวใ้น
มือของคนบาป และต้องถูกตรงึท่ี กางเขน และว ันที ่สามจะ
เป็นขึ้นมาใหม่� � 8 เขาจึงระลึกถึงพระดํารสัของพระองค์ 
ได้ 9 และกลับไปจากอุโมงค์  แล ้วบอกเหตุ การณ์ ทัง้ปวงน้ัน
แก่สาวกสิบเอด็คน และคนอื่นๆทัง้หมดด้วย 10  ผู้  ท่ี  ได้ บอก
เหตุ การณ์ น้ันแก่ อคัรสาวก คือมารยี์ชาวมักดาลา โยอนันา
 มาร ีย์มารดาของยากอบ และหญิ งอ ื่นๆท่ี อยู ่กับเขา 11 ฝ่าย
อคัรสาวกไม่ เชื่อ ถือวา่เป็นคําเหลวไหล 12  แต่ เปโตรลุกขึ้ นว 
ิง่ไปถึ งอ ุโมงค์ ก้มลงมองดู ก็  เห ็นแต่ผ้าป่านวางอยู ่ต่างหาก 
 แล ้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงได้เป็นไปน้ัน

ระหวา่งทางท่ีไปยงัหมู่บ้านเอมมาอูส
13  ดู  เถิด วนัน้ันเองมีสาวกสองคนไปยงัหมู่บ้านชื่อเอมมา

อูส ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณสิบเอ ็ดก โิลเมตร 14 เขา
สนทนากันถึงเหตุ การณ์ ซ่ึงได้เป็นไปน้ัน 15 และต่อมาเม่ือ
เขากําลังพูดปรกึษากันอยู่  พระเยซู เองก็เสด็จเข้ามาใกล้
ดําเนินไปกับเขา 16  แต่ ตาเขาฟางไปและจําพระองค์ ไม่ได้ 
17  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �เม่ือเดินมาน่ีด้วยหน้าโศกเศรา้
ท่านโต้ตอบกันถึงเรือ่งอะไร� 18 คนหน่ึงชื่อเคลโอปัสจึง
ทูลถามพระองค์ วา่ �ท่านเป็นเพียงแต่คนต่างด้าวในกรุง
เยรูซาเล็มหรอื  ท่ี  ไม่รู ้ เหตุการณ์ ทัง้ปวงซ่ึงเป็นไปในวนัเหล่า
น้ี� 19  พระองค์ ตรสัถามเขาวา่ � เหตุการณ์  อะไร � เขาจึง
ตอบพระองค์ วา่ � เหตุการณ์ เรือ่งพระเยซูชาวนาซาเรธ็  ผู้ 
เป็นศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิเ์ดชในการงานและ
ในถ้อยคําจําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า และต่อหน้าประชาชน
ทัง้หลาย 20 และพวกปุโรหติใหญ่กับขุนนางทัง้หลายของ
เรา  ได้ มอบพระองค์ ไว ้ ให ้ปรบัโทษถึงตาย และตรงึพระองค์ 
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ท่ี  กางเขน 21  แต่ เราทัง้หลายได้หวงัใจวา่จะเป็นพระองค์ ผู้ 
น้ั นที ่จะไถ่ ชนชาติ  อสิราเอล ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  วนัน้ี เป็ นว ั นที 
่ สามตัง้แต่ เหตุการณ์ น้ันเกิดขึ้น 22 และย ังม ี ผู้ หญิงบาง
คนในพวกเราท่ี ได้  ทําให ้เราประหลาดใจ นางได้ไปท่ี อุโมงค์ 
เม่ือเวลาเชา้มืด 23  แต่ เม่ือไม่พบพระศพของพระองค์ จึง
มาเล่าวา่นางได้ เห ็นนิ มิ ตเป็นทูตสวรรค์ และทู ตน ้ันบอก
วา่พระองค์ทรงพระชนม์ อยู ่24 บางคนท่ี อยู ่กับเราก็ไปจนถึ 
งอ ุโมงค์ และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่าน้ันได้ บอก  แต่ 
เขาหาได้ เห ็นพระองค์ ไม่ � 25  พระองค์ ตรสัแก่สองคนน้ั 
นว ่า � โอ คนเขลา และมีใจเฉ่ือยในการเชื่อบรรดาคําซ่ึง
พวกศาสดาพยากรณ์ ได้  กล ่าวไว ้น้ัน 26 จําเป็นซ่ึงพระครสิต์
จะต้องทนทุกข์ทรมานอยา่ง น้ัน  แล ้วเข้าในสงา่ราศีของ
พระองค์ มิใช ่ หรอื � 27  พระองค์ จึงทรงเริม่อธบิายพระคัมภีร ์
ท่ี เล็งถึงพระองค์ ทุ กข้อให้เขาฟัง เริม่ต้นตัง้แต่โมเสสและ
บรรดาศาสดาพยากรณ์ 28 เม่ือเขามาใกล้ หมู่ บ้านท่ีจะไป
น้ัน  พระองค์ ทรงกระทําเหมือนจะทรงดําเนินเลยไป 29 เขา
จึงพูดหน่วงเหน่ียวพระองค์ วา่ �เชญิหยุดพั กก ับเรา เพราะ
วา่จวนเยน็แล้ว และว ันก ็ล่วงไปมาก�  พระองค์ จึงเสด็จ
เข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขา 30 ต่อมาเม่ือพระองค์ทรงเอนพระ
กายลงเสวยกับเขา  พระองค์ ทรงหยบิขนมปัง  ขอบพระคุณ 
 แล ้วหกัส่งให ้เขา 31 ตาของเขาก็หายฟางและเขาก็ รู ้จัก
พระองค์  แล ้วพระองค์ ก็ อนัตรธานไปจากเขา 32 เขาจึงพู 
ดก ั นว ่า �ใจเราเรา่รอ้นภายใน เม่ือพระองค์ตรสักับเราตาม
ทาง เม่ือพระองค์ทรงอธบิายพระคัมภีร ์ให ้เราฟั งม ิ ใช ่ หรอื �
33  แล ้วคนทัง้สองน้ั นก ็ ลุ กขึ้นในโมงน้ันเองกลับไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอด็คนชุ มน ุมกันอยู ่พร ้อม
ทัง้พรรคพวก 34 กําลังพู ดก ั นว ่า � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
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เป็นขึ้นมาแล้วจรงิๆ และได้ปรากฏแก่ ซี  โมน � 35 ฝ่ายสอง
คนน้ันจึงเล่าความซ่ึงเกิดขึ้ นที ่ กลางทาง และท่ีเขาได้ รู ้จัก
พระองค์โดยการหกัขนมปังน้ัน

 พระเยซู ทรงปรากฏต่ ออ ัครสาวกสิบคน (มธ 28:16-17;
มก 16:14; ยน 20:19-23)

36 เม่ือเขาทัง้สองกําลังเล่าเหตุ การณ์  เหล่าน้ัน  พระเยซู 
เองทรงยนือยู ่ท่ี ท่ามกลางเขา และตรสักับเขาวา่ �ท่านทัง้
หลายจงเป็นสุขเถิด� 37 ฝ่ายเขาทัง้หลายสะดุ้งตกใจกลัว
คิดวา่เหน็ผี 38  พระองค์ จึงตรสัแก่เขาวา่ �ท่านทัง้หลาย
วุน่วายใจทําไม  เหตุ ไฉนความคิดสนเท่ห์จึ งบ ังเกิดขึ้นใน
ใจของท่านทัง้หลายเล่า 39  จงดู มือของเราและเท้าของ
เราวา่ เป็นเราเอง จงคลําตัวเราดู เพราะวา่ผี ไม่มี เน้ือและ
กระดูกเหมือนท่านเหน็เรามี อยู ่ น้ัน � 40 เม่ือตร ัสอย ่างน้ัน
แล้ว  พระองค์ ทรงสําแดงพระหตัถ์และพระบาทให้เขาเหน็
41 เม่ือเขาทัง้หลายยงัไม่ปลงใจเชื่อ เพราะเป็นเรือ่งน่ายนิดี
อยา่งเหลือเชื่อ และกําลังประหลาดใจอยู่  พระองค์ จึงตรสั
ถามเขาวา่ �พวกท่านมีอาหารกิ นที ่ น่ี บ้างไหม� 42 เขา
ก็เอาปลายา่งชิน้หน่ึ งก ับรวงผึ้งชิน้หน่ึงมาถวายพระองค์
43  พระองค์ ทรงรบัมาเสวยต่อหน้าเขาทัง้หลาย 44  พระองค์ 
ตรสักับเขาวา่ � น่ี เป็นถ้อยคําของเรา ซ่ึงเราได้บอกไว ้แก่ 
ท่านทัง้หลายเม่ือเรายงัอยูกั่ บท ่านวา่ บรรดาคําท่ี เข ียนไวใ้น
พระราชบัญญั ติ ของโมเสส และในคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์ 
และในหนังสือสดุ ดี  กล ่าวถึงเราน้ัน จําเป็นจะต้องสําเรจ็�
45  ครัง้น้ัน  พระองค์ ทรงบันดาลให้ใจเขาทัง้หลายเกิดความ
สวา่งขึ้นเพื่อจะได้ เข ้าใจพระคัมภีร์

คําบัญชาท่ี ยิง่ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ
1:8)
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46  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ � มี คําเขียนไวอ้ยา่งน้ั นว ่า พระ
ครสิต์จะต้องทนทุกข์ ทรมาน และเป็นขึ้นมาจากความตาย
ในว ันที ่ สาม 47และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์
เรือ่งการกลับใจใหม่ และเรือ่งยกบาปทั ่วท ุกประเทศ ตัง้ต้ 
นที ่ กรุ งเยรูซาเล็ม 48 ท่านทัง้หลายเป็นพยานด้วยข้อความ
เหล่าน้ัน

การเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ของพระครสิต์ (มก 16:19-20; กจ
1:9-11)

49 และดู เถิด เราจะส่งซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญาน้ัน
มาเหนือท่านทัง้หลาย  แต่ ท่านทัง้หลายจงคอยอยู่ในกรุง
เยรูซาเล็ม กวา่ ท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์ เดช ท่ีมาจาก
เบื้องบน� 50  พระองค์ จึงพาเขาออกไปถึงหมู่บ้านเบธานี  
แล ้วทรงยกพระหตัถ์ อวยพรเขา 51 ต่อมาเม่ือทรงอวยพร
อยู ่น้ัน  พระองค์ จึงไปจากเขา  แล ้วทรงถู กร ับขึ้นไปสู่ สวรรค์ 
52 เขา ทัง้หลายจึงนมัสการพระองค์  แล ้วกลับไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม  มีความยนิดี  เป็นอนัมาก 53 เขาทัง้หลายอยู่ใน
พระวหิารทุกวนั สรรเสรญิและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน
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