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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ลูกา

ผู้เขียนหนั งสือ เล่มนี้คือ ลูกา ซึ่ง เป็น “แพทย์ที่รก
ั ” (คส
4:14) ท่านเป็นชาวยิวและได้ เดินทางกับเปาโลบ่อยๆในการ
เที่ยวประกาศ และได้อยูกั
่ บเปาโลเมื่อท่านติดคุกที่กรุ งโรม
หลายคนที่ ปฏิเสธพระคัมภีร ์ ซึ่ง ไม่ เชื่อ เรือ
่ งพระคัมภีร ์
เป็นหนั งสือที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ได้ให้ความเห็นว่า
หนั งสือ ลูกากับ หนั ง สือมัทธิว ได้ ลอก เลียน แบบ มา จาก
หนั งสือมาระโก และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกได้เขียนลอก
มาจากอีกเล่มหนึ่ งที่เรียกว่า “เล่ม Q” ซึ่งเป็นคําที่มนุษย์เล่า
ต่อกันมา แต่ความคิด นี้ ขัด แย้งกับ คํา กล่าวในหนั งสือ ลูกา
1:3 ที่ว่า ท่าน ลูก า ได้เขียน ด้วย ความ มัน
่ ใจ และ ได้ รับ สิง่
ที่ได้เขียนไว้นั้นจาก “เบื้องบน”
หนั งสือ “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู” ทัง้ สาม เล่ม แรก
นอก จาก หนั งสือ ลูกานี้ได้เขียน ไว้ ก่อน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถูก
ทําลายในปีค.ศ. 70 หนังสือ ลูก าได้ รบ
ั การเขียนไว้ก่อนหนั ง
สือกิ จการ (ลก 1:3; กจ 1:11) และเป็นที่แน่ นอนว่า หนั งสือ
ลูก าไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากหนั ง สืออ่น
ื ๆ และไม่ได้มา
จากการสืบหาหรือ จากสิง่ ที่ คนอื่น ได้เห็น ด้วยตาของท่าน
เอง ถึง แม้ว่า หนั ง สือมัทธิว มี จํานวน บท มาก กว่า หนั งสือ
ลูกาก็ตาม หนังสือลูกาก็เป็น “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู”
ที่ยาวที่สุด
ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซูคริสต์เรียบ เรียง โดย ท่าน
ลูกานี้ได้แสดง ให้ เรา เห็น พระ เยซู ใน พระ ลักษณะ ของ
“บุตรม นุษย์” ซึ่ง เป็น ฐานะ ของ พระ เยซูที่ลูก า ชอบ มาก
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ที่สุด หนังสือ ลูก า เน้ น ถึง การ ประกอบ ด้วย ฤทธิ์ เดช ของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู”
อีก สาม เล่ม (ลก 1:15, 41, 67; 3:22; 4:1, 14; 11:13;
24:49) หนังสือมัทธิว พูด ถึง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ 12 ครัง้
และ หนั งสือ มาระ โก พูด ถึง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ไม่กี่ครัง้
แต่หนังสือลูกาพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 ครัง้ หนังสือ
ลูก าเน้ น ถึง การอธิษฐานด้วย หนังสือ ลูก าเขียนไว้ สําหรับ
ชาวกรีก หนังสือมัทธิว เขียนไว้สําหรับ ชาวยิว หนังสื อมาระ
โกเขียนไว้สําหรับชาวโรม
คํานํา
มีหลายคนได้ เรียบเรียงเรือ
่ งราวเหล่า นั ้น ซึ่ง เป็นที่เชื่อ
ได้อย่าง แน่ นอน ใน ท่ามกลาง เรา ทัง้ หลาย 2 ตาม ที่เขา
ผู้ได้เห็นกับ ตาเองตัง้ แต่ต้น และเป็น ผู้ ประกาศพระวจนะ
นั ้น ได้ แสดง ให้ เรา รู ้ 3 เรียน ท่าน เธ โอ ฟีลัส ที่เคารพ อย่าง
สูง ข้าพเจ้า เอง ก็ได้รู ทุ
้ กสิ่ งอ ย่าง ถูก ต้อง ตัง้ แต่ต้น จึง
ได้เห็นดีด้วยที่ จะเรียบเรียงเรือ
่ งตามลําดับฝากให้ท่านด้วย
4 เพื่อ ท่าน จะ ได้รู แน่
้ นอน อัน เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ราว เหล่า นั ้น
ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว
1

ทูตสวรรค์พยากรณ์ ถึงการกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพ
ติศมา
5 ใน รัชกาล เฮ โรด กษั ตริยของ
์
ยู เดีย มีปุโรหิต คน หนึ่ ง
ชื่อ เศ คา ริ ยาห์ อยูใน
่ เวร อาบี ยาห์ ภรรยา ของ เศ คา ริ ยาห์
ชื่อ เอ ลี ซา เบธ อยูใน
่ ตระกูล อา โรน 6 เขา ทัง้ สอง เป็น คน
ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และดําเนิ น ตามพระ
บัญญัติและ กฎ ทัง้ ปวง ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ไม่มีที่ติเลย
7 แต่เขา ไม่มีบุตร เพราะ ว่า นาง เอ ลี ซา เบธ เป็ น หมัน และ
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เขา ทัง้ สอง ก็ ชรา แล้ว 8 ต่อ มา ขณะ ที่ เศ คา ริ ยาห์ทํา
หน้าที่ปุโรหิต เข้า เฝ้า พระเจ้า เมื่อ ท่าน อยู่ เวร ประจํา การ
ของ ท่าน 9 ท่าน ได้ สลาก ตาม ธรรมเนี ยม ของ ปุโรหิต ต้อง
เข้าไป ใน พระ วิหาร ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เพื่อ เผา เครือ
่ ง
หอมบูชา 10 ส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกใน
เวลาเผาเครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ขององค์ พระ
ผูเ้ ป็นเจ้ามาปรากฏแก่เศคาริยาห์ ยืนอยูที
่ ่ข้างขวาแท่นเผา
เครือ
่ งหอมบูชา 12 เมื่อเศคาริยาห์เห็นก็ตกใจกลัว 13 แต่ทูต
สวรรค์องค์นั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า “เศคาริ ยาห์เอ๋ย อย่า กลัว
เลย ด้วยได้ทรงฟังคําอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธ
ภรรยา ของ ท่าน จะ มีบุตร เป็น ผู้ชาย และ ท่าน จะ ตัง้ ชื่อบุต
รนั ้นว่า ยอห์น 14 ท่าน จะ มี ความ ปรีดา และ ยินดี และ คน
เป็นอัน มาก จะ เปรม ปรีดิ์ที่บุต รนั ้ นบัง เกิด มา 15 เพราะ ว่า
เขา จะ เป็น ใหญ่ ใน สาย พระเนตร ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
เขา จะ ไม่ ดื่มน้าํ องุน
่ หรือ เหล้า เลย และ เขา จะ ประกอบ
ไป ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ตัง้ แต่ครรภ์มารดา 16 เขา จะ
นํา คน อิสราเอล หลาย คน ให้ หัน กลับ มา หา องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ของ เขา ทัง้ หลาย 17 เขา จะ นํา หน้า พระองค์
โดย แสดง อารมณ์ และ ฤทธิ์ เดช อย่างเอ ลี ยาห์ ให้พ่อ กลับ
คืน ดีกับลูก และ คน ที่ไม่เชื่อ ฟัง ให้กลับ ได้ ปัญญา ของ คน
ชอบ ธรรม เพื่อ จัด เตรียม ชนชาติหน่งึ ไว้ให้สม แก่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ” 18 เศคาริ ยาห์ จึง ทูล ทูต สวรรค์ว่า “ข้าพเจ้า จะ
รู แน่
้ ได้อย่างไร เพราะ ข้าพเจ้า ก็ ชรา และ ภรรยา ก็อายุมาก
แล้ว” 19 ฝ่ายทูต สวรรค์ นั้น จึง ตอบท่านว่า “เราคือ กาเบรี
ยลซึ่ง ยืน อยูเฉพาะพระพั
่
กตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูด
และนํา ข่าวดีนี้ มาแจ้งกับท่าน 20 ดูเถิด เพราะท่านมิได้เชื่อ
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ถ้อยคํา ของ เรา ถึง เรือ
่ ง ที่ จะ สําเร็จ ตาม กําหนด ท่าน ก็
จะ เป็น ใบ้ แล้ว ไม่ สามารถ พูด ได้ จน ถึง วันที่การณ์ เหล่า
นี้ จะ บังเกิด ขึ้น” 21 ฝ่าย คน ทัง้ หลาย ที่ คอย เศ คา ริ ยาห์
ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยูใ่ นพระวิหารช้านาน 22 เมื่อท่าน
ออกมาแล้วก็พูดกับ เขาไม่ได้ คนทัง้ หลายจึง หยัง่ รู ้วา่ ท่าน
ได้เห็นนิ มิตในพระวิหาร เพราะท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็น
ใบ้อยู่ 23 ต่อมาเมื่อหมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็กลับไปบ้าน
24 ภายหลัง นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านก็ตัง
้ ครรภ์ แล้ว
ไปซ่อนตัว อยู่ หา้ เดือนพูด ว่า 25 “องค์พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง
กระทํา เช่น นี้ แก่ข้าพเจ้า ในวันที่พระองค์ได้ทอด พระเนตร
ดูข้าพเจ้า เพื่อ นํา ความ อดสู ของ ข้าพเจ้า ที่มีอยูท่
่ ามกลาง
คนทัง้ ปวงไปเสีย”
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์
26

เมื่อ ถึง เดือนที่หก พระเจ้า ทรงใช้ทูต สวรรค์กาเบรียล
นั ้น ให้มายัง เมืองหนึ่ ง ในแคว้น กาลิ ลี ชื่อ นาซาเร็ธ 27 มา
ถึง หญิง พรหมจารี คน หนึ่ ง ที่ได้หมันก
้ ัน ไว้ กับ ชาย คน หนึ่ ง
ชื่อ โยเซฟ เป็น คนในวงศ์ วานดาวิด หญิง พรหมจารีนั้น ชื่อ
มารีย์ 28 ทูต สวรรค์มาถึง หญิง พรหมจารีนั้น แล้วว่า “เธอผู้
ซึ่ง เป็นที่ ทรงโปรดปรานมาก จงจําเริญ เถิด องค์พระผู้ เป็น
เจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ เธอ เธอได้ รบ
ั พระพรท่ามกลางสตรีทัง้
29
ปวง ” เมื่อ มารียเห
์ ็ นทูต สวรรค์องค์นั ้น เธอก็ ตกใจเพราะ
คํา ของ ทูตนน
ั ้ และ รําพึง ว่า คํา กล่าว นั ้น จะ หมาย ว่า อะไร
30 แล้วทูต สวรรค์ จึง กล่าว แก่ เธอ ว่า “มารียเอ๋
์ ย อย่า กลัว
เลย เพราะเธอเป็นที่ พระเจ้า ทรงโปรดปรานแล้ว 31 ดูเถิด
เธอ จะ ตัง้ ครรภ์ และ คลอด บุตร ชาย คน หนึ่ ง จง ตัง้ ชื่อบุต
รนั ้นว่า เยซู 32 บุต รนั ้น จะ เป็น ใหญ่ และ จะ ทรง เรียก ว่า
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เป็น บุตรของพระเจ้า สูงสุด พระเจ้า ซึ่ง เป็น องค์พระผู้ เป็น
เจ้า จะทรงประทานพระที่นั่ง ของดาวิด บรรพบุรุษ ของท่าน
ให้แก่ท่าน 33 และ ท่าน จะ ครอบ ครอง วงศ์ วาน ของ ยา โคบ
สืบไป เป็น นิ ตย์ และ อาณาจักร ของ ท่าน จะ ไม่รู จั
้ ก สิน
้ สุด
เลย” 34 ฝ่าย มา รีย์ ทูล ทูต สวรรค์ นั ้นว่า “เหตุการณ์ นั ้น จะ
เป็น ไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้า ยัง หาได้ รว่ มกับ ชายใดไม่”
35 ทูต สวรรค์จึง ตอบเธอว่า “พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ จะเสด็จ
ลงมาบนเธอ และฤทธิเ์ ดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั ้น
องค์บริสุทธิที
์ ่จะ บังเกิด มา นั ้น จะ ได้ เรียก ว่า พระ บุตร ของ
36
พระเจ้า ดูเถิด ถึง นางเอลี ซาเบธ ญาติของเธอชราแล้ว
ก็ยังตัง้ ครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วย บัดนี้ นางนั ้นทีค
่ นเขาถือว่า
37
เป็น หญิง หมันก็มี ครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะว่า ไม่มีสิ่ง
หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเจ้า ทรงกระทํา ไม่ได้ ” 38 ส่วนมารีย์ จึง ทูล
ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอ
ให้บังเกิด แก่ ข้าพเจ้า ตามคํา ของท่านเถิด” แล้วทูต สวรรค์
นั ้นจึงจากเธอไป
มารียเ์ ยีย
่ มเยียนนางเอลีซาเบธ
คราวนั ้น มารีย์ จึง รีบ ออกไปถึง เมืองหนึ่ ง ในแถบภูเขา
แห่ง ยู เดีย 40 แล้ว เข้าไป ใน เรือ นข อง เศ คา ริ ยาห์ ทักทาย
ปราศรัย นางเอลี ซาเบธ 41 ต่อ มาเมื่อ นางเอลี ซาเบธได้ยน
ิ
คํา ปราศรัย ของมารีย์ ทารกในครรภ์ของเขาก็ดิน
้ และนาง
เอ ลี ซา เบธ ก็ ประกอบ ไป ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ 42 จึง
ร้องเสียงดัง ว่า “ท่านได้ รับ พรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง และ
ผู้ บังเกิด จากครรภ์ ของท่านก็ได้รับ พระพรด้วย 43 เป็น ไฉน
ข้าพเจ้า จึง ได้ ความ โปรดปราน เช่น นี้ คือ มารดา ของ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ได้ มาหาข้าพเจ้า 44 เพราะดูเถิด
พอเสียงปราศรัย ของท่านเข้าหูข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ของ
39
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ข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดี 45 สตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุข เพราะ
ว่า จะสําเร็จ ตามพระดํารัส จากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่มาถึง
เขา”
คําสรรเสริญของมารีย์
46 นาง มา รีย์ จึง ว่า “จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า ก็ ยกย่อง
องค์พระผู้เป็นเจ้า 47 และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความ
ปีติยินดีในพระเจ้า พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของข้าพเจ้า 48 เพราะ
พระองค์ ทรง ห่วงใย ฐานะ อัน ยาก ตํ่า แห่ง หญิง คนใช้ ของ
พระองค์ เพราะ ดูเถิด ตัง้ แต่นี้ ไป คน ทุก ชัว่ อายุ จะ เรียก
ข้าพเจ้า ว่า ผาสุก 49 เพราะว่า ผู้ทรงฤทธิได้
์ ทรงกระทํา การ
ใหญ่ กับ ข้าพเจ้า พระนาม ของ พระองค์ก็บริสุทธิ์ 50 พระ
กรุ ณา ของ พระองค์มีแก่บรรดา ผู้ ยําเกรง พระองค์ ทุกชั ่
วอา ยุ สืบๆ ไป 51 พระองค์ทรง สําแดง ฤทธิ์ ด้วย พระกร ของ
พระองค์ พระองค์ทรงกระทํา ให้คนที่มีใจเย่อ หยิง่ แตกฉาน
ซ่านเซ็น ไป 52 พระองค์ทรงถอดเจ้า นายจากพระที่นั ่ง และ
ทรง ยก ผู้ น้ อย ขึ้น 53 พระองค์ทรง โปรด ให้ คน อด อยาก
อิมด
่ ้วยสิงด
่ ี และพระองค์ ทรงกระทํา ให้คนมัง่ มีไปมือ เปล่า
54 พระองค์ทรง ช่วย อิสราเอล ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ คือ ทรง
จดจํา พระ กรุ ณา ของ พระองค์ 55 ที่มีต่ออับ รา ฮัม และ ต่อ
เชื้อ สาย ของ ท่าน เป็น นิ ตย์ ตาม ที่พระองค์ได้ตรัส ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของ เรา” 56 มารีย์ อาศัย อยู่ กับ นาง เอ ลี ซา เบธ
ประมาณสามเดือน แล้วจึงกลับไปยังบ้านของตน
การกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ครัน
้ เวลา ซึ่ง นาง เอ ลี ซา เบธ จะ คลอด บุตร ครบ ถ้วน
แล้ว นางก็คลอดบุตรเป็นชาย 58 เพื่อนบ้านและญาติพี่น้ อง
ของนางได้ ยนว
ิ ่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงสําแดงพระมหา
กรุ ณา แก่นาง เขา ทัง้ หลาย ก็ พา กัน เปรม ปรีดิ์ด้วย 59 ต่อ
57
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มา ครัน
้ ถึง วันที่ แปด แล้ว เขา ก็ พา กัน มา ให้ ทารก นั ้น เข้า
สุหนัต และเขาจะให้ช่อ
ื ทารกนั ้นว่า เศคาริยาห์ ตามชื่อบิดา
60 ฝ่าย มารดา จึง ตอบ ว่า “ไม่ใช่ แต่ต้อง ให้ ชื่อ ว่า ยอห์น”
61 เขา พา กัน ตอบ นาง ว่า “ไม่มีผู้ใด ใน พวก ญาติ ของ ท่าน
ที่มีชื่อ อย่าง นั ้น” 62 แล้ว เขา จึง ใช้ใบ้กับ บิดา ถาม ว่า ท่าน
อยากจะให้บุตรนั ้น ชื่อ อะไร 63 บิดาจึง ขอกระดานชนวนมา
เขียนว่า “ชื่อ ของบุตรคือ ยอห์น” คนทัง้ หลายก็ ประหลาด
ใจ นั ก 64 ใน ทันใด นั ้น ปาก และ ลิน
้ ของ ท่าน ก็คืนดีอีก
แล้วท่า นกล่า วสรรเสริญ พระเจ้า 65 บรรดาเพื่อนบ้านของ
ท่าน ก็ บังเกิด ความ กลัว และ เหตุการณ์ ทัง้ ปวง นั ้นก็ เลื่อง
ลือ ไป ทัว่ แถบ ภูเขา แคว้น ยู เดีย 66 บรรดา คน ที่ได้ยินก็
จดจํา ไว้ ในใจและว่า “ทารกนั ้น จะเป็น อย่างไรหนอ” และ
พระหัตถ์ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า อยู่ กับ เขา 67 ฝ่าย เศ คา
ริ ยาห์ผู้เป็น บิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว
ได้พยากรณ์ ว่า 68 “จงสรรเสริญ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ของ พวก อิสราเอล ด้วย ว่า พระองค์ได้ทรง เยีย
่ มเยียน และ
ช่วยไถ่ชนชาติของพระองค์ 69 และได้ ทรงชู เขาแห่ง ความ
รอดขึ้นมาเพื่อเราในวงศ์วานของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
70 ตาม ที่พระองค์ได้ตรัส ไว้ตัง
้ แต่เริม
่ สร้าง โลก โดย ปาก
71 ว่า เราจะ
ของพวกศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
์
รอดพ้น จากพวกศัตรู ของเราทัง้ หลาย และพ้น จากมือ ของ
คน ทัง้ ปวง ที่ ชัง เรา 72 จะ ทรง สําแดง พระ กรุ ณา ซึ่ง ทรง
สัญญาแก่ บรรพบุรุษของเรา และทรงระลึกถึงพันธสัญญา
บริสุทธิ์ ของ พระองค์ 73 คือ คํา ปฏิญาณ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง
กระทํา ไว้ กับ อับ รา ฮัม บรรพบุรุษ ของ เรา 74 ว่า เมื่อ เรา ทัง้
หลายพ้น จากมือศัตรู ของเราแล้ว จะทรงโปรดให้ เราปรน
นิ บัติพระองค์โดยปราศจากความกลัว 75 ด้วยความบริสุทธิ์
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และด้วยความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระองค์ตลอด
ชีวต
ิ ของเรา 76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียกท่านว่าเป็นศาสดา
พยากรณ์ ของ ผู้สูงสุด เพราะ ว่า ท่าน จะ นํา หน้า องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า เพื่อ จะจัด เตรียมมรรคาของพระองค์ไว้ 77 เพื่อ จะ
ให้ชนชาติของพระองค์มี ความรู ถึ
้ ง ความรอด โดยการทรง
ยก บาป ของ เขา 78 โดย พระทัย เมตตา กรุ ณา แห่ง พระเจ้า
ของเรา แสงอรุ ณ จากเบื้องสูง จึง มาเยีย
่ มเยียนเรา 79 เพื่อ
จะ ส่อง สว่าง แก่ คน ทัง้ หลาย ผู้อยูใน
่ ที่มืด และ ใน เงา แห่ง
ความตาย เพื่อ จะนํา เท้า ของเราไปในทางสันติสุข ” 80 ฝ่าย
ทารกนั ้นก็ได้เจริญวัย ขึ้น และจิต วิญญาณก็มีกําลัง ทวีขึ้น
และ ไป อาศัย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร จน ถึง วันที่ ท่าน จะ ได้ มา
ปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล

2
2:1)
1

พระ เยซูทรง ประ สูติใน หมู่ บ้าน เบธเล เฮม (มธ 1:18-25;

อยูมา
่ คราว นั ้น มีรับสัง่ จาก ซีซาร์ ออกัสตัส ให้จด
ทะเบียน สํา มะ โน ครัวทวท
ั ่ ัง้ แผ่น ดิน 2 (นี่ เป็นครงั ้ แรก
ที่ได้จด ทะเบียน สํามะโนครัว เมื่อ คีรินิ อัส เป็น เจ้า เมือง
ซีเรีย) 3 คนทัง้ ปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของ
ตน 4 ฝ่าย โย เซฟ ก็ ขึ้น ไป จาก เมือง นา ซา เร็ธ แคว้น กา ลิ ลี
ถึงเมืองของดาวิด ชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วย (เพราะว่า
เขาเป็น วงศ์ วานและเชื้อ สายของดาวิด) 5 เขาได้ ไปกับ มา
รียที
์ ่เขาได้ หมัน
้ ไว้แล้ว เพื่อ จะขึ้น ทะเบียนและนางมีครรภ์
6 เมื่อเขาทัง
้ สองยังอยูที
่ ่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะประสูติบุตร
7 นางจึง ประสู ติบุตรชายหัวปี เอาผ้า อ้อมพัน และวางไว้ ใน
รางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
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ลูกา 2:20

ในแถบนั ้น มีคนเลี้ ยงแกะอยู่ ในทุ่ง นา เฝ้า ฝูง แกะของ
เขาในเวลากลางคืน 9 ดูเถิด มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็น
เจ้า มาปรากฏแก่เขา และรัศมี ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ส่อง
ล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก 10 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์นั ้นกล่าว
แก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เรานําข่าวดีมายังท่าน
ทัง้ หลาย คือ ความปรีดียิง่ ซึ่ง จะมาถึง คนทัง้ ปวง 11 เพราะ
ว่า ใน วัน นี้ พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ ท่าน ทัง้ หลาย คือ พระ
คริสต์เจ้า มาบัง เกิด ที่ เมืองดาวิด 12 นี่ จะเป็น หมายสําคัญ
แก่ ท่านทัง้ หลาย คือ ท่านจะได้ พบพระกุมารนั ้น พัน ผ้า อ้อม
นอนอยูใ่ นรางหญ้า” 13 ทันใดนั ้น มีชาวสวรรค์หมู่หน่งึ มาอยู่
กับทูตสวรรค์องค์นั ้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า 14 “รัศมีภาพ
จงมีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด และบนแผ่น ดิน โลกสันติสุข จง
มี ท่ามกลาง มนุษย์ ทัง้ ปวง ซึ่ง ทรง โปรดปราน นั ้น” 15 ต่อ
มาเมื่อ ทูต สวรรค์เหล่านั ้น ไปจากเขาขึ้น สู่สวรรค์แล้ว พวก
เลี้ยง แกะ ได้พูดกันว่า “บัดนี้ ให้เรา ไป ยัง เมือง เบธเล เฮม
ดูเหตุการณ์ ที่เกิด ขึ้น นั ้น ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงแจ้ง
แก่เรา ” 16 เขา ก็รีบ ไป แล้ว พบ นาง มา รีย์ กับ โย เซฟ และ
พบพระกุมารนั ้นนอนอยู่ในรางหญ้า 17 ครัน
้ เขาได้เห็นแล้ว
จึง เล่า เรือ
่ ง ซึ่ง เขา ได้ยน
ิ ถึง พระ กุมาร นั ้น 18 คน ทัง้ ปวง
ที่ได้ยินก็ ประหลาดใจด้วยเนื้ อ ความที่คนเลี้ ยงแกะได้ บอก
แก่เขา 19 ฝ่ายนางมารียก็
์ เก็บบรรดาสิง่ เหล่า นี้ ไว้ในใจ และ
รําพึงอยู่ 20 คนเลย
ี้ งแกะจึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
เพราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเขาได้ยน
ิ และได้เห็น ดังได้กล่าว
ไว้แก่เขาแล้ว
พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)
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ครัน
้ ครบ แปด วัน แล้ว เป็นวัน ให้ พระ กุมาร นั ้น เข้า
สุหนัต เขา จึง ให้ นาม ว่า เยซู ตาม ซึ่ง ทูต สวรรค์ได้กล่าว
ไว้ ก่อน ยังมิได้ปฏิสนธิใน ครรภ์ 22 เมื่อ วัน ทํา พิธี ชําระ ตัว
ของนางมารีย์ ตามพระราชบัญญัติของโมเสสเสร็จ ลงแล้ว
เขาทัง้ หลายจึง นํา พระกุมารไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะถวาย
แด่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 23 (ตาม ที่เขียน ไว้แล้ว ใน พระ ราช
บัญญัติของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ว่า “บุตร ชาย ทุก คน ที่ เบิก
ครรภ์ครัง้ แรก จะได้เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิถวายแด่
องค์พระ
์
24
ผู้ เป็น เจ้า ”) และถวายเครือ
่ งบูชาตามที่ได้ตรัสสัง่ ไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัติขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ ‘นกเขาคู่หนึ่ ง
หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว’
สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู

25

ดูเถิด มีชายคนหนึ่ ง ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ชื่อ สิ เมโอน เป็น
คนชอบธรรมและเกรงกลัว พระเจ้า และคอยเวลาซึ่ง พวก
อิสราเอล จะ ได้ รับ ความ บรรเทา ทุกข์ และ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ ทรง สถิตกับท่าน 26 พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ได้ทรง
สําแดง แก่ ท่าน ว่า ท่าน จะ ไม่ ตาย จนกว่า จะ ได้เห็ นพ ระ
คริสต์ ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 27 สิเม โอน เข้าไป ใน พระ
วิหาร โดย พระ วิญญาณ ทรง นํา และ เมื่อบิ ดา มารดา ได้
นํา พระ กุมาร เยซูเข้าไป เพื่อ จะ กระทํา แก่ พระ กุมาร ตาม
ธรรมเนี ยมแห่งพระราชบัญญัติ 28 สิเมโอนจึงอุ้มพระกุมาร
และ สรรเสริญ พระเจ้า ว่า 29 “ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
บัดนี้ พระองค์ทรงให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ไปเป็นสุข ตามพระ
30
ดํารัส ของ พระองค์
เพราะ ว่า ตา ของ ข้า พระองค์ได้เห็น
ความรอดของพระองค์แล้ว 31 ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียม
ไว้ ต่อ หน้า บรรดา ชนชาติทัง้ หลาย 32 เป็น ความ สว่าง ส่อง
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แสง แก่คน ต่าง ชาติและ เป็น สง่า ราศี ของ พวก อิสราเอล
ชนชาติของ พระองค์” 33 ฝ่าย โย เซฟ กับ มารดา ของ พระ
กุมารก็ประหลาดใจ เพราะถ้อยคํา ซึ่ง ท่านได้กล่าวถึง พระ
กุมารนั ้น 34 แล้วสิเมโอนก็อวยพรแก่เขา แล้วกล่าวแก่นาง
มารีย์ มารดาของพระกุ มารนั ้นว่า “ดูก่อนท่าน ทรงตัง้ พระ
กุมาร นี้ ไว้เป็น เหตุ ให้หลาย คนใน พวก อิสราเอล ล้ม ลง หรือ
ยกตัง้ ขึ้น และจะเป็นหมายสําคัญซึ่งคนปฏิเสธ 35 เพื่อความ
คิดในใจของคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้ง (เออ ถึงจิตใจ
ของท่านเองก็ยงั จะถูกดาบแทงทะลุด้วย)”
นางอันนาหญิงผู้พยากรณ์
36

ยังมีผู้พยากรณ์ หญิง คน หนึ่ ง ชื่ออันนา บุต รสาว
ฟานู เอล ใน ตระกูล อา เชอ ร์ นาง เป็น คน ชรา มาก แล้ว
มีสามีตัง้ แต่ยัง เป็น สาว พรหมจารีอยู่ และ อยู่ ด้วย กัน เจ็ด
ปี 37 แล้ว ก็เป็นม่า ยมา จนถึง อายุ แปด สิบ สี่ปี นาง มิได้ไป
จาก พระ วิหาร เลย อยูรั
่ บ ใช้พระเจ้า ด้วย การ ถือ อด อาหาร
และ อธิษฐาน ทัง้ กลาง วัน กลาง คืน 38 ใน ขณะ นั ้น ผู้ หญิง
คน นี้ ก็เข้า มา ขอบพระคุณ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เช่นกัน และ
กล่าวถึง พระกุมารให้คนทัง้ ปวงที่ คอยการทรงไถ่อยูในกรุ
่
ง
เยรู ซาเล็มฟัง
ทัง้ ครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ
ครัน
้ โย เซฟ กับ นาง มา รียได้
์ กระทํา การ ทัง้ ปวง ตามพ
ระ ราช บัญญัติของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เสร็จ แล้ว จึง กลับ
ไป ถึง นา ซา เร็ธ เมือง ของ ตน ใน แคว้น กา ลิ ลี 40 พระ กุ มา
รนั ้นก็เจริญวัย และเข้ม แข็ง ขึ้น ฝ่ายจิต วิญญาณ ประกอบ
ด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูก
่ ับท่าน
39
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พระ เยซูเมื่อ อายุสิบ สอง พรรษา ทรง เยีย
่ ม กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
41

ฝ่าย บิดา มารดา เคย ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน
การ เลี้ยง เท ศกาลปัส กา ทุก ปีๆ 42 เมื่อ พระ กุมาร มี พระ
ชนมายุสิบ สอง พรรษา เขา ทัง้ หลาย ก็ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ตามธรรมเนี ยมการเลี้ยงนั ้น 43 เมื่อ ครบกําหนด
วัน เลี้ยงกัน แล้ว ขณะเขากําลัง กลับ ไป พระกุมารเยซูก็ยัง
ค้าง อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ฝ่าย โย เซฟ กับ มารดา ของ
พระองค์ก็ไม่รู ้ 44 แต่เพราะเขาทัง้ สองคิดว่าพระกุมารนั ้นอยู่
ในหมู่คนที่มาด้ว ยกัน เขาจึง เดิน ทางไปได้วัน หนึ่ ง แล้ วหา
พระ กุมาร ใน หมู่ญาติพี่น้ อง และ พวก คน ที่รู จั
้ กกัน 45 เมื่อ
ไม่พบ พวกเขาจึง กลับ ไปเที่ยวหาพระองค์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
46 ต่อ มาครัน
้ หามาได้ สามวัน แล้ว จึง พบพระกุมารนั ่ง อยู่
ใน พระ วิหาร ท่ามกลาง พวก อาจารย์ ฟัง และ ไต่ถาม พวก
อาจารย์เหล่านั ้น อยู่ 47 คนทัง้ ปวงที่ได้ยินก็ ประหลาดใจใน
สติ ปัญญาและคําตอบของพระกุมารนั ้น 48 ฝ่ายเขาทัง้ สอง
เมื่อ เห็น พระ กุมาร แล้วก็ประหลาด ใจ มารดา จึง ถาม พระ
กุมารว่า “ลูก เอ๋ย ทําไมจึง ทํา แก่ เราอย่างนี้ ดูเถิด พ่อกับ
แม่แสวงหาเป็นทุกข์นั ก” 49 พระกุมารจึงตอบเขาทัง้ สองว่า
“ท่านเที่ยวหาฉั นทําไม ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉั นต้องกระทํา
พระราชกิจ แห่ง พระบิดาของฉั น” 50 เขาทัง้ สองก็ไม่เข้า ใจ
คําซึ่งพระกุมารกล่าวแก่เขา 51 แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขา
ไป ยัง เมือง นา ซา เร็ธ อยูใต้
่ ความ ปกครอง ของ เขา มารดา
ก็เก็บ เรือ
่ งราวทัง้ หมดนั ้น ไว้ในใจ 52 พระเยซูก็ได้จําเริญ ขึ้น
ในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่ ชอบจําเพาะ
พระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย
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การรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-12; มก 1:18; ยน 1:6-8, 15-36)
1 เมื่อ ปี ที่สิบห้า ในรัช กาลทิเบริอส
ั ซีซาร์ ปอนทิ อส
ั ปี ลาต
เป็น เจ้า เมือง ยู เดีย เฮ โรด เป็น เจ้า เมือง กา ลิ ลี ฟีลิปน้ อง
ชาย ของ เฮ โรด เป็น เจ้า เมือ งอิ ทูเรียกับ บริเวณ แคว้น ตรา
โค นิ ติส ลี ซา เนี ย ส เป็น เจ้า เมือ งอาบีเลน 2 อัน นา สกับ คา
ยา ฟาส เป็น มหา ปุโรหิต คราว นั ้น พระ วจนะ ของ พระเจ้า
มา ถึง ยอห์ นบุตร ชาย เศ คา ริ ยาห์ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร 3 แล้ว
ยอห์น จึง ไป ทัว่ บริเวณ รอบ แม่ นํ้า จอร์แดน ประกาศ เรือ
่ ง
บัพ ติศ มาอัน สําแดงการกลับ ใจใหม่ เพื่อ จะทรงยกความ
ผิด บาป เสีย ได้ 4 ตาม ที่มีเขียน ไว้แล้ว ใน หนั งสือ ถ้อยคํา
ของ อิส ยาห์ศาสดา พยากรณ์ ว่า “เสียง ผู้ ร้อง ใน ถิน
่ ทุรกัน
ดารว่า ‘จงเตรียมมรรคาแห่ง องค์พระผู้ เป็น เจ้า จงกระทํา
หนทางของพระองค์ให้ตรงไป 5 หุบเขาทุกแห่งจะถมให้เต็ม
ภูเขา และ เนิ น ทุก แห่ง จะ ให้ ตํ่า ลง ทาง คด จะ กลาย เป็น
ทาง ตรง และ ทาง ที่ ขรุ ขระ จะ กลาย เป็น ทาง ราบ 6 เนื้ อ
หนั ง ทัง้ ปวง จะ ได้เห็น ความ รอด ของ พระเจ้า’ ” 7 ยอห์น
จึง กล่าว แก่ ประชาชน ที่ ออก มา รับ บัพ ติศ มา จาก ท่าน ว่า
“โอ เจ้า ชาติงูร้าย ใคร ได้ เตือน เจ้า ให้หนี จาก พระ อาชญา
ซึ่ง จะมาถึง นั ้น 8 เหตุฉะนั ้น จงพิ สูจน์ การกลับ ใจของเจ้า
ด้วย ผล ที่เกิด ขึ้น อย่า นึ ก เหมา เอา ใน ใจ ว่า ตัว มี อับ รา ฮัม
เป็น บิดา เพราะเราบอกเจ้า ทัง้ หลายว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์
สามารถจะให้บุตรเกิดขึ้นกับอับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ ได้
9 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้ว และทุก ต้นที่ไม่เกิด ผล
ดี จะ ต้อง ตัด เสีย แล้ว โยน ทิง้ ใน กอง ไฟ” 10 ฝ่าย ประชาชน
จึง ถามท่านว่า “เราจะต้องทํา ประการใด” 11 ท่านจึง ตอบ
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เขา ว่า “ผู้ใด มี เสื้อ สอง ตัว จง ปัน ให้แก่คน ไม่มี และ ใคร
มีอาหาร จงปันให้เหมือนกัน” 12 พวกเก็บภาษี ก็มาขอรับบัพ
ติศ มาด้วย และถามท่านว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า
ต้อง ทํา ประการ ใด” 13 ท่าน จึง ตอบ เขา ว่า “เจ้า ทัง้ หลาย
อย่า เก็บ ภาษี เกิน พิกัด ” 14 ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า
“พวก ข้าพเจ้า เล่า จะ ต้อง ทํา ประการ ใด” ท่าน ตอบ เขา ว่า
“อย่า กดขีผู
่ ้ ใด อย่า หาความ ใส่ผู้ ใด แต่จง พอใจ ใน ค่า จ้าง
ของ ตน” 15 เมื่อ คน ทัง้ หลาย กําลัง คอย พระ คริสต์อยู่ และ
ได้ใคร่ครวญ ถึง ยอห์นว่า ตัวท่าน เป็น พระ คริสต์ หรือมิใช่
16 ยอห์นจึงตอบเขาทัง
้ หลายว่า “เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วย
นํ้า ก็จริง แต่จะมีพระองค์หน่งึ เสด็จ มาท รง มีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่
กว่า เรา อีก ซึ่ง เรา ไม่คู่ควร แม้ จะ แก้ สาย ฉลอง พระบาท
ของพระองค์ พระองค์นั ้น จะทรงให้เจ้าทัง้ หลายรับ บัพ ติศ
มา ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ และ ด้วย ไฟ 17 พระหัตถ์ ของ
พระองค์ถือพลัว่ พร้อม แล้ว เพื่อ จะ ทรง ชําระ ลาน ข้าว ของ
พระองค์ให้ทัว่ และเพื่อจะเก็บข้าวไว้ในยุง้ ฉางของพระองค์
แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ ” 18 ยอห์น จึง
ประกาศตัก เตือนอีก หลายประการแก่ คนทัง้ หลาย 19 ฝ่าย
เฮโรดเจ้าเมือง เมื่อถูกยอห์นว่าติเตียนเพราะเรือ
่ งนางเฮโร
เดียภรรยาของน้ องชายชื่อฟีลิป และเพราะการชัวท
่ ัง้ หมดที่
เฮโรดได้กระทํานั ้น 20 เฮโรดยังทําความชัวน
่ ี้เพิม
่ กับที่ได้ทํา
มาแล้ว คือได้จับยอห์นจําไว้ในคุก
พระ เยซูทรง รับ บัพ ติศ มา และ ประกอบ ด้วย พระ
วิญญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)
21

อยูมาเมื
่
่ อคนทัง้ ปวงรับบัพติศ มา และพระเยซู ทรงรับ
บัพ ติศ มา ด้วย ขณะ เมื่อ ทรง อธิษฐาน อยู่ ท้องฟ้า ก็ แหวก
ออก 22 และ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ทรง รู ป สัณฐาน เหมือน
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นกเขา ได้ ลง มาบ นพ ระ องค์ และ พระ สุรเสียง มา จาก ฟ้า
สวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก”
วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารียม
์ ารดาของพระองค์
23 เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา
(ตามความคาดหมายของคนทัง้ หลาย) เข้าใจว่าเป็นบุตรโย
เซฟ ซึ่ง เป็น บุตรเฮลี 24 ซึ่ง เป็น บุตรมัทธัต ซึ่ง เป็น บุตรเลวี
ซึ่ง เป็น บุตรเมลคี ซึ่ง เป็น บุตรยัน นาย ซึ่ง เป็น บุตรโยเซฟ
25 ซึ่ง เป็ น บุตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็นบุตรอาโมส ซึ่งเป็นบุตรนา
ฮูม ซึ่ง เป็น บุตรเอสลี ซึ่ง เป็น บุตรนั ก กาย 26 ซึ่ง เป็น บุตรมา
อาท ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็นบุตรเสเมอิน ซึ่งเป็นบุตร
โยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรยู ดาห์ 27 ซึ่ง เป็น บุตรโยอานาห์ ซึ่ง เป็น
บุตรเรซา ซึ่ง เป็น บุตรเศรุ บ บาเบล ซึ่ง เป็น บุตรเซลาทิ เอล
ซึ่ง เป็น บุตรเนรี 28 ซึ่ง เป็น บุตรเมลคี ซึ่ง เป็น บุตรอัด ดี ซึ่ง
เป็นบุตรโคสัม ซึ่งเป็นบุตรเอลมาดั ม ซึ่งเป็นบุตรเอร์ 29 ซึ่ง
เป็น บุตรโยซี ซึ่ง เป็น บุตรเอลี เยเซอร์ ซึ่ง เป็น บุตรโยริม ซึ่ง
เป็น บุตรมัทธัต ซึ่ง เป็น บุตรเลวี 30 ซึ่ง เป็น บุตรสิ เมโอน ซึ่ง
เป็น บุตรยู ดาห์ ซึ่ง เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรโยนาน ซึ่ง
เป็น บุตรเอลี ยาคิ ม 31 ซึ่ง เป็น บุตรเมเลอา ซึ่ง เป็น บุตรเมน
นั น ซึ่ง เป็น บุตรมัท ตะธา ซึ่ง เป็น บุตรนาธัน ซึ่ง เป็น บุตรดา
วิด 32 ซึ่ง เป็น บุตรเจสซี ซึ่ง เป็น บุตรโอเบด ซึ่ง เป็น บุตรโบ
อาส ซึ่ง เป็น บุตรสัล โมน ซึ่ง เป็น บุตรนาโซน 33 ซึ่ง เป็น บุตร
อัมมีนาดับ ซึ่งเป็นบุตรราม ซึ่งเป็นบุตรเฮสโรน ซึ่งเป็นบุตร
เปเรศ ซึ่ง เป็น บุตรยู ดาห์ 34 ซึ่ง เป็น บุตรยาโคบ ซึ่ง เป็น บุตร
อิสอัค ซึ่งเป็น บุตรอับราฮัม ซึ่งเป็น บุตรเทราห์ ซึ่ง เป็น บุตร
นาโฮร์ 35 ซึ่ง เป็น บุตรเสรุ ก ซึ่ง เป็น บุตรเรกู ซึ่ง เป็น บุตรเป
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เลก ซึ่ง เป็น บุตรเอเบอร์ ซึ่ง เป็น บุตรเซลาห์ 36 ซึ่ง เป็น บุตร
เคนั น ซึ่ง เป็น บุตรอารฟาซัด ซึ่ง เป็น บุตรเชม ซึ่ง เป็น บุตร
โนอาห์ ซึ่งเป็นบุตรลาเมค 37 ซึ่งเป็นบุตรเมธูเสลาห์ ซึ่งเป็น
บุตรเอโนค ซึ่ง เป็น บุตรยาเรด ซึ่ง เป็น บุตรมาหะลาเลล ซึ่ง
เป็นบุตรเคนั น 38 ซึ่งเป็นบุตรเอโนช ซึ่งเป็นบุตรเสท ซึ่งเป็น
บุตรอาดัม ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้า

4

พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)
1 พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ได้เสด็จกลับ
ไปจากแม่น้ําจอร์แดน และพระวิญญาณได้ทรงนําพระองค์
ไปในถิน
่ ทุรกันดาร 2 ทรงถูกพญามารทดลองถึงสี่สิบวัน ใน
วันเหล่านั ้นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย และเมื่อสิน
้ สี่สิบวัน
แล้ว พระองค์ทรงอยากพระกระยาหาร 3 พญามารจึง ทูล
พระองค์ว่า “ถ้า ท่าน เป็น พระ บุตร ของ พระเจ้า จง สังก
่ ้อน
หิน นี้ ให้กลายเป็น ขนมปัง” 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบมารว่า
“มีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุ ง ชี วตด
ิ ้ว ยอาหารสิง่
เดียวก็หามิได้ แต่บํารุ งด้วยพระวจนะทุก คํา ของพระเจ้า’ ”
5 แล้ว พญา มาร จึง นํา พระองค์ ขึ้น ไป ยัง ภูเขา ที่สู ง สําแดง
บรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพในขณะเดียวให้พระองค์ทอด
พระเนตร 6 แล้ว พญามารได้ ทูล พระองค์ว่า “อํานาจทัง้ สิน
้
นี้ และ สง่า ราศี ของ ราช อาณา จักรนน
ั ้ เรา จะ ยก ให้แก่ท่าน
เพราะ ว่า มอบ เป็น สิทธิไว้แก่เรา แล้ว และ เรา ปรารถนา
จะ ให้แก่ผู้ใด ก็ จะ ให้แก่ผู้นั ้น 7 เหตุฉะนั ้น ถ้า ท่าน จะ กราบ
นมัสการ เรา สรรพ สิง่ นั ้น จะ เป็น ของ ท่าน ทัง้ หมด” 8 ฝ่าย
พระเยซู ตรัส ตอบมารว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลัง
เรา เพราะ มี พระ คัมภีรเข
์ ียน ไว้ว่า ‘จง นมัสการ องค์ พระ ผู้
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เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน และปรนนิ บัติพระองค์แต่
ผู้ เดียว ’ ” 9 แล้ว มาร จึง นํา พระองค์ ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และ ให้พระองค์ประ ทับอยู่ที่ยอด หลังคา พระ วิหาร แล้วทูล
พระองค์ว่า “ถ้า ท่านเป็น พระบุตรพระเจ้า จงโจนลงไปจาก
ที่นี่ เถิด 10 เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘พระองค์จะรับสัง่
เหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ป้อ งกันรักษา
11
ท่านไว้’ และ ‘เหล่าทูต สวรรค์ จะเอามือ ประคองชู ท่านไว้
เกรงว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดเท้า ของท่านจะกระแทกหิน’ ”
12 พระเยซูจึงตรัสตอบมารว่า “มีคํากล่าวไว้ว่า ‘อย่าทดลอง
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่าน’ ” 13 เมื่อพญามาร
ทําการทดลองทุกอย่างสิน
้ แล้ว จึงละพระองค์ไปชัว่ คราว
พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้น กาลิ ลี
(มธ 4:12-16; มก 1:14)
14 พระ เยซูได้เสด็จ กลับ ไป ด้วย ฤทธิ์ เดช แห่ง พระ
วิญญาณยัง แคว้น กาลิ ลี และกิตติศัพท์ของพระองค์ เลื่อง
ลือไปตามถิน
่ โดยรอบ 15 พระองค์ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลา
ต่างๆของเขา และได้รบ
ั ความสรรเสริญจากคนทัง้ ปวง
พระเยซูเสด็จกลับไปยังธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

16

แล้ว พระองค์ เสด็จ มา ถึง เมือง นา ซา เร็ธ เป็นที่ ซึ่ง
พระองค์ ทรง เจริญวัย ขึ้น พระองค์เสด็จ เข้าไป ใน ธรรม
ศาลา ใน วัน สะ บา โต ตาม เคย และ ทรง ยืน ขึ้น เพื่อ จะ
อ่าน พระ คัมภีร ์ 17 เขา จึง ส่ง พระ คัมภีร ์ อิส ยาห์ศาสดา
พยากรณ์ ให้แก่พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรง คลี่หนังสือ นั ้น
ออก ก็ค้น พบ ข้อ ที่เขียน ไว้ว่า 18 ‘พระ วิญญาณ แห่ง องค์
พระผู้ เป็น เจ้า สถิต อยู่ บนข้าพเจ้า เพราะว่า พระองค์ได้ทรง
เจิม ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ให้ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แก่คน ยากจน
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พระองค์ได้ทรง ใช้ ข้าพเจ้า ให้ รักษา คน ที่ชอกชํ้า ระกํา ใจ
ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่ บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่ คน
ตาบอดว่า จะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ ฟกชํ้า เป็นอิสระ 19 และ
ให้ ประกาศ ปีแห่ง ความ โปรดปราน ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
’ 20 แล้ว พระองค์ ทรง ม้วน หนั งสือ ส่ง คืนให้แก่เจ้า หน้าที่
แล้ว ทรง นั ่ง ลง และ ตา ของ คน ทัง้ ปวง ใน ธรรม ศาลา ก็เพ่ง
ดูพระองค์ 21 พระองค์จึง เริม
์
่ ตรัส แก่ เขา ว่า “คัมภีรตอน
นี้ ที่ท่าน ได้ ยินกับ หู ของ ท่าน ก็ สําเร็จ ใน วัน นี้ แล้ว ” 22 คน
ทัง้ ปวงก็ เป็น พยานรับรองคํา ของพระองค์ และประหลาด
ใจด้วยถ้อยคําอันประกอบด้วยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ และว่า “คนนี้ เป็นบุตรชายของโยเซฟมิใช่หรือ
” 23 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จะ กล่าว
คํา สุภาษิ ต ข้อ นี้ แก่เรา เป็น แน่ คือ ว่า ‘หมอ จง รักษา ตัว
เอง เถิด คือ บรรดา การ ซึ่ง เรา ได้ ยินว่า ท่าน ได้ กระทํา ใน
เมือง คา เป อร นา อุม จง กระทํา ใน เมือง ของ ตน ที่นี่ ด้วย
’ ” 24 พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า ไม่มีศาสดา พยากรณ์ คน ใด ได้ รับ การ ต้อนรับ ใน บ้าน
เมือง ของ ตน 25 แต่เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย
ว่า มีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลี ยาห์ เมื่อ
ท้องฟ้า ปิด เสีย ถึง สามปี กับ หกเดือนจึง เกิดกัน ดารอาหาร
มากทัว่ แผ่นดิน 26 และเอลียาห์มิได้รับใช้ให้ไปหาหญิงม่าย
คนใด เว้น แต่หญิงม่ายคนหนึ่ ง ในบ้านศาเรฟัท แคว้น เมือง
ไซ ดอน 27 และ มี คน โรค เรือ
้ น หลาย คนใน พวก อิสราเอล
คราวเอลี ชาศาสดาพยากรณ์ แต่ไม่มีผู้ใดได้ รบ
ั การรักษา
ให้ หายโรคนั ้น เลย เว้น แต่นาอามานชาวซีเรีย” 28 เมื่อ คน
ทัง้ ปวงในธรรมศาลาได้ ยน
ิ ดัง นั ้นก็ โกรธยิง่ นั ก 29 จึง ลุก ขึ้น
ผลักพระองค์ออกจากเมือง พาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่เมือง
ของเขา ซึ่ง ตัง้ อยู่ บนเนิ น นั ้น หมายจะผลัก พระองค์ ลงไป
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30 แต่พระองค์ทรงดําเนิ นผ่านท่ามกลางเขาพ้นไป

26)

พระเยซูทรงขับ พวกผี ในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-

31

พระองค์เสด็จ ลง ไป ถึง เมือง คา เป อร นา อุม แคว้น กา
ลิ ลี และ ได้ สัง่ สอน เขา ทัง้ หลาย ทุก วัน สะ บา โต 32 คน ทัง้
ปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคํา ของ
พระองค์ประกอบด้วยอํานาจ 33 มีชายคนหนึ่ งในธรรมศาลา
ที่มีผีโสโครก เข้า สิง เขา ร้อง เสียง ดัง 34 กล่าว ว่า “ไฮ้ พระ
เยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า
ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรือ เรารู ว้ า่ ท่านเป็นผู้ใด ท่านคือ
องค์บริสุทธิของพระเจ้
า” 35 พระเยซูจึง ตรัส ห้ามมันว่า “จง
์
นิ่ ง เสีย ออกมาจากเขาซิ” เมื่อ ผี นั้น ได้ทําให้เขาล้ม ลงท่า
มกลางประชาชนแล้ว ก็ออกมาจากเขา แต่มิได้ทําอันตราย
เขาเลย 36 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก พูดกันว่า “คํา นี้ เป็น
อย่างไรหนอ เพราะว่า ท่านได้ สัง่ ผี โสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจ
และด้วยฤทธิเดช
มันก็ออกมา ” 37 กิตติศัพท์ของพระองค์
์
จึงได้เลื่องลือไปทุกตําบลที่อยูรอบนั
่
้น
พระเยซูทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บ ป่วย (มธ 8:14-17;
มก 1:29-38)
38 ฝ่าย พระองค์ ทรง ลุก ขึ้น ออก จาก ธรรม ศาลา เสด็จ
เข้าไป ใน เรือน ของ ซีโมน แม่ยาย ซี โมน ป่วย เป็น ไข้หนั ก
เขา ทัง้ หลาย จึงอ้อ นว อ นพ ระ องค์ให้ช่วย หญิง นั ้น
39 พระองค์ทรง ยืน อยู่ ข้าง คน เจ็บ ทรง ห้าม ไข้ ไข้ก็หาย
และ ใน ทันใด นั ้น แม่ยาย ของ ซี โม นก็ลุก ขึ้น ปรน นิ บัติเขา
ทัง้ หลาย 40 ครัน
้ เวลา ตะวัน ยอแสง ใคร มี คน เจ็บ เป็น โรค
ต่างๆ ก็ พา มา หา พระองค์ พระองค์ก็ทรง วาง พระหัตถ์ถูก
ต้อง เขา ทุก คน ให้เขา หาย โรค 41 ผีก็ออก มา จาก คน
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หลาย คน ด้วย ร้อง ว่า “ท่าน เป็น พระ คริสต์ พระ บุตร ของ
พระเจ้า” ฝ่าย พระองค์ก็ทรง ห้าม มิให้มัน พูด เพ ราะ ว่า
มันรู้แล้วว่า พระองค์ เป็น พระคริสต์ 42 ครันร
้ ุ่ง เช้า พระองค์
เสด็จ ออก ไป ยัง ที่เปลี่ยว ประชาชน เที่ยว เสาะ หา พระองค์
ครัน
้ พบ แล้วก็หน่ วง เหนี่ ยว พระองค์ไว้ไม่ให้ไป จาก เขา
43 แต่พระองค์ตรัส แก่ เขา ว่า “เรา ต้อง ไป ประกาศ เรือ
่ ง
อาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย เพราะว่าที่เราได้รับ
ใช้มาก็เพราะเหตุ นี้เอง ” 44 พระองค์ทรงประกาศในธรรม
ศาลาทัว่ แคว้นกาลิลี

5

การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร
ต่อ มาครัน
้ เมื่อ ประชาชนกําลัง เบียดเสียดพระองค์ เพื่อ
ฟังพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงยืนอยูที
่ ่ฝั่ งทะเลสาบ
2
เยน เน ซา เรท และ พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น เรือ สอง
ลํา จอด อยู่ ริม ฝั่ ง ทะเลสาบ นั ้น แต่ชาว ประมง ขึ้น จาก เรือ
แล้วกําลังซักอวนอยู่ 3 พระองค์จึงเสด็จลงเรือลําหนึ่ ง เป็น
เรือ ของซีโมน และทรงขอให้ เขาถอยไปจากฝั่ งหน่ อยหนึ่ ง
แล้ว พระองค์ ทรง นั ่ง ลง สอน ประชาชน จาก เรือ นั ้น 4 เมื่อ
พระองค์ ตรัส สอน เสร็จ แล้ว จึง ตรัส แก่ซีโม นว่า “จง ถอย
ออก ไป ที่ นํ้า ลึก หย่อน อวน ต่างๆ ลง จับ ปลา” 5 ซีโม นทูล
ตอบ พระองค์ว่า “พระ อาจารย์เจ้าข้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ทอดอวนคืน ยัง รุ ง่ ไม่ ได้อะไรเลย แต่ข้า พระองค์ จะหย่อน
อวนลงตามพระดํารัสของพระองค์” 6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว
ก็ล้อมปลาไว้เป็น อัน มาก จนอวนของเขาขาด 7 เขาจึง ทํา
สําคัญ แก่ผู้ร่วมงานที่อยูในเรื
่
ออี กลํา หนึ่ ง ให้ มาช่วย เขาก็
มา ช่วย แล้ว ได้ ปลา เต็ม เรือ ทัง้ สอง ลํา จน เรือ เริม
่ จม ลง
8 ฝ่ายซี โมนเปโตรเมื่อ เห็น ดัง นั ้น ก็กราบลงที่ พระชานุ ของ
พระเยซู ทูล ว่า “โอ พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จ ไปให้ หา่ งจาก
1
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ข้า พระองค์เถิด เพราะว่า ข้า พระองค์ เป็น คนบาป” 9 เพราะ
ว่า เขา กับ คน ทัง้ หลาย ที่อยูด้
่ วย กัน ประหลาด ใจ ด้วย ปลา
10
เป็นอันมากที่เขาจับได้นั ้น ยากอบและยอห์นบุตรชายของ
เศเบดี ผู้ร่วมงานกับ ซี โมนก็ ประหลาดใจเหมือนกัน พระ
เยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตัง้ แต่นี้ ไปท่านจะเป็นผู้
จับคน” 11 เมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่ งแล้ว เขาก็ละทิง้ สิง่ สารพัด
และตามพระองค์ไป
พระ เยซูทรง รักษา ชาย โรค เรือ
้ น ให้หาย (มธ 8:2-4; มก
1:40-44)
12 ต่อ มา เมื่อ พระองค์ ทรง อยู่ ใน เมือง หนึ่ ง ดูเถิด มีคน
เป็น โรค เรือ
้ น เต็มทัง้ ตัว เมื่อ เขา เห็น พระ เยซูก็ซบ หน้า
ลงถึงดินอ้อ นว อ นทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เพียง
แต่พระองค์จะโปรดก็ จะทรงบันดาลให้ ข้า พระองค์ สะอาด
ได้” 13 พระองค์ทรง ยื่น พระหัตถ์ถูก ต้อง เขา แล้ว ตรัสว่า
“เรา พอใจ แล้ว จง สะอาด เถิด” ใน ทันใด นั ้น โรค เรือ
้ น
ของ เขา ก็หาย 14 พระองค์จึง กําชับ เขา ไม่ให้บอก ผู้ใด และ
ตรัสว่า “แต่จง ไป แสดง ตัว แก่ปุโรหิต และ ถวาย เครือ
่ ง
บูชา สําหรับ คน ที่ หาย โรค เรือ
้ น แล้ว ตาม ซึ่ง โมเสส ได้ สัง่
ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐาน ต่อ คน ทัง้ หลาย ว่า เจ้า หาย โรค แล้ว”
15 แต่กิตติศัพท์ของ พระองค์ ยิง
่ เลื่อง ลือ ไป และ ประ ชา
ชน เป็นอัน มาก มา ชุมนุมกัน เพื่อ จะ ฟัง พระองค์ และ รับ
การรักษาโรคต่างๆของเขา 16 แต่พระองค์เสด็จ ออกไปใน
ที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน
ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)
17 ครา วนั ้นวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ ทรง สัง
่ สอน อยู่ มีพวก
ฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัตินั ่ง อยูด้
่ วย
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เป็นผู้มาจากทุกเมืองในแคว้นกาลิ ลี แคว้นยู เดีย และจาก
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ฤทธิเดช
ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ก็ สถิต อยู่
์
เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรค 18 และดูเถิด มีผู้หามคนอัมพาต
คนหนึ่ ง นอนบนที่นอน และเขาหาช่องที่ จะหามคนอัมพาต
นั ้นเข้ามาวางตรงพระพักตร์ของพระองค์ 19 เมื่อหาช่องเอา
เข้า มาไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึง ขึ้น ไปบนดาดฟ้า หลังคา
บ้าน หย่อน คน อัมพาต ลง มา ทัง้ ที่นอน ตาม ช่อง กระเบื้อง
ตรงกลางหมู่คนต่อพระพักตร์พระเยซู 20 เมื่อพระองค์ ทอด
พระเนตร เห็น ความ เชื่อ ของ เขา ทัง้ หลาย พระองค์จึง ตรัส
กับ คน อัมพาต ว่า “บุรุ ษ เอ๋ย บาป ของ เจ้า ได้ รับ การ อภัย
แล้ว” 21 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีเริม
่ คิด ในใจ
ว่า “คนนี้ ที่พูดหมิน
่ ประมาทเป็น ผู้ ใดเล่า ใครจะยกความ
ผิด บาป ได้เว้น แต่พระเจ้า เท่านั ้น” 22 แต่เมื่อ พระ เยซู ทรง
ทราบ ความ คิด ของ เขา พระองค์จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “ไฉน
ท่านทัง้ หลายจึง คิด ในใจอย่างนี้ 23 ที่จะว่า ‘บาปของเจ้า
ได้ รับ การ อภัย แล้ว’ หรือ จะ ว่า ‘จง ลุก ขึ้น เดิน ไป เถิด’ นั ้น
ข้างไหนจะง่ายกว่า กัน 24 แต่เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่้ า
บุตรมนุษย์มี ฤทธิอํ
์ านาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิด บาป
ได้” (พระองค์จึง ตรัสสงั ่ คนอัมพาตว่า) “เราสัง่ เจ้า ว่า จง
ลุก ขึ้น ยกที่นอนไปบ้านของเจ้า เถิด” 25 ในทันใดนั ้น เขาจึง
ลุก ขึ้น ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง ยกที่นอนซึ่ง เขาได้ นอนนั ้น กลับ
ไปบ้านของตน พลางร้องสรรเสริญ พระเจ้า 26 คนทัง้ ปวง
ก็อัศจรรย์ใจและได้สรรเสริญพระเจ้า ต่างเต็มไปด้วยความ
กลัวและพูดว่า “วันนี้ เราได้เห็นสิง่ แปลกประหลาด”
ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)
27 ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พระองค์ได้เสด็จ ออก ไป
และ ทอด พระเนตร เห็น คน เก็บ ภาษี คน หนึ่ ง ชื่อ เลวี นั ่ง
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อยูที
่ ่ด่าน เก็บ ภาษี พระองค์จึง ตรัส กับ เขา ว่า “จง ตาม เรา
มา เถิด” 28 เขา ก็ ละทิง้ สิง่ สารพัด ลุก ขึ้น ตามพ ระ องค์ไป
29 เลวีได้จัด ให้มีการ เลี้ยง ใหญ่ ใน เรือน ของ ตน เพื่อ เป็ น
เกียรติยศ แก่พระองค์ มีคน มากมาย เป็น คน เก็บ ภาษี และ
คน อื่นๆ มา เอนกาย ลง รับ ประทาน ด้วย กัน 30 ฝ่าย พวก
ธร รมา จาร ย์ ของ เขา และ พวก ฟา ริสีกระซิบ บ่น ติ พวก
สาวก ของ พระองค์ว่า “เหตุไฉน พวก ท่าน มา กิน และ ดื่ม
ร่วม กับ พวก เก็บ ภาษี และ พวก คน บาป” 31 พระ เยซูตรัส
ตอบ เขา ว่า “คน ปกติไม่ต้องการ หมอ แต่คน เจ็บ ต้องการ
หมอ 32 เรา มิได้มา เพื่อ จะ เรียก คน ที่เห็นว่า ตัว ชอบ ธรรม
แต่มาเรียกคนบาปให้กลับ ใจเสีย ใหม่” 33 เขาทัง้ หลายทูล
พระองค์ว่า “ทําไมพวกศิษย์ ของยอห์น ถือ อดอาหารเนื องๆ
และอธิษฐานอ้อนวอน และศิษย์ของพวกฟาริสีก็ถือเหมือน
กัน แต่สาวกของท่านกิน และดื่ม” 34 ฝ่ายพระองค์ ตรัส แก่
เขาว่า “ท่านจะให้ สหายของเจ้า บ่าวอดอาหารเมื่อ เจ้า บ่าว
ยัง อยู่ กับ เขากระนั ้น หรือ 35 แต่วัน นั ้น จะมาถึง เมื่อ เจ้า บ่าว
จะต้องจากสหายไป ในวันนั ้นสหายจะถืออดอาหาร”

22)

คํา อุปมาเกี่ยวกับ เสื้อ และถุง หนั ง (มธ 9:16-17; มก 2:21-

36

พระองค์ยัง ตรัส คํา อุปมา ข้อ หนึ่ ง แก่ เขา ด้วย ว่า
“ไม่มีผู้ใดฉี ก ท่อนผ้า จากเสื้อ ใหม่ มาปะเสื้อ เก่า ถ้า ทํา อย่าง
นั ้น เสื้อ ใหม่ นั้น จะขาดเสีย ไป ทัง้ ท่อนผ้า ที่ เอามาจากเสื้อ
ใหม่ นั้นก็ จะไม่ สมกับ เสื้อ เก่า ด้วย 37 ไม่มีผู้ใดเอานํ้า องุน
่
ใหม่ มาใส่ ในถุงหนั ง เก่า ถ้า ทํา อย่างนั ้นนํ้า องุน
่ ใหม่ จะทําให้
ถุงหนั งเก่าขาดไป และนํ้าองุน
่ จะรัว่ ถุงหนั งก็จะเสียไปด้วย
38 แต่นํ้า องุน
่ ใหม่ ต้อง ใส่ ใน ถุง หนั ง ใหม่ ทัง้ สอง จะ ถนอม
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รักษาด้วยกันได้ 39 ไม่มีผู้ใดเมื่อด่มน
ื ้าํ องุน
่ เก่าแล้ว จะอยาก
ได้น้ําองุน
่ ใหม่ทันที เพราะเขาว่า ‘ของเก่านั ้นก็ดีกว่า’ ”

6
พระเยซูเป็น เจ้า เป็น ใหญ่ เหนื อ วัน สะบาโต (มธ 12:1-8;
มก 2:23-28)
1 ต่อ มา ใน วัน สะ บา โต ที่สอง หลัง จาก วัน แรก นั ้น
พระองค์กําลัง เสด็จ ไป ที่ ใน นา และ พวก สาวก ของ
พระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยีกิ
้ น 2 บางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าว
แก่เขาว่า “ทําไมพวกท่านจึงทําการซึ่งพระราชบัญญัติห้าม
ไว้ในวัน สะบาโต” 3 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “ท่านทัง้ หลาย
ยัง ไม่ได้อ่าน เรือ
่ ง นี้ อีก หรือ ที่ดาวิด ได้ กระทํา เมื่อ อดอยาก
ทัง้ ท่าน และ พรรค พวก ด้วย 4 คือ ท่าน ได้เข้า ไป ใน พระ
นิ เวศของพระเจ้า และรับ ประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์
ทัง้ ให้ พรรค พวก ด้วย ซึ่ง พระ ราช บัญญัติห้าม ไม่ให้ใคร รับ
ประทานเว้น แต่ พวกปุโรหิต เท่านั ้น” 5 พระองค์จึง ตรัส กับ
เขาว่า “บุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโตด้วย”
ทรงรักษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)
ต่อ มา ใน วัน สะ บา โต อีก วัน หนึ่ ง พระองค์เสด็จ เข้าไป
ใน ธรรม ศาลา และ สัง่ สอน ที่นั ่นมี ชาย คน หนึ่ งมือ ขวา ลีบ
7 ฝ่าย พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสีคอย ดูพระองค์ว่า
พระองค์จะ ทรง รักษา เขา ใน วัน สะ บา โต หรือ ไม่ เพื่อ จะ
หาเหตุ ฟ้อง พระองค์ได้ 8 แต่พระองค์ทรง ทราบ ความ คิด
ของเขา จึง ตรัส แก่ คนมือ ลีบนนว
ั ้ ่า “จงลุก ขึ้น มายืน อยูข้
่ าง
9
หน้า” เขาก็ลุกขึ้นยืน แล้วพระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า
“เราจะถามท่านทัง้ หลายว่า ในวันสะบาโตให้ถูกต้องตามพ
ระราชบัญญัติควรจะทําการดีหรือทําการร้าย จะช่วยชีวตด
ิ ี
10
หรือ จะ ผลาญ ชี วิตดี”
พระองค์จึง ทอด พระเนตร ดูทุก
6
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คนโดยรอบ แล้ว ตรัส กับ ชายคนนั ้นว่า “จงเหยียดมือ ออก
เถิด” เขาก็กระทําตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือ
นมืออีก ข้างหนึ่ ง 11 แต่คนเหล่า นั ้น ต่างก็มีความเดือดดาล
และปรึกษากันว่าจะกระทําอย่างไรแก่พระเยซูได้
ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)

12 ต่อมาคราวนั ้นพระองค์เสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน

และ ได้ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า คืน ยัง รุ ง่ 13 ครันร
้ ุ่ง เช้า แล้ว
พระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรงเลือกสิบสอง
คนออกจากหมู่ สาวกนั ้น ที่พระองค์ทรงเรียกว่า อัครสาวก
14 คือ ซีโมน (ที่พระองค์ทรงให้ ช่ ออ
ื ีกว่า เปโตร) อัน ดรู ว์น้อง
ชายของเปโตร ยากอบและยอห์น ฟีลิป และบารโธโลมิ ว
15 มัทธิว และโธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซีโมนที่
เรียกว่า เศโลเท 16 ยูดาสน้ องชายของยากอบ และยูดาสอิส
คาริโอทที่ เป็นผู้ทรยศพระองค์ด้วย 17 แล้วพระองค์ กับอัคร
สาวกก็ ลงมายืน ณ ที่ราบแห่ง หนึ่ ง พร้ อมกับ หมู่ สาวกของ
พระองค์ และประชาชนเป็นอัน มากซึ่ง มาจากทัว่ แคว้น ยู
เดีย กรุ งเยรู ซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไท
ระและเมืองไซดอน เพื่อจะฟังพระองค์ และให้พระองค์ทรง
รักษา โรค ของ เขา 18 และ บรรดา คน ที่ ต้อง ทน ทุกข์ เพราะ
ผีโสโครก เขาก็ได้รับการรักษาให้หายด้วย 19 ประชาชนต่าง
ก็ พยายาม ที่ จะ ถูก ต้อง พระองค์ เพราะ ว่า มีฤทธิซ่
์ าน ออก
จากพระองค์รก
ั ษาเขาให้หายทุกคน
ความสุขอันเปี่ ยมล้น (มธ 5:2-12)
พระองค์ทอด พระเนตร แล ดูเหล่า สาวก ของ พระ องค์
ตรัสว่า “ท่านทัง้ หลายที่ เป็น คนยากจนก็เป็นสุข เพราะว่า
อาณาจักร ของ พระเจ้า เป็น ของ ท่าน 21 ท่าน ทัง้ หลาย ที่
อดอยาก เวลา นี้ ก็เป็นสุข เพราะ ว่า ท่าน จะ ได้อิม
่ หนํา ท่าน
20
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ทัง้ หลายที่ร้องไห้เวลานี้ ก็เป็นสุข เพราะว่าท่านจะได้หัวเราะ
22 ท่าน ทัง
้ หลาย จะ เป็นสุข เมื่อ คน ทัง้ หลาย จะ เกลียด ชัง
ท่าน และ จะ ไล่ ท่าน ออก จาก พวก เขา และ จะ ประณาม
ท่าน และ จะ เหยียด ชื่อ ของ ท่าน ว่า เป็น คน ชัว่ ช้า เพราะ
ท่าน เห็น แก่บุตรม นุษย์ 23 ใน วัน นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง
ชื่นชม และเต้น โลดด้วยความยินดี เพราะ ดูเถิด บําเหน็ จ
ของ ท่าน มีบริบูรณ์ ใน สวรรค์ เพราะ ว่า บรรพบุรุษ ของ เขา
ได้ กระทํา อย่าง นั ้น แก่ พวก ศาสดา พยากรณ์ เหมือน กัน
24 แต่วิบัติแก่เจ้า ทัง
้ หลาย ที่มัง่ มี เพราะ ว่า เจ้า ได้ รับ สิง่ ที่
เล้าโลมใจแล้ว 25 วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลายที่อม
ิ่ หนําแล้ว เพราะ
ว่า เจ้า จะ อดอยาก วิบัติแก่เจ้า ทัง้ หลาย ที่ หัวเราะ เวลา นี้
เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้ 26 วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลาย
เมื่อ คน ทัง้ หลาย จะ ยอ ว่า เจ้า ดี เพราะ บรรพบุรุษ ของ เขา
ได้ กระทํา อย่างนั ้น แก่ผู้พยากรณ์ เท็จ เหมือนกัน 27 แต่เรา
บอกท่านทัง้ หลายที่ กําลัง ฟัง อยูว่
่ า จงรัก ศัตรู ของท่าน จง
ทําดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน 28 จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน
จง อธิษฐาน เพื่อ คน ที่ เคี่ยวเข็ญ ท่าน 29 ผู้ใด ตบ แก้ม ของ
ท่าน ข้าง หนึ่ ง จงหันอีก ข้าง หนึ่ ง ให้ เขา ด้วย และ ผู้ ใด ริบ
เอา เสื้อ คลุม ของ ท่าน ไป ถ้า เขา จะ เอา เสื้อด้ว ยก็ อย่า หวง
ห้าม 30 จง ให้แก่ทุก คน ที่ ขอ จาก ท่าน และ ถ้า ใคร ได้ ริบ
เอาของของท่านไป อย่า ทวงเอาคืน 31 จงปฏิ บัติต่อ ผู้ อ่น
ื
32
อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบติ
ั ต่อท่าน แม้ว่าท่านทัง้
หลายรักผู้ที่รักท่าน จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้คน
บาป ก็ ยัง รัก ผู้ที่รัก เขา เหมือน กัน 33 ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ทํา
ดีแก่ผู้ที่ทําดีแก่ท่าน จะนั บ ว่า เป็น คุณ อะไรแก่ท่าน เพราะ
ว่า คน บาป ก็ กระทํา เหมือน กัน 34 ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ให้ ยืม
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เฉพาะแต่ผู้ที่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาอีก จะนั บว่าเป็นคุณ
อะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยงั ให้คนบาปยืมโดยหวังว่าจะ
ได้ รับ คืน จาก เขา อีก เท่า กัน 35 แต่จง รัก ศัตรู ของ ท่าน ทัง้
หลาย และทําการดี ต่อ เขา จงให้ เขายืม โดยไม่ หวัง ที่ จะได้
คืนอีก บําเหน็ จ ของท่านทัง้ หลายจึง จะมีบริบูรณ์ และท่าน
ทัง้ หลายจะเป็น บุตรของผู้สูงสุด เพราะว่า พระองค์ ยงั ทรง
โปรดแก่คนอกตัญญูและคนชัว่ 36 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลาย
จงมี ความเมตตากรุ ณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมี
พระทัย เมตตากรุ ณา 37 อย่า วินิจฉั ย โทษเขา และท่านทัง้
หลายจะไม่ได้ถูกวินิ จฉั ย โทษ อย่า กล่าวโทษเขา และท่าน
ทัง้ หลายจะไม่ถูกกล่า วโทษ จงยกโทษให้เขา และท่านจะ
ได้ รบ
ั การอภัยโทษ 38 จงให้ และท่านจะได้ รบด
ั ้วย และใน
ตัก ของ ท่าน จะ ได้ รับ ตวง ด้วย ทะนาน ถ้วน ยัด สัน
่ แน่ น พูน
ล้น ใส่ให้ เพราะว่า ท่านจะตวงให้ เขาด้วยทะนานอัน ใด จะ
ตวงให้ ท่านด้วยทะนานอัน นั ้น” 39 พระองค์ตรัส กับ เขาทัง้
หลายเป็นคําอุปมาด้วยว่า “คนตาบอดจะนําทางคนตาบอด
ได้หรือ ทัง้ สองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือ 40 ศิษย์ไม่ใหญ่กว่า
ครู แต่ศิษย์ทุก คน ที่ได้รับ การ ฝึกสอน ครบ แล้วก็ จะ เป็น
เหมือนครู ของตน 41 เหตุไฉนท่านมองดู ผงที่ ในตาพี่ น้อง
ของท่าน แต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ทัง้ ท่อนที่อยูในตาของท่
่
าน
42
เอง
เหตุไฉนท่านจึง จะพูดกับ พี่ น้องของท่านว่า ‘พี่น้ อง
เอ๋ย ให้เราเขี่ย ผงออกจากตาของเธอ’ แต่ที่จริง ท่านเองยัง
ไม่เห็น ไม้ ทัง้ ท่อนที่อยูในตาของท่
่
าน ท่านคนหน้า ซื่อ ใจคด
จงชัก ไม้ ทัง้ ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็น
ได้ ถนั ด จึง จะเขี่ย ผงออกจากตาพี่ น้องของท่านได้ 43 ด้วย
ว่า ต้นไม้ดีย่อมไม่เกิด ผลเลว หรือ ต้นไม้ เลวย่อมไม่เกิด ผล
ดี 44 เพราะ ว่า จะ รู จ
้ ัก ต้นไม้ทุก ต้น ได้ก็เพราะ ผล ของ มัน
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เพราะ ว่า เขา ย่อม ไม่เก็บ ผล มะเดื่อ จาก ต้นไม้มีหนาม หรือ
ย่อมไม่เก็บผลองุน
่ จากพุ่มไม้หนาม 45 คนดีก็ย่อมเอาของดี
ออกจากคลังดีแห่งใจของตน และคนชัวก
่ มเอาของชัว่
่ ็ ยอ
ออกจากคลัง ชัว่ แห่ง ใจของตน ด้วยใจเต็มด้ว ยอะไร ปาก
ก็พูดออกมาอย่างนั ้น 46 เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึง เรียกเรา
ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ’ แต่ไม่กระทํา ตามที่ เรา
บอกนั ้น
เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)

47 ทุกคนที่มาหาเราและฟังคําของเรา และกระทําตามคํา

นั ้น เราจะแจ้ง ให้ ท่านทัง้ หลายรู ว่้ า เขาเปรียบเหมือนผู้ใด
48 เขา เปรียบ เหมือน คน หนึ่ ง ที่ สร้าง เรือน เขา ขุดลึ กลง ไป
แล้วตัง้ รากบนศิลา และเมื่อนํ้ามาท่วม กระแสนํ้าไหลเชีย
่ ว
กระทบกระทัง่ แต่ทําให้เรือนนั ้น หวัน
่ ไหวไม่ได้ เพราะได้ ตัง้
รากบนศิลา 49 ส่วนคนที่ได้ยิน และมิได้กระทํา ตาม เปรียบ
เหมือน คน หนึ่ ง ที่ สร้าง เรือน บน ดิน ไม่ ก่อ ราก เมื่อ กระแส
นํ้าไหลเชีย
่ วกระทบกระทัง่ เรือนนั ้นก็พังทลายลงทันที และ
ความพินาศของเรือนนั ้นก็ใหญ่ยิง่ นั ก”

7

ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)
1 เมื่อ พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น ให้ คน ทัง
้ หลาย ฟัง เสร็จ
แล้ว พระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม 2 มีผู้รบ
ั
ใช้ของนายร้อยคนหนึ่ ง ที่ นายรัก มากป่วยเกือบจะตายแล้ว
3 เมื่อนายร้อยได้ยน
ิ ถึงพระเยซู จึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวก
ยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของตน
4 เมื่อเขาเหล่านั ้นมาถึงพระเยซูแล้ว เขาก็ออ
้ นวอนพระองค์
ด้วยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั ้นเป็นคนสมควรที่พระองค์จะ
กระทําการนั ้นให้ท่าน 5 เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและ
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ท่านได้ สร้างธรรมศาลาให้เรา” 6 พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา
เมื่อพระองค์ ไปเกือบจะถึงบ้านแล้ว นายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูง
ไปหาพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า อย่าลําบากเลย เพราะ
ว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้
ชายคาของข้า พระองค์ 7 เพราะเหตุนั ้น ข้า พระองค์ จึง คิด
เห็นว่า ไม่ สมควรที่ ข้า พระองค์ จะไปหาพระองค์ด้วย แต่ขอ
พระ องค์ ทรง ตรัสสงั ่ และ ผู้รับ ใช้ของ ข้า พระองค์ก็จะ หาย
โรค 8 ด้วย ว่า ข้า พระองค์อยูใต้
่ วินัย ทหาร แต่ก็ยังมี ทหาร
อยูใต้
่ บังคับ บัญชา ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ บอก แก่
คนนี้ ว่า ‘ไป ’ เขาก็ไป บอกแก่ คนนั ้นว่า ‘มา ’ เขาก็มา บอก
ผู้รับ ใช้ของข้า พระองค์ว่า ‘จงทํา สิง่ นี้ ’ เขาก็ทํา ” 9 เมื่อ พระ
เยซู ทรงได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น แล้ว ก็ประหลาดพระทัย ด้วยคน
นั ้น จึง ทรงเหลียวหลัง ตรัส กับ ประชาชนที่ ตามพระองค์ มา
ว่า “เราบอกท่านทัง้ หลายว่า แม้ในพวกอิสราเอล เราไม่เคย
พบความเชื่อ มากเท่า นี้ ” 10 ฝ่ายคนที่รับ ใช้มานัน
้ เมื่อ กลับ
ไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้รับใช้นั ้นหายเป็นปกติแล้ว
บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน
11

ต่อ มาในวันรุ่ง ขึ้น พระองค์ เสด็จ ไปยัง เมืองหนึ่ ง ชื่อ นา
อิน เหล่า สาวก ของ พระองค์ กับ คน เป็นอัน มาก ก็ ไป ด้วย
กันกับ พระองค์ 12 เมื่อ พระองค์ มาใกล้ประตูเมืองนั ้น ดูเถิด
มีคน หาม ศพ ชาย หนุ่ม คน หนึ่ ง มา เป็น บุตร ชาย คน เดียว
ของแม่ และนางก็ เป็น หญิงม่าย ชาวเมืองเป็นอัน มากมา
กับ หญิง นั ้น 13 เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทอดพระเนตรเห็น
มารดา นั ้น พระองค์ทรง เมตตา กรุ ณา เขา และ ตรัส แก่ เขา
ว่า “อย่า ร้องไห้” 14 แล้ว พระองค์ เสด็จ เข้าไป ใกล้ถูก ต้อง
โลง คนหามศพนั ้นก็ หยุด ยืน อยู่ พระองค์จึง ตรัสว่า “ชาย

ลูกา 7:15

30

ลูกา 7:23

หนุ่ม เอ๋ย เราสัง่ เจ้า ว่า ลุกขึ้น เถิด” 15 คนที่ ตายนั ้นก็ลุกขึ้น
นั ่ง เริม
่ พูด พระองค์จึง ทรงมอบชายหนุ่ม ให้แก่มารดาของ
16
เขา ฝ่ายคนทัง้ ปวงมีความกลัวและเขาสรรเสริญพระเจ้า
ว่า “ท่าน ศาสดา พยากรณ์ ผู้ ยิง่ ใหญ่ได้เกิด ขึ้น ท่ามกลาง
เรา” และ “พระเจ้า ได้ เสด็จ มา เยีย
่ มเยียน ชนชาติ ของ
17
พระองค์แล้ว ” และกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือ ไป
ตลอดทัว่ แคว้น ยู เดีย และทัว่ แว่น แคว้น ล้อมรอบ 18 ฝ่าย
พวกศิษย์ของยอห์นก็ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นให้ท่านฟัง
พวกศิษย์ ของยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มาทูล ถามพระเยซู
(มธ 11:2-6)
19

ยอห์น จึง เรียกศิษย์ ของท่านสองคน ใช้เขาไปหาพระ
เยซู ทูล ถามว่า “ท่านเป็น ผู้ที่จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้อง
คอยผู้อื่น ” 20 เมื่อ คนทัง้ สองนั ้น มาถึง พระองค์แล้ว เขาทูล
ว่า “ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา ใช้ ข้าพเจ้า มา หา ท่าน ให้ ถาม
ว่า ‘ท่านเป็น ผู้ที่จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยผู้อื่น ’ ”
21 ในเวลานั ้น พระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็ นอัน มากให้ หาย
จาก ความ เจ็บ ป่วย และ โรค ต่างๆ และ ให้ พ้น จาก วิญญาณ
ชัว่ และคนตาบอดหลายคนพระองค์ได้ทรงรักษาให้เห็น ได้
22 แล้ว พระเยซู ตรัส ตอบศิษย์ สองคนนั ้นว่า “จงไปแจ้ง แก่
ยอห์น ตามซึ่ง ท่านได้เห็น และได้ยน
ิ คือ ว่า คนตาบอดก็ หาย
บอด คนง่อยเดิน ได้ คนโรคเรือ
้ นหายสะอาด คนหู หนวก
ได้ยิน คนตายแล้ว เป็น ขึ้น มา และข่าวประเสริฐ ก็ ประกาศ
แก่คนอนาถา 23 บุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรค ผู้นั ้น
เป็นสุข”
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)
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เมื่อ ผู้ ส่ง ข่าว ทัง้ สอง ของ ยอห์น ไป แล้ว พระองค์จึง
ตัง้ ต้น ตรัส กับ ประชาชน ถึง ยอห์นว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ได้
ออกไปในถิน
่ ทุรกัน ดารเพื่อดูอะไร ดูต้นอ้อ ไหวโดยถูก ลม
พัด หรือ 25 แต่ท่าน ทัง้ หลาย ได้ไปดูอะไร ดูคน นุ่ง ห่ม ผ้า
เนื้ ออ่อน นิ่ ม หรือ ดูเถิด คน นุ่ง ห่ม ผ้า งดงาม และ อยูอย่
่ าง
26
ดีวิเศษ ย่อม อยู่ ใน ราช สํานั ก
แต่ท่าน ทัง้ หลาย ออก
ไป ดูอะไร ดูศาสดา พยากรณ์ หรือ แน่ ที เดียว เรา บอก ท่าน
ว่า ยิง่ กว่า ศาสดา พยากรณ์ อีก 27 คือ ผู้ นั ้น เอง ที่ พระ
คัมภีรได้
์ เขียน ถึงว่า ‘ดูเถิด เรา ใช้ ทูต ของ เรา ไป ข้าง หน้า
ท่าน ผู้นั ้นจะเตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้าท่าน’ 28 เรา
บอกท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนที่ บังเกิด จากผู้ หญิง มา
นั ้น ไม่มีศาสดาพยากรณ์ ผู้ใดใหญ่ กว่า ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ
มา แต่ว่าผู้ต่ําต้อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าก็ใหญ่กว่า
ยอห์นเสียอีก” 29 ฝ่ายคนทัง้ ปวงเมื่อได้ยิน รวมทัง้ พวกเก็บ
ภาษี ด้วย ก็ได้รับ ว่า พระเจ้า ยุติธรรมโดยที่ เขาได้ รบ
ั บัพ ติศ
มาของยอห์นแล้ว
คําวิจารณ์ อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี
แต่พวก ฟา ริสีและ พวก นั ก กฎหมาย ปฏิเสธ พระ
ประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเขา โดยที่มิได้รับบัพติศมาจาก
ยอห์น 31 และ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า “เหตุฉะนั ้น เรา
จะ เปรียบ คน ยุคนี้ เหมือน กับ อะไร ดี และ เขา เหมือน อะไร
32 เปรียบเหมือนเด็ก นั ่ง ที่ กลางตลาดร้องแก่ เพื่อนว่า ‘พวก
ฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้เต้นรํา พวกฉั นได้พิลาป
รํา่ ไห้ให้แก่พวก เธอ และ พวก เธอ มิได้ร้องไห้ ’ 33 ด้วย ว่า
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็ไม่ได้รับประทานขนมปังหรือด่มน
ื ้าํ
องุน
่ และท่านทัง้ หลายว่า ‘เขามีผีเข้า สิง อยู’่ 34 ฝ่ายบุตร
30
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มนุษย์ มาทังก
้ ิน และดื่ม และท่านทัง้ หลายว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็น
คนกิน เติบ และดื่มน้าํ องุน
่ มาก เป็นมิต รสหายกับ พวกคน
เก็บ ภาษี และพวกคนบาป’ 35 แต่พระปัญญาก็ ปรากฏว่า
ชอบธรรมแล้วโดยบรรดาผลแห่งพระปัญญานั ้น”
หญิงคนชัว่ ชโลมพระเยซู

36

มีคน หนึ่ ง ใน พวก ฟา ริสีเชิญ พระองค์ ไป เสวยพ ระ
กระยาหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเรือนของคนฟา
ริสีคน นั ้น แล้ว เอน พระ กาย ลง 37 และ ดูเถิด มีผู้หญิง คน
หนึ่ ง ในเมืองนั ้น ซึ่ง เป็น หญิง ชัว่ เมื่อ รู ้ วา่ พระเยซู ทรงเอน
พระกายลงเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสีนั ้น นางจึงถือผอบ
นํ้ามัน หอม 38 มายื นอยู่ ข้างหลัง ใกล้ พระบาทของพระองค์
เริม
่ ร้องไห้ นํ้าตา ไหล ชําระ พระบาท และ เอา ผม เช็ด จุบ
พระบาท ของ พระองค์ และ ชโลม พระบาท ด้วย นํ้ามัน หอม
นั ้น 39 ฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญ พระองค์ เมื่อ เห็น แล้วก็ นึก ใน
ใจว่า “ถ้าท่านนี้ เป็นศาสดาพยากรณ์ ก็จะรู ว่้ า หญิงผู้นี้ ที่ถูก
ต้องกายของท่านเป็น ผู้ ใดและเป็น คนอย่างไร เพราะนาง
เป็น คนชัว่ ” 40 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ซีโมนเอ๋ย เรา
มี อะไรจะพูดกับท่า นบ้าง” เขาทูล ว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า
เชิญพูดไปเถิด”
ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รก
ั มาก

“เจ้าหนี้ คนหนึ่ งมีลูกหนี้ สองคน คน
หนึ่ ง เป็น หนี้ เงิน ห้า ร้อยเหรียญเดนาริอัน อีกคนหนึ่ ง เป็น
หนี้ เงินห้าสิบเหรียญ 42 เมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้ แล้ว ท่าน
จึง โปรด ยก หนี้ ให้เขา ทัง้ สอง คน เพราะ ฉะนั ้น จง บอก เรา
ว่า ในสองคนนั ้น คนไหนจะรัก เจ้า หนี้ มากกว่า ” 43 ซีโมน
41 พระองค์จึงตรัสว่า
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จึง ทูล ตอบ ว่า “ข้าพเจ้า เห็นว่า คนที่เจ้า หนี้ ได้โปรด ยก
หนี้ ให้มากกว่า ” พระองค์จึง ตรัส กับ เขา ว่า “ท่าน คิด เห็น
ถูก แล้ว” 44 พระองค์จึง ทรง เห ลี ยว หลังดูผู้หญิง นั ้น และ
ตรัส แก่ซีโม นว่า “ท่าน เห็น ผู้ หญิง นี้ หรือ เรา ได้เข้า มา ใน
บ้านของท่าน ท่านมิได้ให้นํ้า ล้างเท้า ของเรา แต่นางได้ เอา
นํ้าตาชําระเท้า ของเรา และได้ เอาผมของตนเช็ด 45 ท่าน
มิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนี้ ตัง้ แต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของ
เรา 46 ท่านมิได้เอานํ้ามันชโลมศีรษะของเรา แต่นางได้เอา
นํ้ามัน หอมชโลมเท้า ของเรา 47 เหตุฉะนั ้น เราบอกท่านว่า
ความผิด บาปของนางซึ่งมี มากได้ โปรดยกเสีย แล้ว เพราะ
นาง รัก มาก แต่ผู้ที่ได้รับ การ ยก โทษ น้ อย ผู้นั ้นก็ รัก น้ อย”
48 พระองค์จึง ตรัส แก่ นางว่า “ความผิด บาปของเจ้า โปรด
ยกเสีย แล้ว” 49 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ เอนกายอยู่ ด้วยกันกับ
พระองค์ เริมน
่ ึก ในใจว่า “คนนี้ เป็น ใครแม้ ความผิด บาปก็
ยกให้ได้” 50 พระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั ้นว่า “ความเชื่อของ
เจ้าได้ทําให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด”

8
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี
ต่อ มา ภาย หลัง พระองค์ก็เสด็จ ไป ตาม ทุกบ้า นทุก
เมือง ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
สาวกสิบสองคนนั ้นก็อยูกั
่ บพระองค์ 2 พร้อมกับผู้หญิงบาง
คนที่มีวิญญาณชัว่ ออกจากนางและที่ หายโรคต่างๆ คือ มา
รียที
์ ่เรียกว่า ชาวมัก ดาลา ที่ได้ทรงขับ ผี ออกจากนางเจ็ด ผี
3 และโยอันนาภรรยาของคูซา ต้นเรือนของเฮโรด และซูซัน
นา และ ผู้ หญิงอ่น
ื ๆ หลาย คน ที่ เคย ปรน นิ บัติพระองค์ด้วย
การถวายสิง่ ของของเขา
1
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คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)
4 เมื่อ ประ ชา ชน เป็ นอัน มาก อยูพร้
่ อม กัน และ คน กําลัง
มาหาพระองค์ จากทุก เมือง พระองค์จึง ตรัส เป็น คํา อุปมา
ว่า 5 “มีผู้หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านเมล็ด พืช ของตน และ
เมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พืชนนก
ั ้ ็ ตกตามหนทางบ้าง ถูกเหยียบ
ยํ่า และ นก ใน อากาศ มา กิน เสีย 6 บ้าง ก็ ตก ที่หิน และ
เมื่อ งอก ขึ้น แล้วก็เหี่ยว แห้ง ไป เพราะ ที่ไม่ชื้น 7 บ้าง ก็ ตก
ที่ กลาง ต้น หนาม ต้น หนาม ก็ งอก ขึ้น มา ด้วย ปกคลุม เสีย
8 บ้าง ก็ ตก ที่ดินดี จึง งอก ขึ้น เกิด ผล ร้อย เท่า” ครัน
้ พระ
องค์ ตรัสอย่าง นั ้น แล้ว จึง ทรง ร้อง ว่า “ใคร มีหูฟังได้ จง
ฟัง เถิด” 9 เหล่า สาวก จึง ทูล ถาม พระองค์ว่า “คํา อุปมา
นั ้น หมายความว่า อย่างไร” 10 พระองค์จึง ตรัสว่า “ข้อ ความ
ลึกลับ แห่ง อาณาจักร ของ พระเจ้า ทรง โปรด ให้ ท่าน ทัง้
หลาย รู ได้
้ แต่สําหรับ คน อื่น นั ้น ได้ให้เป็น คํา อุปมา เพื่อ
เมื่อ เขา ดูก็ไม่ เห็น และ เมื่อ เขา ได้ ยินก็ไม่ เข้าใจ 11 คํา อุ
ปมานั ้นก็อย่างนี้ เมล็ด พืชนัน
้ ได้แก่พระวจนะของพระเจ้า
12 ที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั ้นที่ได้ยน
ิ แล้วพญามาร
มา ชิง เอา พระ วจนะ จาก ใจ ของ เขา เพื่อ ไม่ให้เขา เชื่อ และ
รอดได้ 13 ซึ่งตกที่หน
ิ นั ้นได้แก่คนเหล่านั ้นที่ได้ยินแล้วก็รบ
ั
พระวจนะนั ้นด้วยความปรีดี แต่ไม่มีราก เชื่อได้แต่ชัว่ คราว
เมื่อ ถูก ทดลอง เขา ก็ หลง เสีย ไป 14 ที่ตก กลาง หนาม นั ้น
ได้แก่คนเหล่านั ้นที่ได้ยินแล้วออกไป และความปรารภปรา
รมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวตน
ิ ี้ก็ปกคลุมเขา
ผลของเขาจึง ไม่เติบโต 15 และซึ่ง ตกที่ดินดีนั ้น ได้แก่คน
เห ล่านั ้นที่ได้ยิน พระ วจนะ ด้วย ใจ ซื่อสัตย์และ ใจ ที่ดีแล้ว
ก็จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร
คํา อุปมาเกี่ยวกับ เทียนที่จุดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23;
ลก 11:33)
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16

ไม่มีผู้ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะเอาภาชนะครอบไว้ หรือ
วาง ไว้ใต้เตียง แต่ตัง้ ไว้ที่เชิง เทียน เพื่อ คน ทัง้ หลาย ที่เข้า
มา จะ เห็น แสง สว่าง ได้ 17 ด้วย ว่า ไม่มีสิ่ง ใด ที่ ซ่อน ไว้ ซึ่ง
จะไม่ ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่ง ใดที่ ปิดบัง ไว้ ซ่ึง จะไม่รู จะไม่
้
18
ต้องแพร่งพราย
เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจะฟัง อย่างไร
ก็ จง เอาใจ จดจ่อ เพราะ ว่า ผู้ ใด มีอยูแล
่ ้ วจะ ทรง เพิม
่ เติม
ให้แก่ผู้นั ้นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้ซึ่ง เขาคิด ว่า มีอยูนั
่ ้น จะทรง
เอาไปจากเขา”
มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระ เยซูก็เหมือน กับ คน
อื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-35)
19

ครัง้ นั ้น มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ พระองค์ มา หา
พระองค์ แต่เข้า ไปถึง พระองค์ไม่ ได้เพราะคนมาก 20 มีคน
ทูล พระองค์ว่า “มารดา และ น้ อง ชาย ของ พระองค์ ยืน อยู่
ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์” 21 แต่พระองค์ตรัส ตอบ
เขา ว่า “มารดา ของ เรา และ พี่ น้ อง ของ เรา คือ คน เห
ล่านั ้นที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทําตาม”
พระเยซูทรงสัง่ ให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)
22

อยูมาวั
่
น หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ ลงเรือกับ เหล่า สาวกของ
พระองค์ แล้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ให้เราข้ามทะเลสาบ
ไป ฟาก ข้าง โน้ น” เขา ก็ ถอย เรือ ออก ไป 23 เมื่อ กําลัง
แล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับ และบังเกิดพายุกล้ากลาง
ทะเลสาบ นํ้า เข้า เรือ อยู่ น่า กลัว จะ มีอันตราย 24 เขา จึง มา
ปลุกพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้
หลายกําลังจะพินาศอยูแล้
่ ว” พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม
และคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียว 25 พระองค์จึง
ตรัส แก่ เขาว่า “ความเชื่อ ของเจ้า อยูที
่ ่ไหน ” เขาเหล่า นั ้น
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กลัว และประหลาดใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็น ผู้ ใดจึง สังบ
่ ัง
คับลมและนํ้าได้ และลมกับน้าํ นั ้นก็เชื่อฟังท่าน”
คนคลัง่ เพราะถูก ผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก
5:1-17)
26 เขา แล่น ไป ถึง แขวง ชาว เมือง กา ดารา ที่อยูตรง
่
ข้าม
27
กา ลิ ลี
เมื่อ พระองค์ เสด็จ ขึ้น บก แล้ว มีชาย คน หนึ่ ง
จาก เมือง นั ้น มา พบพระ องค์ คน นั ้นมีผีเข้า สิง อยู่ นาน
แล้ว และ มิได้สวม เสื้อ มิได้อยูเรื
่ อน แต่อยูตาม
่
อุโมงค์ฝัง
28
ศพ ครัน
้ เห็น พระเยซู เขาก็โห่ รอ
้ ง และกราบลงตรงพระ
พักตร์พระองค์ ร้อง เสียง ดัง ว่า “ข้า แต่พระ เยซูบุตร ของ
พระเจ้า สูงสุด ข้า พระองค์เกี่ยว ข้อ งอะ ไรกับท่าน เล่า ขอ
พระองค์ อย่า ทรมาน ข้า พระองค์” 29 (ที่พูด เช่น นี้ ก็เพราะ
พระองค์ได้สัง่ ผี โสโครกให้ ออกมาจากตัว คนนั ้น ด้วยว่า ผี
นั ้น แผลงฤทธิ์ ในตัว เขาบ่อยๆ และเขาถูก จํา ด้วยโซ่ตรวน
แต่เขาได้ หก
ั เครือ
่ งจํา นั ้น เสีย แล้วผีก็นํา เขาไปในที่เปลี่ยว
30
) ฝ่ายพระเยซู ตรัส ถามมันว่า “เจ้าชื่อ อะไร” มัน ทูล ตอบ
ว่า “ชื่อกอง” ด้วยว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยูใ่ นตัวเขา 31 ผีนั ้น
จึงอ้อ นว อ นข อ พระองค์มิให้สัง่ ให้ มัน ลง ไป ยัง นรก ขุมลึก
32 ตําบล นั ้นมี สุ กร ฝูง ใหญ่ กําลัง หากิน อยูที
่ ่ภูเขา ผีเหล่า
นั ้น ได้ ออ
้ นวอนพระองค์ ขออนุญาตให้ มัน เข้า สิง ในฝูง สุกร
พระองค์ก็ทรงอนุญาต 33 ผีเหล่านั ้น จึง ออกมาจากคนนั ้น
แล้วเข้าอยู่ในตัวสุกร สุ กรทัง้ ฝูงก็วงิ่ พุ่งกระโดดจากหน้าผา
ชัน ลงไปในทะเลสาบสําลัก นํ้าตาย 34 ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อ
เห็น เหตุการณ์ ที่เกิด ขึ้น ต่างก็หนี ไปเล่า เรือ
่ งนั ้น ทัง้ ในเมือง
และนอกเมือง 35 คนทัง้ หลายจึง ออกไปดูเหตุการณ์ ที่เกิด
ขึ้น และเมื่อ เขามาถึง พระเยซู ก็เห็น คนนั ้นที่มีผีออกจาก
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ตัวนุ่ง ห่ม ผ้า มีสติ อารมณ์ ดี นั ่ง ใกล้ พระบาท พระ เยซู เขา
ทัง้ หลายก็ พากัน กลัว 36 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ได้เห็น ก็เล่า ให้
เขาทัง้ หลายฟังถึงเรือ
่ งคนที่ผีสิงได้หายปกติอย่างไร 37 ชาว
เมืองกาดาราและคนทัง้ ปวงที่อยูตามชนบทโดยรอบ
่
จึงอ้อ
นว อ นพ ระ องค์ให้ไป เสีย จาก เขา เพราะ ว่า เขา กลัว ยิง่ นั ก
พระองค์จึง เสด็จ ลงเรือกลับ ไป 38 คนที่ผีออกจากตัวนนอ
ั ้ ้อ
นวอนขอติดตามพระองค์ แต่พระเยซูส่งเขาออกไป ตรัสสงั ่
ว่า 39 “จงกลับไปบ้านเรือนของตัว และบอกถึงเรือ
่ งการใหญ่
ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา แก่เจ้า ” แล้ว คนนั ้นก็ ไปประกาศ
แก่คนทัง้ เมืองถึงเหตุการณ์ ใหญ่ยิง่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทํา
แก่ตน
บุต รสาว ของ ไย รัส ฟื้ น คืนชีพ และ หญิง ผู้ถูก ต้อง ชาย
ฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก 5:22-43)
40 ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู เสด็จ กลับ มา แล้ว ประชาชน ก็
ต้อนรับ พระองค์ด้วยความยินดี เพราะเขาทัง้ หลายคอยท่า
พระองค์อยู่ 41 ดูเถิด มีชาย คน หนึ่ ง ชื่อ ไย รัส เป็น นาย
ธรรม ศาลา มาก ราบ ลง ที่ พระบาท พระ เยซู อ้อนวอน
พระองค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขา 42 เพราะว่าเขามีบุต
รสาวคนเดียว อายุประมาณสิบสองปี และบุตรสาวนั ้นนอน
ป่วย อยูเก
่ ื อบ จะ ตาย เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไป นั ้น ประชาชน
เบียด เสียด พระองค์ 43 มีผู้หญิง คน หนึ่ ง เป็น โรค ตก เลือด
ได้สิบ สอง ปี มา แล้ว และ ได้ใช้ทรัพย์ทัง้ หมด ของ เธอ เป็น
ค่า หมอ ไม่มีผู้ใดรักษาให้ หายได้ 44 ผู้หญิง นั ้น แอบมาข้าง
หลัง ถูก ต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั ้น เลือดที่ ตก
ก็หยุด 45 พระเยซูจึง ตรัส ถามว่า “ใครได้ถูกต้องเรา” เมื่อ
คน ทัง้ หลาย ได้ปฏิเสธ เป โต รกับ คน ที่อยูด้
่ วย กัน จึง ทูล ว่า
“อาจารย์เจ้าข้า ก็เป็น เพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์
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และ พระองค์ ยัง ทรง ถาม อีก หรือ ว่า ‘ใคร ได้ถูก ต้อง เรา’ ”
46 แต่พระเยซูตรัสว่า “มีผู้หน่ง
ึ ได้ถูกต้องเรา เพราะเรารู ส
้ ึก
47
ว่า ฤทธิได้
เมื่อ ผู้ หญิง นั ้น เห็นว่า
์ ซ่าน ออก จาก ตัว เรา”
จะซ่อนตัว ไว้ไม่ ได้แล้ว เธอก็เข้า มาตัว สัน
่ กราบลงตรงพระ
พักตร์พระองค์ ทูล พระองค์ ต่อ หน้า คนทัง้ ปวงว่า เธอได้ถูก
ต้อง พระองค์เพราะ เหตุ อะไร และ ได้ หาย โรค ใน ทันใด นั ้น
48 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงมี กําลัง ใจเถิด
ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายโรคแล้ว จงไปเป็นสุข
เถิด” 49 เมื่อ พระองค์ กํา ลัง ตรัสอยู่ มีคนหนึ่ ง มาจากบ้าน
นายธรรมศาลา บอกเขาว่า “ลูกสาวของท่านตายเสีย แล้ว
ไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไป” 50 ฝ่ายพระเยซูเมื่อได้ยน
ิ
จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “อย่า กลัว เลย จง เชื่อ เท่านั ้น และ ลูก จะ
หายดี” 51 เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือน พระองค์ไม่ทรง
ยอมให้ผู้ใดเข้าไป เว้น แต่เปโตร ยากอบ ยอห์น และบิดา
มารดาของเด็ก นั ้น 52 คนทัง้ หลายจึง ร้องไห้รา่ํ ไรเพราะเด็ก
นั ้น แต่พระองค์ตรัสว่า “อย่าร้องไห้เลย เขาไม่ตาย แต่นอน
หลับอยู่” 53 คนทัง้ ปวงก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ เพราะ
รู ว้ า่ เด็กนั ้นตายแล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ทรงไล่ คนทัง้ หมดออก
ไป แล้ว ทรงจับ มือ เด็ก นั ้น ตรัสว่า “ลูก เอ๋ย จงลุก ขึ้น เถิด”
55 แล้ว จิต วิญญาณก็กลับ เข้า ในเด็ก นั ้น เขาก็ลุกขึ้น ทันที
พระองค์จึง ตรัสสงั ่ ให้ เอา อาหาร มา ให้ เขา กิน 56 ฝ่าย บิดา
มารดาของเด็กนั ้นก็ประหลาดใจ แต่พระองค์ทรงกําชับเขา
ไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ ซึ่งเป็นมานั ้น

9
ทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42;
มก 6:7-13)

ลูกา 9:1

39

ลูกา 9:11

1

พระองค์ทรง เรียก สาวก สิบ สอง คน ของ พระองค์ มา
พร้อมกัน แล้วทรงประทานให้เขามีอาํ นาจและสิทธิอาํ นาจ
เหนื อ ผี ทัง้ ปวง และ รักษา โรค ต่างๆ ให้หาย 2 แล้ว พระองค์
ทรงใช้ เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคน
ป่วยเจ็บให้หาย 3 พระองค์จึงตรัสสงั ่ เขาว่า “อย่าเอาอะไรไป
ใช้ ตามทาง เช่น ไม้ เท้า หรือ ย่าม หรือ อาหาร หรือ เงิน หรือ
เสื้อคลุมสองตัว 4 และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จงอาศัยอยู่ใน
เรือนนั ้นจนกว่าจะไป 5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะ
ไปจากเมืองนั ้น จงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกส่อ
ให้เห็น ความผิด ของเขา” 6 เหล่าสาวกจึง ออกไปตามเมือง
ต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนป่วยเจ็บทุก แห่ง
ให้หาย
ความตายของยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา (มธ 14:1-12; มก
6:14-29)
7 ฝ่าย เฮ โรด เจ้า เมือง ได้ยน
ิ เรือ
่ ง เหตุการณ์ ทัง้ ปวง ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงกระทํา นั ้น จึง คิด สงสัย มาก เพราะบางคน
ว่า ยอห์น เป็น ขึ้น มาจากความตาย 8 บางคนก็ ว่า เป็น เอลี
ยาห์ มาปรากฏ คนอื่นว่า เป็น ศาสดาพยากรณ์ โบราณกลับ
เป็น ขึ้น มาอีก 9 เฮโรดจึง ว่า “ยอห์น นั ้น เราได้ ตัด ศีรษะแล้ว
แต่คน นี้ ที่เรา ได้ยน
ิ เหตุการณ์ ของ เขา อย่าง นี้ คือ ผู้ ใด เล่า”
แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์
ทรงเลี้ยงอาหารคนห้า พัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน
6:1-4)
10 ครันอ
้ ัค รสาวกกลับ มาแล้ว เขาทูล พระองค์ ถึง บรรดา
การ ซึ่ง เขา ได้ กระทํา นั ้น พระองค์จึง พา เขา ไป ยัง ที่เปลี่ยว
แต่ ลําพัง ใกล้ เมืองที่ เรียกว่า เบธไซดา 11 แต่เมื่อ ประชาชน
รู แล
้ ้ว จึง ตามพ ระ องค์ไป พระองค์ทรง ต้อนรับ เขา ตรัสสงั ่
สอน เขา ถึง อาณาจักร ของ พระเจ้า และ ทุก คน ที่ ต้องการ
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ให้ หาย โรค พระองค์ก็ทรง รักษา ให้ 12 ครัน
้ กําลัง จะ เย็น
แล้ว สาวก สิบ สอง คน มา ทูล พระองค์ว่า “ขอ ให้ประชาชน
ไป ตาม เมือง ต่างๆ และ ชนบท ที่อยูแถบ
่
นี้ หา ที่พัก นอน
และ หา อาหาร รับ ประทาน เพราะ ที่ เรา อยูนี
่ ้ เป็นที่เปลี่ยว ”
13 แต่พระองค์ตรัส แก่ เขา ว่า “พวก ท่าน จง เลี้ยง เขา เถิด”
เขาทูล ว่า “เราไม่มีอะไรมาก มีแต่ขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลา
สอง ตัว เว้น เสีย แต่ เรา จะ ไป ซื้อ อาหาร สําหรับ คน ทัง้ ปวง
นี้ ” 14 เพราะว่า คนเหล่า นั ้น นั บ แต่ผู้ชายได้ ประมาณห้า พัน
คน พระองค์จึง สัง่ เหล่า สาวกของพระองค์ว่า “จงให้ คนทัง้
ปวง นั ่ง ลง เป็น หมู่ๆ ราว หมู่ ละ ห้า สิบ คน” 15 เขา ก็ กระทํา
ตาม คือ ให้ คนทัง้ ปวงนั ่ง ลง 16 เมื่อ พระองค์ ทรงรับ ขนมปัง
ห้า ก้อน กับ ปลา สอง ตัวนัน
้ แล้ว ก็แหงน พระ พักตร์ดูฟ้า
สวรรค์ขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวก ให้เขาแจก
แก่ประชาชน 17 เขาได้กินอมท
ิ่ ุกคน แล้วเขาเก็บเศษอาหาร
ที่ยงั เหลือนั ้นได้สิบสองกระบุง

30)

การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-

18

ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กําลัง อธิษฐาน อยูแต่
่ ลําพัง เหล่า
สาวก อยู่ กับ พระองค์ พระองค์จึง ตรัส ถาม เขา ว่า “คน ทัง้
ปวงพูดกันว่า เราเป็นผู้ใด” 19 เหล่าสาวกทูลตอบว่า “เขาว่า
เป็น ยอห์น ผู้ให้รับ บัพ ติศ มา บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ แต่คน
อื่นว่า เป็น คนหนึ่ ง ในพวกศาสดาพยากรณ์ โบราณเป็น ขึ้น
มาใหม่” 20 พระองค์จึง ตรัส ถามเขาว่า “แล้ว พวกท่านเล่า
ว่า เรา เป็น ผู้ใด ” เป โตร ทูล ตอบ ว่า “เป็น พระ คริสต์ ของ
พระเจ้า” 21 พระองค์จึงกําชับสัง่ เขามิให้บอกความนี้ แก่ผู้ใด
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พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์ สิ่งที่
สาวกต้องสละ
22 ตรัสว่า “บุตรม นุษย์ จะ ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน หลาย
ประการ พวก ผู้ใหญ่ พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ธร รมา
จาร ย์ จะ ปฏิเสธ ท่าน ใน ที่สุด ท่าน จะ ต้อง ถูก ประหาร
ชีวต
ิ แต่ในวันที่ สาม ท่าน จะ ทรง ถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มา ใหม่”
23 พระองค์จึงตรัสแก่เขาทัง
้ หลายว่า “ถ้าผูใ้ ดใคร่จะตามเรา
มา ให้ผู้นั ้น เอาชนะตัว เอง และรับ กางเขนของตนแบกทุก
วัน และตามเรามา 24 เพราะว่าผูใ้ ดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้นั ้น
จะ เสีย ชีวต
ิ แต่ผู้ใด จะ เสีย ชีวต
ิ เพราะ เห็น แก่เรา ผู้นั ้น จะ
25
ได้ชีวิตรอด เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิน
้ ทัง้ โลกแต่ต้อง
เสีย ตัว ของตนเองหรือ ถูก ทิง้ เสีย ผู้นั ้น จะได้ประโยชน์ อะไร
26 เพราะถ้า ผู้ ใดมี ความอายเพราะเราและถ้อยคํา ของเรา
บุตรม นุษย์ก็จะ มี ความ อาย เพราะ ผู้นั ้น เมื่อ ท่าน มา ด้วย
สง่า ราศี ของ ท่าน เอง และ ของ พระ บิดา และ ของ เหล่า ทูต
สวรรค์บริสุทธิ์ 27 แต่เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า
มีบางคนที่ ยืน อยูที
่ ่ นี่ ซึ่ง ยัง จะไม่รู รสความตายจนกว่
้
า จะ
ได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้า”

การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; มก 9:2-8)
ต่อ มา ภาย หลัง พระองค์ได้ตรัส คํา เหล่า นั ้น ประมาณ
แปดวัน พระองค์จึงทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไป
บนภูเขาเพื่อ จะอธิษฐาน 29 ขณะที่พระองค์กําลัง อธิษฐาน
อยู่ วรรณ พระ พักตร์ ของ พระองค์ก็เปลี่ยน ไป และ ฉลอง
พระองค์ก็ขาวเป็นมัน ระยับ 30 ดูเถิด มีชายสองคนสนทนา
อยู่ กับ พระองค์ คือ โมเสส และ เอ ลี ยาห์ 31 ผู้มา ปรากฏ
ด้วย สง่า ราศี และ กล่าว ถึง กา รม รณา ของ พระองค์ ซึ่ง
จะ สําเร็จ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 32 ฝ่าย เป โต รกับ คน ที่อยูด้
่ วย
28
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นั ้นก็ง่วงเหงา หาวนอน แต่เมื่อ เขา ตา สว่าง ขึ้น แล้ว เขา
ก็ได้เห็น สง่า ราศี ของ พระองค์ และ เห็น ชาย สอง คน นั ้นที่
ยืน อยู่ กับ พระองค์ 33 ต่อ มาเมื่อ สองคนนั ้น กําลัง ลาไปจาก
พระองค์ เปโตรจึงทูลพระเยซูว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเรา
อยูที
่ ่ นี่ก็ดี ให้พวกข้า พระองค์ ทํา พลับพลาสามหลัง สําหรับ
พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์
หลัง หนึ่ ง” เปโตรไม่เข้า ใจว่า ตัว ได้พูดอะไร 34 เมื่อ เขากําลัง
พูดคําเหล่านี้ มีเมฆมาคลุมเขาไว้ และเมื่อเข้าอยูใ่ นเมฆนั ้น
เขาก็กลัว 35 มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า “ผู้นี้ เป็น
บุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด” 36 เมื่อพระสุรเสียงนั ้นสงบ
แล้ว พระเยซูทรงสถิต อยูองค์
่
เดียว เขาทัง้ สามก็เก็บ เรือ
่ ง
นี้ ไว้ และในกาลครัง้ นั ้นเขามิได้บอกเหตุการณ์ ซึ่งเขาได้เห็น
แก่ผู้ใด
สาวก เก้า คน ขาด อํานาจ พระ เยซูทรง ขับ ผีออก (มธ
17:14-21; มก 9:14-29)
37

ต่อ มาวันรุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก ลง มา จาก
ภูเขาแล้ว มีคนมากมายมาพบพระองค์ 38 ดูเถิด มีชายคน
หนึ่ งในหมู่ประชาชนนั ้นร้องว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอพระองค์
ทรง โปรด ทอด พระเนตร บุตร ชาย ของ ข้าพเจ้า เพราะ ว่า
ข้าพเจ้า มีบุตร คน เดียว 39 และ ดูเถิด ผีมัก จะ เข้า สิง เขา
เด็กก็โห่ร้องขึ้น ทันที ผีทําให้เด็ก นั ้น ชักดน
ิ้ นํ้าลายฟูม ปาก
ทําให้ตัว ฟกชํ้า ไม่ใคร่ออก จาก เขา เลย 40 ข้าพเจ้า ได้ ขอ
เหล่า สาวก ของ พระองค์ให้ขับ มัน ออก เสีย แต่เขา กระทํา
ไม่ได้ ” 41 พระ เยซูตรัส ตอบ ว่า “โอ คนใน ยุค ที่ ขาด ความ
เชื่อ และมีทิฐิชัว่ เราจะต้องอยู่ กับ เจ้า ทัง้ หลายและอดทน
เพราะพวกเจ้า นานเท่าใด จงพาบุตรของท่านมาที่นี่ เถิด ”
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เมื่อ เด็ก นั ้น กําลัง มา ผีก็ทําให้เขาล้ม ชักดน
ิ้ ใหญ่ แต่พระ
เยซูตรัส สําทับ ผี โสโครกนั ้น และทรงรักษาเด็ก ให้หาย แล้ว
ส่ง คืนให้บิดา เขา 43 คน ทัง้ ปวง ก็ ประหลาด ใจ นั ก เพราะ
ฤทธิ์ เดช อัน ใหญ่ ยิง่ ของ พระเจ้า แต่เมื่อ เขา ทัง้ หลาย ยัง
ประหลาดใจอยู่ เพราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง พระเยซูได้ทรง
กระทํานั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
พระคริสต์ ทรงพยากรณ์ ถึง ความตายของพระองค์อีก
(มธ 17:22-23; มก 9:30-32)
44 “จงให้คํา เหล่า นี้ เข้าหูของท่าน เพราะว่า บุตรมนุษย์ จะ
ต้องถูก มอบไว้ในเงื้อมมือ ของคนทัง้ หลาย” 45 แต่คํา เหล่า
นั ้น สาวกหาได้เข้า ใจไม่ ความก็ถูกซ่อนไว้จากเขา เพื่อ เขา
จะไม่ได้เข้าใจ และเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคํานั ้น
เด็กเป็นแบบอย่าง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
ในพวกเขาใครจะเป็น
ใหญ่ที่สุด 47 ฝ่ายพระเยซู ทรงหยัง่ รู ้ความคิด ในใจของเขา
จึง ให้ เด็ก คนหนึ่ ง ยืน อยูใกล้
่
พระองค์ 48 แล้ว ตรัส กับ เขาว่า
“ถ้า ผู้ ใด จะ รับ เด็ก เล็กๆ คน นี้ ใน นาม ของ เรา ผู้นั ้นก็ได้รับ
เรา และ ผู้ ใด ได้ รับ เรา ผู้นั ้นก็ได้รับ พระองค์ผู้ทรง ใช้ เรา
มา เพราะ ว่า ใน พวก ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ใด เป็น ผู้ ตํ่าต้อย
ที่สุด ผู้นั ้น แหละเป็น ผู้ใหญ่ ” 49 ฝ่ายยอห์ นทูล พระองค์ว่า
“พระ อาจารย์เจ้าข้า พวก ข้า พระองค์เห็น ผู้หน่งึ ขับ ผี ออก
ใน พระนาม ของ พระองค์ และ ข้า พระองค์ได้ห้าม เขา เสีย
เพราะ เขา ไม่ ตามพ วก เรา มา” 50 พระ เยซูตรัส แก่ เขา ว่า
“อย่า ห้ามเขาเลย เพราะว่า ผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้เรา ก็เป็น
ฝ่ายเราแล้ว”
46 แล้วเหล่าสาวกก็เกิดเถียงกันว่า

จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย
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ต่อ มา ครัน
้ จวน เวลา ที่พระองค์จะ ทรง ถูกรับ ขึ้น ไป
พระองค์ทรงมุ่ง พระพักตร์แน่ วไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 52 และ
พระองค์ ทรง ใช้ผู้ส่ง ข่าว ล่วง หน้า ไป ก่อน เขา ก็เข้า ไป
ใน หมู่บ้าน แห่ง หนึ่ ง ของ ชาว สะ มา เรีย เพื่อ จะ เตรียม
ไว้ให้พระองค์ 53 ชาว บ้าน นั ้น ไม่ รับรอง พระองค์ เพราะ
ดู เหมือน ว่า พระองค์ กําลัง ทรง มุ่ง พระ พักตร์ ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 54 และ เมื่อ สาวก ของ พระองค์ คือ ยาก อบ และ
ยอห์นได้เห็นดัง นั ้น เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์พอ
พระทัย จะให้ ข้า พระองค์ ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญ
เขาเสียอย่างเอลี ยาห์ได้กระทํานั ้นหรือ” 55 แต่พระองค์ทรง
เหลียวมาห้ามปรามเขา และตรัสว่า “ท่านไม่รู ว่้ า ท่านมีจิต
ใจทํานองใด 56 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทําลายชีวต
ิ
มนุษย์ แต่มาเพื่อ ช่วยเขาทัง้ หลายให้รอด ” แล้ว พระองค์
กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ ง
ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)
57 ต่อมาเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไป มีคน

หนึ่ ง ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เสด็จ ไป ทาง
ไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั ้น” 58 พระเยซูตรัส
แก่เขาว่า “สุนัขจิง้ จอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยงม
ั ีรัง
แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” 59 พระองค์ตรัส แก่อีก
คน หนึ่ ง ว่า “จง ตาม เรา มา เถิด” แต่คน นั ้น ทูล ตอบ
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอ ทรง โปรด ให้ ข้า พระองค์ ไป ฝัง
ศพ บิดา ข้า พระองค์ก่อน ” 60 พระ เยซูจึง ตรัส กับ เขา ว่า
“ปล่อย ให้ คน ตาย ฝัง คน ตาย ของ เขา เอง เถิด แต่ส่วน
ท่าน จง ไป ประกาศ อาณาจักร ของ พระเจ้า” 61 อีก คน
หนึ่ ง ทูล ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้า พระองค์ จะตามพระองค์ไป
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แต่ขอ อนุญาต ให้ ข้า พระองค์ ไป ลา คน ที่อยูใน
่ บ้าน ของ ข้า
พระองค์ก่อน” 62 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดเอามือจับคัน
ไถแล้ว หัน หน้า กลับ เสีย ผู้นั ้นก็ไม่สมควรกับ อาณาจักรของ
พระเจ้า”

10
ทรง ส่ง พยาน เจ็ด สิบ คน ออก ไป ประกาศ (มธ 9:35-38;
10:1-42)
1 ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง ตัง
้
สา วก อื่นอีก เจ็ด สิบ คน ไว้ และ ใช้ เขา ออก ไป ที ละ สอง คนๆ
ให้ล่วงหน้า พระองค์ ไปก่อน ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตําบล
ที่พระองค์จะ เสด็จ ไป นั ้น 2 พระองค์ตรัส กับ เขา ว่า “การ
เก็บ เกี่ยว นั ้น เป็นการ ใหญ่นั กหนา แต่คน งาน ยัง น้ อย อยู่
เหตุฉะนั ้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็น เจ้าของ
การ เก็บ เกี่ยว นั ้น ให้ส่ง คน งาน มา ใน การ เก็บ เกี่ยว ของ
พระองค์ 3 ไปเถอะ ดูเถิด เราใช้ท่านทัง้ หลายไปดุจลูกแกะ
อยู่ ท่ามกลาง ฝูง สุนัข ป่า 4 อย่า เอา ไถ้เงิน หรือ ย่าม หรือ
รองเท้า ไป และอย่า คํานั บ ผู้ ใดตามทาง 5 ถ้า ท่านจะเข้าไป
ในเรือนใดๆจงพูดก่อนว่า ‘ให้ความสุขมีแก่เรือนนี้ เถิด’ 6 ถ้า
ลูก แห่ง สันติสุข อยูที
่ ่ นั่น สันติสุข ของท่านจะอยู่ กับ เขา ถ้า
หาไม่ สันติสุข ของท่านจะกลับอยู่กับท่า นอีก 7 จงอาศัย อยู่
ในเรือนนั ้น กิน และดื่ม ของซึ่ง เขาจะให้นั้น ด้วยว่า ผู้ ทํางาน
สมควรจะได้รบ
ั ค่าจ้างของตน อย่าเที่ยวจากเรือนนี้ ไปเรือน
โน้ น 8 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารับรองท่านไว้ จง
กินของที่เขาตัง้ ให้ 9 และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั ้นให้หาย
และแจ้ง แก่ เขาว่า ‘อาณาจักรของพระเจ้า มาใกล้ ท่านทัง้
หลายแล้ว’
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การพิพากษาอย่างรุ นแรง (มธ 11:20-24)

10

ถ้า ท่าน จะ เข้าไป ใน เมือง ใดๆ และ เขา ไม่ รับรอง ท่าน
ไว้ จง ออก ไป ที่ กลาง ถนน ของ เมือง นั ้น กล่าว ว่า 11 ‘ถึง
แม้ผงคลีดินแห่ง เมืองของเจ้า ทัง้ หลายที่ติดอยู่ กับ เรา เรา
ก็จะสะบัดออกเป็นที่แสดงว่า เราไม่เห็นพ้องกับเจ้า แต่เจ้า
ทัง้ หลายจงเข้าใจความนี้ เถิด คือ อาณาจักรของพระเจ้า มา
ใกล้เจ้า ทัง้ หลาย แล้ว’ 12 เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า โทษ
ของ เมือง โส โดม ใน วัน นั ้น จะ เบา กว่า โทษ ของ เมือง นั ้น
13 วิบัติแก่เจ้า เมือง โค รา ซิน วิบัติแก่เจ้า เมือง เบธ ไซ ดา
เพราะถ้าการมหัศจรรย์ซ่ึงได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทํา
ใน เมือง ไท ระ และ เมือง ไซ ดอน คนใน เมือง ทัง้ สอง จะ ได้
นุ่ง ห่ม ผ้า กระสอบ นั ่ง บนขีเถ้
้ า กลับ ใจเสีย ใหม่นานมาแล้ว
14 แต่ในการพิพากษานั ้น โทษของเมืองไทระและเมืองไซ
ดอนจะเบากว่า โทษของเจ้า 15 ฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนา
อุม ซึ่ง ได้ถูก ยก ขึ้น เทียม ฟ้า เจ้า จะ ต้อง ลง ไป ถึง นรก ต่าง
หาก 16 ผู้ที่ฟังท่านทัง้ หลายก็ได้ฟังเรา ผู้ที่เกลียดชังท่านทัง้
หลายก็เกลียดชังเรา ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังผู้ที่ทรงใช้
เรามา”
ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง
ฝ่าย สาวก เจ็ด สิบ คน นั ้น กลับ มา ด้วย ความ ปรีดีทูล
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ถึง ผี ทัง้ หลายก็ได้อยูใต้
่ บังคับ ของพวก
ข้า พระองค์ โดยพระนามของพระองค์” 18 พระองค์ตรัส กับ
เขา ทัง้ หลาย ว่า “เรา ได้เห็น ซาตาน ตก จาก สวรรค์ เหมือน
ฟ้าแลบ 19 ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมี อาํ นาจเหยียบงู รา้ ย
และแมลงป่อง และมี อาํ นาจใหญ่ ยงิ่ กว่า กํา ลัง ศัตรู ไม่มีสิ่ง
หนึ่ ง สิง่ ใดจะทํา อันตรายแก่ ท่านได้เลย 20 แต่ว่า อย่า เปรม
ปรีดิ์ ใน สิง่ นี้ คือ ที่ พวก ผีอยูใต้
่ บังคับ ของ ท่าน แต่จง เปรม
ปรีดิ์ เพราะชื่อ ของท่านจดไว้ ในสวรรค์” 21 ในโมงนั ้น เอง
17
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พระเยซูทรงมี ความเปรมปรีดิ์ ในพระวิญญาณ จึง ตรัสว่า
“โอ ข้า แต่ พระ บิดา ผู้เป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น
ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ที่พระองค์ได้ทรง
ปิดบัง สิง่ เหล่า นี้ ไว้จาก คน มี ปัญญา และ คน สุขุม รอบคอบ
และ ได้ ทรง เปิด เผย สิง่ เหล่า นี้ แก่ทารก น้ อย ข้า แต่ พระ
บิดา ที่เป็น อย่าง นั ้นก็ เพ ราะเป็นที่ ชอบ พระทัย ใน สาย
พระเนตร ของ พระองค์ 22 พระ บิดา ของ เรา ได้ ทรง มอบ
สิง่ สารพัด ให้แก่เรา และ ไม่มีใคร รู ้ ว่า พระ บุตร เป็น ผู้ ใด
นอกจาก พระ บิดา และ ไม่มีใคร รู ้ ว่า พระ บิดา เป็น ผู้ ใด
นอกจากพระบุตร และผู้ที่พระบุตรประสงค์ จะสําแดงให้รู ้
” 23 พระองค์ทรงเหลียวหลัง ไปทางเหล่า สาวกตรัส เฉพาะ
แก่พวกเขาว่า “นั ยน์ ตาทัง้ หลายที่ได้เหน
็ การณ์ ซ่ึงพวกท่าน
24
ได้เห็นก็เป็นสุข
เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ศาสดา
พยากรณ์ หลายคน และกษั ตริย์หลายองค์ ปรารถนาจะเห็น
ซึ่งท่านทัง้ หลายเห็นอยูนี
่ ้ แต่เขามิ เคยได้เห็น และอยากจะ
ได้ยน
ิ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน”
ข้อสําคัญที่สุดของพระบัญญัติ
25

ดูเถิด มีนัก กฎหมาย คน หนึ่ ง ยืน ขึ้น ทดลอง พระองค์
ทูล ถาม ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทํา ประการ ใด
เพื่อ จะได้ชีวิตนิ รน
ั ดร์ เป็น มรดก” 26 พระองค์ตรัส ตอบเขา
ว่า “ใน พระ ราช บัญญัติมีคํา เขียน ว่า อย่างไร ท่าน ได้ อ่าน
เข้าใจอย่างไร” 27 เขาทูลตอบว่า “จงรักองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผู้
เป็น พระเจ้า ของเจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจของเจ้า ด้วยสุด กําลัง
และสิน
้ สุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง” 28 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านตอบถูก แล้ว จง
กระทําอย่างนั ้นแล้วท่านจะได้ชีวต
ิ ” 29 แต่คนนั ้นปรารถนา
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จะ แก้ตัว จึง ทูล พระ เยซูว่า “แล้ว ใคร เป็น เพื่อน บ้าน ของ
ข้าพเจ้า”
คําอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี

พระ เยซูตรัส ตอบ ว่า “มีชาย คน หนึ่ ง ลง ไป จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูกพวกโจรปล้น โจร
นั ้น ได้แย่งชิง เสื้อผ้า ของเขาและทุบตี แล้ว ก็ละทิง้ เขาไว้เกื
อบจะตายแล้ว 31 เผอิญ ปุโรหิต คนหนึ่ ง เดิน ลงไปทางนั ้น
เมื่อ เห็น คนนั ้นก็ เดิน เลยไปเสียอีก ฟากหนึ่ ง 32 คนหนึ่ ง ใน
พวกเลวีก็ทํา เหมือนกัน เมื่อ มาถึงที่ นั่น และเห็น แล้วก็ เลย
ไปเสียอีก ฟากหนึ่ ง 33 แต่ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง เมื่อ เดิน มา
ถึงคนนั ้น ครัน
้ เห็นแล้วก็มีใจเมตตา 34 เข้าไปหาเขาเอาผ้า
พัน บาดแผลให้ พลางเอานํ้า มันกับน้าํ องุน
่ เทใส่ บาดแผล
นั ้น แล้ว ให้ เขาขึ้น ขี่สัตว์ของตนเองพามาถึง โรงแรมแห่ง
หนึ่ ง และรักษาพยาบาลเขาไว้ 35 วันรุ่ง ขึ้น เมื่อ จะไป เขาก็
เอาเงิน สองเดนาริ อน
ั มอบให้เจ้าของโรงแรม บอกเขาว่า
‘จงรักษาเขาไว้เถิด และเงินที่ จะเสีย เกิน นี้ เมื่อ กลับ มาฉั น
จะใช้ให้’ 36 ในสามคนนั ้น ท่านคิดเห็นว่า คนไหนปรากฏว่า
เป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกพวกโจรปล้น” 37 เขาทูลตอบว่า
“คือคนนั ้นแหละที่ได้แสดงความเมตตาแก่เขา” พระเยซูจึง
ตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั ้นเถิด”
30

มารธาและมารีย์
และ ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก กําลัง เดิน ทาง
ไป พระองค์จึง ทรง เข้าไป ใน หมู่บ้าน แห่ง หนึ่ ง มีผู้หญิง
คน หนึ่ ง ชื่อ มาร ธา ต้อนรับ พระองค์ไว้ใน เรือน ของ เธอ
39 มาร ธา มี น้ อง สาว ชื่อ มา รีย์ มารียก็
์ นั ่ง ใกล้ พระบาท
40
พระ เยซู ฟัง ถ้อยคํา ของ พระองค์ด้วย
แต่มาร ธา ยุง่ ใน
การ ปรน นิ บติ
ั มาก จึง มา ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
38
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พระองค์ไม่สน พระทัย หรือ ซึ่ง น้ อง สาว ของ ข้า พระองค์
ปล่อย ให้ ข้า พระองค์ ทําการ ปรน นิ บัติแต่คน เดียว ขอ
พระองค์ สัง่ เขา ให้ มา ช่วย ข้า พระองค์เถิด ” 41 แต่พระ
เยซูตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระวาย
และร้อนใจด้วยหลายสิง่ นั ก 42 สิ่ง ซึ่ง ต้องการนั ้นมีแต่สิ่ง
เดียว มารียได้
์ เลือกเอาส่วนดีนั ้น ใครจะชิง เอาไปจากเธอ
ไม่ได้”

11

แบบอย่างของการอธิษฐาน
1 ต่อ มา เมื่อ พระองค์ ทรง อธิษฐาน อยู่ ใน ที่แห่ง หน่ง
ึ
พอ จบ แล้ว สาวก ของ พระองค์ คน หนึ่ ง ทูล พระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้า พระองค์ให้อธิษฐาน เหมือ
น ยอห์น ได้ สอน พวก ศิษย์ ของ ตน” 2 พระองค์จึง ตรัส กับ
เขา ว่า “เมื่อ ท่าน อธิษฐาน จง ว่า ‘ข้า แต่ พระ บิดา ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ผู้สถิต ในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระ
องค์ เป็นที่ เคารพ สัก กา ระ ขอ ให้อาณาจักร ของ พระองค์
มา ตัง้ อยู่ นํ้า พระทัย ของ พระองค์ สําเร็จ ใน สวรรค์อย่างไร
ก็ให้สําเร็จ บน แผ่น ดิน โลก เหมือน กัน อย่าง นั ้น 3 ขอ ทรง
โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกๆ
วัน 4 ขอ ทรง โปรด ยก บาป ผิด ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย
ด้วย ว่า ข้า พระองค์ ยก ความ ผิด ของ ทุก คน ที่ ทํา ผิด ต่อ ข้า
พระองค์นั ้น ขออย่าทรงนําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง
แต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากความชัว่ ร้าย’ ”
คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน

5 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคน

หนึ่ ง และจะไปหามิตรสหายนั ้น ในเวลาเที่ยงคืน พูดกับ เขา
ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ขอให้ฉั น ยืม ขนมปัง สามก้อนเถิด 6 เพราะ
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เพื่อน ของ ฉั น คน หนึ่ ง เพิง่ เดิน ทาง มา หา ฉั น และ ฉั น
ไม่มีอะไรจะ ให้ เขา รับ ประทาน’ 7 ฝ่าย มิตร สหายที่อยูข้
่ าง
ในจะตอบว่า ‘อย่า รบกวนฉั น เลย ประตูก็ปิด เสีย แล้ว ทัง้
พวกลูกกน
็ อนร่วมเตียงกับฉั นแล้ว ฉั นจะลุกขึ้นหยิบให้ท่าน
ไม่ได้’ 8 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า แม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้
คนนั ้นเพราะเป็นมิตรสหายกัน แต่ว่าเพราะวิงวอนมากเข้า
เขาจึง จะลุก ขึ้น หยิบ ให้ตามที่เขาต้องการ 9 เราบอกท่าน
ทัง้ หลายว่า จงขอแล้ว จะได้ จงหาแล้ว จะพบ จงเคาะแล้ว
จะเปิด ให้แก่ท่าน 10 เพราะว่า ทุก คนที่ขอก็ จะได้ ทุกคนที่
แสวงหาก็ จะพบ และทุกคนที่ เคาะก็จะเปิดให้เขา 11 มีผู้ใด
ในพวกท่านที่ เป็น บิดา ถ้า บุตรขอขนมปัง จะเอาก้อนหิน ให้
เขาหรือ หรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือ 12 หรือ
ถ้าเขาขอไข่จะเอาแมลงป่องให้เขาหรือ 13 เพราะฉะนั ้น ถ้า
ท่านทัง้ หลายเองผู้ เป็น คนชัว่ ยัง รู จ
้ ัก ให้ของดีแก่บุตรของ
ตน ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด พระ บิดา ของ ท่าน ผู้ทรง สถิต ใน
สวรรค์ จะ ทรง ประทาน พระ วิญญาณ บริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอ ต่อ
พระองค์”
พระ เยซูทรง ถูก กล่าว หา ว่า ขับ ผี ออก โดย เบ เอล เซบู ล
(มธ 12:22-37)
14 พระองค์ทรงขับ ผีใบ้อยู่ และต่อ มาเมื่อ ผี ออกแล้ว คน
ใบ้ จึง พูด ได้ และ ประชาชน ก็ประหลาด ใจ 15 แต่บาง คนใน
พวกเขาพูด ว่า “คนนี้ ขับ ผี ออกได้ โดยใช้ อาํ นาจของเบเอล
เซบู ลนาย ผีนั ้น ” 16 คน อื่นๆ ทดลอง พระองค์ โดย ขอ จาก
พระองค์ให้เห็น หมายสําคัญ จากสวรรค์ 17 แต่พระองค์ทรง
ทราบความคิด ของเขา จึง ตรัส กับ เขาว่า “ราชอาณาจักร
ใดๆ ซึ่ง แตกแยก กันเอง ก็ จะ รกร้าง ไป ครัว เรือน ใดๆ ซึ่ง
แตกแยก กับ ครัว เรือน ก็ จะ ล่ม สลาย 18 และ ถ้า ซาตาน
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แก่ง แย่งกัน ระหว่าง มัน เอง อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู่
อย่างไร ได้ เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า เรา ขับ ผี ออก โดย เบ
เอล เซบู ล 19 ถ้า เรา ขับ ผี ออก โดย เบ เอล เซบูลนน
ั ้ พวก
พ้อง ของ ท่าน ทัง้ หลาย ขับ มัน ออก โดย อํานาจ ของ ใคร เล่า
เหตุฉะนั ้น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน กล่าวโทษ
พวก ท่าน 20 แต่ถ้า เรา ขับ ผี ออก ด้วย นิว
้ พระหัตถ์ ของ
พระเจ้า อาณาจักร ของ พระเจ้า ก็ มา ถึง ท่าน แล้ว 21 เมื่อ
ผู้มีกําลัง มากคนหนึ่ ง ถือ อาวุธ เฝ้า บ้านของตนอยู่ สิ่ง ของ
ของเขาก็ปลอดภัย 22 แต่เมื่อคนมีกําลังมากกว่าเขามาต่อสู้
ชนะเขา คนนั ้นก็ชิงเอาเครือ
่ งอาวุธที่เขาได้วางใจนั ้นไปเสีย
แล้ว แบ่ง ปัน ของที่ เขาได้ รบ
ิ เอาไปนั ้น 23 ผู้ที่ไม่ อยูฝ่
่ ายเรา
ก็เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ เรา และ ผู้ที่ไม่รวบรวม ไว้ กับ เรา ก็ เป็น ผู้
กระทําให้กระจัดกระจายไป
การกลับเนื้ อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ
12:43-45)
24 เมื่อ ผี โสโครก ออก มา จาก ผู้ ใด แล้ว มันก็ ท่อง เที่ยว
ไป ใน ที่ กันดาร เพื่อ แสวงหา ที่หยุด พัก และ เมื่อ ไม่ พบ มัน
จึง กล่าว ว่า ‘ข้า จะ กลับ ไป ยัง เรือน ของ ข้า ที่ได้ออก มา นั ้น’
25 และ เมื่อ มาถึงก็เห็น เรือน นั ้น กวาด และ ตกแต่ง ไว้แล้ว
26 มัน จึง ไปรับ เอาผี อ่ นอ
ื ีก เจ็ด ผี รา้ ยกว่า มัน เอง แล้ว ก็เข้า
ไป อาศัย อยูที
่ ่ นั ่น และ ใน ที่ สุด คน นั ้นก็ เลว ร้ายก ว่า ตอน
แรก” 27 ต่อ มา เมื่อ พระองค์ ยัง ตรัส คํา เหล่า นั ้น มีผู้หญิง
คน หนึ่ ง ใน หมู่ ประชาชน ร้อง ทูล พระองค์ว่า “ครรภ์ซึ่ง
ปฏิสนธิพระองค์และ หัวนม ที่พระองค์เสวย นั ้นก็เป็นสุข ”
28 แต่พระองค์ตรัสว่า “มิใช่เช่น นั ้น แต่คนทัง
้ หลายที่ได้ยิน
พระ วจนะ ของ พระเจ้า และ ได้ ถือ รักษา พระ วจนะ นั ้น ไว้
ก็เป็นสุข”
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หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
29

เมื่อ คนทัง้ ปวงประชุม แน่ น ขึ้น พระองค์ตัง้ ต้น ตรัสว่า
“คนยุคนี้ เป็น คนชัว่ มีแต่แสวงหาหมายสําคัญ และจะไม่
โปรด ให้ หมาย สําคัญ แก่เขา เว้น ไว้แต่หมาย สําคัญ ของ โย
นาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั ้น 30 ด้วยว่าโยนาห์ได้เป็นหมาย
สําคัญแก่ชาวนี นะเวห์ฉั นใด บุตรมนุษย์จะเป็นหมายสําคัญ
แก่ คน ยุคนี้ฉั น นั ้น 31 นา งกษั ตริย์ ฝ่าย ทิศ ใต้ จะ ลุก ขึ้น ใน
วันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้
ด้วยว่าพระนางนั ้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะ
ฟัง สติ ปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ซึ่ง ใหญ่ กว่า ซาโลม
อนก็มีอยูที
่ ่ นี่ 32 ชนชาวนี นะเวห์ จะลุก ขึ้น ในวัน พิพากษา
พร้อมกับ คนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้ ด้วยว่า ชาว
นี นะ เวห์ได้กลับ ใจ ใหม่ เพราะ คํา ประกาศ ของ โย นาห์ และ
ดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่าโยนาห์มีอยูที
่ ่นี่
22)

จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-

33

ไม่มีผู้ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะตัง้ ไว้ ในที่กําบัง หรือ เอา
ถัง ครอบ ไว้ แต่ตัง้ ไว้ บน เชิง เทียน เพื่อ คน ทัง้ หลาย ที่เข้า
มา จะ เห็น แสง สว่าง ได้ 34 ตา เป็น ประทีป ของ ร่างกาย
เหตุฉะนั ้น เมื่อ ตา ของ ท่าน ดี ทัง้ ตัวก็ เต็ม ไป ด้วย ความ
สว่าง แต่เมื่อ ตาของท่านชัว่ ทัง้ ตัว ของท่านก็ เต็ม ไปด้วย
ความ มืด 35 เหตุฉะนั ้น จง ระวัง ให้ดีไม่ให้ความ สว่าง ซึ่ง
อยู่ ใน ท่าน เป็น ความ มืด นั ่นเอง 36 เหตุฉะนั ้น ถ้า กาย ทัง้
สิน
้ ของ ท่าน เต็มด้วย ความ สว่าง ไม่มีที่มืด เลย ก็จะ สว่าง
ตลอด เหมือนอย่างแสงสว่างของเทียนที่ ส่องมาให้ท่าน ”
37 เมื่อ พระ องค์ ยัง ตรัสอยู่ คน หนึ่ ง ใน พวก ฟา ริสีอ้อนวอน
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พระองค์ให้เสวยกับเขา พระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงเอนพระ
กายลง 38 ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อ เห็น พระองค์มิได้ทรงล้างก่อน
เสวยก็ประหลาดใจ
รู ป แบบ แห่ง ความ ชอบ ธรรม ที่ ปรากฏ เท่า นั ้นก็ ยัง
ไม่เพียงพอ (มธ 23:13-35)
39 องค์พระผู้ เป็ น เจ้า ตรัส กับ เขาว่า “เจ้าพวกฟาริสีย่อม
ชําระถ้วยชามภายนอก แต่ภายในของเจ้าเต็มไปด้วยความ
โลภและความชัว่ ร้าย 40 คนโฉดเขลา ผู้ที่ได้สร้างภายนอก
ก็ได้สร้างภายในด้วยมิใช่หรือ 41 แต่จงให้ ทานตามซึ่ง เจ้า
มีอยูภายใน
่
และดูเถิด สิ่ง สารพัดก็บริสุทธิแก่
์ เจ้าทัง้ หลาย
42 แต่วิบัติแก่เจ้า พวก ฟา ริสี ด้วย ว่า พวก เจ้า ถวาย สิบ ชัก
หนึ่ งของสะระแหน่ และขมิน
้ และผักทุกอย่าง และได้ละเว้น
การ พิพากษา และ ความ รัก ของ พระเจ้า เสีย สิ่ง เหล่า นั ้น
พวกเจ้า ควรได้ กระทํา อยูแล้
่ ว แต่สิ่งอ่น
ื นั ้นก็ไม่ควรละเว้น
ด้วย 43 วิบัติแก่เจ้า พวก ฟา ริสี ด้วย ว่า พวก เจ้า ชอบ ที่
นั ่งอันมีเกียรติใน ธรรม ศาลา และ ชอบ ให้ เขา คํานั บที่ กลาง
ตลาด 44 วิบัติแก่เจ้า พวก ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสี
คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยว่า เจ้า ทัง้ หลายเป็น เหมือนที่ ฝัง ศพ
ซึ่งมิได้ปรากฏ และคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รูว่้ ามีอะไร”
ทรงตําหนิ นั กกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้
45 นั ก กฎหมาย คน หนึ่ ง ทูล พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า
ซึ่ง ท่าน ว่า อย่าง นั ้น ท่าน ก็ติเตียน พวก เรา ด้วย”
46 พระองค์ตรัสว่า “วิบัติแก่เจ้า พวก นั ก กฎหมาย ด้วย
เพราะ พวก เจ้า เอา ของ หนั ก ที่ แบก ยาก นั ก วาง บน มนุษย์
แต่ส่วนพวกเจ้า เองก็ไม่จับ ต้องของหนั ก นั ้น เลยแม้แต่นิว
้
47
เดียว
วิบัติแก่เจ้า ทัง้ หลาย เพ ราะ เจ้า ก่ออุ โมง ค์ ฝัง
ศพ ของ พวก ศาสดา พยากรณ์ และ บรรพบุรุษ ของ เจ้า เอง
ก็ได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์ นั ้น 48 ดังนั ้นพวกเจ้าจึงเป็นพยาน
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ว่า เจ้า เห็น ชอบในการของบรรพบุรุษ ของเจ้า ด้วยว่า เขาได้
ฆ่า พวก ศาสดา พยากรณ์ นั ้น แล้ว พวก เจ้า ก็ก่ออุ โมง ค์ ฝัง
ศพให้ 49 เหตุฉะนั ้น พระปัญญาของพระเจ้า ก็ ตรัสด้วยว่า
‘เราจะใช้พวกศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกไปหาเขา และ
เขาจะฆ่าเสียบ้าง และข่มเหงบ้าง’ 50 เพื่อคนยุคนี้แหละจะ
ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน เรือ
่ ง โลหิต ของ บรรดา ศาสดา พยากรณ์
ซึ่งต้องไหลออกตัง้ แต่แรกสร้างโลก 51 คือตัง้ แต่โลหิตของ
อา แบล จนถึง โลหิต ของ เศ คา ริ ยาห์ที่ถูก ฆ่า ตาย ระหว่าง
แท่น บูชากับ พระวิหาร เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า คนยุคนี้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน โลหิตนัน
้ 52 วิบัติแก่เจ้า
พวก นั ก กฎหมาย ด้วย ว่า เจ้า ได้ เอา ลูกกุญ แจ แห่ง ความ
รู ้ ไป เสีย คือ พวก เจ้า เอง ก็ไม่เข้าไป และ คน ที่ กําลัง เข้าไป
นั ้น เจ้า ก็ได้ขัด ขวาง ไว้” 53 เมื่อ พระองค์ ยัง ตรัส คํา เหล่า
นั ้น แก่เขา พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสีก็ตัง้ ต้น ยัว่ เย้า
พระองค์อย่าง รุ นแรง หมาย ให้ ตรัส ต่อ ไป หลาย ประการ
54 คอยหวังจับผิดในพระดํารัสของพระองค์ เพื่อเขาจะฟ้อง
พระองค์ได้

12

เชื้อของพวกฟาริสี
ใน ระหว่าง นั ้น คน เป็นอัน มาก นั บ ไม่ ถ้วน ชุมนุม เบียด
เสียด กัน อยู่ พระองค์ทรง ตัง้ ต้น ตรัส กับ เหล่า สาวก ของ
พระองค์ ก่อน ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จง ระวัง เชื้อ ของ พวก ฟา
ริสี ซึ่ง เป็น ความหน้า ซื่อ ใจคด 2 เพราะว่า ไม่มีสิ่ง ใดปิดบัง
ไว้ที่จะ ไม่ ต้อง เปิด เผย หรือ การ ลับที่ จะ ไม่ เผย ให้ประจักษ์
3 เหตุฉะนั ้น สิ่ง สารพัด ซึ่ง พวก ท่าน ได้กล่าว ใน ที่ มืด จะ
ได้ยน
ิ ในที่สว่าง และซึ่ง ได้ กระซิบ ในหูที่ห้องส่วนตัว จะต้อง
ประกาศบนดาดฟ้า หลังคาบ้าน 4 มิตรสหายของเราเอ๋ย
1
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เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย และภาย
หลังไม่มีอะไรที่จะทําได้อีก 5 แต่เราจะเตือนให้ท่านรู ว้ า่ ควร
จะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าแล้วก็ยงม
ั ีฤทธิอํ
์ านาจ
ที่ จะ ทิง้ ลง ใน นรก ได้ แท้จริง เรา บอก ท่าน ว่า จง กลัว
พระองค์นั ้น แหละ 6 นก กระจอก ห้า ตัว เขา ขาย สอง บาท
มิใช่หรือ และ นก นั ้น แม้ สัก ตัว เดียว พระเจ้า มิได้ทรง ลืม
เลย 7 ถึง ผม ของ ท่าน ทัง้ หลาย ก็ ทรง นั บ ไว้แล้วทุก เส้น
เหตุฉะนั ้น อย่า กลัว เลย ท่าน ทัง้ หลาย ก็ ประเสริฐ กว่า นก
กระจอกหลายตัว 8 และเราบอกท่านทัง้ หลายด้วยว่า ผู้ใด
ที่ จะรับ เราต่อ หน้า มนุษย์ บุตรมนุษย์ก็จะรับ ผู้ นั้น ต่อ หน้า
เหล่า ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า ด้วย 9 แต่ผู้ที่ปฏิเสธ เรา ต่อ
หน้า มนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้ นั้น ต่อ หน้า เหล่า ทูต สวรรค์ ของ
พระเจ้า 10 ผู้ใด จะ กล่าว ร้าย ต่อบุ ตรม นุษย์ จะ ทรง โปรด
ยกโทษให้ผู้นั ้น ได้ แต่ถ้า ผู้ ใดจะกล่าวหมิน
่ ประมาทต่อ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั ้น ไม่ได้ 11 เมื่อ
เขา พา พวก ท่าน เข้า ใน ธรรม ศาลา หรือ ต่อ หน้า เจ้า เมือง
และผู้ที่มี อาํ นาจ อย่า กระวนกระวายว่า จะตอบอย่างไรหรือ
อะไร หรือ จะกล่าวอะไร 12 เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะ ทรง โปรด สอน ท่าน ใน เวลา โมง นั ้น เอง ว่า ท่าน ควร จะ
พูด อะไร บ้าง” 13 และ มีผู้หน่งึ ใน หมู่ คน ทูล พระองค์ว่า
“อาจารย์เจ้าข้า ขอสัง่ พี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับ
ข้าพเจ้า” 14 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “บุรุ ษเอ๋ย ใครได้ตัง้
เราให้ เป็น ตุลาการ หรือ เป็น ผู้แบ่ งมรดกให้ท่าน ” 15 แล้ว
พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “จง ระวัง และ เว้น เสีย
จากความโลภ เพราะว่าชีวต
ิ ของบุคคลใดๆมิได้อยูในของบ
่
ริบูรณ์ซ่ึงเขามีอยูนั
่ ้ น”

ลูกา 12:16

56

ลูกา 12:27

คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่
16

และ พระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมา เรือ
่ ง หนึ่ ง ให้ เขา ฟัง ว่า
“ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่ งเกิดผลบริบูรณ์มาก 17 เศรษฐีคน
นั ้น จึง คิด ใน ใจ ว่า ‘เรา จะ ทํา อย่างไร ดี เพราะ ว่า เรา
ไม่มีที่ที่จะเก็บ ผลของเรา’ 18 เขาจึง คิด ว่า ‘เราจะทํา อย่าง
นี้ คือ จะ รือ
้ ยุง้ ฉาง ของ เรา เสีย และ จะ สร้าง ใหม่ให้โต ขึ้น
แล้ว เรา จะ รวบรวม ข้าว และ สมบัติทัง้ หมด ของ เรา ไว้ที่ นั ่น
19 แล้ว เราจะว่า แก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์
สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยูสบาย
่
กิน ดื่ม และรืน
่ เริง
เถิด” ’ 20 แต่พระเจ้า ตรัส แก่ เขา ว่า ‘เจ้า คน โง่ ในคืนวัน
นี้ ชีวิต ของ เจ้า จะ ต้อง เรียก เอา ไป จาก เจ้า แล้ว ของ ซึ่ง
เจ้า ได้ รวบรวม ไว้ นั ้น จะ เป็น ของ ใคร เล่า’ 21 คนที่ สํ่า สม
ทรัพย์สมบัติไว้สําหรับ ตัว และ มิได้มัง่ มีจําเพาะ พระเจ้า ก็
เป็น เช่น นั ้น แหละ” 22 และ พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวก
ของ พระองค์ว่า “เหตุฉะนั ้น เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า อย่า
กระวนกระวาย ถึง ชีวต
ิ ของ ตน ว่า จะ เอา อะไร กิน และ อย่า
กระวนกระวาย ถึง ร่างกาย ของ ตน ว่า จะ เอา อะไร นุ่ง ห่ม
23 เพราะ ว่า ชีวต
ิ สําคัญ ยิง่ กว่า อาหาร และ ร่างกาย สําคัญ
ยิง่ กว่า เครือ
่ ง นุ่ง ห่ม 24 จง พิจารณา ดูอีกา มันมิได้หว่าน
มิได้เกี่ยว และมิได้มียุ้งหรือฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมัน
ไว้ ท่าน ทัง้ หลาย ก็ ประเสริฐ กว่า นก มาก ทีเดียว 25 มีใคร
ในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อ ความสูง ให้
ยาวออกไปอีกศอกหนึ่ งได้หรือ 26 เหตุฉะนั ้น ถ้าสิง่ เล็กน้ อย
ที่สุดยังทําไม่ได้ ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิงอ
่ ่ืนทําไมอีก
27
เล่า
จงพิจารณาดอกไม้ วา่ มัน งอกเจริญ ขึ้น อย่างไร มัน
ไม่ทํางาน มัน ไม่ ปั่ น ด้าย แต่เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ซา
โลมอนเมื่อ บริบูรณ์ ด้วยสง่า ราศี ก็มิได้ทรงเครือ
่ งงามเท่า
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ดอกไม้นี้ ดอกหนึ่ ง 28 แม้ว่า พระเจ้า ทรงตกแต่ง หญ้า ที่ทุ่ง
นาอย่างนั ้น ซึ่ง เป็น อยูวั
่ น นี้ และรุ ง่ ขึ้น ต้องทิง้ ในเตาไฟ โอ
ผู้ที่มีความเชื่อน้ อย พระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิง่ กว่า
นั ้น สัก เท่าใด 29 ท่าน ทัง้ หลาย อย่า เสาะ หา ว่า จะ กิน อะไร
ดี หรือ จะดื่ม อะไรและอย่า มี ใจสงสัย เลย 30 เพราะว่า คน
ทุก ประเทศทัว่ โลกเสาะหาสิง่ ของทัง้ ปวงนี้ แต่ว่า พระบิดา
ของ ท่าน ทัง้ หลาย ทรง ทราบ แล้วว่า ท่าน ต้องการ สิง่ เหล่า
นี้ 31 แต่ท่าน ทัง้ หลาย จง แสวงหา อาณาจักร ของ พระเจ้า
แล้ วจะ ทรง เพิม
่ เติมสิ่ง ทัง้ ปวง เหล่า นี้ ให้แก่ท่าน 32 ฝูง
แกะเล็ก น้ อยเอ๋ย อย่า กลัว เลย เพราะว่า พระบิดาของท่าน
ชอบ พระทัย ที่ จะ ประ ทา นอาณาจักรนัน
้ ให้แก่ท่าน 33 จง
ขายของที่ ท่านมีอยูและทํ
่
า ทาน จงกระทํา ถุง ใส่ เงิน สําหรับ
ตนซึ่ง ไม่รู เก่
้ า คือ ให้มีทรัพย์ สมบัติไว้ในสวรรค์ ซึ่ง ไม่ เสื่อม
สูญ ไป ที่ขโมย มิได้เข้า มา ใกล้ และ ที่ ตัว มอด มิได้ทําลาย
เสีย 34 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูที
่ ่ไหน ใจของท่าน
ก็อยูที
่ ่นั ่นด้วย
เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ท่าน ทัง้ หลาย จง คาด เอว ของ ท่าน ไว้ และ ให้ ตะเกียง
ของท่านจุดอยู่ 36 พวกท่านเองจงเหมือนคนที่ คอยรับนาย
ของ ตน เมื่อ นาย จะ กลับ มา จาก งาน สมรส เพื่อ เมื่อ นาย
มาเคาะประตูแล้ว เขาจะเปิด ให้ นายทันทีได้ 37 ผู้รบ
ั ใช้ซึ่ง
นายมาพบกําลัง คอยเฝ้า อยูก็
่ เป็นสุข เราบอกความจริง แก่
ท่านทัง้ หลายว่า นายนั ้น จะคาดเอวไว้ และให้ผู้รบ
ั ใช้เหล่า
นั ้น เอนกายลงและนายนั ้น จะมาปรนนิ บัติเขา 38 ถ้า นาย
มาเวลาสองยามหรือ สามยาม และพบผู้รับ ใช้อยูอย่
่ างนั ้น
ผู้รบ
ั ใช้เหล่านั ้นก็ จะเป็นสุข 39 ให้เข้า ใจอย่างนี้ เถอะว่า ถ้า
เจ้าของบ้านล่วงรู ได้
้ ว่า ขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะตื่น อยู่
35
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และ ระวัง ไม่ให้ทะลวง เรือนของ เขา ได้ 40 เหตุฉะนั ้น ท่าน
ทัง้ หลาย จง เตรียม ตัว ไว้ให้ พร้ อม ด้วย เพราะ บุตร มนุษย์
เสด็จ มา ใน โมง ที่ ท่าน ไม่ คิด ไม่ฝัน ” 41 ฝ่าย เป โตร ทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นแก่
พวกข้าพระองค์หรือ หรือตรัสแก่คนทัง้ ปวง”
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ
องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า “ใครเป็น คนต้น เรือนสัตย์
ซื่อ และ ฉลาด ที่นาย ได้ ตัง้ ไว้ เหนื อ พวก คนใช้ สําหรับ แจก
อาหารตามเวลา 43 เมื่อ นายมาพบเขากระทํา อยูอย่
่ างนั ้น
44
ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้นก็ จะ เป็นสุข
เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้
หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของทัง้ สิน
้ ของ
ท่าน 45 แต่ถ้า ผู้รับ ใช้นั ้น จะคิด ในใจว่า ‘นายของข้า คงจะ
มาช้า’ แล้ วจะตัง้ ต้น โบยตีผู้รบ
ั ใช้ชายหญิง และกิน ดื่ม เมา
46
ไป
นายของผู้รับ ใช้ผู้นั ้น จะมาในวันที่ เขาไม่คิด ในโมง
ที่ เขาไม่รู ้ และจะทําโทษเขาถึง สาหัส ทัง้ จะขับ ไล่ เขาให้ ไป
อยู่ กับ คน ที่ไม่ เชื่อ 47 ผู้รบ
ั ใช้นั ้นที่ได้รู นํ
้ ้ าใจ ของ นาย และ
มิได้เตรียมตัวไว้ มิได้กระทําตามนํ้าใจนาย จะต้องถูกเฆี่ยน
มาก 48 แต่ผู้ที่มิได้รู ้ แล้วได้กระทําสิง่ ซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็จะ
ถูกเฆี่ยนน้ อย ผู้ใดได้รบ
ั มาก จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมาก
และผู้ใดได้รบ
ั ฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมาก
42

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
เรา มา เพื่อ จะ ทิง้ ไฟ ลง บน แผ่น ดิน โลก และ เรา จะ
ปรารถนาอะไรเล่า ถ้าหากไฟนั ้นได้ติดขึ้นแล้ว 50 เราจะต้อง
รับ บัพ ติศ มาอย่างหนึ่ ง เราเป็น ทุกข์ มากจนกว่า จะสําเร็จ
51 ท่านทัง
้ หลายคิด ว่า เรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลก
49
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หรือ เรา บอก ท่าน ว่า มิใช่ แต่จะ ให้ แตกแยก กัน ต่าง หาก
52 ด้วยว่าตัง
้ แต่นี้ ไปห้าคนในเรือนหนึ่ งก็จะแตกแยกกัน คือ
สามต่อสองและสองต่อสาม 53 พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ แม่จากลูกสาว และลูกสาว
จาก แม่ แม่สามีจาก ลูก สะใภ้ และ ลูก สะใภ้ จาก แม่สามี ”
54 และพระองค์ ตรัส กับ ประชาชนอีกว่า “เมื่อ ท่านทัง
้ หลาย
เห็น เมฆเกิด ขึ้น ในทิศ ตะวัน ตก ท่านก็กล่าวทันทีว่า ‘ฝนจะ
ตก’ และก็เป็นอย่างนั ้นจริง 55 เมื่อท่านเห็นลมพัดมาแต่ทิศ
ใต้ ท่านก็ว่า ‘จะร้อนจัด’ และก็เป็น จริง 56 เจ้าคนหน้า ซื่อ
ใจคด เจ้าทัง้ หลายรู จ
้ ัก วิจัย ความเป็น ไปของแผ่น ดิน และ
ท้องฟ้า แต่เหตุไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้
57 เหตุไฉนเจ้าทัง
้ หลายไม่ตัดสินเอาเองว่าสิง่ ไรเป็นสิง่ ที่ถูก
58 เพราะเมื่อเจ้ากับโจทก์ พากันไปหาผู้พิพากษา จงอุตส่าห์
หาช่องที่ จะปรองดองกับ เขาเมื่อ ยัง อยูกลางทาง
่
เกลื อกว่า
เขาจะฉุ ด ลากเจ้า เข้าไปถึง ผู้พิพากษา และผู้ พิพากษาจะ
มอบเจ้า ไว้กับ ผู้คุม และผู้คุมจะขัง เจ้า ไว้ในเรือนจํา 59 เรา
บอกเจ้าว่า เจ้าจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้ ครบ
ทุกสตางค์”

13

กลับใจหรือพินาศ
ขณะนั ้น มีบางคนอยูที
่ ่นั ่น เล่า เรือ
่ งชาวกาลิ ลี ซึ่ง ปี ลาต
เอาโลหิตของเขาระคนกับเครือ
่ งบูชาของเขา ให้พระองค์ฟัง
2 พระเยซูจึง ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านทัง
้ หลายคิด ว่า ชาวกาลิ
ลีเหล่านั ้น เป็น คนบาปยิง่ กว่า ชาวกาลิ ลี อ่น
ื ๆทัง้ ปวง เพราะ
3
ว่าเขาได้ทุกข์ทรมานอย่างนั ้น หรือ เราบอกท่านทัง้ หลาย
ว่า มิใช่ แต่ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย มิได้กลับ ใจเสีย ใหม่ก็จะ ต้อง
พินาศ เหมือน กัน 4 หรือ สิบ แปด คน นั ้น ซึ่ง หอ รบ ที่สิโล
1

ลูกา 13:5

60

ลูกา 13:15

อัม ได้ พัง ทับ เขาตายเสีย นั ้น ท่านทัง้ หลายคิด ว่า เขาเป็น
คนบาปยิง่ กว่า คนทัง้ ปวงที่ อาศัย อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม หรือ
5 เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้ หลายมิได้กลับ
ใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน”
20)

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-

พระองค์ตรัส คํา อุปมาต่อ ไปนี้ ว่า “คนหนึ่ งมี ต้น มะเดื่อ
ต้น หนึ่ ง ปลูก ไว้ ในสวนองุน
่ ของตน และเขามาหาผลที่ ต้น
นั ้น แต่ไม่พบ 7 เขาจึง ว่า แก่คนที่ รก
ั ษาสวนองุนว
่ ่า ‘ดูเถิด
เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ ได้สามปีแล้ว แต่ไม่พบ จงโค่นมัน
เสีย จะให้ดินรกไปเปล่าๆทําไม’ 8 แต่ผู้รักษาสวนองุน
่ ตอบ
เขาว่า ‘นายเจ้าข้า ขอเอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้า พรวนดิน เอา
ปุ๋ยใส่ 9 แล้วถ้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ ถ้าไม่เกิดผล ภายหลังท่าน
จงโค่นมันเสีย’ ”
6

ทรงรักษาหญิงคนหนึ่ งในวันสะบาโต

10 พระองค์ทรงสัง
่ สอนอยูที
่ ่ธรรมศาลาแห่งหนึ่ งในวันสะ

บาโต 11 และดูเถิด มีหญิง คนหนึ่ ง ซึ่งมีผีเข้า สิง ทําให้ พิการ
มาสิบแปดปีแล้ว หลังโกง ยืดตัวขึ้นไม่ได้เลย 12 เมื่อพระเยซู
ทอดพระเนตรเห็นเขา จึงเรียกและตรัสกับเขาว่า “หญิงเอ๋ย
ตัว เจ้า หายพ้น จากโรคของเจ้า แล้ว” 13 พระองค์ทรงวาง
พระหัตถ์ บนเขา และในทันใดนั ้น เขาก็ ยืด ตัว ตรงได้ และ
สรรเสริญ พระเจ้า 14 แต่นาย ธรรม ศาลา ก็เคือง ใจ เพราะ
พระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวัน สะบาโต จึง ว่า แก่ ประชาชน
ว่า “มีหกวันที่ควรจะทํางาน เหตุฉะนั ้นในหกวันนั ้นจงมาให้
รักษาโรคเถิด แต่ในวันสะบาโตนั ้นอย่าเลย” 15 แต่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า ตรัส ตอบเขาว่า “คนหน้า ซื่อ ใจคด เจ้าทัง้ หลาย
ทุก คนได้แก้วัว แก้ ลาจากคอกมัน พาไปให้ กิน นํ้า ในวัน สะ
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บา โต มิใช่หรือ 16 ดูเถิด ฝ่าย หญิง ผู้นี้ เป็น บุตรีของ อับ รา
ฮัม ซึ่ง ซาตานได้ ผูกมัด ไว้สิบแปดปีแล้ว ไม่ควรหรือ ที่ จะให้
เขาหลุด พ้น จากเครือ
่ งจองจํา อัน นี้ ในวัน สะบาโต” 17 เมื่อ
พระองค์ ตรัส คํา เหล่า นั ้น แล้ว บรรดาคนที่เป็น ปฏิปักษ์ กับ
พระองค์ ต้องขายหน้า และประชาชนทัง้ หลายก็ เปรมปรีดิ์
เพราะสรรพคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
32)

คํา อุปมาเกี่ยวกับ เมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-

พระองค์จึง ตรัสว่า “อาณาจักรของพระเจ้า เหมือนสิง่
ใด และเราจะเปรียบอาณาจักรนนก
ั ้ ับ อะไรดี 19 ก็เปรียบ
เหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ที่คนหนึ่ งได้เอาไปปลูก
ในสวนของตน มันงอกขึ้นเป็นต้นใหญ่ และนกในอากาศมา
อาศัยอยูต
่ ามกิงก
่ ้านของต้นนั ้น”
18

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)
พระองค์ตรัส อีกว่า “เรา จะ เปรียบ อาณาจักร ของ
พระเจ้า กับ สิง่ ใด 21 ก็เปรียบ เหมือน เชื้อ ซึ่ง ผู้ หญิง คน
หนึ่ ง เอา เจือ ลง ใน แป้ง สาม ถัง จน แป้ง นั ้น ฟู ขึ้น ทัง้ หมด”
22 พระองค์เสด็จ ไปตามบ้านตามเมืองสัง
่ สอนเขา และทรง
ดําเนิ นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 23 มีคนหนึ่ งทูลถามพระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า คนที่ รอด นั ้น น้ อยห รือ” พระองค์ตรัส แก่
เขาทัง้ หลายว่า 24 “จงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะ
เราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนเป็นอัน มากจะพยายามเข้าไป
แต่จะเข้าไม่ได้ 25 เมื่อเจ้าบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้ว และท่าน
ทัง้ หลายเริม
่ ายนอกเคาะที่ประตูว่า ‘นายเจ้าข้าๆ ขอ
่ ยืนอยูภ
เปิด ให้ ข้าพเจ้า เถิด’ และเจ้า บ้านนั ้น จะตอบท่านทัง้ หลาย
ว่า ‘เรา ไม่รู จั
้ ก เจ้า ว่า เจ้า มา จาก ไหน’ 26 ขณะ นั ้น ท่าน ทัง้
20
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หลาย เริม
่ จะ ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ กิน ได้ ดื่ม กับท่าน และ ท่าน ได้
สัง่ สอนที่ ถนนของพวกข้าพเจ้า’ 27 เจ้าบ้านนั ้น จะว่า ‘เรา
บอกเจ้า ทัง้ หลายว่า เราไม่รู จั
้ ก เจ้า ว่า เจ้า มาจากไหน เจ้า
ผู้ กระทํา ความชัว่ ช้า จงไปเสีย ให้ พ้น หน้า เรา’ 28 เมื่อ ท่าน
ทัง้ หลายจะเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ ใน อาณาจักร ของ พระเจ้า แต่ตัวท่าน เอง ถูก ขับ
ไล่ ไสส่ง ออกไปภายนอก ที่นั ่น จะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยว
ฟัน 29 จะมีคนมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนื อ
ทิศ ใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และ
ดูเถิด จะมีผู้ที่เป็น คนสุดท้ายกลับ เป็น คนต้น และผู้ที่เป็น
คน ต้น กลับ เป็น คน สุดท้าย” 31 ใน วัน นั ้น เอง มีพวก ฟา
ริสีบางคนมาทูล พระองค์ว่า “ท่านจงไปจากที่นี่ เถิด เพราะ
ว่า เฮ โรด ใคร่ จะ ประหาร ชีวต
ิ ของ ท่าน เสีย” 32 พระองค์จึง
ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปบอกสุ นัข จิง้ จอกนั ้นว่า ‘ดูเถิด เราขับ
ผีออกและรักษาโรคในวันนี้ และพรุ ง่ นี้ แล้ววันที่สามเราจะ
ทําการให้สําเร็จ’ 33 แต่ว่าจําเป็นซึ่ง เราจะเดิน ไปวันนี้ พรุ ง่
นี้ และมะรืนนี้ เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ จะถูกฆ่านอกกรุ ง
เยรู ซาเล็มก็หามิได้
พระเยซูทรงครํา่ ครวญเพราะกรุ ง เยรู ซาเล็มที่หลงทาง
(มธ 23:37-39; ลก 19:41-44)
34 โอ เยรู ซาเล็มๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอา

หิน ขว้างผู้ที่ได้รับ ใช้มาหาเจ้า ให้ถึง ตาย เราใคร่จะรวบรวม
ลูก ของ เจ้า ไว้เนื องๆ เหมือน แม่ไก่กก ลูก อยูใต้
่ ปีก ของ มัน
35
แต่เจ้าไม่ ยอมเลยหนอ
ดูเถิด ‘บ้านเมืองของเจ้า จะถูก
ละทิง้ ให้ รกร้าง แก่เจ้า ’ และ เรา บอก ความ จริง แก่เจ้า ทัง้
หลาย ว่า เจ้า จะ ไม่ได้เห็น เรา อีก จนกว่า เวลา นั ้น จะ มา ถึง
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เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ’ ”

14
ทรงรักษาชายเป็นโรคมานนํ้าในวันสะบาโต
ต่อ มา เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไป ใน บ้าน ของ ขุนนาง คน
หนึ่ งในพวกฟาริสีในวันสะบาโต จะเสวยพระกระยาหาร เขา
ทัง้ หลายคอยมองดูพระองค์ 2 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ ง เป็น โรค
มานนํ้าอยูต
่ ่อพระพักตร์พระองค์ 3 พระเยซูจึงตรัสถามพวก
นั ก กฎหมายและพวกฟาริสีว่า “ถ้า จะรักษาคนป่วยในวัน
สะบาโตจะผิด พระราชบัญญัติหรือ ไม่ ” 4 เขาทัง้ หลายก็ นิ่ง
อยู่ พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั ้น ให้หาย แล้ว ก็ให้เขาไป
5 พระองค์จึงตรัสกับเขาทัง
้ หลายว่า “คนไหนในพวกท่าน ถ้า
จะมีลาหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุ ดลากมันออกในวันสะบาโต
หรือ” 6 เขาทัง้ หลายตอบข้อนี้ ไม่ได้
1

7

คําอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิง่

ฝ่าย พระองค์ เมื่อ ทอด พระเนตร เห็น คน ทัง้ หลาย ที่
รับ เชิญ นั ้น ได้ เลือก เอา ที่ อันมีเกียรติ พระองค์จึง ตรัส คํา
อุปมาแก่ เขาว่า 8 “เมื่อ ผู้ ใดเชิญ ท่านไปในการเลี้ยงสมรส
อย่า เอนกาย ลง ใน ที่ อันมีเกียรติ เกลื อก ว่า เขา ได้ เชิญ คน
มีเกียรติมากกว่า ท่าน อีก 9 และ เจ้า ภาพ ที่ได้เชิญ ท่าน
ทัง้ สอง นั ้น จะ มา พูดกับท่า นว่า ‘จง ให้ที่นั ่ง แก่ ท่าน ผู้นี้ เถิด
’ แล้ว เมื่อ นั ้น ท่าน จะ ต้อง เลื่อน ลง มา ที่ ตํ่า ได้ รับ ความ
อดสู 10 แต่เมื่อ ท่าน ได้ รับ เชิญ แล้ว จง ไป เอนกาย ลง ใน
ที่ ตํ่า ก่อน เพื่อ ว่า เมื่อ เจ้า ภาพ ที่ได้เชิญ ท่าน มา พูดกับท่า
นว่า ‘สหายเอ๋ย เชิญ เลื่อนไปนั ่ง ที่ อนม
ั ีเกียรติ ’ แล้วท่านจะ
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ได้เกียรติต่อ หน้า คนทัง้ หลายที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วย
กัน นั ้น 11 เพราะ ว่า ผู้ ใด ที่ได้ยก ตัว ขึ้น จะ ต้อง ถูก เหยียด
ลง และ ผู้ที่ถ่อม ตัว ลง นั ้น จะ ได้ รับ การ ยก ขึ้น” 12 ฝ่าย
พระองค์ ตรัส กับ คนที่ เชิญ พระองค์ว่า “เมื่อ ท่านจะทําการ
เลี้ยง จะเป็นกลางวัน หรือ เวลาเย็นก็ตาม อย่า เชิญ เฉพาะ
เหล่า มิตรสหาย หรือ พี่ น้องหรือ ญาติ หรือ เพื่อนบ้านที่มัง่ มี
เกลอ
ื กว่าเขาจะเชิญท่านอีก และท่านจะได้รบ
ั การตอบแทน
13 แต่เมื่อท่านทําการเลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อย
คนตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุข เพราะว่า เขาไม่มีอะไรจะ
ตอบแทน ท่าน ด้วย ว่า ท่าน จะ ได้ รับ ตอบแทน เมื่อ คน ชอบ
ธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว”
คําอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)
15 ฝ่ายคนหนึ่ งที่เอนกายลงรับประทานด้วยกัน เมื่อได้ยน
ิ

คํา เหล่า นั ้น จึง ทูล พระองค์ว่า “ผู้ที่จะ รับ ประทาน อาหาร
ในอาณาจักรของพระเจ้า ก็เป็นสุข ” 16 พระองค์ตรัส กับ เขา
ว่า “ยังมี ชาย คน หนึ่ ง ได้ ทําการ เลี้ยง ใหญ่ และ ได้ เชิญ คน
เป็นอัน มาก 17 เมื่อ ถึง เวลาเลี้ยงแล้ว เขาก็ใช้ผู้รบ
ั ใช้ของ
ตน ไป บอก คน ทัง้ หลาย ที่ได้รับ เชิญ ไว้แล้วว่า ‘เชิญ มา เถิด
เพราะสิง่ สารพัดเตรียมไว้พรอ
้ มแล้ว’ 18 บรรดาคนทัง้ หลาย
ก็ เริม
่ พา กัน ขอตัว คน แรก บอก เขา ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ ซื้อ นา
ไว้ และ จะ ต้อง ไป ดูนานัน
้ ข้าพเจ้า ขอตัว เถอะ’ 19 อีก คน
หนึ่ ง ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ ซ้ือ วัว ไว้หา้ คู่ และจะต้องไปลองดูววน
ั ัน
้
ข้าพเจ้า ขอตัว เถอะ’ 20 อีกคนหนึ่ ง ว่า ‘ข้าพเจ้า พึ่ง แต่งงาน
ใหม่ เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า ไป ไม่ได้ ’ 21 ผู้รบ
ั ใช้นั ้น จึง กลับ มา
เล่า เนื้ อ ความให้เจ้านายฟัง นายเจ้าของบ้านก็โกรธ จึง สัง่
ผู้รับ ใช้ว่า ‘จงออกไปโดยเร็ว ตามถนนใหญ่ และตรอกน้ อย

ลูกา 14:22

65

ลูกา 14:35

ในเมือง พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้ามา
ที่นี่ ’ 22 แล้วผู้รับใช้จึงบอกว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กระทํา
ตามท่านสัง่ แล้ว และยังมีที่ว่างอยู’่ 23 เจ้านายจึง สัง่ ผู้รับ
ใช้นั ้นว่า ‘จงออกไปตามทางใหญ่และรัว้ ต้นไม้ทัง้ หลาย และ
เร่งเร้า เขาให้เข้า มาเพื่อ เรือนของเราจะเต็ม 24 เพราะเรา
บอกเจ้าว่า ในพวกคนทัง้ หลายที่ได้รับเชิญไว้นั ้น ไม่มีสักคน
หนึ่ งจะได้ลิม
่ งของเราเลย’ ”
้ เครือ
สิ่งที่สาวกต้องสละ
25

คน เป็นอัน มาก ได้ ไป กับ พระองค์ พระองค์จึง ทรง
เหลียวหลัง ตรัส กับ เขาว่า 26 “ถ้า ผู้ ใดมาหาเรา และไม่ ชงบ
ั ิ
ดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ทัง้ ชีวต
ิ ของ
ตนเองด้วย ผู้นั ้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 27 ผู้ใดมิได้แบก
กางเขนของตนตามเรามา ผู้นั ้น จะเป็น สาวกของเราไม่ได้
28 ด้วย ว่า ใน พวก ท่าน มีผู้ใด เมื่อ ปรารถนา จะ สร้าง ป้ อม
จะ ไม่ นั ่ง ลง คิด ราคา ดู เสียก่อ นว่า จะ มี พอ สร้าง ให้ สําเร็จ
ได้หรือ ไม่ 29 เกรงว่า เมื่อ ลงรากแล้ว และกระทํา ให้ สําเร็จ
ไม่ได้ คนทัง้ ปวงที่เห็น จะเริม
่ เยาะเย้ย เขา 30 ว่า ‘คนนี้ ตัง้
ต้นก่อ แต่ทําให้สําเร็จไม่ได้ ’ 31 หรือมีกษั ตริยองค์
์
ใดเมื่อจะ
ยกกองทัพ ไปทํา สงครามกับกษั ตริย์อื่น จะมิได้นั ่ง ลงคิด ดู
ก่อนหรือ ว่า ที่ตนมี พลทหารหมื่น หนึ่ ง จะสู้ กับ กองทัพ ที่ ยก
มา รบ สอง หมื่น นั ้น ได้หรือ ไม่ 32 ถ้า สู้ไม่ ได้ เมื่อยัง อยู่ ห่า
งกันก็ จะใช้ พวกทูต ไปขอเป็น ไมตรีกัน 33 ก็เช่น นั ้น แหละ
ผู้ใดในพวกท่านที่มิได้สละสิง่ สารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็นสาวก
ของเราไม่ได้ 34 เกลือ เป็น สิงด
่ ี แต่ถ้า แม้เกลือ นั ้น หมดรส
เค็ม ไปแล้ว จะทําให้กลับเค็มอี กอย่างไรได้ 35 จะใช้เป็น ปุ๋ย
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ใส่ดินก็ไม่ได้ จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทําปุ๋ยก็ไม่ได้ แต่เขาก็
ทิง้ เสียเท่านั ้น ใครมีหู จงฟังเถิด”

15
พวกฟาริสีขี้บ่น

1 ครัง
้ นั ้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคนบาปก็เข้ามาใกล้

เพื่อ จะ ฟัง พระองค์ 2 ฝ่าย พวก ฟา ริสีและ พวก ธร รมา จาร
ย์บ่นว่า “คนนี้ ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา”
คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (มธ 18:12-14)

พระองค์จึง ตรัส คํา อุปมาให้ เขาฟังดัง ต่อ ไปนี้ ว่า 4 “ใน
พวกท่านมี คนใดที่มีแกะร้อยตัว และตัว หนึ่ ง หายไป จะไม่
ละเก้า สิบ เก้า ตัวนัน
้ ไว้ที่กลางทุ่ง หญ้า และไปเที่ยวหาตัวที่
หายไปนั ้น จนกว่า จะได้ พบหรือ 5 เมื่อ พบแล้ว เขาก็ ยกขึ้น
ใส่ บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีดิ์ 6 เมื่อมาถึงบ้านแล้ว จึง
เชิญ พวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้ มาพร้อมกัน พูดกับ
เขา ว่า ‘จง ยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะ ข้าพเจ้า ได้ พบ แกะ
ของข้าพเจ้า ที่ หายไปนั ้น แล้ว’ 7 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า
เช่น นั ้น แหละ จะ มี ความ ปรีดีใน สวรรค์ เพราะ คน บาป คน
เดียว ที่กลับ ใจ ใหม่ มากกว่า คน ชอบ ธรรม เก้า สิบ เก้า คน
ที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่
3

8

คําอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป

หญิง คนใดที่มีเหรียญเงิน สิบ เหรียญ และเหรียญหนึ่ ง
หายไป จะไม่จุดเทียนกวาดเรือนค้นหาให้ละเอียดจนกว่าจะ
พบหรือ 9 เมื่อ พบแล้ว จึง เชิญ เหล่า มิตรสหายและเพื่อน
บ้านให้ มาพร้อมกัน พูด ว่า ‘จงยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะ
ข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินทีห
่ ายไปนั ้นแล้ว’ 10 เช่นนั ้นแหละ
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เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จะมี ความปรีดีในพวกทูต สวรรค์
ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่”
คําอุปมาเรือ
่ งบุตรหายไป
พระองค์ตรัสว่า “ชาย คน หนึ่ งมีบุตร ชาย สอง คน
12 บุตรคนน้ อยพูดกับบิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็ น
ส่วนของข้าพเจ้า เถิด’ บิดาจึง แบ่ง สมบัติให้แก่บุตรทัง้ สอง
13 ต่อ มา ไม่กี่วัน บุตร คน น้ อย นั ้นก็ รวบรวม ทรัพย์ ทัง
้ หมด
แล้วไปเมืองไกล และได้ ผลาญทรัพย์ ของตนที่ นั่น ด้วยการ
เป็น นั กเลง 14 เมื่อ ใช้ทรัพย์หมด แล้วก็เกิดกัน ดาร อาหาร
ยิง่ นั ก ทัว่ เมืองนั ้น เขาจึง เริม
่ ขัดสน 15 เขาไปอาศัย อยู่ กับ
ชาวเมืองนั ้น คนหนึ่ ง และคนนั ้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่ง นา
16 เขาใคร่จะได้อมท
ิ่ ้องด้วยฝักถัวท
่ ี่หมูกินนั ้น แต่ไม่มีใครให้
อะไรเขากิน 17 เมื่อเขารู ส
้ ํานึ กตัวแล้วจึงพูดว่า ‘ลูกจ้างของ
บิดาเรามีมาก ยังมอ
ี าหารกินอม
ิ่ และเหลืออีก ส่วนเราจะมา
ตายเสีย เพราะอดอาหาร 18 จํา เราจะลุก ขึ้น ไปหาบิดาเรา
และพูดกับท่า นว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า ได้ ทํา ผิด ต่อ สวรรค์
และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19 ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ช่อ
ื ว่า
เป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้าง
ของท่านคนหนึ่ งเถิด” ’
11

บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรืน
่ เริงยินดี
แต่เมื่อเขายังอยูแต่
่
ไกล บิดาแลเห็น เขาก็มีความเมตตา จึง วิง่ ออกไปกอดคอ
จุบ เขา 21 ฝ่าย บุตร นั ้น จึง กล่าว แก่บิดาว่า ‘บิดา เจ้าข้า
ข้าพเจ้า ได้ ทํา ผิด ต่อ สวรรค์ และ ต่อ สายตา ของ ท่าน ด้วย
ข้าพเจ้า ไม่ สมควร จะ ได้ ชื่อ ว่า เป็น ลูก ของ ท่าน อีก ต่อ ไป’
22 แต่บิดาสัง
่ ผู้รับใช้ของตนว่า ‘จงรีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุด
20 แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน
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มาสวมให้เขา และเอาแหวนมาสวมนิว
้ มือ กับ เอารองเท้า
23
มา สวม ให้เขา
จง เอา ลูก วัวอ้ วน พี มา ฆ่า เลี้ยง กัน เพื่อ
ความรืน
่ เริงยินดีเถิด 24 เพราะว่าลูกของเราคนนี้ ตายแล้ว
แต่กลับเป็นอีก หาย ไป แล้ว แต่ได้พบกันอีก’ เขา ทัง้ หลาย
ต่างก็เริม
่ เริงยินดี
่ มีความรืน
บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่ นั้น กําลัง อยูที
่ ่ทุ่ง นา เมื่อ เขากลับ มา
ใกล้ บ้านแล้วก็ได้ยิน เสียงมโหรีและเต้นรํา 26 เขาจึง เรียก
ผู้รับ ใช้คนหนึ่ ง มาถามว่า เขาทํา อะไรกัน 27 ผู้รบ
ั ใช้จึง ตอบ
เขาว่า ‘น้ องของท่านกลับ มาแล้ว และบิดาได้ให้ฆ่า ลูก วัวอ้
วนพี เพราะได้ ลูก กลับ มาโดยสวัสดิภาพ ’ 28 ฝ่ายพี่ ชายก็
โกรธ ไม่ ยอม เข้าไป บิดา จึง ออก มา ชักชวน เขา 29 แต่เขา
บอกบิดาว่า ‘ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ปรนนิ บัติท่านกี่ปีมาแล้ว และ
มิได้ละเมิด คํา บัญชา ของ ท่าน สัก ข้อ หนึ่ ง เลย แม้แต่เพียง
ลูก แพะสัก ตัว หนึ่ ง ท่านก็ ยงั ไม่ เคยให้ข้าพเจ้า เพื่อ จะเลี้ยง
กัน เป็นที่ รืน
่ เริง ยินดี กับ เพื่อน ฝูง ของ ข้าพเจ้า 30 แต่เมื่อ
ลูก คน นี้ ของ ท่าน ผู้ได้ผลาญ สิง่ เลี้ยง ชีพ ของ ท่าน โดย คบ
หญิง โสเภณี มา แล้ว ท่าน ยัง ได้ ฆ่า ลูก วัวอ้ วน พี เลี้ยง เขา’
31 บิดาจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเอ๋ย เจ้าอยูก
่ ับเราเสมอ และสิง่ ของ
32
ทัง้ หมดของเราก็ เป็น ของเจ้า
แต่สมควรที่ เราจะรืน
่ เริง
และ ยินดี เพราะ น้ อง ของ เจ้า คน นี้ ตาย แล้ว แต่กลับ เป็น
ขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก’ ”

16

คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม
พระองค์ตรัส กับ เหล่า สาวก ของ พระองค์อีกว่า
“ยังมีเศรษฐีที่มีคน ต้น เรือน คน หนึ่ ง และ มี คน มา ฟ้อง
1
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เศรษฐีว่า คน ต้น เรือน นั ้น ผลาญ สมบัติของ ท่าน เสีย
2 เศรษฐีจึง เรียกคนต้น เรือนนั ้น มาว่า แก่ เขาว่า ‘เรือ
่ งราวที่
เราได้ยน
ิ เกี่ยวกับ เจ้า นั ้น เป็น อย่างไร จงส่งบัญชีหน้าที่ต้น
เรือนของเจ้า เพราะว่า เจ้า จะเป็น คนต้น เรือนต่อ ไปไม่ได้ ’
3 คนต้น เรือนนั ้น คิด ในใจว่า ‘เราจะทํา อะไรดี เพราะนาย
จะ ถอด เรา เสีย จาก หน้าที่ ต้น เรือน จะ ขุด ดินก็ไม่มีกําลัง
จะ ขอทาน ก็ อาย เขา 4 เรา รู แล
้ ้วว่า จะ ทํา อะไร ดี เพื่อ เมื่อ
เรา ถูก ถอด จาก หน้าที่ ต้น เรือน แล้ว เขา จะ รับ เรา ไว้ ใน
เรือน ของ เขา ได้’ 5 คน นั ้น จึง เรียก ลูก หนี้ ของ นาย มา ทุก
คน แล้ว ถาม คน แรก ว่า ‘ท่าน เป็น หนี้ นาย ข้าพเจ้า กี่ มาก
น้ อย’ 6 เขา ตอบ ว่า ‘เป็น หนี้ นํ้า มันร้อย ถัง’ คน ต้น เรือน
จึง บอก เขา ว่า ‘เอา บัญชี ของ ท่าน นั ่ง ลง เร็วๆ แล้ว แก้ เป็น
ห้า สิบ ถัง’ 7 แล้ว เขา ก็ ถาม อีก คน หนึ่ ง ว่า ‘ท่าน เป็น หนี้ กี่
มาก น้ อย ’ เขา ตอบ ว่า ‘เป็น หนี้ ข้าว สาลีร้อย กระสอบ’ คน
ต้น เรือนจึง บอกเขาว่า ‘จงเอาบัญชี ของท่านแก้ เป็น แปด
สิบ’ 8 แล้ว เศรษฐีก็ชม คน ต้น เรือน อธรรม นั ้น เพราะ
เขา ได้ กระทํา โดย ความ ฉลาด ด้วย ว่า ลูก ทัง้ หลาย ของ
โลก นี้ ตาม กาล สมัย เดียวกัน เขา ใช้สติปัญญา ฉลาด กว่า
ลูก ของ ความ สว่าง อีก 9 เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า จง
กระทํา ตัว ให้มีมิต รส หาย ด้วย ทรัพย์สมบัติอธรรม เพื่อ
เมื่อ ท่าน พลาด ไป เขา ทัง้ หลาย จะ ได้ ต้อ นรับท่าน ไว้ ใน ที่
อาศัยอัน ถาวร เป็น นิ ตย์ 10 คนที่สัตย์ซื่อ ใน ของ เล็ก น้ อย
ที่สุด จะ สัตย์ ซื่อ ใน ของ มาก ด้วย และ คน ที่อสัตย์ใน ของ
เล็ก น้ อย ที่สุด จะ อสัตย์ ใน ขอ งมากเช่นกัน 11 เหตุฉะนั ้น
ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ไม่สัตย์ซื่อ ใน ทรัพย์สมบัติอธรรม ใคร จะ
มอบ ทรัพย์สมบัติอัน แท้ให้แก่ท่าน เล่า 12 และ ถ้า ท่าน ทัง้
หลาย มิได้สัตย์ซื่อ ใน ของ ของ คน อื่น ใคร จะ มอบ ทรัพย์
อัน แท้ให้เป็น ของ ของ ท่าน เล่า 13 ไม่มีผู้รบ
ั ใช้ผู้ใด จะ ปรน
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นิ บัตินายสองนายได้ เพราะว่า จะชัง นายข้างหนึ่ ง และจะ
รัก นาย อีก ข้าง หนึ่ ง หรือ จะ นั บถือ นาย ฝ่าย หนึ่ ง และ จะ ดู
หมิน
่ นายอีก ฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บัติพระเจ้า และจะปรน
นิ บัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้”
พวกฟาริสีเยาะเย้ยคําสัง่ สอนของพระเยซู
14 ฝ่าย พวก ฟา ริสีที่มีใจ รัก เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น
แล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์ 15 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เจ้า
ทัง้ หลาย เป็น ผู้ที่ทําทีดูเป็น คน ชอบ ธรรม ต่อ หน้า มนุษย์
แต่พระเจ้า ทรง ทราบ จิตใจ ของ เจ้า ทัง้ หลาย ด้วย ว่า ซึ่ง
เป็นที่ นับถือ มากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยัง เป็นที่ สะอิดสะเอียน
ใน สาย พระเนตร ของ พระเจ้า 16 มีพระ ราช บัญญัติและ
ศาสดาพยากรณ์ มาจนถึงยอห์น ตัง้ แต่นั ้นมาเขาก็ประกาศ
เรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงก็ชิงกันเข้าไปใน
อาณาจักรนัน
้ 17 ฟ้า และดิน จะล่วงไปก็ งา่ ยกว่า ที่พระราช
บัญญัติสักจุดหนึ่ งจะขาดตกไป
พระบัญญัติใหม่เกี่ย วกับ การหย่า ร้าง (มธ 5:31-32; 19:511; มก 10:2-12; 1 คร 7:10-15)
18 ผู้ใด หย่า ภรรยา ของ ตน แล้ว ไป มี ภรรยา ใหม่ก็ผิด
ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง ที่สามีได้หย่า แล้ว มาเป็น ภรรยา
ของตนก็ผิดประเวณี ด้วย
เศรษฐีและลาซารัส
19 ยังมีเศรษฐีคน หนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า สี ม่วง และ ผ้า ป่ าน เนื้ อ
ละเอียด รับ ประทานอาหารอย่างประณี ต ทุก วันๆ 20 และ
มี คน ขอทาน คน หนึ่ ง ชื่อ ลาซา รัส เป็น แผล ทัง้ ตัว นอน
อยูที
่ ่ประตูรัว้ บ้าน ของ เศรษฐี 21 และ เขา ใคร่ จะ กิน เศษ
อาหาร ที่ ตก จาก โต๊ะ ของ เศรษฐีนั ้น แม้สุนัข ก็ มา เลีย
แผล ของ เขา 22 อยูมา
่ คน ขอทาน นั ้น ตาย และ เหล่า ทูต
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สวรรค์ได้นํา เขา ไป ไว้ที่อก ของ อับ รา ฮัม ฝ่าย เศรษฐี นั ้นก็
ตายด้วย และเขาก็ ฝัง ไว้ 23 แล้ว เมื่อ อยู่ ในนรกเป็น ทุกข์
ทรมาน ยิง่ นั ก เศรษฐีนั ้น จึง แหงน ดูเห็นอับ รา ฮัม อยูแต่
่
24
ไกล และ ลา ซารัสอยู่ที่อก ของ ท่าน
เศรษฐีจึง ร้อง ว่า
‘อับ รา ฮัม บิดา เจ้าข้า ขอ เอ็นดู ข้าพเจ้า เถิด ขอ ใช้ ลาซา
รัส มา เพื่อ จะ เอา ปลาย นิว
้ จุ่มน้าํ มา แตะ ลิน
้ ของ ข้าพเจ้า
ให้เย็น ด้วย ว่า ข้าพเจ้า ตรํา ทุกข์ ทรมาน อยู่ ใน เปลว ไฟ นี้ ’
25 แต่อับ รา ฮัม ตอบ ว่า ‘ลูก เอ๋ย เจ้า จง ระลึก ว่า เมื่อ เจ้า
ยังมีชีวิ ตอ ยู่ เจ้าได้ของดีสําหรับ ตัว และ ลาซา รัส ได้ ของ
เลว แต่เดีย
๋ ว นี้ เขา ได้ รับ ความ เล้าโลม แต่เจ้า ได้ รับ ความ
ทุกข์ทรมาน 26 นอกจาก นั ้น ระหว่าง พวก เรา กับ พวก เจ้า
มี เหว ใหญ่ ตัง้ ขวาง อยู่ เพื่อ ว่า ถ้า ผู้ ใด ปรารถนา จะ ข้าม ไป
จากที่นี่ ถึง เจ้า ก็ไม่ ได้ หรือ ถ้า จะข้ามจากที่ นั่น มาถึง เราก็ไม่
ได้ ’ 27 เศรษฐีนั ้น จึง ว่า ‘บิดาเจ้าข้า ถ้า อย่างนั ้น ขอท่านใช้
ลาซา รัส ไปยังบ้า นบิ ดา ของ ข้าพเจ้า 28 เพราะ ว่า ข้าพเจ้า
มีพี่น้ องห้า คน ให้ลาซารัส เป็น พยานแก่เขา เพื่อมิให้เขามา
ถึงที่ ทรมานนี้ ’ 29 แต่อับราฮัมตอบเขาว่า ‘เขามีโมเสสและ
พวก ศาสดา พยากรณ์ นั ้น แล้ว ให้เขา ฟัง คน เหล่า นั ้น เถิด’
30 เศรษฐีนั ้น จึง ว่า ‘มิได้ อับ ราฮัม บิดาเจ้าข้า แต่ถ้า คนหนึ่ ง
จาก หมู่ คน ตาย ไป หา เขา เขา จะ กลับ ใจเสีย ใหม่’ 31 อับ
รา ฮัม จึง ตอบ เขา ว่า ‘ถ้า เขา ไม่ ฟัง โมเสส และ พวก ศาสดา
พยากรณ์ แม้คนหนึ่ ง จะเป็น ขึ้น มาจากความตาย เขาก็ จะ
ยังไม่เชื่อ’ ”

17

พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษ
พระองค์ตรัส กับ เหล่า สาวก อีกว่า “จําเป็น ต้อง
มีเหตุให้หลง ผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อ เหตุให้เกิด ความ หลง
1
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ผิด นั ้น 2 ถ้า เอา หิน โม่แป้ง ผูก คอ คน นั ้น ถ่วง เสีย ที่ทะเล
ก็ดีกว่า ให้ เขานํา ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ คนหนึ่ ง ให้หลงผิด 3 จง
ระวัง ตัว ให้ดี ถ้า พี่ น้องทําการละเมิด ต่อ ท่าน จงเตือนเขา
และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษให้เขา 4 แม้เขาจะทําการ
ละเมิดต่อท่านวันหนึ่ งเจ็ดหน และจะกลับมาหาท่านทัง้ เจ็ด
หนในวันเดียวนั ้น แล้วว่า ‘ฉั นกลับใจแล้ว’ จงยกโทษให้เขา
เถิด” 5 ฝ่ายอัครสาวกทูลองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าว่า “ขอพระองค์
โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิง่ ขึ้น” 6 องค์พระผู้
เป็น เจ้า จึง ตรัสว่า “ถ้า พวกท่านมี ความเชื่อ เท่า เมล็ด พันธุ ์
ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ท่านก็ จะสัง่ ต้น สุ กะมิ น นี้ ได้ว่า ‘จงถอน
ขึ้นออกไปปักในทะเล’ และมันจะเชื่อฟังท่าน
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย
ในพวกท่านมี คนใดที่มีผู้รบ
ั ใช้ไถนาหรือ เลี้ยงแกะ เมื่อ
ผู้รับ ใช้คนนั ้น กลับ มาจากทุ่ง นาจะบอกเขาที เดียวว่า ‘เชิญ
เอนกายลงรับ ประทานเถิด’ 8 หรือ จะไม่ บอกเขาว่า ‘จงหา
ให้เรารับ ประทานและคาดเอวไว้ปรนนิ บัติเรา จนเราจะกิน
และ ดื่มอม
ิ่ แล้ว และ ภาย หลัง เจ้า จง ค่อย กิน และ ดื่ม เถิด’
9 นายจะขอบใจผู้รับใช้นั ้นเพราะผู้รับใช้ได้ทําตามคําสัง
่ หรือ
10
เรา คิด ว่า ไม่
ฉั นใด ก็ดี เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ กระทํา สิง่
สารพัดซึ่งทรงบัญชาไว้แก่ท่านนั ้น ก็จงพูดด้วยว่า ‘ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย ข้าพเจ้าได้กระทํา
ตามหน้าที่ซ่ึงข้าพเจ้าควรกระทําเท่านั ้น’ ”
7

ทรงรักษาคนโรคเรือ
้ นสิบคน
ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
พระองค์จึง เสด็จ เลียบ ระหว่าง แคว้น สะ มา เรีย และ กา ลิ ลี
12 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไป ใน หมู่บ้าน แห่ง หนึ่ ง มีคน เป็ น
โรค เรือ
้ น สิบ คน มา พบพระ องค์ ยืน อยูแต่
่ ไกล 13 และ ส่ง
11
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เสียง ร้อง ว่า “เยซูนาย เจ้าข้า โปรด ได้ เมตตา ข้าพเจ้า ทัง้
หลายเถิด” 14 เมื่อ พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น แล้ว จึง ตรัส
แก่ เขาว่า “จงไปแสดงตัว แก่ พวกปุโรหิต เถิด” ต่อ มาเมื่อ
กําลัง เดิน ไป เขาทัง้ หลายก็ หายสะอาด 15 ฝ่ายคนหนึ่ ง ใน
พวก นั ้น เมื่อ เห็นว่า ตัว หาย โรค แล้ว จึง กลับ มา สรรเสริญ
พระเจ้าด้วยเสียงดัง 16 และกราบลงที่พระบาทของพระองค์
ขอบพระคุณ พระองค์ คน นั ้น เป็น ชาว สะ มา เรีย 17 ฝ่าย
พระ เยซู ตรัสว่า “มีสิบ คน หาย สะอาด มิใช่หรือ แต่เก้า คน
นั ้น อยูที
่ ่ไหน 18 ไม่เห็น ผู้ ใดกลับ มาสรรเสริญ พระเจ้า เว้น
ไว้แต่คนต่างชาติคนนี้ ” 19 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ คนนั ้นว่า
“จงลุก ขึ้น ไปเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้ ตัว เจ้า หาย
ปกติ”
อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา
20 เมื่อ พวก ฟา ริสีทูล ถาม พระองค์ว่า อาณาจักร ของ
พระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อาณาจักร
ของ พระเจ้า ไม่ มา โดย ให้ เป็นที่ สังเกต ได้ 21 และ เขา จะ
ไม่พูดว่า ‘มาดูนี่ ’ หรือ ‘ไปดูโน่ น’ เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของ
พระเจ้าอยูภ
่ ายในท่านทัง้ หลาย”
พระ คริสต์ ตรัส ถึง การ เสด็จ กลับ มา ครัง้ ที่ สอง ของ
พระองค์
22 พระองค์ตรัส กับ เหล่า สาวก ว่า “วัน นั ้น จะ มา ถึง เมื่อ
ท่านทัง้ หลายใคร่จะเห็นวันของบุตรมนุษย์สักวันหนึ่ ง แต่จะ
ไม่เห็น 23 เขา จะ พูดกับท่า นทัง้ หลาย ว่า ‘มาดูนี่ ’ หรือ
‘ไปดูโน่ น’ อย่าออกไป อย่าตามเขา 24 ด้วยว่าเปรียบเหมือน
ฟ้าแลบ เมื่อ แลบ ออก จาก ฟ้า ข้าง หนึ่ ง ก็ส่อง สว่าง ไป ถึง
ฟ้า อีก ข้าง หนึ่ ง บุตรม นุษย์ก็จะ เป็น อย่าง นั ้น แหละ ใน วัน
ของพระองค์ 25 ก่อนนั ้น จํา เป็นที่พระองค์จะต้องทนทุกข์
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ทรมานหลายประการ และคนยุคนจ
ี้ ะปฏิเสธพระองค์ 26 ใน
สมัย ของ โน อาห์เหตุการณ์ ได้เป็น มา แล้ว อย่างไร ใน สมัย
ของบุตรมนุษย์ก็จะเป็น ไปอย่างนั ้น ด้วย 27 เขาได้ กิน และ
ดื่ม ได้สมรสกัน และได้ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน จนถึง วัน
นั ้นที่โนอาห์ได้เข้าในนาวา และนํ้าได้ มาท่วมล้างผลาญเขา
เสียทัง้ สิน
้ 28 ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน เขาได้กินดื่ม ซื้อ
ขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง 29 แต่ในวัน นั ้นที่โลทออกไปจาก
เมืองโสโดม ไฟและกํามะถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขา
เสีย ทัง้ สิน
้ 30 ในวันที่บุตรมนุษย์ จะมาปรากฏก็ เป็น เหมือน
อย่างนั ้น 31 ในวัน นั ้น คนที่อยูบนดาดฟ้
่
า หลังคาบ้าน และ
ของของเขาอยู่ในบ้าน อย่า ให้เขาลงมาเก็บ ของนั ้น ไป และ
คนที่อยูตามทุ
่
่งนา อย่าให้เขากลับมาเหมือนกัน 32 จงระลึก
ถึง ภรรยาของโลทนั ้น เถิด 33 ผู้ใดอุตส่าห์ เอาชีวต
ิ ของตน
รอด ผู้นั ้น จะเสีย ชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะสู้เสีย ชีวต
ิ ผู้นั ้น จะได้ชีวิ ต
34
รอด
เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ในคืนวัน นั ้น จะมี ชายสอง
คนนอนในที่นอนอัน เดียวกัน จะทรงรับ คนหนึ่ ง จะทรงละ
คนหนึ่ ง 35 ผู้หญิง สองคนจะโม่แป้งด้ว ยกัน จะทรงรับ คน
หนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 36 ชายสองคนจะอยูใ่ นทุ่งนา จะทรง
รับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง” 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า
“จะเกิด ขึ้นที่ไหน พระองค์เจ้าข้า ” พระองค์ตรัส ตอบเขาว่า
“ซากศพอยูที
่ ่ไหน ฝูงนกอินทรีจะตอมกันอยูที
่ ่นั่น”

18
หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม
1

พระองค์ตรัส คํา อุปมา เรือ
่ ง หนึ่ ง ให้ เขา ฟัง เพื่อ สอน
ว่า คน ทัง้ หลาย ควร อธิษฐาน อยูเสมอ
่
ไม่อ่อน ระอา
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ใจ 2 พระองค์ตรัสว่า “ใน นคร หนึ่ งมีผู้พิพากษา คน หนึ่ ง
ที่มิได้เกรง กลัว พระเจ้า และ มิได้เห็น แก่มนุษย์ 3 ใน นคร
นั ้นมีหญิงม่ายคนหนึ่ ง มาหาผู้ พิพากษาผู้ นั้น พูด ว่า ‘ขอแก้
แค้น ศัตรู ของ ข้าพเจ้า ให้ ข้าพเจ้า เถิด’ 4 ฝ่าย ผู้ พิพากษา
นั ้นไม่ ยอมทําจนช้านาน แต่ภายหลังเขานึ กในใจว่า ‘แม้ว่า
เราไม่ เกรงกลัว พระเจ้า และไม่เห็น แก่มนุษย์ 5 แต่เพราะ
แม่ ม่าย คน นี้ มาก วน เรา ให้ลําบาก เรา จะ แก้ แค้น ให้เขา
เพื่อมิให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารําคาญใจ’ ” 6 และองค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังคําที่ผู้พิพากษาอธรรมนี้ ได้พูด
7 พระเจ้า จะไม่ ทรงแก้ แค้น ให้คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้
ผู้ร้องถึง พระองค์ ทัง้ กลางวัน กลางคืน หรือ พระองค์จะอด
พระทัยไว้ชา้ นานหรือ 8 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า พระองค์จะ
ทรงแก้แค้นให้เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบต
ุ รมนุษย์มา ท่านจะพบ
ความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”
คําอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี

9 สําหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็ นคนชอบธรรม

และ
ได้ดูถูกคนอื่น นั ้น พระองค์ตรัส คํา อุปมานี้ ว่า 10 “มีชายสอง
คนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหนึ่ งเป็นพวกฟาริสี และ
คน หนึ่ ง เป็น พวก เก็บ ภาษี 11 คน ฟา ริสีนั ้น ยืน นึ ก ใน ใจ
ของตนอธิษฐานว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระองค์ ที่ข้า พระองค์ไม่เหมือน คน อื่น ซึ่ง เป็น คน ฉ้ อโกง
คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษี
คน นี้ 12 ใน สัปดาห์หน่งึ ข้า พระองค์ ถือ อด อาหาร สอง หน
และของสารพัด ซึ่ง ข้า พระองค์ หาได้ ข้า พระองค์ได้เอาสิบ
ชัก หนึ่ ง มา ถวาย’ 13 ฝ่าย คน เก็บ ภาษี นั ้น ยืน อยูแต่
่ ไกล
ไม่แหงน ดูฟ้า แต่ตีอก ของ ตน ว่า ‘ข้า แต่พระเจ้า ขอ ทรง
โปรดพระเมตตาแก่ ข้า พระองค์ผู้เป็น คนบาปเถิด’ 14 เรา
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บอกท่านทัง้ หลายว่า คนนี้ แหละเมื่อ กลับ ลงไปยังบ้า นของ
ตนก็ นับว่าชอบธรรมยิง่ กว่าอีกคนหนึ่ งนั ้น เพราะว่าทุกคน
ที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะ
ต้องถูกยกขึ้น”
16)

พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-

15 แล้วเขาอุม
้ ทารกมาหาพระองค์

เพื่อจะให้พระองค์ทรง
ถูก ต้อง ทารก นั ้น แต่เหล่า สาวก เมื่อ เห็น เข้า ก็ ห้าม เขา
16 แต่พระเยซูทรงเรียกเขามา แล้วตรัสว่า “จงยอมให้ เด็ก
เล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรของ
พระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั ้น 17 เราบอกความ
จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ผู้หน่งึ ผู้ ใด มิได้รับ อาณาจักร ของ
พระเจ้า เหมือนเด็ก เล็กๆ ผู้นั ้น จะเข้า ในอาณาจักรนน
ั ้ ไม่ได้
”
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)

มีขุนนาง ผู้หน่งึ ทูล ถาม พระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะทํา ประการใดจึง จะได้ชีวิตนิ
รัน ดร์เป็น มรดก” 19 พระเยซูตรัส ถามคนนั ้นว่า “ท่านเรียก
เรา ว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มีใคร ประเสริฐ เว้น แต่ พระเจ้า
องค์เดียว 20 ท่าน รู ้ จัก พระ บัญญัติแล้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า ล่วง
ประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น
พยาน เท็จ จง ให้เกียรติแก่บิดา มารดา ของ ตน’ ” 21 คน
นั ้น จึง ทูล ว่า “ข้อ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ รักษา ไว้ตัง้ แต่เป็น
เด็กๆมา” 22 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ อย่างนั ้น พระองค์ ตรัส
แก่ เขา ว่า “ท่าน ยัง ขาด สิง่ หนึ่ ง จง ไป ขาย บรรดา สิง่ ของ
ซึ่ง ท่านมีอยูและแจกจ่
่
ายให้ คนอนาถา ท่านจึง จะมีทรัพย์
18
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สมบัติในสวรรค์ แล้ว จงตามเรามา” 23 แต่เมื่อ เขาได้ ยิน
อย่าง นั ้นก็เป็น ทุกข์นั ก เพราะ เขา เป็น คน มังม
่ ีมาก 24 เมื่อ
พระ เยซู ทอด พระเนตร เห็น เขา เป็น ทุกข์นั ก พระองค์จึง
ตรัสว่า “คนมัง่ มีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า ก็ ยากจริง
หนา 25 เพราะว่าตัวอูฐจะรอดรู เข็มก็งา่ ยกว่าคนมังม
่ ีจะเข้า
ในอาณาจักรของพระเจ้า” 26 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่ได้ยิน จึง
ว่า “ถ้า อย่างนั ้น ใครจะรอดได้” 27 แต่พระองค์ตรัสว่า “สิ่ง
ที่มนุษย์ทําไม่ได้ พระเจ้า ทรงกระทํา ได้” 28 เปโตรจึง ทูล ว่า
“ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ สละทิง้ สิง่ สารพัด ติดตามพ
ระองค์มา” 29 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริง
แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ถ้า ผู้ ใด ได้ สละ เรือน หรือบิ ดา มารดา
หรือ พี่น้ อง หรือ ภรรยา หรือบุตร เพราะเห็น แก่ อาณาจักร
ของพระเจ้า 30 ในเวลานี้ ผู้นั ้น จะได้ รบ
ั ตอบแทนหลายเท่า
และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์”
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึง ความตายและการฟื้ นคืนชีพ
ของพระองค์ (มธ 20:17-19; มก 10:32-34)
31 พระองค์ทรง พา สาวก สิบ สอง คน ไป กับ พระองค์แล้ว
ตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เราทัง้ หลายจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
และสิง่ สารพัด ซึ่ง เหล่า ศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้ วา่ ด้วย
บุตรมนุษย์ นั้น จะสําเร็จ 32 ด้วยว่า บุตรมนุษย์ นั้น จะต้อง
ถูก มอบไว้กับ คนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ย ท่าน กระทํา
หยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้าํ ลายรดท่าน 33 เขาจะโบยตี และ
ฆ่าท่านเสีย แล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่” 34 ฝ่าย
เหล่า สาวก มิได้เข้า ใจ ใน สิง่ เหล่า นั ้น เลย และ คํา นั ้นก็ถูก
ซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่รู เนื
้ ้ อความซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้
ทรงรักษาคนตาบอดใกล้ เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34; มก
10:46-52)
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35

ต่อ มา เมื่อ พระองค์ เสด็จ มา ใกล้ เมือง เย รีโค มีคน
ตาบอด คน หนึ่ ง นั ่ง ขอทาน อยู่ ริม หนทาง 36 เมื่อ เขา ได้ยน
ิ
37
เสียงประชาชนเดิน ผ่านไป จึง ถามว่า เรือ
่ งอะไรกัน คน
พวก นั ้น จึง บอก เขา ว่า พระ เยซูชาว นา ซา เร็ธ เสด็จ ไป
38 คน ตาบอด นั ้น จึง ร้อง ว่า “ท่าน เยซู บุต รดา วิด เจ้าข้า
ขอทรงเมตตาข้า พระองค์เถิด ” 39 คนที่ เดิน ไปข้างหน้า นั ้น
จึง ห้าม เขา ให้นิ่ ง แต่เขา ยิง่ ร้อง ขึ้นว่า “บุต รดา วิด เจ้าข้า
ขอ ทรง เมตตา ข้า พระองค์เถิด ” 40 พระ เยซูทรง ประทับ ยืน
อยู่ สัง่ ให้ พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อ เขามาใกล้แล้ว
พระองค์ทรงถามเขา 41 ว่า “เจ้าปรารถนาจะให้ เราทํา อะไร
ให้เจ้า” เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็น
ได้” 42 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของเจ้า
ได้ กระทํา ให้ ตัว เจ้า หายปกติ” 43 ในทันใดนั ้น เขาก็เห็น ได้
และตามพระองค์ ไปพลางถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเมื่อ
คนทัง้ ปวงได้เห็นเช่นนั ้นก็สรรเสริญพระเจ้า

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้รับความรอด
ฝ่ายพระเยซู จึง เสด็จ เข้า เมืองเยรีโคและกําลัง จะทรง
ผ่าน ไป 2 ดูเถิด มีชาย คน หนึ่ ง ชื่อ ศักเคียส ผู้ซึ่ง เป็น นาย
ด่าน ภาษี และ เป็น คน มังม
่ ี 3 ศักเคียส พยายาม จะ ดูให้เห็
นพ ระ เยซู ว่า พระองค์ เป็น ผู้ใด แต่ดูไม่เห็น เพราะ คน แน่ น
ด้วย เขา เป็น คน เตี้ย 4 เขา จึง วิง่ ไป ข้าง หน้า ขึ้น ต้น มะเดื่อ
เพื่อ จะ ได้เห็ นพ ระ องค์ เพราะ ว่า พระองค์ จะ เสด็จ ไป ทาง
นั ้น 5 เมื่อ พระ เยซู เสด็จ มา ถึงที่นั ่น พระองค์ทรง แหงน
พระพักตร์ดูศักเคียสแล้ว ตรัส แก่ เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย จง
รีบ ลง มา เพราะ ว่า เรา จะ ต้อง พัก อยู่ ใน บ้าน ของ ท่าน วัน
1
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นี้ ” 6 แล้ว เขา ก็รีบ ลง มา ต้อนรับ พระองค์ ด้วย ความ ปรีดี
7 เมื่อ คน ทัง
้ ปวง เห็น แล้ว เขา ก็ พา กัน บ่นว่า “พระองค์เข้า
ไป พัก อยู่ กับ คน บาป” 8 ฝ่า ยศักเคียส ยืน ทูล องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า ว่า “ดูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ่ง ของ ของ ข้า
พระองค์ ข้า พระองค์ยอมให้คนอนาถาครึง่ หนึ่ ง และถ้า ข้า
พระองค์ได้ฉ้ อโกง ของ ของ ผู้ใด ข้า พระองค์ ยอม คืนให้ เขา
สี่เท่า” 9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงครอบ
ครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้ เป็นลูกของอับราฮัมด้วย 10 เพราะว่า
บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั ้น
ให้รอด”
คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา
เมื่อ เขา ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ เหตุการณ์ นั ้น พระองค์ได้ตรัส
คํา อุปมา เรือ
่ ง หนึ่ ง ให้ เขา ฟัง ต่อ ไป เพราะ พระองค์ เสด็จ
มา ใกล้กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว และ เพราะ เขา ทัง้ หลาย คิด ว่า
อาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน 12 เหตุฉะนั ้นพระ
องค์ จึง ตรัสว่า “มีเจ้านายองค์หน่งึ ไปเมืองไกล เพื่อ จะรับ
อํานาจมาครองอาณาจักรแล้ว จะกลับ มา 13 ท่านจึง เรียก
ผู้รับ ใช้ของท่านสิบ คนมามอบเงิน ไว้แก่เขาสิบ มินา สัง่ เขา
ว่า ‘จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับ มา’ 14 แต่ชาวเมืองชัง
ท่านผู้นั ้น จึง ใช้ คณะทูต ตามไปทูล ท่านว่า ‘เราไม่ ต้องการ
ให้ผู้นี้ ครอบครองเรา’ 15 ต่อ มาเมื่อ ท่านได้ รบ
ั อํานาจครอง
อาณาจักรกลับ มาแล้ว ท่านจึง สัง่ ให้ เรียกผู้รับ ใช้ทัง้ หลาย
ที่ ท่านได้ให้เงิน ไว้ นั้น มา เพื่อ จะได้รู ว่้ า เขาทุก คนค้าขายได้
กําไร กี่ มาก น้ อย 16 ฝ่าย คน แรก มาบ อก ว่า ‘ท่าน เจ้าข้า
เงินมิ นา หนึ่ ง ของ ท่าน ได้ กําไร สิบ มินา ’ 17 ท่าน จึง พูดกับ
เขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็น ผู้รับ ใช้ที่ดี เพราะเจ้า สัตย์ ซ่ือ ในของ
เล็ก น้ อย เจ้าจงมี อาํ นาจครอบครองสิบ เมืองเถิด’ 18 คนที่
11
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สองมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินมิ นาหนึ่ ง ของท่านได้ กําไร
ห้า มินา ’ 19 ท่านจึง พูดกับ เขาเหมือ นกันว่า ‘เจ้าจงครอบ
ครอง ห้า เมือง เถิด’ 20 อีก คน หนึ่ ง มาบ อก ว่า ‘ท่าน เจ้าข้า
ดูเถิด นี่ เงินมิ นาหนึ่ ง ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ เอาผ้า ห่อ เก็บ
ไว้ 21 เพราะข้าพเจ้า กลัวท่าน ด้วยว่า ท่านเป็น คนเข้ม งวด
ท่านเก็บ ผลซึ่ง ท่านมิได้ลงแรง และเกี่ยวที่ ท่านมิได้หว่าน ’
22 ท่านจึง ตอบเขาว่า ‘เจ้าผู้รับ ใช้ชัว
่ เราจะปรับโทษเจ้าโดย
คํา ของเจ้า เอง เจ้าก็รู หรื
้ อ ว่า เราเป็น คนเข้ม งวด เก็บ ผลซึ่ง
เรามิได้ลงแรง และเกี่ยวที่ เรามิได้หว่าน 23 ก็เหตุไฉนเจ้า
มิได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเล่า เมื่อเรามาจะได้รบ
ั เงิน
ของเรากับดอกเบี้ยด้วย’ 24 แล้วท่านสัง่ คนที่ ยน
ื อยูที
่ ่นั ่นว่า
‘จง เอา เงินมิ นา หนึ่ ง นั ้น ไป จาก เขา ให้แก่คนที่มีสิบมินา ’
25 (คนเหล่า นั ้น บอกท่านว่า ‘ท่านเจ้าข้า เขามีสิบมิ นาแล้ว’)
26 ‘เราบอกเจ้า ทัง
้ หลายว่า ทุกคนที่มีอยูแล
่ ้ วจะเพิม
่ เติม ให้
เขาอีก แต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยูนั
่ ้นจะต้องเอาไปจากเขา
27 ฝ่ายพวกศัตรู ของเราที่ไม่ต้องการให้ เราครอบครองเขา
นั ้น จงพาเขามาที่นี่ และฆ่าเสียต่อหน้าเรา’ ”
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน
12:12-19)
28 เมื่อพระองค์ ตรัสคําเหล่า นั ้นแล้ว พระองค์ทรงดําเนิ น
นํา หน้า เขา ไป จะ ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 ต่อ มา เมื่อ
พระองค์ เสด็จ มา ใกล้หมู่บ้าน เบธ ฟายี และ หมู่ บ้าน เบ ธานี
บนภูเขาซึ่ง เรียกว่า มะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้ สาวกสอง
คนของพระองค์ไป 30 สัง่ ว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยูตรง
่
หน้า เมื่อ เข้าไปแล้ว จะพบลูก ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ ที่ยัง ไม่ เคย
มี ใคร ขึ้น ขีเลย
่
จง แก้ มัน จูง มา เถิด 31 ถ้า มีผู้ใด ถาม ท่าน
ว่า ‘ท่านแก้ มัน ทําไม’ จงบอกเขาว่า ‘เพราะองค์ พระผู้ เป็น
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เจ้า ทรง ประสงค์ ลูก ลา นี้ ’ ” 32 สาวก ที่รับ ใช้นั ้น ได้ ไป พบ
เหมือนที่พระองค์ตรัสแก่เขาแล้ว 33 เมื่อเขากําลังแก้ลูกลา
นั ้น พวกเจ้าของก็ ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลูก ลาทําไม” 34 ฝ่าย
เขาตอบว่า “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลานี้ ” 35 แล้ว
เขา ก็ จูง ลูก ลา มา ถึง พระ เยซู และ เอา เสื้อ ของ ตน ปู ลง บน
หลังลา และเชิญพระเยซูข้น
ึ ทรงลานั ้น 36 เมื่อพระองค์เสด็จ
ไป เขาทัง้ หลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง 37 เมื่อ
พระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ว
เหล่าสาวกทุก คนมี ความเปรมปรีดิ์ เพราะบรรดามหกิจ ซึ่ง
เขาได้เห็น นั ้น จึง เริม
่ สรรเสริญ พระเจ้า เสียงดัง 38 ว่า “ขอ
ให้พระ มหา กษั ตริยผู
์ ้ที่เสด็จ มา ใน พระนาม ของ องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า ทรงพระเจริญ จงมีสันติสุข ในสวรรค์ และทรงสง่า
ราศี ใน ที่สูงสุด ” 39 ฝ่าย ฟา ริสีบาง คนใน หมู่ ประชาชน นั ้น
ทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า จงห้ามเหล่าสาวกของท่าน”
40 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า ถึงคน
เหล่านี้ จะนิ่ งเสีย ศิลาทัง้ หลายก็ยงั จะส่งเสียงร้องทันที”
ทรงกันแสงเพราะกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
41

ครัน
้ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ ทอดพระเนตรเห็น กรุ ง แล้ว
ก็กันแสง สงสาร กรุ ง นั ้น 42 ตรัสว่า “ถ้า เจ้า คือ เจ้า เอง
รู ใน
้ กาล วัน นี้ ว่า สิ่ งอะ ไร จะ ให้สันติสุข แต่เดีย
๋ ว นี้ สิ่ง นั ้น
บัง ซ่อน ไว้ จาก ตา ของ เจ้า แล้ว 43 ด้วย ว่า เวลา จะ มา ถึง
เจ้า เมื่อ ศัตรู ของ เจ้า จะ ก่อ เชิง เทิน ต่อสู้เจ้า และ ล้อม ขัง
เจ้า ไว้ทุกด้าน 44 แล้ วจะ เหวีย
่ ง เจ้า ลง ให้ ราบ บน พื้น ดิน
กับลูก ทัง้ หลาย ของ เจ้า ซึ่ง อยู่ ใน เจ้า และ เขา จะ ไม่ ปล่อย
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ให้ ศิลาซ้อ นทับกัน ไว้ ภายในเจ้า เลย เพราะเจ้า ไม่ได้รู เวลา
้
ที่พระองค์เสด็จมาเยีย
่ มเจ้า”
17)

ทรงชําระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-

45

ฝ่าย พระองค์ เสด็จ เข้า ใน พระ วิหาร แล้ว ทรง เริม
่
ขับ ไล่ คน ทัง้ หลาย ที่ ซื้อ ขาย อยูนั
่ ้น 46 ตรัส แก่ เขา ว่า
“มีพระ วจนะ เขียน ไว้ว่า ‘นิ เวศ ของ เรา เป็น นิ เวศ สําหรับ
อธิษฐาน’ แต่เจ้า ทัง้ หลาย มาก ระ ทําให้เป็น ‘ถํ้า ของ พวก
โจร’ ” 47 พระองค์ทรงสัง่ สอนในพระวิหารทุก วัน แต่พวก
ปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และคนสําคัญ ของพลเมือง
ได้หาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย 48 แต่เขาไม่พบช่องทาง
ที่จะกระทําอะไรได้ เพราะว่าคนทัง้ ปวงชอบฟังพระองค์มาก

20

พวกธรรมาจารย์ ถามเกี่ยวกับ สิทธิอาํ นาจของพระเยซู
(มธ 21:23-27; มก 11:27-33)
1 ต่อ มาวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ กําลัง ทรงสัง
่ สอนคนทัง้ ปวง
ใน พระ วิหาร และ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ พวก ปุโรหิต ใหญ่
พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์ 2 และทูล
พระองค์ว่า “จงบอกพวกเราเถิด ท่านกระทําการเหล่านี้ โดย
สิทธิ อน
ั ใด หรือ ใครให้สิทธินี้ แก่ท่าน ” 3 พระองค์ตรัส ตอบ
เขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสักข้อหนึ่ งด้วย จงตอบเรา
เถิด 4 คือบัพติศมาของยอห์นนั ้นมาจากสวรรค์หรือมาจาก
มนุษย์” 5 เขาจึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราจะว่า ‘มาจากสวรรค์’
ท่านจะถามว่า ‘เหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า’ 6 แต่ถ้าเรา
จะว่า ‘มาจากมนุษย์’ คนทัง้ ปวงก็จะเอาหินขว้างเรา เพราะ
เขาทัง้ หลายถือกันว่า ยอห์น เป็น ศาสดาพยากรณ์ ” 7 เขาจึง
ตอบว่า เขาไม่ ทราบว่า มาจากไหน 8 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขา
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ว่า “เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการ
เหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด”
คํา อุปมาเกี่ยวกับ คนเช่า สวนที่ชัว่ ร้าย (อสย 5:1-7; มธ
21:33-46; มก 12:1-12)
9

แล้ว พระองค์ ตัง้ ต้น ตรัส คํา อุปมาให้ คนทัง้ หลายฟังดัง
ต่อ ไปนี้ ว่า “ยังมี ชายคนหนึ่ ง ได้ ทํา สวนองุน
่ และให้ชาวสวน
เช่า แล้ว ก็ไปเมืองไกลเสีย ช้า นาน 10 เมื่อ ถึง เวลาแล้ว จึง
ใช้ผู้รบ
ั ใช้คน หนึ่ ง ไป หา คน เช่า สวน เหล่า นั ้น เพื่อ เขา ทัง้
หลาย จะ ได้ มอบ ผล จาก สวน องุน
่ แก่ เขา บ้าง แต่คน เช่า
สวน นั ้น ได้เฆี่ยน ตีผู้รบ
ั ใช้คน นั ้น และ ไล่ให้กลับ ไป มือ เปล่า
11 แล้ว เจ้าของสวนจึง ใช้ผู้รบ
ั ใช้อีกคนหนึ่ ง แต่คนเช่า สวน
ได้เฆี่ยนตีและทําการน่าอัปยศต่างๆแก่ผู้รบ
ั ใช้นั ้นด้วย และ
12
ได้ไล่ให้กลับ ไปมือ เปล่า
แล้ว เจ้าของสวนจึง ใช้คนที่ สาม
ไปและคนเช่า สวนนั ้นก็ทําให้เขาบาดเจ็บ แล้ว ผลักไสออก
ไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน
่ จึง ว่า ‘เราจะทํา อย่างไรดี เรา
จะใช้บุตรชายที่รก
ั ของเราไป เมื่อเห็นบุตรนั ้นพวกเขาคงจะ
เคารพ นั บถือ’ 14 แต่พวก คน เช่า สวน เมื่อ เห็น บุตร นั ้นก็
ปรึกษากันว่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มาเถิด ให้เราฆ่า เขา
เสีย เพื่อมรดกจะตกกับเรา’ 15 แล้วเขาก็ผลักบุตรนั ้ นออก
ไปนอกสวนองุน
่ ฆ่า เสีย เหตุฉะนั ้น เจ้าของสวนองุน
่ จะทํา
อย่างไรกับ เขาเหล่า นั ้น 16 ท่านจะมาฆ่า คนเช่า สวนเหล่า
นั ้น เสีย แล้ วจะเอาสวนองุน
่ นั ้น ให้ผู้อื่น เช่า” คนทัง้ หลาย
เมื่อ ได้ยน
ิ ดัง นั ้น จึง ว่า “ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น
17
เลย” ฝ่ายพระองค์ ทรงเพ่งดู เขาและตรัสว่า “เหตุฉะนั ้น
พระวจนะซึ่ง เขียนไว้นั้น หมายความอย่างไรกัน ซึ่ง ว่า ‘ศิลา
ซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้กลับ กลายเป็น ศิลามุม เอกแล้ว’
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18

ผู้ใดล้มทับศิลานัน
้ ผู้นั ้น จะต้องแตกหัก ไป แต่ศิลานน
ั ้ จะ
ตกทับผู้ใด ก็จะบดขยีผู
้ ้นั ้นจนแหลกเป็นผุยผง”
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย
ฝ่าย พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ธร รมา จาร ย์รู ้ อยูว่
่ า
พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานั ้นกระทบพวกเขาเอง จึงอยากจะ
จับ พระองค์ ในเวลานั ้น แต่ เขากลัว ประชาชน 20 เขาจึง ตาม
ดูพระองค์ และใช้ คนให้ ปลอมเป็น เหมือนคนชอบธรรมไป
สอดแนม หวัง จะจับผิด ในพระดํารัส ของพระองค์ เพื่อ จะ
มอบ พระองค์ไว้ใน อํานาจ และ อาชญา ของ เจ้า เมือง 21 คน
เหล่า นั ้น จึง ทูล ถามพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้
หลายทราบอยูว่
่ า ท่านกล่าวและสัง่ สอนล้วนแต่ ความจริง
และ มิได้เลือก หน้า ผู้ใด แต่สัง่ สอน ทาง ของ พระ เจ้า จริงๆ
22 การ ที่ จะ ส่ง ส่วย ให้แก่ซีซาร์นั ้น ถูก ต้อง ตามพ ระ ราช
บัญญัติหรือ ไม่ ” 23 ฝ่ายพระองค์ ทรงหยัง่ รู อุ
้ บายของเขาจึง
ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายทดลองเราทําไม 24 จงให้เรา
ดู เงิน ตราเหรียญหนึ่ ง เถิด รู ปและคํา จารึก นี้ เป็น ของใคร”
เขาทูล ตอบว่า “ของซีซาร์” 25 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า
“ของ ของ ซีซาร์จง ถวาย แก่ซีซาร์ และ ของ ของ พระเจ้า จง
ถวายแด่พระเจ้า ” 26 คนเหล่า นั ้น จับผิด ในพระดํารัส ของ
พระองค์ ต่อ หน้า ประชาชน ไม่ได้ และ เขา ก็ ประหลาด ใจ ใน
พระดํารัสตอบของพระองค์จึงนิ่ งไป
19

ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:2333; มก 12:18-27)
27 ยังมี พวกสะดูสีบางคนมาหาพระองค์ ซึ่ง เขาทัง
้ หลาย
ว่าการ ฟื้ น ขึ้น มา จาก ความ ตาย นั ้น ไม่มี เขา จึง ทูล ถาม
พระองค์ 28 ว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสส ได้เขียน สัง่ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย ไว้ว่า ‘ถ้า ชาย ผู้ ใด ตาย และ มีภรรยา แต่ไม่มีบุตร
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ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้นั ้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อ
สายของพีช
่ ายไว้’ 29 ยังมีพี่น้ องผู้ชายเจ็ดคน พี่หัวปีมีภรรยา
แล้วก็ ตาย ไม่มีบุตร 30 แล้วน้ อง ที่ สอง ก็ รับ หญิง นั ้น เป็น
ภรรยา แล้วเขาก็ตายไม่มีบุตร 31 ที่สามนั ้นกร็ บ
ั หญิงนั ้นเป็น
ภรรยา ทัง้ เจ็ด คนก็ เหมือนกัน ไม่มีบุตร แล้ว ก็ตาย 32 ที่สุด
ผู้ หญิง นั ้นก็ ตายด้วย 33 เหตุฉะนั ้น ในวันที่ จะฟื้ นขึ้น มาจาก
ความตาย หญิง นั ้น จะเป็น ภรรยาของใคร ด้วยนางได้ เป็น
ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด นั ้น แล้ว” 34 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า
“คนในโลกนี้ มีการสมรสกัน และยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน
35 แต่เขาเหล่านั ้นทีส
่ มควรจะลุถึงโลกหน้า และลุถึงการฟื้ น
ขึ้น มาจากความตาย ไม่มีการสมรสกัน หรือ ยกให้เป็น สามี
ภรรยากัน 36 และเขาจะตายอีกไม่ได้ เพราะเขาเป็นเหมือน
ทูตสวรรค์ เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้ น
ขึ้น มาจากความตาย 37 แต่คนที่ ตายจะถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น
มาใหม่นั ้น โมเสสก็ ยงั ได้ สําแดงในเรือ
่ งพุ่มไม้ คือที่ได้เรียก
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าว่า ‘เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้า
ของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ’ 38 พระองค์มิได้ทรง
เป็น พระเจ้า ของ คน ตาย แต่ทรง เป็น พระเจ้า ของ คน เป็น
ด้วยว่าจําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู”่
พวก ธร รมา จาร ย์ไม่สามารถ ที่ จะ ตอบ พระ เยซูได้ (มธ
22:41-46; มก 12:35-37)
39 ธรรมาจารย์ บางคนจึง ทูล ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านพูด
ดีแล้ว ” 40 หลัง จากนั ้น พวกเขาก็ไม่กล้า จะทูล ถามพระองค์
ต่อ ไปอีก 41 พระองค์จึง ตรัส ถามเขาว่า “ที่คนทัง้ หลายว่า
พระคริสต์ทรงเป็นบุตรของดาวิดนั ้นเป็นได้อย่างไร 42 ด้วย
ว่า ท่าน ดา วิด เอง ได้กล่าว ไว้ ใน หนั งสือ สดุดีว่า ‘องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่
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ขวามือของเรา 43 จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็น
แท่น รองเท้า ของท่าน’ 44 ดาวิด ยัง ได้ ทรงเรียกท่านว่า เป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้”
พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก
12:38-40; ลก 11:37-54)
45 เมื่อ คนทัง
้ หลายกําลัง ฟัง อยู่ พระองค์จึง ตรัส กับ เหล่า
สาวก ของ พระองค์ว่า 46 “จง ระวัง พวก ธร รมา จาร ย์ให้ดี
ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ชอบให้คนคํานั บกลางตลาด
ชอบ นั ่ง ที่ สูง ใน ธรรม ศาลา และ ที่ อันมีเกียรติใน การ เลี้ยง
47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย และอธิษฐานโอ้อวดเสียยืด
ยาว เขาทัง้ หลายนั ้นจะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น”

21
เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)
1 พระองค์เงย พระ พักตร์ ทอด พระเนตร เห็น คน มังม
่ ี ทัง้
หลาย นํา เงิน มา ใส่ ใน ตู้เก็บ เงิน ถวาย 2 พระองค์ทอด พระ
เนตร เห็น หญิงม่าย คน หนึ่ ง เป็น คนจน นํา เหรียญ ทองแดง
สองอัน มาใส่ด้วย 3 พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริง แก่
ท่าน ทัง้ หลาย ว่า หญิงม่าย จน คน นี้ ได้ใส่ไว้มากกว่า คน ทัง้
ปวง นี้ 4 เพราะ ว่า คน ทัง้ ปวง นี้ ได้เอา เงิน เหลือ ใช้ ของ เขา
มา ใส่ ถวาย แด่พระเจ้า แต่ผู้หญิง นี้ ขัดสน ที่สุด ยัง ได้ เอา
เงินที่มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด”
5

ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)

เมื่อ บาง คน พูด ชม พระ วิหาร ว่า ได้ ตกแต่ง ไว้ ด้วย ศิลา
งามและเครือ
่ งถวาย พระองค์จึงตรัสว่า 6 “สิ่งเหล่านี้ ที่ท่าน
ทัง้ หลาย เห็น วัน หนึ่ ง ศิลา ที่ ซ้อ นทับกัน อยูที
่ ่ นี่ ซึ่ง จะ ไม่ถูก
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ทําลายลงก็หามิได้” 7 เขาทัง้ หลายทูลถามพระองค์ว่า “พระ
อาจารย์เจ้าข้า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะ บังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ่ง ไร
เป็นหมายสําคัญว่าการณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะบังเกิดขึ้น”
เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)

พระองค์จึง ตรัสว่า “ระวัง ให้ดี อย่า ให้ผู้ใด ล่อลวง ท่าน
ให้หลง ด้วย ว่า จะ มี หลาย คน มา ต่าง อ้าง นาม ของ เรา และ
ว่า ‘เรา เป็น พระ คริสต์’ และ ว่า ‘เวลา นั ้น ใกล้เข้า มา แล้ว’
ท่าน ทัง้ หลาย อย่า ตาม เขา ไป เลย 9 เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ
ได้ยน
ิ ถึงการสงครามและการจลาจล อย่าตกใจกลัว เพราะ
ว่า สิง่ เหล่า นั ้น จํา ต้อง เกิด ขึ้นก่อน แต่ที่สุด ปลาย ยัง จะ ไม่
มาทันที ” 10 แล้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ ‘ประชาชาติจะ
ลุก ขึ้น ต่อสู้ประชาชาติ ราช อาณาจักร ต่อสู้ราช อาณาจักร ’
11 ทัง
้ จะเกิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ ในที่ต่างๆ และจะเกิดกัน ดาร
อาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมีความวิบัติอัน
น่า กลัว และหมายสําคัญ ใหญ่ๆ จากฟ้า สวรรค์ 12 แต่ก่อน
เหตุการณ์ เหล่านั ้นเขาจะจับท่านไว้ และจะข่มเหงท่านและ
มอบท่านไว้ในธรรมศาลาและในคุก และพาท่านไปต่อหน้า
กษั ตริย์ และเจ้า เมืองเพราะเหตุ นามของเรา 13 การนั ้น จะ
เกิดแก่ ท่านเพื่อท่านจะได้ เป็นพยาน 14 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้
หลายต้องปลงใจไว้ว่า จะไม่ คิด นึ กก่อ นว่า จะแก้ตัว อย่างไร
15 ด้วยว่าเราจะให้ปากและปั ญญาแก่ท่าน ซึ่งศัตรู ทัง
้ หลาย
16
ของท่านจะต่อ ต้านและคัดค้านไม่ได้
แม้แต่บิดามารดา
ญาติพี่น้ อง และ มิตร สหาย จะ ทรยศ ท่าน และ พวก เขา จะ
ฆ่า บางคนในพวกท่านเสีย 17 คนทัง้ ปวงจะเกลียดชัง ท่าน
เพราะเหตุ นามของเรา 18 แต่ผมของท่านสัก เส้น หนึ่ ง จะ
เสีย ไปก็หามิได้ 19 ท่านจะได้ชีวิต รอดโดยความอดทนของ
ท่าน
8
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การทําลายกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในอนาคต (มธ 24:15-21; มก
13:14-23)
20

เมื่อ ท่าน เห็น กองทัพ ทัง้ หลาย มา ตัง้ ล้อม รอบ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อ นั ้น จงรู ว่้ าวิบัติของกรุ งนั ้นก็ใกล้เข้า มาแล้ว
21 เวลา นั ้น ให้ผู้ที่ อยูใน
่ แคว้น ยู เดีย หนี ไป ยัง ภูเขา และ
ผู้ที่ อยูใน
่ กรุ ง ให้ ออก ไป และ ผู้ที่ อยูบ้
่ าน นอก อย่า ให้เข้า
มา ใน กรุ ง 22 เพราะ ว่า เวลา นั ้น เป็นวัน แห่ง การ แก้ แค้น
เพื่อ จะ ให้สิ่ง สารพัด ที่เขียน ไว้ นั ้น สําเร็จ 23 แต่ใน วัน เห
ล่านั ้นวิบติ
ั แก่หญิง ที่มี ครรภ์หรือมีลูกอ่อ นกิน นมอยู่ เพราะ
ว่า จะ มีความ ทุกข์ร้อน ใหญ่ หลวง บน แผ่น ดิน และ จะ ทรง
พระพิโรธแก่ พลเมืองนี้ 24 เขาจะล้ม ลงด้วยคมดาบ และ
ต้องถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยทัวท
่ ุกประชาชาติ และคนต่าง
ชาติ จะ เหยียบ ยํ่า กรุ ง เยรู ซาเล็ม จนกว่า เวลา กําหนด ของ
คนต่างชาตินั้นจะครบถ้วน
การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:2931; มก 13:24-27)
25

จะ มี หมาย สําคัญ ที่ดวง อาทิตย์ ที่ดวง จันทร์ และ ที่
ดวงดาวทัง้ ปวง และบนแผ่นดินก็ จะมีความทุกข์ร้อนตาม
ชาติต่างๆ ซึ่งมีความ ฉงน สนเท่หเพราะ
์
เสีย งกึกก้ อง ของ
26
ทะเลและคลื่น
จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความ
กลัว และ เพราะ สังหรณ์ ถึง เหตุการณ์ ซึ่ง จะ บังเกิด ใน โลก
ด้วยว่า ‘บรรดาสิง่ ที่มีอํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือนสะท้าน
ไป’ 27 เมื่อ นั ้น เขาจะเห็น บุตรมนุษย์ เสด็จ มาในเมฆ ทรง
ฤทธานุ ภาพและสง่า ราศีเป็น อัน มาก 28 เมื่อ เหตุการณ์ ทัง้
ปวงนี้ เริม
่ จะบังเกิดขึ้นนั ้น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วย
การไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว”
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คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)

พระองค์ตรัส คํา อุปมาแก่ เขาว่า “จงดูต้น มะเดื่อ และ
ต้นไม้ทัง้ ปวงเถิด 30 เมื่อผลิใบออกแล้ว ท่านทัง้ หลายก็เห็น
และ รู อยู
้ เอง
่
ว่า ฤดู ร้อน จวน จะ ถึง แล้ว 31 เช่น นั ้น แหละ
เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย เห็น เหตุการณ์ เหล่า นั ้น เกิด ขึ้น ก็ให้รู ว่้ า
อาณาจักรของพระเจ้าใกล้ จะถึงแล้ว 32 เราบอกความจริง
แก่ท่านทัง้ หลายว่า คนในชัว่ อายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่
ทัง้ ปวงนี้ จะสําเร็จ 33 ฟ้า และดิน จะล่วงไป แต่ถ้อยคํา ของ
เราจะสูญหายไปหามิได้เลย
29

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
34 แต่จง ระวัง ตัว ให้ดี เกลื อก ว่า ใน เวลา หนึ่ ง เวลา ใด ใจ
ของท่านจะล้น ไปด้วยอาการกิน และดื่ม และด้วยการเมา
และด้วยคิดกังวลถึง ชี วตน
ิ ี้ แล้ว เวลานั ้น จะมาถึง ท่านโดย
ไม่ ทันรู้ตัว 35 เพราะ ว่า วัน นั ้น จะ มา ดุจบ่ วง แร้ว ถึง คน
ทัง้ ปวงที่อยูทั
่ ว่ พื้น แผ่น ดิน โลก 36 เหตุฉะนั ้น จงเฝ้า ระวัง
และอธิษฐานอยูทุ
่ ก เวลา เพื่อ ท่านทัง้ หลายสมควรที่ จะพ้น
เหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง จะบังเกิด มานั ้น และจะยืน อยู่ ต่อ หน้า
บุตรมนุษย์ได้” 37 กลางวันพระองค์ทรงสัง่ สอนในพระวิหาร
และ กลาง คืนก็ เสด็จ ออก ไป ประ ทับที่ภูเขา ชื่อ มะกอก เทศ
38 คนทัง
้ ปวงก็ มาหาพระองค์ ในพระวิหารแต่เช้า ตรู เพื
่ ่อ จะ
ฟังพระองค์

22

11)

1

2

ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-

เทศกาลเลี้ยงขนมปัง ไร้เชื้อ ที่ เรียกว่า ปัส กามาใกล้แล้ว
พวก ปุโรหิต ใหญ่ กับ พวก ธร รมา จาร ย์ หา ช่อง ทาง ว่า เขา
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จะ ฆ่า พระองค์ได้อย่างไร เพราะ เขา กลัว ประชาชน 3 ฝ่าย
ซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอทที่นับเข้าในพวก
สาวกสิบ สองคน 4 ยูดาสได้ ไปปรึกษากับ พวกปุโรหิต ใหญ่
และพวกนายทหารว่า จะทรยศพระองค์ให้เขาได้ ด้วยวิธใด
ี
5 คนเหล่านั ้นดีใจ และตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงิน 6 ยูดาสจึง
ให้สัญญา และคอยหาโอกาสที่ จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา
เมื่อว่างคน
การเต รี ยม สําหรับ งาน เลี้ยง ปัส กา (มธ 26:17-19; มก
14:12-16)
7 พอ ถึง วันกิ นข นม ปั ง ไร้เชื้อ เมื่อ เขา ต้อง ฆ่า ลูก แกะ
สําหรับปัสกา 8 พระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอห์นไปสัง่ ว่า
“จงไปจัด เตรี ยมปัส กาให้ เราทัง้ หลายกิน” 9 เขาทูล ถาม
พระองค์ว่า “พระองค์ทรง ปรารถนา จะ ให้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายจัด เตรียมที่ไหน ” 10 พระองค์ตรัส ตอบเขาว่า “ดูเถิด
เมื่อ ท่าน เข้าไป ใน กรุ งก็ จะ มี ชาย คน หนึ่ ง ทูน หม้อ นํ้า มา
พบท่าน เขาจะเข้าไปเรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนนั ้น
11 จงพูดกับ เจ้าของ เรือน ว่า ‘พระ อาจารย์ให้ถาม ท่าน ว่า
“ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยูที
่ ่ไหน
” ’ 12 เจ้าของเรือนจะชีให้
้ ท่านเห็นห้องใหญ่ชน
ั ้ บนที่ตกแต่ง
ไว้แล้ว ที่นั ่น แหละ จง จัด เตรียม ไว้เถิด ” 13 เขา ทัง้ สอง จึง
ไปและพบเหมือนคํา ที่พระองค์ได้ตรัส แก่เขา แล้ว ได้ จัด เต
รียมปัสกาไว้พร้อม
การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)
เมื่อ ถึง เวลาพระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อม
กับ อัครสาวกสิบ สองคน 15 พระองค์ตรัส กับ เขาว่า “เรามี
ความปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะกิน ปัส กานี้ กับ พวกท่าน ก่อน
เราจะต้องทนทุกข์ทรมาน 16 ด้วยเราบอกท่านทัง้ หลายว่า
14
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เราจะไม่ กิน ปัส กานี้ อีกจนกว่า จะสําเร็จ ในอาณาจักรของ
พระเจ้า” 17 พระองค์ทรงหยิบถ้วย ขอบพระคุณแล้วตรัสว่า
“จงรับ ถ้วยนี้ แบ่งกัน ดื่ม 18 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า
เราจะไม่ ด่ืมน้าํ องุน
่ จากเถาองุน
่ ต่อ ไปอีก จนกว่า อาณาจักร
ของพระเจ้าจะมา”
ทรงประทานพิธศ
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร
11:23-26)
19 พระองค์ทรง หยิบ ขนมปั ง ขอบพระคุณ แล้ว หัก ส่ง
ให้แก่เขา ทัง้ หลาย ตรัสว่า “นี่ เป็น กาย ของ เรา ซึ่ง ได้ให้สํา
หรับท่า นทัง้ หลาย จง กระทํา อย่าง นี้ ให้เป็นที่ ระลึก ถึง เรา”
20 เมื่อ รับ ประทาน แล้ว จึง ทรง หยิบ ถ้วย กระทํา เห มือ
นกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ เป็น พันธสัญญาใหม่ โดยโลหิต ของเรา
ซึ่งเทออกเพื่อท่านทัง้ หลาย
อัครสาวกผู้หน่งึ จะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:1821; ยน 13:18-30)
21 แต่ดูเถิด มือ ของ ผู้ที่จะ ทรยศ เรา ก็อยูกั
่ บ เรา บน โต๊ะ
22 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ทรงดําริไว้แต่ก่อน
แล้ว แต่วิบัติแก่ผู้นั ้นทีท
่ รยศพระองค์” 23 เหล่าสาวกจึงเริม
่
ถามกันและกันว่า จะเป็นใครในพวกเขาที่จะกระทําการนั ้น
ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่
24 มีการ เถียง กัน ด้วย ว่า จะ นั บ ว่า ใคร ใน พวก เขา เป็ น
ใหญ่ที่สุด 25 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “กษั ตริยของคนต่
์
าง
ชาติ ย่อม เป็น เจ้า เหนื อ เขา และ ผู้ที่มีอํานาจ เหนื อ เขา นั ้น
เขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณ 26 แต่พวกท่านจะหาเป็นอย่าง
นั ้นไม่ ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด ให้ผู้นั ้นเป็นเหมือนผู้
เล็ก น้ อยที่สุด และผู้ ใดเป็น นาย ให้ผู้นั ้น เป็น เหมือนคนรับ
ใช้ 27 ด้วยว่า ใครเป็น ใหญ่กว่า ผู้ที่เอนกายลงรับ ประทาน
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หรือผู้รับใช้ ผู้ที่เอนกายลงรับประทานมิใช่หรือ แต่ว่าเราอยู่
ท่ามกลางท่านทัง้ หลายเหมือนผู้รับใช้
อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของ
พระเจ้า
28 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายเป็นคนที่ได้อยูกั
่ บเราในเวลาที่เราถูก
29
ทดลอง และพระบิดาของเราได้ทรงจัดเตรียมอาณาจักร
มอบ ให้แก่เรา อย่างไร เรา ก็ จะ จัด เตรียม อาณาจักร มอบ
ให้แก่ท่าน ทัง้ หลาย เหมือน กัน 30 คือ ท่าน ทัง้ หลาย จะ กิน
และดื่มที่โต๊ะ ของเราในอาณาจักรของเรา และจะนั ่ง บนที่
นั ่งพิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองตระกูล”
ทรงพยากรณ์ ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก
14:29-31)
31 และองค์ พระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า “ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด
ซาตาน ได้ ขอ ท่าน ไว้ เพื่อ จะ ฝัด ร่อน ท่าน เหมือน ฝัด ข้าว
สาลี 32 แต่เราได้ อธิษฐานเผื่อ ตัวท่าน เพื่อ ความเชื่อ ของ
ท่าน จะ ไม่ได้ขาด และ เมื่อ ท่าน ได้ หัน กลับ แล้ว จง ชู กําลัง
พี่ น้ อง ทัง้ หลาย ของ ท่าน” 33 ฝ่าย เขา จึง ทูล พระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ข้า พระองค์พร้ อมแล้วที่ จะไปกับ พระองค์
ถึง จะต้องติด คุก และถึง ความตายก็ดี ” 34 พระองค์ตรัสว่า
“เปโตรเอ๋ย เราบอกท่านว่า วัน นี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธ
ว่าไม่รู จั
้ กเราถึงสามครัง้ ”
เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคําทรงเตือน
พระองค์จึง ตรัส ถามเหล่า สาวกว่า “เมื่อ เราได้ใช้ท่าน
ทัง้ หลาย ออก ไป โดย ไม่มีถุง เงิน ไม่มีย่าม ไม่มีรองเท้า นั ้น
ท่าน ขัดสน สิง่ ใด บ้าง หรือ” เขา ทัง้ หลาย ทูล ตอบ ว่า
“ไม่ขาดสิง่ ใดเลย” 36 พระองค์จึง ตรัส กับ เขาว่า “แต่เดีย
๋ ว
นี้ ใคร มี ถุง เงิน ให้ เอา ไป ด้วย และ ย่าม ก็ให้เอา ไป เหมือน
35
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กัน และ ผู้ ใด ที่ไม่มีดาบ ก็ให้ขาย เสื้อ คลุม ของ ตน ไป ซื้อ
ดาบ 37 ด้วยเราบอกท่านทัง้ หลายว่า พระวจนะซึ่ง เขียน
ไว้แล้วนน
ั ้ ต้องสําเร็จในเรา คือว่า ‘ท่านถูกนั บเข้ากับบรรดา
ผู้ละเมิด ’ เพราะ ว่า คํา พยากรณ์ ที่เล็ง ถึง เรา นั ้น จะ สําเร็จ”
38 เขา ทูล ตอบ ว่า “พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด มีดาบส อง เล่ม”
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “พอเสียทีเถอะ”
พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน
18:1)
39 ฝ่าย พระองค์ เสด็จ ออก ไป ยัง ภูเขา มะกอก เทศ ตาม
เคย และ เหล่า สาวก ของ พระองค์ก็ตามพ ระ องค์ ไป ด้วย
40 เมื่อ มา ถึงที่ นั ่น แล้ว พระองค์ตรัส กับ เขา ทัง
้ หลาย ว่า
“จงอธิษฐานเพื่อมิให้เข้า ในการทดลอง” 41 แล้ว พระองค์
ดําเนิ น ไปจากเขาไกลประมาณขว้างหิน ตกและทรงคุกเข่า
ลงอธิษฐาน 42 ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้า พระองค์ พอพระทัย
ขอ ให้ถ้วย นี้ เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า พระองค์เถิด แต่อย่างไร ก็
ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัย
ของ พระองค์เถิด ” 43 ทูต สวรรค์องค์หน่งึ จาก สวรรค์ มา
ปรากฏ แก่พระองค์ช่วย ชู กําลัง พระองค์ 44 เมื่อ พระองค์
ทรง เป็น ทุกข์ มาก นั ก พระองค์ ยิง่ ปลง พระทัย อธิษฐาน
พระเสโทของพระองค์ เป็น เหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึงดิน
เป็น เม็ด ใหญ่ 45 เมื่อ ทรง อธิษฐาน เสร็จ และ ลุก ขึ้น แล้ว
พระองค์เสด็จ มา ถึง เหล่า สาวก พบ เขา นอน หลับอยู่ ด้วย
กําลังทุกข์โศก 46 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “นอนหลับทําไม
จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง”
พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:4350; ยน 18:3-11)
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พระองค์ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ดูเถิด มีคนเป็นอัน มาก
และ ผู้ที่ชื่อ ว่า ยูดาส เป็น คน หนึ่ ง ใน สาวก สิบ สอง คน
นํา หน้า เขา มา ยูดา ส เข้า มา ใกล้พระ เยซูเพื่อ จุบ พระองค์
48 แต่พระ เยซูตรัส ถาม เขา ว่า “ยูดาส ท่าน จะ ทรยศ บุตร
มนุษย์ ด้วย การ จุบ หรือ” 49 เมื่อ คน ทัง้ ปวง ที่อยูรอบ
่
พระองค์เห็นว่า จะ เกิด เหตุ อะไร ต่อ ไป เขา จึง ทูล ถาม
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เรา เอา ดาบ ฟัน เขา หรือ”
50 และ มี คน หนึ่ ง ใน เหล่า สาวก ได้ฟัน ผู้รับ ใช้คน หนึ่ ง ของ
มหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาของเขาขาด 51 แต่พระเยซูตรัสว่า
“พอเสียทีเถอะ” แล้วพระองค์ทรงถูกต้องใบหูคนนั ้นให้เขา
หาย 52 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่พวกปุโรหิตใหญ่ พวกนายทหาร
รักษาพระวิหาร และพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับ พระองค์ นั้นว่า
“ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออก
มา 53 เมื่อเราอยู่กับท่านทัง้ หลายในพระวิหารทุกๆวัน ท่าน
ก็มิได้ยื่นมื อออกจับ เรา แต่เวลานี้ เป็นทีของท่านและเป็น
อํานาจแห่งความมืด”
พระเยซูทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 6975; มก 14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18, 25-27)
54

เขาก็ จับพระองค์ พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติ
ดตามไปห่างๆ 55 เมื่อ เขาก่อ ไฟที่ กลางลานบ้านและนั ่ง ลง
ด้วยกันแล้ว เปโตรก็นั่งอยูท
่ ่ามกลางเขา 56 มีสาวใช้คนหนึ่ ง
เห็น เป โต รนั ่ งอ ยูใกล้
่
ไฟ จึง เพ่งดูแล้วว่า “คน นี้ ได้อยูกั
่ บ ผู้
นั ้นด้วย” 57 แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์ว่า “แม่เอ๋ย คนนั ้นข้า
ไม่รู จ
้ ัก” 58 สักครู หนึ
่ ่ ง มีอีกคนหนึ่ งเห็นเปโตรจึงว่า “เจ้าเป็น
คนหนึ่ ง ในพวกนั ้น ด้วย” เปโตรจึง ว่า “พ่อ เอ๋ย ข้ามิได้เป็น
” 59 อยูมาประมาณอี
่
ก ชัว่ โมงหนึ่ งมีอีกคนหนึ่ ง ยืนยัน แข็ง
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แรงว่า “แน่ แล้ว คนนี้ อยูกั
่ บ เขาด้วย เพราะเขาเป็น ชาวกา
ลิ ลี” 60 แต่เปโตรพูด ว่า “พ่อ เอ๋ย ที่ท่านว่า นั ้น ข้า ไม่รู ้ เรือ
่ ง
” เมื่อ เปโตรกํา ลัง พูด ยัง ไม่ทัน ขาดคํา ในทันใดนั ้น ไก่ก็ขัน
61 องค์พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงเหลียวดูเปโตร แล้วเปโตรก็ ระลึก
ถึง คํา ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง พระองค์ได้ตรัส ไว้แก่เขาว่า
“ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครัง้ ” 62 แล้วเปโตรก็
ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นั ก
พระ เยซูทรง ถูก เยาะ เย้ย และ โบย ตี (มธ 26:67-68; มก
14:65; ยน 18:22-23)
63 ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ย โบยตีพระองค์ 64 และ
เมื่อ เขาเอาผ้า ผูก ปิด พระเนตรของพระองค์แล้ว เขาจึง ตบ
พระ พักตร์พระองค์ถาม พระองค์ว่า “จง พยากรณ์ เถอะ ว่า
ใครตบเจ้า” 65 และเขาพูด คํา หมิน
่ ประมาทแก่พระองค์อีก
หลายประการ
24)

พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-

66 ครันร
้ ุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกปุโรหิตใหญ่

และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกัน และเขาพาพระองค์เข้า
ไปในศาลสูง ของเขา และพูด ว่า 67 “ถ้า ท่านเป็น พระคริสต์
จงบอกเราเถิด” แต่พระองค์ทรงตอบเขาว่า “ถึงเราจะบอก
ท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อ 68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบ
เรา และจะไม่ปล่อยให้เราไป 69 แต่ตัง้ แต่นี้ ไปบุตรมนุษย์จะ
นั ่ง ข้างขวาของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ ” 70 คนทัง้ ปวง
จึงถามว่า “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือ” พระองค์ตรัสแก่
เขาว่า “ก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็น” 71 เขาทัง้ หลายจึงว่า “เรา
ต้องการพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่าพวกเราได้ยน
ิ จากปาก
ของเขาเองแล้ว”
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พระเยซูต่อหน้าปี ลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-

1

เขา ทัง้ ปวง จึง ลุก ขึ้น พา พระองค์ ไป หา ปี ลาต 2 และ
เขา เริม
่ ฟ้อง พระองค์ว่า “เรา ได้ พบ คน นี้ ยุยง ชนชาติ ของ
เรา และ ห้าม มิให้ส่ง ส่วย แก่ซีซาร์ และ ว่า ตัว เอง เป็น พระ
คริสต์กษั ตริยองค์
์
หนึ่ ง ” 3 ปีลา ต จึง ถาม พระองค์ว่า “ท่าน
เป็นก ษั ตริย์ ของ พวก ยิว หรือ” พระองค์ตรัส ตอบ ท่าน ว่า
“ก็ท่าน ว่า แล้วนี่” 4 ปีลา ต จึง ว่า แก่ พวก ปุโรหิต ใหญ่ กับ
ประชาชนว่า “เราไม่เห็นว่า คนนี้ มี ความผิด ” 5 เขาทัง้ หลาย
ยิง่ กล่าวแข็ง แรงว่า “คนนี้ ยุยงพลเมืองให้วุน
่ วาย และสัง่
สอนทัว่ ตลอดยูเดีย ตัง้ แต่กาลิลีจนถึงที่นี่ ”
พระเยซูต่อหน้าเฮโรด
6

เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ ถึง แคว้น กา ลิ ลี ท่าน จึง ถาม ว่า คน นี้
เป็น ชาวกาลิ ลีหรือ 7 เมื่อ ทราบแล้วว่า พระองค์ ทรงเป็น คน
อยู่ ใน ท้อง ที่ ของ เฮ โรด ท่าน จึง ส่ง พระองค์ ไป หา เฮ โรด
ผู้กําลัง อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน เวลา นั ้น 8 เมื่อ เฮ โรด ได้เห็
นพ ระ เยซูก็มี ความ ยินดีมาก ด้วย นาน มา แล้วท่า นอ ยาก
จะพบพระองค์ เพราะได้ยน
ิ ถึง พระองค์ หลายประการ และ
หวังว่าคงจะได้เหน
็ พระองค์ทําการอัศจรรย์บ้าง 9 ท่านจึงซัก
ถามพระองค์ เป็นหลายข้อ แต่พระองค์หาทรงตอบประการ
ใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ก็ยืนขึ้น
ฟ้องพระองค์แข็ง แรงมาก 11 เฮโรดกับ พวกทหารของท่าน
กระทํา ต่อ พระองค์ อย่างดูหมิน
่ เยาะเย้ย เอาเสื้อ ที่ งามยิง่
สวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก 12 ฝ่ายปีลาตกับ
เฮโรดคืนดีกันในวันนั ้น ด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรู กัน
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พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15;
ยน 18:39-40)
13

ปีลา ต จึง สัง่ พวก ปุโรหิต ใหญ่ พวก ขุนนาง และ
ประชาชนให้ ประชุม พร้อมกัน 14 จึง กล่าวแก่ เขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลายได้ พาคนนี้ มาหาเราฟ้องว่า เขาได้ยุยงประชาชน
ดูเถิด เราได้ สืบถามต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และไม่เห็นว่าคน
นี้ มีความผิด ในข้อ ที่ ท่านทัง้ หลายฟ้องเขานั ้น 15 และเฮโร
ดก็ไม่เห็นว่า เขามี ความผิด ด้วย เพราะเราได้ ส่ง พวกท่าน
ทัง้ หลายไปหาเฮโรด ดูเถิด คนนี้ ไม่ได้ทําผิดอะไรซึ่งสมควร
จะมี โทษถึง ตาย 16 เหตุฉะนั ้น เมื่อ เราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็
จะ ปล่อย เสีย” 17 (เพราะ ท่าน ต้อง ปล่อย คน หนึ่ ง ให้ เขา ทัง้
หลาย ใน เทศกาล เลี้ยง นั ้น) 18 แต่คน ทัง้ ปวง ร้อง ขึ้น พร้อม
กันว่า “กําจัด คนนี้ เสีย และจงปล่อยบารับ บัส ให้ เราเถิด”
19 (บารับ บัสนน
ั ้ ติด คุก อยู่ เพราะก่อการจลาจลที่เกิด ขึ้น ใน
กรุ งและการฆาตกรรม) 20 ฝ่ายปีลาตยังมน
ี ้ําใจใคร่จะปล่อย
21
พระเยซู จึง พูดกับ เขาอีก แต่คนเหล่า นั ้น กลับ ตะโกนร้อง
ว่า “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด” 22 ปีลาตจึงถาม
เขาครัง้ ที่ สามว่า “ตรึง ทําไม เขาได้ ทํา ผิด ประการใด เรา
ไม่เห็น เขาทํา ผิด อะไรที่ สมควรจะมี โทษถึง ตาย เหตุฉะนั ้น
เมื่อ เรา เฆี่ยน เขา แล้วก็ จะ ปล่อย เสีย” 23 ฝ่าย คน ทัง้ ปวง
ก็เร่ง เร้า เสียง ดัง ให้ ตรึง พระองค์เสียที่กางเขน และ เสียง
ของ พวก เขา และ ของ พวก ปุ โร หิต ใหญ่ นั ้นก็มี ชัย 24 ปีลา
ต จึง สัง่ ให้ เป็น ไป ตาม ที่ เขา ทัง้ หลาย ปรารถนา 25 ท่าน จึง
ปล่อยคนที่ เขาขอนั ้น ซึ่ง ติด คุก อยู่ เพราะการจลาจลและ
การฆาตกรรม แต่ท่านได้ มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา 26 เมื่อ
เขาพาพระองค์ ออกไป เขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่ มาจาก
บ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไป
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27 มีคนเป็ นอัน มากตามพระองค์ไป

ทัง้ พวกผู้ หญิง ที่ พิลาป
และครํา่ ครวญเพราะพระองค์ 28 พระเยซูจึง หัน พระพักตร์
มาทางเขาตรัสว่า “ธิดาเยรู ซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้เพราะเรา
เลย แต่จงร้องไห้เพราะตนเอง และเพราะลูก ทัง้ หลายของ
ตนเถิด 29 ด้วยว่า ดูเถิด จะมี เวลาหนึ่ ง ที่ เขาทัง้ หลายจะ
ว่า ‘ผู้หญิงเหล่านั ้นที่เป็นหมัน และครรภ์ที่มิได้ปฏิสนธิ และ
หัวนมที่มิได้ให้ดูดเลย ก็เป็นสุข’ 30 คราวนั ้นเขาจะเริม
่ กล่าว
แก่ภูเขาทัง้ หลายว่า ‘จงล้มทับ เราเถิด’ และแก่ เนิ น เขาว่า
‘จงปกคลุม เราไว้’ 31 เพราะว่า ถ้า เขาทํา อย่างนี้ เมื่อ ไม้สด
อะไรจะเกิด ขึ้น เมื่อ ไม้แห้ง แล้ว เล่า” 32 มีอีกสองคนที่ เป็น
ผู้รา้ ยซึ่งเขาได้พามาจะประหารเสียพร้อมกับพระองค์
การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
เมื่อ มาถึง สถานที่แห่ง หน่งึ ซึ่ง เรียกว่า กะโหลกศีรษะ
เขา ก็ ตรึง พระองค์ไว้ที่กางเขน ที่นั ่น พร้ อม กับ ผู้รา้ ย สอง
คนนั ้น ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง
34 ฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดา ขอโปรด
อภัยโทษ เขา เพราะ ว่า เขา ไม่รู ว่้ า เขา ทํา อะไร” เขา ก็ เอา
ฉลองพระองค์ จับ สลากแบ่ง ปันกัน 35 คนทัง้ ปวงก็ ยน
ื มอง
ดู พวกขุนนางก็ เยาะเย้ย พระองค์ด้วยว่า “เขาช่วยคนอื่น
ให้ รอดได้ ถ้า เขาเป็น พระคริสต์ ของพระเจ้า ที่ ทรงเลือกไว้
ให้เขาช่วยตัวเองเถิด” 36 พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย
เข้า มาเอานํ้า องุน
่ เปรีย
้ วส่ง ให้พระองค์ 37 แล้วว่า “ถ้า ท่าน
เป็นกษั ตริย์ ของพวกยิว จงช่วยตัว เองให้ รอดเถิด” 38 และ
มี คํา เขียนไว้เหนื อ พระองค์ ด้วยเป็นอักษรกรีก ลาติน และ
ฮีบรู ว่า “ผู้นี้ เป็นกษั ตริย์ของพวกยิว”
33

โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด
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39

ฝ่าย คน หนึ่ ง ใน ผู้รา้ ย ที่ถูก ตรึง ไว้ จึง พูด หยาบ ช้า ต่อ
พระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จงช่วยตัว เองกับเราให้
รอดเถิด” 40 แต่อีกคนหนึ่ ง ห้ามปรามเขาว่า “เจ้าก็ไม่เกรง
กลัว พระเจ้า หรือ เพราะ เจ้า เป็น คน ถูก โทษ เหมือน กัน
41 และเราก็ สมกับ โทษนั ้น จริง เพราะเราได้ รบ
ั สมกับ การ
ที่ เรา ได้กระทํา แต่ท่าน ผู้นี้ หา ได้ กระทํา ผิด ประการ ใด ไม่”
42 แล้วคนนั ้นจึงทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์
ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักร
ของ พระองค์” 43 ฝ่าย พระ เยซู ทรง ตอบ เขา ว่า “เรา บอก
ความ จริง แก่เจ้าว่า วัน นี้ เจ้า จะ อยู่ กับ เรา ใน เมือง บรม สุข
เกษม” 44 เวลานั ้น ประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิด ความมืด
ทัวท
่ งั ้ แผ่น ดิน จนถึงบ่าย สาม โมง 45 ดวง อาทิตย์ก็มืด ไป
ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
พระ เยซูทรง ปล่อย พระ วิญญาณ จิต ของ พระองค์ (มธ
27:50; มก 15:37; ยน 19:30)
46 พระเยซูทรงร้องเสีย งดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้า
พระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของ
พระองค์” ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิต
ออกไป 47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อ เห็น เหตุการณ์ ซึ่งบัง เกิด ขึ้น นั ้น
จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “แท้จริงท่านผู้นี้ เป็นคนชอบธรรม”
48 คนทัง
้ ปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการณ์ นี้ เมื่อ เห็นแล้วก็
พากัน ตี อกของตัว กลับ ไป 49 คนทัง้ ปวงที่รู จั
้ ก พระองค์ และ
พวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยูแต่
่ ไกล
มองดูเหตุการณ์ เหล่านี้
พระศพของพระเยซูถูกฝัง ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ
(มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ยน 19:38-42)
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และ ดูเถิด มีชาย คน หนึ่ ง ชื่อ โย เซฟ ท่าน เป็น สมาชิก
สภา เป็น คนดี และชอบธรรม 51 (ท่านมิได้ยอมเห็น ด้วยใน
มติ และการกระทํา ของเขาทัง้ หลาย) ท่านเป็น ชาวบ้านอา
ริ มาเธีย หมู่บ้านพวกยิว และเป็น ผู้ คอยท่า อาณาจักรของ
พระเจ้า 52 ชายคนนี้ จึง เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู
53 เมื่อ เชิญ พระศพลงแล้ว เขาจึง เอาผ้า ป่ านพัน หุม
้ ไว้ แล้ว
เชิญ พระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซึ่ง เจาะไว้ในศิลาที่
ยังมิได้วางศพผูใ้ ดเลย 54 วันนั ้นเป็นวันจัดเตรียม และวันสะ
บาโตก็เกื อบจะถึง แล้ว 55 ฝ่ายพวกผู้ หญิง ที่ ตามพระองค์
มาจากแคว้น กาลิลีก็ ตามไปและได้เห็นอุ โมงค์ ทัง้ ได้เห็น
เขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วย 56 แล้วเขาก็กลับ
ไปจัดแจงเครือ
่ งหอมกับน้าํ มันหอม ในวันสะบาโตนั ้นเขาก็
หยุดการไว้ตามพระบัญญัติ

24

การฟื้ นคืนชีพ ของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน
20:1-17)
1 แต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์ ผู้หญิงเหล่านั ้นจึงนําเครือ
่ ง
หอม ที่ เขา ได้ จัด เตรียม ไว้ มาถึงอุ โมง ค์ และ คน อื่นก็ มา
พร้อมกับ เขา 2 เขาเหล่า นั ้น เห็นก้อนหิน กลิง้ ออกพ้น จาก
ปากอุโมงค์แล้ว 3 และเมื่อ เข้าไปมิได้เห็ นพระศพของพระ
เยซูเจ้า 4 ต่อ มา เมื่อ เขา กําลัง คิด ฉงน ด้วย เหตุการณ์ นั ้น
ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยูใกล้
่
เขา เครือ
่ งนุ่งห่มแพรวพราว
5 ฝ่ายผู้หญิงเหล่านั ้นกลัวและซบหน้าลงถึงดิน ชายสองคน
นั ้น จึง พูดกับ เขาว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็น ในพวกคน
ตายทําไมเล่า 6 พระองค์ไม่อยูที
่ ่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จง
ระลึก ถึง คํา ที่พระองค์ได้ตรัส กับท่า นทัง้ หลายเมื่อ พระองค์
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ยัง อยู่ ในแคว้น กาลิ ลี 7 ว่า ‘บุตรมนุษย์ จะต้องถูก มอบไว้ใน
มือของคนบาป และต้องถูกตรึงที่กางเขน และวันที่สามจะ
เป็นขึ้นมาใหม่’ ” 8 เขาจึงระลึกถึงพระดํารัสของพระองค์ได้
9 และกลับ ไปจากอุโมงค์ แล้ว บอกเหตุการณ์ ทัง
้ ปวงนั ้น แก่
สาวก สิบ เอ็ด คน และ คน อื่นๆ ทัง้ หมด ด้วย 10 ผู้ที่ได้บอก
เหตุการณ์ นั ้นแก่อัครสาวก คือมารีย์ชาวมักดาลา โยอันนา
มารีย์ มารดาของยากอบ และหญิงอ่น
ื ๆที่อยูกั
่ บ เขา 11 ฝ่าย
อัคร สาวก ไม่เชื่อ ถือว่า เป็น คํา เหลว ไหล 12 แต่เป โตร ลุก
ขึ้นวงิ่ ไปถึงอุ โมงค์ ก้ม ลงมองดูก็เห็น แต่ ผ้า ป่านวางอยูต่
่ าง
หาก แล้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น
ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส

13

ดูเถิด วัน นั ้น เองมี สาวกสองคนไปยัง หมู่บ้านชื่อ เอม
มา อูส ไกล จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ประมาณ สิบ เอ็ดกิ โลเม ตร
14 เขาสนทนากัน ถึง เหตุการณ์ ซึ่ง ได้ เป็ น ไปนั ้น 15 และต่อ
มาเมื่อเขากําลังพูดปรึกษากันอยู่ พระเยซูเองก็เสด็จเข้ามา
ใกล้ ดําเนิ น ไปกับ เขา 16 แต่ตาเขาฟางไปและจํา พระองค์ไม่
ได้ 17 พระองค์ตรัส กับ เขา ว่า “เมื่อ เดิน มา นี่ ด้วย หน้า โศก
เศร้า ท่าน โต้ตอบ กัน ถึง เรือ
่ ง อะไร” 18 คน หนึ่ ง ชื่อ เคล โอ
ปัส จึง ทูล ถาม พระองค์ว่า “ท่าน เป็น เพียง แต่ คน ต่างด้าว
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม หรือ ที่ไม่รูเหตุ
้
การณ์ ทัง้ ปวงซึ่ง เป็น ไปใน
19
วัน เหล่า นี้ ”
พระองค์ตรัส ถาม เขา ว่า “เหตุการณ์ อะไร
” เขา จึง ตอบ พระองค์ว่า “เหตุการณ์ เรือ
่ ง พระ เยซู ชาว
นา ซา เร็ธ ผู้เป็น ศาสดา พยากรณ์ ประกอบ ด้วย ฤทธิ์ เดช
ใน การ งาน และ ใน ถ้อยคํา จําเพาะ พระ พักตร์พระเจ้า และ
ต่อ หน้า ประชาชน ทัง้ หลาย 20 และ พวก ปุโรหิต ใหญ่ กับ
ขุนนาง ทัง้ หลาย ของ เรา ได้มอบ พระองค์ไว้ให้ปรับ โทษ ถึง
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ตาย และตรึง พระองค์ที่กางเขน 21 แต่เราทัง้ หลายได้ หวัง
ใจ ว่า จะ เป็น พระองค์ผู้นั ้นที่ จะ ไถ่ชนชาติอิสราเอล ยิง่ กว่า
นั ้นอีก วันนี้ เป็นวันทีส
่ ามตัง้ แต่เหตุการณ์ นั ้นเกิดขึ้น 22 และ
ยังมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ได้ทําให้เราประหลาดใจ นาง
ได้ ไปที่อุโมงค์เมื่อ เวลาเช้า มืด 23 แต่เมื่อ ไม่ พบพระศพของ
พระองค์ จึง มาเล่า ว่า นางได้เห็นนิ มิตเป็น ทูต สวรรค์ และ
ทูตนั ้ นบอกว่า พระองค์ ทรงพระชนม์อยู่ 24 บางคนที่อยูกั
่ บ
เรา ก็ ไป จนถึงอุ โมง ค์ และ ได้ พบ เหมือน พวก ผู้ หญิง เหล่า
นั ้น ได้บอก แต่เขา หา ได้เห็ นพ ระ องค์ไม่ ” 25 พระองค์ตรัส
แก่ สอง คน นั ้นว่า “โอ คน เขลา และ มี ใจ เฉื่ อย ใน การ เชื่อ
บรรดาคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้นั ้น 26 จําเป็น
ซึ่ง พระ คริสต์ จะ ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน อย่าง นั ้น แล้ว เข้า
ใน สง่า ราศี ของ พระองค์มิใช่หรือ ” 27 พระองค์จึง ทรง เริม
่
อธิบายพระคัมภีรที
์ ่เล็ง ถึง พระองค์ทุกข้อ ให้ เขาฟัง เริม
ต้
น
่
28
ตัง้ แต่ โมเสส และ บรรดา ศาสดา พยากรณ์
เมื่อ เขา มา
ใกล้หมู่บ้าน ที่ จะ ไป นั ้น พระองค์ทรง กระทํา เหมือน จะ ทรง
ดําเนิ น เลยไป 29 เขาจึง พูด หน่วงเหนี่ ยวพระองค์ว่า “เชิญ
หยุด พักกับ เรา เพราะ ว่า จวน เย็น แล้ว และ วันก็ ล่วง ไป
มาก” พระองค์จึง เสด็จ เข้าไป เพื่อ พัก อยู่ กับ เขา 30 ต่อ มา
เมื่อ พระองค์ ทรงเอนพระกายลงเสวยกับ เขา พระองค์ทรง
หยิบ ขนมปัง ขอบพระคุณ แล้ว หัก ส่ง ให้เขา 31 ตาของเขา
ก็ หายฟางและเขาก็รู จั
้ กพระองค์ แล้วพระองค์ก็อันตรธาน
ไป จาก เขา 32 เขา จึง พูดกันว่า “ใจ เรา เร่าร้อน ภายใน เมื่อ
พระองค์ ตรัส กับ เราตามทาง เมื่อ พระองค์ ทรงอธิบายพระ
คัมภีรให้
์ เรา ฟังมิใช่หรือ ” 33 แล้ว คน ทัง้ สอง นั ้นก็ลุก ขึ้น ใน
โมงนั ้น เองกลับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบ
เอ็ด คนชุมนุมกัน อยูพร
่ ้ อมทัง้ พรรคพวก 34 กําลัง พูดกันว่า
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“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ และได้ ปรากฏ
แก่ซีโมน ” 35 ฝ่ายสองคนนั ้น จึง เล่า ความซึ่ง เกิด ขึ้นที่กลาง
ทาง และที่เขาได้รู จั
้ กพระองค์โดยการหักขนมปังนั ้น
พระ เยซูทรง ปรากฏ ต่ออัค รสา วก สิบ คน (มธ 28:16-17;
มก 16:14; ยน 20:19-23)
36 เมื่อ เขา ทัง
้ สอง กําลัง เล่า เหตุการณ์ เหล่า นั ้น พระ
เยซูเองทรงยืนอยูที
่ ่ท่ามกลางเขา และตรัสกับเขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลาย จง เป็นสุข เถิด” 37 ฝ่าย เขา ทัง้ หลาย สะดุ้ง ตกใจ
กลัว คิด ว่า เห็น ผี 38 พระองค์จึง ตรัส แก่ เขา ว่า “ท่าน ทัง้
หลาย วุน
่ วาย ใจ ทําไม เหตุไฉน ความ คิด สน เท่ห์ จึงบัง เกิด
ขึ้น ในใจของท่านทัง้ หลายเล่า 39 จงดูมือ ของเราและเท้า
ของเราว่า เป็น เราเอง จงคลํา ตัว เราดู เพราะว่า ผีไม่มีเนื้ อ
และกระดูก เหมือนท่านเห็น เรามีอยูนั
่ ้น ” 40 เมื่อ ตรัสอย่าง
นั ้น แล้ว พระองค์ทรงสําแดงพระหัตถ์ และพระบาทให้ เขา
เห็น 41 เมื่อ เขา ทัง้ หลาย ยัง ไม่ ปลงใจ เชื่อ เพราะ เป็น
เรือ
่ ง น่า ยินดี อย่าง เหลือ เชื่อ และ กําลัง ประหลาด ใจ อยู่
พระองค์จึง ตรัส ถามเขาว่า “พวกท่านมี อาหารกินที่นี่ บ้าง
ไหม” 42 เขา ก็ เอา ปลา ย่าง ชิน
้ หนึ่ งกับ รวง ผึ้ง ชิน
้ หนึ่ ง มา
43
ถวาย พระองค์
พระองค์ทรง รับ มา เสวย ต่อ หน้า เขา ทัง้
หลาย 44 พระองค์ตรัส กับ เขา ว่า “นี่ เป็น ถ้อยคํา ของ เรา
ซึ่ง เรา ได้ บอก ไว้แก่ท่าน ทัง้ หลาย เมื่อ เรา ยัง อยู่ กับท่า นว่า
บรรดา คํา ที่เขียน ไว้ ใน พระ ราช บัญญัติของ โมเสส และ ใน
คัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
และในหนั งสือ สดุดีกล่าวถึง เรานั ้น
45
จําเป็นจะต้องสําเร็จ” ครัง้ นั ้น พระองค์ทรงบันดาลให้ใจ
เขาทัง้ หลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร ์
คําบัญชาที่ยิง่ ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)

ลูกา 24:46
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ลูกา 24:53

พระองค์ตรัส กับ เขาว่า “มีคํา เขียนไว้อย่างนั ้นว่า พระ
คริสต์ จะ ต้อง ทน ทุกข์ทรมาน และ เป็น ขึ้น มา จาก ความ
ตาย ในวันที่สาม 47 และ จะ ต้อง ประกาศ ใน พระนาม ของ
พระองค์ เรือ
่ ง การก ลับ ใจ ใหม่ และ เรือ
่ ง ยก บาป ทัวท
่ ุก
ประเทศ ตัง้ ต้นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 48 ท่านทัง้ หลายเป็นพยาน
ด้วยข้อความเหล่านั ้น
46

การ เสด็จ ขึ้น สู่สวรรค์ของ พระ คริสต์ (มก 16:19-20; กจ
1:9-11)
49 และ ดูเถิด เรา จะ ส่ง ซึ่ง พระ บิดา ของ เรา ทรง สัญญา
นั ้น มา เหนื อ ท่าน ทัง้ หลาย แต่ท่าน ทัง้ หลาย จง คอย อยู่ ใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม กว่า ท่าน จะ ได้ ประกอบ ด้วย ฤทธิ์ เดช ที่มา
จาก เบื้อง บน” 50 พระองค์จึง พา เขา ออก ไป ถึง หมู่ บ้าน เบ
ธานี แล้ว ทรง ยก พระหัตถ์ อวยพร เขา 51 ต่อ มา เมื่อ ทรง
อวยพรอยูนั
่ ้น พระองค์จึง ไปจากเขา แล้ว ทรงถูกรับ ขึ้น ไป
52
สู่สวรรค์ เขาทัง้ หลายจึงนมัสการพระองค์ แลว
้ กลับไปยัง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม มี ความยินดีเป็น อัน มาก 53 เขาทัง้ หลายอยู่
ในพระวิหารทุกวัน สรรเสริญและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน
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