
หน้า 2414ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านลูกา

บทที� �
คํานาํ

# เพราะว่ามีหลายคนได้ลงมือเพื' อเรียบ
เรียงเรื'องราวของสิ'งเหล่านั)น ซึ'งเป็นที'เชื'อ
ได้อย่างแน่นอนในท่ามกลางเราทั)งหลาย
/ เหมือนอย่างที'พวกเขาได้มอบสิ'งเหล่า
นั)นไว้แก่พวกเรา ผู้ซึ'งตั)งแต่แรกเป็นพวก
สักขีพยาน และเป็นพวกผู้รับใช้ของพระ
วจนะนั)น
2 ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการดีเช่นกัน โดยได้
มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบเกี' ยวกับ
สิ'งสารพัดมาตั) งแต่ต้น ที'จะเขียนถึงท่าน
ตามลาํดับ เรียนท่านเธโอฟีลัส ที'เคารพ
อย่างสงู
8 เพื' อท่านจะได้ทราบถึงความแน่นอน
ของเรื' องราวเหล่านั)น ซึ' งในสิ'งเหล่านั)น
ท่านได้รับคาํสั'งสอนมาแล้ว

ทูตสวรรคพ์ยากรณถ์ึงการกําเนิด
ของยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

9 ในรัชกาลของเฮโรด กษัตริย์แห่งยูเดีย
มีปุโรหิตคนหนึ'งชื'อ เศคาริยาห์ อยู่ในเวร
ของอาบียาห์ และภรรยาของท่านอยู่ใน
พวกบุตรสาวของอาโรน และชื' อของนาง
คือ เอลีซาเบธ
? และเขาทั)งสองเป็นคนชอบธรรมต่อ
พระพักตร์พระเจ้า โดยดาํเนินตามบรรดา
พระบัญญัติและกฎทั) งสิ) นขององค์พระผู้

เป็นเจ้าอย่างไร้ที'ติ
B และเขาทั)งสองไม่มีบุตร เพราะว่าเอลี-
ซาเบธเป็นหมัน และบัดนี) เขาทั)งสองกอ็ายุ
มากแล้ว
D และต่อมา ขณะที'เศคาริยาห์ทาํหน้าที'
ปุโรหิตต่อพระพักตร์พระเจ้า ตามลาํดับ
เวรของท่าน
E ตามธรรมเนียมของหน้าที' ปุโรหิต
สลากของท่านคือให้เผาเครื' องหอมบูชา
เมื'อท่านเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้
เป็นเจ้า
#F และบรรดาประชาชนเป็นอันมากก็
อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาแห่งการเผา
เครื'องหอมนั)น
## และทูตสวรรค์องค์หนึ'งขององค์พระผู้
เป็นเจ้ามาปรากฏแก่ท่าน โดยยืนอยู่ข้าง
ขวาแท่นบูชาแห่งเครื'องหอม
#/ และเมื'อเศคาริยาห์เห็นทูตสวรรค์องค์
นั)นแล้ว ท่านกต็กใจ และความกลัวกต็ก
มาสู่ท่าน
#2 แต่ทูตสวรรค์องค์นั)นกล่าวแก่ท่านว่า
“อย่ากลัวเลย เศคาริยาห์เอ๋ย ด้วยว่าได้
ทรงฟังคาํอธิษฐานของท่านแล้ว และ
ภรรยาของท่าน คือนางเอลีซาเบธ จะ
คลอดบุตรชายคนหนึ' งแก่ท่าน และท่าน
จะตั)งชื'อของบุตรนั)นว่า ยอห์น
#8 และท่านจะมีความปรีดาและยินดี
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หน้า 2415

และคนเป็นอันมากจะเปรมปรีดิQ ในการ
บังเกิดของบุตรนั)น
#9 เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสายพระ
เนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะไม่ดื'ม
นํ)าองุ่นหรือสุราเลย และเขาจะเต็มเปี' ยม
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิQ ตั) งแต่ครรภ์
มารดาของเขา
#? และลูกหลานของอิสราเอลหลายคน
เขาจะนาํให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้าของเขาทั)งหลาย
#B และเขาจะนาํหน้าพระองค์ในอารมณ์
และฤทธิQ เดชของเอลียาห์ เพื' อหันใจของ
พ่อทั)งหลายให้เข้าหาลูก ๆ และคนที'ไม่
เชื' อฟังให้เข้าหาสติปัญญาของคนชอบ-
ธรรม เพื'อจัดเตรียมชนชาติหนึ'งไว้ให้สม
แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า”
#D และเศคาริยาห์จึงกล่าวแก่ทูตสวรรค์
ว่า “ข้าพเจ้าจะทราบสิ'งนี) ได้อย่างไร
เพราะข้าพเจ้าเป็นคนชราแล้ว และภรรยา
ของข้าพเจ้ากอ็ายุมากแล้ว”
#E และทูตสวรรค์นั)นจึงตอบและกล่าว
แก่ท่านว่า “เราคือกาบริเอล ที'ยืนอยู่ต่อ
พระพักตร์พระเจ้า และถูกส่งมาเพื' อพูด
กับท่าน และเพื' อนาํข่าวดีเหล่านี) มาแจ้ง
แก่ท่าน
/F และดูเถิด ท่านจะเป็นใบ้ และไม่
สามารถพูดได้ จนถึงวันที'สิ'งเหล่านี) จะ
บังเกิดขึ) น เพราะท่านไม่เชื' อบรรดาถ้อย
คาํของเรา ซึ' งจะสาํเร็จตามเวลากาํหนด
ของพวกมัน”
/# และประชาชนคอยเศคาริยาห์ และ

ประหลาดใจที'ท่านชักช้าอยู่นานเหลือเกิน
ในพระวิหาร
// และเมื' อท่านออกมาแล้ว ท่านไม่
สามารถพูดกับพวกเขาได้ และพวกเขา
จึงรับรู้ ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหาร
เพราะท่านทาํไม้ทาํมือกับพวกเขา และยัง
คงพูดไม่ออก
/2 และต่อมา ทนัททีี'วันเหล่านั)นแห่งการ
ปรนนิบัติของท่านสาํเร็จแล้ว ท่านกจ็าก
ไปยังบ้านของท่านเอง
/8 และหลังจากวันเหล่านั)น เอลีซาเบธ
ภรรยาของท่านกต็ั)งครรภ์ และซ่อนตัวอยู่
เป็นเวลาห้าเดือน โดยกล่าวว่า
25 “องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทาํเช่น
นี) แก่ข้าพเจ้า ในวันเหล่านั)นที'พระองค์ได้
ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้า เพื' อนาํความ
อดสูของข้าพเจ้าที' มีอยู่ท่ามกลางคนทั) ง
ปวงไปเสยี”

การประกาศถึง
การประสูติของพระคริสต์

/? และในเดือนที'หก ทูตสวรรค์กาบริ-
เอลได้ถูกส่งมาจากพระเจ้า ให้มายังเมือง
หนึ'งในแคว้นกาลิลี ชื'อนาซาเรธ็
/B มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ' งที' ได้
หมั) นกันไว้กับชายคนหนึ' งซึ' งชื' อของเขา
คือ โยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานของดาวิด
และหญิงพรหมจารีคนนั)นชื'อมารีย์
/D และทูตสวรรค์องค์นั)นได้เข้ามาข้างใน
ถึงเธอ และกล่าวว่า “จงจาํเริญเถิด เธอผู้
ซึ' งเป็นที' โปรดปรานมาก องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ เธอได้รับพระพร
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หน้า 2416ลูกา #

ในท่ามกลางสตรีทั)งปวง”
/E และเมื'อมารีย์เห็นทูตสวรรค์องค์นั)น
แล้ว เธอกต็กใจเพราะคาํกล่าวของทูตนั)น
และพิจารณาในใจของเธอว่า ลักษณะแห่ง
คาํทกัทายนั)นมีความหมายว่าอะไร
2F และทูตสวรรค์องค์นั)นจึงกล่าวแก่เธอ
ว่า “อย่ากลัวเลย มารีย์เอ๋ย เพราะเธอ
เป็นที'พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว
2# และดูเถิด เธอจะตั) งครรภ์ในครรภ์
ของเธอ และคลอดบุตรชายคนหนึ'ง และ
จะตั)งชื'อบุตรนั)นว่า เยซู
2/ บุตรนั)นจะเป็นใหญ่ และจะทรงถูก
เรียกว่าเป็นพระบุตรขององค์ผู้สงูสดุ และ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะประทานพระ
ที' นั' งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่
ท่าน
22 และท่านจะครอบครองเหนือวงศ์วาน
ของยาโคบเป็นนิตย์ และอาณาจักรของ
ท่านจะไม่มีการสิ)นสดุเลย”
28 แล้วมารีย์กล่าวแก่ทูตสวรรค์นั)นว่า
“สิ'งนี) จะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้า
ยังไม่ได้ร่วมกับชายคนใด”
29 และทูตสวรรค์องค์นั)นตอบและกล่าว
แก่เธอว่า “พระวิญญาณบริสุทธิQจะเสด็จ
ลงมาบนเธอ และฤทธิQ เดชของผู้สูงสุดจะ
ปกคลุมเธอ เหตุฉะนั)นองค์บริสุทธิQ ซึ' งจะ
บังเกิดมาจากเธอด้วยจะถูกเรียกว่า พระ
บุตรของพระเจ้า
2? และดูเถิด เอลีซาเบธญาติของเธอ
นางก็ตั) งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วยในวัย
ชราของนาง และนี'เป็นเดือนที'หกแล้วกับ

นาง ผู้ซึ'งเคยถูกเรียกว่าเป็นหญิงหมัน
2B เพราะว่าสาํหรับพระเจ้า ไม่มีสิ'งหนึ'ง
สิ'งใดซึ'งจะเป็นไปไม่ได้”
2D และมารีย์กล่าวว่า “ดูหญิงคนใช้ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ขอให้บังเกิดแก่
ข้าพเจ้าตามคาํของท่านเถิด” และทูต
สวรรค์องค์นั)นจึงจากเธอไป

มารียเ์ยี�ยมเยียน
นางเอลีซาเบธ

2E และมารีย์ลุกขึ) นในวันเหล่านั)น และ
ออกไปถึงแดนเทือกเขาด้วยความเร่งรีบ
เข้าไปในเมืองหนึ'งแห่งยูเดีย
8F และเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์ และ
ทกัทายปราศรัยเอลีซาเบธ
8# และต่อมา เมื' อเอลีซาเบธได้ยินคาํ
ปราศรัยของมารีย์ ทารกนั)นกด็ิ) นในครรภ์
ของนาง และเอลีซาเบธก็เต็มเปี' ยมด้วย
พระวิญญาณบริสทุธิQ
8/ และนางได้กล่าวด้วยเสียงดัง และ
กล่าวว่า “เจ้ากไ็ด้รับพรในท่ามกลางสตรี
ทั)งปวง และผลแห่งครรภ์ของเจ้ากไ็ด้รับ
พระพร
82 และแล้วนี'คืออะไรสาํหรับข้าเล่า ที'
มารดาขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าควร
มาหาข้า
88 เพราะดูเถิด ทนัททีี'เสยีงแห่งคาํปรา-
ศรัยของเจ้าเข้าหูของข้า ทารกนี) กด็ิ) นใน
ครรภ์ของข้าด้วยความปีติยินดี
89 และนางที'ได้เชื'อกไ็ด้รับพร เพราะว่า
จะมีการทาํให้สาํเร็จจริงของสิ'งเหล่านั)นซึ'ง
ได้แจ้งแก่นางแล้วจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”
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หน้า 2417ลูกา #

คําสรรเสริญ
ของมารีย์

8? และมารีย์กล่าวว่า “จิตใจของข้าพเจ้า
ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า
8B และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าปีติยินดี
แล้วในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพ
เจ้า
8D เพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันตํ'า
ต้อยของหญิงคนใช้ของพระองค์ เพราะดู
เถิด ตั)งแต่นี) ไปคนทุกชั'วอายุจะเรียกข้าพ
เจ้าว่าผาสกุ
8E เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงฤทธิQ ได้ทรง
กระทาํบรรดาสิ'งที'ยิ'งใหญ่แก่ข้าพเจ้า และ
พระนามของพระองค์กบ็ริสทุธิQ
9F และพระเมตตาของพระองค์มีแก่คน
ทั)งหลายที'ยาํเกรงพระองค์ ทุกชั' วอายุ
สบื ๆ ไป
9# พระองค์ได้ทรงสาํแดงพระกาํลังด้วย
พระกรของพระองค์ พระองค์ได้ทรงกระ
จัดกระจายคนเย่อหยิ'งในจินตนาการแห่ง
ใจของพวกเขาเสยีแล้ว
9/ พระองค์ได้ทรงถอดบรรดาผู้มีอาํนาจ
ลงมาจากพระที' นั' งทั) งหลายของพวกเขา
และทรงยกคนทั) งหลายที'มีฐานะตํ'า ต้อย
ขึ) นไป
92 พระองค์ได้โปรดให้คนอดอยากอิ'ม
ด้วยสิ'งทั)งหลายที'ดี และคนมั' งมีนั)นพระ
องค์ทรงกระทาํให้จากไปด้วยมือเปล่า
98 พระองค์ได้ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้
ของพระองค์ ในการจดจาํพระเมตตาของ
พระองค์

99 ตามที'พระองค์ได้ตรัสไว้แก่บรรพ-
บุรุษของพวกเรา แก่อับราฮัม และแก่เชื) อ
สายของท่านเป็นนิตย์”
9? และมารีย์อาศัยอยู่กับเอลีซาเบธเป็น
เวลาประมาณสามเดือน และกลับไปยัง
บ้านของตนเอง

การกําเนิดของยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา

9B บัดนี) เวลาที'นางเอลีซาเบธจะคลอด
บุตรก็ครบถ้วนแล้ว และนางได้คลอด
บุตรเป็นชาย
9D และบรรดาเพื'อนบ้านและญาติพี'น้อง
ของนางได้ยินว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
สาํแดงพระเมตตาอันใหญ่หลวงแก่นาง
และเขาทั)งหลายกเ็ปรมปรีดิQกับนาง
9E และต่อมาในวันที'แปด พวกเขากม็า
เพื' อให้ทารกนั)นเข้าสุหนัต และพวกเขา
เรียกทารกนั)นว่า เศคาริยาห์ ตามชื'อบิดา
ของทารกนั)น
?F และมารดาของทารกนั)นตอบและ
กล่าวว่า “ไม่ใช่ แต่ทารกนั)นจะถูกเรียกว่า
ยอห์น”
?# และพวกเขากล่าวแก่นางว่า “ไม่มี
ผู้ใดในพวกญาติพี' น้องของเจ้าที' ถูกเรียก
ตามชื'อนี) ”
?/ และพวกเขาจึงทาํไม้ทาํมือกับบิดา
ของทารกนั)นว่า ท่านอยากจะให้เรียก
ทารกนั)นว่าอะไร
?2 และบิดาจึงขอกระดานชนวนมา และ
เขียน โดยกล่าวว่า “ชื'อของทารกนั)นคือ
ยอห์น” และพวกเขาทุกคนกป็ระหลาดใจ

(8?) # ซมอ /:# (8B) สดด 29:E (8D) # ซมอ #:## (8E) สดด B#:#E
(9F) ปฐก #B:B; อพย /F:? (9#) สดด 22:#F (9/) # ซมอ /:B (92) มธ 9:?
(98) สดด ED:2; อสย 8#:D (99) ปฐก #B:B (9D) รม #/:#9 (9E) ปฐก #B:#/ (?F) ลก #:#2
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หน้า 2418ลูกา #

?8 และปากของท่านก็เปิดออกในทันที
และลิ) นของท่านกค็ลายออก และท่านพูด
และสรรเสริญพระเจ้า
?9 และความกลัวกม็าสู่ทุกคนที'อาศัยอยู่
รอบ ๆ พวกเขา และบรรดาถ้อยคาํเหล่า
นี) กเ็ลื'องลือไปทั'วแดนเทือกเขาแห่งแคว้น
ยูเดีย
?? และบรรดาคนที'ได้ยินถ้อยคาํเหล่านี) ก็
จดจาํพวกมันไว้ในใจของพวกเขา โดย
กล่าวว่า “ทารกคนนี) จะเป็นอย่างไรหนอ”
และพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับ
เขา
?B และบิดาของเขาคือ เศคาริยาห์ กเ็ตม็
เปี' ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิQ  และได้
พยากรณ์ โดยกล่าวว่า
68 “สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
เจ้าของพวกอิสราเอล ด้วยว่าพระองค์ได้
ทรงเยี' ยมเยียนและได้ทรงไถ่ชนชาติของ
พระองค์ไว้
?E และได้ทรงชูเขาแห่งความรอดอัน
หนึ' งขึ) นมาเพื' อพวกเราในวงศ์วานของ
ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์
BF ตามที'พระองค์ได้ตรัสไว้โดยปากของ
พวกศาสดาพยากรณ์บริสุทธิQของพระองค์
ซึ'งเป็นอยู่มาตั)งแต่โลกนี) ได้เริ'มต้น
B# เพื' อว่าเราทั)งหลายจะถูกช่วยให้รอด
พ้นจากบรรดาศัตรูของพวกเรา และจาก
มือของบรรดาคนที'เกลียดชังพวกเรา
B/ เพื' อจะทรงสาํแดงพระเมตตาซึ'งทรง
สัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของพวกเรา และ
เพื' อจะทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิQ

ของพระองค์
B2 คาํปฏิญาณนั)นซึ'งพระองค์ได้ทรงปฏิ-
ญาณไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของพวก
เรา
B8 ว่าพระองค์จะโปรดประทานแก่พวก
เรา เพื' อที' ว่าเมื' อรอดพ้นจากมือของ
บรรดาศัตรูของพวกเราแล้ว พวกเรากจ็ะ
ปรนนิบัติพระองค์ โดยปราศจากความ
กลัว
B9 ในความบริสุทธิQและความชอบธรรม
ต่อพระพักตร์พระองค์ ตลอดวันทั)งหลาย
แห่งชีวิตของพวกเรา
B? และเจ้าทารกเอ๋ย จะถูกเรียกว่าเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของผู้สูงสุด เพราะว่า
เจ้าจะนาํหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื'อจะจัด
เตรียมทางทั)งหลายของพระองค์ไว้
BB เพื' อจะให้ความรู้ เกี'ยวกับความรอด
แก่ชนชาติของพระองค์ โดยการทรงยก
บาปทั)งหลายของพวกเขา
BD โดยพระเมตตาอ่อนโยนของพระเจ้า
ของพวกเรา ซึ' งโดยพระเมตตานั)นแสง
อรุณจากเบื) องสูงมาเยี' ยมเยียนพวกเรา
แล้ว
BE เพื' อจะให้ความสว่างแก่คนทั)งหลาย
ที'นั'งอยู่ในความมืด และในเงาแห่งความ
ตาย เพื' อจะนาํเท้าของพวกเราเข้าไปใน
ทางแห่งสนัติสขุ”
DF และทารกนั)นกไ็ด้เจริญวัยขึ) น และเข้ม
แข็งขึ) นฝ่ายจิตวิญญาณ และอาศัยอยู่ใน
ถิ' นทุรกันดารทั) งหลายจนถึงวันแห่งการ
ปรากฏของท่านแก่คนอิสราเอล

(??) ปฐก 2E:/; ลก /:#E (?B) ยอล /:/D (?D) อพย 2:#? (?E) / ซมอ //:2; สดด #2/:#B
(BF) ยรม /2:9 (B/) ลนต /?:8/ (B2) ปฐก #/:2 (B8) รม ?:#D; ฮบ E:#8 (B9) ยรม 2/:2E
(B?) อสย 8F:2 (BB) ยรม 2#:28; มก #:8 (BE) อสย E:/; มธ 8:#? (DF) มธ 2:#
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บทที� *
พระเยซูประสูติใน
หมู่บา้นเบธเลเฮม

(มธ #:#D-/9; /:#)
# และต่อมาในวันเหล่านั)น มีรับสั'งจาก
ซีซาร์ ออกัสตัส ให้ทั'วทั)งแผ่นดินจดทะ-
เบียนสาํมะโนครัว
/ (และการจดทะเบียนสาํมะโนครัวนี) กระ
ทาํเป็นครั) งแรกเมื' อคีรินิอัสเป็นเจ้าเมือง
แห่งซีเรีย)
2 และทุกคนไปจดทะเบียนสาํมะโนครัว
ทุกคนเข้าไปในบ้านเกิดของตนเอง
8 และโยเซฟกขึ็) นไปเช่นกันจากแคว้น
กาลิลี โดยออกจากเมืองนาซาเรธ็ เข้าไป
ในแคว้นยูเดีย มายังนครของดาวิด ซึ'งถูก
เรียกว่า เบธเลเฮม (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์
วานและเชื) อสายของดาวิด)
9 เพื'อจะจดทะเบียนสาํมะโนครัวกับมารีย์
ภรรยาที'ได้หมั)นไว้แล้วของเขา โดยท้อง
โตมากแล้วพร้อมกับเดก็ในครรภ์
? และกเ็ป็นเช่นนั)น ขณะที'เขาทั)งสองอยู่
ที'นั'น กถ็ึงเวลาที'มารีย์จะประสตูิบุตร
B และนางจึงประสตูิบุตรชายหัวปีของนาง
และพันบุตรนั)นในผ้าอ้อม และวางบุตร
นั)นไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที' ว่างสาํ
หรับพวกเขาในโรงแรม
ทูตสวรรคป์ระกาศแก่พวกคนเลี. ยงแกะ
D ในแดนเดียวกันนั)น มีพวกคนเลี) ยงแกะ
อาศัยอยู่ในทุ่งนา กาํลังเฝ้าฝูงแกะของ
พวกเขาในเวลากลางคืน
E และดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หนึ'งขององค์

พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขา และ
สง่าราศีขององค์พระผู้ เป็นเจ้าส่องล้อม
รอบพวกเขา และพวกเขากก็ลัวยิ'งนัก
#F และทูตสวรรค์องค์นั)นกล่าวแก่พวก
เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะดูเถิด เรานาํ
ข่าวดีแห่งความปีติยินดีอย่างยิ'งมายังท่าน
ทั)งหลาย ซึ'งจะมาถึงประชาชนทุกคน
## ด้วยว่าในวันนี) ในนครของดาวิด มี
พระผู้ช่วยให้รอดผู้หนึ'งบังเกิดมา ซึ'งเป็น
พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
#/ และนี'จะเป็นหมายสาํคัญแก่ท่านทั)ง
หลาย คือพวกท่านจะได้พบพระกุมารนั)น
พันผ้าอ้อม และนอนอยู่ในรางหญ้า”
#2 และในทนัใดนั)น มีชาวสวรรค์จาํนวน
มากมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั)นโดยสรร-
เสริญพระเจ้า และกล่าวว่า
14 “สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าในที'สูงสุด
และบนแผ่นดินโลกจงมีสันติสุข ความ
ปรารถนาดีจงมีแก่มนุษย์ทั)งหลาย”
#9 และต่อมา ขณะที'ทูตสวรรค์เหล่านั)น
ไปจากพวกเขาขึ) นสู่สวรรค์แล้ว พวกคน
เลี) ยงแกะได้พูดกันและกันว่า “บัดนี)
ให้พวกเราไปยังเมืองเบธเลเฮมกันเถอะ
และเห็นสิ'งนี) ซึ'งเกิดขึ) น ซึ'งองค์พระผู้เป็น
เจ้าได้ทรงแจ้งแก่พวกเรา”
#? และพวกเขากม็าด้วยความเร่งรีบ และ
พบมารีย์ กับโยเซฟ และพระกุมารกาํลัง
นอนอยู่ในรางหญ้า
#B และเมื'อพวกเขาได้เห็นสิ'งนี) แล้ว พวก
เขาก็ประกาศไปทั'วเรื' องถ้อยคาํซึ' งได้ถูก
กล่าวแก่พวกเขาเกี'ยวกับพระกุมารนี)

(/) กจ 9:2B (8) # ซมอ #?:#; มคา 9:/ (9) มธ #:#D
(B) มธ #:/9 (E) ลก #:#/ (#F) ปฐก #/:2; อสย 8E:?; มธ /D:#E
(##) อสย E:?; มธ #:#? (#2) ปฐก /D:#/; สดด #F2:/F (#8) อสย 9B:#E; มธ /#:E
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#D และทุกคนที'ได้ยินเรื'องนี) กป็ระหลาด
ใจกับสิ' งเหล่านั) นซึ' งถูกบอกเล่าแก่พวก
เขาโดยพวกคนเลี) ยงแกะ
#E แต่มารีย์เกบ็บรรดาสิ'งเหล่านี) ไว้ และ
ตรึกตรองพวกมันอยู่ในใจของตน
/F และพวกคนเลี) ยงแกะได้กลับไป โดย
ถวายสง่ าราศีและสรรเสริญพระเจ้ าสาํ
หรับบรรดาสิ' งเหล่านั) นที' พวกเขาได้ยิน
และได้เห็น ตามที'เรื'องนั)นได้ถูกบอกเล่า
แก่พวกเขาแล้ว

พระกุมารเยซูทรงเขา้สุหนตั
(ลก #:9E)

/# และเมื' อครบแปดวันสาํหรับการให้
พระกุมารนั)นเข้าสหุนัตแล้ว พระนามของ
พระกุมารนั)นถูกเรียกว่า เยซู ซึ'งได้ถูกตั)ง
เช่นนั)นโดยทูตสวรรค์ก่อนที'พระกุมารนั)น
ถูกปฏิสนธิในครรภ์
// และเมื'อวันทั)งหลายแห่งการชาํระตัว
ของมารีย์ตามพระราชบัญญัติของโมเสส
เสรจ็สิ)นแล้ว พวกเขากน็าํพระกุมารมายัง
กรุงเยรูซาเลม็ เพื'อจะถวายพระกุมารแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า
/2 (ตามที'มีเขียนไว้แล้วในพระราชบัญ
ญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “บุตรชาย
ทุกคนที�ออกจากครรภ์ครั�งแรก จะได้
เรียกว่าเป็นผู ้บริสุทธิ& ถวายแด่องค์พระผู ้
เป็นเจา้”)
/8 และเพื'อถวายเครื'องบูชาตามที'ได้ตรัส
ไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์พระผู้
เป็นเจ้าคือ ‘นกเขาคู่หนึ�ง หรือนกพิราบ
แรกรุ่นสองตัว’

สิเมโอนผูช้รากบัพระกุมารเยซู
/9 และดูเถิด มีชายคนหนึ'งในกรุงเยรู-
ซาเล็ม ซึ' งชื' อของเขาคือ สิเมโอน และ
คนเดียวกันนั)นเป็นคนชอบธรรมและเกรง
กลัวพระเจ้า โดยคอยท่าการบรรเทาทุกข์
ของพวกอิสราเอล และพระวิญญาณบริ-
สทุธิQทรงสถิตอยู่บนท่าน
/? และได้ถูกเปิดเผยแก่ท่านโดยพระวิญ
ญาณบริสุทธิQ ว่า ท่านจะไม่เห็นความตาย
ก่อนท่านได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้า
/B และสิเมโอนเข้ามาในพระวิหารโดย
การทรงนาํของพระวิญญาณ และเมื'อบิดา
มารดาได้นาํพระกุมารเยซูเข้ามา เพื' อจะ
กระทาํแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่ง
พระราชบัญญัติ
/D แล้วสเิมโอนจึงอุ้มพระกุมารไว้ในแขน
ทั)งสองของท่าน และสรรเสริญพระเจ้า
โดยทูลว่า
29 “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี) พระ
องค์ทรงให้ ผู้ รับใช้ของพระองค์จากไป
เป็นสขุแล้วตามพระดาํรัสของพระองค์
2F ด้วยว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความ
รอดของพระองค์แล้ว
2# ซึ' งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อ
หน้าบรรดาชนชาติทั)งหลาย
2/ เป็นความสว่างที'จะส่องแสงแก่พวก
คนต่างชาติ และเป็นสง่าราศีของพวก
อิสราเอล ประชากรของพระองค์”
22 และโยเซฟกับมารดาของพระองค์ก็
ประหลาดใจในสิ'งเหล่านั)นซึ'งได้ถูกกล่าว

(#E) ปฐก 2B:##; ลก #:?? (/F) ลก #E:2B (/#) ปฐก #B:#/; ลนต #/:2; มธ #:/# (//) ลนต #/:/
(/2) อพย #2:/; ลนต /B:/?; กดว 2:#2; พบญ #D:8 (/8) ลก #/:/, D (/9) อสย 8F:#; มก #9:82; ลก /:2D
(/?) สดด DE:8D; ยน D:9# (/B) มธ 8:# (/E) ปฐก 8?:2F; ฟป #:/2 (2F) สดด ##E:#?? (2/) อสย E:/
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ถึงพระองค์
28 และสิเมโอนกอ็วยพรพวกเขา และ
กล่าวแก่มารีย์มารดาของพระองค์ว่า “ดู
เถิด พระกุมารนี) ทรงตั) งไว้เพื' อการล้มลง
และการเป็นขึ) นมาอีกของหลายคนในพวก
อิสราเอล และเพื'อจะเป็นหมายสาํคัญซึ'ง
จะถูกกล่าวต่อต้าน
29 (ใช่แล้ว ดาบเล่มหนึ'งจะแทงทะลุจิต
ใจของท่านเองด้วย) เพื' อความคิดทั)ง
หลายแห่งใจของคนเป็นอันมากจะได้ถูก
เปิดเผย”

นางอนันา
ศาสดาพยากรณห์ญิง

2? และมีหญิงคนหนึ' งชื' อ อันนา เป็น
ศาสดาพยากรณ์หญิง บุตรสาวของฟานู-
เอล ในเผ่าอาเชอร์ นางเป็นคนชรามาก
แล้ว และได้อยู่ด้วยกันกับสามีเป็นเวลา
เจ็ดปีตั) งแต่ความเป็นสาวพรหมจารีของ
นาง
2B และนางเป็นม่าย อายุประมาณแปด
สบิสี'ปี ผู้ซึ'งมิได้ไปจากพระวิหารเลย แต่
รับใช้พระเจ้าด้วยบรรดาการอดอาหาร
และการอธิษฐานทั)งหลาย ทั)งกลางคืน
และกลางวัน
2D และในขณะนั)นผู้หญิงคนนี) กเ็ข้ามา
ขอบพระคุณองค์พระผู้ เป็นเจ้ าเช่นกัน
และกล่าวถึงพระองค์ให้แก่พวกเขาทุกคน
ที'คอยท่าการทรงไถ่ในกรุงเยรูซาเลม็
ทั.งครอบครวักลบัไปยงัเมืองนาซาเร็ธ

2E และเมื' อโยเซฟกับมารีย์ได้กระทาํ
บรรดาสิ' งเหล่านั) นตามพระราชบัญญัติ

ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้ว พวกเขา
ก็กลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปยังนาซาเร็ธ
เมืองของพวกเขาเอง
8F และพระกุมารนั)นกไ็ด้เจริญวัยขึ) น
และเข้มแขง็ขึ) นฝ่ายจิตวิญญาณ เตม็เปี' ยม
ด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้า
สถิตอยู่บนพระองค์

พระเยซูเมื�ออายุสิบสองพรรษา
ทรงไปกรุงเยรูซาเล็ม

8# บัดนี) บิดามารดาของพระกุมารเคยไป
ยังกรุงเยรูซาเลม็ทุกปี ๆ ในงานเลี) ยงแห่ง
เทศกาลปัสกา
8/ และเมื' อพระกุมารมีพระชนมายุสิบ
สองพรรษา เขาทั)งหลายก็ขึ) นไปยังกรุง
เยรูซาเล็มตามธรรมเนียมแห่งงานเลี) ยง
นั)น
82 และเมื'อพวกเขาครบกาํหนดวันเหล่า
นั)นแล้ว ขณะที'พวกเขากาํลังกลับไป พระ
กุมารเยซูก็ยังค้างอยู่ ในกรุงเยรูซาเล็ม
และโยเซฟกับมารดาของพระองค์ก็ไม่
ทราบเรื'องนี)
88 แต่เขาทั)งสอง ซึ'งคิดว่าพระกุมารนั)น
อยู่ในหมู่คนเหล่านั)น จึงเดินทางไปได้วัน
หนึ' ง และเขาทั)งสองเสาะหาพระองค์ใน
ท่ามกลางญาติพี'น้องของพวกเขาและพวก
คนที'รู้ จักกัน
89 และเมื'อเขาทั)งสองหาพระกุมารไม่พบ
พวกเขาจึงวกกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีก
โดยเสาะหาพระองค์
8? และต่อมา หลังจากสามวันแล้ว เขาทั)ง
สองได้พบพระกุมารในพระวิหาร กาํลัง

(28) อสย D:#8 (29) สดด 8/:#F; ยน #E:/9 (2?) ยชว #E:/8
(2B) กจ /?:B; # ทธ 9:9 (2D) พคค 2:/9-/?; มก #9:82
(8F) ลก #:DF; # คร #:/8 (8#) อพย /2:#9, #B (8/) อพย /2:#8-#9 (82) อพย #/:#9
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นั'งอยู่ในท่ามกลางพวกอาจารย์ ทั)งฟัง
พวกอาจารย์ และไต่ถามคาํถามทั)งหลาย
กับพวกอาจารย์เหล่านั)นอยู่
8B และทุกคนที'ได้ยินพระกุมารกป็ระ
หลาดใจในความเข้ าใจและคาํตอบทั) ง
หลายของพระองค์
8D และเมื' อเขาทั)งสองเห็นพระองค์แล้ว
พวกเขาก็ประหลาดใจ และมารดาของ
พระองค์จึงกล่าวแก่พระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย
ทาํไมลูกจึงทาํแก่พวกเราอย่างนี)  ดูเถิด
พ่อของลูกกับแม่ เสาะหาลูกด้วยความ
เศร้าใจ”
8E และพระองค์จึงตรัสกับเขาทั)งสองว่า
“พวกท่านเสาะหาฉันทาํไม พวกท่านไม่
ทราบหรือว่า ฉันจะต้องกระทาํพระราชกิจ
ของพระบิดาของฉัน”
9F และเขาทั)งสองไม่เข้าใจถ้อยคาํนั)นซึ'ง
พระองค์กล่าวแก่พวกเขา
9# และพระองค์กล็งไปกับพวกเขา และ
มายังเมืองนาซาเร็ธ และอยู่ใต้ความปก
ครองของพวกเขา แต่มารดาของพระองค์
กเ็กบ็บรรดาถ้อยคาํเหล่านี) ไว้ในใจของตน
9/ และพระเยซูทรงจาํเริญขึ) นในด้านสติ
ปัญญา และในด้านความสูง และเป็นที'
โปรดปรานกับพระเจ้าและมนุษย์

บทที� 6
การรบัใชข้องยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ 2:#-#/; มก #:#-D)
(ยน #:?-D, #9-2?)

# บัดนี) ในปีที'สบิห้าในรัชกาลของทเิบริอัส

ซีซาร์ ปอนทิอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองแห่ง
แคว้นยูเดีย และเฮโรดเป็นเจ้าเมืองแห่ง
แคว้นกาลิลี และฟีลิปน้องชายของเฮโรด
เป็นเจ้าเมืองแห่งแคว้นอิทูเรียกับบริเวณ
แห่งแคว้นตราโคนิติส และลีซาเนียสเป็น
เจ้าเมืองแห่งแคว้นอาบีเลน
/ อันนาสกับคายาฟาสเป็นพวกมหา
ปุโรหิต เวลานั)นพระวจนะของพระเจ้ามา
ถึงยอห์นบุตรชายของเศคาริยาห์ในถิ' น
ทุรกันดาร
2 และท่านจึงเข้ามาทั'วบริเวณรอบแม่นํ)า
จอร์แดน ประกาศเรื'องบัพติศมาแห่งการ
กลับใจใหม่ เพราะการทรงยกบาปทั)ง
หลาย
8 ตามที'มีเขียนไว้แล้วในหนังสอืแห่งบรร
ดาถ้อยคาํของอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ซึ'ง
กล่าวว่า “เสียงของผูห้นึ�งที�รอ้งในถิ� นทุร
กนัดารวา่ ‘ท่านทั�งหลายจงเตรียมมรรคา
ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ จงกระทําบรรดา
หนทางของพระองค์ใหต้รงไป
5 หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมใหเ้ต็ม และ
ภู เขาและเนินทุกแห่งจะถูกทําให้ตํ�า ลง
และทางคดจะถูกทําใหเ้ป็นทางตรง และ
บรรดาทางที�ขรุขระจะถูกทําให้เป็นทาง
ราบ
6 และบรรดาเนื� อหนังจะเห็นความรอด
ของพระเจา้’”
B และท่านได้กล่าวแก่ประชาชนที'ออกมา
เพื' อจะรับบัพติศมาจากท่านว่า “โอ ชั' ว
อายุแห่งงูร้ายทั)งหลาย ใครได้เตือนพวก
เจ้าให้หนีจากพระพิโรธที'จะมาถึงนั)น

(8B) มธ B:/D (8E) มก #://; ลก 8://, 2/ (9F) มก E:2/; ลก E:89; ยน B:#9 (9#) ดนล B:/D
(9/) # ซมอ /:/?; สภษ 2:#-8 (#) มธ /B:/ (/) ลก #:#2; ยน ##:8E; กจ 8:?
(2) มธ 2:#; มก #:8; ลก #:BB (8) อสย 8F:2; มธ 2:2 (?) สดด ED:/ (B) มธ 2:B; #/:28; /2:22
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D เหตุฉะนั)นจงเกิดผลทั)งหลายให้สมกับ
การกลับใจใหม่เถิด และอย่าเริ'มที'จะ
กล่าวภายในพวกเจ้าเองว่า พวกเรามีอับ-
ราฮัมเป็นบรรพบุรุษของพวกเรา เพราะ
ข้าพเจ้ากล่าวแก่เจ้าทั)งหลายว่า พระเจ้า
ทรงฤทธิQ สามารถจะให้บุตรทั) งหลายเกิด
ขึ) นแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี) ได้
E และบัดนี) ขวานวางไว้ที' โคนต้นไม้ทั)ง
หลายแล้วด้วย ฉะนั)นต้นไม้ทุกต้นซึ' งไม่
เกิดผลดีจะต้องถูกตัดลงและถูกโยนทิ) งใน
ไฟ”
#F และประชาชนจึงถามท่านว่า “แล้ว
พวกเราจะต้องทาํประการใด”
## ท่านตอบและกล่าวแก่พวกเขาว่า “ผู้
ใดที'มีเสื) อคลุมสองตัว จงให้ผู้นั)นแบ่งกับ
คนที'ไม่มี และผู้ใดที'มีอาหาร จงให้ผู้นั)น
ทาํแบบเดียวกัน”
#/ แล้วพวกเกบ็ภาษีกม็าเพื'อจะรับบัพ-
ติศมาด้วย และกล่าวแก่ท่านว่า “อาจารย์
เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าจะต้องทาํประการใด”
#2 และท่านกล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่าเกบ็
ภาษีเกินกว่าส่วนซึ' งถูกกาํหนดไว้สาํหรับ
พวกท่าน”
#8 และพวกทหารกเ็รียกร้องจากท่านเช่น
เดียวกัน โดยกล่าวว่า “และพวกข้าพเจ้า
จะต้องทาํประการใด” และท่านกล่าวแก่
พวกเขาว่า “อย่ากดขี'ผู้ใด และอย่ากล่าว
หาผู้ใดเป็นความเทจ็ และจงพอใจกับค่า
จ้างของพวกเจ้าเถิด”
#9 และขณะที'ประชาชนกาํลังรอคอย
อย่างคาดหวัง และทุกคนกต็รึกตรองอยู่

ในใจของตนถึงยอห์นว่า ท่านเป็นพระ
คริสต์หรือไม่
#? ยอห์นจึงตอบ โดยกล่าวแก่พวกเขา
ทุกคนว่า “แท้จริง ข้าพเจ้าให้ท่านทั)ง
หลายรับบัพติศมาด้วยนํ)า แต่จะมีพระ
องค์ ผู้ หนึ' งที' ทรงมีฤทธิQ ยิ' งกว่าข้าพเจ้า
เสดจ็มา ผู้ซึ'งข้าพเจ้าไม่คู่ควรที'จะแก้สาย
ฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์นั)น
จะทรงให้ท่านทั) งหลายรับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริสทุธิQและด้วยไฟ
#B ผู้ซึ'งพลั'วของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์
ของพระองค์ และพระองค์จะทรงชาํระ
ลานข้าวของพระองค์ให้ทั'ว และจะทรง
รวบรวมข้าวสาลีไว้ในยุ้งฉางของพระองค์
แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที'ไม่รู้
ดับ”
#D และท่านประกาศคาํเตือนสติของท่าน
อีกหลายประการแก่ประชาชน
#E แต่เฮโรดเจ้าเมือง เมื'อถูกตาํหนิโดย
ยอห์นเพราะเหตุนางเฮโรเดียสภรรยาน้อง
ชายของเฮโรดชื' อฟีลิป และเพราะเหตุ
บรรดาการชั'วร้ายทั)งหมดซึ'งเฮโรดได้กระ
ทาํนั)น
/F กเ็พิ'มสิ'งนี) เหนือสิ'งสารพัด ที'เฮโรดได้
ขังยอห์นไว้ในคุก

พระเยซูทรงรบับพัติศมา
และเต็มเปี� ยมดว้ยพระวิญญาณ
(มธ 2:#2-#B; มก #:E-##)

/# บัดนี) เมื'อบรรดาคนทั)งหลายรับบัพ-
ติศมาแล้ว ต่อมา พระเยซูกท็รงรับบัพ-
ติศมาด้วย และเมื'อทรงอธิษฐานอยู่ ฟ้า

(D) / คร B:E-## (E) มธ B:#E; ลก #2:?-E (#F) ลก 2:#/; กจ /:2B-2D (##) อสย 9D:B; ลก ##:8#
(#/) มธ /#:2/; ลก B:/E (#2) ลก #E:D (#8) อพย /F:#?; /2:# (#?) มธ 2:##-#/
(#B) มคา 8:#/; มธ #2:/8-2F (#E) มธ #8:2; มก ?:#B (/#) มธ 2:#2-#B; ยน #:2/
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สวรรค์กแ็หวกออก
// และพระวิญญาณบริสุทธิQทรงรูปสัณ
ฐานดุจนกเขาเสดจ็ลงมาบนพระองค์ และ
มีเสียงหนึ' งมาจากสวรรค์ ซึ' งตรัสว่า
“ท่านเป็นบุตรที'รักของเรา เราโปรดปราน
ท่านมาก”

วงศต์ระกูลของพระเยซู
ทางมารียม์ารดาของพระองค์

/2 และพระเยซูเองทรงเริ'มมีพระชนมายุ
ประมาณสามสิบพรรษา โดยทรงเป็น
(ตามที' ถูกคิดกันในตอนนั)น) บุตรชาย
ของโยเซฟ ซึ'งเป็นบุตรชายของเฮลี
/8 ซึ' งเป็นบุตรชายของมัทธัต ซึ' งเป็น
บุตรชายของเลวี ซึ' งเป็นบุตรชายของ
เมลคี ซึ'งเป็นบุตรชายของยันนาย ซึ'งเป็น
บุตรชายของโยเซฟ
/9 ซึ'งเป็นบุตรชายของมัทธาธีอัส ซึ'งเป็น
บุตรชายของอาโมส ซึ'งเป็นบุตรชายของ
นาอูม ซึ'งเป็นบุตรชายของเอสลี ซึ'งเป็น
บุตรชายของนักกาย
/? ซึ' งเป็นบุตรชายของมาอาท ซึ' งเป็น
บุตรชายของมัทธาธีอัส ซึ' งเป็นบุตรชาย
ของเสเมอิน ซึ' งเป็นบุตรชายของโยเซฟ
ซึ'งเป็นบุตรชายของยูดาห์
/B ซึ'งเป็นบุตรชายของโยอันนา ซึ'งเป็น
บุตรชายของเรซา ซึ' งเป็นบุตรชายของ
เศรุบบาเบล ซึ' งเป็นบุตรชายของเชอัล-
ทเิอล ซึ'งเป็นบุตรชายของเนรี
/D ซึ'งเป็นบุตรชายของเมลคี ซึ'งเป็นบุตร
ชายของอัดดี ซึ' งเป็นบุตรชายของโคสัม
ซึ'งเป็นบุตรชายของเอลมาดัม ซึ'งเป็นบุตร

ชายของเอร์
/E ซึ'งเป็นบุตรชายของโยซี ซึ'งเป็นบุตร
ชายของเอลีเอเซอร์ ซึ' งเป็นบุตรชายของ
โยริม ซึ'งเป็นบุตรชายของมัทธัต ซึ'งเป็น
บุตรชายของเลวี
2F ซึ'งเป็นบุตรชายของสิเมโอน ซึ'งเป็น
บุตรชายของยูดาห์ ซึ' งเป็นบุตรชายของ
โยเซฟ ซึ'งเป็นบุตรชายของโยนาน ซึ'งเป็น
บุตรชายของเอลียาคิม
2# ซึ' งเป็นบุตรชายของเมเลอา ซึ' งเป็น
บุตรชายของเมนนัน ซึ'งเป็นบุตรชายของ
มัทตะธา ซึ' งเป็นบุตรชายของนาธัน ซึ' ง
เป็นบุตรชายของดาวิด
2/ ซึ'งเป็นบุตรชายของเจสซี ซึ'งเป็นบุตร
ชายของโอเบด ซึ'งเป็นบุตรชายของโบอาส
ซึ' งเป็นบุตรชายของสัลโมน ซึ' งเป็นบุตร
ชายของนาโชน
22 ซึ' งเป็นบุตรชายของอัมมีนาดับ ซึ' ง
เป็นบุตรชายของราม ซึ'งเป็นบุตรชายของ
เฮสโรน ซึ' งเป็นบุตรชายของเปเรศ ซึ' ง
เป็นบุตรชายของยูดาห์
28 ซึ' งเป็นบุตรชายของยาโคบ ซึ' งเป็น
บุตรชายของอิสอัค ซึ' งเป็นบุตรชายของ
อับราฮัม ซึ'งเป็นบุตรชายของเทราห์ ซึ'ง
เป็นบุตรชายของนาโฮร์
29 ซึ'งเป็นบุตรชายของเสรุก ซึ'งเป็นบุตร
ชายของเรกู ซึ' งเป็นบุตรชายของเปเลก
ซึ' งเป็นบุตรชายของเอเบอร์ ซึ' งเป็นบุตร
ชายของเชลาห์
2? ซึ'งเป็นบุตรชายของเคนัน ซึ'งเป็นบุตร
ชายของอารฟัคชาด ซึ'งเป็นบุตรชายของ

(//) สดด /:B; อสย 8/:#; มธ 2:#B; มก #:##; ลก E:29
(/2) กดว 8:2, 29, 2E, 82, 8B; มธ #2:99; ยน ?:8/ (/B) อสร /:/; 2:D
(2#) / ซมอ 9:#8; # พศด 2:9 (2/) นรธ 8:#D (28) ปฐก ##:/8 (2?) ปฐก 9:?-2/
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เชม ซึ'งเป็นบุตรชายของโนอาห์ ซึ' งเป็น
บุตรชายของลาเมค
2B ซึ'งเป็นบุตรชายของเมธูเสลาห์ ซึ'งเป็น
บุตรชายของเอโนค ซึ'งเป็นบุตรชายของ
ยาเรด ซึ' งเป็นบุตรชายของมาหะลาเลล
ซึ'งเป็นบุตรชายของเคนัน
2D ซึ' งเป็นบุตรชายของเอโนช ซึ' งเป็น
บุตรชายของเสท ซึ' งเป็นบุตรชายของ
อาดัม ซึ'งเป็นบุตรชายของพระเจ้า

บทที� 7
พระเยซูทรงถูกทดลอง

(มธ 8:#-##; มก #:#/-#2)
# และพระเยซูซึ' งเต็มเปี' ยมด้วยพระวิญ
ญาณบริสุทธิQ  ได้เสด็จกลับไปจากแม่นํ)า
จอร์แดน และทรงถูกนาํโดยพระวิญญาณ
เข้าไปในถิ'นทุรกันดาร
/ ทรงถูกทดลองโดยพญามารเป็นเวลา
สี'สบิวัน และในวันเหล่านั)นพระองค์ไม่ได้
เสวยอะไรเลย และเมื' อสิ) นสี'สิบวันแล้ว
หลังจากนั)นพระองค์ทรงหิว
2 และพญามารกล่าวแก่พระองค์ว่า “ถ้า
ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั'งก้อน
หินนี) ให้กลายเป็นอาหาร”
8 และพระเยซูทรงตอบมัน โดยตรัสว่า
“มีเขียนไว้แล้วว่า ‘มนุษยจ์ะมีชีวิตอยู่โดย
อาหารอย่างเดียวไม่ได ้ แต่โดยพระวจนะ
ทุกคําของพระเจา้’”
9 และพญามาร เมื'อนาํพระองค์ขึ) นไปบน
ภูเขาสงูลูกหนึ'งแล้ว ได้สาํแดงบรรดาราช
อาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกในช่วงเวลา
หนึ'งให้พระองค์ทอดพระเนตร

? และพญามารกล่าวแก่พระองค์ว่า “อาํ-
นาจทั)งสิ) นนี) เราจะยกให้แก่ท่าน และสง่า
ราศีของราชอาณาจักรเหล่านั)น เพราะว่า
อาํนาจนั)นได้ถูกมอบไว้แก่เราแล้ว และ
ผู้ใดก็ตามที' เราปรารถนาจะให้ เราจะให้
อาํนาจนั)นแก่ผู้นั)น
B เหตุฉะนั)น ถ้าท่านจะนมัสการเรา สิ'ง
สารพัดเหล่านั)นจะเป็นของท่าน”
D และพระเยซูทรงตอบและตรัสแก่มันว่า
“เจ้าจงถอยไปข้างหลังเรา ซาตานเอ๋ย
เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘ท่านจงนมัสการ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของท่าน และ
ท่านจงปรนนิบติัพระองค์แต่ผูเ้ดียว’”
E และมันกน็าํพระองค์มายังกรุงเยรูซา-
เล็ม และวางพระองค์บนยอดหลังคาอัน
หนึ'งของพระวิหาร และกล่าวแก่พระองค์
ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จง
ทิ) งตัวลงไปจากที'นี'เถิด
#F เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘พระองค์จะ
ทรงกาํชับเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ใน
เรื�องท่าน เพื�อใหร้กัษาท่านไว ้
11 และในมือของพวกเขา เหล่าทูต
สวรรค์จะประคองชูท่านไว ้เกรงวา่ในเวลา
หนึ�งเวลาใดท่านจะกระแทกเทา้ของท่าน
เขา้กบักอ้นหิน’”
#/ และพระเยซูตรัสตอบมันว่า “มีคาํ
กล่าวไว้ว่า ‘ท่านอย่าลองดีองค์พระผูเ้ป็น
เจา้พระเจา้ของท่าน’”
#2 และเมื' อพญามารทาํการทดลองทุก
อย่างเสร็จสิ) นแล้ว มันกล็ะพระองค์ไปชั'ว
คราว

(2D) ปฐก 9:#-/ (#) อสย ##:/; อสค 2:#/; มธ 8:#-## (/) อพย 28:/D; # พกษ #E:D
(2) มก 2:##; ยน /F:2# (8) พบญ D:2 (?) ยน #/:2#; #8:2F; วว #2:/, B (D) พบญ ?:#2; #F:/F; มธ 8:#F
(E) มธ 8:9-B (#F) สดด E#:##-#/ (#/) พบญ ?:#? (#2) ยน #8:2F; ฮบ 8:#9; ยก 8:B
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พระเยซูทรงเต็มเปี� ยมดว้ย
พระวิญญาณในแควน้กาลิลี
(มธ 8:#/-#?; มก #:#8)

#8 และพระเยซูได้เสด็จกลับไปในฤทธิQ
เดชของพระวิญญาณมายังแคว้นกาลิ ลี
และชื' อเสียงของพระองค์ก็เลื' องลือไป
ตลอดทั'วบริเวณนั)นโดยรอบ
#9 และพระองค์ทรงสั'งสอนในบรรดา
ธรรมศาลาของพวกเขา โดยได้รับการสรร
เสริญจากทุกคน

พระเยซูเสด็จกลบัไปยงั
ธรรมศาลาในเมืองนาซาเร็ธ

#? และพระองค์เสดจ็มายังเมืองนาซาเรธ็
ที'ซึ'งพระองค์ได้ทรงเจริญวัยขึ) น และตาม
ธรรมเนียมของพระองค์ พระองค์เสด็จ
เข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโต และ
ทรงยืนขึ) นเพื'อจะอ่าน
#B และหนังสือของอิสยาห์ศาสดาพยา-
กรณ์ได้ถูกส่งให้แก่พระองค์ และเมื'อพระ
องค์ทรงคลี'หนังสอืนั)นออก พระองค์กพ็บ
สถานที'ที'เขียนไว้ว่า
18 ‘พระวิญญาณขององค์พระผูเ้ป็นเจา้
สถิตอยู่บนขา้พเจา้ เพราะว่าพระองค์ได้
ทรงเจิมตั�งขา้พเจา้ไวใ้ห้ประกาศข่าวประ
เสริฐแก่คนยากจน พระองค์ไดท้รงส่งขา้พ
เจา้มาใหร้กัษาคนที�ชอกชํ �าระกาํใจ ใหร้อ้ง
ประกาศการช่วยให้พ้นแก่บรรดาเชลย
และการไดร้ับการมองเห็นคืนมาแก่คนตา
บอด ให้ปล่อยคนทั�งหลายที�ฟกชํ �าใหไ้ด ้
รบัเสรีภาพ
19 เพื�อประกาศปีแห่งความโปรดปราน

ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้’
/F และพระองค์ทรงม้วนหนังสอืนั)น และ
พระองค์ส่งหนังสือนั)นคืนให้แก่เจ้าหน้าที'
และทรงนั'งลง และตาของพวกเขาทุกคน
ที'อยู่ในธรรมศาลากเ็พ่งดูที'พระองค์
/# และพระองค์จึงเริ'มตรัสแก่พวกเขาว่า
“ในวันนี) พระคัมภี ร์ตอนนี) ก็สาํเร็จในหู
ของท่านทั)งหลาย”
// และทุกคนเป็นพยานรับรองพระองค์
และประหลาดใจด้วยบรรดาคาํอันประ-
กอบด้วยพระคุณซึ'งออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ และเขาทั)งหลายกล่าวว่า
“คนนี) เป็นบุตรชายของโยเซฟมิใช่หรือ”
/2 และพระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า
“ท่านทั)งหลายจะกล่าวคาํสุภาษิตข้อนี) แก่
เราเป็นแน่ว่า ‘หมอเอ๋ย จงรักษาตัวเอง
เถิด สิ'งใดกต็ามที'พวกเราได้ยินว่าได้ถูก
กระทาํในเมืองคาเปอรนาอุม จงกระทาํใน
บ้านเมืองของท่านที'นี'ด้วย’”
/8 และพระองค์ตรัสว่า “เรากล่าวความ
จริงแก่ท่านทั)งหลายว่า ไม่มีศาสดาพยา-
กรณ์คนใดที' ได้ รั บการยอมรับในบ้ าน
เมืองของตนเอง
/9 แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั)งหลาย
ว่า มีหญิงม่ายหลายคนในอิสราเอลในวัน
เวลาของเอลียาห์ เมื' อฟ้าสวรรค์ถูกปิด
เสียเป็นเวลาสามปีกับหกเดือน เมื' อเกิด
การกันดารอาหารใหญ่ทั'วทั)งแผ่นดิน
/? แต่เอลียาห์มิได้ถูกส่งไปยังหญิงม่าย
คนใด เว้นแต่ไปยังบ้านศาเรฟัท นคร
หนึ'งในแคว้นไซดอน ไปยังหญิงคนหนึ'งที'

(#8) มธ 8:#/, /8; ยน 8:82 (#9) อสย 9/:#2; มธ 8:/2
(#?) มธ /:/2; มก #:/# (#D) อสย ?#:#-/; ดนล E:/8 (/#) มธ #://; กจ #2:/E
(//) สดด 89:/ (/2) มธ 8:#2 (/8) มธ #2:9B; มก ?:8 (/9) # พกษ #B:E; ยก 9:#B
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เป็นหญิงม่าย
/B และมีคนโรคเรื) อนหลายคนในอิสรา-
เอลในวันเวลาของเอลีชาศาสดาพยากรณ์
แต่ไม่มีผู้ใดในพวกเขาที' ได้รับการรักษา
ให้หายสะอาด เว้นแต่นาอามานชาว
ซีเรีย”
/D และพวกเขาทุกคนในธรรมศาลา เมื'อ
พวกเขาได้ยินสิ'งเหล่านี)  ก็เต็มไปด้วย
ความโกรธเคือง
/E และลุกขึ) น และผลักพระองค์ออกไป
จากนคร และพาพระองค์ไปยังขอบหน้า
ผาของเนินเขาที'นครของพวกเขาถูกตั)งอยู่
บนนั)น เพื'อพวกเขาจะโยนพระองค์ลงไป
2F แต่พระองค์ซึ' งดาํเนินผ่านไปในท่าม
กลางพวกเขา กเ็สดจ็ไปตามทางของพระ
องค์

พระเยซูทรงขบัพวกผีออก
ในเมืองคาเปอรนาอุม

(มก #:/2-/?)
2# และพระองค์เสด็จลงมายังเมืองคา-
เปอรนาอุม นครหนึ' งแห่งแคว้นกาลิลี
และได้สั'งสอนเขาทั)งหลายทุกวันสะบาโต
2/ และคนทั)งหลายกป็ระหลาดใจด้วย
หลักคาํสอนของพระองค์ เพราะคาํของ
พระองค์ประกอบด้วยฤทธิQเดช
22 และในธรรมศาลามีชายคนหนึ'ง ซึ'งมี
ผีโสโครกตนหนึ' งเข้าสิง และร้องออกมา
ด้วยเสยีงดัง
28 โดยกล่าวว่า “ปล่อยพวกเราไว้แต่ลาํ-
พังเถิด พวกเราเกี'ยวข้องอะไรกับท่านเล่า
ท่าน พระเยซูแห่งนาซาเรธ็ ท่านมาเพื'อจะ

ทาํลายพวกเราหรือ ข้ารู้ ว่าท่านเป็นผู้ใด
คือองค์บริสทุธิQของพระเจ้า”
29 และพระเยซูตรัสห้ามมัน โดยตรัสว่า
“เจ้าจงนิ'งเสยี และออกมาจากเขาซิ” และ
เมื' อผีนั) นได้ทาํให้เขาล้มลงในท่ามกลาง
แล้ว มันกอ็อกมาจากเขา และมิได้ทาํอัน-
ตรายเขาเลย
2? และพวกเขาทุกคนกป็ระหลาดใจ และ
พูดกันในท่ามกลางพวกเขาเอง โดยกล่าว
ว่า “คาํนี) เป็นอะไรหนอ เพราะว่าท่านสั'ง
ผี โสโครกทั) งหลายด้วยสิทธิอาํนาจและ
ฤทธิQเดช และพวกมันกอ็อกมา”
2B และชื'อเสยีงของพระองค์กเ็ลื'องลือไป
ในสถานที'ทุกแห่งของบริเวณที'อยู่รอบนั)น

พระเยซูทรงประกาศและรกัษา
คนเจ็บป่วยใหห้าย

(มธ D:#8-#B)
(มก #:/E-2D)

2D และพระองค์ทรงลุกขึ) นออกไปจาก
ธรรมศาลา และเสด็จเข้าไปในบ้านของ
ซีโมน และแม่ยายของซีโมนป่วยเป็นไข้
หนัก และเขาทั)งหลายอ้อนวอนพระองค์
เพื'อนาง
2E และพระองค์ทรงยืนอยู่เหนือนาง และ
ทรงห้ามไข้ และไข้นั)นก็ออกไปจากนาง
และในทันใดนั) นนางก็ลุกขึ) นและปรน-
นิบัติเขาทั)งหลาย
8F บัดนี) เมื'อดวงอาทติย์กาํลังตกดิน พวก
เขาทุกคนที'มีคนป่วยเป็นโรคต่าง ๆ กพ็า
พวกเขามาหาพระองค์ และพระองค์ทรง
วางพระหัตถ์ของพระองค์บนพวกเขาทุก

(/B) / พกษ 9:# (/D) ลก ?:## (/E) ลก #B:/9 (2F) ยน D:9E (2#) มธ 8:#2; มก #:/#
(2/) มธ B:/D-/E; ลก 8:2? (22) มก #:/2 (28) สดด #?:#F; อสย 8E:B; ดนล E:/8
(2D) มธ D:#8; มก #:/E (2E) ลก D:/8 (8F) มธ D:#?; มก #:2/
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คน และทรงรักษาพวกเขาให้หาย
8# และผีหลายตนกอ็อกมาจากคนหลาย
คนด้วย โดยร้องออก และกล่าวว่า “ท่าน
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า” และ
พระองค์โดยทรงห้ามพวกมัน ไม่ทรงอนุ-
ญาตให้พวกมันพูด เพราะว่าพวกมัน
ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์
8/ และเมื' อสว่างแล้ว พระองค์ก็เสด็จ
ออกไป และเสด็จเข้าไปในถิ'นทุรกันดาร
และประชาชนแสวงหาพระองค์ และมาหา
พระองค์ และหน่วงเหนี'ยวพระองค์ไว้
เพื'อพระองค์จะไม่เสดจ็ไปจากพวกเขา
82 และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า
“เราต้องประกาศอาณาจักรของพระเจ้า
แก่นครอื'น ๆ เช่นกัน ด้วยว่าเพราะเหตุนี)
เองเราจึงถูกส่งมา”
88 และพระองค์ทรงประกาศในธรรม-
ศาลาทั)งหลายแห่งแคว้นกาลิลี

บทที� 9
การจับปลาอย่างมหศัจรรย์

ทรงเรียกเปโตร
# และต่อมาขณะที'ประชาชนกาํลังเบียด
เสียดพระองค์ เพื' อจะฟังพระวจนะของ
พระเจ้า พระองค์ประทับยืนอยู่ข้างทะเล
สาบเยนเนซาเรท
/ และทอดพระเนตรเห็นเรือสองลาํจอด
อยู่ข้างทะเลสาบนั)น แต่พวกชาวประมงได้
ขึ) นจากเรือเหล่านั)นแล้ว และกาํลังซักอวน
ทั)งหลายของพวกเขาอยู่
2 และพระองค์จึงเสดจ็ลงเรือลาํหนึ'ง ซึ'ง
เป็นของซีโมน และทรงขอเขาให้เขาถอย

ไปจากฝั'งหน่อยหนึ' ง และพระองค์ประ
ทับนั'งลง และทรงสั'งสอนประชาชนจาก
เรือลาํนั)น
8 บัดนี) เมื' อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว
พระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า “จงออกเรือไป
ที'นํ)าลึก และหย่อนอวนทั)งหลายของพวก
ท่านลงเพื'อจับปลา”
9 และซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า “พระ
อาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั)งหลายทอด
อวนตลอดทั)งคืนแล้ว และไม่ได้อะไรเลย
แต่อย่างไรก็ตามตามพระดาํรัสของพระ
องค์ข้าพระองค์จะหย่อนอวนนี) ลง”
? และเมื'อพวกเขากระทาํสิ'งนี) แล้ว พวก
เขากล้็อมปลาไว้เป็นอันมาก และอวนนั)น
ของพวกเขาขาด
B และพวกเขาจึงทาํไม้ทาํมือแก่พวกผู้
ร่วมงานของพวกเขา ซึ' งอยู่ในเรืออีกลาํ
หนึ' งว่า คนเหล่านั)นควรมาและช่วยพวก
เขา และคนเหล่านั)นกม็า และทาํให้เรือทั)ง
สองลาํนั)นเตม็ จนกระทั'งเรือเหล่านั)นเริ'ม
จมลง
D เมื'อซีโมนเปโตรเห็นดังนั)น เขากก็ราบ
ลงที'พระชานุของพระเยซู โดยทูลว่า “ขอ
เสด็จไปจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้า
พระองค์เป็นคนบาป โอ พระองค์เจ้าข้า”
E เพราะว่าเขาประหลาดใจ และทุกคนที'
อยู่กับเขา ด้วยปลาเป็นอันมากซึ'งพวกเขา
จับได้นั)น
#F และยากอบและยอห์นบุตรชายทั)งสอง
ของเศเบดี ซึ' งเป็นพวกผู้ร่วมงานกับ
ซีโมนกป็ระหลาดใจเหมือนกัน และพระ

(8#) มก #:/9; ลก 8:28; กจ D:B (8/) มก #:29-2D; ลก E:#F (82) มก #:#8; ยน E:8
(88) มธ 8:/2; มก #:2E (#) มธ 8:#D; มก #:#?; ยน #:8F-8/ (2) ยน D:/ (8) ยน /#:?
(9) สดด 22:E; ยน /#:2 (D) / ซมอ ?:E; # พกษ #B:#D (E) มก 9:8/; #F:/8, /? (#F) มธ 8:#E; มก #:#B
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เยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตั)งแต่
นี) ไปท่านจะจับคน”
## และเมื' อพวกเขานาํเรือเหล่านั)นของ
พวกเขามาถึงฝั'งแล้ว พวกเขาก็ละทิ) งสิ'ง
สารพัด และตามพระองค์ไป

พระเยซูทรงรกัษา
ชายโรคเรื. อนใหห้าย

(มธ D:/-8; มก #:8F-88)
#/ และต่อมาเมื'อพระองค์ทรงอยู่ในนคร
แห่งหนึ'ง ดูเถิด มีคนเป็นโรคเรื) อนเต็ม
ทั)งตัว ผู้ซึ'งเมื'อเห็นพระเยซูกซ็บหน้าของ
เขาลงถึงดิน และอ้อนวอนพระองค์ โดย
ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์จะ
โปรด พระองค์ทรงฤทธิQสามารถทาํให้ข้า
พระองค์สะอาดได้”
#2 และพระองค์ทรงยื'นพระหัตถ์ของพระ
องค์ออก และถูกต้องเขา โดยตรัสว่า “เรา
พอใจแล้ว ท่านจงสะอาดเถิด” และในทนั
ใดนั)นโรคเรื) อนนั)นกไ็ปจากเขา
#8 และพระองค์ทรงกาํชับเขาไม่ให้บอก
ผู้ใดเลย เว้นแต่ว่า “จงไปเถิด และแสดง
ตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครื'องบูชาสาํหรับ
การชาํระของท่าน ตามที' โมเสสได้สั'งไว้
เพื'อเป็นพยานต่อคนทั)งหลาย”
#9 แต่ชื'อเสยีงของพระองค์ยิ'งเลื'องลือไป
โดยรอบ และประชาชนเป็นอันมากมา
ชุมนุมกันเพื' อจะฟัง และเพื' อจะรับการ
รักษาให้หายโดยพระองค์จากความเจบ็ไข้
ต่าง ๆ ของพวกเขา
#? และพระองค์ทรงปลีกตัวออกไป เข้า
ไปยังถิ'นทุรกันดาร และทรงอธิษฐาน

ทรงรกัษาคนอมัพาตใหห้าย
(มธ E:/-D; มก /:#-#/)

#B และต่อมาวันหนึ'ง ขณะที'พระองค์ทรง
สั'งสอนอยู่ พวกฟาริสีและพวกธรรม-
าจารย์แห่งพระราชบัญญัตินั' งอยู่ข้าง ๆ
มีผู้ซึ'งมาจากทุกเมืองในแคว้นกาลิลี และ
แคว้นยูเดีย และกรุงเยรูซาเลม็ และฤทธิQ
เดชขององค์พระผู้ เป็นเจ้าก็สถิตอยู่เพื' อ
จะรักษาพวกเขาให้หาย
#D และดูเถิด พวกผู้ชายหามชายคนหนึ'ง
ซึ'งเป็นอัมพาตมาบนที'นอน และพวกเขา
หาช่องที'จะพาคนนั)นเข้ามา และวางคน
นั)นตรงพระพักตร์พระองค์
#E และเมื' อพวกเขาไม่สามารถหาทางที'
พวกเขาจะนาํคนนั)นเข้ามาเพราะเหตุประ
ชาชน พวกเขาจึงขึ) นไปบนดาดฟ้าบ้าน
และหย่อนคนนั)นลงมาตามช่องกระเบื) อง
พร้อมกับที'นอนของเขา เข้ามาวางตรง
กลางนั)นตรงพระพักตร์พระเยซู
/F และเมื' อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
ความเชื'อของพวกเขา พระองค์จึงตรัสกับ
คนอัมพาตว่า “บุรุษเอ๋ย บาปทั)งหลาย
ของเจ้าได้รับการอภัยให้เจ้าแล้ว”
/# และพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสี
เริ'มให้เหตุผลกัน โดยกล่าวว่า “คนนี) ซึ'ง
พูดบรรดาคาํหมิ' นประมาทเป็นผู้ ใดเล่า
ผู้ ใดสามารถยกบาปทั) งหลายได้เว้นแต่
พระเจ้าเท่านั)น”
// แต่เมื' อพระเยซูทรงรับรู้ ความคิดทั)ง
หลายของพวกเขา พระองค์จึงตรัสตอบ
พวกเขาว่า “พวกท่านกาํลังให้เหตุผลถึง

(##) มธ 8:/F; มก #:#D; ลก E:9E (#/) ลนต #2:#8; มธ D:/-8 (#2) มธ /F:28; ลก D:88
(#8) ลนต #2:#; มธ D:8 (#9) มก #:89; มธ 8:/9 (#?) มธ #8:/2; มก #:29; ลก ?:#/ (#D) มธ E:/-D; มก /:2
(#E) มธ #9:2F (/#) สดด 2/:9; อสย 82:/9; มธ E:2; มก /:? (//) ลก E:8B; ยน /:/9
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เรื'องอะไรในใจของพวกท่านเล่า
/2 ที'จะกล่าวว่า ‘บาปทั)งหลายของเจ้าได้
รับการอภัยให้เจ้าแล้ว’ หรือที'จะกล่าวว่า
‘จงลุกขึ) นและเดินไปเถิด’ นั)น อันไหนจะ
ง่ายกว่ากัน
/8 แต่เพื' อท่านทั) งหลายจะได้ทราบว่า
บุตรมนุษย์มีฤทธิQอาํนาจบนแผ่นดินโลกที'
จะโปรดยกบาปทั)งหลายได้” (พระองค์
ตรัสกับคนอัมพาตว่า) “เรากล่าวแก่เจ้า
ว่า จงลุกขึ) น และยกที'นอนของเจ้า และ
เข้าไปในบ้านของเจ้าเถิด”
/9 และในทนัใดนั)น เขาได้ลุกขึ) นต่อหน้า
คนทั)งปวง และยกที'นอนซึ'งเขาได้นอนนั)น
และจากไปยังบ้านของตนเอง โดยถวาย
สง่าราศีแด่พระเจ้า
/? และพวกเขาทุกคนกป็ระหลาดใจ และ
พวกเขาได้ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า และ
เตม็ไปด้วยความกลัว โดยกล่าวว่า “พวก
เราได้เห็นบรรดาสิ' งแปลกประหลาดวัน
นี) ”

ทรงเรียกเลวี
(มธ E:E; มก /:#2-#8)

/B และหลังจากสิ'งเหล่านี) พระองค์ได้
เสด็จออกไป และทอดพระเนตรเห็นคน
เก็บภาษีคนหนึ' ง ชื' อเลวี กาํลังนั'งอยู่ที'
ด่านเกบ็ภาษี และพระองค์ตรัสกับเขาว่า
“จงตามเรามาเถิด”
/D และเขากล็ะทิ) งสิ'งสารพัด ลุกขึ) น และ
ตามพระองค์ไป
/E และเลวีได้จัดให้มีการเลี) ยงใหญ่สาํ-
หรับพระองค์ในบ้านของตนเอง และมี

พวกคนเก็บภาษีและคนอื'น ๆ จาํนวน
มากที'มาเอนกายลงกับพวกเขา
2F แต่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี
ของพวกเขาบ่นต่อว่าพวกสาวกของพระ
องค์ โดยกล่าวว่า “ทาํไมพวกท่านจึงกิน
และดื' มร่วมกับพวกคนเก็บภาษีและพวก
คนบาปเล่า”
2# และพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า
“บรรดาคนปกติไม่ต้องการหมอ เว้นแต่
คนทั)งหลายที'เจบ็ป่วย
2/ เรามิได้มาเพื' อจะเรียกคนชอบธรรม
แต่บรรดาคนบาปให้มาสู่การกลับใจเสีย
ใหม่”
22 และพวกเขากล่าวแก่พระองค์ว่า “ทาํ
ไมพวกสาวกของยอห์นอดอาหารบ่อย ๆ
และทาํการอธิษฐานต่าง ๆ และพวกสาวก
ของพวกฟาริสีกท็าํเช่นกัน แต่พวกสาวก
ของท่านกินและดื'ม”
28 และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “พวก
ท่านจะทาํให้บรรดาสหายของเจ้าบ่าวอด
อาหาร ขณะที' เจ้าบ่าวอยู่กับพวกเขาได้
หรือ
29 แต่วันเหล่านั)นจะมาถึงเมื'อเจ้าบ่าวจะ
ต้องถูกพรากไปจากพวกเขา และเมื'อนั)น
พวกเขาจะอดอาหารในวันเหล่านั)น”

คําอุปมาเกี�ยวกบัเสื. อผา้และถุงหนงั
(มธ E:#?-#B; มก /:/#-//)

2? และพระองค์ตรัสคาํอุปมาข้อหนึ'งแก่
พวกเขาด้วยว่า “ไม่มีผู้ใดเอาชิ) นผ้าจาก
เสื) อใหม่มาปะเสื) อเก่า ถ้ามิฉะนั)นแล้วทั)ง
เสื) อใหม่นั)นจะขาดเสยีไป และชิ) นผ้าที'เอา

(/8) มก /:##; ลก B:#8 (/9) ลก #B:#9, #D; กจ 2:D (/?) ลก #:?9; B:#? (/B) มธ E:E-#B; มก /:#2-//
(/D) มธ 8://; #E:/B; มก #F:/D (/E) มธ E:E; มก /:#9 (2F) มธ ##:#E; ลก #9:/; กจ /2:E
(2/) มธ E:#2; # ทธ #:#9 (22) มธ E:#8; มก /:#D; ลก B:22 (28) ยน 2:/E (2?) มธ E:#?-#B; มก /:/#-//
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มาจากเสื)อใหม่นั)นกจ็ะไม่เข้ากับเสื)อเก่า
2B และไม่มีผู้ใดเอานํ)าองุ่นใหม่มาใส่ใน
บรรดาถุงหนังเก่า มิฉะนั)นนํ)าองุ่นใหม่จะ
ทาํให้ถุงหนังเหล่านั)นระเบิด และนํ)าองุ่น
นั)นจะหกออกมา และถุงหนังเหล่านั)นกจ็ะ
เสยีไป
2D แต่นํ)าองุ่นใหม่ต้องใส่ในบรรดาถุง
หนังใหม่ และทั)งสองกถู็กเกบ็รักษาไว้ได้
2E ไม่มีผู้ใดเมื'อดื'มนํ)าองุ่นเก่าแล้ว ปรา-
รถนานํ)าองุ่นใหม่ทันทีด้วย เพราะเขา
กล่าวว่า ‘ของเก่านั)นกด็ีกว่า’”

บทที� :
พระเยซูเป็นเจา้เป็นใหญ่

แห่งวนัสะบาโต
(มธ #/:#-D; มก /:/2-/D)

# และต่อมา ในวันสะบาโตที'สอง หลัง
จากวันแรกนั)น พระองค์เสด็จผ่านไปใน
บรรดาทุ่งธัญพืช และพวกสาวกของพระ
องค์กเ็ดด็ธัญพืชทั)งหลาย และกิน โดยขยี)
พวกมันในมือของตน
/ และบางคนในพวกฟาริสีกล่าวแก่พวก
เขาว่า “ทาํไมพวกท่านจึงทาํสิ'งซึ'งผิดพระ
ราชบัญญัติที' จะกระทาํในวันสะบาโตทั) ง
หลาย”
2 และพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “ท่าน
ทั) งหลายยังไม่ได้อ่านแม้แต่เรื' องนี) หรือ
ซึ' งดาวิดได้กระทาํเมื' อท่านเองหิว และ
พรรคพวกซึ'งอยู่กับท่าน
8 ท่านได้เข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
และได้เอามาและรับประทานขนมปังหน้า
พระพักตร์ และส่งให้พรรคพวกที'อยู่กับ

ท่านด้วย ซึ' งผิดพระราชบัญญัติที'จะรับ
ประทาน เว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั)น”
9 และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “บุตร
มนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่แห่งวันสะบาโต
ด้วย”

ทรงรกัษาชายมือลีบ
ใหห้าย

(มธ #/:E-#8; มก 2:#-?)
? และต่อมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ'งเช่น
กัน พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา
และสั'งสอน และที' นั'น มีชายคนหนึ' งซึ' ง
มือขวาของเขาลีบ
B และพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสคีอย
ดูพระองค์ว่า พระองค์จะทรงรักษาในวัน
สะบาโตหรือไม่ เพื' อพวกเขาจะหาเหตุ
ฟ้องพระองค์ได้
D แต่พระองค์ทรงทราบความคิดทั)งหลาย
ของพวกเขา และตรัสแก่คนซึ' งมีมือลีบ
นั)นว่า “จงลุกขึ) น และมายืนข้างหน้าใน
ตรงกลางนี) ” และเขากลุ็กขึ) นและออกมา
ยืนข้างหน้า
E แล้วพระเยซูตรัสกับเขาทั)งหลายว่า
“เราจะถามท่านทั)งหลายสกัสิ'งหนึ'ง ในวัน
สะบาโตทั)งหลายเป็นการถูกต้องตามพระ
ราชบัญญัติหรือไม่ที'จะทาํการดี หรือที'จะ
ทาํการชั'วร้าย ที'จะช่วยชีวิต หรือที'จะทาํ
ลายชีวิตเสยี”
#F และเมื' อทอดพระเนตรดูพวกเขาทุก
คนโดยรอบ พระองค์ตรัสกับชายคนนั)น
ว่า “จงเหยียดมือของท่านออกเถิด” และ
เขาก็กระทาํดังนั)น และมือของเขากห็าย

(#) มธ #/:#-D; มก /:/2-/D (/) อพย /F:#F (2) # ซมอ /#:?
(8) ลนต /8:E (?) มธ #/:E-#8; มก 2:#-?; ลก #2:#8
(B) ลก #2:#8; #8:# (D) มธ E:?; ยน /:/8 (E) ยน B:/2

 42_luk.pub 
 page 18

 Thursday, May 25, 2023 11:43 



หน้า 2432ลูกา ?

เป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ'ง
## และคนเหล่านั)นเต็มไปด้วยความ
เดือดดาล และปรึกษาซึ' งกันและกันว่า
พวกเขาจะกระทาํอะไรแก่พระเยซูได้

ทรงเลือกอคัรทูต
สิบสองคน

(มธ #F:/-8; มก 2:#2-#E)
#/ และต่อมาในวันเหล่านั)น พระองค์
เสด็จออกไปยังภูเขาลูกหนึ' งเพื' อจะอธิษ
ฐาน และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดคืน
#2 และเมื'อสว่างแล้ว พระองค์ทรงเรียก
พวกสาวกของพระองค์ มาหาพระองค์
และจากพวกเขาพระองค์ทรงเลือกสบิสอง
คน ผู้ซึ' งพระองค์ทรงตั) งชื' อด้วยว่าเหล่า
อัครทูต
#8 คือซีโมน (ผู้ที'พระองค์ทรงให้ชื'อว่า
เปโตรด้วย) และอันดรูว์น้องชายของ
เปโตร ยากอบและยอห์น ฟีลิปและ
บารโธโลมิว
#9 มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตรชายของ
อัลเฟอัส และซีโมนที'ถูกเรียกว่า เศโลเท
#? และยูดาสน้องชายของยากอบ และ
ยูดาสอิสคาริโอท ผู้ซึ'งเป็นผู้ทรยศด้วย
#B และพระองค์เสดจ็ลงมาพร้อมกับพวก
เขา และประทับยืน ณ ที'ราบแห่งหนึ' ง
และพวกสาวกของพระองค์ และประชา-
ชนเป็นอันมากซึ' งออกมาจากทั' วแคว้น
ยูเดีย และกรุงเยรูซาเล็ม และจากชาย
ทะเลแห่งเมืองไทระและเมืองไซดอน ผู้
ซึ'งมาเพื'อจะฟังพระองค์ และเพื'อรับการ
รักษาโรคต่าง ๆ ของพวกเขาให้หาย

#D และบรรดาคนที' ถูกรบกวนด้วยเหล่า
ผีโสโครก และพวกเขาได้รับการรักษาให้
หาย
#E และประชาชนทั)งหมดกพ็ยายามที'จะ
ถูกต้องพระองค์ เพราะว่ามีฤทธิQซ่านออก
จากพระองค์ และได้รักษาพวกเขาให้หาย
ทุกคน

พรอนัเปี� ยมลน้
(มธ 9:/-#/)

/F และพระองค์ทรงแหงนพระเนตรของ
พระองค์ขึ) นดูพวกสาวกของพระองค์ และ
ตรัสว่า “ท่านทั)งหลายที' เป็นคนยากจน
ย่อมได้รับพร ด้วยว่าอาณาจักรของพระ
เจ้าเป็นของพวกท่าน
/# ท่านทั)งหลายที'หิวเวลานี) ย่อมได้รับพร
ด้วยว่าพวกท่านจะได้อิ'มบริบูรณ์ ท่านทั)ง
หลายที'ร้องไห้เวลานี) ย่อมได้รับพร เพราะ
ว่าพวกท่านจะได้หัวเราะ
// ท่านทั)งหลายย่อมได้รับพรเมื'อคนทั)ง
หลายจะเกลียดชังพวกท่าน และเมื'อพวก
เขาจะแยกท่านทั) งหลายให้ออกจากพวก
เขา และจะตาํหนิพวกท่าน และว่ากล่าว
ชื' อของพวกท่านว่าชั' วร้าย เพราะเห็นแก่
บุตรมนุษย์
/2 ในวันนั)นท่านทั)งหลายจงปีติยินดี และ
เต้นโลดด้วยความชื' นบาน เพราะดูเถิด
บาํเหนจ็ของท่านทั)งหลายในสวรรค์กใ็หญ่
ยิ'ง เพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้
กระทาํอย่างนั) นแก่พวกศาสดาพยากรณ์
เหมือนกัน
/8 แต่วิบัติแก่เจ้าทั)งหลายที'มั'งมี เพราะ

(#/) มธ #8:/2; มก #:29; ลก 9:#?; E:#D; ##:# (#2) มธ #F:#; ยน ?:BF (#8) ยน #:8/
(#?) ลก //:2-?; ยด #:# (#B) มธ 8:/9; มก 2:B-D (#E) มธ E:/# (/F) มธ 9:2; ลก ?:/F
(/#) สดด #/?:9; อสย 99:# (//) มธ 9:## (/2) มธ 9:#/ (/8) อมส ?:#; มธ ?:/
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ว่าพวกเจ้าได้รับการประเล้าประโลมของ
พวกเจ้าแล้ว
/9 วิบัติแก่เจ้าทั)งหลายที'อิ'มบริบูรณ์แล้ว
เพราะว่าพวกเจ้าจะหิว วิบัติแก่เจ้าทั)ง
หลายที'หัวเราะเวลานี)  เพราะว่าพวกเจ้าจะ
โศกเศร้าและร้องไห้
/? วิบัติแก่เจ้าทั)งหลายเมื'อมนุษย์ทุกคน
จะพูดถึงพวกเจ้าในแง่ดี เพราะบรรพบุรุษ
ของพวกเขาได้กระทาํอย่างนั) นแก่พวก
ศาสดาพยากรณ์เทจ็
/B แต่เรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายซึ'งกาํลัง
ฟังอยู่ว่า จงรักบรรดาศัตรูของพวกท่าน
จงทาํดีแก่คนเหล่านั) นที' เกลียดชังพวก
ท่าน
/D จงอวยพรคนเหล่านั)นที'สาปแช่งพวก
ท่าน และจงอธิษฐานเพื' อคนเหล่านั)นซึ' ง
ปฏิบัติต่อพวกท่านอย่างเหยียดหยาม
/E และสาํหรับผู้ที'ตบท่านที'แก้มข้างหนึ'ง
จงหันแก้มอีกข้างนั)นให้ด้วย และผู้ที'เอา
เสื)อคลุมของท่านไป อย่าห้ามเอาเสื)อของ
ท่านไปด้วย
2F จงยกให้แก่ทุกคนที'ขอจากท่าน และ
สาํหรับคนที'ริบเอาบรรดาสิ'งของของท่าน
ไป อย่าทวงเอาสิ'งของเหล่านั)นคืนมาอีก
2# และท่านทั)งหลายปรารถนาให้มนุษย์
ทาํแก่พวกท่านอย่างไร พวกท่านจงกระ
ทาํอย่างนั)นแก่พวกเขาเหมือนกัน
2/ เพราะว่าถ้าท่านทั)งหลายรักคนเหล่า
นั)นซึ'งรักพวกท่าน พวกท่านจะได้การขอบ
คุณอะไรเล่า ด้วยว่าพวกคนบาปกยั็งรัก
คนเหล่านั)นที'รักพวกเขาด้วย

22 และถ้าท่านทั)งหลายทาํดีแก่คนเหล่า
นั)นที'ทาํดีแก่พวกท่าน พวกท่านจะได้การ
ขอบคุณอะไรเล่า ด้วยว่าพวกคนบาปก็
กระทาํแบบเดียวกันด้วย
28 และถ้าท่านทั)งหลายให้ยืมเฉพาะแต่
คนเหล่านั) นซึ' งพวกท่านหวังจะได้คืนอีก
พวกท่านจะได้การขอบคุณอะไรเล่า ด้วย
ว่าพวกคนบาปกยั็งให้คนบาปทั)งหลายยืม
เพื'อจะได้รับคืนอีกเท่ากัน
29 แต่ท่านทั)งหลายจงรักบรรดาศัตรูของ
พวกท่าน และทาํการดี และจงให้ยืม โดย
ไม่หวังที'จะได้คืนอีก และบาํเหน็จของ
พวกท่านจะใหญ่ยิ'ง และพวกท่านจะเป็น
บุตรทั)งหลายของพระองค์ผู้สงูสดุ ด้วยว่า
พระองค์ทรงกรุณาแก่คนอกตัญ^ูและแก่
คนชั'วร้าย
2? เหตุฉะนั)น ท่านทั)งหลายจงมีความ
เมตตา เหมือนอย่างพระบิดาของพวก
ท่านมีพระทยัเมตตาด้วย
2B อย่ากล่าวโทษ และท่านทั)งหลายจะไม่
ถูกกล่าวโทษ อย่าปรับโทษ และท่านทั)ง
หลายจะไม่ถูกปรับโทษ จงยกโทษให้ และ
ท่านทั)งหลายจะได้รับการอภัยโทษ
2D จงให้ และจะประทานสิ'งนั)นให้แก่
พวกท่าน ตวงด้วยทะนานถ้วน กดลงให้
แน่น ยัดสั'นลง และเขย่าเข้าด้วยกัน และ
พูนล้นใส่ให้ มนุษย์จะให้ไว้ในทรวงอก
ของพวกท่าน ด้วยว่าพวกท่านจะตวงให้
ด้วยทะนานอันใด สิ'งนั)นจะถูกตวงให้พวก
ท่านด้วยทะนานอันนั)นอีก”
2E และพระองค์ตรัสเป็นคาํอุปมาแก่เขา

(/9) สภษ #8:#2; อสย ?9:#2 (/?) ยน #9:#E; # ยน 8:9 (/B) อพย /2:8; สภษ /9:/# (/D) ลก /2:/8
(/E) มธ 9:2E-8/ (2F) พบญ #9:B-D (2#) มธ B:#/ (2/) มธ 9:89 (28) มธ 9:8/ (29) ลนต /9:29-2B
(2?) มธ 9:8D; อฟ 8:2/ (2B) มธ B:#-9 (2D) สดด BE:#/ (2E) มธ #9:#8; รม /:#E
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ทั)งหลายว่า “คนตาบอดจะนาํทางคนตา
บอดได้หรือ เขาทั)งสองจะไม่ตกลงไปใน
คูนํ)าหรือ
8F สาวกไม่ใหญ่กว่าอาจารย์ของตน แต่
ทุกคนที' ดีพร้อมจะเป็นเหมือนอาจารย์
ของเขา
8# และทาํไมท่านมองดูผงที'อยู่ในตาพี'
น้องของท่าน แต่ไม่รับรู้ ไม้ทั)งท่อนที'อยู่
ในตาของท่านเอง
8/ ท่านจะกล่าวแก่พี' น้องของท่านได้
อย่างไรว่า ‘พี'น้องเอ๋ย จงให้ข้าเขี'ยผงออก
จากตาของเจ้าเถิด’ เมื'อท่านเองยังไม่เห็น
ไม้ทั)งท่อนที'อยู่ในตาของท่านเอง ท่านคน
หน้าซื'อใจคด จงชักไม้ทั)งท่อนออกจากตา
ของท่านก่อน และท่านจึงจะเห็นได้ถนัด
เพื' อจะเขี' ยผงออกจากตาพี' น้องของท่าน
ได้
82 ด้วยว่าต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้
และต้นไม้เสื'อมทรามจะเกิดผลดีกไ็ม่ได้
88 เพราะว่าจะรู้ จักต้นไม้ทุกต้นได้โดยผล
ของมันเอง เพราะว่ามนุษย์ไม่เกบ็ผลมะ-
เดื'อทั)งหลายจากบรรดาต้นไม้หนาม หรือ
ไม่เกบ็ผลองุ่นทั)งหลายจากพุ่มไม้หนาม
89 คนดีจากคลังดีแห่งใจของตนย่อมเอา
สิ'งซึ'งดีออกมา และคนชั'วร้ายจากคลังชั'ว
ร้ายแห่งใจของตนย่อมเอาสิ' งซึ' งชั' วร้าย
ออกมา ด้วยว่าจากความอุดมสมบูรณ์
แห่งใจนั)น ปากของเขากพ็ูดออกมา
8? และทาํไมท่านทั)งหลายเรียกเราว่า
‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ และไม่
กระทาํตามสิ'งทั)งหลายซึ'งเรากล่าว

บา้นที�สรา้งบนศิลา
(มธ B:/8-/B)

8B ผู้ใดกต็ามที'มาหาเรา และฟังบรรดา
ถ้อยคาํของเรา และกระทาํตามบรรดา
ถ้อยคาํนั)น เราจะแจ้งให้ท่านทั)งหลาย
ทราบว่า เขาเปรียบเหมือนผู้ใด
8D เขาเปรียบเหมือนคนหนึ'งซึ'งสร้างบ้าน
และขุดลึกลงไป และตั)งรากบนศิลา และ
เมื' อนํ)าท่วมขึ) นมา กระแสนํ)าปะทะบ้าน
หลังนั)นอย่างรุนแรง และไม่สามารถทาํให้
บ้านนั)นหวั'นไหวได้ เพราะมันได้ถูกก่อตั)ง
อยู่บนศิลา
8E แต่คนที'ได้ยินและมิได้กระทาํตาม
เปรียบเหมือนคนหนึ'งที'สร้างบ้านบนดิน
ไม่ก่อราก ซึ'งกระแสนํ)าปะทะบ้านหลังนั)น
อย่างรุนแรง และในทนัใดนั)นบ้านนั)นก็
พังทลายลง และความพินาศของบ้านนั)น
กใ็หญ่โต”

บทที� ;
ทรงรกัษาผูร้บัใชข้องนายรอ้ยใหห้าย

(มธ D:9-#2)
# บัดนี) เมื' อพระองค์ตรัสบรรดาถ้อยคาํ
ของพระองค์ ให้ประชาชนฟังเสร็จแล้ว
พระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร-
นาอุม
/ และผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ' ง ผู้ที'
นายร้อยรักมาก ป่วยอยู่ และเกือบจะตาย
แล้ว
2 และเมื'อนายร้อยได้ยินถึงพระเยซู ท่าน
จึงส่งพวกผู้อาวุโสของพวกยิวไปหาพระ
องค์ ทูลอ้อนวอนพระองค์เพื'อที'พระองค์

(8F) มธ #F:/8; ยน #2:#?; #9:/F (8#) มธ B:2 (82) มธ B:#?-#D, /F
(88) มธ #/:22 (89) มธ #/:28-29; สภษ #9:/, /D; #?:/2; #D:/#
(8?) มลค #:?; มธ B:/#; ลก #2:/9 (8B) มธ B:/8-/B; ยน #8:/# (#) มธ D:9-#2
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จะเสดจ็มาและรักษาผู้รับใช้ของตน
8 และเมื'อเขาเหล่านั)นมาถึงพระเยซูแล้ว
พวกเขาก็อ้อนวอนพระองค์ทันที โดย
กล่าวว่า “นายร้อยคนนี) เป็นคนสมควรที'
ท่านจะกระทาํสิ'งนี) ให้แก่เขา
9 เพราะว่าเขารักชนชาติของพวกเรา และ
เขาได้สร้างธรรมศาลาแห่งหนึ' งให้พวก
เรา”
? แล้วพระเยซูจึงเสดจ็ไปกับพวกเขา และ
บัดนี) เมื' อพระองค์อยู่ไม่ไกลจากบ้านนั)น
แล้ว นายร้อยจึงส่งเพื'อนฝูงไปหาพระองค์
โดยทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า อย่า
ลาํบากพระองค์เองเลย เพราะว่าข้า
พระองค์ไม่สมควรที'พระองค์จะเข้าอยู่ใต้
ชายคาของข้าพระองค์
B ดังนั)นข้าพระองค์จึงไม่คิดว่าตัวเอง
สมควรที'จะมาหาพระองค์ด้วย แต่ขอตรัส
เพียงคาํเดียว และผู้รับใช้ของข้าพระองค์
กจ็ะได้รับการรักษาให้หาย
D ด้วยว่าข้าพระองค์เป็นคนที'อยู่ใต้วินัย
ทหาร โดยมีพวกทหารอยู่ใต้บังคับบัญชา
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์กล่าวแก่
คนหนึ'งว่า ‘ไป’ และเขากไ็ป และกล่าว
แก่อีกคนหนึ'งว่า ‘มา’ และเขากม็า และ
แก่ผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่า ‘จงทาํสิ'งนี) ’
และเขากท็าํสิ'งนั)น”
E เมื' อพระเยซูทรงได้ยินสิ'งเหล่านี) แล้ว
พระองค์ก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั) น
และพระองค์ทรงเหลียวหลัง และตรัสกับ
ประชาชนที'ตามพระองค์มาว่า “เรากล่าว
แก่ท่านทั)งหลายว่า เราไม่เคยพบความ

เชื'อมากเท่านี)  ไม่มีเลย ไม่เคยพบในพวก
อิสราเอล”
#F และคนเหล่านั)นที'ถูกส่งมา เมื'อกลับ
ไปถึงบ้านแล้ว ก็ได้พบว่าผู้รับใช้ที' ป่วย
นั)นหายเป็นปกติแล้ว

บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ. นมา
ที�เมืองนาอิน

## และต่อมาในวันรุ่ งขึ) นพระองค์เสด็จ
เข้าไปยังนครหนึ' งที' ถูกเรียกว่า นาอิน
และหลายคนในพวกสาวกของพระองค์ไป
พร้อมกับพระองค์ และคนเป็นอันมาก
#/ บัดนี) เมื'อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตู
เมืองนั)น ดูเถิด มีชายคนหนึ'งที'ตายแล้ว
ถูกหามออกมา เป็นบุตรชายคนเดียวของ
มารดาของเขา และนางกเ็ป็นหญิงม่าย
และชาวเมืองเป็นอันมากอยู่กับนาง
#2 และเมื' อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทอด
พระเนตรเห็นนาง พระองค์ทรงมีความ
กรุณาต่อนาง และตรัสแก่นางว่า “อย่า
ร้องไห้”
#8 และพระองค์เสด็จมาและถูกต้องโลง
และพวกคนที'หามคนที'ตายนั)นก็หยุดนิ' ง
และพระองค์ตรัสว่า “ชายหนุ่มเอ๋ย เรา
กล่าวแก่เจ้าว่า จงลุกขึ) นเถิด”
#9 และคนที'ตายนั)นก็ลุกขึ) นนั'งและเริ'ม
พูด และพระองค์ทรงมอบชายหนุ่มนั)นให้
แก่มารดาของเขา
#? และความกลัวก็มาสู่พวกเขาทุกคน
และพวกเขาถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า โดย
กล่าวว่า “ศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ' งใหญ่ได้
เกิดขึ) นในท่ามกลางพวกเราแล้ว” และ

(B) สดด 22:E; #FB:/F (D) มก #2:28 (#2) พคค 2:2/; ลก D:9/; ยน ##:29; ฮบ 8:#9
(#8) มก 9:8#; ลก D:98; ยน ##:82; กจ E:8F; รม 8:#B
(#9) # พกษ #B:/2; / พกษ 8:2?; มธ ##:9 (#?) ลก #:?9; ยน 8:#E; ?:#8; E:#B
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“พระเจ้าได้เสด็จมาเยี' ยมเยียนชนชาติ
ของพระองค์แล้ว”
#B และข่าวลือเรื' องนี) เกี'ยวกับพระองค์
ได้เลื' องลือไปตลอดทั'วแคว้นยูเดีย และ
ตลอดทั'วแว่นแคว้นโดยรอบ
#D และพวกสาวกของยอห์นได้แจ้งสิ'ง
สารพัดเหล่านี) ให้ท่านฟัง
พวกสาวกของยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

ทูลถามพระเยซู
(มธ ##:/-?)

#E และยอห์น เมื'อเรียกสาวกสองคนของ
ท่านมา ได้ส่งพวกเขาไปหาพระเยซู โดย
กล่าวว่า “ท่านเป็นผู้ที'จะมานั)นหรือ หรือ
พวกเราจะต้องเฝ้าคอยผู้อื'น”
/F เมื'อคนทั)งสองนั)นมาถึงพระองค์แล้ว
พวกเขากล่าวว่า “ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ส่งพวกข้าพเจ้ามาหาท่าน โดยกล่าวว่า
‘ท่านเป็นผู้ที'จะมานั)นหรือ หรือพวกเรา
จะต้องเฝ้าคอยผู้อื'น’”
/# และในโมงนั)นเอง พระองค์ได้ทรง
รักษาคนเป็นอันมากให้หายจากความเจบ็
ป่วยและโรคต่าง ๆ ของพวกเขา และให้
พ้นจากบรรดาวิญญาณชั'วร้าย และพระ
องค์ได้ประทานการมองเห็นให้แก่หลาย
คนที'ตาบอด
// แล้วพระเยซูตรัสตอบเขาทั)งสองว่า
“จงไปตามทางของพวกท่าน และบอก
ยอห์นถึงสิ' งเหล่านั) นซึ' งพวกท่านได้เห็น
และได้ยินว่า คนตาบอดมองเห็นได้ คน
ง่อยเดินได้ คนโรคเรื) อนถูกชาํระให้หาย
สะอาด คนหูหนวกก็ได้ยิน คนตายแล้ว

ถูกทาํให้เป็นขึ) นมา ข่าวประเสริฐกถู็กประ
กาศแก่คนยากจน
/2 และผู้ใดกต็ามที'จะไม่สะดุดในเรา ผู้
นั)นกไ็ด้รับพร”

พระเยซูทรงยกย่องยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา
(มธ ##:B-#2)

/8 และเมื'อผู้สื'อสารทั)งสองคนของยอห์น
จากไปแล้ว พระองค์กเ็ริ'มตรัสกับประ
ชาชนเกี'ยวกับยอห์นว่า “ท่านทั)งหลายได้
ออกไปในถิ'นทุรกันดารเพื'อดูอะไร ดูต้น
อ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือ
/9 แต่ท่านทั)งหลายได้ออกไปเพื'อดูอะไร
คนนุ่งห่มผ้าเนื) ออ่อนนิ'มหรือ ดูเถิด คน
เหล่านั)นซึ'งนุ่งห่มผ้างดงาม และอยู่อย่าง
ดีวิเศษ ย่อมอยู่ในราชสาํนักของกษัตริย์
ทั)งหลาย
/? แต่ท่านทั)งหลายได้ออกไปเพื'อดูอะไร
ศาสดาพยากรณ์คนหนึ'งหรือ ใช่แล้ว เรา
กล่าวแก่ท่านทั)งหลาย และยิ'งกว่าศาสดา
พยากรณ์เสยีอีก
/B นี'แหละคือผู้ที'ถูกเขียนถึงว่า ‘ดูเถิด
เราส่งทูตของเราไปขา้งหนา้ท่าน ผูซึ้�งจะ
เตรียมหนทางของท่านไวข้า้งหนา้ท่าน’
/D ด้วยว่าเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า
ในท่ามกลางคนเหล่านั)นที' เกิดจากพวกผู้
หญิง ไม่มีศาสดาพยากรณ์ผู้ใดที'ใหญ่กว่า
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ผู้ที'ตํ'าต้อย
ที'สุดในอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นใหญ่
กว่ายอห์นเสยีอีก”
/E และประชาชนทุกคนที'ได้ยินพระองค์

(#D) มธ ##:/-#E (#E) มคา 9:/; ศคย E:E; มลค 2:#-2
(//) อสย 29:9; ?#:#-2; มธ ##:8; #9:2#; มก B:2B; ลก 8:#D; ยน E:B (/8) มธ ##:B
(/B) อสย 8F:2; มลค 2:#; มธ ##:#F; มก #:/ (/D) ลก #:#9 (/E) มธ 2:9; ลก 2:#/
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และพวกคนเก็บภาษี ก็ได้นับว่าพระเจ้า
ทรงยุติธรรม โดยได้รับบัพติศมาด้วย
บัพติศมาของยอห์น
คําวิจารณอ์ย่างไรเ้หตุผลของพวกฟาริสี

(มธ ##:#?-#E)
2F แต่พวกฟาริสีและพวกนักกฎหมาย
ปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าที'มีต่อเขา
ทั)งหลาย โดยมิได้รับบัพติศมาของยอห์น
2# และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “แล้ว
เราจะเปรียบคนแห่งชั' วอายุนี) เหมือนกับ
อะไรดี และพวกเขาเหมือนอะไร
2/ คนชั'วอายุนี) เปรียบเหมือนเดก็ ๆ ซึ'ง
นั' งในตลาด และร้องเรียกซึ' งกันและกัน
และกล่าวว่า ‘พวกฉันได้เป่าปี' ให้พวกเธอ
และพวกเธอมิได้เต้นราํ พวกฉันได้พิลาป
รํ'าไห้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้ร้อง
ไห้’
22 ด้วยว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาไม่ได้
มาทั) งรับประทานอาหารหรือดื' มนํ)าองุ่ น
และท่านทั)งหลายกล่าวว่า ‘เขามีผีตนหนึ'ง
เข้าสงิอยู่’
28 บุตรมนุษย์กเ็สด็จมาทั)งกินและดื'ม
และท่านทั)งหลายกล่าวว่า ‘ดูเถิด ชายผู้
กินเติบและดื'มนํ)าองุ่นมาก เป็นมิตรสหาย
กับพวกคนเกบ็ภาษีและคนบาปทั)งหลาย’
29 แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรม
แล้วโดยบรรดาบุตรทั)งหลายของนาง”

หญิงซึ�งเป็นคนบาป
มากมาชโลมพระเยซู

2? และคนหนึ'งในพวกฟาริสีขอร้องพระ
องค์ให้พระองค์ไปเสวยพระกระยาหาร

กับเขา และพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน
ของคนฟาริสนัี)น และเอนพระกายลงเสวย
พระกระยาหาร
2B และดูเถิด ผู้หญิงคนหนึ'งในนครนั)น
ซึ' งเป็นคนบาป เมื' อนางทราบว่าพระเยซู
ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ในบ้านของคน
ฟาริสนัี)น จึงถือผอบนํ)ามันหอมมา
2D และยืนอยู่ใกล้พระบาทของพระองค์
ข้างหลังพระองค์ โดยร้องไห้อยู่ และ
เริ'มชาํระพระบาทของพระองค์ด้วยนํ)าตา
หลายหยด และเช็ดพระบาทนั)นด้วยผม
ทั)งหลายแห่งศีรษะของนาง และจุบพระ
บาทของพระองค์ และชโลมพระบาทด้วย
นํ)ามันหอมนั)น
2E บัดนี) เมื'อคนฟาริสีซึ'งได้เชิญพระองค์
มาเห็นสิ'งนั)น เขากพ็ูดภายในตัวเอง โดย
กล่าวว่า “ท่านผู้นี)  ถ้าท่านเป็นศาสดาพยา
กรณ์ กค็งจะทราบแล้วว่าหญิงคนนี) ที' ถูก
ต้องกายของท่ านเป็นผู้ ใดและเป็นคน
ลักษณะใด เพราะนางเป็นคนบาป”
8F และพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมน
เอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้าง” และ
เขากล่าวว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า เชิญพูด
ไปเถิด”

นางรกัมากและไดร้บั
การยกโทษบาปทั.งหลายของนาง

41 “มีเจ้าหนี) คนหนึ'งซึ' งมีลูกหนี) สองคน
คนหนึ' งเป็นหนี) เงินห้าร้อยเหรียญเดนา-
ริอัน และอีกคนเป็นหนี) เงินห้าสบิเหรียญ
8/ และเมื' อพวกเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี)
แล้ว ท่านจึงโปรดยกหนี) ให้เขาทั)งสองคน

(2F) กจ /F:/B (2#) มธ ##:#? (22) มธ 2:#, 8; ลก #:#9
(28) ลก #9:/ (29) มธ ##:#E (2?) มธ /?:?; มก #8:2; ยน ##:/
(2E) ลก #9:/ (8#) มธ #D:/D; มก ?:2B
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หน้า 2438ลูกา B-D

เพราะฉะนั)นจงบอกเราว่า ในสองคนนั)น
คนไหนจะรักเจ้าหนี) มากกว่า”
82 ซีโมนตอบและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าคิด
ว่า คนที' เจ้าหนี) ได้โปรดยกหนี) ให้มาก
กว่า” และพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
ตัดสนิถูกต้องแล้ว”
88 และพระองค์ทรงเหลียวหลังดูผู้หญิง
นั)น และตรัสแก่ซีโมนว่า “ท่านเห็นผู้หญิง
คนนี) หรือ เราได้เข้ามาในบ้านของท่าน
ท่านมิได้ให้นํ)าแก่เราสาํหรับเท้าของเรา
แต่นางได้ชาํระเท้าของเราด้วยนํ)าตาหลาย
หยด และได้เช็ดเท้าของเราด้วยผมทั)ง
หลายแห่งศีรษะของนาง
89 ท่านมิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงคนนี) ตั)งแต่
เวลาที'เราได้เข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของเรา
เลย
8? ท่านมิได้ชโลมศีรษะของเราด้วยนํ)ามัน
แต่ ผู้หญิงคนนี) ได้ชโลมเท้าของเราด้วย
นํ)ามันหอม
8B เหตุฉะนั)น เรากล่าวแก่ท่านว่า บาปทั)ง
หลายของนางซึ'งมีมาก ได้รับการยกโทษ
เสียแล้ว เพราะนางได้รักมาก แต่ผู้ที'ได้
รับการยกโทษน้อย ผู้เดียวกันนั)นเองกรั็ก
น้อย”
8D และพระองค์ตรัสแก่นางว่า “บาปทั)ง
หลายของเจ้าได้รับการยกโทษแล้ว”
8E และคนทั)งหลายที' เอนกายลงรับประ
ทานอยู่ด้วยกันกับพระองค์ เริ'มกล่าวภาย
ในตัวเองว่า “คนนี) เป็นผู้ใดเล่าที'ยกโทษ
บาปทั)งหลายได้ด้วย”
9F และพระองค์ตรัสแก่ผู้หญิงนั)นว่า

“ความเชื' อของเจ้าได้ทาํให้เจ้ารอดแล้ว
จงไปเป็นสขุเถิด”

บทที� =
การประกาศและการรกัษาใหห้าย

ในแควน้กาลิลี
# และต่อมาภายหลังพระองค์ก็เสด็จไป
ทั'วทุกนครและทุกหมู่บ้าน ทรงประกาศ
และสาํแดงข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักร
ของพระเจ้า และสิบสองคนนั)นก็อยู่กับ
พระองค์
/ และผู้หญิงบางคนซึ'งได้รับการรักษาให้
หายจากบรรดาวิญญาณชั' วร้ายและโรค
ต่าง ๆ คือมารีย์ที'ถูกเรียกว่าชาวมักดาลา
ผู้ซึ'งผีเจด็ตนได้ออกจากตัวนาง
2 และโยอันนาภรรยาของคูซา ต้นเรือน
ของเฮโรด และซูซันนา และผู้หญิงอื'น ๆ
หลายคนซึ' งเคยปรนนิบัติพระองค์ ด้วย
ทรัพย์สิ'งของของพวกนาง

คําอุปมาเกี�ยวกบัผูห้ว่าน
(มธ #2:#-/2; มก 8:#-/F)

8 และเมื'อประชาชนเป็นอันมากมาชุมนุม
กัน และออกมาหาพระองค์จากทุกนคร
พระองค์จึงตรัสเป็นคาํอุปมาว่า
5 “ผู้หว่านคนหนึ'งออกไปหว่านเมลด็พืช
ของตน และขณะที'เขาหว่าน บางเมลด็ก็
ตกริมหนทาง และเมล็ดพืชนั)นกถู็ก
เหยียบยํ'า และพวกนกแห่งอากาศกิน
เมลด็พืชนั)นเสยี
? และบ้างกต็กบนหิน และทันทีที'เมลด็
พืชนั)นงอกขึ) นแล้ว มันกเ็หี' ยวแห้งไป
เพราะมันขาดความชุ่มชื) น

(88) ปฐก #D:8; วนฉ #E:/# (89) รม #?:#? (8?) / ซมอ #/:/F; สดด /2:9; ปญจ E:D
(8B) # ทธ #:#8 (8D) มธ E:/; มก /:9 (8E) มธ E:2; มก /:B (9F) มธ E://; มก 9:28; ลก D:8D
(/) มธ /B:99; มก #9:8F (8) มธ #2:/; มก 8:#-E
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หน้า 2439ลูกา D

B และบ้างก็ตกท่ามกลางต้นหนามทั)ง
หลาย และต้นหนามเหล่านั)นก็งอกขึ) น
พร้อมกับเมลด็พืช และปกคลุมเมลด็พืช
นั)นเสยี
D และเมลด็พืชอื'น ๆ กต็กบนดินดี และ
งอกขึ) น และเกิดผลหนึ' งร้อยเท่า” และ
เมื'อพระองค์ตรัสสิ'งเหล่านี) แล้ว พระองค์
ทรงร้องว่า “ผู้ที'มีหูที'จะฟัง จงให้ผู้นั)นฟัง
เถิด”
E และพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระ
องค์ โดยทูลว่า “คาํอุปมานี)หมายความว่า
อะไร”
#F และพระองค์ตรัสว่า “ทรงโปรดให้
ท่านทั)งหลายทราบบรรดาข้อความลึกลับ
แห่งอาณาจักรของพระเจ้า แต่สาํหรับคน
อื'นนั)นได้ให้เป็นคาํอุปมา เพื' อเมื' อพวก
เขาเห็นกเ็หมือนไม่เห็น และเมื'อพวกเขา
ได้ยินแล้วกไ็ม่เข้าใจ
## บัดนี) คาํอุปมานั)นกเ็ป็นอย่างนี)  เมลด็
พืชนั)นคือพระวจนะของพระเจ้า
#/ คนทั)งหลายที'อยู่ริมหนทางได้แก่คน
เหล่านั)นที'ได้ยิน แล้วพญามารมาและชิง
เอาพระวจนะนั) นออกไปจากใจของพวก
เขา เกรงว่าพวกเขาจะเชื' อและรับความ
รอด
#2 คนทั)งหลายที'อยู่บนหินนั)นได้แก่คน
เหล่านั)น ซึ' งเมื' อพวกเขาได้ยินแล้วกรั็บ
พระวจนะนั)นด้วยความปีติยินดี และคน
เหล่านี) ไม่มีราก ผู้ซึ' งเชื' อได้แต่ชั' วคราว
และในเวลาแห่งการยากลาํบากก็หลงเสีย
ไป

#8 และเมล็ดพืชซึ' งตกท่ามกลางต้น
หนามทั) งหลายนั) นได้แก่คนเหล่านั) นซึ' ง
เมื'อพวกเขาได้ยินแล้ว กอ็อกไป และถูก
รัดด้วยบรรดาความกังวล และทรัพย์
สมบัติทั)งหลาย และบรรดาความสนุก
สนานแห่งชีวิตนี)  และไม่นาํผลใด ๆ ไปสู่
ความสมบูรณ์
#9 แต่คนทั)งหลายที'อยู่บนดินดีนั)น ได้
แก่คนเหล่านั)น ซึ' งด้วยใจซื'อสัตย์และใจ
ที'ดี เมื'อได้ยินพระวจนะแล้ว กรั็กษาพระ
วจนะนั)นไว้ และเกิดผลด้วยความอดทน

คําอุปมาเกี�ยวกบัเทียนที�จุดไว้
(มธ 9:#9-#?; มก 8:/#-/2)

#? ไม่มีผู้ใด เมื' อเขาจุดเทียนแล้ว จะ
ครอบคลุมเทียนนั)นด้วยภาชนะ หรือวาง
เทียนนั)นไว้ใต้เตียงนอน แต่ตั) งเทียนนั)น
ไว้ที'เชิงเทยีน เพื'อคนทั)งหลายซึ'งเข้ามาจะ
เห็นแสงสว่างได้
#B ด้วยว่าไม่มีสิ'งใดเป็นความลับ ที'จะไม่
ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ'งใดที'ถูกซ่อนไว้ ที'
จะไม่เป็นที'ทราบและแพร่งพรายไป
#D เหตุฉะนั)น จงระวังให้ดีว่าท่านทั)ง
หลายฟังอย่างไร เพราะว่าผู้ใดกต็ามที'มี
อยู่แล้ว จะทรงเพิ'มเติมให้แก่คนนั)นอีก
และผู้ใดกต็ามที'ไม่มี แม้ว่าซึ' งเขาดู
เหมือนว่ามีอยู่นั)นก็จะทรงเอาไปเสียจาก
เขา”

มารดาและพวกนอ้งชายของพระเยซู
ก็เหมือนกบัคนอื�น ๆ

(มธ #/:8?-9F; มก 2:2#-29)
#E เวลานั)นมารดาของพระองค์และพวก

(D) มธ ##:#9; มก B:#? (E) มธ #2:#F-/2; มก 8:#F-/F (#F) อสย ?:E; มธ #2:#8; กจ /D:/?
(##) มธ #2:#D; มก 8:#8; ลก 9:#; # ปต #:/2 (#8) มธ #E:/2; # ทธ ?:E-#F (#9) รม /:B; ฮบ #F:2?
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น้องชายของพระองค์มาหาพระองค์ และ
เข้ามาถึงพระองค์ ไม่ได้เพราะคนเบียด
เสยีด
/F และมีบางคนทูลพระองค์ ซึ' งทูลว่า
“มารดาของพระองค์และพวกน้องชาย
ของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอก ประสงค์จะ
เห็นพระองค์”
/# และพระองค์ทรงตอบและตรัสกับ
พวกเขาว่า “มารดาของเราและพวกพี'น้อง
ของเราเป็นคนเหล่านี) ซึ'งฟังพระวจนะของ
พระเจ้าและกระทาํตามพระวจนะนั)น”

พระเยซูทรงสั �งใหพ้ายุสงบลง
(มธ D:/2-/B; มก 8:2?-8#)

// บัดนี) ต่อมาวันหนึ'ง พระองค์เสดจ็ลง
เรือกับพวกสาวกของพระองค์ และพระ
องค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “ให้พวกเราข้าม
ทะเลสาบไปฝั'งฟากข้างโน้นเถิด” และ
พวกเขากอ็อกเรือไป
/2 แต่ขณะที'พวกเขากาํลังแล่นไปพระ
องค์กบ็รรทมหลับ และมีลมพายุใหญ่ลง
มาบนทะเลสาบ และพวกเขามีนํ)าอยู่เตม็
เรือ และตกอยู่ในอันตราย
/8 และพวกเขามาหาพระองค์ และปลุก
พระองค์ โดยทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า
อาจารย์เจ้าข้า พวกเรากาํลังจะพินาศอยู่
แล้ว” แล้วพระองค์ทรงลุกขึ) น และห้าม
ลมและความเดือดดาลของนํ)านั)น และ
พวกมันกห็ยุด และมีความสงบเงียบ
/9 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“ความเชื' อของพวกท่านอยู่ที' ไหน” และ
พวกเขา เพราะกลัวก็ประหลาดใจ โดย

กล่าวซึ' งกันและกันว่า “ท่านผู้นี) เป็นคน
ลักษณะใดกันหนอ ด้วยว่าท่านสั'งแม้แต่
ลมทั)งหลายและนํ)า และพวกมันกเ็ชื'อฟัง
ท่าน”

คนคลั �งเพราะถูกผีเขา้สิง
ในเมืองกาดารา

(มธ D:/D-28; มก 9:#-#B)
/? และพวกเขาแล่นมาถึงแผ่นดินของ
ชาวกาดารา ซึ'งอยู่ตรงข้ามกับแคว้นกาลิลี
/B และเมื'อพระองค์เสดจ็ขึ) นบกแล้ว มี
ชายคนหนึ' งจากนครนั) นออกมาพบพระ
องค์ ผู้ซึ'งมีพวกผีเข้าสงิอยู่นานแล้ว และ
มิได้สวมเสื)อผ้า และมิได้อาศัยอยู่ในบ้าน
ใด ๆ แต่ในบรรดาอุโมงค์ฝังศพ
/D เมื' อเขาเห็นพระเยซูแล้ว เขาก็ร้อง
ออกมา และกราบลงตรงพระพักตร์พระ
องค์ และร้องด้วยเสียงดังว่า “ข้าเกี'ยว
ข้องอะไรกับพระองค์เล่า ข้าแต่พระเยซู
พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
สูงสุด ข้าอ้อนวอนพระองค์ ขออย่า
ทรมานข้าเลย”
/E (เพราะพระองค์ได้ทรงสั'งผีโสโครก
ตนนั)นให้ออกมาจากตัวชายคนนั)น ด้วย
ว่าผีนั)นได้เข้าสงิอยู่ในตัวเขาบ่อย ๆ และ
เขาถูกมัดไว้ด้วยโซ่หลายเส้นและด้วยพวก
โซ่ตรวน และเขาได้หักบรรดาเครื' อง
พันธนาการนั)นเสีย และถูกขับเข้าไปใน
ถิ'นทุรกันดารโดยผีนั)น)
2F และพระเยซูทรงถามมัน โดยตรัสว่า
“เจ้าชื'ออะไร” และมันกล่าวว่า “ชื'อกอง”
ด้วยว่าผีหลายตนได้เข้าสงิอยู่ในตัวเขา

(//) มธ D:/2-/B; มก 8:2?-8#
(/9) ลก 8:2?; 9:/?; E:8# (/?) มธ D:/D-28; มก 9:#-#B
(/D) มก #:/2-/8, /?; E:/?; ลก 8:8#
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2# และพวกมันอ้อนวอนพระองค์ขอร้อง
ไม่ให้พระองค์สั' งพวกมันออกไปอยู่ ใน
นรกขุมลึก
2/ และที'นั'นมีสกุรฝูงใหญ่กาํลังหากินอยู่
บนภูเขาลูกนั)น และผีเหล่านั)นกอ้็อนวอน
พระองค์ ว่ าพระองค์จะทรงอนุญาตให้
พวกมันเข้าสงิอยู่ในฝูงสกุร และพระองค์
กป็ระทานการอนุญาตแก่พวกมัน
22 แล้วผีเหล่านั)นจึงออกมาจากคนนั)น
และเข้าสิงอยู่ในสุกรฝูงนั)น และสุกรทั)ง
ฝูงนั) นก็วิ' งอย่างรุนแรงจากหน้าผาชันลง
ไปในทะเลสาบ และสาํลักนํ)าตาย
28 เมื'อคนเหล่านั)นที'เลี) ยงฝูงสกุรนั)นเห็น
ว่าอะไรเกิดขึ) น พวกเขาก็หนีไป และไป
และเล่าเรื'องนั)นในนครและในบ้านนอก
29 และคนทั)งหลายกอ็อกมาเพื' อดูว่า
อะไรเกิดขึ) นนั)น และมาถึงพระเยซู และ
พบชายคนนั)น ผู้ซึ' งพวกผีได้ออกไปแล้ว
กาํลังนั'งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซู นุ่ง
ห่มเสื) อผ้า และมีสติอารมณ์ดี และพวก
เขากก็ลัว
2? คนเหล่านั)นซึ'งได้เห็นสิ'งนั)นด้วย ได้
เล่าให้พวกเขาฟังว่าคนที'เคยถูกพวกผีเข้า
สงิอยู่นั)นได้รับการรักษาให้หายอย่างไร
2B และประชาชนทั)งหมดของแผ่นดิน
ของชาวกาดาราโดยรอบอ้อนวอนพระ
องค์ให้เสดจ็ไปเสียจากพวกเขา เพราะว่า
พวกเขากลัวยิ'งนัก และพระองค์จึงเสด็จ
ขึ) นไปในเรือ และกลับไปอีก
2D บัดนี) ชายคนที'พวกผีได้ออกไปแล้วได้
อ้อนวอนพระองค์ ขอให้เขาได้อยู่กับพระ

องค์ แต่พระเยซูทรงส่งเขาออกไป โดย
ตรัสว่า
39 “จงกลับไปบ้านของท่าน และแจ้งถึง
บรรดาสิ'งอันยิ'งใหญ่ซึ'งพระเจ้าได้ทรงกระ
ทาํแก่ท่าน” และคนนั)นกไ็ปตามทางของ
เขา และประกาศตลอดทั'วทั)งนครถึง
บรรดาสิ'งอันยิ'งใหญ่ที'พระเยซูได้ทรงกระ
ทาํแก่เขา

หญิงผูถู้กตอ้งขอบเสื. อผา้
ไดร้บัการรกัษาใหห้าย

บุตรสาวของไยรสัเป็นขึ. นมา
(มธ E:#D-/?; มก 9://-82)

8F และต่อมาเมื' อพระเยซูเสด็จกลับมา
แล้ว ประชาชนก็ต้อนรับพระองค์ด้วย
ความยินดี เพราะพวกเขาทุกคนกาํลัง
คอยท่าพระองค์อยู่
8# และดูเถิด มีชายคนหนึ'งมาชื'อไยรัส
และเขาเป็นนายธรรมศาลา และเขากราบ
ลงที'พระบาทของพระเยซู และอ้อนวอน
พระองค์ให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้าน
ของเขา
8/ ด้วยว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวเท่านั)น
อายุประมาณสิบสองปี และบุตรสาวนั)น
นอนอยู่เกือบจะตาย แต่ขณะที'พระองค์
เสด็จไปนั)น ประชาชนก็เบียดเสียดพระ
องค์
82 และผู้หญิงคนหนึ'งเป็นโรคตกเลือด
มาสิบสองปีแล้ว ผู้ซึ' งได้เสียทรัพย์ทั)ง
หมดที'นางมีอยู่ นั) นเป็นค่าหมอหลายคน
และไม่สามารถได้รับการรักษาให้หายโดย
ผู้ใดเลย

(2#) รม #F:B; วว /F:#, 2 (2/) ลนต ##:B; พบญ #8:D (29) มธ ##:/D; มก B:/9; ลก #F:2E; #B:#?
(2B) โยบ /#:#8; มธ D:28; มก #:/8; ลก 8:28; 9:/?; กจ #?:2E (2D) มก 9:#D-/F
(8#) มธ E:#D-/?; มก 9://-82 (8/) ลก B:/ (82) มธ E:/F; ลก #9:#E-//
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88 มาข้างหลังพระองค์ และแตะต้องขอบ
เสื) อผ้าของพระองค์ และในทนัใดนั)นการ
ไหลแห่งเลือดของนางกห็ยุด
89 และพระเยซูตรัสว่า “ใครได้ถูกต้อง
เรา” เมื'อทุกคนปฏิเสธแล้ว เปโตรกับคน
เหล่านั)นที'อยู่กับพระองค์ ทูลว่า “อาจารย์
เจ้าข้า ประชาชนเบียดเสียดและดันพระ
องค์ และพระองค์ตรัสหรือว่า ‘ใครได้ถูก
ต้องเรา’”
8? และพระเยซูตรัสว่า “ใครบางคนได้
ถูกต้องเรา เพราะเรารับรู้ ว่าฤทธิQ ซ่านได้
ออกจากตัวเรา”
8B และเมื'อผู้หญิงนั)นเห็นว่านางจะซ่อน
ตัวไว้ไม่ได้แล้ว นางกม็าตัวสั'น และกราบ
ลงตรงพระพักตร์พระองค์ นางทูลพระ
องค์ต่อหน้าประชาชนทุกคนว่า นางได้ถูก
ต้องพระองค์เพราะเหตุอะไร และนางได้
หายเป็นปกติทนัทอีย่างไร
8D และพระองค์ตรัสแก่นางว่า “ลูกสาว
เอ๋ย จงได้รับการปลอบประโลมใจอันดี
เถิด ความเชื' อของเจ้าทาํให้เจ้าหายเป็น
ปกติแล้ว จงไปเป็นสขุเถิด”
8E ขณะที'พระองค์ยังตรัสอยู่ มีคนหนึ'ง
มาจากบ้านของนายธรรมศาลา โดยกล่าว
แก่เขาว่า “ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว
อย่ารบกวนอาจารย์เลย”
9F แต่เมื'อพระเยซูทรงได้ยินสิ'งนั)น พระ
องค์ทรงตอบเขา โดยตรัสว่า “อย่ากลัว
เลย จงเชื'อเท่านั)น และลูกสาวจะถูกทาํให้
เป็นปกติ”
9# และเมื' อพระองค์เสด็จเข้ามาในบ้าน

พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดเข้าไป เว้น
แต่เปโตร และยากอบ และยอห์น และ
บิดากับมารดาของเดก็หญิงนั)น
9/ และพวกเขาทุกคนร้องไห้และรํ'าไร
เพราะเด็กหญิงนั)น แต่พระองค์ตรัสว่า
“อย่าร้องไห้เลย เดก็หญิงนั)นไม่ตาย แต่
นอนหลับอยู่”
92 และพวกเขาก็หัวเราะเยาะเย้ยพระ
องค์ โดยทราบว่าเดก็หญิงนั)นตายแล้ว
98 และพระองค์ทรงขับพวกเขาทุกคน
ออกไป และทรงจับมือเดก็หญิงนั)น และ
ทรงร้องเรียก โดยตรัสว่า “เดก็หญิงเอ๋ย
จงลุกขึ) นเถิด”
99 และจิตวิญญาณของเธอกก็ลับเข้ามา
อีก และเธอกลุ็กขึ) นทันที และพระองค์
ตรัสสั'งให้นาํอาหารมาให้เธอกิน
9? และบิดามารดาของเดก็หญิงนั)นกต็ก
ตะลึง แต่พระองค์ทรงกาํชับพวกเขาว่า
พวกเขาไม่ควรบอกผู้ใดถึงสิ'งที'ได้ถูกกระ
ทาํ

บทที� ?
อคัรทูตสิบสองคนถูกส่งออกไปประกาศ

(มธ #F:#-8/; มก ?:B-#2)
# แล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกสบิสองคน
ของพระองค์มาพร้อมกัน และประทาน
ให้พวกเขามีฤทธิQ เดช และสิทธิอาํนาจ
เหนือบรรดาผีทั)งหลายและเพื'อรักษาโรค
ต่าง ๆ ให้หาย
/ และพระองค์ทรงส่งพวกเขาไปประกาศ
อาณาจักรของพระเจ้า และเพื'อรักษาคน
เจบ็ป่วยให้หาย

(88) มก ?:9?; ลก 9:#2 (8?) มก 9:2F; ลก ?:#E (8D) มก 9:28; ลก B:9F; ยน D:##
(8E) มก 9:29 (9F) มก ##://-/8 (9/) ลก B:#2; ยน ##:## (98) ลก B:#8
(9?) มธ D:8 (#) มธ #F:#-/; มก 2:#2; ?:B (/) มธ #F:B; มก ?:#/
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2 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “อย่า
เอาอะไรไปสาํหรับการเดินทางของพวก
ท่าน ทั)งบรรดาไม้ตะบอง หรือย่าม หรือ
อาหาร หรือเงิน หรือมีเสื) อคลุมคนละสอง
ตัว
8 และบ้านใดกต็ามที'พวกท่านเข้าไป จง
อาศัยในบ้านนั)น และไปจากที'นั'น
9 และผู้ใดกต็ามที'จะไม่ต้อนรับพวกท่าน
เมื'อพวกท่านออกไปจากนครนั)น จงสะบัด
ผงคลีนั) นเองออกเสียจากใต้ฝ่าเท้าของ
พวกท่านเพื'อเป็นพยานต่อพวกเขา”
? และพวกสาวกกอ็อกไป และผ่านเข้าใน
เมืองต่าง ๆ โดยประกาศข่าวประเสริฐ
และทาํการรักษาให้หายทุกแห่งหน
ความตายของยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ #8:#-#/; มก ?:#8-/E)
B บัดนี) เฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื' องสิ'งสาร
พัดที'พระองค์ได้ทรงกระทาํนั)น และท่าน
ก็สับสนงุนงง เพราะบางคนกล่าวว่า
ยอห์นได้เป็นขึ) นมาจากความตายแล้ว
D และบางคนว่า เอลียาห์มาปรากฏแล้ว
และคนอื'น ๆ ว่า คนหนึ'งในพวกศาสดา
พยากรณ์โบราณได้เป็นขึ) นมาอีก
E และเฮโรดกล่าวว่า “ยอห์นนั)นเราได้ตัด
ศีรษะแล้ว แต่คนนี) เป็นผู้ใดเล่า ผู้ซึ'งเรา
ได้ยินถึงบรรดาเหตุการณ์เช่นนี) ” และ
เฮโรดปรารถนาที'จะเห็นพระองค์

ทรงเลี. ยงอาหารคนหา้พนัคน
(มธ #8:#2-/#; มก ?:2F-88)

(ยน ?:#-8)
#F และพวกอัครทูต เมื'อพวกเขากลับมา

แล้ว ได้ทูลพระองค์ถึงสิ'งสารพัดที'พวก
เขาได้กระทาํนั)น และพระองค์ทรงพาพวก
เขาไป และเสดจ็เข้าไปในถิ'นทุรกันดารแต่
ลาํพัง ในที' ซึ' งเป็นของนครที' ถูกเรียกว่า
เบธไซดา
## และประชาชน เมื'อพวกเขาทราบเรื'อง
นี) แล้ว ก็ตามพระองค์ไป และพระองค์
ทรงต้อนรับพวกเขา และตรัสแก่พวกเขา
ถึงอาณาจักรของพระเจ้า และทรงรักษา
คนทั)งหลายที'ต้องการการรักษาให้หาย
#/ และเมื' อวันนั)นล่วงไปมากแล้ว สิบ
สองคนจึงมา และทูลพระองค์ว่า “ขอทรง
ส่งประชาชนไปเสยีเถิด เพื'อพวกเขาจะได้
เข้าไปในเมืองต่าง ๆ และแถบชนบทที'อยู่
โดยรอบ และพักอาศัย และได้อาหาร
เพราะพวกเราอยู่ที'นี'ในถิ'นทุรกันดาร”
#2 แต่พระองค์ตรัสแก่พวกสาวกว่า
“พวกท่านจงเลี) ยงพวกเขาเถิด” และพวก
เขาทูลว่า “พวกเรามีแต่ขนมปังห้าก้อน
กับปลาสองตัวเท่านั)น นอกจากพวกเราจะ
ไปและซื) ออาหารสาํหรับประชาชนทุกคน
นี) ”
#8 เพราะว่าคนเหล่านั)นมีผู้ชายได้ประ-
มาณห้าพันคน และพระองค์ตรัสกับพวก
สาวกของพระองค์ว่า “จงจัดพวกเขาให้
นั'งลงเป็นหมู่ ๆ หมู่ละห้าสบิคน”
#9 และพวกเขากก็ระทาํตาม และจัดพวก
เขาทุกคนให้นั'งลง
#? แล้วพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อน
กับปลาสองตัวนั)น และทรงเงยขึ) นดูฟ้า
สวรรค์ พระองค์ทรงอวยพรอาหารเหล่า

(2) มธ #F:E (8) มธ #F:## (9) มธ #F:#8; ลก #F:## (?) มก ?:#/; ลก D:#
(B) มธ #8:#; มก ?:#8 (E) ลก /2:D (#F) มธ #8:#2; มก ?:2F
(#/) มธ #8:#9; มก ?:29; ยน ?:#, 9 (#?) ลก //:#E; /8:2F
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นั)น และหักพวกมัน และส่งให้แก่พวก
สาวก ให้พวกเขาวางตรงหน้าประชาชน
#B และเขาทั)งหลายได้รับประทาน และ
อิ'มทุกคน และพวกเขาเกบ็เศษอาหารที'
ยังเหลืออยู่นั)นได้สบิสองกระบุง

การยอมรบัอนัยิ�งใหญ่ของเปโตร
(มธ #?:#2-/F; มก D:/B-2F)

#D และต่อมา ขณะที'พระองค์ทรงกาํลัง
อธิษฐานอยู่แต่ลาํพัง พวกสาวกของพระ
องค์ก็อยู่กับพระองค์ และพระองค์ทรง
ถามพวกเขา โดยตรัสว่า “ประชาชนพูด
กันว่า เราคือผู้ใด”
#E พวกเขาทูลตอบว่า “เป็นยอห์นผู้ให้
รับบัพติศมา แต่บางคนว่า เป็นเอลียาห์
และคนอื'น ๆ ว่า คนหนึ'งในพวกศาสดา
พยากรณ์โบราณได้เป็นขึ) นมาอีก”
/F พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “แต่พวก
ท่านว่าเราเป็นผู้ใด” เปโตรทูลตอบว่า
“เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า”
/# และพระองค์ทรงกาํชับพวกเขาอย่าง
แขง็ขัน และสั'งพวกเขาว่าไม่ให้บอกเรื'อง
นี) แก่ผู้ใดเลย

พระคริสตท์รงพยากรณถ์ึง
การสิ. นพระชนมข์องพระองค์

สิ�งที�สาวกตอ้งสละ
// โดยตรัสว่า “บุตรมนุษย์จะต้องทน
ทุกข์หลายประการ และถูกปฏิเสธโดย
พวกผู้อาวุโส และพวกปุโรหิตใหญ่ และ
พวกธรรมาจารย์ และจะถูกประหารชีวิต
แต่ จะทรงถูกชุบให้ เป็นขึ) นมาในวันที'
สาม”

/2 และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาทุกคนว่า
“ถ้าผู้ใดปรารถนาจะตามเรามา ให้ผู้นั)น
ปฏิเสธตัวเอง และรับกางเขนของตนทุก
วัน และตามเรามา
/8 เพราะว่าผู้ใดกต็ามที'ปรารถนาจะเอา
ชีวิตของตนรอด จะเสยีชีวิตนั)น แต่ผู้ใดก็
ตามที'ปรารถนาจะเสียชีวิตของตนเพราะ
เห็นแก่เรา ผู้นั)นจะได้ชีวิตรอด
/9 เพราะผู้ใดจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าเขา
ได้โลกทั)งสิ) น แต่ต้องสูญเสียตัวของตน
เอง หรือถูกทิ) งเสยี
/? เพราะผู้ใดกต็ามที'จะมีความละอาย
เพราะเรา และเพราะบรรดาถ้อยคาํของ
เรา บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะ
ผู้นั)น เมื'อพระองค์จะเสดจ็มาในสง่าราศี
ของพระองค์เอง และของพระบิดาของ
พระองค์ และของเหล่าทูตสวรรค์ที'บริ-
สทุธิQ
/B แต่เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั)งหลาย
ว่า มีบางคนที' ยืนอยู่ที' นี'  ซึ' งจะไม่ลิ) มรส
แห่งความตาย จนกว่าพวกเขาได้เห็น
อาณาจักรของพระเจ้า”

การจําแลงพระกายของพระคริสต์
(มธ #B:#-D; มก E:/-D)

/D และต่อมาประมาณแปดวันหลังจาก
บรรดาถ้อยคาํเหล่านี)  พระองค์ทรงพา
เปโตร และยอห์น และยากอบ และทรง
ขึ) นไปบนภูเขาลูกหนึ'งเพื'อจะอธิษฐาน
/E และขณะที'พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่
วรรณพระพักตร์พระองค์ก็ถูกเปลี' ยนไป
และเสื) อผ้าของพระองค์เป็นสีขาว และ

(#D) มธ #?:#2-#?; มก D:/B-/E (#E) มธ #8:/ (/F) มธ #?:#?; ยน ?:?D-?E (/#) มธ D:8; #?:/F
(//) มธ #?:/#; #B://; ลก #D:2#-22 (/2) มธ #F:2D; #?:/8; มก D:28; ลก #8:/B (/8) มธ #F:2E
(/9) มธ #?:/?; มก D:2? (/?) มธ #F:22; มก D:2D; ลก #/:E (/B) มธ #?:/D; มก E:# (/D) มธ #B:#-D
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เปล่งประกาย
2F และดูเถิด มีชายสองคนเฝ้าสนทนา
กับพระองค์ ซึ'งกค็ือโมเสส และเอลียาห์
2# ผู้ซึ'งมาปรากฏในสง่าราศี และกล่าว
ถึงการจากไปของพระองค์ ซึ'งพระองค์จะ
ทาํให้สาํเรจ็ที'กรุงเยรูซาเลม็
2/ แต่เปโตรกับคนทั)งสองที'อยู่กับเขาก็
ง่วงเหงาหาวนอน และเมื' อพวกเขาตื' น
แล้ว พวกเขาก็ได้เห็นสง่าราศีของพระ
องค์ และชายสองคนนั)นที' ยืนอยู่กับพระ
องค์
22 และต่อมาขณะที'สองคนนั)นกาํลังลา
จากพระองค์ เปโตรจึงทูลพระเยซูว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ' งพวกข้าพระองค์
อยู่ที'นี'กด็ี และให้พวกข้าพระองค์ทาํพลับ
พลาสามหลัง สาํหรับพระองค์หลังหนึ' ง
และสาํหรับโมเสสหลังหนึ' ง และสาํหรับ
เอลียาห์หลังหนึ'ง” โดยไม่ทราบว่าเขาพูด
อะไร
28 ขณะที' เขากาํลังพูดอย่างนั)น มีเมฆ
ก้อนหนึ'งมา และปกคลุมพวกเขาไว้ และ
พวกเขากลัวขณะที' พวกเขาเข้าไปอยู่ ใน
เมฆนั)น
29 และมีพระสุรเสียงหนึ' งออกมาจาก
เมฆนั)น โดยตรัสว่า “ท่านผู้นี) เป็นบุตรที'
รักของเรา จงฟังท่านเถิด”
2? และเมื' อพระสุรเสียงนั)นผ่านไปแล้ว
พระเยซูทรงถูกพบอยู่เพียงลาํพัง และเขา
ทั)งสามกเ็กบ็เรื'องนี) ไว้ และไม่ได้บอกผู้ใด
ในวันเหล่านั) นถึงบรรดาสิ' งเหล่านั) นซึ' ง
พวกเขาได้เห็นแล้ว

สาวกเกา้คนขาดฤทธิA อํานาจ
พระเยซูทรงขบัผีออก

(มธ #B:#8-/#; มก E:#8-/E)
2B และต่อมาในวันถัดไปเมื'อพระองค์กับ
พวกสาวกลงมาจากภูเขาแล้ว คนมากมาย
มาพบพระองค์
2D และดูเถิด ชายคนหนึ' งในหมู่ประ-
ชาชนนั)นร้องออก โดยทูลว่า “อาจารย์เจ้า
ข้า ข้าพระองค์ขออ้อนวอนพระองค์ ขอ
โปรดทอดพระเนตรบุตรชายของข้าพระ
องค์ เพราะว่าเขาเป็นบุตรคนเดียวของข้า
พระองค์
2E และดูเถิด มีผีตนหนึ'งเข้าสงิเขา และ
เขากร้็องขึ) นทันที และผีทาํให้เขาชักกระ
ตุก จนเขามีนํ)าลายฟูมปากอีก และทาํให้
ตัวเขาฟกชํ)า แทบจะไม่ออกไปจากเขาเลย
8F และข้าพระองค์ได้อ้อนวอนพวกสาวก
ของพระองค์ให้ขับผีนั)นออกเสยี และพวก
เขาทาํไม่ได้”
8# และพระเยซูตรัสตอบว่า “โอ คนชั'ว
อายุที'ขาดความเชื' อและมีทิฐิชั' ว เราจะ
ต้องอยู่ กับท่านทั) งหลายและอดทนกับ
ท่านทั)งหลายนานเท่าใด จงพาบุตรชาย
ของท่านมาที'นี'เถิด”
8/ และขณะที'เดก็คนนั)นกาํลังมา ผีกท็าํ
ให้เขาล้มลง และทาํให้เขาชักด้วยอาการ
กระตุก และพระเยซูตรัสห้ามผีโสโครก
นั)น และทรงรักษาเดก็คนนั)นให้หาย และ
ส่งเขาคืนให้บิดาของเขาอีก
82 และพวกเขาทุกคนกป็ระหลาดใจ
เพราะฤทธิQเดชอันใหญ่ยิ'งของพระเจ้า แต่

(2F) / พกษ /:#; ฮบ ##:/2 (2/) ดนล D:#D; มธ /?:8F
(28) อพย #2:/#; กจ #:E (29) อสย 8/:#; มธ 2:#B; มก #:##; ลก 2://; กจ 2://
(2?) มธ #B:E; มก E:E (2B) มธ #B:#8-#D; มก E:#8-/B
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ขณะที'พวกเขาทุกคนยังพิศวงอยู่เพราะสิ'ง
สารพัดซึ'งพระเยซูได้ทรงกระทาํนั)น พระ
องค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า

พระคริสตท์รงพยากรณถ์ึง
การสิ. นพระชนมข์องพระองคอี์ก
(มธ #B://-/2; มก E:2F-2/)

44 “จงให้บรรดาถ้อยคาํเหล่านี) เข้าไปใน
หูของพวกท่าน เพราะว่าบุตรมนุษย์จะถูก
มอบไว้ในมือของคนทั)งหลาย”
89 แต่พวกเขาไม่เข้าใจถ้อยคาํนี)  และ
ความหมายของถ้อยคาํนี) ก็ถูกซ่อนไว้จาก
พวกเขา เพื' อพวกเขาจะไม่รับรู้ ความ
หมายนั)น และพวกเขากลัวที'จะทูลถาม
พระองค์ถึงถ้อยคาํนั)น

เด็กเล็กเป็นแบบอย่าง
(มธ #D:#-9; มก E:22-2B)

8? แล้วเกิดการยกเหตุผลในท่ามกลาง
พวกสาวกว่า คนไหนในพวกเขาจะเป็น
ใหญ่ที'สดุ
8B และพระเยซู โดยทรงรับรู้ความคิดใน
ใจของพวกเขา ทรงอุ้ มเด็กเล็ก ๆ คน
หนึ'งมา และวางเขาไว้ข้างพระองค์
8D และตรัสกับพวกเขาว่า “ผู้ใดกต็ามที'
จะรับเดก็เลก็ ๆ คนนี) ในนามของเรา กรั็บ
เรา และผู้ใดกต็ามที'จะรับเรา กรั็บพระ
องค์ผู้ได้ทรงส่งเรามา ด้วยว่าผู้ใดเป็นผู้
ตํ'าต้อยที'สุดในท่ามกลางพวกท่านทุกคน
ผู้นั)นกจ็ะเป็นใหญ่”
8E และยอห์นตอบและทูลว่า “พระ
อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้เห็นคน
หนึ' งขับพวกผีออกในพระนามของพระ

องค์ และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขา
เพราะเขาไม่ตามมากับพวกเรา”
9F และพระเยซูตรัสแก่เขาว่า “อย่าห้าม
เขาเลย เพราะว่าผู้ใดที'ไม่เป็นฝ่ายต่อสู้
พวกเรา กเ็ป็นฝ่ายพวกเราแล้ว”
จากแควน้กาลิลีผ่านเขา้แควน้สะมาเรีย
9# และต่อมาเมื' อถึงเวลาที'พระองค์จะ
ทรงถูกรับขึ) นไป พระองค์ทรงตั) งพระ
พักตร์ของพระองค์อย่างแน่วแน่ที'จะไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็
9/ และทรงส่งพวกผู้สื'อสารล่วงหน้าไป
ก่อนพระพักตร์พระองค์ และพวกเขากไ็ป
และเข้าไปในหมู่ บ้านแห่งหนึ' งของชาว
สะมาเรีย เพื'อจะจัดเตรียมไว้สาํหรับพระ
องค์
92 และชาวบ้านนั)นไม่รับรองพระองค์
เพราะพระพักตร์พระองค์ดูเหมือนว่าพระ
องค์ประสงค์จะไปยังกรุงเยรูซาเลม็
98 และเมื' อพวกสาวกของพระองค์ คือ
ยากอบและยอห์นได้เห็นสิ'งนี)  พวกเขาก็
ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์พอพระ
ทัยจะให้พวกข้าพระองค์สั' งให้ไฟลงมา
จากฟ้าสวรรค์ และเผาผลาญพวกเขาเสีย
เหมือนอย่างที'เอลียาห์ได้กระทาํนั)นไหม”
99 แต่พระองค์ทรงเหลียวมาและตาํหนิ
พวกเขา และตรัสว่า “พวกท่านไม่ทราบ
ว่าพวกท่านมีจิตวิญญาณทาํนองใด
9? เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื'อจะทาํ
ลายชีวิตของมนุษย์ทั)งหลาย แต่เพื' อจะ
ช่วยเขาทั)งหลายให้รอด” และพระองค์กับ
พวกสาวกกไ็ปยังหมู่บ้านอีกแห่งหนึ'ง

(88) มธ #B://; มก #F:22 (89) มก E:2/; ลก /:9F; #D:28 (8?) มธ #D:#; มก E:22
(8B) มธ E:8 (8D) มธ #F:8F; มก E:2B (8E) มก E:2D-8F (9F) มธ #/:2F; ลก ##:/2
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ทรงลองใจผูติ้ดตามพระองคไ์ป
(มธ D:#E-//)

9B และต่อมาขณะที'พระองค์กับพวก
สาวกกาํลังไปตามทาง ชายคนหนึ' งทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์
จะตามพระองค์ไปไม่ว่าพระองค์ไปทาง
ไหน”
9D และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “บรรดา
สุนัขจิ) งจอกมีโพรงทั)งหลาย และนกเหล่า
นั)นแห่งฟ้าอากาศมีรังทั)งหลาย แต่บุตร
มนุษย์ไม่มีที'ที'จะวางศีรษะของตน”
9E และพระองค์ตรัสกับอีกคนหนึ' งว่า
“จงตามเรามาเถิด” แต่คนนั)นทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดอนุญาตให้ข้า
พระองค์ไป และฝังบิดาของข้าพระองค์
ก่อน”
?F พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ให้คนตายฝัง
คนตายของพวกเขาเองเถิด แต่ท่านจงไป
และประกาศอาณาจักรของพระเจ้า”
?# และอีกคนหนึ'งทูลด้วยว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไป แต่
ขออนุญาตให้ ข้าพระองค์ ไปลาพวกเขา
ก่อน ผู้ซึ'งอยู่ที'บ้านของข้าพระองค์”
?/ และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ไม่มีผู้ใด
เมื' อเอามือของตนจับคันไถแล้วและหัน
หน้ากลับเสยี เหมาะสมสาํหรับอาณาจักร
ของพระเจ้า”

บทที� �B
พยานเจ็ดสิบคนถูกส่งออกไปประกาศ

(มธ E:29-2D; #F:#-8/)
# ภายหลังบรรดาสิ'งเหล่านี)  องค์พระผู้

เป็นเจ้าทรงตั) งสาวกอื' นอีกเจ็ดสิบคนไว้
ด้วย และส่งพวกเขาออกไปทีละสองคน
ให้ล่วงหน้าพระพักตร์พระองค์ไปก่อน ให้
เข้าไปทุกนครและทุกสถานที' ซึ' งพระองค์
เองจะเสดจ็มานั)น
/ เหตุฉะนั)นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขา
ว่า “งานเกบ็เกี'ยวนั)นเป็นการใหญ่นักหนา
แต่เหล่าคนงานก็มีน้อย เหตุฉะนั)นพวก
ท่านจงอ้อนวอนพระองค์ ผู้ ทรงเป็นเจ้า
ของงานเก็บเกี'ยวนั)น เพื' อที'พระองค์จะ
ทรงส่งบรรดาคนงานเข้าไปในงานเก็บ
เกี'ยวของพระองค์
2 จงไปตามทางของพวกท่านเถิด ดูเถิด
เราส่งพวกท่านออกไปเหมือนพวกลูกแกะ
อยู่ในท่ามกลางฝูงสนัุขป่า
8 อย่าเอากระเป๋า หรือย่าม หรือบรรดา
รองเท้าไป และอย่าคาํนับผู้ใดตามทาง
9 และพวกท่านจะเข้าไปในบ้านใดกต็าม
จงพูดก่อนว่า ‘จงให้สันติสุขมีแก่บ้านนี)
เถิด’
? และถ้าลูกแห่งสนัติสขุอยู่ที'นั'น สนัติสขุ
ของพวกท่านก็จะอยู่บนบ้านนั)น ถ้าไม่
สันติสุขของพวกท่ านก็จะกลับคืนมาสู่
พวกท่านอีก
B และจงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันนั)น กิน
และดื'มสิ'งของใด ๆ ซึ'งพวกเขาจะให้นั)น
ด้วยว่าผู้ทาํงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของ
ตน อย่าเที'ยวจากบ้านนี) ไปบ้านโน้น
D และพวกท่านจะเข้าไปในนครใดกต็าม
และพวกเขารับรองพวกท่านไว้ จงกินสิ'ง
ของใด ๆ ซึ'งถูกตั)งไว้ต่อหน้าพวกท่าน

(9B) มธ D:#E (9D) ลก /:B; D:/2 (9E) มธ D:/#-// (?#) # พกษ #E:/F (?/) / ทธ 8:#F
(#) มธ #F:#; มก ?:B (/) มธ E:2B-2D; ยน 8:29; # คร 2:E (2) มธ #F:#?
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E และจงรักษาคนเจ็บป่วยในนครนั)นให้
หาย และกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘อาณาจักร
ของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั)งหลายแล้ว’

การพิพากษาอย่างรุนแรง
ต่อนครต่าง ๆ

(มธ ##:/F-/8)
#F แต่พวกท่านจะเข้าไปในนครใดกต็าม
และพวกเขาไม่รับรองพวกท่านไว้ จงไป
ตามทางของพวกท่านออกไปที' ถนนสาย
ต่าง ๆ ของนครเดียวกันนั)น และกล่าวว่า
11 ‘แม้แต่ผงคลีดินแห่งนครของพวกเจ้า
ซึ'งติดอยู่กับพวกเรา พวกเรากส็ะบัดออก
ต่อพวกเจ้า แต่อย่างไรกต็ามพวกเจ้าจง
แน่ใจในสิ'งนี) เถิด คืออาณาจักรของพระ
เจ้ามาใกล้พวกเจ้าแล้ว’
#/ แต่เรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า โทษ
ของเมืองโสโดมในวันนั) นจะเบากว่าโทษ
ของนครนั)น
#2 วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า
เมืองเบธไซดา เพราะถ้าบรรดาการอิทธิ
ฤทธิQ ได้ถูกกระทาํในเมืองไทระและเมือง
ไซดอน ซึ'งได้ถูกกระทาํในพวกเจ้า คนทั)ง
หลายในเมืองทั)งสองนั)นกค็งจะได้กลับใจ
เสยีใหม่ตั)งนานแล้ว โดยนั'งในผ้ากระสอบ
และขี) เถ้า
#8 แต่ในการพิพากษานั)น โทษของเมือง
ไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของ
เจ้าทั)งสอง
#9 และเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ'งถูกยก
ขึ) นไปถึงฟ้าสวรรค์ จะถูกผลักลงไปถึง
นรกต่างหาก

#? ผู้ที'ฟังท่านทั)งหลายกฟั็งเรา และผู้ที'
เหยียดหยามท่านทั)งหลายก็เหยียดหยาม
เรา และผู้ที' เหยียดหยามเรากเ็หยียด
หยามพระองค์ผู้ที'ได้ทรงส่งเรามา”

ความปีติยินดีที�แทจ้ริง
#B และสาวกเจ็ดสิบคนนั)นกลับมาอีก
ด้วยความปีติยินดี โดยทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า แม้แต่ผีทั)งหลายก็อยู่ใต้บังคับ
ของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระ
องค์”
#D และพระองค์ตรัสกับเขาทั)งหลายว่า
“เราได้ เห็นซาตานตกลงมาจากสวรรค์
เหมือนฟ้าแลบ
#E ดูเถิด เราให้พวกท่านมีฤทธิQอาํนาจที'
จะเหยียบบรรดางู ร้ ายและแมงป่องทั) ง
หลาย และเหนืออาํนาจทั)งสิ)นของศัตรูนั)น
และไม่มีสิ' งหนึ' งสิ' งใดจะทาํอันตรายแก่
พวกท่านด้วยวิธีใด ๆ ได้เลย
/F แต่อย่างไรกต็ามอย่าเปรมปรีดิQในสิ'ง
นี)  ที'ผีทั)งหลายอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน
แต่จงเปรมปรีดิQ มากยิ' งกว่าเพราะชื' อของ
พวกท่านถูกจดไว้ในสวรรค์”
/# ในโมงนั)นเอง พระเยซูทรงมีความ
เปรมปรีดิQ ในพระวิญญาณ และตรัสว่า
“ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ โอ
ข้าแต่พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ที'พระองค์ได้ทรงปิดบัง
สิ'งเหล่านี) ไว้จากคนมีปัญญาและคนสุขุม
รอบคอบ และได้ทรงเปิดเผยสิ'งเหล่านี) แก่
พวกเดก็อ่อน กเ็ป็นอย่างนั)น ข้าแต่พระ
บิดา เพราะเป็นที'ชอบพระทยัในสายพระ
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เนตรของพระองค์
// พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ'งสารพัด
ให้แก่เรา และไม่มีใครทราบว่าพระบุตร
เป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใคร
ทราบว่าพระบิดาเป็นผู้ ใดนอกจากพระ
บุตร และผู้ที'พระบุตรประสงค์จะสาํแดง
พระองค์”
/2 และพระองค์ทรงเหลียวหลังไปทาง
พวกสาวกของพระองค์ และตรัสเป็นการ
ส่วนตัวว่า “นัยน์ตาทั)งหลายซึ'งได้เห็นสิ'ง
เหล่านั)นซึ'งพวกท่านได้เห็นกไ็ด้รับพร
/8 เพราะเราบอกท่านทั)งหลายว่า ศาสดา
พยากรณ์หลายคนและกษัตริย์หลายองค์
ได้ปรารถนาที' จะเห็นสิ' งเหล่านั) นซึ' งท่าน
ทั)งหลายเห็นอยู่นี)  และไม่ได้เห็นสิ'งเหล่า
นั)น และที'จะได้ยินสิ'งเหล่านั)นซึ'งท่านทั)ง
หลายได้ยิน และไม่ได้ยินสิ'งเหล่านั)น”

พระบญัญติัที�ยิ�งใหญ่
/9 และดูเถิด นักกฎหมายคนหนึ'งยืนขึ) น
และทดลองพระองค์ โดยกล่าวว่า “อา-
จารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะกระทาํประการใด
เพื'อจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก”
/? และพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ในพระ
ราชบัญญัติมีเขียนไว้ว่าอะไร ท่านอ่านว่า
อย่างไร”
/B และเขาตอบว่า “เจา้จงรกัองค์พระผู ้
เป็นเจา้ผูเ้ป็นพระเจา้ของเจา้ ดว้ยสุดใจ
ของเจา้ และดว้ยสุดจิตของเจา้ ดว้ยสุด
กาํลงัของเจา้ และดว้ยสิ�นสุดความคิดของ
เจา้ และจงรักเพื�อนบา้นของเจา้เหมือน
ตนเอง”

/D และพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านตอบ
ถูกแล้ว จงกระทาํอย่างนั)น และท่านจะมี
ชีวิต”
/E แต่คนนั)น ซึ'งปรารถนาจะแก้ตัว กล่าว
แก่พระเยซูว่า “และใครเป็นเพื' อนบ้าน
ของข้าพเจ้า”

คําอุปมาเกี�ยวกบั
ชาวสะมาเรียที�ดี

2F และพระเยซูตรัสตอบว่า “ชายคน
หนึ'งลงไปจากกรุงเยรูซาเลม็จะไปยังเมือง
เยรีโค และตกอยู่ท่ามกลางพวกโจร ผู้ซึ'ง
ได้ถอดเสื) อผ้าของเขาออก และทาํให้เขา
บาดเจ็บ และก็จากไป โดยละทิ) งเขาไว้
เกือบจะตายแล้ว
2# และโดยบังเอิญปุโรหิตคนหนึ'งเดินลง
ไปทางนั)น และเมื'อเขาเห็นคนนั)น เขาก็
เดินเลยไปเสยีอีกฟากหนึ'ง
2/ และคนเลวีคนหนึ'งกเ็ช่นกัน เมื'อเขา
มาถึงสถานที'แห่งนั)น มาและดูคนนั)น
และเดินเลยไปเสยีอีกฟากหนึ'ง
22 แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ' ง ขณะที' เขา
เดินทางไป กม็าถึงที'ที'คนนั)นอยู่ และเมื'อ
เขาเห็นคนนั)นแล้ว เขากม็ีใจกรุณาต่อคน
นั)น
28 และเข้าไปหาเขา และเอาผ้าพันบาด
แผลของเขาให้ โดยเทนํ)ามันกับนํ)าองุ่นใส่
ในบาดแผลนั)น และให้เขาขึ) นขี'สัตว์ของ
ตนเอง และพาเขามาถึงโรงแรมแห่งหนึ'ง
และดูแลเขา
29 และในวันรุ่งขึ) นเมื'อเขาจากไป เขาก็
เอาเงินสองเดนาริอันออกมา และให้เงิน

(//) มธ /D:#D; ยน #:#D; 2:29; 9:/B; ?:88 (/2) มธ #2:#?-#B (/8) # ปต #:#F-##
(/9) มธ #E:#? (/B) ลนต #E:#D; พบญ ?:9; มธ #E:#E (/D) ลนต #D:9; นหม E:/E
(/E) ลก #?:#9 (2#) สดด 2D:## (22) ยน 8:E; ลก #9:/F (29) มธ /F:/

 42_luk.pub 
 page 36

 Thursday, May 25, 2023 11:43 
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นั)นแก่เจ้าของโรงแรม และกล่าวแก่เขาว่า
‘จงดูแลเขาเถิด และสิ'งใดกต็ามที'ท่านเสยี
เกินนี)  เมื'อข้าพเจ้ากลับมาอีก ข้าพเจ้าจะ
ใช้คืนให้ท่าน’
2? บัดนี) ในสามคนนั)น ท่านคิดว่า คน
ไหนเป็นเพื' อนบ้านของคนที' ตกอยู่ท่าม
กลางพวกโจร”
2B และเขากล่าวว่า “คนที'ได้แสดงความ
เมตตาแก่เขา” แล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขา
ว่า “จงไป และท่านจงทาํเหมือนกันเถิด”

มารธาและมารีย์
2D บัดนี) ต่อมา ขณะที'พระองค์กับพวก
สาวกกาํลังไป พระองค์ทรงเข้าไปในหมู่
บ้านแห่งหนึ' ง และผู้หญิงคนหนึ' งชื' อ
มารธาต้อนรับพระองค์เข้ามาในบ้านของ
เธอ
2E และมารธามีน้องสาวคนหนึ'งชื'อมารีย์
ผู้ ซึ' งได้นั' งใกล้พระบาทของพระเยซูด้วย
และฟังคาํตรัสของพระองค์
8F แต่มารธายุ่งในการปรนนิบัติมาก
และมาหาพระองค์ และทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทยัหรือ ที'น้อง
สาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์
ทาํการปรนนิบัติแต่คนเดียว ดังนั)นขอสั'ง
เธอให้มาช่วยข้าพระองค์เถิด”
8# และพระเยซูทรงตอบและตรัสกับเธอ
ว่า “มารธา มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระ
วายและวุ่นวายใจด้วยหลายสิ'งนัก
8/ แต่มีสิ'งเดียวที'จาํเป็น และมารีย์ได้
เลือกเอาส่วนที'ดีนั)น ซึ' งจะไม่ถูกเอาไป
จากเธอเลย”

บทที� ��
แบบอย่างของการอธิษฐาน

ถูกสอนอีกหน
# และต่อมาขณะที'พระองค์ทรงอธิษฐาน
อยู่ในที'แห่งหนึ'ง เมื'อพระองค์ทรงหยุด
คนหนึ'งในพวกสาวกของพระองค์กทู็ลพร
ะองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้อธิษฐาน
เหมือนยอห์นได้สอนพวกสาวกของตนด้ว
ย”
/ และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เมื'อ
ท่านทั)งหลายอธิษฐาน จงทูลว่า ‘ข้าแต่
พระบิดาของข้าพระองค์ทั)งหลาย ผู้ซึ' ง
ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของ
พระองค์เป็นที' เคารพสักการะ ขอให้
อาณาจักรของพระองค์มาตั)งอยู่ ขอให้นํ)า
พระทัยของพระองค์ถูกกระทาํในแผ่นดิน
โลก เหมือนอย่างในสวรรค์
2 ขอโปรดประทานอาหารประจาํวันแก่
ข้าพระองค์ทั)งหลายทุก ๆ วัน
8 และขอโปรดยกโทษบาปทั)งหลายของ
ข้าพระองค์ทั)งหลาย ด้วยว่าข้าพระองค์ทั)ง
หลายยกโทษให้ทุกคนที' เป็นหนี) ข้าพระ
องค์ทั)งหลายด้วย และขออย่าทรงนาํข้า
พระองค์ทั)งหลายเข้าไปในการทดลอง แต่
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั)งหลายให้พ้นจาก
ความชั'วร้าย’”

คําสอนอื�น ๆ เกี�ยวกบัการอธิษฐาน
9 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ผู้ใด
ในพวกท่านจะมีมิตรสหายคนหนึ' ง และ
จะไปหามิตรสหายคนนั)นในเวลาเที'ยงคืน

(2B) สภษ #8:/#; มธ E:#2; #/:B
(2D) ยน ##:#; #/:/-2 (2E) # คร B:2/-8F; ลก D:29; กจ //:2
(8/) สดด /B:8; ยน ?:/B (/) มธ ?:E-#2 (8) อฟ 8:2/
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และกล่าวแก่เขาว่า ‘เพื'อนเอ๋ย ขอให้ข้า
ยืมขนมปังสามก้อนเถิด
? เพราะเพื'อนของข้าคนหนึ'งในการเดิน
ทางของเขาได้มาหาข้า และข้าไม่มีอะไรจะ
ตั)งไว้ตรงหน้าเขา’
B และคนนั)นจากข้างในจะตอบและกล่าว
ว่า ‘อย่ารบกวนข้าเลย บัดนี) ประตูกปิ็ด
เสยีแล้ว และลูก ๆ ของข้ากน็อนในเตียง
กับข้าแล้ว ข้าไม่สามารถลุกขึ) นและหยิบ
ให้เจ้าได้’
D เรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า ถึงแม้ว่า
เขาจะไม่ลุกขึ) นและหยิบให้คนนั) นเพราะ
ว่าคนนั)นเป็นเพื'อนของเขา แต่เพราะเหตุ
การวิงวอนมากเข้าของคนนั)น เขาจะลุก
ขึ) นและหยิบให้คนนั) นมากเท่ าที' คนนั) น
ต้องการ
E และเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า จงขอ
และสิ'งนั)นจะให้แก่พวกท่าน จงแสวงหา
และพวกท่านจะพบ จงเคาะ และสิ'งนั)นจะ
ถูกเปิดให้แก่พวกท่าน
#F เพราะว่าทุกคนที'ขอก็จะได้รับ และ
คนที'แสวงหากจ็ะพบ และแก่คนที' เคาะ
ประตูกจ็ะถูกเปิดให้
## ถ้าบุตรชายคนหนึ'งจะขอขนมปังจากผู้
หนึ'งผู้ใดในพวกท่านที' เป็นบิดา ผู้นั)นจะ
เอาก้อนหินให้บุตรคนนั)นหรือ หรือถ้า
บุตรคนนั)นขอปลา ผู้นั)นจะเอางูให้บุตร
คนนั)นแทนปลาหรือ
#/ หรือถ้าบุตรคนนั)นจะขอไข่ ผู้นั)นจะ
เอาแมงป่องให้บุตรคนนั)นหรือ
#2 ฉะนั)น ถ้าท่านทั)งหลาย ผู้เป็นคนชั'ว

ร้าย ยังรู้ ว่าจะให้ของกาํนัลดี ๆ แก่บุตร
ทั)งหลายของตนอย่างไร พระบิดาของท่าน
ทั)งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิQ แก่คนเหล่านั)นที'ขอ
จากพระองค์มากยิ'งกว่าสกัเท่าใด”

พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่า
ขบัผีออกโดยเบเอลเซบูบ

(มธ #/://-2B)
#8 และพระองค์ทรงกาํลังขับผีตนหนึ' ง
ออกอยู่ และมันเป็นผีใบ้ และต่อมาเมื'อผี
นั)นออกแล้ว คนใบ้จึงพูดได้ และประชา-
ชนกป็ระหลาดใจ
#9 แต่บางคนในพวกเขากล่าวว่า “คนนี)
ขับพวกผีออกโดยอาศัยเบเอลเซบูบเจ้า
นายของพวกผีเหล่านั)น”
#? และคนอื'น ๆ ซึ'งทดลองพระองค์ ขอ
หมายสาํคัญจากสวรรค์จากพระองค์
#B แต่พระองค์ ซึ'งทรงทราบบรรดาความ
คิดของพวกเขา จึงตรัสกับพวกเขาว่า
“ราชอาณาจักรทุกแห่งซึ'งแตกแยกกันเอง
ก็ถูกนาํมาสู่การรกร้าง และครัวเรือน
ใด ๆ ซึ'งแตกแยกกับครัวเรือนนั)นเองก็
ล่มสลาย
#D ถ้าซาตานแตกแยกกันในตัวมันเอง
อาณาจั กรของมั นจะตั) งอยู่ อย่ างไรได้
เพราะท่านทั)งหลายกล่าวว่า เราขับผีทั)ง
หลายออกโดยอาศัยเบเอลเซบูบ
#E และถ้าเราโดยอาศัยเบเอลเซบูบขับผี
ทั)งหลายออก พวกบุตรชายของท่านทั)ง
หลายขับพวกมันออกโดยอาศัยใครเล่า
เหตุฉะนั)นพวกบุตรชายของท่านทั)งหลาย

(D) ลก #D:#-9 (E) สดด 9F:#8-#9; อสย 99:?; ยรม 22:2; มธ B:B
(##) มธ B:E (#2) ยก #:#B (#8) มธ E:2/-28; #/://, /8
(#9) มธ E:28; #/:/8 (#?) มธ #/:2D; มก D:## (#B) มธ E:8; มก 2:/2-/B; ยน /:/9
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เองจะเป็นผู้ที'ตัดสนิท่านทั)งหลาย
/F แต่ถ้าเราขับผีทั)งหลายออกโดยอาศัย
นิ) วพระหัตถ์ของพระเจ้า ไม่ต้องสงสยัเลย
ว่า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านทั)ง
หลายแล้ว
/# เมื'อคนที'มีกาํลังมากคนหนึ'งติดอาวุธ
รักษาวังของตนอยู่ บรรดาทรัพย์ของเขาก็
อยู่ในความปลอดภัย
// แต่เมื'อคนที'มีกาํลังมากกว่าเขาจะมา
ต่อสู้ เขา และชนะเขา คนนั)นกชิ็งเอาบรร-
ดาเครื'องอาวุธของเขาที'เขาได้วางใจนั)นไป
เสีย และแบ่งปันบรรดาของที' ริบได้จาก
เขานั)น
/2 ผู้ที'ไม่อยู่ฝ่ายเรากต่็อสู้กับเรา และผู้ที'
ไม่รวบรวมไว้กับเราก็ทาํให้กระจัดกระ-
จายไป

การกลบัเนื. อกลบัตวัเป็นคนดี
แต่ยงัไม่มีความรอด

(มธ #/:82-89)
/8 เมื'อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว มัน
ก็เดินท่องไปในสถานที'แห้งแล้งทั)งหลาย
โดยแสวงหาการหยุดพัก และเมื'อไม่พบ
มันจึงกล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของ
ข้าที'ข้าได้ออกมานั)น’
/9 และเมื' อมันมาถึงแล้ว มันก็พบว่า
เรือนนั)นถูกปัดกวาดและตกแต่งไว้แล้ว
/? แล้วมันจึงไปและรับเอาผีอื'นอีกเจด็ผี
ที' ชั' วกว่ามันเองมาด้วยกันกับมัน และ
พวกมันก็เข้าไปและอาศัยอยู่ที' นั'น และ
สภาพในตอนท้ายของคนนั)นกเ็ลวร้ายกว่า
ตอนแรก”

/B และต่อมา ขณะที'พระองค์ยังตรัสคาํ
เหล่านี) อยู่ ผู้หญิงคนหนึ'งในหมู่ประชาชน
ได้เปล่งเสียงดัง และทูลพระองค์ว่า
“ครรภ์ซึ'งได้คลอดพระองค์และหัวนมซึ'ง
พระองค์ได้เสวยนั)นกไ็ด้รับพร”
/D แต่พระองค์ตรัสว่า “มิใช่เช่นนั)น แต่
คนทั)งหลายที'ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า
และถือรักษาพระวจนะนั)นไว้กไ็ด้รับพร”

หมายสําคญั
ของโยนาห์

(มธ #/:2E-8/)
/E และเมื' อประชาชนมารวมตัวกันแน่น
ขึ) น พระองค์กเ็ริ'มตรัสว่า “นี' เป็นคนชั'ว
อายุที'ชั'วร้าย พวกเขาแสวงหาหมายสาํคัญ
และจะไม่โปรดให้หมายสาํคัญแก่มันเลย
เว้นไว้แต่หมายสาํคัญของโยนาห์ศาสดา
พยากรณ์
2F ด้วยว่าโยนาห์ได้เป็นหมายสาํคัญแก่
ชาวนีนะเวห์ฉันใด บุตรมนุษย์จะเป็น
หมายสาํคัญแก่คนชั'วอายุนี) ฉันนั)น
2# นางกษัตริย์แห่งทศิใต้จะลุกขึ) นในการ
พิพากษาพร้อมกับผู้คนแห่งชั'วอายุนี)  และ
จะกล่าวโทษพวกเขา เพราะว่าพระนางนั)น
ได้มาจากที'สุดปลายของแผ่นดินโลกเพื' อ
จะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด
ผู้หนึ'งซึ'งเป็นใหญ่กว่าซาโลมอนกอ็ยู่ที'นี'
2/ ชาวนีนะเวห์จะลุกขึ) นในการพิพากษา
พร้อมกับคนชั'วอายุนี)  และจะกล่าวโทษ
มัน ด้วยว่าชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเสยีใหม่
เพราะการประกาศของโยนาห์ และดูเถิด
ผู้หนึ'งที'เป็นใหญ่กว่าโยนาห์กอ็ยู่ที'นี'

(/F) อพย D:#E (/#) มธ #/:/E; มก 2:/B (//) อสย 92:#/; คส /:#9 (/2) มธ #/:2F (/8) มธ #/:82-89
(/?) ยน 9:#8; ฮบ ?:8 (/B) ลก #:/D, 8D (/D) สดด #:#-/; อสย 8D:#B (/E) มธ #/:2D-8/; # คร #://
(2F) ยนา #:#B; /:#F (2#) # พกษ #F:#; / พศด E:#; อสย E:? (2/) ยนา 2:9
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จงใหแ้สงสว่างของตนส่องออกไป
(มธ 9:#9-#?; มก 8:/#-//)

22 ไม่มีผู้ใด เมื'อเขาได้จุดเทยีนแล้ว จะ
วางเทียนนั)นไว้ในที'ลับ หรือวางเทียนนั)น
ไว้ใต้ถัง แต่จะตั)งไว้บนเชิงเทยีน เพื'อคน
ทั)งหลายซึ'งเข้ามาจะเห็นแสงสว่างนั)นได้
28 ประทปีของร่างกายคือดวงตา เหตุฉะ
นั)นเมื'อดวงตาของท่านปกติดี ทั)งตัวของ
ท่านก็เต็มไปด้วยความสว่างเช่นกัน แต่
เมื'อดวงตาของท่านชั'วร้าย ทั)งตัวของท่าน
กเ็ตม็ไปด้วยความมืดเช่นกัน
29 เหตุฉะนั)น จงระวังให้ดีว่า ความสว่าง
ซึ'งอยู่ในตัวท่านจะไม่เป็นความมืด
2? เหตุฉะนั)น ถ้าทั)งตัวของท่านเต็มไป
ด้วยความสว่าง โดยไม่มีส่วนใดที'มืดเลย
ทั) งตัวของท่านจะเต็มไปด้วยความสว่าง
เหมือนเมื' อการส่องแสงจ้าของเทียนให้
ความสว่างแก่ท่าน”
2B และขณะที'พระองค์ยังตรัสอยู่ คน
ฟาริสีคนหนึ' งอ้อนวอนพระองค์ให้เสวย
กับเขา และพระองค์เสดจ็เข้าไป และเอน
พระกายลงเสวยพระกระยาหาร
2D และเมื' อคนฟาริสีคนนั)นเห็นสิ'งนั)น
เขาก็ประหลาดใจที'พระองค์มิได้ทรงล้าง
ก่อนเสวยอาหารเยน็

รูปแบบแห่งความชอบธรรม
ที�ปรากฏเท่านั.นก็ยงัไม่เพียงพอ

(มธ /2:#2-29)
2E และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
“บัดนี)  พวกเจ้า พวกฟาริส ีชาํระภายนอก
ของถ้วยและของชาม แต่ส่วนภายในของ

พวกเจ้าเต็มไปด้วยการปล้นสะดมและ
ความชั'ว
8F พวกเจ้า พวกคนโฉดเขลา พระองค์ผู้
ที'ได้สร้างสิ'งซึ'งอยู่ภายนอกกไ็ด้สร้างสิ'งซึ'ง
อยู่ภายในด้วยมิใช่หรือ
8# แต่จงให้ทานทั)งหลายจากบรรดาสิ'ง
ซึ' งพวกเจ้ามีอยู่แล้วเถิด และดูเถิด สิ'ง
สารพัดกส็ะอาดแก่พวกเจ้า
8/ แต่วิบัติแก่พวกเจ้า พวกฟาริส ีด้วยว่า
พวกเจ้าถวายสิบชักหนึ' งของสะระแหน่
และขมิ) นและผักทุกอย่าง และละเว้นการ
พิพากษาและความรักของพระเจ้าเสยี สิ'ง
เหล่านี)พวกเจ้าควรได้กระทาํอยู่แล้ว และ
ไม่ควรละเว้นสิ'งอื'นเหล่านั)นด้วย
82 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกฟาริส ี ด้วยว่า
พวกเจ้ ารักบรรดาที' นั' งตาํแหน่ งสูงใน
ธรรมศาลาทั)งหลาย และบรรดาการคาํนับ
ในตลาดทั)งหลาย
88 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริส ี พวกหน้าซื'อใจคด ด้วยว่าเจ้า
ทั)งหลายเป็นเหมือนบรรดาอุโมงค์ฝังศพ
ซึ' งไม่ปรากฏ และคนทั)งหลายที' เดิน
เหยียบอุ โมงค์ฝั งศพเหล่านั) นก็ไม่ตระ
หนักรู้ เกี'ยวกับพวกมัน”

ทรงตําหนิพวกนกักฎหมาย
การพิพากษาแก่คนชั �วอายุนี.

89 แล้วคนหนึ'งในพวกนักกฎหมายตอบ
และกล่าวแก่พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า
ซึ' งท่านว่าอย่างนั)น ท่านก็ตาํหนิพวกเรา
ด้วย”
8? และพระองค์ตรัสว่า “วิบัติแก่พวกเจ้า

(22) มธ 9:#9; มก 8:/# (28) มธ ?://-/2 (2D) มธ #9:/; มก B:/-2 (2E) ปฐก ?:9; มธ /2:/9; ทต #:#9
(8F) ปฐก #:/?-/B (8#) อสย 9D:B; ดนล 8:/B (8/) มคา ?:B-D; มธ /2:/2; ยน 9:8/
(82) มธ /2:?; มก #/:2D-2E; ลก #8:B; /F:8? (88) สดด 9:E; มธ /2:/B (8?) มธ /2:8
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พวกเจ้า พวกนักกฎหมายด้วย ด้วยว่า
พวกเจ้าเอาบรรดาภาระหนักที'หนักหนา
สาหัสที' จะแบกไว้มาวางบนมนุษย์ทั) ง
หลาย และพวกเจ้าเองกไ็ม่แตะต้องภาระ
หนักเหล่านั)นด้วยแม้แต่นิ) วเดียวของพวก
เจ้า
8B วิบัติแก่พวกเจ้า เพราะพวกเจ้าก่อ
สร้างบรรดาอุโมงค์ฝังศพของพวกศาสดา
พยากรณ์ และบรรพบุรุษของพวกเจ้ากไ็ด้
ฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์นั)น
8D แท้จริงพวกเจ้าเป็นพยานว่า พวกเจ้า
เห็นชอบในบรรดาการกระทาํของบรรพ
บุรุษของพวกเจ้า ด้วยว่าพวกเขาได้ฆ่า
ศาสดาพยากรณ์เหล่านั)นจริง และพวก
เจ้าก่อสร้างบรรดาอุโมงค์ฝังศพของพวก
ศาสดาพยากรณ์นั)น
8E เหตุฉะนั)น พระปัญญาของพระเจ้าก็
ตรัสแล้วด้วยว่า ‘เราจะส่งพวกศาสดา-
พยากรณ์และพวกอัครทูตไปหาพวกเขา
และบางคนในคนเหล่านั)น พวกเขาจะฆ่า
เสยีและข่มเหง’
9F เพื'อโลหิตของบรรดาศาสดาพยากรณ์
ซึ'งได้ถูกทาํให้ไหลออกตั)งแต่การวางราก-
ฐานของโลก จะถูกเรียกร้องจากคนชั'ว
อายุนี)
9# ตั)งแต่โลหิตของอาแบล จนถึงโลหิต
ของเศคาริยาห์ ซึ' งได้ตายระหว่างแท่น
บูชากับพระวิหาร เรากล่าวความจริงแก่
ท่านทั)งหลายว่า โลหิตนี) จะถูกเรียกร้อง
จากคนชั'วอายุนี)
9/ วิบัติแก่พวกเจ้า พวกนักกฎหมาย

ด้วยว่าพวกเจ้าได้เอาลูกกุญแจแห่งความ
รู้ ไปเสยี พวกเจ้ากไ็ม่ได้เข้าไปเอง และคน
ทั)งหลายที'กาํลังเข้าไปนั)น พวกเจ้ากไ็ด้ขัด
ขวางไว้”
92 และขณะที'พระองค์กาํลังตรัสสิ'งเหล่า
นี) แก่พวกเขา พวกธรรมาจารย์และพวก
ฟาริสีก็เริ' มเร่งเร้าพระองค์อย่างรุนแรง
และยั'วยุพระองค์ให้ตรัสหลายประการ
98 โดยคอยซุ่มดักพระองค์ และหาโอ-
กาสที' จะจับผิดบางสิ' งที' ออกมาจากพระ
โอษฐ์ของพระองค์ เพื'อพวกเขาจะหาเหตุ
ฟ้องพระองค์ได้

บทที� �*
เชื. อของพวกฟาริสี

# ในระหว่างนั)น เมื' อคนเป็นอันมากซึ'ง
นับไม่ถ้วนชุมนุมกัน จนถึงขนาดที'พวก
เขาเหยียบกัน พระองค์ทรงเริ'มตรัสกับ
พวกสาวกของพระองค์ก่อนว่า “ท่านทั)ง
หลายจงระวังเชื) อของพวกฟาริสี ซึ' งเป็น
ความหน้าซื'อใจคด
/ เพราะว่าไม่มีสิ'งใดปิดบังไว้ ที'จะไม่ถูก
เปิดเผย หรือที'ถูกซ่อนไว้ ที'จะไม่เผยให้
ประจักษ์
2 เหตุฉะนั)น สิ'งใดกต็ามซึ'งพวกท่านได้
กล่าวในที'มืด จะได้ยินในที'สว่าง และสิ'ง
ซึ' งพวกท่านได้กระซิบในหูในห้องส่วนตัว
จะถูกประกาศบนดาดฟ้าบ้านทั)งหลาย
8 และเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลาย ผู้เป็น
พวกมิตรสหายของเราว่า อย่ากลัวคนทั)ง
หลายที' ฆ่าได้แต่กาย และหลังจากนั)นไม่
มีอะไรอีกที'พวกเขาสามารถทาํได้

(8B) มธ /2:/E; กจ B:9/ (8E) สภษ #:/F; มธ /2:28
(9#) ปฐก 8:D; / พศด /8:/F-/#; 2?:#? (9/) มธ /2:#2 (98) มก #/:#2
(#) มธ #?:?, #/; มก D:#9 (/) มธ #F:/?; มก 8:// (8) อสย 9#:B
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9 แต่เราจะเตือนพวกท่านให้ทราบว่าพวก
ท่านควรจะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ ผู้ซึ'ง
หลังจากที'พระองค์ได้ทรงฆ่าแล้วก็มีอาํ-
นาจที'จะโยนลงในนรกได้ ใช่แล้ว เรา
กล่าวแก่พวกท่านว่า จงกลัวพระองค์ผู้นั)น
แหละ
? นกกระจอกห้าตัวถูกขายสองบาทมิใช่
หรือ และไม่มีตัวหนึ'งในพวกนกนั)นที'ถูก
ลืมต่อพระพักตร์พระเจ้าเลย
B แม้แต่บรรดาเส้นผมแห่งศีรษะของ
พวกท่านก็ถูกนับไว้แล้วทุกเส้น เหตุฉะ
นั)นอย่ากลัวเลย พวกท่านกม็ีค่ามากกว่า
นกกระจอกหลายตัว
D และเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายด้วยว่า
ผู้ใดก็ตามที' จะยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์
บุตรมนุษย์จะยอมรับผู้ นั) นต่อหน้าเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วย
E แต่ผู้ที'ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ จะถูก
ปฏิเสธต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระ
เจ้า
#F และผู้ใดกต็ามที'จะกล่าวคาํกล่าวร้าย
ต่อบุตรมนุษย์ สิ'งนั)นจะโปรดยกโทษให้
ผู้นั)น แต่สาํหรับผู้ใดที'หมิ'นประมาทต่อ
พระวิญญาณบริสทุธิQ สิ'งนั)นจะไม่โปรดยก
โทษให้ผู้นั)นเลย
## และเมื' อพวกเขาพาพวกท่านเข้าใน
ธรรมศาลาทั)งหลาย และต่อหน้าพวกผู้
พิพากษาและบรรดาผู้ที'มีอาํนาจ พวก
ท่ านอย่าเป็นกั งวลว่ าพวกท่ านจะตอบ
อย่างไรหรืออะไร หรือพวกท่านจะกล่าว
อะไร

#/ ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิQจะโปรด
สอนพวกท่านในโมงยามเดียวกันนั) นว่า
พวกท่านควรจะพูดอะไรดี”
#2 และคนหนึ' งในหมู่คนเหล่านั)นกล่าว
แก่พระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอกล่าว
แก่พี'ชายของข้าพเจ้าว่า ให้เขาแบ่งมรดก
ให้กับข้าพเจ้า”
#8 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “บุรุษเอ๋ย
ใครได้ตั)งเราให้เป็นผู้พิพากษา หรือเป็น
ผู้แบ่งมรดกเหนือพวกท่าน”
#9 และพระองค์ตรัสแก่เขาทั)งหลายว่า
“จงเอาใจใส่ และระวังความโลภ เพราะว่า
ชีวิตของบุคคลใด ๆ ไม่ประกอบด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ของสิ'งของต่าง ๆ ซึ'ง
เขามีอยู่นั)น”

คําอุปมาเกี�ยวกบัเศรษฐีโง่
#? และพระองค์ตรัสคาํอุปมาแก่พวกเขา
โดยตรัสว่า “ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ'งเกิด
ผลบริบูรณ์มาก
#B และเศรษฐีคนนั)นจึงคิดภายในตัวเอง
โดยกล่าวว่า ‘เราจะทาํอะไรดี เพราะว่าเรา
ไม่มีที'ที'จะเกบ็ผลทั)งหลายของเรา’
#D และเขากล่าวว่า ‘เราจะทาํอย่างนี)  เรา
จะรื) อบรรดายุ้งฉางของเราเสีย และจะ
สร้างให้ใหญ่โตกว่าเก่า และที' นั'นเราจะ
เก็บผลทั) งหมดของเราและบรรดาทรัพย์
สมบัติของเราไว้
#E และเราจะกล่าวแก่จิตวิญญาณของเรา
ว่า “จิตวิญญาณเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติ
มากเกบ็ไว้พอหลายปี เจ้าจงอยู่สบาย กิน
ดื'ม และรื'นเริงเถิด”’

(9) สดด ##E:#/F (?) มธ ?:/? (D) # ซมอ /:2F; สดด ##E:8? (E) มธ #F:22; มก D:2D
(#F) มธ #/:2# (##) มธ ?:/9; #F:#E; มก #2:## (#/) ยน #8:/? (#8) ยน #D:2?
(#9) # ทธ ?:?-#F (#E) ปญจ /:/8; 2:#2; 9:#D; D:#9; ##:E; # คร #9:2/; ยก 9:9
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/F แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าคนโง่
ในคืนวันนี) จิตวิญญาณของเจ้าจะถูกเรียก
เอาไปจากเจ้า แล้วสิ'งของเหล่านั)นจะเป็น
ของใครเล่า ซึ'งเจ้าได้เกบ็ไว้นั)น’
/# คนที'ส ํ'าสมทรัพย์สมบัติไว้สาํหรับตัว
เอง และมิได้มั'งมีเฉพาะพระเจ้ากเ็ป็นเช่น
นั)นแหละ”
// และพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของ
พระองค์ว่า “เหตุฉะนั)นเรากล่าวแก่ท่าน
ทั)งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิต
ของตนว่า พวกท่านจะเอาอะไรกิน ทั)งถึง
ร่างกายว่า พวกท่านจะเอาอะไรนุ่งห่ม
/2 ชีวิตสาํคัญยิ'งกว่าอาหาร และร่างกาย
สาํคัญยิ'งกว่าเครื'องนุ่งห่ม
/8 จงพิจารณาดูนกกาทั)งหลาย ด้วยว่า
พวกมันมิได้หว่านและมิได้เกี'ยว ซึ'งมิได้มี
คลังหรือยุ้งฉาง และพระเจ้ายังทรงเลี) ยง
พวกมันไว้ ท่านทั)งหลายกป็ระเสริฐกว่า
นกทั)งหลายมากทเีดียว
/9 และมีใครในพวกท่าน โดยความกระ
วนกระวาย สามารถต่อความสงูของตนให้
ยาวออกไปอีกศอกหนึ'งได้หรือ
/? เหตุฉะนั)นถ้าพวกท่านไม่สามารถทาํ
สิ'งนั)นที' เล็กน้อยที'สุดได้ ทาํไมพวกท่าน
กระวนกระวายถึงสิ'งอื'นที'เหลือเล่า
/B จงพิจารณาดูบรรดาดอกลิลลี'ว่า พวก
มันงอกเจริญขึ) นอย่างไร พวกมันไม่ทาํ
งาน พวกมันไม่ปั'นด้าย และเรายังกล่าว
แก่ท่านทั)งหลายว่า ซาโลมอนในสง่าราศี
ทั)งหมดของท่าน ก็ไม่ได้ทรงแต่งกายงด
งาม เหมือนดอกลิลลี'นี) ดอกหนึ'ง

/D ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าอย่างนั)น
ซึ'งเป็นอยู่วันนี) ในทุ่งนา และรุ่ งขึ) นถูกทิ) ง
ในเตาไฟ พระองค์จะทรงตกแต่งพวก
ท่านมากยิ'งกว่านั)นสกัเท่าใด โอ พวกท่าน
ที'มีความเชื'อน้อย
/E และท่านทั)งหลายอย่าเสาะหาว่า พวก
ท่านจะกินอะไร หรือพวกท่านจะดื'มอะไร
และพวกท่านอย่ามีใจสงสยัเลย
2F เพราะว่าประเทศทั)งหลายทั'วโลกเสาะ
หาบรรดาสิ'งของเหล่านี)  และพระบิดาของ
ท่านทั) งหลายทรงทราบแล้วว่าพวกท่าน
ต้องการสิ'งของเหล่านี)
2# แต่ท่านทั)งหลายจงแสวงหาอาณาจักร
ของพระเจ้าดีกว่า และบรรดาสิ'งของเหล่า
นี) จะถูกเพิ'มเติมให้แก่พวกท่าน
2/ อย่ากลัวเลย ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย
เพราะว่าเป็นที' ชอบพระทัยอันประเสริฐ
ของพระบิดาของพวกท่าน ที'จะประทาน
อาณาจักรนั)นให้แก่พวกท่าน
22 จงขายสิ'งที'พวกท่านมีอยู่และทาํทาน
จงจัดหาถุงใส่เงินทั)งหลายสาํหรับตัวพวก
ท่านเองซึ' งไม่รู้ เก่า เป็นทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ทั)งหลายที'ไม่เสื'อมสญูไป ที'ซึ'งไม่มี
ขโมยคนใดเข้ามาใกล้ และไม่มีตัวมอดทาํ
ลายเสยี
28 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่
ที'ไหน ใจของพวกท่านกอ็ยู่ที'นั'นด้วย

เราควรจะคอยท่า
การเสด็จกลบัมาของพระเยซู

29 จงให้เอวของท่านทั)งหลายถูกคาดไว้
โดยรอบ และให้ตะเกียงของพวกท่านจุด

(/F) โยบ /F://; สดด 2E:?; ยรม #B:## (/#) มธ ?:/F; ลก #/:22 (//) มธ ?:/9-22 (/8) โยบ 2D:8#
(/B) # พกษ #F:8; / พศด E:2 (/D) มธ ?:2F; D:/? (2F) มธ ?:2#-2/ (2#) มธ ?:22 (2/) ดนล B:#D, /B;
มธ ##:/9-/?; ลก //:/E (22) มธ ?:/F; ลก ##:8#; กจ /:89 (29) มธ /9:#-#2; อฟ ?:#8
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หน้า 2457ลูกา #/
อยู่
2? และพวกท่านเองจงเหมือนคนทั)ง
หลายที'คอยรับนายของตน เมื' อนายจะ
กลับมาจากงานสมรส เพื'อเมื'อนายมาและ
เคาะประตูแล้ว พวกเขาจะเปิดให้นาย
ทนัทไีด้
2B ผู้รับใช้เหล่านั)นกไ็ด้รับพร ผู้ซึ'งนาย
เมื' อเขามาจะพบว่ากาํลังคอยเฝ้าอยู่ เรา
กล่าวความจริงแก่ท่านทั)งหลายว่า นายคน
นั)นจะคาดเอวของตนไว้ และทาํให้ผู้รับใช้
เหล่านั)นเอนกายลงรับประทาน และจะ
ออกมาและปรนนิบัติพวกเขา
2D และถ้านายจะมาในเวลาสองยาม หรือ
มาในเวลาสามยาม และพบผู้รับใช้เหล่า
นั)นอยู่อย่างนั)น ผู้รับใช้เหล่านั)นกไ็ด้รับ
พร
2E และจงทราบสิ'งนี) เถิดว่า ถ้าเจ้าของ
บ้านล่วงรู้ ได้ว่าขโมยจะมาโมงใด เขากค็ง
คอยเฝ้าอยู่ และคงไม่ให้บ้านของตนถูก
ทะลวงไปแล้ว
8F เหตุฉะนั)น ท่านทั)งหลายจงพร้อมอยู่
ด้วย เพราะว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมาใน
โมงที'พวกท่านไม่คิด”
8# แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ตรัสคาํอุปมานี) แก่พวกข้า
พระองค์หรือ หรือแก่คนทั)งปวง”
คําอุปมาเกี�ยวกบัคนตน้เรือนสตัยซื์�อ

8/ และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ใคร
เป็นคนต้นเรือนที'สัตย์ซื'อและฉลาด ผู้ที'
นายของตนได้ตั) งไว้เหนือครัวเรือนของ
เขา เพื' อแจกอาหารให้พวกเขาเป็นส่วน

ของแต่ละคนนั)นตามเวลา
82 ผู้รับใช้ผู้นั)นกไ็ด้รับพร ผู้ซึ'งนายของ
ตน เมื' อเขามาถึง จะพบผู้นั)นกระทาํอยู่
อย่างนั)น
88 เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั)งหลายว่า
นายจะตั) งผู้นั)นไว้ให้เป็นผู้ดูแลเหนือบรร
ดาข้าวของทั)งสิ)นซึ'งเขามีอยู่
89 แต่ถ้าผู้รับใช้คนนั)นกล่าวในใจของตน
ว่า ‘นายของข้าชะลอการมาของเขา’ และ
จะเริ'มโบยตีพวกผู้รับใช้ชายและพวกผู้รับ
ใช้หญิง และกินและดื'ม และเมาไป
8? นายของผู้รับใช้คนนั)นจะมาในวันเมื'อ
เขาไม่เฝ้ารอนาย และในโมงเมื' อเขาไม่
ตระหนักรู้  และจะตัดเขาออกเป็นสอง
ท่อน และจะจัดส่วนของเขาให้แก่เขากับ
พวกคนที'ไม่เชื'อ
8B และผู้รับใช้คนนั)น ผู้ซึ'งได้ทราบนํ)าใจ
ของนาย และมิได้เตรียมตัวเองไว้ และมิ
ได้กระทาํตามนํ)าใจของนาย จะถูกเฆี' ยน
ด้วยรอยเฆี'ยนมากมาย
8D แต่ผู้ที'มิได้ทราบ และไม่ได้กระทาํสิ'ง
ใด ๆ ซึ'งสมจะถูกเฆี'ยนหลายครั)ง กจ็ะถูก
เฆี' ยนด้วยรอยเฆี' ยนน้อย ด้วยว่าผู้ใดก็
ตามที'ได้รับมาก จะต้องเรียกเอาจากผู้นั)น
มาก และผู้ใดที'มนุษย์ได้ฝากไว้มาก พวก
เขาจะทวงเอาจากผู้นั)นมากยิ'งกว่า

พระคริสตท์รงนาํความแตกแยกกนั
มาท่ามกลางมนุษย์

8E เรามาเพื' อจะส่งไฟลงมาบนแผ่นดิน
โลก และเราจะปรารถนาอะไรเล่า หากไฟ
นั)นได้ถูกจุดไว้แล้ว

(2B) มธ /8:8? (2E) มธ /8:82; # ธส 9:/ (8F) มธ /8:88; มก #2:22
(8/) มธ /8:89-8?; # คร 8:/ (88) มธ /8:8B (89) มธ /8:8D
(8?) # ธส 9:2 (8B) กดว #9:2F (8D) ลนต 9:#B (8E) ลก #/:9#
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9F แต่เรามีบัพติศมาอย่างหนึ'งที'จะต้อง
รับ และเราถูกบีบคั)นเหลือเกินจนกว่ามัน
จะสาํเรจ็
9# ท่านทั)งหลายคิดว่า เรามาเพื'อจะประ
ทานสนัติสขุบนแผ่นดินโลกหรือ เรากล่าว
แก่พวกท่านว่า มิใช่ แต่การแตกแยกกัน
ต่างหาก
9/ ด้วยว่าตั) งแต่นี) ไปห้าคนในบ้านหลัง
หนึ'งกจ็ะแตกแยกกัน คือสามต่อสองและ
สองต่อสาม
92 พ่อจะแตกแยกจากลูกชาย และลูก
ชายจากพ่อ แม่จากลูกสาว และลูกสาว
จากแม่ แม่สามีจากลูกสะใภ้ของตน และ
ลูกสะใภ้จากแม่สามีของตน”
98 และพระองค์ตรัสกับประชาชนด้วยว่า
“เมื' อท่านทั) งหลายเห็นเมฆก้อนหนึ' งขึ) น
มาจากทศิตะวันตก ทนัทพีวกท่านกล่าวว่า
‘ฝนจะตก’ และกเ็ป็นอย่างนั)น
99 และเมื'อพวกท่านเห็นลมทศิใต้พัดมา
พวกท่านก็กล่าวว่า ‘จะร้อนจัด’ และก็
เป็นเช่นนั)น
9? พวกเจ้า พวกหน้าซื'อใจคด เจ้าทั)ง
หลายสามารถแยกแยะลักษณะของท้อง
ฟ้าและแผ่นดิน แต่ทาํไมพวกเจ้าไม่แยก
แยะกาลสมัยนี)
9B ใช่แล้ว และทาํไมเจ้าทั)งหลายไม่ตัด
สนิเอาเองว่าสิ'งไรเป็นสิ'งที'ถูกต้อง
9D เมื' อเจ้าไปกับโจทก์ของเจ้าไปหาผู้
พิพากษา ขณะที'เจ้ายังอยู่ระหว่างทาง จง
ขวนขวายที' เจ้าจะถูกช่วยให้พ้นจากเขา
เกรงว่ าเขาจะฉุ ดลากเจ้ าเข้ าไปถึ ง ผู้

พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบเจ้าไว้กับ
ผู้คุม และผู้คุมจะโยนเจ้าเข้าคุก
9E เราบอกเจ้าว่า เจ้าจะไม่ได้ออกจาก
ที' นั'น จนกว่าเจ้าจะได้ใช้หนี) ครบทุก
สตางค์”

บทที� �6
กลบัใจหรือพินาศ

# ขณะนั)น มีบางคนอยู่ที' นั'นที' เล่าเรื' อง
ชาวกาลิลีให้พระองค์ฟัง ผู้ซึ' งโลหิตของ
พวกเขาถูกปีลาตเอาระคนกับเครื' องบูชา
ทั)งหลายของพวกเขา
/ และพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “ท่าน
ทั) งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี) เป็นพวก
คนบาปยิ'งกว่าชาวกาลิลีทั)งหมด เพราะว่า
พวกเขาได้ทุกข์ทรมานบรรดาสิ' งเช่นนั) น
หรือ
2 เราบอกท่านทั)งหลายว่า มิใช่ แต่นอก
จากท่านทั)งหลายกลับใจเสียใหม่ พวก
ท่านทุกคนจะพินาศเหมือนกัน
8 หรือสบิแปดคนนั)น ผู้ซึ'งหอรบที'สโิลอัม
ได้ล้มทบั และฆ่าพวกเขาเสยีนั)น ท่านทั)ง
หลายคิดว่า พวกเขาเป็นพวกคนบาปยิ'ง
กว่ามนุษย์ทุกคนที'อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซา-
เลม็หรือ
9 เราบอกท่านทั)งหลายว่า มิใช่ แต่นอก
จากท่านทั)งหลายกลับใจเสียใหม่ พวก
ท่านทุกคนจะพินาศเหมือนกัน”

คําอุปมาเกี�ยวกบั
ตน้มะเดื�อที�ไรผ้ล

(อสย 9:#-B; มธ /#:#D-/F)
? พระองค์ตรัสคาํอุปมานี) ด้วยว่า “ชาย

(9F) มธ /F:#D; มก #F:2D (9#) มคา B:?; มธ #F:28 (9/) มธ #F:29
(92) มธ #F:2? (98) มธ #?:/-2 (99) โยบ 2B:#B (9?) ลก #E:8#-88
(9D) มธ 9:/9-/?; สดด 2/:?; สภษ /9:D; อสย 99:? (?) อสย 9:/; มธ /#:#E
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คนหนึ' งมี ต้นมะเดื' อต้นหนึ' งปลูกไว้ใน
สวนองุ่นของตน และเขามาและหาผลที'
ต้นนั)นและไม่พบผลเลย
B แล้วเขาจึงกล่าวแก่คนที'รักษาสวนองุ่น
ของเขาว่า ‘ดูเถิด เรามาหาผลที'ต้นมะเดื'อ
นี) เป็นเวลาสามปีแล้ว และไม่พบผลเลย
จงโค่นมันเสีย จะให้มันทาํให้ดินรกไป
เปล่า ๆ ทาํไม’
D และคนที' รักษาสวนองุ่นตอบเขาว่า
‘นายเจ้าข้า ขอปล่อยต้นมะเดื' อนี) ไว้ปีนี)
ด้วย จนกว่าข้าพเจ้าจะขุดดินรอบ ๆ มัน
และใส่ปุ๋ยมัน
E และถ้ามันเกิดผลกด็ีอยู่ และถ้าไม่ แล้ว
ภายหลังท่านจงโค่นมันเสยี’”

หญิงคนหนึ�งถูกรกัษาใหห้าย
ในวนัสะบาโต

#F และพระองค์ทรงสั'งสอนอยู่ที'ธรรม-
ศาลาแห่งหนึ'งในวันสะบาโต
## และดูเถิด หญิงคนหนึ' งซึ' งมีผีแห่ง
ความเจบ็ป่วยเข้าสิงอยู่เป็นเวลาสบิแปดปี
แล้ว และหลังโกง และนางยืดตัวเองขึ) นไม่
ได้เลย
#/ และเมื' อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
นาง พระองค์ทรงเรียกนางมาหาพระองค์
และตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ตัวเจ้าหาย
พ้นจากความเจบ็ป่วยของเจ้าแล้ว”
#2 และพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ของ
พระองค์บนนาง และในทนัใดนั)นนางกถู็ก
ทาํให้ตัวตรง และถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า
#8 และนายธรรมศาลาก็ตอบด้วยความ
โกรธเคือง เพราะพระเยซูได้ทรงรักษาให้

หายในวันสะบาโต และกล่าวแก่ประชาชน
ว่า “มีอยู่หกวันซึ' งมนุษย์ควรจะทาํงาน
เหตุฉะนั) นในหกวันนั) นจงมาและรับการ
รักษาเถิด และไม่ใช่ในวันสะบาโต”
#9 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบเขา
และตรัสว่า “เจ้า คนหน้าซื'อใจคด เจ้าทั)ง
หลายทุกคนในวันสะบาโตแก้วัวของตน
หรือลาของตนจากคอกมัน และพามันไป
ให้กินนํ)ามิใช่หรือ
#? และไม่ควรหรือที'หญิงผู้นี)  ซึ'งเป็นลูก
สาวคนหนึ' งของอับราฮัม ผู้ซึ' งซาตานได้
ผูกมัดไว้ ดูเถิด เป็นเวลาสิบแปดปีแล้ว
ถูกปลดปล่อยจากเครื' องจองจาํนี) ในวัน
สะบาโต”
#B และเมื' อพระองค์ตรัสคาํเหล่านี) แล้ว
บรรดาปฏิปักษ์ของพระองค์ต้องขายหน้า
และประชาชนทั) งหมดก็เปรมปรีดิQ เพราะ
สิ'งสารพัดอันเปี' ยมสง่าราศีที'ได้ถูกกระทาํ
โดยพระองค์

คําอุปมาเกี�ยวกบั
เมล็ดมสัตารด์

(มธ #2:2#-2/; มก 8:2F-2/)
#D แล้วพระองค์จึงตรัสว่า “อาณาจักร
ของพระเจ้าเปรียบเหมือนสิ'งใด และเรา
จะเปรียบอาณาจักรนั)นคล้ายกับอะไรดี
#E อาณาจักรนั)นก็เปรียบเหมือนเมล็ด
มัสตาร์ดเมลด็หนึ'ง ซึ'งชายคนหนึ'งเอามา
และโยนเข้าไปในสวนของตน และมันได้
งอกขึ) น และกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ และ
บรรดานกแห่งอากาศมาอาศัยอยู่ตามกิ' ง
ก้านของต้นนั)น”

(E) ยน #9:/ (#/) ลก B:/# (#2) มก #?:#D; กจ E:#B
(#8) อพย /F:E; มธ #/:#F (#9) มธ B:9
(#?) ลก #E:E (#B) มก 9:#E-/F (#D) มธ #2:2#-2/; มก 8:2F-2/
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คําอุปมาเกี�ยวกบัเชื. อ
(มธ #2:22)

/F และอีกครั) งพระองค์ตรัสว่า “เราจะ
เปรียบอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนสิ'งใด
/# อาณาจักรนั)นกเ็ปรียบเหมือนเชื) อ ซึ'ง
ผู้หญิงคนหนึ'งเอามา และซ่อนไว้ในแป้ง
บดสามถัง จนแป้งบดนั)นฟูขึ) นทั)งหมด”
// และพระองค์เสดจ็ผ่านไปตามบรรดา
นครและหมู่บ้านทั)งหลาย โดยสั'งสอน
และเดินทางมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเลม็
/2 แล้วคนหนึ' งกล่าวแก่พระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า คนที'รอดนั)นมีน้อยคน
หรือ” และพระองค์ตรัสแก่เขาทั)งหลายว่า
24 “จงเพียรเข้าไปทางประตูคับนั)น
เพราะเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า คนเป็น
อันมากจะเสาะหาที'จะเข้าไป และจะไม่
สามารถเข้าไปได้
/9 เมื' อเจ้าของบ้านลุกขึ) นและปิดประตู
แล้ว และท่านทั)งหลายเริ'มยืนอยู่ภายนอก
และเคาะที'ประตู โดยกล่าวว่า ‘นายเจ้า
ข้า ๆ ขอเปิดให้พวกข้าพเจ้าเถิด’ และเจ้า
ของบ้านนั) นจะตอบและกล่าวแก่ท่านทั) ง
หลายว่า ‘เราไม่รู้ จักพวกเจ้าว่า พวกเจ้า
มาจากไหน’
/? ขณะนั)นท่านทั)งหลายจะเริ'มกล่าวว่า
‘พวกข้าพเจ้าได้กินและได้ดื'มต่อหน้าท่าน
และท่านได้สั'งสอนตามถนนทั)งหลายของ
พวกข้าพเจ้า’
/B แต่เจ้าของบ้านนั)นจะกล่าวว่า ‘เรา
บอกเจ้าทั)งหลายว่า เราไม่รู้ จักพวกเจ้าว่า
พวกเจ้ามาจากไหน จงไปเสยีจากเรา พวก

เจ้า บรรดาผู้กระทาํความชั'วช้า’
/D ที'นั'นจะมีการร้องไห้และขบเขี) ยวเคี) ยว
ฟัน เมื' อท่านทั)งหลายจะเห็นอับราฮัม
และอิสอัค และยาโคบ และบรรดาศาสดา
พยากรณ์ในอาณาจักรของพระเจ้า และตัว
ท่านทั)งหลายเองถูกผลักออกไป
/E และพวกเขาจะมาจากทิศตะวันออก
และจากทิศตะวันตก และจากทิศเหนือ
และจากทิศใต้ และจะมาเอนกายลงใน
อาณาจักรของพระเจ้า
2F และดูเถิด มีผู้ที'เป็นคนสดุท้ายซึ'งจะ
กลับเป็นคนต้น และมีผู้ที'เป็นคนต้นซึ'งจะ
กลับเป็นคนสดุท้าย”
2# ในวันนั)นเอง บางคนจากพวกฟาริสมีา
โดยกล่าวแก่พระองค์ว่า “ท่านจงออกไป
และไปจากที'นี' เถิด เพราะว่าเฮโรดประ-
สงค์จะฆ่าท่าน”
2/ และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “พวก
ท่านจงไป และบอกสนัุขจิ) งจอกนั)นว่า ‘ดู
เถิด เราขับพวกผีออก และเราทาํบรรดา
การรักษาให้หายในวันนี) และพรุ่ งนี)  และ
ในวันที'สามเราจะถูกทาํให้สาํเรจ็’
22 แต่อย่างไรกต็าม เราจะต้องเดินไปวัน
นี)  และพรุ่ งนี)  และมะรืนนี)  เพราะว่า
ศาสดาพยากรณ์จะพินาศออกไปจากกรุง
เยรูซาเลม็กไ็ม่ได้

พระเยซูทรงครํ �าครวญ
เพราะกรุงเยรูซาเล็มที�หลงทาง

(มธ /2:2B-2E; ลก #E:8#-88)
28 โอ เยรูซาเลม็ ๆ ซึ'งฆ่าบรรดาศาสดา
พยากรณ์ และเอาหินขว้างคนทั)งหลายที'

(/#) มธ #2:22 (//) มธ E:29; มก ?:? (/2) มธ B:#8; /F:#? (/8) มธ B:#2; ยน B:28; รม E:2#
(/9) สดด 2/:?; อสย 99:?; มธ B:/2; ลก ?:8? (/B) สดด ?:D; มธ B:/2; ทต #:#?
(/D) มธ D:##-#/; #2:8/ (2F) มธ #E:2F; มก #F:2# (2/) ฮบ /:#F; 9:E; B:/D (28) / พศด /8:/F
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ถูกส่งมายังเจ้า เราใคร่จะรวบรวมลูก ๆ
ของเจ้าไว้เนือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูก ๆ
ของมันให้อยู่ใต้ปีกของมัน และพวกเจ้า
ไม่ยอมเลย
29 ดูเถิด ‘พระนิเวศน์ของพวกเจา้ก็ถูก
ละทิ� งใหร้กรา้งแก่พวกเจา้’ และเรากล่าว
ความจริงแก่เจ้าทั)งหลายว่า เจ้าทั)งหลาย
จะไม่เห็นเรา จนกว่าเวลานั)นจะมาถึงเมื'อ
พวกเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอใหพ้ระองค์ผูเ้สด็จ
มาในพระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
รบัพระพร’”

บทที� �7
ชายคนหนึ�งถูกรกัษาใหห้าย
จากโรคมานนํ.าในวนัสะบาโต

# และต่อมาขณะที'พระองค์เสดจ็เข้าไปใน
บ้านของขุนนางคนหนึ'งในพวกฟาริสีเพื' อ
จะเสวยพระกระยาหารในวันสะบาโต เขา
ทั)งหลายคอยมองดูพระองค์
/ และดูเถิด มีชายคนหนึ' งอยู่ต่อพระ
พักตร์พระองค์ซึ'งเป็นโรคมานนํ)า
2 และพระเยซูตรัสตอบพวกนักกฎหมาย
และพวกฟาริสี โดยตรัสว่า “เป็นการถูก
ต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ที' จะทาํ
การรักษาในวันสะบาโต”
8 และเขาทั)งหลายกนิ็'งอยู่ และพระองค์
ทรงเอาคนนั)นมา และรักษาเขาให้หาย
และให้เขาไป
9 และพระองค์ตรัสตอบเขาทั)งหลาย โดย
ตรัสว่า “คนไหนในพวกท่าน จะมีลาหรือ
วัวตกลงไปในบ่อ และในทันใดนั)นจะไม่
ฉุดลากมันออกในวันสะบาโตหรือ”

? และเขาทั)งหลายไม่สามารถตอบพระ
องค์อีกได้ในสิ'งเหล่านี)
คําอุปมาเกี�ยวกบัแขกรบัเชิญผูเ้ย่อหยิ�ง
B และพระองค์ตรัสคาํอุปมาแก่คนเหล่า
นั)นซึ' งได้รับเชิญ เมื' อพระองค์ทอดพระ
เนตรเห็นว่าพวกเขาได้เลือกเอาที' อันมี
เกียรติ โดยตรัสแก่พวกเขาว่า
8 “เมื'อท่านได้รับเชิญโดยผู้ใดให้ไปร่วม
การเลี) ยงสมรส อย่าเอนกายลงในที'อันมี
เกียรติที'สดุ เกรงว่าคนที'มีเกียรติมากกว่า
ท่านได้รับการเชิญจากเจ้าภาพ
E และเจ้าภาพที'ได้เชิญท่านและผู้นั)นจะ
มาและกล่าวแก่ท่านว่า ‘จงให้ที'นั'งแก่ท่าน
ผู้นี) เถิด’ และท่านโดยความอดสจูะเริ'มได้
ที'นั'งอันมีเกียรติตํ'าที'สดุ
#F แต่เมื'อท่านได้รับเชิญแล้ว จงไปและ
เอนกายลงในที'อันมีเกียรติตํ'าที'สุด เพื' อ
ว่าเมื' อเจ้าภาพที'ได้เชิญท่านมา เจ้าภาพ
จะได้กล่าวแก่ท่านว่า ‘สหายเอ๋ย เชิญขึ) น
ไปนั'งในที'อันมีเกียรติมากกว่าเถิด’ แล้ว
ท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าคนทั)งหลายที'
เอนกายลงรับประทานด้วยกันกับท่านนั)น
## เพราะว่าผู้ใดกต็ามที'ยกตัวเองขึ) นจะ
ถูกเหยียดลง และผู้ที'ถ่อมตัวลงนั)นจะได้
รับการยกขึ) น”
#/ แล้วพระองค์ตรัสกับคนที' เชิญพระ
องค์ด้วยว่า “เมื'อท่านทาํการเลี) ยงกลางวัน
หรือเวลาเย็นกต็าม อย่าเชิญเฉพาะเหล่า
มิตรสหายของท่าน หรือพี' น้องของท่าน
หรือญาติของท่าน หรือบรรดาเพื'อนบ้าน
ของท่านที'มั' งมี เกรงว่าพวกเขาจะเชิญ

(29) ลนต /?:2#; สดด ?E:/9; อสย #:B; ดนล E:/B
(2) มธ #/:#F (9) อพย /2:9; พบญ //:8; ลก #2:#9 (#F) สภษ /9:?-B
(##) โยบ //:/E; สดด #D:/B; สภษ /E:/2; มธ /2:#/; ลก #D:#8; ยก 8:?; # ปต 9:9
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ท่านอีกด้วย และท่านจะได้รับการตอบ
แทน
#2 แต่เมื' อท่านทาํการเลี) ยง จงเชิญคน
ยากจน คนพิการ คนง่อย คนตาบอด
#8 และท่านจะได้รับพร เพราะว่าพวกเขา
ไม่สามารถตอบแทนท่านได้ ด้วยว่าท่าน
จะได้รับการตอบแทนที'การเป็นขึ) นมาจาก
ความตายของคนชอบธรรม”

คําอุปมาเกี�ยวกบั
การเลี. ยงใหญ่

(มธ //:#-#8)
#9 และเมื'อคนหนึ'งในพวกเขาที'เอนกาย
ลงรับประทานด้วยกันกับพระองค์ได้ยิน
สิ'งเหล่านี)  เขากล่าวแก่พระองค์ว่า “ผู้ที'จะ
รับประทานอาหารในอาณาจักรของพระ
เจ้ากไ็ด้รับพร”
#? แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชายคน
หนึ' งได้ทาํการเลี) ยงใหญ่ และได้เชิญคน
เป็นอันมาก
#B และได้ส่งผู้รับใช้ของตนตอนเวลา
อาหารเย็นไปกล่าวแก่คนทั)งหลายที'ได้รับ
เชิญไว้แล้วว่า ‘เชิญมาเถิด เพราะบัดนี) สิ'ง
สารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว’
#D และพวกเขาทุกคนก็เริ'มพากันหาข้อ
อ้าง คนแรกกล่าวแก่เขาว่า ‘ข้าพเจ้าได้ซื) อ
ทุ่งนาแปลงหนึ'งไว้ และข้าพเจ้าจะต้องไป
และดูทุ่งนานั)น ข้าพเจ้าขอร้องท่าน อนุ-
ญาตให้ข้าพเจ้าขอตัวเถิด’
#E และอีกคนหนึ'งกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าได้
ซื) อวัวไว้ห้าคู่ และข้าพเจ้าจะไปลองดูพวก
มัน ข้าพเจ้าขอร้องท่าน อนุญาตให้ข้าพ

เจ้าขอตัวเถิด’
/F และอีกคนหนึ'งกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าได้
แต่งงานกับภรรยาคนหนึ'ง และเหตุฉะนั)น
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถมาได้’
/# ดังนั)นผู้รับใช้คนนั)นจึงมา และแจ้งสิ'ง
เหล่านี) ให้เจ้านายของตนทราบ แล้วเจ้า
ของบ้านโดยความโกรธได้กล่าวแก่ผู้รับใช้
ของตนว่า ‘จงออกไปโดยเร็วตามบรรดา
ถนนใหญ่และตรอกน้อยทั) งหลายแห่ง
นคร และพาคนยากจน และคนพิการ
และคนง่อย และคนตาบอดเข้ามาที'นี'’
// และผู้รับใช้จึงกล่าวว่า ‘นายเจ้าข้า สิ'ง
นั)นได้ถูกกระทาํตามที'ท่านสั'งแล้ว และยัง
มีที'ว่างอยู่’
/2 และเจ้านายกล่าวแก่ผู้รับใช้นั)นว่า ‘จง
ออกไปตามบรรดาทางใหญ่และรั) วต้นไม้
ทั)งหลาย และบังคับพวกเขาให้เข้ามา
เพื'อบ้านของเราจะได้เตม็
/8 เพราะเรากล่าวแก่เจ้าทั)งหลายว่า ไม่มี
คนใดในพวกคนเหล่านั)นซึ' งได้รับเชิญไว้
นั)น จะได้ลิ) มรสการเลี) ยงของเราเลย’”

สิ�งที�ตอ้งแลกกบั
การเป็นสาวก

/9 และประชาชนเป็นอันมากได้ไปกับ
พระองค์ และพระองค์ทรงเหลียวหลัง
และตรัสกับพวกเขาว่า
26 “ถ้าผู้ใดมาหาเรา และไม่เกลียดชัง
บิดาของตน และมารดา และภรรยา และ
บุตรทั)งหลาย และพี'น้องชาย และพี'น้อง
หญิง ใช่แล้ว และชีวิตของตนเองด้วย ผู้
นั)นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้

(#2) นหม D:#F, #/ (#8) มธ /9:28-8F
(#9) วว #E:E (#?) มธ //:/-#8 (#B) สภษ E:/, 9
(/8) มธ /#:82; //:D; กจ #2:8? (/?) พบญ #2:?; มธ #F:2B; รม E:#2; วว #/:##
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/B และผู้ใดก็ตามที'ไม่แบกกางเขนของ
ตน และตามเรามา จะเป็นสาวกของเราไม่
ได้
/D ด้วยว่าคนไหนในพวกท่าน เมื'อตั)งใจ
ว่าจะสร้างป้อม จะไม่นั'งลงก่อน และคิด
ราคาดูเสยีว่า เขาจะมีพอสร้างป้อมนั)นให้
เสรจ็ได้หรือไม่
/E เกรงว่าบางทีหลังจากเขาวางรากแล้ว
และไม่สามารถกระทาํป้อมนั)นให้เสร็จได้
ทุกคนที'เห็นมันจะเริ'มเยาะเย้ยเขา
2F โดยกล่าวว่า ‘คนนี) เริ'มก่อสร้างแล้ว
และไม่สามารถกระทาํให้เสรจ็ได้’
2# หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื' อจะยกกอง
ทัพไปทาํสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ' ง
จะมิได้นั'งลงก่อน และปรึกษากันหรือว่า
ที' ตนมีพลทหารหนึ' งหมื' นคนจะสามารถ
รบกับกษัตริย์ที' มาสู้ รบกับท่านด้วยพล
ทหารสองหมื'นคนนั)นได้หรือไม่
2/ หรือมิฉะนั)น ขณะที'กษัตริย์อีกองค์
หนึ' งยังอยู่แต่ไกล ท่านจะส่งพวกทูตไป
และขอบรรดาเงื'อนไขแห่งสนัติภาพ
22 เช่นนั)นแหละ ผู้ใดกต็ามในพวกท่าน
ที'มิได้สละสิ'งสารพัดที'ตนมีอยู่ ผู้นั)นจะ
เป็นสาวกของเราไม่ได้
28 เกลือเป็นสิ'งดี แต่ถ้าเกลือนั)นหมดรส
ชาติของมันไปแล้ว จะเอาเกลือนั)นไปปรุง
รสกับอะไรได้
29 เกลือนั)นไม่เหมาะสาํหรับใส่ดิน และ
ไม่เหมาะสาํหรับกองขยะทาํปุ๋ย แต่คนทั)ง
หลายกโ็ยนมันทิ) งเสีย ผู้ที'มีหูที'จะฟัง จง
ให้ผู้นั)นฟังเถิด”

บทที� �9
พวกฟาริสีขี. บ่น

# แล้วบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคน
บาปก็เข้ามาใกล้พระองค์เพื' อจะฟังพระ
องค์
/ และพวกฟาริสแีละพวกธรรมาจารย์บ่น
โดยกล่าวว่า “คนนี) ต้อนรับพวกคนบาป
และกินด้วยกันกับพวกเขา”

คําอุปมาเกี�ยวกบั
แกะที�หลงหายไป
(มธ #D:#/-#8)

2 และพระองค์ตรัสคาํอุปมานี) แก่พวกเขา
โดยตรัสว่า
4 “มีคนใดในพวกท่านที'มีแกะหนึ' งร้อย
ตัว ถ้าเขาทาํตัวหนึ'งหายไป จะไม่ละเก้า
สิบเก้าตัวนั)นไว้ในถิ'นทุรกันดาร และไป
ตามหาตัวซึ'งหายไปนั)น จนกว่าเขาจะพบ
มันหรือ
9 และเมื'อเขาพบแกะตัวนั)นแล้ว เขากว็าง
มันไว้บนไหล่ของเขา โดยมีความปีติยินดี
? และเมื'อเขามาถึงบ้านแล้ว เขากเ็รียก
พวกมิตรสหายของตนและเพื' อนบ้านทั) ง
หลายให้มาพร้อมกัน โดยกล่าวแก่พวก
เขาว่า ‘จงปีติยินดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะ
ข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าซึ' งหายไป
นั)นแล้ว’
B เรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า เช่นนั)น
แหละ จะมีความปีติยินดีในสวรรค์เพราะ
คนบาปคนเดียวที'กลับใจเสียใหม่ มาก
กว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนซึ'งไม่ต้อง
การกลับใจเสยีใหม่

(/B) มธ #?:/8; มก D:28; ลก E:/2; / ทธ 2:#/ (/D) สภษ /8:/B (22) มธ #E:/B
(28) มธ 9:#2; มก E:9F (#) มธ E:#F-#9 (/) กจ ##:2; กท /:#/ (8) มธ #D:#/-#8; # ปต /:/9
(?) รม #/:#9; ลก #E:#F; # ปต /:#F, /9 (B) มก /:#B; ลก 9:2/
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คําอุปมาเกี�ยวกบัเหรียญที�หายไป
D หรือหญิงคนใดที'มีเหรียญเงินสิบ
เหรียญ ถ้านางทาํเหรียญอันหนึ' งหายไป
จะไม่จุดเทียนและกวาดบ้าน และค้นหา
อย่างขมีขมันจนกว่านางจะพบมันหรือ
E และเมื' อนางได้พบเหรียญเงินนั)นแล้ว
นางก็เรียกเหล่ามิตรสหายของนางและ
เพื' อนบ้านทั) งหลายของนางให้มาพร้อม
กัน โดยกล่าวว่า ‘จงปีติยินดีกับข้าพเจ้า
เถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินซึ' ง
ข้าพเจ้าได้ทาํหายไปนั)นแล้ว’
#F เช่นนั)นแหละ เรากล่าวแก่ท่านทั)ง
หลายว่า มีความปีติยินดีต่อหน้าพวกทูต
สวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคน
เดียวที'กลับใจเสยีใหม่”

คําอุปมาเรื�องบุตรที�หายไป
## และพระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ'งมี
บุตรชายสองคน
#/ และบุตรคนเล็กในสองคนนั)นกล่าว
แก่บิดาของตนว่า ‘บิดาเจ้าข้า ขอยก
ทรัพย์สมบัติที' ตกเป็นส่วนของลูกให้แก่
ลูกเถิด’ และบิดาได้แบ่งทรัพย์สมบัติของ
ตนให้แก่บุตรทั)งสอง
#2 และหลังจากนั)นไม่กี'วัน บุตรชายคน
เล็กนั) นก็รวบรวมทรัพย์สมบัติทั) งหมด
และออกเดินทางไปยังแผ่นดินไกล และ
ที' นั' นได้ผลาญทรัพย์สมบัติของตนด้วย
การใช้ชีวิตเสเพล
#8 และเมื'อเขาใช้ทรัพย์สมบัติหมดแล้ว
กเ็กิดการกันดารอาหารรุนแรงทั'วแผ่นดิน
นั)น และเขาจึงเริ'มขัดสน

#9 และเขาไปและอาศัยอยู่กับพลเมือง
ของแผ่นดินนั)นคนหนึ' ง และคนนั)นกส่็ง
เขาไปในทุ่งนาของตนเพื'อเลี) ยงพวกหมู
#? และเขาใคร่จะได้อิ'มท้องของเขาด้วย
บรรดาฝักถั' วที'พวกหมูกินนั)น และไม่มี
ใครให้แก่เขา
#B และเมื'อเขาสาํนึกตัวแล้ว เขากก็ล่าว
ว่า ‘ลูกจ้างของบิดาเราตั) งหลายคนมี
อาหารเพียงพอและเหลืออยู่ และเรากาํลัง
จะตายเพราะความหิวโหย
#D เราจะลุกขึ) นและไปหาบิดาของเรา
และจะกล่าวแก่บิดาว่า “บิดาเจ้าข้า ลูกได้
ทาํบาปต่อสวรรค์และต่อหน้าท่าน
#E และไม่สมควรที'จะถูกเรียกว่าเป็นลูก
ของท่านอีกต่อไป ให้ลูกเป็นเหมือนลูก
จ้างคนหนึ'งของท่านเถิด”’

บุตรที�หายไปก็กลบัมา
ดว้ยความรื�นเริงยินดี

/F และเขากลุ็กขึ) น และมาหาบิดาของตน
แต่เมื' อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาของเขาก็
เห็นเขา และมีความกรุณา และวิ'งไป และ
กอดคอของเขา และจุบเขา
/# และบุตรคนนั)นจึงกล่าวแก่บิดาว่า
‘บิดาเจ้าข้า ลูกได้ทาํบาปต่อสวรรค์ และ
ในสายตาของท่าน และไม่สมควรที'จะถูก
เรียกว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไป’
// แต่บิดากล่าวแก่พวกผู้รับใช้ของตนว่า
‘จงเอาเสื) อคลุมยาวอย่างดีที'สุดมา และ
สวมเสื) อคลุมยาวนั)นให้เขา และสวม
แหวนวงหนึ'งบนมือของเขา และสวมรอง
เท้าบนเท้าของเขา

(#/) มก #/:88
(#D) อพย E:/B; กดว //:28; ยชว B:/F; # ซมอ #9:/8; / ซมอ #/:#2
(/F) ยรม 2:#/; มธ E:2?; กจ /:2E; อฟ /:#2, #B (/#) สดด 9#:8
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/2 และจงเอาลูกวัวอ้วนพีมาที'นี' และฆ่า
มันเสีย และจงให้พวกเรารับประทานกัน
และมีความรื'นเริงยินดีเถิด
/8 ด้วยว่าลูกของเราคนนี) ได้ตายไปแล้ว
และกลับมีชีวิตอีก เขาได้หายไป และถูก
พบแล้ว’ และเขาทั)งหลายกเ็ริ'มมีความรื'น
เริงยินดี

บุตรคนโตเปรียบไดก้บัพวกฟาริสี
/9 บัดนี) บุตรชายคนโตของบิดากาํลังอยู่
ในทุ่งนา และขณะที'เขามา และเข้ามาใกล้
บ้านแล้ว เขาก็ได้ยินเสียงดนตรีและการ
เต้นราํ
/? และเขาได้เรียกคนหนึ'งในพวกผู้รับใช้
นั)น และถามว่าสิ'งเหล่านี) หมายความว่า
อะไร
/B และผู้รับใช้จึงกล่าวแก่เขาว่า ‘น้อง
ชายของท่านกลับมาแล้ว และบิดาของ
ท่านได้ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพี เพราะบิดาได้
รับเขากลับมาโดยสวัสดิภาพ’
/D และพี'ชายกโ็กรธ และไม่ยอมเข้าไป
ฉะนั)นบิดาของเขาจึงออกมา และชักชวน
เขา
/E และเขาตอบบิดาของตนว่า ‘ดูเถิด ลูก
ปรนนิบัติพ่อมาหลายปีนี) แล้ว และลูกมิ
ได้ละเมิดคาํบัญชาของพ่อในเวลาใดเลย
และพ่อยังไม่เคยให้ลูกแพะสักตัวหนึ'งแก่
ลูก เพื'อลูกจะมีความรื'นเริงยินดีกับเพื'อน
ฝูงของลูก
2F แต่ทนัทีที'ลูกชายคนนี) ของพ่อกลับมา
แล้ว ผู้ซึ'งได้ผลาญสิ'งเลี) ยงชีพของพ่อด้วย
การคบพวกหญิงโสเภณี พ่อกฆ่็าลูกวัว

อ้วนพีให้เขา’
2# และบิดากล่าวแก่เขาว่า ‘ลูกเอ๋ย เจ้า
อยู่กับพ่อเสมอ และสิ'งของทั)งหมดที'พ่อ
มีกเ็ป็นของเจ้า
2/ สมควรแล้วที'พวกเราจะรื' นเริงยินดี
และดีใจ เพราะน้องชายของเจ้าคนนี) ได้
ตายไปแล้ว และกลับมีชีวิตอีก และได้
หายไป และถูกพบแล้ว’”

บทที� �:
คําอุปมาเกี�ยวกบัคนตน้เรือนอธรรม

# และพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระ
องค์ด้วยว่า “มีเศรษฐีคนหนึ' ง ซึ' งมีคน
ต้นเรือน และคนต้นเรือนนั)นถูกฟ้องต่อ
เศรษฐีนั)นว่า เขาได้ผลาญทรัพย์สมบัติทั)ง
หลายของท่านเสยี
/ และเศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั)นมา
และกล่าวแก่เขาว่า ‘เรื' องราวที' เราได้ยิน
เกี'ยวกับเจ้านั)นเป็นอย่างไร จงส่งบัญชี
หน้าที' ต้นเรือนของเจ้า เพราะว่าเจ้าจะ
เป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้’
2 แล้วคนต้นเรือนนั)นกล่าวภายในตัวเอง
ว่า ‘เราจะทาํอะไรดี เพราะนายของเราจะ
ถอดเราเสยีจากหน้าที'ต้นเรือน เราขุดดิน
ไม่เป็น จะขอทานเรากร็ู้ สกึละอายใจ
8 เราตัดสินใจแล้วว่าจะทาํอะไรดี เพื' อ
เมื' อเราถูกถอดจากหน้าที' ต้นเรือนแล้ว
พวกเขาจะรับเราไว้ในบ้านทั) งหลายของ
พวกเขา’
9 ดังนั)นเขาจึงเรียกลูกหนี) ของนายทุกคน
มาหาเขา และกล่าวแก่คนแรกว่า ‘ท่าน
เป็นหนี)นายของข้าพเจ้าเท่าไหร่’

(/8) มธ D://; ลก E:?F; รม ##:#9; อฟ /:#; คส /:#2; # ทธ 9:?
(2/) ลก #9:/8
(/) รม #8:#/; / คร 9:#F; # ปต 8:9
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? และเขากล่าวว่า ‘เป็นหนี) นํ)ามันหนึ' ง
ร้อยถัง’ และคนต้นเรือนจึงกล่าวแก่เขาว่า
‘เอาบัญชีของท่านไป และนั'งลงเร็ว ๆ
และแก้เป็นห้าสบิถัง’
B แล้วเขากล่าวแก่อีกคนหนึ' งว่า ‘และ
ท่านเป็นหนี) เท่าไหร่’ และเขากล่าวว่า
‘เป็นหนี) ข้าวสาลีหนึ'งร้อยกระสอบ’ และ
คนต้นเรือนจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงเอาบัญชี
ของท่านไป และแก้เป็นแปดสบิ’
D และเศรษฐีกช็มคนต้นเรือนอธรรมนั)น
เพราะเขาได้กระทาํโดยความเฉลียวฉลาด
ด้วยว่าลูกทั)งหลายแห่งโลกนี)  ในชั' วอายุ
ของพวกเขา กเ็ฉลียวฉลาดกว่าลูกทั)ง
หลายแห่งความสว่าง
E และเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า จงทาํ
ให้ตัวพวกท่านเองมีเหล่ามิตรสหายด้วย
ทรัพย์สมบัติแห่งการอธรรม เพื' อเมื' อ
พวกท่านพลาดไป เขาทั)งหลายจะได้ต้อน
รับพวกท่านไว้ในที'อยู่อาศัยอันถาวรเป็น
นิตย์
#F คนที'สตัย์ซื'อในสิ'งซึ'งน้อยที'สดุ กส็ตัย์
ซื'อในสิ'งของมากด้วย และคนที'อธรรมใน
สิ'งซึ' งน้อยที'สุด ก็อธรรมในสิ'งของมาก
เช่นกัน
## เหตุฉะนั)น ถ้าท่านทั)งหลายไม่สตัย์ซื'อ
ในทรัพย์สมบัติอธรรม ผู้ใดจะมอบทรัพย์
สมบัติที' แท้จริงไว้ในการดูแลของพวก
ท่านเล่า
#/ และถ้าท่านทั)งหลายมิได้สตัย์ซื'อในสิ'ง
ของซึ'งเป็นของคนอื'น ผู้ใดจะมอบสิ'งของ
ซึ' งเป็นของพวกท่านเองให้แก่พวกท่าน

เล่า
#2 ไม่มีผู้ รับใช้คนใดสามารถปรนนิบัติ
นายสองนายได้ เพราะว่าเขาจะเกลียดชัง
นายข้างหนึ' ง และจะรักนายอีกข้างหนึ' ง
หรือมิฉะนั) นเขาจะยึดถือนายฝ่ายหนึ' ง
และจะเหยียดหยามนายอีกฝ่ายหนึ'ง ท่าน
ทั) งหลายปรนนิบัติพระเจ้าและเงินทอง
พร้อมกันไม่ได้”

พวกฟาริสีหวัเราะเยาะเยย้
คําสั �งสอนของพระเยซู

#8 และพวกฟาริสีด้วย ผู้ซึ'งเป็นคนโลภ
ได้ยินสิ'งเหล่านี) ทั)งสิ) น และพวกเขากหั็ว
เราะเยาะเย้ยพระองค์
#9 และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “เจ้า
ทั)งหลายเป็นคนเหล่านั)นซึ'งอ้างตัวว่าชอบ
ธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงทราบ
ใจของเจ้าทั)งหลาย ด้วยว่าซึ'งเป็นที'นับถือ
มากในท่ามกลางมนุษย์ กเ็ป็นที'สะอิดสะ
เอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า
#? พระราชบัญญัติและพวกศาสดาพยา-
กรณ์มีอยู่จนถึงยอห์น ตั) งแต่เวลานั)นมา
อาณาจักรของพระเจ้ากถู็กประกาศ และ
ทุกคนกชิ็งกันเข้าไปในอาณาจักรนั)น
#B และฟ้าสวรรค์กับแผ่นดินโลกจะล่วง
ไป ก็ง่ายกว่าที' จุดหนึ' งของพระราชบัญ
ญัติจะขาดตกไป

พระบญัญติัใหม่เกี�ยวกบัการหย่ารา้ง
(มธ 9:2#-2/; #E:9-##)

(มก #F:/-#/; # คร B:#F-#9)
#D ผู้ใดกต็ามที'หย่าภรรยาของตน และ
ไปแต่งงานกับอีกคนหนึ' ง ก็ทาํผิดประ

(D) ยน #/:2?; อฟ 9:D (E) ดนล 8:/B; มธ ?:#E (#F) มธ /9:/# (#/) # ปต #:2-8
(#2) มธ ?:/8; กท #:#F (#8) มธ /2:#8 (#9) # ซมอ #?:B; # พศด /D:E
(#?) มธ 2:#; ลก B:/E (#B) สดด #F/:/?; อสย 8F:D (#D) มธ 9:2/; #E:E; มก #F:##
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เวณี และผู้ใดก็ตามที'แต่งงานกับหญิงที'
ถูกหย่าจากสามีของนางแล้ว กท็าํผิดประ
เวณี

เศรษฐีและลาซารสั
#E มีเศรษฐีคนหนึ' ง ซึ' งนุ่งห่มผ้าสีม่วง
และผ้าป่านเนื) อละเอียด และรับประทาน
อาหารอย่างหรูหราทุกวัน ๆ
/F และมีคนขอทานคนหนึ' งชื' อลาซารัส
ซึ'งถูกวางอยู่ที'ประตูรั)วบ้านของเศรษฐีคน
นั)น ทั)งตัวเตม็ไปด้วยแผล
/# และปรารถนาที'จะถูกเลี) ยงด้วยเศษ
อาหารทั) งหลายซึ' งตกจากโต๊ะของเศรษฐี
นั)น ยิ'งกว่านั)นพวกสนัุขกม็าและเลียแผล
ทั)งหลายของเขา
// และต่อมา คนขอทานนั)นเสียชีวิต
และถูกอุ้ มไปโดยเหล่าทูตสวรรค์เข้าไปที'
อกของอับราฮัม เศรษฐีคนนั)นกเ็สียชีวิต
ด้วย และถูกฝังไว้
/2 และในนรกเศรษฐีคนนั)นจึงแหงนตา
ของตนขึ) น โดยเป็นทุกข์ทรมานยิ'งนัก
และเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกล และลาซารัส
อยู่ที'อกของท่าน
/8 และเศรษฐีจึงร้อง และกล่าวว่า ‘อับ-
ราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพเจ้าเถิด
และส่งลาซารัสมาเพื' อเขาจะเอาปลายนิ) ว
ของเขาจุ่มในนํ)า และแตะลิ) นของข้าพเจ้า
ให้เย็น ด้วยว่าข้าพเจ้าทุกข์ทรมานอยู่ใน
เปลวไฟนี) ’
/9 แต่อับราฮัมกล่าวว่า ‘ลูกเอ๋ย จงระลึก
ว่าเมื' อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ได้รับของดีทั)ง
หลายสาํหรับตัว และเช่นกันลาซารัสได้

บรรดาของชั' วร้าย แต่บัดนี) เขาถูกปลอบ
ประโลม และเจ้ากถู็กทรมาน
/? และนอกจากบรรดาสิ'งเหล่านี)  ระ-
หว่างพวกเรากับพวกเจ้ามี เหวใหญ่ตั) ง
ขวางอยู่ เพื' อว่าคนเหล่านั)นซึ' งปรารถนา
จะข้ามไปจากที' นี' ถึ งพวกเจ้าก็ทาํไม่ได้
และพวกเจ้าไม่สามารถข้ามมาถึงพวกเรา
ที'ปรารถนาจะมาจากที'นั'น’
/B แล้วเศรษฐีนั)นจึงกล่าวว่า ‘เหตุฉะนั)น
ข้าพเจ้าขอร้องท่าน บิดาเจ้าข้า ขอท่านส่ง
ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้า
/D เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี' น้องห้าคน เพื'อ
ลาซารัสจะเป็นพยานแก่พวกเขา เกรงว่า
พวกเขาจะมาถึงสถานที'แห่งการทรมานนี)
ด้วย’
/E อับราฮัมกล่าวแก่เขาว่า ‘พวกเขามี
โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์นั) นแล้ว
ให้พวกเขาฟังคนเหล่านั)นเถิด’
2F และเศรษฐีนั)นจึงกล่าวว่า ‘มิได้ อับ-
ราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้าคนหนึ'งไปหาพวก
เขาจากความตาย พวกเขาจะกลับใจเสีย
ใหม่’
2# และอับราฮัมกล่าวแก่เขาว่า ‘ถ้าพวก
เขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์
พวกเขาก็จะไม่ยอมถูกชักจูงเหมือนกัน
ถึ งแม้ ว่ าคนหนึ' งเป็ นขึ) นมาจากความ
ตาย’”

บทที� �;
พระเยซูทรงสอนใหย้กโทษ

# แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า “เป็น
ไปไม่ได้ที'เหตุให้หลงผิดต่าง ๆ จะไม่มา

(//) มธ D:## (/8) อสย ??:/8; ศคย #8:#/; มก E:8/-8D
(/9) โยบ /#:#2; ลก ?:/8; ยก 9:9 (/E) อสย D:/F; ยน 9:2E; กจ #9:/#; / ทธ 2:#9
(2#) ยน 9:8?; #/:#F-## (#) มธ #D:?-B; มก E:8/; # คร ##:#E; / ธส #:?; ยด #:##
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ถึง แต่วิบัติแก่ผู้ที' ก่อเหตุให้เกิดความ
หลงผิดเหล่านั)น
/ ซึ'งจะเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกที'คอของผู้
นั)น และผู้นั)นจะถูกทิ) งลงในทะเล กด็ีกว่า
ให้ผู้นั)นทาํคนหนึ'งในผู้เลก็น้อยเหล่านี) ให้
หลงผิด
2 จงระวังตัวพวกท่านเองให้ดี ถ้าพี'น้อง
ของท่านคนหนึ'งทาํการละเมิดต่อท่าน จง
ต่อว่าเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยก
โทษให้เขา
8 และถ้าเขาทาํการละเมิดต่อท่านเจด็ครั)ง
ต่อวัน และเจ็ดครั) งต่อวันจะกลับมาหา
ท่านอีก โดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ากลับใจ
แล้ว’ ท่านจงยกโทษให้เขาเถิด”
9 และพวกอัครทูตทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า
ว่า “ขอโปรดให้ความเชื'อของพวกข้าพเจ้า
เพิ'มขึ) นอีก”
? และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ถ้าพวก
ท่านมีความเชื' อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ด
หนึ' ง พวกท่านจะสามารถกล่าวแก่ต้น
สุกะมินนี) ว่า ‘เจ้าจงถูกถอนขึ) นด้วยโคน
ต้น และเจ้าจงถูกปลูกในทะเล’ และมัน
จะเชื'อฟังพวกท่าน

การรบัใชโ้ดยผูร้บัใชที้�ดี
B แต่คนใดในพวกท่าน ซึ'งมีผู้รับใช้คน
หนึ'งกาํลังไถนาหรือเลี) ยงฝูงสตัว์ จะกล่าว
แก่ผู้รับใช้คนนั)นทนัท ีเมื'อเขากลับมาจาก
ทุ่งนาว่า ‘จงไปและเอนกายลงรับประทาน
เถิด’
D และจะไม่กล่าวแก่เขามากกว่าหรือว่า
‘จงจัดเตรียมไว้ให้เรารับประทาน และ

คาดเอวของเจ้าไว้ และปรนนิบัติเรา จน
กว่าเราได้กินและดื'มแล้ว และหลังจากนั)น
เจ้าจงกินและดื'มเถิด’
E นายจะขอบใจผู้รับใช้คนนั)นเพราะเขา
ได้ทาํสิ'งต่าง ๆ ที'สั'งให้เขาทาํหรือ เราคิด
ว่าไม่
#F ดังนั)นเช่นกันพวกท่าน เมื'อพวกท่าน
จะได้กระทาํสิ' งสารพัดเหล่านั) นซึ' งทรง
บัญชาไว้แก่พวกท่านนั)น ก็จงกล่าวว่า
‘พวกข้าพเจ้าเป็นผู้ รับใช้ที' ไม่มีผลประ-
โยชน์ต่อนาย พวกข้าพเจ้าได้กระทาํสิ'งซึ'ง
เป็นหน้าที'ของพวกข้าพเจ้าที'จะกระทาํ’”

ทรงรกัษาคนโรคเรื. อนสิบคนใหห้าย
## และต่อมาขณะที'พระองค์กาํลังเสด็จ
ไปยังกรุงเยรูซาเลม็ พระองค์กเ็สดจ็ผ่าน
ระหว่างแคว้นสะมาเรียและแคว้นกาลิลี
#/ และขณะที'พระองค์เสดจ็เข้าไปในหมู่
บ้านแห่งหนึ'ง มีชายเป็นโรคเรื) อนสิบคน
มาพบพระองค์ ผู้ซึ'งยืนอยู่แต่ไกล
#2 และพวกเขาส่งเสยีงของตน และกล่าว
ว่า “พระเยซู นายเจ้าข้า โปรดเมตตาพวก
ข้าพเจ้าเถิด”
#8 และเมื' อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
พวกเขาแล้ว พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า
“จงไปแสดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด” และ
ต่อมา ขณะที'พวกเขากาํลังไป เขาทั)ง
หลายกห็ายสะอาด
#9 และคนหนึ'งในพวกเขา เมื'อเขาเห็นว่า
ตัวได้รับการรักษาให้หายแล้ว จึงกลับมา
และถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยเสยีงดัง
#? และซบหน้าลงถึงดินที'พระบาทของ

(2) ลนต #E:#B; สภษ #B:#F; มธ #D:#9 (?) มธ #B:/F; มก E:/2 (D) ลก #/:2B
(#F) โยบ //:2; สดด #?:/ (##) ลก E:9#; ยน 8:8 (#/) ลนต #2:8?; กดว 9:/
(#8) ลนต #2:#-9E; #8:#-2/; มธ D:8; ลก 9:#8 (#9) ลก 9:/9; #D:82 (#?) / พกษ #B:/8
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พระองค์ โดยขอบพระคุณพระองค์ และ
คนนั)นเป็นชาวสะมาเรีย
#B และพระเยซูตรัสตอบว่า “มีสิบคน
หายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั)นอยู่ที'
ไหน
#D ไม่เห็นผู้ใดกลับมาถวายสง่าราศีแด่
พระเจ้า เว้นแต่คนต่างชาติคนนี) ”
#E และพระองค์ตรัสกับคนนั)นว่า “จงลุก
ขึ) น ไปตามทางของเจ้าเถิด ความเชื'อของ
เจ้าได้กระทาํให้ตัวเจ้าหายปกติแล้ว”

อาณาจักรของพระเจา้ไม่มา
โดยทางปรากฏแก่ตา

/F และเมื'อพระองค์ถูกเรียกร้องจากพวก
ฟาริสีว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง
เมื' อไร พระองค์ทรงตอบพวกเขา และ
ตรัสว่า “อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดย
ให้เป็นที'สงัเกตได้
/# และพวกเขาจะไม่กล่าวว่า ‘มาดูนี' ’
หรือ ‘ไปดูโน่น’ เพราะดูเถิด อาณาจักร
ของพระเจ้าอยู่ภายในท่านทั)งหลาย”

พระคริสตต์รสัถึงการเสด็จมา
ครั.งที�สองของพระองค์

// และพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า
“วันเหล่านั)นจะมาถึง เมื'อท่านทั)งหลายจะ
ปรารถนาเห็นวันหนึ'งแห่งวันทั)งหลายของ
บุตรมนุษย์ แต่ท่านทั)งหลายจะไม่เห็นวัน
นั)น
/2 และพวกเขาจะกล่าวแก่ท่านทั)งหลาย
ว่า ‘มาดูนี' ’ หรือ ‘ไปดูโน่น’ อย่าตาม
พวกเขาไป หรือติดตามพวกเขาเลย
/8 ด้วยว่าฟ้าแลบ ที'แลบออกจากฟ้า

สวรรค์ข้างหนึ' งส่องสว่างไปถึงฟ้าสวรรค์
อีกข้างหนึ' งฉันใด บุตรมนุษย์กจ็ะเป็น
อย่างนั)นเช่นกันในวันของพระองค์
/9 แต่ก่อนอื'นพระองค์จะต้องทนทุกข์
หลายประการ และถูกปฏิเสธโดยคนชั'ว
อายุนี)
/? และมันเคยเป็นในสมัยของโนอาห์
อย่างไร มันกจ็ะเป็นไปอย่างนั)นเช่นกันใน
สมัยของบุตรมนุษย์
/B พวกเขาได้กิน พวกเขาได้ดื'ม พวกเขา
ได้แต่งงานกับภรรยา พวกเขาได้ถูกยกให้
ในการสมรส จนถึงวันนั)นที'โนอาห์ได้เข้า
ในเรือ และนํ)าท่วมมา และทาํลายพวกเขา
เสยีทั)งหมด
/D ในสมัยของโลทกเ็ช่นกันด้วย พวกเขา
ได้กิน พวกเขาได้ดื'ม พวกเขาได้ซื) อ พวก
เขาได้ขาย พวกเขาได้ปลูก พวกเขาได้ก่อ
สร้าง
/E แต่ในวันเดียวกันนั)นที'โลทออกไปจาก
เมืองโสโดม ไฟและกาํมะถันได้ตกจากฟ้า
สวรรค์ และเผาผลาญพวกเขาเสยีทั)งสิ)น
2F มันก็จะเป็นอย่างนั)นในวันนั)นเมื' อ
บุตรมนุษย์เสดจ็มาปรากฏ
2# ในวันนั)นคนซึ' งจะอยู่บนดาดฟ้าบ้าน
และสิ'งของของเขาอยู่ในบ้าน อย่าให้เขา
ลงมาเพื'อเกบ็สิ'งของนั)นไป และคนที'อยู่
ในทุ่งนา อย่าให้เขากลับมาเช่นกัน
2/ จงระลึกถึงภรรยาของโลทเถิด
22 ผู้ใดก็ตามที'พยายามจะเอาชีวิตของ
ตนรอด จะเสียชีวิต และผู้ใดกต็ามที'จะ
ยอมเสยีชีวิตของตน จะสงวนชีวิตนั)นไว้

(#E) มธ E:// (/#) ลก #B:/2 (//) มธ E:#9 (/2) มธ /8:/2 (/8) มธ /8:/B (/9) มก D:2#; ลก E://
(/?) ปฐก ?:9-#2 (/B) ปฐก B:#-#?, #E (/D) ปฐก #E (/E) ปฐก #E:#?; / ปต /:?
(2F) มธ #?:/B (2#) มธ /8:#B; มก #2:#9 (2/) ปฐก #E:/? (22) มธ #F:2E; มก D:29
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28 เราบอกท่านทั)งหลายว่า ในคืนวันนั)น
จะมีชายสองคนในที'นอนอันเดียวกัน คน
หนึ'งจะถูกรับไป และอีกคนจะถูกทิ) งไว้
29 ผู้หญิงสองคนจะกาํลังโม่แป้งด้วยกัน
คนหนึ'งจะถูกรับไป และอีกคนจะถูกทิ) งไว้
2? ชายสองคนจะอยู่ในทุ่งนา คนหนึ'งจะ
ถูกรับไป และอีกคนจะถูกทิ) งไว้”
2B และพวกเขาตอบและทูลพระองค์ว่า
“ที' ไหน พระองค์เจ้าข้า” และพระองค์
ตรัสกับพวกเขาว่า “ซากศพอยู่ที' ไหนก็
ตาม ฝูงนกอินทรีจะรวมตัวกันอยู่ที'นั'น”

บทที� �=
หญิงม่ายกบัผูพิ้พากษาอธรรม

# และพระองค์ตรัสคาํอุปมาหนึ'งให้พวก
เขาฟังเพื'อจุดประสงค์นี)  เพื'อคนทั)งหลาย
ควรอธิษฐานอยู่เสมอ และไม่อ่อนระอาใจ
/ โดยตรัสว่า “ในนครหนึ'งมีผู้พิพากษา
คนหนึ'ง ซึ'งมิได้เกรงกลัวพระเจ้า และมิ
ได้เห็นแก่มนุษย์
2 และมีหญิงม่ายคนหนึ'งในนครนั)น และ
นางมาหาผู้พิพากษาคนนั)น โดยกล่าวว่า
‘ขอแก้แค้นปฏิปักษ์ของดิฉันให้ดิฉันเถิด’
8 และผู้พิพากษานั)นไม่ยอมทาํชั' วขณะ
หนึ'ง แต่ภายหลังเขากล่าวภายในตัวเองว่า
‘ถึงแม้ว่าเราไม่เกรงกลัวพระเจ้า และไม่
เห็นแก่มนุษย์
9 แต่เพราะหญิงม่ายคนนี) รบกวนเรา
เราจะแก้แค้นให้นาง เกรงว่าโดยการมา
บ่อย ๆ ของนาง นางจะทาํให้เราเบื' อ
หน่าย’”
? และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “จงฟังสิ'ง

ที'ผู้พิพากษาอธรรมคนนี) กล่าวเถิด
B และพระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นให้บรรดา
ผู้เลือกสรรของพระองค์เอง ผู้ซึ' งร้องถึง
พระองค์ทั)งกลางวันและกลางคืนหรือ ถึง
แม้ว่าพระองค์ทรงอดทนกับพวกเขานาน
D เราบอกท่านทั)งหลายว่า พระองค์จะ
ทรงแก้แค้นให้พวกเขาโดยเรว็ แต่อย่างไร
กต็ามเมื'อบุตรมนุษย์เสดจ็มา ท่านจะพบ
ความเชื'อบนแผ่นดินโลกหรือ”

คําอุปมาเกี�ยวกบั
คนฟาริสีและคนเก็บภาษี

E และพระองค์ตรัสคาํอุปมานี) แก่บางคน
ซึ'งไว้ใจในตัวเองว่า พวกเขาเป็นคนชอบ
ธรรม และได้เหยียดหยามคนอื'นว่า
10 “ชายสองคนขึ) นไปในพระวิหารเพื' อ
จะอธิษฐาน คนหนึ'งเป็นคนฟาริส ีและอีก
คนเป็นคนเกบ็ภาษี
## คนฟาริสนัี)นยืน และอธิษฐานภายใน
ตัวเองอย่างนี) ว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระ
องค์ขอบพระคุณพระองค์ ที' ข้าพระองค์
ไม่เหมือนคนอื'น ๆ ซึ'งเป็นพวกคนฉ้อโกง
คนอธรรม คนเล่นชู้ทั)งหลาย และแม้แต่
คนเกบ็ภาษีคนนี)
#/ ข้าพระองค์อดอาหารสองหนในสัป-
ดาห์หนึ' ง ข้าพระองค์เอาสิบชักหนึ' งของ
สิ'งสารพัดที'ข้าพระองค์มีอยู่มาถวาย’
#2 และคนเกบ็ภาษีนั)น ซึ'งยืนอยู่แต่ไกล
ไม่ยอมแหงนตาของตนขึ) นดูฟ้าสวรรค์
แต่ตีอกของตน โดยทูลว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า
ขอโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้ เป็น
คนบาปเถิด’

(28) มธ /8:8F (29) มธ /8:8F-8# (2B) โยบ 2E:2F; มธ /8:/D
(#) ลก ##:9; รม #/:#/; อฟ ?:#D  (9) ลก ##:D (B) วว ?:#F (D) ฮบ #F:2B; / ปต 2:D-E
(E) สภษ 2F:#/; ลก #F:/E; #?:#9 (##) สดด #29:/; อสย #:#9

 42_luk.pub 
 page 57

 Thursday, May 25, 2023 11:43 



หน้า 2471ลูกา #D

#8 เราบอกท่านทั)งหลายว่า คนนี) แหละ
ลงไปยังบ้านของตนนับว่าชอบธรรมแทน
ที'จะเป็นอีกคนนั)น เพราะว่าทุกคนที'ยกตัว
ขึ) นจะถูกเหยียดลง แต่คนที'ถ่อมตัวลงจะ
ถูกยกขึ) น”

พระเยซูทรงอวยพร
พวกเด็กเล็ก ๆ

(มธ #E:#2-#9; มก #F:#2-#?)
#9 และเขาทั)งหลายพาพวกทารกมาหา
พระองค์ด้วย เพื'อจะให้พระองค์ทรงแตะ
ต้องทารกเหล่านั)น แต่เมื'อพวกสาวกของ
พระองค์เห็นสิ'งนั)น พวกเขาก็ห้ามปราม
เขาทั)งหลาย
#? แต่พระเยซูทรงเรียกพวกเขามาหา
พระองค์ และตรัสว่า “จงยอมให้พวกเดก็
เลก็ ๆ เข้ามาหาเรา และอย่าห้ามพวกเขา
เลย เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อม
เป็นของคนเช่นนั)น
#B เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั)งหลายว่า
ผู้ ใดก็ตามที' จะไม่รับอาณาจักรของพระ
เจ้าเหมือนเดก็เลก็ ๆ คนหนึ'ง จะไม่มีทาง
ได้เข้าในอาณาจักรนั)นเลย”

เรื�องเศรษฐีหนุ่ม
(มธ #E:#?-2F; มก #F:#B-2#)

#D และขุนนางคนหนึ'งถามพระองค์ โดย
กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพ
เจ้าจะต้องทาํประการใดเพื' อจะได้ ชี วิต
นิรันดร์เป็นมรดก”
#E และพระเยซูตรัสแก่คนนั)นว่า “ท่าน
เรียกเราว่าประเสริฐทาํไมเล่า ไม่มีผู้ใด
ประเสริฐนอกจากพระองค์ผู้เดียว นั'นคือ

พระเจ้า
/F ท่านรู้ จักพระบัญญัติทั)งหลายแล้วซึ'ง
ว่า ‘อย่าเล่นชู ้ อย่าฆ่าคน อย่าลกัทรพัย์
อย่าเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติแก่บิดา
ของเจา้และมารดาของเจา้’”
/# และคนนั)นกล่าวว่า “ข้อเหล่านี) ข้าพ
เจ้ าได้ถือรักษาไว้ ทุกประการตั) งแต่ วัย
หนุ่มของข้าพเจ้ามา”
// บัดนี) เมื'อพระเยซูทรงได้ยินสิ'งเหล่านี)
พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “แต่ท่านยังขาดสิ'ง
หนึ'ง จงไปขายบรรดาสิ'งของซึ'งท่านมีอยู่
และแจกจ่ายให้คนยากจน และท่านจะมี
ทรัพย์สมบัติในสวรรค์ และจงมาและตาม
เราไป”
/2 และเมื'อเขาได้ยินสิ'งนี)  เขากเ็ป็นทุกข์
ยิ'งนัก เพราะเขาเป็นคนมั'งมีมาก
/8 และเมื' อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
เขาเป็นทุกข์ยิ'งนัก พระองค์กต็รัสว่า “คน
ทั) งหลายที' มั' งมีจะเข้าในอาณาจักรของ
พระเจ้ากย็ากจริงหนอ
/9 เพราะว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มกง่็ายกว่า
คนมั'งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า”
/? และคนทั)งหลายที'ได้ยินสิ'งนั)นจึงกล่าว
ว่า “ถ้าอย่างนั)นใครจะรอดได้”
/B และพระองค์ตรัสว่า “สิ'งเหล่านั)นซึ'ง
เป็นไปไม่ได้สาํหรับมนุษย์ กเ็ป็นไปได้สาํ
หรับพระเจ้า”
/D แล้วเปโตรทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์
ทั)งหลายได้สละสิ'งสารพัด และได้ตาม
พระองค์มา”
/E และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เรา

(#8) โยบ //:/E; มธ /2:#/ (#9) มธ #E:#2; มก #F:#2 (#?) มธ #D:2; # คร #8:/F (#B) มธ #D:2; มก #F:#9
(#D) มธ #E:#?; มก #F:#B-2F (#E) สดด D?:9 (/F) อพย /F:#/; พบญ 9:#?; มก #F:#E; รม #2:E
(/#) ฟป 2:? (//) มธ ?:#E (/8) สภษ ##:/D (/B) โยบ 8/:/; ยรม 2/:#B (/D) มธ #E:/B (/E) พบญ 22:E
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กล่าวความจริงแก่ท่านทั)งหลายว่า ไม่มี
ผู้ใดที'ได้สละบ้าน หรือบิดามารดา หรือ
พี' น้อง หรือภรรยา หรือบุตรทั)งหลาย
เพราะเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้า
2F ซึ' งจะไม่ได้รับตอบแทนหลายเท่าใน
เวลานี)  และชีวิตนิรันดร์ในโลกที'จะมา
นั)น”

พระเยซูทรงพยากรณถ์ึง
การสิ. นพระชนมแ์ละ

การคืนพระชนมข์องพระองค์
(มธ /F:#B-#E; มก #F:2/-28)

2# แล้วพระองค์ทรงพาสิบสองคนมาหา
พระองค์ และตรัสกับพวกเขาว่า “ดูเถิด
เราทั)งหลายขึ) นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และ
สิ'งสารพัดที'ได้ถูกเขียนไว้โดยพวกศาสดา
พยากรณ์เกี'ยวกับบุตรมนุษย์นั)นจะสาํเรจ็
2/ ด้วยว่าบุตรมนุษย์นั)นจะถูกมอบไว้กับ
พวกคนต่างชาติ และจะถูกเยาะเย้ย และ
ถูกทาํการอัปยศต่าง ๆ และถูกถ่มนํ)าลาย
รด
22 และพวกเขาจะเฆี'ยนตีท่าน และประ
หารชีวิตท่านเสยี และวันที'สามท่านจะเป็น
ขึ) นมาใหม่”
28 และพวกเขาไม่เข้าใจสิ'งใด ๆ ในสิ'ง
เหล่านั)นเลย และถ้อยคาํนี) ก็ถูกซ่อนไว้
จากพวกเขา และพวกเขาไม่ทราบสิ'งเหล่า
นั)นซึ'งตรัสไว้นั)น

ทรงรกัษาคนตาบอดใหห้าย
ใกลเ้มืองเยรีโค

(มธ /F:/E-28; มก #F:8?-9/)
29 และต่อมาขณะที'พระองค์เสดจ็มาใกล้

เมืองเยรีโค มีคนตาบอดคนหนึ'งนั'งอยู่ริม
หนทาง กาํลังขอทาน
2? และเมื' อได้ยินประชาชนเดินผ่านมา
เขากถ็ามว่าสิ'งนี) หมายความว่าอะไร
2B และพวกเขาบอกเขาว่า พระเยซูแห่ง
นาซาเรธ็กาํลังเสดจ็ผ่านมา
2D และคนตาบอดนั)นจึงร้องออกมา โดย
ทูลว่า “พระเยซู พระองค์ผู้เป็นบุตรชาย
ของดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์
เถิด”
2E และคนทั)งหลายซึ'งเดินไปข้างหน้านั)น
จึงห้ามเขาว่า เขาควรนิ'งเสยี แต่เขายิ'งร้อง
ขึ) นอีกว่า “พระองค์ผู้เป็นบุตรชายของ
ดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์
เถิด”
8F และพระเยซูประทับยืนอยู่ และสั'ง
ให้พาคนตาบอดนั)นมาหาพระองค์ และ
เมื' อเขามาใกล้แล้ว พระองค์ทรงถาม
เขา
8# โดยตรัสว่า “ท่านใคร่จะให้เราทาํอะไร
แก่ท่าน” และเขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า
ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับการมองเห็น
ของข้าพระองค์”
8/ และพระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงได้รับ
การมองเห็นของท่านเถิด ความเชื' อของ
ท่านได้ทาํให้ท่านรอดแล้ว”
82 และในทันใดนั)นเขากไ็ด้รับการมอง
เห็นของเขา และตามพระองค์ไป โดย
ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า และประชาชน
ทุกคน เมื'อพวกเขาได้เห็นสิ'งนั)น กถ็วาย
คาํสรรเสริญแด่พระเจ้า

(2F) โยบ 8/:#F (2#) สดด //; อสย 92; มธ #?:/#
(2/) มธ /B:/; ลก /2:# (28) มก E:2/; ลก /:9F (29) มธ /F:/E; มก #F:8?-9/
(2D) มธ E:/B (8/) ลก #B:#E (82) ลก 9:/?; กจ 8:/#; ##:#D
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บทที� �?
ศกัเคียสคนเก็บภาษี

ไดร้บัความรอด
# และพระเยซูเสด็จเข้าและทรงผ่านเข้า
ไปในเมืองเยรีโค
/ และดูเถิด มีชายคนหนึ'งชื'อศักเคียส ผู้
ซึ' งเป็นผู้นาํในท่ามกลางพวกคนเก็บภาษี
และเขาเป็นคนมั'งมี
2 และศักเคียสพยายามที'จะเห็นพระเยซู
ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด แต่ไม่สามารถทาํ
ได้เพราะคนแน่น ด้วยเขาเป็นคนตัวเตี) ย
8 และเขาวิ'งไปข้างหน้า และปีนขึ) นต้น
มะเดื'อเพื'อจะเห็นพระองค์ เพราะว่าพระ
องค์จะเสดจ็ผ่านมาทางนั)น
9 และเมื'อพระเยซูเสดจ็มาถึงสถานที'แห่ง
นั)น พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ และ
เห็นศักเคียส และตรัสแก่เขาว่า “ศักเคียส
เอ๋ย จงรีบและลงมาเถิด เพราะว่าวันนี) เรา
จะต้องพักอยู่ที'บ้านของท่าน”
? และเขากรี็บและลงมา และต้อนรับพระ
องค์ด้วยความปีติยินดี
B และเมื' อคนทั)งหลายเห็นสิ'งนั)นแล้ว
พวกเขาทุกคนกบ่็น โดยกล่าวว่า “พระ
องค์ไปเป็นแขกกับชายคนหนึ' งที' เป็นคน
บาป”
D และศักเคียสยืน และทูลองค์พระผู้เป็น
เจ้าว่า “ดูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ'ง
ของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้
คนยากจนครึ'งหนึ'ง และถ้าข้าพระองค์ได้
เอาสิ'งใดจากผู้ใดโดยข้อกล่าวหาเทจ็ ข้า
พระองค์ยอมคืนให้เขาสี'เท่า”

E และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี) ความ
รอดมาถึงครัวเรือนนี) แล้ว เพราะเขาเป็น
บุตรชายคนหนึ'งของอับราฮัมด้วย
#F เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้เสดจ็มาเพื'อจะ
แสวงหาและช่วยผู้ ซึ' งหลงหายไปนั) นให้
รอด”

คําอุปมาเกี�ยวกบัเงินสิบมินา
## และขณะที'เขาทั)งหลายได้ยินสิ'งเหล่านี)
พระองค์ทรงเสริมและตรัสคาํอุปมาหนึ' ง
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม
แล้ว และเพราะเขาทั)งหลายคิดว่าอาณา-
จักรของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน
#/ เหตุฉะนั)นพระองค์จึงตรัสว่า “เจ้า
นายองค์หนึ'งไปยังแผ่นดินไกล เพื'อจะรับ
อาณาจักรแห่งหนึ'งสาํหรับตนเอง และจะ
กลับมา
#2 และท่านจึงเรียกพวกผู้รับใช้ของท่าน
สิบคนมา และมอบเงินสิบมินาไว้แก่พวก
เขา และกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘จงเอาไปค้า
ขายจนกว่าเราจะมา’
#8 แต่พลเมืองของท่านเกลียดชังท่านผู้
นั)น และส่งข่าวสารตามหลังท่านไป โดย
กล่าวว่า ‘พวกเราไม่ยอมให้ชายผู้นี) ครอบ
ครองเหนือพวกเรา’
#9 และต่อมา เมื'อท่านกลับมา โดยได้รับ
อาณาจักรนั)นมาแล้ว ท่านจึงสั'งให้เรียก
พวกผู้รับใช้เหล่านี) มาหาท่าน ผู้ซึ'งท่านได้
ให้เงินไว้นั)น เพื' อท่านจะได้ทราบว่าพวก
เขาทุกคนได้กาํไรเท่าไหร่โดยการค้าขาย
#? แล้วคนแรกมา โดยกล่าวว่า ‘ท่านเจ้า
ข้า เงินมินาหนึ'งของท่านได้กาํไรสบิมินา’

(#) ยชว ?:/?; # พกษ #?:28 (2) ยน #/:/# (B) มธ E:##; ลก 9:2F; #9:/
(D) อพย //:#; ลนต ?:9; กดว 9:B; # ซมอ #/:2 (E) ลก 2:D; #2:#?; รม 8:#?; กท 2:B
(#F) มธ #D:##; ลก 9:2/; รม 9:D (##) กจ #:? (#/) มธ /9:#8-2F; มก #2:28 (#8) ยน #:##
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#B และท่านกล่าวแก่เขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าผู้
รับใช้ที'ดี เพราะเจ้าได้สตัย์ซื'อในของเลก็
น้อยมาก เจ้าจงมีสิทธิอาํนาจครอบครอง
เหนือเมืองสบิเมืองเถิด’
#D และคนที'สองมา โดยกล่าวว่า ‘ท่าน
เจ้าข้า เงินมินาหนึ' งของท่านได้กาํไรห้า
มินา’
#E และท่านกล่าวแก่เขาเหมือนกันว่า
‘เจ้าจงครอบครองเหนือเมืองห้าเมืองเช่น
กันเถิด’
/F และอีกคนหนึ'งมา โดยกล่าวว่า ‘ท่าน
เจ้าข้า ดูเถิด นี'เงินมินาหนึ'งของท่าน ซึ'ง
ข้าพเจ้าได้เกบ็ไว้ในผ้าผืนหนึ'ง
/# เพราะข้าพเจ้ากลัวท่าน ด้วยว่าท่าน
เป็นคนเคร่งครัด ท่านเกบ็ผลที'ท่านมิได้
ลงแรง และเกี'ยวผลที'ท่านมิได้หว่าน’
// และท่านจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘เราจะปรับ
โทษเจ้าโดยคาํจากปากของเจ้าเอง เจ้าผู้
รับใช้ชั' ว เจ้ารู้ อยู่แล้วว่าเราเป็นคนเคร่ง
ครัด ซึ'งเกบ็ผลที'เรามิได้ลงแรง และเกี'ยว
ผลที'เรามิได้หว่าน
/2 ทาํไมเจ้าจึงมิได้ฝากเงินของเราไว้ที'
ธนาคารเล่า เพื'อเมื'อเรามาแล้ว เราจะได้
รับเงินของเราเองพร้อมดอกเบี) ย’
/8 และท่านกล่าวแก่คนเหล่านั)นที'ยืนอยู่
ใกล้ว่า ‘จงเอาเงินมินาหนึ'งนั)นไปจากเขา
และให้แก่คนที'มีเงินสบิมินา’
/9 (และคนเหล่านั)นกล่าวแก่ท่านว่า
‘ท่านเจ้าข้า เขามีเงินสบิมินาแล้ว’)
26 ‘เพราะเรากล่าวแก่เจ้าทั)งหลายว่า จะ
ให้แก่ทุกคนซึ'งมีอยู่แล้ว และจากผู้ที'ไม่มี

แม้แต่ซึ'งเขามีอยู่นั)นกจ็ะถูกเอาไปจากเขา
/B แต่พวกศัตรูเหล่านั)นของเรา ซึ' งไม่
ยอมให้เราครอบครองเหนือพวกเขานั) น
จงพามาที' นี'  และฆ่าพวกเขาเสียต่อหน้า
เรา’”

การเสด็จเขา้มา
อย่างผูมี้ชยั

(มธ /#:#-##; มก ##:#-##)
(ยน #/:#/-#E)

/D และเมื'อพระองค์ได้ตรัสอย่างนั)นแล้ว
พระองค์ก็เสด็จนาํหน้าไป โดยขึ) นไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็
/E และต่อมา เมื'อพระองค์เสดจ็มาใกล้
หมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานี ที'
ภูเขาที'ถูกเรียกว่า ภูเขามะกอกเทศ พระ
องค์ทรงส่งสาวกสองคนของพระองค์ไป
2F โดยตรัสว่า “พวกท่านจงเข้าไปในหมู่
บ้านที'อยู่ตรงหน้าพวกท่าน ซึ' งเมื' อพวก
ท่านเข้าไปแล้ว พวกท่านจะพบลูกลาตัว
หนึ'งผูกอยู่ ที'ยังไม่เคยมีใครขึ) นขี'เลย จง
แก้มันและจูงมันมาที'นี'เถิด
2# และถ้าผู้ใดถามพวกท่านว่า ‘พวกท่าน
แก้มันทาํไมเล่า’ พวกท่านจงกล่าวแก่เขา
อย่างนี) ว่า ‘เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ต้องการลูกลาตัวนี) ’”
2/ และสาวกทั)งสองคนที'ถูกส่งไปนั)นกไ็ป
ตามทางของพวกเขา และพบเหมือนกับที'
พระองค์ตรัสแก่พวกเขาแล้ว
22 และขณะที'พวกเขากาํลังแก้ลูกลานั)น
พวกเจ้าของลูกลานั)นกล่าวแก่พวกเขาว่า
“พวกท่านแก้ลูกลาตัวนี) ทาํไม”

(#B) มธ /9:/#, /2; ลก #?:#F (/#) มธ /9:/8 (//) / ซมอ #:#?; โยบ #9:?; มธ #/:2B; /9:/?
(/?) มธ #2:#/; /9:/E; มก 8:/9; ลก D:#D (/D) มก #F:2/
(/E) มธ /#:#; มก ##:#; ยน D:# (2/) ลก //:#2
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28 และเขาทั)งสองกล่าวว่า “องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงต้องการลูกลาตัวนี) ”
29 และเขาทั)งสองจึงจูงลูกลาตัวนั)นมาถึง
พระเยซู และพวกเขาเอาเสื) อผ้าของตนปู
บนหลังลูกลา และพวกเขาเชิญพระเยซู
ขึ) นทรงลูกลานั)น
2? และขณะที'พระองค์เสด็จไป เขาทั)ง
หลายกเ็อาเสื)อผ้าของตนปูตามหนทาง
2B และเมื'อพระองค์เสดจ็มาใกล้ คือบัด
นี) ถึงช่วงที'ลงมาจากภูเขามะกอกเทศแล้ว
ฝู งชนทั) งหมดที' เป็นพวกสาวกก็เริ' มมี
ความเปรมปรีดิQและสรรเสริญพระเจ้าด้วย
เสยีงดัง เพราะบรรดาการอิทธิฤทธิQที'พวก
เขาได้เห็นนั)น
2D โดยกล่าวว่า “ขอใหพ้ระมหากษัตริย์
ผูที้ �เสด็จมาในพระนามขององค์พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงรับพระพร ขอให้มีสันติสุขใน
สวรรค์ และสง่าราศีในที'สงูสดุ”
2E และบางคนในพวกฟาริสีจากท่าม
กลางประชาชนนั)น กล่าวแก่พระองค์ว่า
“อาจารย์เจ้าข้า จงห้ามพวกสาวกของ
ท่าน”
8F และพระองค์ทรงตอบและตรัสกับ
พวกเขาว่า “เราบอกท่านทั)งหลายว่า ถ้า
คนเหล่านี) จะนิ'งเสีย ก้อนหินเหล่านี) กค็ง
ส่งเสยีงร้องทนัท”ี

ทรงกนัแสงเพราะ
กรุงเยรูซาเล็ม

(ลก #2:28-29)
8# และเมื' อพระองค์เสด็จมาใกล้ พระ
องค์ทอดพระเนตรดูกรุงนั)น และกันแสง

เรื'องกรุงนั)น
8/ โดยตรัสว่า “ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง ได้รู้ จัก
สิ'งทั)งหลายซึ'งเกี'ยวข้องกับสนัติสขุของเจ้า
อย่างน้อยที'สุดในวันของเจ้านี)  แต่เดีaยวนี)
สิ' งเหล่านั) นได้ถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้า
แล้ว
82 ด้วยว่าวันเหล่านั)นจะมาถึงเจ้า ที'
บรรดาศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินรอบเจ้า
และล้อมเจ้าไว้รอบ และขังเจ้าไว้ทุกด้าน
88 และจะวางเจ้าลงให้ราบกับพื) นดิน
และลูกทั) งหลายของเจ้าซึ' งอยู่ภายในเจ้า
และเขาทั) งหลายจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อน
ทับกันไว้ในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รู้ จัก
เวลาแห่งการเยี'ยมเยียนของเจ้า”

ทรงชําระพระวิหารอีก
(มธ /#:#/-#?; มก ##:#9-#D)

(ยน /:#2-#B)
89 และพระองค์ได้เสดจ็เข้าในพระวิหาร
และทรงเริ' มขับไล่คนทั) งหลายที' ขายใน
พระวิหารนั)น และคนทั)งหลายที'ซื) อ
8? โดยตรัสแก่พวกเขาว่า “มีเขียนไว้แล้ว
ว่า ‘นิเวศน์ของเราเป็นนิเวศน์แห่งการ
อธิษฐาน’ แต่เจ้าทั)งหลายได้กระทาํให้
นิเวศน์นั)นเป็น ‘ถํ �าของพวกโจร’”
8B และพระองค์ทรงสั'งสอนทุกวันในพระ
วิหาร แต่พวกปุโรหิตใหญ่ และพวก
ธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ของประชา-
ชนได้หาโอกาสที'จะทาํลายพระองค์เสยี
8D และหาไม่พบว่าพวกเขาจะกระทาํ
อะไรได้ เพราะว่าประชาชนทุกคนตั) งใจ
ฟังพระองค์มาก

(29) / พกษ E:#2; มธ /#:B (2B) ลก #2:#B; #D:82 (2D) สดด ##D:/?; ลก /:#8; อฟ /:#8
(8F) ฮบก /:## (8#) ยน ##:29 (8/) กจ #F:2?; รม 9:# (82) ยรม ?:2, ? (88) # พกษ E:B; มธ /8:/
(89) มก ##:## (8?) อสย 9?:B; ยรม B:## (8B) ลก /#:2B; ยน B:#E (8D) ลก /#:2D
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บทที� *B
พวกธรรมาจารยถ์ามเกี�ยวกบั

สิทธิอํานาจของพระเยซู
(มธ /#:/2-/B; มก ##:/B-22)

# และต่อมาในวันหนึ' งนั)น ขณะที'พระ
องค์กาํ ลังทรงสั' งสอนประชาชนในพระ
วิหาร และประกาศข่าวประเสริฐ พวก
ปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ได้มา
หาพระองค์ พร้อมกับพวกผู้อาวุโส
/ และพูดกับพระองค์ โดยกล่าวว่า “จง
บอกพวกเราเถิด ท่านกระทาํสิ'งเหล่านี)
โดยสิทธิอาํนาจอันใด หรือผู้นั)นเป็นผู้ใด
ที'ได้ให้สทิธิอาํนาจนี) แก่ท่าน”
2 และพระองค์ทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “เราจะถามพวกท่านสักข้อหนึ' ง
ด้วย และจงตอบเราเถิด
8 บัพติศมาของยอห์นนั)นได้มาจาก
สวรรค์หรือเป็นของมนุษย์”
9 และพวกเขาจึงให้เหตุผลกับพวกเขา
เอง โดยกล่าวว่า “ถ้าพวกเราจะกล่าวว่า
‘มาจากสวรรค์’ เขาก็จะกล่าวว่า ‘แล้ว
ทาํไมพวกท่านจึงไม่ได้เชื'อยอห์นเล่า’
? แต่ถ้าพวกเรากล่าวว่า ‘เป็นของมนุษย์’
ประชาชนทุกคนก็จะเอาหินขว้างพวกเรา
เพราะเขาทั)งหลายปักใจเชื' อว่ายอห์นเป็น
ศาสดาพยากรณ์คนหนึ'ง”
B และพวกเขาตอบว่า พวกเขาไม่สามารถ
บอกได้ว่าบัพติศมานั)นมาจากไหน
D และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราจะ
ไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่า เรากระทาํ
สิ'งเหล่านี) โดยสทิธิอาํนาจอันใด”

คําอุปมาเกี�ยวกบัพวกเช่าสวนที�ชั �ว
(อสย 9:#-B; มธ /#:22-8?)

(มก #/:#-#/)
E แล้วพระองค์เริ'มตรัสคาํอุปมานี) ให้ประ
ชาชนฟังว่า “ชายคนหนึ'งได้ปลูกสวนองุ่น
แห่งหนึ'ง และให้พวกชาวสวนเช่าสวนนั)น
และไปยังแผ่นดินไกลเป็นเวลานาน
#F และเมื'อถึงฤดูแล้ว เขาจึงส่งผู้รับใช้
คนหนึ'งไปหาพวกเช่าสวน เพื'อพวกเขาจะ
ได้มอบผลแห่งสวนองุ่นนั)นแก่เขาบ้าง แต่
พวกเช่าสวนนั)นได้เฆี'ยนตีคนนั)น และได้
ส่งเขาให้กลับไปมือเปล่า
## และอีกครั)ง เขากส่็งผู้รับใช้อีกคนหนึ'ง
ไป และพวกเช่าสวนได้เฆี' ยนตีเขาด้วย
และทาํการอัปยศต่าง ๆ แก่เขา และได้ส่ง
เขาให้กลับไปมือเปล่า
#/ และอีกครั)ง เขากส่็งคนที'สามไป และ
พวกเช่าสวนนั) นก็ทาํให้เขาบาดเจ็บด้วย
และผลักไสเขาออกไป
#2 แล้วเจ้าของสวนองุ่นจึงกล่าวว่า ‘เรา
จะทาํอะไรดี เราจะส่งบุตรชายที' รักของ
เราไป อาจเป็นได้ว่าพวกเขาจะเคารพ
บุตรนั)นเมื'อพวกเขาเห็นเขา’
#8 แต่เมื'อพวกเช่าสวนเห็นบุตรนั)น พวก
เขาก็ให้เหตุผลในท่ามกลางพวกเขาเอง
โดยกล่าวว่า ‘คนนี) แหละเป็นทายาท จงมา
เถิด ให้พวกเราฆ่าเขาเสยี เพื'อมรดกนั)น
จะเป็นของพวกเรา’
#9 ดังนั)นพวกเขาจึงผลักบุตรคนนั)นออก
ไปนอกสวนองุ่น และฆ่าเขาเสีย เหตุฉะ
นั)นเจ้าของสวนองุ่นจะทาํอะไรกับคนเหล่า

(#) มธ /#:/2-/B (/) กจ 8:B; B:/B (8) ยน #:/?, 2#
(?) ลก B:/8-2F (E) มก #/:#-#/ (#F) # ธส /:#9
(#8) มธ /B:/#-/2; ยน ##:8B-8D; ฮบ #:#-2 (#9) ลก /2:22
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นั)น
#? เขาจะมาและทาํลายพวกเช่าสวนเหล่า
นี) เสีย และจะให้สวนองุ่นนั)นแก่คนอื'น”
และเมื'อคนทั)งหลายได้ยินสิ'งนั)น พวกเขา
กก็ล่าวว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั)นเลย”
#B และพระองค์ทรงเพ่งดูพวกเขา และ
ตรัสว่า “แล้วพระวจนะซึ'งถูกเขียนไว้นั)นมี
ความหมายอะไรซึ' งว่า ‘ศิลาซึ�งพวกช่าง
ก่อไดป้ฏิเสธเสีย ศิลาอันเดียวกันนั�นได้
กลายเป็นศิลามุมเอกแลว้’
#D ผู้ใดกต็ามที'จะล้มทับศิลานั)น จะถูก
ทาํให้แตกหักไป แต่ผู้ใดก็ตามที'จะถูก
ศิลานี) ตกทับ ศิลานั)นจะบดขยี) ผู้นั)นจน
แหลกเป็นผุยผง”

คําถามเกี�ยวกบัการส่งส่วย
#E และพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมา-
จารย์ ในชั'วโมงนั)นเองหาโอกาสที'จะลงมือ
จับพระองค์ และพวกเขากลัวประชาชน
เพราะพวกเขาดูออกว่า พระองค์ได้ตรัส
คาํอุปมานี) กระทบพวกเขา
/F และพวกเขาเฝ้าดูพระองค์ และส่ง
พวกสอดแนมไป ผู้ซึ' งควรจะแสร้งทาํตัว
เองเป็นคนชอบธรรม เพื' อพวกเขาจะจับ
ผิดในบรรดาพระดาํรัสของพระองค์ เพื'อ
พวกเขาจะมอบพระองค์ไว้ในอาํนาจและ
สทิธิอาํนาจของเจ้าเมือง
/# และคนเหล่านั)นถามพระองค์ โดย
กล่าวว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกเราทราบ
อยู่ว่า ท่านกล่าวและสั'งสอนอย่างถูกต้อง
และท่านไม่เลือกหน้าผู้ใด แต่สั'งสอนทาง

ของพระเจ้าอย่างแท้จริง
// เป็นการถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
หรือไม่ที'พวกเราจะส่งส่วยให้แก่ซีซาร์”
/2 แต่พระองค์ทรงหยั'งรู้ อุบายของพวก
เขา และตรัสแก่พวกเขาว่า “พวกเจ้าทด
ลองเราทาํไม
/8 จงให้เราดูเงินตราเหรียญหนึ' งเถิด
เงินตราเหรียญนี) มี รูปและคาํจารึกของ
ผู้ใด” พวกเขาตอบและกล่าวว่า “ของ
ซีซาร์”
/9 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เหตุ
ฉะนั)นสิ'งเหล่านั)นซึ'งเป็นของซีซาร์จงถวาย
แก่ซีซาร์ และสิ'งเหล่านั)นซึ'งเป็นของพระ
เจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”
/? และคนเหล่านั)นไม่สามารถจับผิดใน
บรรดาพระดาํรัสของพระองค์ต่อหน้าประ
ชาชนได้ และพวกเขากอ็ัศจรรย์ใจในพระ
ดาํรัสตอบของพระองค์ และนิ'งอยู่

ทรงตอบพวกสะดูสีเกี�ยวกบั
การเป็นขึ. นมาอีก

(มธ //:/2-22; มก #/:#D-/B)
/B แล้วบางคนในพวกสะดูสีมาหาพระ
องค์ ผู้ซึ' งปฏิเสธว่ามีการเป็นขึ) นมาจาก
ความตายใด ๆ และพวกเขาถามพระองค์
/D โดยกล่าวว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้
เขียนถึงพวกเราว่า ‘ถา้พี�ชายของผูใ้ดตาย
ซึ�งมีภรรยา และเขาตายโดยไม่มีบุตร ให้
นอ้งชายของเขารับภรรยาของพี�ชายนั�นไว ้
เป็นภรรยาของตน และสืบเชื�อสายใหแ้ก่
พี�ชายของตน’
/E ฉะนั)นมีพี'น้องผู้ชายเจด็คน และพี'หัว

(#?) รม ##:#, ## (#B) สดด ##D:// (#D) อสย D:#8-#9; ดนล /:28-29, 88-89; มธ /#:88
(/F) มธ //:#9 (/#) มธ //:#?; มก #/:#8 (/9) มธ #B:/8-/B; รม #2:B; # ปต /:#2-#B
(/B) มธ //:/2-22; มก #/:#D-/B; กจ /2:?-D
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ปีได้รับหญิงคนหนึ' งมาเป็นภรรยา และ
ตายโดยไม่มีบุตร
2F และคนที'สองจึงรับหญิงนั)นมาเป็น
ภรรยา และเขาตายโดยไม่มีบุตร
2# และคนที'สามจึงรับหญิงนั)น และใน
ทาํนองเดียวกันทั) งเจ็ดคนก็เหมือนกัน
และพวกเขาไม่มีบุตร และกต็าย
2/ ในที'สดุหญิงคนนั)นกต็ายด้วย
22 เหตุฉะนั)น ในการเป็นขึ) นมาจากความ
ตาย หญิงคนนั)นจะเป็นภรรยาของผู้ใดใน
เจ็ดคนนั)น ด้วยว่าชายทั)งเจ็ดคนได้นาง
เป็นภรรยาแล้ว”
28 และพระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า
“ลูก ๆ แห่งโลกนี) สมรสกัน และถูกยกให้
เป็นสามีภรรยากัน
29 แต่เขาเหล่านั)นซึ'งจะถูกนับว่าสมควร
ที'จะได้รับโลกนั)น และการเป็นขึ) นมาจาก
ความตาย กไ็ม่สมรสกัน และไม่ถูกยกให้
เป็นสามีภรรยากัน
2? และพวกเขาไม่สามารถตายได้อีกต่อ
ไปแล้ว เพราะพวกเขาเท่าเทียมกับพวก
ทูตสวรรค์ และเป็นลูกทั)งหลายของพระ
เจ้า โดยเป็นลูกทั)งหลายแห่งการเป็นขึ) น
มาจากความตายนั)น
2B บัดนี) ที'ว่าพวกคนที'ตายกถู็กชุบให้เป็น
ขึ) นมาใหม่ แม้แต่โมเสสก็ยังได้สาํแดงที'
พุ่มไม้นั)น เมื' อท่านเรียกองค์พระผู้เป็น
เจ้าว่า ‘เป็นพระเจา้ของอับราฮัม และเป็น
พระเจา้ของอิสอัค และเป็นพระเจา้ของ
ยาโคบ’
2D เพราะพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของ

คนตาย แต่ของคนที'มีชีวิต ด้วยว่าทุกคน
มีชีวิตอยู่สาํหรับพระองค์”

พวกธรรมาจารยไ์ม่สามารถ
ตอบพระเยซูได้

(มธ //:8#-8?; มก #/:29-2B)
2E แล้วบางคนในพวกธรรมาจารย์ตอบ
ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านพูดดีแล้ว”
8F และหลังจากนั)นพวกเขากไ็ม่กล้าถาม
คาํถามใด ๆ กับพระองค์อีกต่อไป
8# และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “คน
ทั)งหลายกล่าวได้อย่างไรว่า พระคริสต์
เป็นบุตรชายของดาวิด
8/ และดาวิดเองได้กล่าวไว้ในหนังสือ
สดุดีว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รสักบัองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ว่า ท่านจงนั�งที�
ขวามือของเรา
43 จนกว่าเรากระทําให้บรรดาศัตรูของ
ท่านเป็นแท่นรองเทา้ของท่าน’
88 ฉะนั)นดาวิดทรงเรียกพระองค์ว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองค์จะเป็นบุตร
ชายของดาวิดได้อย่างไร”

พระเยซูทรงตําหนิพวกธรรมาจารย์
(มธ /2:#-2?; มก #/:2D-8F)

(ลก ##:2B-98)
89 แล้วต่อหน้าประชาชนทุกคน พระองค์
ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
46 “จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ซึ' ง
ปรารถนาเดินไปมาในเสื) อคลุมยาว และ
รักบรรดาการคาํ นับในตลาดทั) งหลาย
และบรรดาที'นั'งตาํแหน่งสูงในธรรมศาลา
ทั)งหลาย และบรรดาที' เอนกายลงอันมี

(29) ฟป 2:## (2?) รม D:/2; # คร #9:8/ (2B) อพย 2:#; กจ B:2F (2D) รม ?:#F
(8#) มธ //:8#; มก #/:29 (8/) สดด ##F:#; กจ /:28 (88) กจ #2://-/2; รม #:2
(89) มธ /2:#; มก #/:2D (8?) มธ /2:9; ลก ##:82; #8:B
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เกียรติในการเลี) ยงทั)งหลาย
8B ผู้ซึ' งเขมือบบ้านของพวกหญิงม่าย
และอธิษฐานเสียยืดยาวเพื' อตบตา พวก
เดียวกันนี) จะได้รับพระอาชญาที' มากยิ' ง
ขึ) น”

บทที� *�
เงินถวายของหญิงม่าย

(มก #/:8#-88)
# และพระองค์เงยพระพักตร์ และทอด
พระเนตรเห็นคนมั' งมีทั) งหลายโยนเงิน
ถวายของตนเข้าไปในตู้ เกบ็เงินถวาย
/ และพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิง
ม่ายยากจนคนหนึ' งโยนเหรียญทองแดง
สองอันไว้ในนั)นด้วย
2 และพระองค์ตรัสว่า “เรากล่าวความ
จริงแก่ท่านทั)งหลายว่า หญิงม่ายยากจน
คนนี) ได้โยนไว้ข้างในมากกว่าบรรดาคน
เหล่านี)
8 เพราะว่าคนเหล่านี) ทุกคนได้โยนเงิน
จากทรัพย์ เหลือเฟื อของตนเข้ าไปใน
บรรดาของถวายของพระเจ้า แต่นางจาก
ความขัดสนของนางได้โยนสิ'งเลี) ยงชีพทั)ง
หมดที'นางมีอยู่ไว้ในนั)น”

ทรงเทศนาที�ภูเขามะกอกเทศ
(มธ /8-/9; มก #2)

9 และขณะที'บางคนกล่าวถึงพระวิหารว่า
พระวิหารได้ ถูกตกแต่งไว้ ด้วยศิลางาม
ต่าง ๆ และเครื'องถวายทั)งหลาย พระองค์
กต็รัสว่า
6 “สาํหรับสิ'งเหล่านี) ซึ'งท่านทั)งหลายเห็น
วันเหล่านั)นจะมาซึ' งจะไม่มีศิลาก้อนใดที'

ซ้อนทับกันเหลืออยู่เลย ที'จะไม่ถูกขว้าง
ลง”
B และเขาทั)งหลายทูลถามพระองค์ โดย
ทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า แต่สิ'งเหล่านี)
จะบังเกิดขึ) นเมื'อไร และอะไรจะเป็นหมาย
สาํคัญเมื'อสิ'งเหล่านี) จะต้องบังเกิดขึ) น”

เสน้ทางของยุคนี.
(มธ /8:8-#8)

D และพระองค์ตรัสว่า “จงระวังให้ดีเพื'อ
พวกท่านจะไม่ถูกล่อลวงให้หลง ด้วยว่า
หลายคนจะมาในนามของเรา โดยกล่าวว่า
‘ข้าคือพระคริสต์’ และว่า ‘เวลานั)นใกล้
เข้ามาแล้ว’ เพราะฉะนั)นท่านทั)งหลายอย่า
ตามพวกเขาไปเลย
E แต่เมื' อท่านทั)งหลายจะได้ยินถึงเรื' อง
บรรดาการสงครามและความสับสนวุ่ น
วายทั)งหลาย อย่าหวาดกลัวเลย ด้วยว่า
สิ'งเหล่านี) จะต้องบังเกิดขึ) นก่อน แต่ที'สุด
ปลายยังจะไม่มาทนัท”ี
#F แล้วพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า
“‘ประชาชาติจะลุกขึ� นต่อสู ้ประชาชาติ
และราชอาณาจกัรต่อราชอาณาจกัร’
## และบรรดาแผ่นดินไหวใหญ่จะเกิดขึ) น
ในสถานที'หลายแห่ง และจะเกิดบรรดา
การกันดารอาหาร และโรคระบาดอย่าง
ร้ายแรงทั)งหลาย และภาพเหตุการณ์
ต่าง ๆ อันน่ากลัว และจะมีหมายสาํคัญ
ใหญ่ ๆ จากฟ้าสวรรค์
#/ แต่ก่อนสิ'งสารพัดเหล่านี)  พวกเขาจะ
ลงไม้ลงมือกับพวกท่าน และจะข่มเหง
พวกท่าน โดยมอบพวกท่านไว้แก่ธรรม-

(8B) มธ ?:9-?; /2:#8 (#) มก #/:8# (/) มก #/:8/ (2) / คร D:#/ (8) / คร D:#/
(9) มธ /8:#; มก #2:# (?) อสย ?8:#F; พคค /:? (D) มธ /8:8; มก #2:9; อฟ 9:?
(E) วว ?:8 (#F) มธ /8:B (##) วว ?:#/ (#/) มก #2:E; ยน #?:/
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ศาลาทั)งหลาย และเข้าไปในคุกทั)งหลาย
โดยถูกนาํตัวไปอยู่ต่อหน้าบรรดากษัตริย์
และผู้ปกครองทั)งหลาย เพราะเห็นแก่
นามของเรา
#2 และมันจะกลายเป็นโอกาสที'พวกท่าน
จะได้เป็นพยาน
#8 เหตุฉะนั)น จงตัดสินในใจของพวก
ท่านเลยว่า จะไม่ไตร่ตรองล่วงหน้าว่าพวก
ท่านจะตอบอะไรดี
#9 ด้วยว่าเราจะให้ปากและสติปัญญาแก่
พวกท่าน ซึ'งปฏิปักษ์ทั)งสิ) นของพวกท่าน
จะไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านได้
#? และท่านทั)งหลายจะถูกทรยศโดยทั)ง
บิดามารดา และพี' น้อง และพวกญาติ
และมิตรสหายทั)งหลาย และพวกเขาจะ
เป็นเหตุให้บางคนในพวกท่านถูกประหาร
ชีวิต
#B และพวกท่านจะถูกเกลียดชังโดยคน
ทั)งสิ)นเพราะเห็นแก่นามของเรา
#D แต่จะไม่มีผมสักเส้นเดียวแห่งศีรษะ
ของพวกท่านพินาศเลย
#E ท่านทั)งหลายครอบครองจิตใจของ
พวกท่านไว้โดยความอดทนของพวกท่าน

การทําลายกรุงเยรูซาเล็มในอนาคต
(มธ /8:#9-/#; มก #2:#8-/2)

/F และเมื'อพวกท่านจะเห็นกรุงเยรูซา-
เล็มถูกล้อมรอบไว้ด้วยกองทัพทั) งหลาย
เมื'อนั)นจงรู้ เถิดว่าการทิ) งร้างของกรุงนั)นก็
ใกล้เข้ามาแล้ว
/# แล้วจงให้คนทั)งหลายซึ'งอยู่ในแคว้น
ยูเดียหนีไปยังภูเขาทั)งหลาย และจงให้คน

ทั) งหลายซึ' งอยู่ ในท่ามกลางกรุงออกไป
และอย่าให้คนทั)งหลายที'อยู่บ้านนอกเข้า
มาในกรุง
// เพราะว่าวันเหล่านี) เป็นวันทั)งหลาย
แห่งการแก้แค้น เพื' อสิ'งสารพัดซึ' งถูก
เขียนไว้นั)นจะสาํเรจ็จริง
/2 แต่วิบัติแก่คนทั)งหลายที'มีเด็กใน
ครรภ์ และแก่คนทั)งหลายที'มีลูกอ่อนกิน
นมอยู่ในวันเหล่านั)น เพราะว่าจะมีความ
ทุกข์ร้อนใหญ่หลวงในแผ่นดิน และพระ
พิโรธบนประชาชนนี)
/8 และเขาทั)งหลายจะล้มลงด้วยคมดาบ
และจะถูกกวาดเอาไปเป็นเชลยในทุกประ
ชาชาติ และกรุงเยรูซาเล็มจะถูกพวกคน
ต่างชาติเหยียบยํ'า จนกว่าเวลาทั)งหลาย
แห่งพวกคนต่างชาตินั)นจะครบถ้วน

การเสด็จกลบัมาดว้ยสง่าราศี
ของพระคริสต์

(มธ /8:/E-2#; มก #2:/8-/B)
/9 และจะมีบรรดาหมายสาํคัญในดวง
อาทติย์ และในดวงจันทร์ และในดวงดาว
ทั)งหลาย และบนแผ่นดินโลกจะมีความ
ทุกข์ร้อนของประชาชาติต่าง ๆ พร้อมกับ
ความงงงวย ทะเลและคลื'นทั)งหลายที'
คาํราม
/? ใจของคนทั)งหลายที'ทาํให้พวกเขา
หมดสิ) นเรี' ยวแรงเพราะความกลัว และ
เพราะสังหรณ์ถึงสิ'งเหล่านั)นซึ' งจะบังเกิด
ขึ) นบนแผ่นดินโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ� งที�
มีอํานาจที�อยู่ ในฟ้าสวรรค์จะถูกเขย่าให้
สะเทือน’

(#2) ฟป #:#/; / ธส #:9 (#8) มธ #F:#E (#9) กจ ?:#F (#?) มคา B:?; มก #2:#/
(#B) มธ #F:// (#D) มธ #F:2F; ลก #/:B (/F) มธ /8:#9 (//) อสย ?2:8; ดนล E:/8
(/2) มธ /8:#E (/8) ดนล E:/B; #/:B (/9) อสย #2:E; มธ /8:/E (/?) มธ /8:/E
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/B และเมื' อนั)นเขาทั)งหลายจะเห็นบุตร
มนุษย์เสด็จมาในเมฆก้อนหนึ' ง ด้วย
ฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ'งใหญ่
/D และเมื'อสิ'งเหล่านี) เริ'มจะบังเกิดขึ) นนั)น
แล้วจงมองขึ) น และเงยศีรษะของพวกท่าน
ขึ) นเถิด ด้วยว่าการไถ่ของพวกท่านใกล้เข้า
มาแล้ว”

คําอุปมาเกี�ยวกบัตน้มะเดื�อ
(มธ /8:2/-22; มก #2:/D-/E)

/E และพระองค์ตรัสคาํอุปมาเรื' องหนึ' ง
แก่เขาทั)งหลายว่า “จงดูต้นมะเดื'อและต้น
ไม้ทั)งสิ)นเถิด
2F เมื'อพวกมันแตกหน่อแล้วตอนนี)  ท่าน
ทั)งหลายกเ็ห็นและทราบอยู่เองว่า บัดนี)
ฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว
2# ดังนั)นพวกท่านกเ็ช่นกัน เมื'อพวกท่าน
เห็นสิ'งเหล่านี) เกิดขึ) น พวกท่านจงทราบ
เถิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว
2/ เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั)งหลายว่า
คนชั'วอายุนี) จะไม่ล่วงลับไป จนกว่าสิ'งสาร
พัดจะสาํเรจ็จริง
22 ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป
แต่บรรดาคาํของเราจะไม่สญูหายไปเลย

จงเฝ้าระวงัและอธิษฐาน
28 และจงระวังตัวพวกท่านเองให้ดี เกรง
ว่าในเวลาใดใจของพวกท่านจะล้นไปด้วย
การดื'มหรือกินเกินขนาด และด้วยความ
มึนเมา และด้วยบรรดาความกังวลแห่ง
ชีวิตนี)  และวันนั)นจึงมาถึงพวกท่านโดยไม่
ทนัรู้ตัว
29 เพราะว่าดุจกับดักอันหนึ'งวันนั)นจะมา

ถึงทุกคนที' อาศัยอยู่บนพื) นแห่งแผ่นดิน
โลกทั)งสิ)น
2? เหตุฉะนั)นท่านทั)งหลายจงเฝ้าระวัง
และอธิษฐานอยู่เสมอ เพื' อท่านทั)งหลาย
จะถูกนับว่าสมควรที'จะหนีพ้นสิ'งสารพัด
เหล่านี) ที'จะบังเกิดมานั)น และเพื' อจะยืน
อยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้”
2B และในเวลากลางวันพระองค์ทรงสั'ง
สอนในพระวิหาร และในเวลากลางคืน
พระองค์ก็เสด็จออกไป และประทับใน
ภูเขาที'ถูกเรียกว่า ภูเขามะกอกเทศ
2D และบรรดาประชาชนกม็าหาพระองค์
แต่เช้าตรู่ในพระวิหารเพื'อจะฟังพระองค์

บทที� **
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู

(มธ /?:#8-#9; มก #8:#F-##)
# บัดนี) เทศกาลเลี) ยงขนมปังไร้เชื) อมาใกล้
แล้ว ซึ'งถูกเรียกว่า ปัสกา
/ และพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมา-
จารย์หาโอกาสว่า พวกเขาจะฆ่าพระองค์
ได้อย่างไร เพราะพวกเขากลัวประชาชน
2 แล้วซาตานเข้าไปสิงในยูดาส ที'มีนาม
สกุลว่าอิสคาริโอท โดยอยู่ในจาํนวนสิบ
สองคนนั)น
8 และเขาไปตามทางของตน และปรึกษา
กับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่า
เขาจะทรยศพระองค์ให้พวกเขาได้อย่างไร
9 และพวกเขาก็ดีใจ และตกลงว่าจะให้
เงินแก่เขา
? และยูดาสได้สญัญาไว้ และหาโอกาสที'
จะทรยศพระองค์ให้แก่พวกเขาเมื' อว่าง

(/B) ดนล B:#2; มธ #?:/B (/D) รม D:#E (/E) มธ /8:2/; มก #2:/D (22) อสย 8F:D (28) มธ /8:8/
(29) # ธส 9:/; วว 2:2 (2?) สดด #:9; มธ /8:8/; มก #2:22 (2B) ลก //:2E; ยน D:# (#) มธ /?:/; มก #8:#
(/) สดด /:/; ยน ##:8B; กจ 8:/B (2) มธ #F:/; มก #8:#F; ยน #2:/ (9) ศคย ##:#/ (?) สดด 8#:E
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ประชาชน
การเตรียมสําหรบัเทศกาลปัสกา
(มธ /?:#B-#E; มก #8:#/-#?)

B แล้ววันแห่งเทศกาลกินขนมปังไร้เชื) อ
มาถึงแล้ว เมื' อลูกแกะสาํหรับปัสกานั)น
ต้องถูกฆ่าเสยี
D และพระองค์ทรงส่งเปโตรและยอห์นไป
โดยตรัสว่า “จงไปและจัดเตรียมปัสกาไว้
ให้พวกเรา เพื'อพวกเราจะกิน”
E และเขาทั)งสองทูลพระองค์ว่า “พระ
องค์ทรงปรารถนาที' จะให้ข้าพระองค์ทั) ง
หลายจัดเตรียมที'ไหน”
#F และพระองค์ตรัสแก่เขาทั)งสองว่า
“ดูเถิด เมื'อท่านทั)งสองเข้าไปในกรุงแล้ว
ชายคนหนึ' งที' กาํลังทูนหม้อนํ)ามาจะพบ
พวกท่าน จงตามคนนั)นเข้าไปในบ้านที'เขา
เข้าไปนั)น
## และพวกท่านจะกล่าวแก่เจ้าของบ้าน
นั)นว่า ‘พระอาจารย์ตรัสแก่ท่านว่า “ห้อง
รับรองแขกอยู่ที'ไหน ที'ซึ'งเราจะกินปัสกา
กับพวกสาวกของเรานั)น”’
#/ และเจ้าของบ้านจะชี) ให้พวกท่านเห็น
ห้องใหญ่ชั)นบนที'ตกแต่งไว้แล้ว ที' นั'น
แหละ จงจัดเตรียมไว้เถิด”
#2 และเขาทั)งสองจึงไป และพบเหมือนที'
พระองค์ได้ตรัสแก่พวกเขา และพวกเขา
ได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม

เทศกาลปัสกา
(มธ /?:/F; มก #8:#B; ยน #2)

#8 และเมื'อถึงเวลานั)น พระองค์ทรงเอน
พระกายลง และอัครทูตสิบสองคนนั)นก็

เอนกายลงพร้อมกับพระองค์
#9 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ด้วย
ความปรารถนาเราปรารถนาที'จะกินปัสกา
นี) กับพวกท่าน ก่อนเราจะทนทุกข์
#? ด้วยว่าเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า เรา
จะไม่กินปัสกานี) อีก จนกว่าปัสกานั)นจะ
สาํเรจ็ในอาณาจักรของพระเจ้า”
#B และพระองค์ทรงหยิบถ้วย และทรง
ขอบพระคุณ และตรัสว่า “จงรับถ้วยนี) ไป
และแบ่งถ้วยนี) ในท่ามกลางพวกท่าน
#D เพราะเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า เรา
จะไม่ดื'มนํ)าองุ่นจากเถาองุ่นต่อไปอีก จน
กว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมา”

การตั.งพิธีระลึกถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
(มธ /?:/?-/E; มก #8://-/9)

(# คร ##:/2-/?)
#E และพระองค์ทรงหยิบขนมปัง และ
ทรงขอบพระคุณ และทรงหักมัน และส่ง
ให้แก่พวกสาวก โดยตรัสว่า “นี'เป็นกาย
ของเรา ซึ'งได้ให้สาํหรับท่านทั)งหลาย จง
กระทาํอย่างนี) ให้เป็นที'ระลึกถึงเรา”
/F ในทาํนองเดียวกัน ทรงหยิบถ้วย
เหมือนกันหลังจากอาหารเยน็ โดยตรัสว่า
“ถ้วยนี) เป็นพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของ
เรา ซึ'งหลั'งออกมาเพื'อท่านทั)งหลาย

อคัรทูตคนหนึ�งจะทรยศพระเยซู
(มธ /?:/#-/9; มก #8:#D-/#)

(ยน #2:#D-2F)
/# แต่ดูเถิด มือของคนที'ทรยศเรากอ็ยู่
กับเราบนโต๊ะ
// และบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที'ได้

(B) มธ /?:#B-#E; มก #8:#/-#? (#2) ลก #E:2/ (#8) มธ /?:/F; มก #8:#B
(#?) ลก #8:#9; กจ #F:8#; วว #E:E (#D) มธ /?:/E; มก #8:/9 (#E) มธ /?:/?; มก #8://; # คร ##:/2
(/F) # คร #F:#? (/#) สดด 8#:E; มธ /?:/# (//) มธ /?:/8
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ทรงดาํริไว้แล้วจริง แต่วิบัติแก่คนนั)น ซึ'ง
โดยคนนั)นบุตรมนุษย์ถูกทรยศไว้”
/2 และพวกเขาเริ'มสอบถามในท่ามกลาง
พวกเขาเองว่า คนไหนในพวกเขาจะกระ
ทาํสิ'งนี)

ยากอบและยอหน์อยากเป็นใหญ่
/8 และมีการเถียงกันในท่ามกลางพวก
เขาด้วยว่า คนไหนในพวกเขาจะถูกนับว่า
เป็นใหญ่ที'สดุ
/9 และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า
“บรรดากษัตริย์ของพวกคนต่างชาติย่อม
เป็นเจ้าเหนือพวกเขา และคนทั)งหลายที'
ใช้อาํนาจเหนือพวกเขา ถูกเรียกว่าผู้มี
พระคุณทั)งหลาย
/? แต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั)น แต่ผู้ที'
เป็นใหญ่ที'สุดในท่ามกลางพวกท่าน ให้
ผู้นั)นเป็นเหมือนผู้มีอายุน้อยกว่า และผู้
ที'เป็นเอกเป็นต้น ให้เป็นเหมือนคนที'รับ
ใช้
/B ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่า ผู้ที'เอนกาย
ลงรับประทานอาหาร หรือผู้ที' รับใช้ ผู้
ที' เอนกายลงรับประทานอาหารมิใช่หรือ
แต่ว่าในท่ามกลางท่านทั) งหลายเราเป็น
เหมือนผู้ที'รับใช้

พวกอคัรทูตจะพิพากษาคนอิสราเอล
ในอาณาจักรของพระเจา้

/D ท่านทั)งหลายเป็นคนเหล่านั)นซึ'งได้อยู่
ต่อเนื' องกับเราในบรรดาการถูกทดลอง
ของเรา
/E และเรากาํหนดอาณาจักรหนึ'งไว้ให้แก่
ท่านทั)งหลาย เหมือนที'พระบิดาของเราได้

ทรงกาํหนดไว้ให้แก่เรา
2F เพื'อท่านทั)งหลายจะกินและดื'มที'โต๊ะ
ของเราในอาณาจักรของเรา และนั'งบน
บรรดาบัลลังก์โดยพิพากษาคนอิสราเอล
สบิสองเผ่า”
ทรงพยากรณถ์ึงการปฏิเสธของเปโตร

(มธ /?:22-29; มก #8:/E-2#)
2# และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ซีโมน
ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ปรารถนาที'จะ
ได้พวกท่านไป เพื' อมันจะฝัดร่อนพวก
ท่านเหมือนข้าวสาลี
2/ แต่เราได้อธิษฐานเผื' อตัวท่าน เพื' อ
ความเชื' อของท่านจะไม่ขาดไป และเมื' อ
ท่านหันกลับมาแล้ว จงชูกาํลังพี' น้องทั)ง
หลายของท่าน”
22 และเขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้า
ข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที'จะไปกับพระ
องค์ ทั)งเข้าคุกและถึงแก่ความตาย”
28 และพระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่าน
เปโตรเอ๋ย ว่าไก่จะไม่ขันวันนี)  ก่อนท่านจะ
ปฏิเสธสามครั)งว่าท่านรู้ จักเรา”
พวกสาวกออกไปพรอ้มกบัคําทรงเตือน
29 และพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า
“เมื' อเราได้ส่งท่านทั) งหลายออกไปโดย
ปราศจากกระเป๋า และย่าม และบรรดา
รองเท้านั)น พวกท่านขัดสนสิ'งใดบ้าง
หรือ” และเขาทั)งหลายทูลว่า “ไม่ได้ขาด
สิ'งใดเลย”
2? แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “แต่
บัดนี)  ผู้ที'มีกระเป๋า ให้ผู้นั)นเอามันไป
และย่ามของเขาเช่นกัน และผู้ที'ไม่มีดาบก็

(/2) มธ /?:// (/8) มก E:28; ลก E:8? (/9) มธ /F:/9; มก #F:8/ (/?) มธ /F:/?
(/B) มธ /F:/D; ลก #/:2B (/D) ฮบ /:#D (/E) มธ /8:8B (2F) สดด 8E:#8; มธ D:##
(2#) อมส E:E; # ปต 9:D (2/) ยน #B:E (28) มธ /?:22; มก #8:/E (29) มธ #F:E; มก ?:D
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ให้เขาขายเสื)อผ้าของตน และซื) อดาบเล่ม
หนึ'ง
2B ด้วยว่าเรากล่าวแก่ท่านทั)งหลายว่า
พระวจนะนี) ซึ' งถูกเขียนไว้แล้วนั)นยังต้อง
สาํเร็จในเราว่า ‘และท่านไดถู้กนับเขา้ใน
ท่ามกลางบรรดาผูล้ะเมิด’ เพราะว่าสิ'งทั)ง
หลายที'เกี'ยวข้องกับเรานั)นมีจุดจบ”
2D และเขาทั)งหลายทูลว่า “พระองค์เจ้า
ข้า ดูเถิด นี'คือดาบสองเล่ม” และพระ
องค์ตรัสกับพวกเขาว่า “กเ็พียงพอแล้ว”

พระเยซูในสวนเกทเสมนี
(มธ /?:2?-8?; มก #8:2/-8/)

(ยน #D:#)
2E และพระองค์ทรงออกมา และเสดจ็ไป
ตามที'พระองค์เคยทาํ ไปยังภูเขามะกอก
เทศ และพวกสาวกของพระองค์กต็าม
พระองค์ไปด้วย
8F และเมื'อพระองค์ทรงอยู่ที'สถานที'นั)น
แล้ว พระองค์ตรัสกับเขาทั)งหลายว่า “จง
อธิษฐานขอให้ท่านทั)งหลายไม่เข้าในการ
ทดลอง”
8# และพระองค์ทรงปลีกตัวออกไปจาก
พวกเขาไกลประมาณขว้างหินตก และทรง
คุกเข่าลง และอธิษฐาน
8/ โดยทูลว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระ
องค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี) เลื'อนพ้นไป
จากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรกด็ีอย่าให้
เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพระองค์
แต่ให้นํ)าพระทยัของพระองค์สาํเรจ็เถิด”
82 และทูตสวรรค์องค์หนึ'งมาปรากฏแก่
พระองค์จากสวรรค์ โดยช่วยชูกาํลังพระ

องค์
88 และเมื' อพระองค์ทรงปวดร้าว พระ
องค์ยิ' งทรงอธิษฐานหนักมากขึ) น และ
หยาดเหงื'อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิต
หยดใหญ่ ๆ ร่วงลงสู่พื) นดิน
89 และเมื' อพระองค์ทรงลุกขึ) นจากการ
อธิษฐานแล้ว และเสด็จมาถึงพวกสาวก
ของพระองค์ พระองค์ทรงพบพวกเขา
นอนหลับอยู่ด้วยความเศร้าใจ
8? และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่าน
ทั)งหลายนอนหลับทาํไม จงลุกขึ) นและ
อธิษฐาน เกรงว่าท่านทั)งหลายจะเข้าใน
การทดลอง”

พระเยซูทรงถูกทรยศดว้ยการจุบ
(มธ /?:8B-9?; มก #8:82-9F)

(ยน #D:2-##)
8B และขณะที'พระองค์ยังตรัสอยู่ ดูเถิด
มีคนเป็นอันมาก และผู้ที' ถูกเรียกว่า
ยูดาส คนหนึ'งในสิบสองคนนั)น นาํหน้า
พวกเขามา และเข้ามาใกล้พระเยซูเพื'อจะ
จุบพระองค์
8D แต่พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ยูดาสเอ๋ย
ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ”
8E เมื' อคนทั)งหลายซึ' งอยู่รอบพระองค์
เห็นว่าจะเกิดอะไรต่อไป พวกเขาจึงทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกเราควร
ฟันด้วยดาบหรือ”
9F และคนหนึ'งในพวกเขา ได้ฟันผู้รับใช้
คนหนึ'งของมหาปุโรหิต และตัดหูข้างขวา
ของเขาขาด
9# และพระเยซูทรงตอบและตรัสว่า

(2B) อสย 92:#/; มก #9:/D (2E) มธ /?:2?; ลก /#:2B (8F) มธ /?:2?; มก #8:2/
(8#) มธ /?:2E; มก #8:29 (8/) ยน 8:28; 9:2F; ?:2D; D:/E (82) มธ 8:## (88) ยน #/:/B; ฮบ 9:B
(8?) # พศด #?:##; ลก E:2/ (8B) มธ /?:8B; มก #8:82; ยน #D:2 (8D) สภษ /B:? (9F) มธ /?:9#
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“ท่านทั)งหลายพอเสียทีเถอะ” และพระ
องค์ทรงแตะต้องใบหูของคนนั)น และ
รักษาเขาให้หาย
9/ แล้วพระเยซูตรัสแก่พวกปุโรหิตใหญ่
และพวกนายทหารรักษาพระวิหาร และ
พวกผู้ อาวุ โสซึ' งมายั งพระองค์ นั) นว่ า
“ท่านทั)งหลายออกมาเหมือนต่อสู้กับโจร
หรือ พร้อมด้วยดาบหลายเล่มและไม้
ตะบองหลายอัน
92 เมื'อเราได้อยู่กับท่านทั)งหลายในพระ
วิหารทุกวัน พวกท่านกไ็ม่ได้ยื'นมือออก
จับเรา แต่นี' เป็นเวลาของพวกท่าน และ
เป็นอาํนาจแห่งความมืด”

พระเยซูทรงถูกจับ
เปโตรปฏิเสธพระองค์
(มธ /?:9B, ?E-B9)

(มก #8:92-98, ??-B/)
(ยน #D:#/-#D, /9-/B)

98 แล้วพวกเขากจ็ับพระองค์ และนาํพระ
องค์ไป และพาพระองค์เข้าไปในบ้านของ
มหาปุโรหิต และเปโตรติดตามไปห่าง ๆ
99 และเมื'อพวกเขาก่อกองไฟที'กลางลาน
บ้านและนั'งลงด้วยกันแล้ว เปโตรกนั็'งลง
ในท่ามกลางพวกเขา
9? แต่สาวใช้คนหนึ'งเห็นเปโตรขณะที'เขา
นั'งอยู่ข้างกองไฟนั)น และเพ่งดูเขา และ
กล่าวว่า “ชายคนนี) ได้อยู่กับผู้นั)นด้วย”
9B และเปโตรปฏิเสธพระองค์ โดยกล่าว
ว่า “แม่เอ๋ย ข้าไม่รู้ จักคนนั)น”
9D และหลังจากนั)นไม่นาน อีกคนหนึ' ง
เห็นเปโตร และกล่าวว่า “เจ้าเป็นพวก

เดียวกับคนเหล่านั)นด้วย” และเปโตร
กล่าวว่า “พ่อเอ๋ย ข้าไม่ได้เป็น”
9E และอยู่มาประมาณอีกหนึ' งชั' วโมงมี
อีกคนหนึ' งยืนยันแข็งแรง โดยกล่าวว่า
“แท้จริงแล้ว คนนี) อยู่กับเขาด้วย เพราะ
เขาเป็นชาวกาลิลี”
?F และเปโตรกล่าวว่า “พ่อเอ๋ย ข้าไม่รู้ ว่า
เจ้าพูดอะไร” และในทันใดนั)น ขณะที'
เปโตรกาํลังพูดอยู่ ไก่กขั็น
?# และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันไป และ
ทอดพระเนตรดูเปโตร และเปโตรกร็ะลึก
ถึงคาํขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ'งพระองค์ได้
ตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิ-
เสธเราถึงสามครั)ง”
?/ และเปโตรกอ็อกไป และร้องไห้เป็น
ทุกข์นัก

พระเยซูทรงถูกเยาะเยย้และโบยตี
(มธ /?:?B-?D; มก #8:?9)

(ยน #D://-/2)
?2 และพวกคนที' คุมพระเยซูก็เยาะเย้ย
พระองค์ และโบยตีพระองค์
?8 และเมื' อพวกเขาเอาผ้าผูกปิดพระ
เนตรของพระองค์แล้ว พวกเขากต็บพระ
พักตร์พระองค์ และถามพระองค์ โดย
กล่าวว่า “จงพยากรณ์เถอะว่า ใครกันที'
ตบเจ้า”
?9 และพวกเขาพูดคาํหมิ'นประมาทต่อ
พระองค์อีกหลายประการ

พระเยซูต่อหนา้สภา
(มธ /?:9E-?D; มก #8:99-?9)

?? และทันทีที' เป็นรุ่ งเช้าแล้ว พวกผู้
(9/) มธ /?:99; ลก /2:2/ (92) ลก #E:8B-8D; ยน #/:/B
(98) อสย 92:B; มธ /?:9B (99) มธ /?:?E (9D) มธ /?:B# (9E) มธ /?:B2
(?#) มธ /?:28; มก #8:B/ (?2) สดด ?E:# (?8) ศคย #2:B (??) สดด /:/; มธ /B:#
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อาวุโสของประชาชน กับพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกธรรมาจารย์ได้มาด้วยกัน และพา
พระองค์เข้าไปในสภาของพวกเขา โดย
กล่าวว่า
67 “ท่านเป็นพระคริสต์หรือ จงบอกพวก
เราเถิด” และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า
“ถ้าเราบอกพวกท่าน พวกท่านกจ็ะไม่เชื'อ
?D และถ้าเราถามพวกท่านเช่นกัน พวก
ท่านก็จะไม่ตอบเรา และจะไม่ปล่อยให้
เราไป
?E แต่ตั)งแต่นี) ไปบุตรมนุษย์จะนั'งข้างขวา
พระหัตถ์แห่งฤทธานุภาพของพระเจ้า”
BF แล้วพวกเขาทุกคนกล่าวว่า “แล้วท่าน
เป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือ” และพระ
องค์ตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่านกล่าว
แล้วว่าเราเป็น”
B# และเขาทั)งหลายกล่าวว่า “พวกเรา
ต้องการพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่าพวก
เราเองได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว”

บทที� *6
พระเยซูต่อหนา้ปีลาต

(มธ /B:##-#8; มก #9:#-9)
(ยน #D:/D-2D)

# และบรรดาประชาชนจึงลุกขึ) น และพา
พระองค์ไปหาปีลาต
/ และพวกเขาเริ'มฟ้องพระองค์ โดย
กล่าวว่า “พวกเราได้พบคนนี) ปั'นป่วนประ
เทศชาติ และห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์
โดยกล่าวว่า ตัวเขาเองเป็นพระคริสต์
กษัตริย์องค์หนึ'ง”
2 และปีลาตถามพระองค์ โดยกล่าวว่า

“ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือ” และ
พระองค์ทรงตอบท่าน และตรัสว่า “ก็
ท่านว่าแล้วนี'”
8 แล้วปีลาตจึงกล่าวแก่พวกปุโรหิตใหญ่
กับประชาชนว่า “เราพบว่าไม่มีความผิด
ใด ๆ ในชายคนนี) ”
9 และเขาทั)งหลายยิ'งดุเดือดมากขึ) น โดย
กล่าวว่า “คนนี)ปลุกปั'นประชาชน โดยสั'ง
สอนตลอดทั'วแคว้นยูเดีย ตั) งแต่แคว้น
กาลิลีจนถึงสถานที'แห่งนี) ”

พระเยซูถูกส่ง
ไปยงัเฮโรด

? เมื'อปีลาตได้ยินถึงแคว้นกาลิลี ท่านจึง
ถามว่าคนนี) เป็นชาวกาลิลีหรือ
B และทนัททีี'ท่านทราบว่าพระองค์ทรงอยู่
ในท้องที'ของเฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไป
หาเฮโรด ผู้ซึ' งตัวท่านเองกาํลังอยู่ที'กรุง
เยรูซาเลม็ในเวลานั)นด้วย
D และเมื'อเฮโรดได้เห็นพระเยซู ท่านกม็ี
ความยินดีมาก ด้วยว่าท่านปรารถนาที'จะ
เห็นพระองค์มานานแล้ว เพราะท่านได้ยิน
ถึงพระองค์หลายประการ และท่านหวังว่า
คงจะได้เห็นการอัศจรรย์บ้างที' ถูกกระทาํ
โดยพระองค์
E แล้วท่านจึงตั) งคาํถามกับพระองค์เป็น
หลายข้อ แต่พระองค์มิได้ตรัสตอบท่าน
ประการใด
#F และพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมา-
จารย์ก็ยืนขึ) นและฟ้องพระองค์อย่างรุน
แรง
## และเฮโรดพร้อมกับพวกทหารของ

(?B) มธ /?:?2; มก #8:?# (?E) สดด ##F:# (BF) มธ /?:?8 (B#) มธ /?:?9 (#) มธ /B:/; มก #9:#
(/) มธ #B:/B; มก #/:#B; ลก 9:/E (2) มธ /B:##; # ทธ ?:#2 (8) มธ /B:#E; # ปต /:// (9) ยน B:8#
(B) มธ #8:# (D) มธ #8:#; มก ?:#8; ลก E:E (E) อสย 92:B; มธ /B:#/ (##) อสย 92:2
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ท่าน กระทาํต่อพระองค์อย่างดูหมิ'น
เหยียดหยาม และเยาะเย้ยพระองค์ และ
เอาเสื) อคลุมยาวที' งามยิ' งสวมให้พระองค์
และส่งพระองค์กลับไปหาปีลาตอีก
#/ และในวันนั)นเองปีลาตกับเฮโรดกลาย
เป็นเพื' อนกัน ด้วยว่าแต่ก่อนพวกท่าน
เป็นศัตรูกัน

พระเยซูทรงถูกปรบัโทษถึงตาย
(มธ /B:#9-/?; มก #9:?-#9)

(ยน #D:2E-8F)
#2 และปีลาต เมื' อท่านได้เรียกพวก
ปุโรหิตใหญ่ให้มาประชุมกันพร้อมกับ
พวกขุนนางและประชาชน
#8 กล่าวแก่พวกเขาว่า “ท่านทั)งหลายได้
พาคนนี) มาหาเรา ในฐานะเป็นคนหนึ' งที'
ปั'นป่วนประชาชน และดูเถิด เรา หลังจาก
ได้สืบสวนเขาต่อหน้าท่านทั) งหลายแล้ว
พบว่าไม่มีความผิดใด ๆ ในชายคนนี)
เกี' ยวกับสิ' งเหล่านั) นที' ท่านทั) งหลายฟ้อง
เขาเลย
#9 ไม่มีเลย และเฮโรดกไ็ม่เช่นกัน เพราะ
เราได้ ส่งท่ านทั) งหลายไปหาเฮโรดแล้ว
และดูเถิด คนนี) ไม่ได้ทาํผิดอะไรที'สมควร
จะมีโทษถึงตาย
#? เหตุฉะนั)น เราจะเฆี' ยนตีเขา และ
ปล่อยเขาไปเสยี”
#B (เพราะเป็นสิ'งจาํเป็นที'ท่านต้องปล่อย
คนหนึ' งให้เขาทั) งหลายในเทศกาลเลี) ยง
นั)น)
#D และพวกเขาทุกคนร้องขึ) นพร้อมกัน
โดยกล่าวว่า “กาํจัดคนนี) เสีย และจง

ปล่อยบารับบัสให้พวกเราเถิด”
#E (ผู้ซึ'งเพราะการปลุกระดมอย่างหนึ'งที'
ถูกกระทาํในกรุงนั)น และเพราะการฆาต-
กรรม จึงถูกโยนเข้าไปในคุก)
/F เหตุฉะนั)นปีลาต ซึ' งประสงค์ที'จะ
ปล่อยตัวพระเยซู จึงกล่าวกับพวกเขาอีก
/# แต่พวกเขาร้องออกมา โดยกล่าวว่า
“ตรึงเขาเสียที'กางเขน ตรึงเขาเสียที'กาง
เขน”
// และปีลาตจึงกล่าวแก่พวกเขาเป็นครั)ง
ที'สามว่า “ทาํไม เขาได้ทาํความชั' วร้าย
ประการใด เราไม่พบเหตุที'ต้องรับโทษถึง
ตายในตัวเขาเลย เหตุฉะนั)นเราจะเฆี'ยนตี
เขา และจะปล่อยเขาไปเสยี”
/2 และเขาทั)งหลายก็พร้อมใจกันร้อง
เสียงดัง ขอให้ตรึงพระองค์เสียที'กางเขน
และเสียงทั) งหลายของพวกเขาและของ
พวกปุโรหิตใหญ่นั)นกม็ีชัย
/8 และปีลาตจึงตัดสินให้เป็นไปตามที'
เขาทั)งหลายขอ
/9 และท่านจึงปล่อยคนที' ถูกโยนเข้าไป
ในคุกเพราะการปลุกระดมและการฆาต-
กรรมให้แก่พวกเขา ผู้ซึ'งพวกเขาปรารถ-
นา แต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามความ
ประสงค์ของพวกเขา
/? และขณะที'พวกเขาพาพระองค์ไปนั)น
พวกเขาเกณฑ์คนหนึ'ง คือซีโมนชาวไซรีน
ที'กาํลังออกมาจากบ้านนอก และพวกเขา
เอากางเขนนั)นวางบนเขา เพื'อให้เขาแบก
กางเขนนั)นตามพระเยซูไป
/B และคนเป็นอันมากตามพระองค์ไป

(#/) กจ 8:/? (#2) มธ /B:/2; มก #9:#8 (#8) ลก /2:#
(#?) มธ /B:/?; มก #9:#9 (#B) มธ /B:#9; มก #9:? (#D) กจ 2:#2
(/8) มธ /B:/?; มก #9:#9 (/9) อสย 92:D (/?) มธ /B:2/
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และในพวกผู้หญิง ซึ'งรํ'าไห้และครํ'าครวญ
เพื'อพระองค์ด้วย
/D แต่พระเยซูซึ' งทรงหันพระพักตร์มา
ทางพวกเขา ตรัสว่า “ธิดาทั)งหลายแห่ง
กรุงเยรูซาเลม็เอ๋ย อย่าร้องไห้เพื'อเราเลย
แต่จงร้องไห้เพื'อตัวพวกเจ้าเอง และเพื'อ
ลูกทั)งหลายของพวกเจ้าเถิด
/E ด้วยว่า ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง ซึ'งเขา
ทั)งหลายจะกล่าวว่า ‘ผู้หญิงเหล่านั)นที'เป็น
หมัน และครรภ์ทั)งหลายที'ไม่เคยคลอด
และหัวนมที'ไม่เคยให้ดูดกไ็ด้รับพร’
2F เวลานั)นพวกเขาจะเริ'มกล่าวแก่ภูเขา
ทั)งหลายว่า ‘จงล้มทบัพวกเราเถิด’ และ
แก่เนินเขาทั)งหลายว่า ‘จงปกคลุมพวกเรา
ไว้’
2# เพราะว่าถ้าพวกเขาทาํสิ'งเหล่านี) ในต้น
ไม้เขียวสด พวกเขาจะทาํอะไรในต้นไม้
แห้งเล่า”
2/ และมีอีกสองคนด้วย เป็นพวกผู้ร้าย
ที' ถูกพาไปพร้อมกับพระองค์เพื' อจะถูก
ประหารเสยี

การตรึงที�กางเขน
(มธ /B:22-2D; มก #9://-/D)

(ยน #E:#B-#E)
22 และเมื'อพวกเขามาถึงสถานที'แห่งนั)น
ซึ'งถูกเรียกว่า กะโหลกศีรษะ ที' นั'นพวก
เขากต็รึงพระองค์ไว้ที'กางเขน และผู้ร้าย
สองคนนั)น ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ'ง และ
ข้างซ้ายอีกคนหนึ'ง
28 แล้วพระเยซูทูลว่า “ข้าแต่พระบิดา
ขอโปรดอภัยโทษพวกเขา เพราะว่าพวก

เขาไม่ทราบว่าพวกเขาทาํอะไร” และพวก
เขากแ็บ่งปันเสื) อผ้าของพระองค์ และจับ
สลากกัน
29 และประชาชนกยื็นมองดู และพวก
ขุนนางพร้อมกับประชาชนก็หัวเราะเยาะ
เย้ยพระองค์ด้วย โดยกล่าวว่า “เขาเคย
ช่วยคนอื'นให้รอดได้ จงให้เขาช่วยตัวเอง
ให้รอดเถิด ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ ผู้ถูก
เลือกสรรของพระเจ้า”
2? และพวกทหารกเ็ยาะเย้ยพระองค์ด้วย
โดยเข้ามาถึงพระองค์ และเสนอนํ)าองุ่น
เปรี) ยวให้พระองค์
2B และกล่าวว่า “ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของ
พวกยิว จงช่วยตัวเองให้รอดเถิด”
2D และข้อกล่าวหาแห่งการลงโทษถูกติด
ไว้เหนือพระองค์ มีคาํเขียนไว้เป็นอักษร
กรีก และลาติน และฮีบรูว่า “ผู้นี) เป็น
กษัตริย์ของชนชาติยิว”

โจรที�กลบัใจเสียใหม่ไดร้บัความรอด
2E และคนหนึ'งในพวกผู้ร้ายซึ'งถูกตรึงไว้
ได้พูดหยาบช้าต่อพระองค์ โดยกล่าวว่า
“ถ้าเจ้าเป็นพระคริสต์ จงช่วยตัวเองกับ
พวกเราให้รอดเถิด”
8F แต่อีกคนหนึ'งตอบโดยห้ามปรามเขา
โดยกล่าวว่า “เจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้า
หรือ เมื' อเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนถูกปรับ
โทษเหมือนกัน
8# และพวกเราก็สมกับโทษนั)นจริง
เพราะพวกเราได้รับสมกับการกระทาํของ
พวกเรา แต่ท่านผู้นี) ไม่ได้กระทาํผิดประ
การใดเลย”

(/E) มธ /8:#E (2F) อสย /:#E; ฮชย #F:D (2#) สภษ ##:2#; ยรม /9:/E (2/) อสย 92:#/; มธ /B:2D
(22) มธ /B:22; มก #9:// (28) มธ 9:88; มก #9:/8 (29) สดด //:#B; ศคย #/:#F
(2?) สดด ?E:/# (2D) มธ /B:2B; มก #9:/? (2E) มธ /B:88 (8#) / คร 9:/#
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8/ และคนนั)นทูลพระเยซูว่า “พระองค์
เจ้าข้า ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื'อพระ
องค์เสดจ็มาในอาณาจักรของพระองค์”
82 และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เรากล่าว
ความจริงแก่เจ้าว่า วันนี) เจ้าจะอยู่กับเรา
ในเมืองบรมสขุเกษม”
88 และเวลานั)นเป็นเวลาประมาณเที'ยง
และบังเกิดความมืดทั'วทั) งแผ่นดินจนถึง
เวลาบ่ายสามโมง
89 และดวงอาทิตย์กม็ืดไป และม่านใน
พระวิหารกถู็กฉีกขาดตรงกลาง

พระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิต
ของพระองคไ์ป

(มธ /B:9F; มก #9:2B; ยน #E:2F)
8? และเมื'อพระเยซูทรงร้องด้วยเสียงดัง
แล้ว พระองค์ทูลว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้า
พระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์
ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” และเมื'อทูล
อย่างนั)นแล้ว พระองค์จึงทรงปล่อยพระ
วิญญาณจิตขึ) นไป
8B บัดนี) เมื'อนายร้อยผู้นั)นเห็นสิ'งซึ'งบัง-
เกิดขึ) น เขากถ็วายสง่าราศีแด่พระเจ้า โดย
กล่าวว่า “แท้จริงท่านผู้นี) เป็นคนชอบ
ธรรม”
8D และบรรดาประชาชนที'มาชุมนุมกัน
เพื' อที'จะดูเหตุการณ์นั)น เมื' อเห็นสิ'ง
ต่าง ๆ ซึ'งถูกกระทาํ ได้ตีอกของตนและ
กลับไป
8E และบรรดาคนที'รู้ จักพระองค์ และ
พวกผู้หญิงที'ได้ตามพระองค์มาจากแคว้น
กาลิลี กยื็นอยู่แต่ไกล โดยมองดูสิ'งเหล่านี)

พระเยซูถูกฝังในอุโมงคฝั์งศพ
ของโยเซฟ

(มธ /B:9B-?#; มก #9:8/-8B)
9F และดูเถิด ชายคนหนึ'งชื'อโยเซฟ เป็น
สมาชิกสภา และท่านเป็นคนดีและชอบ
ธรรม
9# (ท่านผู้นี) เองมิได้เห็นด้วยในมติและ
การกระทาํของเขาทั)งหลาย) ท่านเป็นชาว
บ้านอาริมาเธีย นครแห่งหนึ'งของพวกยิว
ท่านเองคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วย
9/ ชายคนนี) เข้าไปหาปีลาต และขอพระ
ศพพระเยซู
92 และท่านนาํพระศพลงมา และเอาผ้า
ป่านพันหุ้มพระศพนั)นไว้ และวางพระศพ
ไว้ในอุโมงค์แห่งหนึ'ง ที'ถูกเจาะไว้ในศิลา
ที'ยังไม่เคยวางศพผู้ใดเลย
98 และวันนั)นเป็นวันจัดเตรียม และวัน
สะบาโตกเ็ข้ามาใกล้เรื'อย ๆ
99 และพวกผู้หญิงด้วย ซึ'งมาพร้อมกับ
พระองค์จากแคว้นกาลิลี กต็ามไป และ
ได้เห็นอุโมงค์นั)น และได้เห็นว่าพระศพ
ของพระองค์ถูกวางไว้อย่างไร
9? และพวกนางก็กลับไป และจัดแจง
บรรดาเครื'องหอมกับนํ)ามันหอมทั)งหลาย
และหยุดพักในวันสะบาโตตามพระบัญ
ญัตินั)น

บทที� *7
การคืนพระชนมข์องพระคริสต์

(มธ /D:#-?; มก #?:#-D)
(ยน /F:#-#B)

# บัดนี) ในวันต้นสัปดาห์ เวลาเช้ามืด ผู้
(82) / คร #/:8; วว /:B (88) มธ /B:89; มก #9:22 (89) อพย /?:2#-22; มธ /B:9#
(8?) สดด 2#:9; มธ /B:9F (8B) มธ /B:98; มก #9:2E (8E) สดด 2D:##; มธ /B:99 (9F) มธ /B:9B
(9#) มก #9:82 (92) อสย 92:E (98) มธ /B:?/ (99) มก #9:8B (9?) อพย /F:#F (#) มธ /D:#
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หญิงเหล่านั)นมาถึงอุโมงค์ โดยนาํบรรดา
เครื' องหอมซึ' งพวกนางได้จัดเตรียมไว้
และคนอื'นบางคนกม็าพร้อมกับพวกนาง
/ และพวกนางพบว่า ก้อนหินนั)นถูกกลิ) ง
ออกไปจากอุโมงค์แล้ว
2 และพวกนางเข้าไป และมิได้พบพระ
ศพของพระเยซูเจ้า
8 และต่อมา ขณะที'พวกนางกาํลังพิศวง-
งงงวยด้วยสิ'งนั)น ดูเถิด ชายสองคนยืนอยู่
ใกล้พวกนาง ในเครื'องนุ่งห่มแพรวพราว
9 และขณะที'พวกนางกลัว และซบหน้า
ของตนลงถึงดิน ชายสองคนนั)นกล่าวกับ
พวกนางว่า “พวกท่านแสวงหาคนที'มีชีวิต
ในท่ามกลางพวกคนตายทาํไมเล่า
? พระองค์ไม่ทรงอยู่ที'นี'  แต่ทรงเป็นขึ) น
มาแล้ว จงระลึกถึงว่าพระองค์ได้ตรัสกับ
ท่านทั) งหลายอย่างไรเมื' อพระองค์ยังอยู่
ในแคว้นกาลิลี
B โดยตรัสว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบ
ไว้ในมือของพวกคนบาป และถูกตรึงที'
กางเขน และวันที'สามจะเป็นขึ) นมาใหม่’”
D และพวกนางจึงระลึกถึงบรรดาพระ
ดาํรัสของพระองค์ได้
E และกลับไปจากอุโมงค์ และบอกสิ'ง
สารพัดเหล่านี) แก่สิบเอด็คนนั)น และแก่
บรรดาคนที'เหลืออยู่
#F คือมารีย์ชาวมักดาลา และโยอันนา
และมารีย์มารดาของยากอบ และผู้หญิง
คนอื'น ๆ ที'อยู่กับพวกนาง ซึ'งได้บอกสิ'ง
เหล่านี) แก่พวกอัครทูต
## และบรรดาคาํของพวกนาง พวกอัคร

ทูตถือว่าเป็นนิทานที'ไร้สาระ และพวก
อัครทูตไม่เชื'อพวกนาง
#/ แล้วเปโตรลุกขึ) น และวิ'งไปถึงอุโมงค์
และเมื' อก้มลงเขาก็มองเห็นผ้าป่านเหล่า
นั)นวางอยู่ต่างหาก และกลับไป โดยคิด
พิศวงในตัวเองถึงสิ'งซึ'งได้เป็นไปนั)น

ระหว่างทางที�ไปยงัหมู่บา้นเอมมาอูส
#2 และดูเถิด วันเดียวกันนั)นสองคนใน
พวกสาวกได้ไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ'ง ที'ถูก
เรียกว่า เอมมาอูส ซึ' งอยู่ไกลจากกรุง
เยรูซาเลม็ประมาณสบิเอด็กิโลเมตร
#8 และเขาทั)งสองสนทนากันถึงสิ'งสาร-
พัดเหล่านี) ซึ'งได้เป็นไปนั)น
#9 และต่อมา ขณะที'พวกเขากาํลังสนท-
นากันและให้เหตุผลกันอยู่ พระเยซูเองก็
เสดจ็เข้ามาใกล้ และดาํเนินไปกับพวกเขา
#? แต่ตาของเขาทั)งสองฟางไปเพื'อเขาทั)ง
สองจะไม่รู้ ว่าเป็นพระองค์
#B และพระองค์ตรัสกับเขาทั)งสองว่า “นี'
มันคาํพูดโต้ตอบอะไรกันที'พวกท่านกล่าว
แก่กันและกัน ขณะที'พวกท่านเดินไปและ
โศกเศร้า”
#D และคนหนึ'งในพวกเขา ผู้ซึ' งชื' อของ
เขาคือ เคลโอปัส จึงตอบพระองค์ว่า
“ท่านเป็นเพียงแต่คนต่างถิ'นในกรุงเยรู-
ซาเลม็หรือ และไม่ได้ทราบถึงสิ'งทั)งหลาย
ซึ'งเป็นไปที'กรุงนั)นในวันเหล่านี) ”
#E และพระองค์ตรัสกับเขาทั)งสองว่า
“สิ'งอะไรบ้าง” และเขาทั)งสองจึงกล่าวแก่
พระองค์ว่า “เกี'ยวกับพระเยซูแห่งนาซา-
เรธ็ ผู้ซึ'งเป็นศาสดาพยากรณ์ ที'ประกอบ

(/) มธ /D:/ (2) มก #?:9 (8) ยน /F:#/; กจ #:#F (?) มธ #?:/#; มก D:2# (B) ลก E:88 (D) ลก E://
(E) มธ /D:D; มก #?:#F (#F) ลก D:2 (##) ลก /8:/9 (#/) ยน /F:2-? (#2) มก #?:#/ (#9) มธ #D:/F
(#?) ยน /F:#8; /#:8 (#D) ยน #E:/9 (#E) มธ /#:##; ลก B:#?; ยน 2:/; กจ /://
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ด้วยฤทธิQ เดชในการกระทาํและในคาํตรัส
ต่อพระพักตร์พระเจ้า และต่อหน้าบรรดา
ประชาชน
/F และที'พวกปุโรหิตใหญ่กับขุนนางทั)ง
หลายของพวกเรา ได้มอบพระองค์ไว้ให้
ถูกปรับโทษถึงตาย และได้ตรึงพระองค์ที'
กางเขน
/# แต่เราทั)งหลายได้วางใจว่าพระองค์
นั'นเองคือผู้นั)นซึ'งจะไถ่คนอิสราเอล และ
นอกจากสิ'งสารพัดนี)  วันนี) เป็นวันที'สาม
แล้วตั)งแต่สิ'งเหล่านี) ได้เกิดขึ) น
// ใช่แล้ว และผู้หญิงบางคนในพวกเรา
ได้ทาํให้พวกเราประหลาดใจด้วย ผู้ซึ'งได้
ไปที'อุโมงค์นั)นตอนเช้ามืด
/2 และเมื' อพวกนางไม่พบพระศพของ
พระองค์ พวกนางกม็า โดยกล่าวว่า พวก
นางได้เห็นนิมิตของพวกทูตสวรรค์ด้วย
ซึ'งบอกว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
/8 และบางคนซึ' งอยู่กับพวกเราก็ไปถึง
อุโมงค์ และได้พบว่ามันเป็นอย่างที'พวก
ผู้หญิงเหล่านั)นได้บอก แต่พวกเขาไม่ได้
เห็นพระองค์”
/9 แล้วพระองค์ตรัสแก่คนทั)งสองนั)นว่า
“โอ พวกคนเขลา และมีใจเฉื' อยในการ
เชื' อบรรดาคาํซึ' งพวกศาสดาพยากรณ์ได้
กล่าวไว้นั)น
/? จาํเป็นซึ'งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์สิ'ง
เหล่านี)  และเข้าในสง่าราศีของพระองค์
มิใช่หรือ”
/B และเริ'มต้นที'โมเสสและบรรดาศาสดา
พยากรณ์ พระองค์ทรงอธิบายให้เขาทั)ง

สองฟังในพระคัมภีร์ทุกข้อถึงสิ'งเหล่านั)น
ที'เกี'ยวกับพระองค์เอง
/D และเขาทั)งสองมาใกล้หมู่บ้านที'เขาทั)ง
สองกาํลังจะไปนั)น และพระองค์ทรงทาํ
ราวกับว่าพระองค์จะดาํเนินต่อไปอีก
/E แต่เขาทั)งสองบังคับพระองค์ โดย
กล่าวว่า “เชิญอยู่กับพวกเราเถิด เพราะ
ว่าจวนเวลาเยน็แล้ว และวันกล่็วงไปมาก
แล้ว” และพระองค์เสดจ็เข้าไปเพื'อพักอยู่
กับเขาทั)งสอง
2F และต่อมา ขณะที'พระองค์ทรงเอน
พระกายลงเสวยอาหารกับเขาทั)งสอง พระ
องค์ทรงหยิบขนมปัง และขอบพระคุณ
สาํหรับขนมปังนั)น และหัก และส่งให้เขา
ทั)งสอง
2# และตาของเขาทั)งสองก็ถูกเปิดออก
และเขาทั)งสองก็รู้ จักพระองค์ และพระ
องค์ทรงหายวับไปจากสายตาของเขาทั) ง
สอง
2/ และเขาทั)งสองจึงพูดกันว่า “ใจของ
พวกเราเร่าร้อนภายในพวกเรา ขณะที'
พระองค์ตรัสกับพวกเราตามทาง และ
ขณะที'พระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้
พวกเราฟังมิใช่หรือ”
22 และเขาทั)งสองก็ลุกขึ) นในโมงนั)นเอง
และกลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็ และพบสิบ
เอ็ดคนนั)นชุมนุมกัน และคนทั)งหลายที'
อยู่พร้อมกับพวกเขา
28 โดยกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นขึ) นมาแล้วจริง ๆ และได้ทรงปรากฏ
แก่ซีโมน”

(/F) ลก /2:#; กจ #2:/B (/#) ลก #:?D (//) มธ /D:D; มก #?:#F (/8) ลก /8:#/
(/?) กจ #B:/; ฮบ /:E (/B) ปฐก 2:#9; กดว /#:E (/D) ปฐก 2/:/?; 8/:B; มก ?:8D
(/E) ปฐก #E:/-2; ยน #8:/2 (2F) มธ #8:#E; มก D:?; ลก E:#? (28) # คร #9:9
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29 และสองคนนั)นจึงเล่าสิ'งต่าง ๆ ซึ'งเกิด
ขึ) นที'กลางทาง และที' เขาทั)งสองได้รู้ จัก
พระองค์โดยการหักขนมปังนั)น

พระเยซูทรงปรากฏต่อ
อคัรทูตของพระองค์

(มธ /D:#?-#B; มก #?:#8)
(ยน /F:#E-/2)

2? และขณะที' เขาทั) งสองกาํลังพูดอย่าง
นั)น พระเยซูเองทรงยืนอยู่ในท่ามกลาง
พวกเขา และตรัสกับพวกเขาว่า “สนัติสขุ
จงมีแก่ท่านทั)งหลายเถิด”
2B แต่เขาทั)งหลายหวาดกลัวและตกใจ
กลัว และคิดว่าพวกเขาได้เห็นผี
2D และพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “ท่าน
ทั)งหลายวุ่นวายใจทาํไม และทาํไมบรรดา
ความคิดลังเลจึงบังเกิดขึ) นในใจของท่าน
ทั)งหลายเล่า
2E จงดูมือของเราและเท้าของเราว่า เป็น
เราเอง จงคลาํตัวเราและดูเถิด เพราะว่า
ผีไม่มีเนื) อและกระดูกทั)งหลาย เหมือน
พวกท่านเห็นเรามีอยู่นั)น”
8F และเมื' อพระองค์ตรัสอย่างนั)นแล้ว
พระองค์ทรงสาํแดงพระหัตถ์ของพระองค์
และพระบาทของพระองค์ให้พวกเขาเห็น
8# และขณะที' เขาทั)งหลายยังไม่เชื' อ
เพราะความยินดีและกาํลังประหลาดใจ
อยู่ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “พวก
ท่านมีอาหารที'นี'บ้างไหม”
8/ และพวกเขากเ็อาปลาย่างชิ) นหนึ'งมา
ถวายพระองค์ กับรวงผึ) งชิ) นหนึ'ง
82 และพระองค์ทรงรับอาหารนั)นมา และ

เสวยต่อหน้าเขาทั)งหลาย
88 และพระองค์ตรัสกับเขาทั)งหลายว่า
“นี' เป็นบรรดาถ้อยคาํซึ'งเราได้กล่าวไว้แก่
ท่านทั) งหลายขณะที' เรายังอยู่กับท่านทั) ง
หลายว่า สิ'งสารพัดจะต้องสาํเร็จ ซึ' งถูก
เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสส และ
ในพวกศาสดาพยากรณ์ และในหนังสือ
สดุดี เกี'ยวกับเรานั)น”
89 แล้วพระองค์ทรงบันดาลให้ความเข้า
ใจของพวกเขาถูกเปิดออก เพื' อพวกเขา
จะได้เข้าใจพระคัมภีร์

พระบญัชาที�ยิ�งใหญ่
(มธ /D:#E-/F; มก #?:#9-#D)

(กจ #:D)
8? และตรัสแก่พวกเขาว่า “มีเขียนไว้
อย่างนั)น และดังนั)นพระคริสต์จึงต้องทน
ทุกข์ และเป็นขึ) นมาจากความตายในวันที'
สาม
8B และว่าการกลับใจเสียใหม่ และการ
ทรงยกบาปทั)งหลาย ต้องถูกประกาศใน
พระนามของพระองค์ทั'วทุกประเทศ เริ'ม
ต้นที'กรุงเยรูซาเลม็
8D และท่านทั)งหลายเป็นเหล่าพยานของ
สิ'งเหล่านี)

การเสด็จขึ. นสู่สวรรคข์องพระคริสต์
(มก #?:#E-/F; กจ #:E-##)

8E และดูเถิด เราจะส่งพระสัญญาแห่ง
พระบิดาของเรามาเหนือท่านทั)งหลาย แต่
ท่านทั) งหลายจงคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
จนกว่าท่านทั)งหลายจะประกอบด้วยฤทธิQ
เดชที'มาจากเบื) องบน”

(2?) มก #?:#8; ยน /F:#E (2B) มธ #8:/?; มก ?:8E (2E) ยน /F:/F; # คร #9:9F
(8#) ปฐก 89:/?; ยน /#:9 (82) กจ #F:2E (88) มธ #?:/# (89) กจ #?:#8
(8?) สดด //; กจ #B:2 (8B) สดด //:/B (8D) กจ #:D; # ปต 9:# (8E) อสย 88:2
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หน้า 2493ลูกา /8

9F และพระองค์ทรงพาพวกเขาออกไป
ไกลถึงหมู่บ้านเบธานี และพระองค์ทรง
ยกพระหัตถ์ของพระองค์ขึ) น และทรงอวย
พรพวกเขา
9# และต่อมา ขณะที'พระองค์ทรงอวยพร
พวกเขาอยู่นั)น พระองค์ทรงถูกแยกไป

จากพวกเขา และทรงถูกรับขึ) นไปสู่สวรรค์
9/ และเขาทั)งหลายนมัสการพระองค์
และกลับไปยังกรุงเยรูซาเลม็ด้วยความยิน
ดีเป็นอันมาก
92 และอยู่ในพระวิหารอย่างต่อเนื' อง
โดยสรรเสริญและเทดิทูนพระเจ้า เอเมน

(9F) มธ /#:#B; กจ #:#/
(9#) มก #?:#E; กจ #:E-##
(9/) มธ /D:E (92) กจ /:8?
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