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ลูกา
คํานํ า
ผูเขียนหนังสือลูกาคือตัวลูกาเอง
เขาเป็ นคนกรีกเพียงคนเดียวที่เขียน
หนังสือพระ คัมภีรใหม เขามีอาชีพเป็ น
หมอ ลูกาไมไดเป็ นศิษย เอกคนหนึ่ง
ในสิบ สองคนของพระ เยซู แตเขาเป็ น
เพื่อนสนิท และเป็ นเพื่อนรวมเดินทาง
ของเปาโล หนังสือลูกาเลม นี้เขียนให
กับทานเธโอฟี ลัส
ลูกาเขียนหนังสือทัง้ หมดสองเลม
คือหนังสือ ลูก า และหนังสือ กิจการ ใน
หนังสือ ลูก า ดูเหมือนวาเขาจะได รับ
อิทธิพลจากหนังสือมาระ
โกและบาง
สวนของหนังสือมัทธิว
แตเขาเลือก
เอามาแตเฉพาะเรื่องที่คนที่ไมใชยิวจะ
เขาใจไดงาย เขาไดเขียนหนังสือเลม นี้
ในฐานะนักประวัติศาสตร และพยายาม
บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
พระ เยซูตามลําดับกอนหลัง แตลูกา
ไมไดเน นแคการ บัน นทึกเหตุการณที่
เกิด ขึ้น ลูกายังเน นอีกวาพระองครัก
คนที่สังคมมักจะดูถูก
เน นเรื่องการ
อธิษฐาน บทบาทของพระวิญญาณ การ
ใชเงิน การกลับ ใจจากบาป และการที่
คําพยากรณในพระ คัมภีรเดิมมาสําเร็จ
ผานทางพระเยซู
ลูกาเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู
๑ ทานเธ

๑ หลายคนพยายามรวบรวมเรื่อง

โอ ฟี ลัสที่เคารพอยางสูง

มี
ราว
ตางๆที่เกิดขึ้นในหมูพวกเรา ๒ คือเหตุการณ
ตางๆที่เราไดยินมาจากคนพวกนัน
้ ที่ไดเห็น
ดวยตาของพวกเขาเองตัง้ แตตอนเริ่ม ตน
และเป็ นพวกที่รับ
ใชพระเจาในการบอก

ลูกา ๑:๑๖

๓ ผมติดตาม
ถอยคําของพระองคแกผูอ่ น
ื
เรื่อง นี้อยางละเอียดตัง้ แตแรก ผมถึงตัดสิน
ใจเขียนลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นทัง้ หมด นี้
ลงในหนังสือใหกับทาน ๔ เพื่อทานจะไดรูวา
สิ่งที่ทานได รับการ อบรมสัง่ สอนมานัน
้ มัน
เชื่อถือไดขนาดไหน

ทูตสวรรคประกาศวายอหนคน
ทําพิธีจุมนํ ้าจะมาเกิด
๕ ในสมัยที่เฮ

โรด *เป็ นกษัตริยของแควน
ยู เดียนัน
้ มีนักบวชคนหนึ่งชื่อเศ คา ริ ยาห
เขาอยูในกลุมเวรของนักบวชอาบี ยาห †เมีย
ของเขาชื่อเอ ลี ซา เบธ สืบเชื้อ สายมาจากอา
โรน ๖ ในสายตาของพระเจาองคเจาชีวิตนัน
้
ทัง้ สองคนนี้เป็ นคนที่ทําตามใจพระองค และ
ทําตามคํา สัง่ และกฎตางๆของพระองคอยาง
ไมมีที่ติ ๗ แตเขาทัง้ สองไมมีลูก เพราะเอ ลี
ซาเบธเป็ นหมันและทัง้ คูก็แกมากแลว
๘ เมื่อถึงเวรที่กลุมของนั กบวชเศ คา ริ
ยาหจะตองเขาไปรับ ใชอยูตอ หน าพระเจา
๙ พวกเขาก็จับสลากกันตามประเพณีของ
นักบวช เพื่อเลือกคนที่จะเขาไปเผาเครื่อง
หอม บูชา ‡ในวิหารขององคเจาชีวิต เศ คา ริ
๑๐ ในระหวางที่เผา
ยาหถูกเลือกในวันนัน
้
เครื่องหอมอยูนัน
้ ฝูง ชนจํานวนมากตางพา
กันอธิษฐานอยูขางนอก ๑๑ ทูต สวรรคองค
หนึ่งขององคเจาชีวิต มายืนอยูทางขวาของ
แทนเผาเครื่องหอม ๑๒ เมื่อเศคาริ ยาหเห็นก็
ตกใจกลัวมาก ๑๓ แตทูต สวรรคนัน
้ บอกวา
“ไมตองกลัว เศ คา ริ ยาห พระเจาไดยินคํา
รองขอของเจาแลว เอ ลี ซา เบธเมียของเจา
จะมีลูกชาย ใหตัง้ ชื่อเขาวายอหน ๑๔ เขา
จะนํ าความสุขความยินดีมาใหเจา และคน
มากมายจะดีใจเมื่อเขาเกิดมา ๑๕ เพราะเขา
จะเป็ นคนสําคัญในสายตาขององคเจาชีวิต
เขาจะตองไมด่ ม
ื เหลา องุนหรือของมึนเมา
์ ะอยูกับเด็ก
เลย และพระ วิญญาณบริสุทธิจ
คน นี้ตัง้ แตเขายังอยูในทองแม ๑๖ เขาจะทํา

*๑:๕ เฮโรด เฮโรดที่ ๑ (มหาราช) ผป
ู กครองแควนยูเดีย อยูในชวง ๔๐-๔ ปี กอนพระเยซูเกิด
ความจริงแลวพระเยซูเกิดกอนเฮโรดมหาราชตาย คือในปี กอนเริ่ม ค.ศ. ๔ ปี
†๑:๕ กลุมเวรของนั กบวชอาบี ยาห คือนั กบวชของชาวยิวแบงออกเป็ น ๒๔ กลุม กลุมละ
ประมาณ ๑,๐๐๐ คน กลุมของอาบี ยาหเป็ นหนึ่งในบรรดากลุมเหลานัน
้ ใหดู ๑ พงศาวดาร
๒๔:๓-๑๙
‡๑:๙ เครื่องหอมบูชา คือไมตากแหงชนิ ดพิเศษที่ใชเป็ นเครื่องบูชา เมื่อถูกเผาแลวจะมีควัน
ที่มีกลิ่นหอมหวาน

ลูกา ๑:๑๗

ใหคนอิสราเอลจํานวนมากหันกลับมาหาองค
๑๗ เขาจะนํ า
เจาชีวิตพระเจาของพวกเขา
หน าองคเจาชีวิต เขาจะมีพระ วิญญาณ และ
์ ํานาจเหมือนกับเอ ลี ยาหผู พูด แทน
ฤทธิอ
พระเจา เขาจะทําใหจิตใจของพอหันกลับมา
หาลูกๆ และทําใหคนที่ด้ อ
ื รัน
้ หันกลับมาเชื่อ
ฟั งอยางที่ควรจะเป็ น เพื่อเตรียมประชาชน
ใหพรอมสําหรับพระองค”
๑๘ แลวเศ คา ริ ยาหก็พูดกับทูต สวรรควา
“ผมจะรูไดยัง ไงวาสิ่งที่ทานพูดมานี้จะเป็ น
จริง เพราะผมกับเมียก็แกแลว”
๑๙ ทูตสวรรคจึงตอบวา “เราคือกาเบรียลที่
ยืนอยูตอหน าพระเจา พระองคสงเรามา บอก
ขาวดี นี้กับเจา ๒๐ แตเพราะเจาไมเชื่อคําพูด
ของเรา เจาจะกลายเป็ นใบจนกวาลูกของเจา
จะเกิด เมื่อถึงเวลาที่เหมาะ สม ทุกอยางจะ
เป็ นไปตามที่เราบอกอยางแนนอน”
๒๑ คนที่กําลังคอยเศ คา ริ ยาหอยูขางนอก
ก็สงสัยวา
ทําไมเขาถึงอยูในวิหารนานนัก
๒๒ เมื่อเขาเดินออกมาก็พูดไมได คนเหลา นี้
จึงรูวาเขาไดเห็นนิมิตภายในวิหารนัน
้
เขา
ไดทํา ไมทํา มือบอกกับประชาชน แตยังพูด
ไมได ๒๓ เมื่อเขาหมดหน าที่แลวก็กลับบาน
๒๔ หลัง จากนั น
้ ไมนาน เอลี ซาเบธเมียของ
เขาก็ตัง้ ทอง และเก็บตัวเงียบอยูในบานนาน
ถึงหาเดือน นางพูดวา ๒๕ “ดูสิ องคเจาชีวิตได
ชวยฉันอยาง นี้ ทําใหฉันไมตองอับอายขาย
หน า *ชาวบานอีกตอไปแลว”
ทูตสวรรคประกาศวาพระเยซูจะมาเกิด
๒๖ เมื่อเอ

ลี ซา เบธตัง้ ทองไดหาเดือนยาง
เขาเดือนที่หก พระเจาไดสงทูต สวรรคกา
เบ รี ยลไปที่เมืองนา ซา เร็ธในแควนกา ลิ ลี
๒๗ เพื่อมาหาหญิงพรหมจรรยช่ อ
ื มา รีย เธอ
เป็ นคูหมัน
้ ของโยเซฟคนที่สืบเชื้อสายมาจาก
กษัตริยดา วิด ๒๘ ทูต สวรรคมาหานาง และ
พูดวา “สวัสดี หญิงเอย พระเจาไดอวยพร
เจาจริงๆและองคเจาชีวิตอยูกับเจาเป็ น
พิเศษ”
๒๙ นางก็งงมาก สงสัยวาที่ทูต สวรรคพูด
หมายถึงอะไร
๓๐ ทูต สวรรคจึงบอกนางวา “ไมตองกลัว
มา รีย เพราะพระเจาชื่น ชอบในตัวเจามาก
*๑:๒๕
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ลูกา ๑:๔๖

๓๑ ฟั งนะ

เจาจะตัง้ ทองและคลอดลูกชาย
ใหตงั ้ ชื่อเขาวาเยซู ๓๒ เขาจะยิ่ง ใหญ และ
จะไดช่ อ
ื วาเป็ นบุตรของพระเจาผู
สูงสุด
พระเจาองคเจาชีวิตจะทําใหเขาเป็ นกษัตริย
เหมือนกับดาวิดบรรพบุรุษของเขา ๓๓ เขาจะ
ปกครองบรรดาลูก หลานของยา โคบตลอด
ไป
และอาณาจักรของเขาจะไมมีวันเสื่อม
สลาย”
๓๔ แลวมา รียพูดกับทูต สวรรควา “จะเป็ น
ไปไดยัง ไง ดิฉันเป็ นหญิงพรหมจารีนะคะ”
๓๕ ทูต สวรรคตอบวา “พระ วิญญาณบริสุทธิ ์
์ ํานาจของพระเจาผู
จะลงมาที่เจา และฤทธิอ
สูงสุดจะปกคลุมเจาไว
ดังนัน
้ เด็กที่เกิดมา
จากเจาจะเป็ นของพระเจาโดยเฉพาะ และ
๓๖ ฟั งนะ
จะไดช่ อ
ื วาเป็ นบุตรของพระเจา
ตอนนี้เอลี ซาเบธญาติของเจาก็ตัง้ ทองไดหก
เดือนแลว
นางจะมีลูกชายถึงแมจะมีอายุ
มากแลวและคนก็ยังเคยวานางเป็ นหมัน
ดวย ๓๗ เพราะสําหรับพระเจาแลวไมมีอะไร
ที่พระองคทําไมได” ๓๘ มา รีย พูดวา “ดิฉัน
เป็ นทาสรับ ใชขององคเจาชีวิต ขอใหเป็ นไป
ตามที่ทานพูดเถิด” แลวทูตสวรรคก็จากไป
มารียเยี่ยมเอลีซาเบธ
๓๙ ในเวลานั น
้ มา

รียเตรียมตัวและรีบเดิน
ทางไปเมืองหนึ่งที่ตัง้ อยูในแถบภูเขายู เดีย
๔๐ นางเขาไปในบานของเศ คา ริ ยาห และ
ทักทายเอ ลี ซา เบธ ๔๑ เมื่อเอ ลี ซา เบธไดยิน
เสียงทักทายของมา รีย เด็กในทองของเอ ลี
ซา เบธก็ดิน
้ และตัวนางก็เต็มเปี่ ยมไปดวย
พระ วิญญาณบริสุทธิ ์ ๔๒ เอ ลี ซา เบธพูดเสียง
ดังวา “ในจํานวนผู หญิงทัง้ หมด พระเจา
อวยพรหลานมากที่สุด และพระเจาอวยพร
เด็กที่หลานจะคลอดออกมาดวย ๔๓ ป ารูสึก
เป็ นเกียรติจริงๆที่แมขององคเจาชีวิตของ
๔๔ พอป าไดยินเสียงทักทาย
ป ามาเยี่ยม
ของหลาน
เด็กในทองป าก็ดิน
้ เพราะดีใจ
๔๕ หลานมีเกียรติจริงๆเพราะหลานเชื่อวามัน
จะเกิดขึ้นจริงตามที่องคเจาชีวิตบอก”
มารียสรรเสริญพระเจา
๔๖ แลวมา รียพูดวา

“ดิฉันโออวดในความ ยิ่ง
ใหญขององคเจาชีวิตสุดหัวใจ

ไมตองอับอายขาย หน า หมาย ถึง ชาวยิวคิดวาการที่ผู หญิงไมมีลูกเป็ นเรื่องที่นา
อับอายขายหน ามาก

ลูกา ๑:๔๗
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๔๗ ดิฉันปลาบปลื้ม

ยินดีในพระเจาผู ชวยให
รอดของดิฉัน
๔๘ เพราะพระองค
แสดงความ หวงใยดิฉัน
ทาสที่ต่าํ ตอยของพระองค
ดูสิ ตอจากนี้ไป คนทุกยุคทุกสมัยก็จะให
เกียรติกับดิฉัน
๔๙ เพราะพระเจาผูมีอํานาจทัง
้ สิน
้ ทําสิ่งที่ยิ่ง
ใหญมหาศาลใหกับดิฉัน
์ ิทธิ ์
ชื่อของพระองคนัน
้ ศักดิส
๕๐ พระองคมีเมตตา กรุณากับคนทุก ยุคทุก
สมัยที่ยําเกรงพระองค
๕๑ พระองคใชแขนที่เขม แข็งทําสิ่งยิ่ง ใหญ
จริงๆ
พระองคทําใหพวกคนหยิ่งผยองแตกกระเจิง
ไป
๕๒ พระองคปลดพวกผู ปกครองที่เขม แข็ง
จากบัลลังก
และชูผูต่าํ ตอยขึ้น
๕๓ พระองคมอบสิ่งดีๆใหกับคนที่หิวโหย
และทําใหคนรํ่ารวยไปตัวเปลา
๕๔ พระองคมาเพื่อชวยอิสราเอล ผูรับ ใชของ
พระองค
พระองคไมเคยลืมที่จะเมตตาคนของ
พระองค
๕๕ พระองคทําตามที่สัญญาไวกับอับ รา ฮัม
บรรพบุรุษของพวกเราและลูก
หลาน
ของเขาตลอดไป”
๕๖ มา รียอยูกับเอ ลี ซา เบธเป็ นเวลาสาม
เดือน แลวจึงกลับบานไป
ยอหนเกิด
๕๗ เมื่อครบกําหนดคลอด

เอลี ซาเบธคลอด
ลูกชายคนหนึ่ง ๕๘ เมื่อเพื่อนบานและญาติพี่
น องรูขาววาองคเจาชีวิตเมตตา กรุณากับนาง
อยางใหญ หลวง พวกเขาตางก็พากันดีใจกับ
นางดวย
๕๙ เมื่อเด็กเกิดมาไดแปดวัน พวกเขาก็ทํา
พิธีขลิบให แตระหวางที่กําลังจะตัง้ ชื่อเด็กวา
เศคาริ ยาหตามชื่อพอของเด็กนัน
้ ๖๐ แมของ
เด็กก็คานวา “ไมได เขาจะตองชื่อยอหน”
๖๑ พวกเขาจึงพูดกับนางวา “เธอไมมีญาติ
สักคนที่ช่ อ
ื นี้เลยนะ” ๖๒ แลวพวกเขาก็หันไป
ทําทากับพอเด็ก เพื่อถามวาจะใหลูกชื่ออะไร
ดี
๖๓ เศ คา ริ ยาหจึงขอกระดานมาเขียนวา
“เขาชื่อยอหน” ทุกคนก็แปลก ใจกัน ๖๔ จูๆ

ลูกา ๑:๗๗

เศคาริ ยาหก็พูดไดอีกครัง้ แลวเขาก็ขอบคุณ
สรรเสริญพระเจา ๖๕ เพื่อนบานทัง้ หมดตาง
พากันเกรงกลัว และชาว บานที่อาศัยอยูตาม
เทือกเขาของยู เดียก็พูดกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้
๖๖ ทุกคนที่ไดยินเรื่อง นี้ ตางสงสัยวา “เด็ก
คน นี้เมื่อโตขึ้นจะเป็ นยัง ไง” เพราะพวกเขา
รูวาองคเจาชีวิตอยูกับเด็กคนนี้เป็ นพิเศษ
เศคาริยาหสรรเสริญพระเจา
๖๗ แลวเศ

คา ริ ยาหพอของเด็ก ก็เต็ม
์ ละพูดแทน
ไปดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิแ
พระเจาวา
๖๘ “สรรเสริญองคเจาชีวิต พระเจาของพวก
อิสราเอล
เพราะพระองคมาเยี่ยมเยียนคนของ
พระองคและไดปลด ปลอยใหพวกเขา
เป็ นอิสระ
๖๙ พระองคไดสงพระ ผู ชวยใหรอดที่มีพลัง
อันแข็งแกรงมาใหเรา
โดยใหเกิดในตระกูลดา วิดผูรับ ใชของ
พระองค
๗๐ ทุกอยางเป็ นไปตามที่พระองคไดสัญญา
ไว ผานทางพวกที่พระเจาแตง ตัง้ เป็ น
พิเศษใหพูดแทนพระองคในสมัยโบราณ
๗๑ พระองคสัญญาวาจะชวยใหพวกเรา
ปลอดภัยจากศัตรู
และจากคนทัง้ หมดที่เกลียดชังพวกเรา
๗๒ พระองคสัญญาวาจะเมตตาตอบรรพบุรุษ
ของพวกเรา
์ ิทธิข
์ องพระองค
และรักษาคําสัญญาอันศักดิส
๗๓ พระองคเลยสาบานไวกับอับ
รา
ฮัม
บรรพบุรุษของพวกเรา
๗๔ วาพระองคจะชวย เหลือใหพวกเราพนจาก
ศัตรูของพวกเรา
และพวกเราจะไดรับ ใชพระองคอยางไมตอง
หวาดกลัว
๗๕ จะไดรับ ใชดวยความ บริสุทธิ ์ และดวย
ชีวิตที่พระองคชอบใจตอ หน าพระองค
จนตลอดชีวิต
๗๖ ลูก น อยเอย เจาจะไดช่ อ
ื วาเป็ นผู พูด แทน
พระเจาสูงสุด
เพราะเจาจะนํ าหน าองคเจาชีวิต เพื่อเตรียม
ทางใหกับพระองค
๗๗ เพื่อจะบอกคนของพระเจาวาพวกเขาจะ
รอด

ลูกา ๑:๗๘
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ทางที่จะรอดนัน
้ ก็คือพระเจายกโทษบาปของ
พวกเขา
๗๘ เพราะความเมตตาสงสารของพระเจา
แสงจากสวรรคใกลจะสองลงมาถึงพวกเรา
แลว เหมือนแสงของวันใหม
๗๙ สองลงมาถึงคนที่อยูในความ มืดและอยู
ในเงาของความตาย
เพื่อนํ าพวกเราไปบนหนทางของความ สงบ
สุข”
๘๐ ฝ ายทารกนั น
้ ก็ไดเติบโตขึ้น และพระ
วิญญาณบริสุทธิไ์ ดใหพลังอันยิ่ง ใหญกับเขา
*เขาอาศัยอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง จน
ถึงเวลาที่เขาออกไปประกาศกับชนชาติ
อิสราเอล
พระเยซูเกิด
(มธ. ๑:๑๘-๒๕)

๒

๑ ในเวลานั น
้ จักรพรรดิ

†ออกั

สตัส
สัง่ ใหประชาชนทุกคนทัว
่ ทัง้
อาณาจักรโรมันกลับไปบานเกิดของตนเพื่อ
จดทะเบียนสํามะโนครัว ¶๒ ครัง้ นี้เป็ นการ
จดทะเบียนสํามะโนครัวครัง้ แรก เกิดขึ้นใน
สมัยคี ริ นิ อัสเป็ นเจา เมืองซีเรีย ๓ ทุกคนจึง
กลับไปที่บานเกิดของตน
๔ โย เซฟซึ่งสืบเชื้อ สายมาจากกษัตริยดา
วิด จึงตองออกเดินทางจากเมืองนา ซา เร็ธ
ในแควนกาลิ ลี ไปเมืองเบธเลเฮมในแควนยู
เดีย ซึ่งเป็ นบานเกิดของกษัตริยดาวิด ๕ เขา
พามา รียคู หมัน
้ ของเขาซึ่งตัง้ ทองอยูไปดวย
เพื่อไปจดทะเบียนสํามะโนครัวดวยกัน ๖ ใน
ระหวางที่พวกเขาอยูที่นัน
่ ก็ถึงกําหนดที่มา
รียจะคลอดลูก ๗ มา รียคลอดลูกเป็ นผูชาย
นางจึงเอาผา ออมพันเด็กทารกนัน
้ วางไวบน
รางหญา เพราะไมมีที่ไหนวางใหพวกเขาพัก
เลย
‡ออกคํา

ลูกา ๒:๒๒

สวรรคองคหนึ่งขององคเจาชีวิตมาปรากฏ
ตัวใหพวกเขาเห็น และรัศมีขององคเจาชีวิต
สองสวางลอม รอบพวกเขา พวกเขาตกใจ
กลัวมาก ๑๐ แตทูต สวรรคพูดวา “ไมตอง
กลัว เรามีขาวดีมาบอก เป็ นขาวที่จะทําให
ทุกคนยินดีราเริง ๑๑ เพราะวันนี้พระผช
ู วยให
รอดมาเกิดแลวที่เมืองของดา วิด พระองค
คือพระ คริสตองคเจาชีวิต ๑๒ สิ่งที่จะบอกให
เจารูวาเป็ นพระองคคือ เจาจะพบเด็กทารกที่
นอนอยูในรางหญาและมีผาออมหอตัวไว”
๑๓ ในทันใดนั น
้ ก็มีทูต สวรรคหมูใหญลงมา
จากสวรรค มารวมกับทูต สวรรคองคแรกนัน
้
และพากันรองสรรเสริญพระเจาวา
๑๔ “สรรเสริญพระเจาบนสวรรคสูงสุด
และขอใหคนที่พระเจาภูมิใจได รับสันติสุขใน
โลกนี้”
๑๕ เมื่อทูต สวรรคกลับสูสวรรคแลว
คน
เลีย
้ งแกะก็พูดกันวา “ไปเมืองเบธเล เฮมกัน
เถอะ จะไดไปดูสิ่งที่องคเจาชีวิตบอกกับพวก
เรา”
๑๖ พวกเขารีบไป และไดพบมา รียกับโย
เซฟพรอมกับเด็กทารกนอนอยูในราง หญา
๑๗ เมื่อเห็นเด็กทารกแลว
พวกเขาก็เลาให
คนที่อยูที่นัน
่ ฟั งวาทูต สวรรคพูดอะไรเกี่ยว
กับเด็กคน นี้ ๑๘ เมื่อพวกเขาไดยินอยางนัน
้
ก็ประหลาด ใจมาก ๑๙ แตมา รียก็เก็บเรื่อง นี้
ไวในใจและนึกถึงเรื่อง นี้อยูเส มอๆ ๒๐ เมื่อ
คนเลีย
้ งแกะกลับไปแลว พวกเขาก็ยกยอง
สรรเสริญพระเจาสําหรับสิ่งที่พวกเขาไดยิน
และไดเห็นมา
ซึ่งเกิดขึ้นจริงตามที่ทูต
สวรรคไดบอกไว
๒๑ เมื่อเด็กเกิดมาครบแปดวันก็ไดเขาพิธี
ขลิบ และไดช่ อ
ื วา “เยซู” ซึ่งเป็ นชื่อที่ทูต
สวรรคบอกมารียไวกอนที่จะตัง้ ทอง
ถวายเด็กน อยเยซูในวิหาร

คนเลี ้ยงแกะไดยินขาวเรื่องพระเยซู

๒๒ ตามกฎของโมเสสคนที่เพิ่งคลอดลูกจะ

๘ ที่ทุงหญานอกหมูบานมีคนเลีย
้ งแกะที่

มีเวลาสี่ สิบวันสําหรับชําระตัวใหสะอาดตาม

กําลังดูแลฝูงแกะอยูในตอนกลางคืน

๙ ทูต

*๑:๘๐

ฝ ายทารก … ยิ่งใหญกับเขา หรือแปลไดอีกอยางวา “ฝ ายทารกนัน
้ ก็ไดเจริญเติบโต
ขึ้นทัง้ ฝ ายรางกายและจิตใจ”
†๒:๑
‡๒:๑
¶๒:๑

จักรพรรดิ หรือซีซาร คือตําแหนงที่ใชเรียกผูปกครองอาณาจักรโรมัน
จักรพรรดิออกัสตัส ปกครองในปี กอนค.ศ. ๓๑-ค.ศ. ๑๔ หรือ ปี พ.ศ. ๕๑๒-๕๕๗

จดทะเบียนสํามะโนครัว หมายถึงการนับประชาชนทัง้ หมดและสิ่งของที่พวกเขาเป็ น
เจาของ
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หลักศาสนา *เมื่อครบกําหนดนี้แลว พวกเขา
ก็ไดพาพระ เยซูไปที่เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อ
ถวายพระ เยซูใหกับองคเจาชีวิต †๒๓ เพราะ
กฎขององคเจาชีวิตบอกวา “ถาลูกคนแรก
เป็ นผูชาย
จะตองยกเด็กคนนัน
้ ใหองคเจา
ชีวิต” ‡๒๔ แลวพวกเขาถวายเครื่องบูชาตาม
กฎขององคเจาชีวิตคือ นกเขาสองตัวหรือ
นกพิราบหนุมสองตัว ¶
สิเมโอนเห็นพระเยซู
๒๕ มีชายคนหนึ่ งชื่อสิ

เม โอนอาศัยอยู
ในเมืองเยรูซาเล็ม
เขาเป็ นคนที่ทําตามใจ
พระเจาและเครงศาสนา
เขาเฝ ารอคอยวา
เมื่อไรพระเจาจะมาชวย เหลือชาวอิสราเอล
์ ็อยูกับเขา ๒๖ พระองค
พระ วิญญาณบริสุทธิก
บอกเขาวา เขาจะไดเห็นพระ คริสตขององค
เจาชีวิตกอนที่เขาจะตาย ๒๗ พระ วิญญาณ
์ าเขามาที่วิหารในวันเดียวกับที่มา
บริสุทธิพ
รียและโย เซฟพาลูกน อยเยซูมาทําพิธีตางๆ
ตามกฏที่โมเสสสัง่ ใหทํากับเด็กแรกเกิด ๒๘ สิ
เม โอนก็อุมทารกน อยไวในออมแขน แลว
สรรเสริญพระเจาวา
๒๙ “ขาแตองคเจาชีวิต
ตอน นี้ขอใหปลด
ปลอยทาสคน
นี้ใหไปเป็ นสุขไดแลว
ตามที่พระองคไดบอกไว
๓๐ เพราะดวงตาของขาพเจาไดเห็นความ
รอด §
๓๑ ที่พระองคเตรียมไวแลวใหชนชาติทง
ั้
หลายไดเห็น
๓๒ พระองคเป็ นแสง สวางที่สองใหกับคนที่ไม
ใชยิวเห็นทางของพระองค
และนํ าเกียรติอันยิ่ง
ใหญมาใหกับคนของ
พระองค”
๓๓ โยเซฟกับมารียงุนงงมากที่สิ เมโอนพูด
อยางนัน
้ เกี่ยวกับทารกน อย ๓๔ แลวสิ เม โอน
อวยพรพวกเขา และพูดกับนางมารียแมของ
ทารกน อยวา “พระเจากําหนดไวแลววาเด็ก
*๒:๒๒
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คน นี้จะเป็ นเหตุใหคนอิสราเอลมากมายตอง
ลม ลงหรือลุก ขึ้น เด็กคน นี้จะเป็ นสัญญาณ
เตือนจากพระเจาใหรูถึงความ ตองการของ
พระองค แตคนจํานวนมากจะตอ ตานเขา
๓๕ สิ่ง นี้ เลยเปิ ดโปงความ คิดในใจของคน
พวกนี้ เรื่องนี้จะทําใหคุณทุกขใจมากเหมือน
มีดาบทิ่มเขาไปในใจของคุณ”
อันนาเห็นพระเยซู
๓๖ อันนาซึ่งเป็ นผู พูด แทน พระเจาคนหนึ่ ง

เป็ นลูกสาวของฟานู เอลจากเผาอาเชอร นาง
แกมากแลว หลังจากอยูกินกับสามีไดเพียง
เจ็ดปี ๓๗ สามีก็ตาย และนางก็อยูเป็ นมายมา
จนถึงอายุแปด สิบ สี่ปี นางไมเคยออกไปจาก
วิหารเลย นางนมัสการพระเจาทัง้ วันทัง้ คืน
ดวยการอธิษฐานและถือศีลอดอาหาร ๓๘ นาง
ไดเขามาหาพวกเขา เริ่มสรรเสริญพระเจา
และเลาเรื่องเด็กทารกคน นี้ใหกับทุกคนที่รอ
คอยเวลาที่เมืองเยรูซาเล็มจะได รับการปลด
ปลอยใหเป็ นอิสระ
โยเซฟและมารียกลับบาน
๓๙ เมื่อพวกเขาทําทุกอยางตามกฎของ

องคเจาชีวิตแลว
พวกเขาก็เดินทางกลับ
ไปเมืองนา ซา เร็ธในแควนกา ลิ ลี ๔๐ แลว
เด็กน อยก็ไดเติบโต มีรางกายสมบูรณแข็ง
แรง มีความ เฉลียวฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆและ
พระเจาอวยพรเขา
ตอนพระเยซูเป็ นเด็ก
๔๑ ทุกๆปี

พอแมของพระ เยซูจะไปเมือง
เยรูซาเล็มเพื่อรวมฉลองเทศกาลวันปลด
ปลอย ๔๒ เมื่อพระ เยซูอายุสิบ สองปี พวก
เขาไดไปรวมฉลองเทศกาลเหมือนทุกปี
๔๓ เมื่อหมดเทศกาลแลว พวกเขาก็เดินทาง
กลับบาน
แตเด็กน อยเยซูยังอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม โดยที่พอกับแมไมรู ๔๔ เพราะคิด

สะอาดตามหลักศาสนา กฎของโมเสสบอกใหผู หญิงชาวยิวทุกคนที่คลอดลูกไดสี่

์ ี่วิหาร อางจากหนังสือเลวีนิติ ๑๒:๒๘
สิบวันแลว จะตองทําพิธีชําระตัวใหบริสุทธิท
†๒:๒๒

ขอ นี้แปลไดอีกอยางหนึ่งวา “เมื่อถึงเวลาที่มา รียและโย เซฟจะตองทําตามกฎของ
โมเสสเกี่ยวกับการชําระตัวของแมที่เพิ่งคลอดลูก”
‡๒:๒๓ ถาลูกคนแรก … องคเจาชีวิต อางจากหนั งสือ อพยพ ๑๓:๒
¶๒:๒๔ อางจากหนั งสือ เลวีนิติ ๑๒:๘
§๒:๓๐

ความรอด เป็ นชื่อของพระเยซู แปลวา “พระยาหเวหชวยใหรอด”

ลูกา ๒:๔๕
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วาพระองคอยูกับกลุมคนที่เดินทางมาดวย
กัน เมื่อผานไปหนึ่งวันแลว พวกเขาเริ่มหา
เด็กน อยเยซูในกลุมญาติพี่ น องและเพื่อนฝูง
๔๕ แตก็หาไมพบ
จึงกลับไปตามหาในเมือง
เยรูซาเล็ม ๔๖ สามวันตอ มาพวก เขาก็มา
พบพระ เยซูกําลังนัง่ อยูกับพวกครูสอนกฎ
ปฏิบัติในวิหาร พระองคกําลังตัง้ คําถามกับ
พวกเขาอยู ๔๗ คนที่ไดยินพระองคพูด ก็
ทึ่งในความ เขาใจและคํา ตอบของพระองค
๔๘ เมื่อพอแมเห็นพระองคก็แปลกใจ แมของ
พระองคก็พูดวา “ลูก ทําไมทํากับพอแม
อยาง นี้ พอแมเป็ นหวงแทบแย เที่ยวตาม
หาลูกไปจนทัว
่ ทุกที่” ๔๙ พระ เยซูก็ตอบวา
“ตามหาลูกทําไมครับ แมไมรูหรือครับวาลูก
๕๐ แตพวกเขาก็ไม
จะตองอยูในบานพอ”
เขาใจวาพระองคพูดเรื่องอะไร
๕๑ พระ เยซูกลับไปเมืองนา ซา เร็ธ และ
อยูในโอวาทของพอแม
แมของพระองคก็
เก็บเรื่องทัง้ หมด นี้ไวในใจ ๕๒ พระ เยซูเจริญ
เติบโตขึ้นทางดานสติ ปัญญาและรางกาย ทัง้
ยังเป็ นที่ช่ น
ื
ชอบของพระเจาและตอคนทัว
่
ไปมากขึ้น
คําสอนของยอหน
(มธ. ๓:๑-๑๒; มก. ๑:๑-๘; ยน. ๑:๑๙-๒๘)
๑ จักรพรรดิทิเบริอัส *ปกครองบานเมือง

๓ มาเป็ นเวลาสิบหาปี แลว

ขณะนัน
้ ปอ
นทัส ปี ลาต †เป็ นผู วาแควนยู เดีย เฮ โรด
‡ปกครองแควนกา ลิ ลี สวนฟี ลิป ¶น องชาย
ของเฮ โรด ปกครองแควนอิ ทู เรียกับแควน
ตรา โค นิ ติส และลี ซา เนีย สปกครองแควน
อาบี เลน ๒ ในชวงที่อัน นาสกับคา ยา ฟาส §
เป็ นนักบวชสูงสุด
พระเจาใหถอยคํากับ
ยอหน ลูกชายของเศคาริ ยาห ที่อาศัยอยูใน
ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
*๓:๑

ลูกา ๓:๑๓

๓ ยอหนจึงออกไปประกาศทัว
่ บริเวณลุม
แมน้ํ าจอรแดนวา “กลับ ตัวกลับ ใจเสีย ใหม
และเขาพิธี จุม นํ้ า แลวพระเจาจะยก โทษ
ความ ผิด บาปของพวกคุณ” ๔ เรื่อง นี้เป็ นไป
ตามที่ไดเขียนไวในหนังสือของอิส ยาหผู พูด
แทนพระเจา ที่วา
“มีคนหนึ่งรอง ตะโกนอยูในที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลงวา
เตรียมทางใหเรียบรอยสําหรับองคเจาชีวิต
ทําทางใหตรงสําหรับพระองค
๕ หุบเขาทุกแหงตองถมใหเต็ม
ภูเขาและเนินเขาทุกลูกตองดันใหราบ
ทางที่คดเคีย
้ วตองทําใหตรง
ทางที่ขรุขระตองปรับใหเรียบ
๖ แลวคนทัง
้ หลายจะไดเห็นความ รอดจาก
พระเจา” **
๗ ฝูง ชนมากมายหลัง
่ ไหลกันมาใหยอหน
ทําพิธจ
ี ุมนํ้ าให ยอหนตอวาพวกเขาวา “พวก
ชาติอสรพิษ มีใครเตือนเจาใหหลบ หนีจาก
๘ ทํา
การ ลงโทษที่พระเจากําลังจะสงมา
ตัวใหสมกับที่ไดกลับ ตัวกลับ ใจดวย อยา
แมแตจะคิดเลยวา ‘เราเป็ นลูกหลานของอับ
รา ฮัม’ เพราะพระเจาสามารถที่จะเสกกอน
หินเหลา นี้ใหเป็ นลูกหลานของอับ รา ฮัมก็ได
๙ พระองคไดเตรียมขวานไวพรอมแลว และ
ตนไมทุกตนที่ไมเกิดผลดี
จะถูกโคนและ
โยนทิง้ ลงในไฟ”
๑๐ คนจึงถามวา “แลวพวกเราจะตองทํายัง
ไง”
๑๑ เขาตอบวา “คนที่มีเสื้อสองตัวก็แบงตัว
หนึ่งใหกับคนที่ไมมีเสื้อใส และคนที่มีอาหาร
ก็ใหทําแบบเดียวกัน”
๑๒ เมื่อพวกคนเก็บภาษีมาเขาพิธี จุม นํ้ า
พวกเขาถามยอหนวา “อาจารย พวกเราจะ
ตองทํายังไง”
๑๓ ยอหนตอบวา “อยาเก็บภาษีเกินอัตรา”

จักรพรรดิทิเบริอัส ปกครองอาณาจักรโรมันในปี ค.ศ. ๑๔-๓๗ หรือ พ.ศ. ๕๕๗-๕๘๐
ปอนทัส ปี ลาต เป็ นผูวาแควนยูเดียในปี ค.ศ. ๒๖-๓๖ หรือ พ.ศ. ๕๖๙-๕๗๙
‡๓:๑ เฮโรด คือเฮโรด แอนติปาส เป็ นลูกของกษัตริยเฮโรดมหาราช เขาปกครองกาลิลีและ
เปเรียในชวง ๔ ปี กอนพระเยซูเกิดจนค.ศ ๓๙ หรือ พ.ศ. ๕๓๙-๕๘๒
¶๓:๑ ฟี ลิป เป็ นลูกชายของกษัตริยเฮโรดมหาราช ปกครองในปี กอน ค.ศ. ๔-ค.ศ. ๓๔ หรือ
พ.ศ. ๕๓๙-๕๗๗
§๓:๒ คายาฟาส โยเซฟ คายาฟาส เป็ นนั กบวชสูงสุดในปี ค.ศ. ๑๘-๓๖ หรือ พ.ศ. ๕๖๑-๕๗๙
†๓:๑

**๓:๖

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๐:๓-๕
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๑๔ พวกทหารบาง คนถามยอหนวา “แลว
พวกเราละจะตองทํายัง ไง” ยอหนตอบวา
“อยารีด ไถ หรือใส รายใคร และใหพอใจกับ
คาจางของตัวเอง”
๑๕ ทุกคนกําลังรอคอยใหพระ
คริสตมา
พวกเขาจึงสงสัยวา
ยอหนอาจจะเป็ นพระ
คริสตก็ได ๑๖ ยอหนจึงตอบทุกคนวา “ผม
ทําพิธี จุมใหกับพวก คุณดวยนํ้ า แตจะมีคนๆ
หนึ่งที่กําลังจะมา เขายิ่ง ใหญกวาผมอีก ตัว
ผมเองก็ยังไมดีพอแมแตจะแกเชือกรองเทา
ใหกับเขาเลย เขาจะมาทําพิธี จุมใหกับพวก
์ ละดวยไฟ
คุณดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิแ
๑๗ เขาถือพลัว
่ พรอมแลวที่จะแยกแกลบออก
จากขาว แลวทําความ สะอาดลาน ขาวดวย
การ เก็บ รวบรวมเมล็ดขาว สาลีไวในยุง ฉาง
ของเขา สวนแกลบก็เอาไปเผาดวยไฟที่ไมมี
วันดับ” ๑๘ ในขณะที่ประกาศขาวดี นี้ ยอหน
พูดอีกหลายอยาง เพื่อชักชวนใหคนพวก นี้
กลับตัวกลับใจเสียใหม

สาเหตุท่ง
ี านของยอหนสิ ้น
สุดลงในภายหลัง
๑๙ ยอหนตอวาเฮ โรดผูครองแควน

เพราะ
เขาไปเอานางเฮ โร เดีย สเมียของน องชายมา
เป็ นเมียตัว เอง และเพราะเขาทําเรื่องชัว
่ ราย
อื่นๆ ๒๐ เฮ โรดก็เลยทําชัว
่ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เรื่องคือจับยอหนขังคุก
ยอหนทําพิธีจุมใหพระเยซู
(มธ. ๓:๑๓-๑๗; มก. ๑:๙-๑๑)
๒๑ ในชวงที่ทุกคนมาเขาพิธี จุม นํ้ านั น
้

พระ
เยซูก็เขาพิธี จุม นํ้ าดวย เมื่อพระองคกําลัง
อธิษฐานอยูนัน
้
ทองฟ าก็เปิ ดออก ๒๒ พระ
์ ่ งึ มีรูป รางเหมือนนก พิราบ
วิญญาณบริสุทธิซ
ไดลงมาอยูกับพระองค จากนัน
้ มีเสียงหนึ่ง
ดังมาจากสวรรควา “ลูกเป็ นลูกที่รักของพอ
พอภูมิใจในตัวลูกมาก”
บรรพบุรุษของพระเยซู
(มธ. ๑:๑-๑๗)
๒๓ พระ

เยซูเริ่มงานของพระองคเมื่ออายุ
ไดประมาณสามสิบปี คนทัว
่ ไปคิดวาพระองค
เป็ นลูกของโยเซฟ
โยเซฟเป็ นลูกชายของเฮลี
๒๔ เฮลีเป็ นลูกชายของมัทธัต

ลูกา ๓:๓๓

มัทธัตเป็ นลูกชายของเลวี
เลวีเป็ นลูกชายของเมลคี
เมลคีเป็ นลูกชายของยันนาย
ยันนายเป็ นลูกชายของโยเซฟ
๒๕ โยเซฟเป็ นลูกชายของมัทธาธีอัส
มัทธาธีอัสเป็ นลูกชายของอาโมส
อาโมสเป็ นลูกชายของนาฮูม
นาฮูมเป็ นลูกชายของเอสลี
เอสลีเป็ นลูกชายของนักกาย
๒๖ นั กกายเป็ นลูกชายของมาอาท
มาอาทเป็ นลูกชายของมัทธาธีอัส
มัทธาธิอัสเป็ นลูกชายของเสเมอิน
เสเมอินเป็ นลูกชายของโยเสค
โยเสคเป็ นลูกชายของโยดา
๒๗ โยดาเป็ นลูกชายของโยอานั น
โยอานันเป็ นลูกชายของเรซา
เรซาเป็ นลูกชายของเศรุบบาเบล
เศรุบบาเบลเป็ นลูกชายของเชอัลทิเอล
เชอัลทิเอลเป็ นลูกชายของเนรี
๒๘ เนรีเป็ นลูกชายของเมลคี
เมลคีเป็ นลูกชายของอัดดี
อัดดีเป็ นลูกชายของโคสัม
โคสัมเป็ นลูกชายของเอลมาดัม
เอลมาดัมเป็ นลูกชายของเอร
๒๙ เอรเป็ นลูกชายของโยชูวา
โยชูวาเป็ นลูกชายของเอลีเยเซอร
เอลีเยเซอรเป็ นลูกชายของโยริม
โยริมเป็ นลูกชายของมัทธัต
มัทธัตเป็ นลูกชายของเลวี
๓๐ เลวีเป็ นลูกชายของสิเมโอน
สิเมโอนเป็ นลูกชายของยูดาห
ยูดาหเป็ นลูกชายของโยเซฟ
โยเซฟเป็ นลูกชายของโยนาม
โยนามเป็ นลูกชายของเอลียาคิม
๓๑ เอลียาคิมเป็ นลูกชายของเมเลอา
เมเลอาเป็ นลูกชายของเมนนา
เมนนาเป็ นลูกชายของมัทตะธา
มัทตะธาเป็ นลูกชายของนาธัน
นาธันเป็ นลูกชายของดาวิด
๓๒ ดาวิดเป็ นลูกชายของเจสซี
เจสซีเป็ นลูกชายของโอเบด
โอเบดเป็ นลูกชายของโบอาส
โบอาสเป็ นลูกชายของสัลโมน
สัลโมนเป็ นลูกชายของนาโชน
๓๓ นาโชนเป็ นลูกชายของอัมมีนาดับ
อัมมีนาดับเป็ นลูกชายของอัดมิน

ลูกา ๓:๓๔
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อัดมินเป็ นลูกชายของอารนี
อารนีเป็ นลูกชายของเฮสโรน
เฮสโรนเป็ นลูกชายของเปเรศ
เปเรศเป็ นลูกชายของยูดาห
๓๔ ยูดาหเป็ นลูกชายของยาโคบ
ยาโคบเป็ นลูกชายของอิสอัค
อิสอัคเป็ นลูกชายของอับราฮัม
อับราฮัมเป็ นลูกชายของเทราห
เทราหเป็ นลูกชายของนาโฮร
๓๕ นาโฮรเป็ นลูกชายของเสรุก
เสรุกเป็ นลูกชายของเรอู
เรอูเป็ นลูกชายของเปเลก
เปเลกเป็ นลูกชายของเอเบอร
เอเบอรเป็ นลูกชายของเชลาห
๓๖ เชลาหเป็ นลูกชายของไคนาน
ไคนานเป็ นลูกชายของอารฟาซัด
อารฟาซัดเป็ นลูกชายของเชม
เชมเป็ นลูกชายของโนอาห
โนอาหเป็ นลูกชายของลาเมค
๓๗ ลาเมคเป็ นลูกชายของเมธูเสลาห
เมธูเสลาหเป็ นลูกชายของเอโนค
เอโนคเป็ นลูกชายของยาเรด
ยาเรดเป็ นลูกชายของมาหะลาเลล
มาหะลาเลลเป็ นลูกชายของไคนาน
๓๘ ไคนานเป็ นลูกชายของเอโนช
เอโนชเป็ นลูกชายของเสท
เสทเป็ นลูกชายของอาดัม
และอาดัมเป็ นลูกชายของพระเจา
มารมาลองใจพระเยซู
(มธ. ๔:๑-๑๑; มก. ๑:๑๒-๑๓)
๑ พระ

๔ วิญญาณบริสุทธิ์

เยซูเต็มเปี่ ยมไปดวยพระ
พระองคกลับจาก
แมน้ํ าจอรแดน และพระวิญญาณนํ าพระองค
ไปในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง ๒ มาร ราย
มาลองใจพระองคถึงสี่ สิบวัน
ในชวงนัน
้
พระองคไมไดกินอะไรเลย เมื่อครบสี่ สิบวัน
แลว พระเยซูก็หิวจัด

*๔:๔

ลูกา ๔:๑๕

๓ มาร รายทาทายกับพระองควา “ถาเป็ น
ลูกพระเจา
ก็เสกหินกอน นี้ใหกลายเป็ น
ขนมปั งสิ”
๔ แตพระเยซูตอบวา “พระคัมภีร เขียนไว
วา
‘ชีวิตที่เที่ยง แทไมไดข้ น
ึ อยูกับขนมปั งเพียง
อยางเดียว’” *
๕ แลวมาร รายก็นําพระ เยซูข้ น
ึ ไปบนที่
สูง
แลวแสดงอาณาจักรทัง้ หมดในโลกให
พระองคเห็นในชัว
่ พริบ ตาเดียว ๖ มันพูดวา
“เราจะยกอํานาจและความ รุงเรืองทัง้ หมด นี้
ให เพราะมันถูกมอบใหกับเราแลว และเรา
อยากจะใหกับใครก็ใหได ๗ ถาทานกราบไหว
บูชาเรา แผนดินทัง้ หมดนี้ก็จะเป็ นของทาน”
๘ พระ เยซูตอบวา “พระ คัมภีรไดเขียนไว
วา
‘ใหกราบไหวบูชาองคเจาชีวิตพระเจาของเจา
และใหรับใชพระองคแตเพียงผูเดียว’” †
๙ แลวมาร
รายก็นําพระ เยซูไปที่เมือง
เยรูซาเล็ม ใหพระองคไปยืนบนจุดที่สูงที่สุด
ของวิหาร มันพูดวา “ถาทานเป็ นลูกพระเจา
จริงก็กระโดดลงไปเลย ๑๐ เพราะพระ คัมภีร
เขียนไววา
‘พระเจาจะสัง่ เหลาทูตสวรรคของพระองค
มาปกป องคุมครองทาน
๑๑ เหลาทูตสวรรคก็จะรับทานไว
เพื่อไมใหเทาของทานกระแทกหิน’” ‡
๑๒ แตพระเยซูตอบวา “พระคัมภีรยังบอก
อีกวา ‘อยาไดลองดีกับองคเจาชีวิตพระเจา
ของเจา’” ¶
๑๓ เมื่อมาร รายไดลองใจพระองคครบทุก
อยางแลว
มันก็จากไปเพื่อคอยหาโอกาส
เหมาะอีก

พระเยซูสอนฝูงชน
(มธ. ๔:๑๒-๑๗; มก. ๑:๑๔-๑๕)
๑๔ พระ เยซูกลับไปแควนกา

ลิ ลี พระองค
เต็มไปดวยฤทธิ ์ เดชของพระ วิญญาณ ชื่อ
เสียงของพระองคแพรกระจายไปทัว
่ แถบนัน
้
๑๕ พระองคสอนอยูตามที่ ประชุมตางๆ และ
ทุกคนตางยกยองพระองค

อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๘:๓
อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๑๓
‡๔:๑๑ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๙๑:๑๑-๑๒
¶๔:๑๒ อางมาจากหนั งสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๑๖
†๔:๘

ลูกา ๔:๑๖
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พระเยซูกลับบาน
(มธ. ๑๓:๕๓-๕๘; มก. ๖:๑-๖)
๑๖ แลวพระเยซูก็ไปเมืองนาซาเร็ธ

ซึ่งเป็ น
เมืองที่พระองคเติบโตมา เมื่อถึงวันหยุดทาง
ศาสนา พระองคก็ไปที่ ประชุมเหมือนที่ทํา
เป็ นประจํา พระองคยืนขึ้นเพื่ออานขอความ
จากพระคัมภีร ๑๗ พระองคไดรับมวนหนังสือ
มา เป็ นหนังสืออิส ยาหซ่ งึ เป็ นผู พูด แทน
พระเจาคนหนึ่ง แลวคลี่มวนหนังสือนัน
้ ออก
เพื่อหาขอความที่เขียนไววา
๑๘ “พระวิญญาณขององคเจาชีวิตอยูกับเรา
เพราะพระองคแตง ตัง้ ใหเราประกาศขาวดี
กับคนจน
พระองคสงเรามาบอกนักโทษวาจะไดเป็ น
อิสระ
บอกคนตาบอดวาจะมองเห็น บอกคนที่ถูก
กดขี่ขมเหงวาจะไดเป็ นอิสระ
๑๙ และบอกวาถึงเวลาแลวที่พระเจาจะมา
ชวยคนของพระองค” *
๒๐ จากนั น
้ พระองคมวนหนังสือสงคืน
ใหกับเจา หน าที่ผู ดูแล แลวนัง่ ลง แลวทุก
สายตาในที่นัน
้ ก็จองเขม็งมาที่พระองค
๒๑ พระองคเริ่มพูดกับพวกเขาวา “ในวัน นี้
เรื่องในพระ คัมภีรที่คุณเพิ่งไดยินเราอานไป
นัน
้ ไดเป็ นจริงแลว”
๒๒ ทุกคนก็ไดพูดเยินยอพระองค
และ
แปลก ใจในคํา พูดนา ทึ่งที่ออกมาจากปาก
พระองค พวกเขาถามกันวา “นี่ลูกโยเซฟไม
ใชหรือ”
๒๓ แลวพระองคพูดวา “พวกคุณจะตองยก
คําสุภาษิต นี้มาอางกับเราแน ที่วา ‘หมอเอย
รักษาตัว เองเสียกอนเถอะ’ แลวพวกคุณคง
อยากจะพูดวา ‘ทําเรื่องอัศจรรยที่นี่ในบาน
เมืองของเจา สิ อยางที่เราไดยินวาเจาทําที่
เมืองคาเปอรนาอุม’ ๒๔ แตเราจะบอกใหรูนะ
วา ไมมีผูพูดแทนพระเจาคนไหนที่ไดรับการ
ยอมรับในบาน เมืองของตัว เองหรอก ๒๕ ดู
อยางสมัยของเอลียาหสิ เมื่อเกิดฝนแลงเป็ น
เวลาถึงสามปี ครึ่ง จนเกิดความอดอยากไป
ทัว
่
มีแม มายมากมายในหมูชาวอิสราเอล
๒๖ แตพระเจาก็ไมไดสงเอลี ยาหไปหาแม มาย

ลูกา ๔:๓๘

ชาวอิสราเอลพวกนัน
้
แตกลับสงไปหาแม
มายคนหนึ่งที่ไมใชคนยิวที่เมืองศาเรฟั ทใน
เขตแดนไซ ดอน ๒๗ ก็เหมือนกับในสมัยของ
เอ ลี ชา †ที่เป็ นผู พูด แทน พระเจา มีคนเป็ น
โรคผิวหนังราย แรงมากมายในอิสราเอล แต
ไมมีใครได รับการชําระใหสะอาดเลย ยกเวน
แตคนที่ช่ อ
ื นา อา มานเพียงคนเดียว และเขา
เป็ นคนซีเรียไมใชคนยิว”
๒๘ เมื่อทุกคนที่อยูในที่ประชุมชาว
ยิว
ไดยินอยางนัน
้ ก็โกรธแคนมาก ๒๙ เขาลุกฮือ
กันขึ้น บังคับใหพระ เยซูออกไปนอกเมือง
ไปที่หน าผาบนเขาที่เมืองนัน
้ ตัง้ อยู หวังจะ
๓๐ แตพระองคก็ฝาวง
ผลักพระองคลงไป
ลอมของพวกเขาไปได
พระเยซูรักษาชายคนหนึ่ งที่ถูกผีสิง
(มก. ๑:๒๑-๒๘)
๓๑ พระเยซูไปเมืองคาเปอรนาอุมในแควน

กา ลิ ลี และพระองคสัง่ สอนประชาชนในวัน
๓๒ พวกเขาตางก็ท่ ง
หยุดทางศาสนา
ึ ในคํา
สอนของพระองค เพราะพระองคสอนอยาง
คนที่มีสิทธิ อํานาจ ๓๓ ในที่ ประชุมนัน
้ มีชาย
คนหนึ่งถูกผี ชัว
่ สิงอยูรองตะโกนวา ๓๔ “อยา
มายุงกับเราเยซูชาวนา ซา เร็ธ มายุงกับพวก
เราทําไม จะมาทําลายพวกเราหรือ เรารูนะ
์ ิทธิข
์ อง
วาทานเป็ นใคร ทานเป็ นพระผูศักดิส
พระเจา” ๓๕ พระ เยซูจึงดามันวา “หุบปาก
ออกมาซะเดี๋ยว นี้” แลวผี ชัว
่ ก็ทําใหชายคน
นัน
้ ลมลงตอ หน าคนทัง้ ปวง และมันก็ออก
จากรางไป ไมไดทําอันตรายอะไรเขาเลย
๓๖ ทุกคนประหลาดใจมาก พูดกันวา “นี่
เป็ นคําสอนแบบไหนกัน เขาสัง่ ผีชว
ั ่ ดวยฤทธิ ์
เดช แลวมันก็ออกไป” ๓๗ แลวขาวเกี่ยวกับ
พระเยซูก็แพรกระจายออกไปจนทัว
่ แถบนัน
้
พระเยซูรักษาแมยายซีโมน
(มธ. ๘:๑๔-๑๗; มก. ๑:๒๙-๓๔)
๓๘ พระ

เยซูออกจากที่ประชุมชาว ยิวและ
เขาไปในบานของซี โมน ‡แมยายของซี โมน
กําลังป วยมีไขสูงมาก พวกเขาขอรองใหพระ

*๔:๑๙

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖๑:๑-๒; ๕๘:๖

†๔:๒๗

เอลีชา เป็ นผูพูดแทนพระเจาคนหนึ่งที่มาแทนเอลียาห

‡๔:๓๘

ซีโมน เป็ นอีกชื่อหนึ่งของเปโตร

ลูกา ๔:๓๙
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เยซูชวยรักษานาง ๓๙ พระ เยซูจึงมายืนอยู
ขางนางและสัง่ ใหไขออกจากตัวนาง นางก็
หายไขทันที แลวลุกขึ้นมาดูแลรับ ใชพระ
เยซูกับศิษยของพระองค
พระเยซูรักษาคนอื่นๆมากมาย
๔๐ เมื่อดวงอาทิตยใกลจะตกดิน

มีชาว
บานจํานวนมากนํ าคนที่เจ็บ ไข ได ป วยดวย
โรคตางๆมาหาพระ เยซู
พระองควางมือ
รักษาพวกเขาจนหายหมด ๔๑ พวกผี ชัว
่ ก็
ออกจากคนเหลานัน
้ และรองวา “ทานเป็ น
พระ บุตรของพระเจา” แตพระองคก็หาม
พวกมันไมใหพูด เพราะพวกมันรูวาพระองค
เป็ นพระคริสต
พระเยซูไปเมืองอื่น
(มก. ๑:๓๕-๓๙)
๔๒ ตอนรุง

เชาพระองคไปในที่ที่เงียบสงบ
แตพวกชาว บานก็ออกตามหาพระองคจน
พบ และไมยอมใหพระองคไปจากพวกเขา
๔๓ แตพระองคพูดวา “เราจะตองไปประกาศ
ขาวดีเกี่ยว กับอาณาจักรของพระเจาใหกับ
เมืองอื่นๆดวย เพราะเราถูกสงมาใหทํางาน
นี้”
๔๔ แลวพระองคก็ประกาศสัง
่
สอนในที่
ประชุมหลายแหงในแควนยูเดีย
พระเยซูเลือกลูกศิษย
(มธ. ๔:๑๘-๒๒; มก. ๑:๑๖-๒๐)
๑ วันหนึ่ งเมื่อพระ

๕ ทะเลสาบเยนเนซาเรท มีคนเป็ นจํานวน

เยซูยืนอยูที่ริมฝั ่ ง

มากเบียด เสียดพระองค เพื่อฟั งคํา สอน
ของพระเจา ๒ พระองคเห็นเรือสองลําที่ชาว
ประมงจอดทิง้ ไวบนฝั ่ งเพื่อลางอวน ๓ พระ
เยซูจึงขึ้นไปบนเรือลําหนึ่งที่เป็ นของซี โมน
และขอใหเขาเอาเรือออกหางจากฝั ่ งเล็ก น อย
แลวพระองคก็นัง่ ลงสอนคนจากเรือลํานัน
้
๔ เมื่อพระองคสอนเสร็จแลวก็พูดกับซี โมน
วา “ออกไปที่น้ํ าลึกหนอย จะไดหยอนอวน
ลงจับปลา”
๕ แตซี โมนตอบวา “อาจารยครับ พวกเรา
ตรากตรําลากอวนกันมาทัง้ คืนแลว ก็ยังจับ
ไมไดอะไรเลย แตถาอาจารยบอกใหทํา ผม
ก็จะลองใหม” ๖ เมื่อพวกเขาทําตามที่พระ

ลูกา ๕:๑๗

เยซูบอก ก็จับปลาไดเยอะมากจนอวนเกือบ
๗ พวกเขาก็เลยตองสงสัญญาณเรียก
ขาด
เพื่อนรวมงานในเรืออีกลําหนึ่งใหมาชวย
ปรากฏวาพวกเขาไดปลามาเต็มสองลําเรือ
จนเรือเกือบจะจม
๘ เมื่อซี โมนเห็นอยางนั น
้ จึงกมลงกราบที่
เขาของพระ เยซูและพูดวา “อาจารย ไปให
หางจากผมเถิด เพราะผมมันคนบาป” ๙ ที่
พูดอยางนัน
้ เพราะตัวเขาและเพื่อนๆรูสึกตก
๑๐ ยาก อบ
ตะลึงที่จับปลาไดมากขนาดนัน
้
และยอหน ลูกชายของเศเบ ดีที่เป็ นเพื่อน
รวม งานกับซี โมนเองก็ตก ตะลึงเหมือนกัน
แลวพระ เยซูก็พูดกับซี โมนวา “ไมตองกลัว
ตอไปนี้คุณจะจับคนแทนปลา”
๑๑ เมื่อพวกเขาลากเรือมาถึงฝั ่ ง พวกเขาก็
ละทิง้ ทุกสิ่งทุกอยางแลวติดตามพระเยซูไป
พระเยซูรักษาคนโรคผิวหนั งรายแรง
(มธ. ๘:๑-๔; มก. ๑:๔๐-๔๕)
๑๒ เมื่อพระเยซูอยูในเมืองๆหนึ่ ง

มีชายคน
หนึ่งที่เป็ นโรคผิวหนังราย แรงทัว
่ ทัง้ ตัว เมื่อ
เขาเห็นพระ เยซู ก็มากม กราบออนวอนวา
“นายทาน ถาทานอยากชวย ทานก็ทําใหผม
หายได”
๑๓ พระ
เยซูจึงยื่นมือออกไปแตะตัวเขา
แลวพูดวา
“เราอยากชวย
หายจากโรค
เถิด” เขาก็หายจากโรคผิวหนังรายแรงทันที
๑๔ แลวพระ เยซูสัง
่ วา “อยาไปเลาใหใครฟั ง
แตไปใหนักบวชตรวจดู
และถวายเครื่อง
บูชาตามที่โมเสสสัง่ ไวใหคนที่หายจากโรค
ผิวหนังราย แรงตองทําเพื่อคนอื่นจะไดรูวา
คุณหายแลว”
๑๕ ถึงแมวาพระองคจะสัง
่ หามไมใหเขาพูด
แตขาวเกี่ยวกับพระองคก็ยิ่งแพร กระจาย
ออกไปมากขึ้น ดัง นัน
้ ชาว บานมากมายจึง
พากันมาฟั งพระองคสัง่ สอน และมารับการ
รักษาใหหายจากโรคตางๆ ๑๖ แตบอยครัง้ ที่
พระเยซูหลบไปที่สงบเงียบเพื่ออธิษฐาน
พระเยซูรักษาคนงอย
(มธ. ๙:๑-๘; มก. ๒:๑-๑๒)
๑๗ อยูมาวันหนึ่ งในขณะที่พระ

เยซูกําลัง
สอนอยู มีพวกฟา ริ สีและพวกครูสอนกฎ
ปฏิบัติที่เดิน ทางมาจากทุกหมูบานในแควน
กา ลิ ลี แควนยู เดีย และเมืองเยรูซาเล็มนัง่

ลูกา ๕:๑๘
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์ ํานาจ
อยูที่นัน
่ ดวย และองคเจาชีวิตใหฤทธิอ
กับพระ เยซูเพื่อจะรักษาโรคได ๑๘ มีบาง คน
หามคนเป็ นอัมพาตที่นอนอยูบนเปลมา และ
พยายามที่จะพาเขาเขาไปในบานเพื่อวางไว
ตอ หน าพระ เยซู ๑๙ แตก็ไมสําเร็จเพราะคน
แนนมาก พวกเขาจึงพากันขึ้นไปบนหลังคา
บาน รื้อหลังคาออกเป็ นชอง แลวหยอนชาย
ที่นอนบนเปลนัน
้ ลงไปกลางฝูง ชนตรง หน า
พระเยซู
๒๐ เมื่อพระ เยซูเห็นความ เชื่อของพวกเขา
พระองคก็พูดวา “เพื่อนเอย บาปของคุณได
รับการอภัยแลว”
๒๑ พวกครูสอนกฎ ปฏิบัติและพวกฟา ริ สีก็
คิดในใจวา “คน นี้เป็ นใครกัน บังอาจพูดจา
ดู หมิ่นพระเจา มีแตพระเจาเทานัน
้ ที่ใหอภัย
บาปได”
๒๒ แตพระเยซูรูถึงความคิดเหลานั น
้ ก็เลย
ตอบพวกเขาไปวา “ทําไมคุณถึงคิดอยางนัน
้
๒๓ ระหวางพูดวา ‘บาปของคุณไดรับการอภัย
แลว’ หรือพูดวา ‘ลุกขึ้นเดิน’ อยางไหนจะ
งายกวากัน ๒๔ แตเพื่อจะใหพวกคุณรูวา ใน
โลก นี้บุตรมนุษยมีสิทธิ อํานาจที่จะใหอภัย
บาปได”
แลวพระองคจึงพูดกับชายที่เป็ น
อัมพาตวา “เราขอสัง่ คุณใหลุกขึ้น เก็บเปล
แลวกลับบานไปเถอะ”
๒๕ ชายคนนั น
้ ก็ลุกขึ้นทันทีตอ
หน าคน
ทัง้ หมด
เขายกเปลที่เขาเคยนอนกลับไป
บานและสรรเสริญพระเจา ๒๖ คนทัง้ หลาย
ตางประหลาด ใจและพากันสรรเสริญพระเจา
พวกเขารูสึกเกรงกลัวและพากันพูดวา “วัน
นี้พวกเราไดเห็นสิ่งมหัศจรรยจริงๆ”

ลูกา ๖:๔

๓๑ พระ เยซูก็ตอบกลับไปวา “คนที่สบายดี
ไมตองการหมอ แตคนเจ็บป วยตองการหมอ
๓๒ เราไมไดมาเพื่อเรียกคนดี แตมาเพื่อเรียก
คนบาปใหกลับตัวกลับใจ”

พระเยซูตอบคําถามเกี่ยว
กับการอดอาหาร
(มธ. ๙:๑๔-๑๗; มก. ๒:๑๘-๒๒)
๓๓ พวกเขาพูดกับพระองควา

“ลูก ศิษย
ของยอหนถือศีลอด
อาหารและอธิษฐาน
บอยๆ ลูก ศิษยของพวกฟา ริ สีก็เหมือนกัน
แตทําไมลูก ศิษยของอาจารยถึงทัง้ กินทัง้ ดื่ม
อยูเรื่อย”
๓๔ พระ เยซูพูดกับเขาเหลานั น
้ วา “เพื่อน
เจา บาวจะอด อาหารตอนที่เลีย
้ งฉลองอยูกับ
เจา บาวไดหรือ ๓๕ แตเมื่อถึงวันนัน
้ ที่เจา บาว
ถูกพรากไปจากพวกเขา ในวันนัน
้ แหละพวก
เขาจะอดอาหาร”
๓๖ พระองคเลาเรื่องเปรียบ เทียบ นี้ ใหฟัง
“คงไมมีใครฉีกผาจากเสื้อใหมไปปะรูเสื้อ
เกาหรอก เพราะถาทําอยางนัน
้
เสื้อใหมก็
จะฉีกขาดและชิน
้ ผาใหมก็ไมเขากับเสื้อเกา
๓๗ แลวคงไมมีใครเอาเหลา
องุนใหมไปใส
ไวในถุงหนังเกาหรอก ถาทําอยางนัน
้ เหลา
องุนใหมจะทําใหถุงหนังนัน
้ แตก
เหลาก็
จะไหลออกมาหมด
และถุงหนังก็จะพังไป
ดวย ๓๘ แตเหลา องุนใหมตองใสในถุงหนัง
ใหม ๓๙ ไมมีใครที่ด่ ม
ื เหลา องุนเกาแลวยัง
อยากดื่มเหลา องุนใหมอีก เพราะเขาจะบอก
วา ‘เหลาองุนเกาดีกวา’”

พระเยซูเรียกเลวี
(มธ. ๙:๙-๑๓; มก. ๒:๑๓-๑๗)
๒๗ หลัง จากนั น
้ พระ เยซูก็เดินออกไป

และ
พบคนเก็บภาษี ชื่อเลวี นัง่ อยูที่ดานเก็บภาษี
พระเยซูพูดกับเขาวา “ตามเรามา” ๒๘ เลวีจึง
ทิง้ ทุกสิ่งทุกอยาง และตามพระองคไป
๒๙ แลวเลวีก็จัดงาน
เลีย
้ งใหญใหกับพระ
เยซูที่บานของเขา
มีพวกคนเก็บภาษีเป็ น
จํานวนมาก
และคนอื่นๆมารวมงานดวย
๓๐ พวกฟา ริ สีและพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติบน
กับลูก ศิษยของพระองควา “ทําไมพวกคุณ
ถึงกินและดื่มกับพวกคนเก็บภาษี และพวก
คนบาปแบบนี้”

ความคิดขัดแยงเรื่องวันหยุดทางศาสนา
(มธ. ๑๒:๑-๘; มก. ๒:๒๓-๒๘)
๑ ในวัน หยุด ทาง ศาสนาวันหนึ่ ง

๖ พระ เยซูกําลังเดินผานทุงขาว สาลี

ขณะที่
ลูก
ศิษยของพระองคไดเด็ดยอดรวง ขาวสาลีมา
ขยีเ้ ปลือกออกแลวกินกัน ๒ พวกฟา ริ สีบาง
คนจึงพูดวา “ทําไมพวกคุณถึงทําผิดกฎของ
วันหยุดทางศาสนา”
๓ พระ เยซูตอบวา
“พวกคุณไมเคยอาน
หรือวาดา วิดทําอะไรตอนที่เขากับลูก น อง
๔ เขาเขาไปในบานของ
ของเขาหิวโหย
พระเจา หยิบขนมปั งศักดิ ์ สิทธมากินซึ่งตาม
กฎแลวมีแตพวกนักบวชเทานัน
้ ที่กินได
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และยังสงใหกับลูก น องกินดวย” ๕ พระ เยซู
บอกพวกฟาริสีวา “บุตรมนุษยเป็ นนายเหนือ
วันหยุดทางศาสนา”
พระเยซูรักษาชายมือลีบ
ในวันหยุดทางศาสนา
(มธ. ๑๒:๙-๑๔; มก. ๓:๑-๖)
๖ ครัง
้ หนึ่งในวัน หยุด ทางศาสนา

พระเยซู
สัง่ สอนอยูในที่ ประชุมชาวยิว มีชายคนหนึ่ง
อยูที่นัน
่
มือขวาของเขาลีบ ๗ พวกครูสอน
กฎปฏิบัติและพวกฟาริ สีจับตาดูวา พระเยซู
จะรักษาใครหรือเปลา จะไดมีเรื่องกลาวหา
พระองค ๘ แตพระ เยซูรูวาพวกเขาคิดอะไร
อยู จึงพูด กับชายมือลีบวา “มายืนขางหน า
นี้สิ” เขาลุกขึ้นทําตาม ๙ พระ เยซูจึงพูดกับ
พวกเขาวา “ขอถามหนอย ตามกฎแลวใน
วัน หยุด ทาง ศาสนาควรจะทําดีหรือทําชัว
่
๑๐ พระ
ควรจะชวยชีวิตหรือทําลายชีวิต”
เยซูมองไปรอบๆพวกเขา แลวพูดกับชายมือ
ลีบวา “ยืดมือออกสิ” เขาก็ทําตาม แลวมือ
๑๑ พวกครูสอนกฎ
ของเขาก็หายเป็ นปกติ
ปฏิบัติกับพวกฟา ริ สีโกรธแคนมาก ก็เลย
ปรึกษากันวาจะจัดการกับพระเยซูอยางไรดี
พระเยซูเลือกศิษยเอกสิบสองคน
(มธ. ๑๐:๑-๔; มก. ๓:๑๓-๑๙)
๑๒ หลัง จากนั น
้ ไมนาน

พระ เยซูข้ น
ึ ไปบน
ภูเขาเพื่ออธิษฐาน
และพระองคอธิษฐาน
๑๓ พอถึงตอนเชา
ถึงพระเจาตลอดทัง้ คืน
พระองคเรียกพวกศิษยเขามาหา และเลือก
สิบสองคนออกมาเพื่อตัง้ ใหเป็ นศิษยเอก
๑๔ มีซีโมน ที่พระองคเรียกวา เปโตร
อันดรูวนองชายเปโตร
ยากอบ
ยอหน
ฟี ลิป
บารโธโลมิว
๑๕ มัทธิว
โธมัส
ยากอบลูกชายของอัลเฟอัส
ซีโมนผูมีใจจดจอกับพระเจา
๑๖ ยูดาสลูกของยากอบ
และยู ดาสอิส คาริ โอท ซึ่งเป็ นคนที่ตอ มาภาย
หลังไดหักหลังพระเยซู

ลูกา ๖:๒๕

พระเยซูส่ง
ั สอนและรักษาโรค
(มธ. ๔:๒๓-๒๕; ๕:๑-๑๒)
๑๗ พระ

เยซูลงมาจากภูเขากับพวกศิษย
เอกเหลานัน
้ เมื่อมาถึงที่ราบแหงหนึ่ง ก็ได
พบกับลูก ศิษยอีกมากมายที่มาจากทัว
่ แควน
ยู เดีย เมืองเยรูซาเล็ม และจากชายฝั ่ งทะเล
ในเขตเมืองไทระและเมืองไซ ดอน ๑๘ พวก
เขาเดิน ทางมาเพื่อฟั งพระองคสอนและเพื่อ
ใหพระองครักษาโรคให คนที่ทน ทุกขเพราะ
ถูกผี ชัว
่ เขา สิงก็ได รับการ รักษาดวย ๑๙ ทุก
คนพยายามจะแตะ ตองตัวพระองค เพราะ
์ ี่แผออกมาจากพระองคนัน
ฤทธิท
้ รักษาพวก
เขาใหหายทุกคน
เกียรติและความอับอาย
(มธ. ๕:๑-๑๒)
๒๐ พระเยซูมองดูพวกลูกศิษยแลวก็พูดวา

“พวกคุณคนจนนี่ ถือวาเป็ นเกียรติจริงๆ
เพราะวาอาณาจักรของพระเจาเป็ นของคุณ
๒๑ พวกคุณที่อดอยากหิวโหยตอน นี้
ถือวา
เป็ นเกียรติจริงๆ
เพราะพระเจาจะทําใหคุณอิ่มหนํ าสําราญ
พวกคุณที่รองไหเสียใจ
ถือวาเป็ นเกียรติ
จริงๆ
เพราะพระเจาจะทําใหคุณหัวเราะอยางมี
ความสุข
๒๒ ใหถือวาเป็ นเกียรติจริงๆเมื่อคนเกลียด
คุณ ขับไลคุณ ดูถูกคุณและกลาว หาวาคุณ
เป็ นคนเลว เพราะคุณติดตามบุตรมนุษย
๒๓ ในวันนั น
้ ขอใหดีใจและกระโดดโลดเตน
ดวยความสุข เพราะพระเจาเก็บรางวัลอันยิ่ง
ใหญไวใหกับพวกคุณแลวที่สวรรค อยาลืม
วา แตกอนบรรพบุรุษของพวกเขาก็ทําแบบ
นี้กับพวกผูพูดแทนพระเจาเหมือนกัน
๒๔ น าอับอายจริงๆพวกคุณที่ร่า
ํ รวย
เพราะพวกคุณได รับความ สะดวก สบายจน
ครบแลว
๒๕ น าอับอายจริงๆพวกคุณที่อิ่ม หนํ า สําราญ
ตอนนี้
เพราะคุณจะอดอยาก
นาอับอายจริงๆพวกคุณที่กําลังหัวเราะใน
ตอนนี้
เพราะคุณจะตองเป็ นทุกขและรองไห

ลูกา ๖:๒๖

13

๒๖ น าอับอายจริงๆพวกคุณที่ทุกคนยกยอง
เยินยอ
เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาก็เคยยกยอง
เยินยอพวก ผู พูด แทน พระเจาจอมปลอม
*อยางนั น
้ มาแลวเหมือนกัน

รักศัตรูของคุณ
(มธ. ๕:๓๘-๔๘; ๗:๑๒)
๒๗ แตเราจะบอกพวกคุณที่กําลังฟั งอยู

วา

ใหรักศัตรูและทําดีกับคนที่เกลียดคุณ
แชงคุณ อธิษฐาน
๒๙ ถามีใครตบ
ใหกับคนที่โหดรายกับคุณ
แกมคุณขางหนึ่ง ก็หันอีกขางหนึ่งใหเขาตบ
ดวย ถามีใครแยงเสื้อ คลุมของคุณไป ก็ให
แถมเสื้อตัวขางในกับเขาไปดวย ๓๐ ถามีใคร
มาขออะไรจากคุณก็ใหเขาไป และถามีใคร
เอาของๆคุณไป ก็อยาทวงคืน ๓๑ ใหทํากับ
คนอื่นเหมือนกับที่คุณอยากใหคนอื่นทํากับ
คุณ ๓๒ ถาคุณรักแตเฉพาะคนที่รักคุณ มี
อะไรพิเศษตรงไหน เพราะคนบาปก็ยังรูจัก
รักคนที่รักพวกเขาเหมือนกัน ๓๓ ถาคุณดีกับ
เฉพาะคนที่ดีกับคุณเทานัน
้
มีอะไรพิเศษ
ตรงไหน เพราะแมแตคนบาปก็ทําอยางนัน
้
เหมือนกัน ๓๔ หากคุณใหยืมเฉพาะคนที่คุณ
หวังจะได รับคืนจากเขาเทานัน
้ มีอะไรพิเศษ
ตรงไหนหรือ เพราะแมแตคนบาปก็ยังใหคน
บาปยืมโดยหวังวาจะไดคืนทัง้ หมดเหมือน
กัน ๓๕ พวกคุณตองรักศัตรูของคุณ ทําดี
กับพวกเขาดวย และใหพวกเขายืมโดยไม
ตองหวังวาจะไดคืน แลวคุณจะได รับรางวัล
มากมาย และเป็ นลูกที่แทจริงของพระเจา
สูงสุด เพราะพระเจาดีกับคนเนรคุณและคน
ชัว
่ ๓๖ ขอใหคุณแสดงความเมตตาเหมือนกับ
ที่พระบิดาแสดงความเมตตา
๒๘ อวยพรใหกับคนที่สาป

มองดูตัว เอง
(มธ. ๗:๑-๕)
๓๗ อยาตัดสินคนอื่น

แลวพระเจาจะไม
ตัดสินคุณ อยาประณามคนอื่น แลวพระเจา
จะไมประณามคุณ ยก โทษใหคนอื่น แลว
พระเจาจะยกโทษใหคุณ ๓๘ ถาคุณใหคนอื่น
พระเจาก็จะใหกับคุณ พระองคจะใชถวยตวง
ที่อัดแนนจนลนออกมาเทลงบนตักของคุณ

ลูกา ๖:๔๙

สรุปแลวคุณทํากับคนอื่นแบบไหน คุณก็จะ
ไดรับผลแบบนัน
้ ”
๓๙ พระองคยังเลาเรื่องเปรียบ เทียบใหฟัง
อีกวา “คนตาบอดจะจูงคนตาบอดไดหรือ ทัง้
สองคนจะไมตกคูหรือ ๔๐ ลูก ศิษยจะเหนือ
ครูหรือ แตเมื่อเขาได รับการ อบรมครบถวน
แลว เขาก็จะเป็ นเหมือนกับครู
๔๑ ทําไมคุณถึงเห็นขีผ
้ งในตาของพี่ น อง
คุณ แตกลับมองไมเห็นไมซุงทัง้ ทอนในตา
ของตัวคุณเอง ๔๒ แลวคุณพูดกับพี่ น องออก
มาไดยัง ไงวา ‘เดี๋ยวผมจะเขี่ยขีผ
้ งในตาให
นะ’ ทัง้ ๆ ที่ซุงทัง้ ทอนในตาตัว เองก็ยังมอง
ไมเห็น ไอหน าซื่อ ใจคด เอาทอนซุงออกจาก
ตาของตัว เองกอน แลวจะไดมองเห็นชัดๆ
ตอนเขี่ยขีผ
้ งออกจากตาของพี่นอง
ผลไมสองชนิ ด
(มธ. ๗:๑๗-๒๐; ๑๒:๓๔-๓๕)
๔๓ ตนไมดีจะออกผลเลวๆไมได

และ
ตนไมเลวก็จะออกผลดีๆไมไดเหมือนกัน
๔๔ อยากรูวาตนอะไรก็ใหดูที่ผลของมัน คุณ
คงจะไมไปหาลูกมะเดื่อจากพุม
ไมหนาม
หรือลูกองุนจากกอหนามแน ๔๕ คนดีก็จะทํา
ดีเพราะจิตใจเต็มไปดวยสิ่งที่ดีๆ คนชัว
่ ก็จะ
ทําชัว
่ เพราะจิตใจเต็มไปดวยสิ่งชัว
่ ๆ ใจเต็ม
ไปดวยอะไรปากก็จะพูดสิ่งนัน
้
คนสองประเภท
(มธ. ๗:๒๔-๒๗)
๔๖ ในเมื่อคุณไมทําตามที่เราบอก

จะมา
เรียกเราวา องคเจาชีวิต องคเจาชีวิต ทําไม
๔๗ เราจะบอกใหรูวาคนที่มาหาเราและทํา
๔๘ ก็เปรียบเหมือน
ตามคํา สอนของเรานัน
้
คนสรางบาน ที่ขุดดินลงไปลึก และวาง
รากฐานไวบนหิน เมื่อนํ้ าทวม กระแสนํ้ าไหล
เชี่ยวมาพัดบาน บานก็ไมสัน
่ คลอน เพราะ
สรางไวอยางมัน
่ คง ๔๙ แตคนที่ไดฟัง แลวไม
ทําตาม
ก็เปรียบเหมือนกับคนที่สรางบาน
ไวบนดิน ไมมีรากฐาน เมื่อกระแสนํ้ าไหล
เชี่ยวมาพัดบาน บานก็พังราบคาบ เสีย หาย
ยับเยินทันที”

*๖:๒๖ พวกผู พูด แทนพระเจาจอมปลอม คือคนที่บอกวาเขาพูดเพื่อพระเจา แตจริงๆแลว
ไมไดพูดความจริงของพระเจา

ลูกา ๗:๑

พระเยซูรักษาทาสคนหนึ่ ง
(มธ. ๘:๕-๑๓; ยน. ๔:๔๓-๕๔)
๑ พอพระ

๗ แลว

เยซูสอนชาว บานที่มาฟั งเสร็จ
พระองคก็เขาไปยังเมืองคา เป อร
นา อุม ๒ มีทาสของนาย รอยทหารโรมันคน
หนึ่งป วยหนักใกลจะตาย นาย รอยคน นี้รัก
๓ เมื่อเขาไดยินเรื่องของ
ทาสของเขามาก
พระ เยซู เขาก็สงพวกผูนําอาวุโสชาว ยิวไป
ขอรองพระองค ใหมาชวยรักษาทาสของเขา
๔ เมื่อพวกผูนําอาวุโสมาพบพระ เยซูแลว ก็
ขอรองออนวอนพระองควา “อาจารย ชวย
นาย รอยคน นี้ดวยเถิด เขาเป็ นคนดีมาก
๕ เขารักคนของเราและสรางที่ ประชุมใหกับ
พวกเราดวย”
๖ พระ เยซูจึงไปกับพวกเขา และเมื่อใกล
จะถึงบานเขา นาย รอยก็สงพวกเพื่อนใหมา
บอกกับพระ เยซูวา “อาจารยครับ อยาตอง
ลําบากเลยครับ เพราะผมไมดีพอที่จะใหทาน
เขาไปในบานของผม ๗ ตัวผมเองจึงไมกลา
ที่จะมาพบอาจารย ขอแคอาจารยสัง่ เทานัน
้
ทาสของผมก็จะหายดี ๘ ที่ผมรูก็เพราะผม
เป็ นทหาร มีทัง้ หัวหน าที่สัง่ ผม และมีลูก
น องที่ตองเชื่อ ฟั งคํา สัง่ ผมดวย เมื่อผมสัง่ ให
‘ไป’ เขาก็ไป สัง่ ให ‘มา’ เขาก็มา แลวถาสัง่
ใหทาสของผม ‘ทําสิ่งนัน
้ สิ่งนี้’ เขาก็ทํา”
๙ เมื่อพระ เยซูไดยินแบบนั น
้
พระองคก็
แปลก ใจมาก
จึงหันไปพูดกับชาวบานที่
ติดตามพระองคมาวา “เราจะบอกใหรูวา ยัง
ไมเคยพบใครที่มีความเชื่อยิ่ง ใหญขนาด นี้
มากอนแมแตในอิสราเอลเองก็ตาม”
๑๐ เมื่อพวกเพื่อนของนาย รอยกลับไปถึง
บาน ก็พบวาทาสคนนัน
้ หายดีแลว
พระเยซูทําใหชายหน ุมคืนชีพ
๑๑ ตอ

มาพระ เยซูกับพวกศิษยไปเมืองนา
อิน และมีชาวบานมากมายติดตามไป ๑๒ เมื่อ
พระองคเดินมาใกลประตูเมือง
ก็สวนกับ
ขบวนแหศพของคนๆหนึ่ง เขาเป็ นลูกชาย
เพียงคนเดียวของหญิง มายคนหนึ่ง มีชาว
บานเป็ นจํานวนมากเดินมากับขบวนพรอม
กับหญิง มายคนนัน
้ ๑๓ เมื่อพระ เยซูเห็นนาง
*๗:๒๔
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ลูกา ๗:๒๖

ก็รูสึกสงสาร และพูดวา “อยารองไหเลย”
๑๔ แลวพระองคเดินเขาไปแตะโลงศพ พวก
คนที่หามโลงก็หยุด แลวพระองคพูดวา “พอ
หนุม เราสัง่ ใหลุกขึ้นมา” ๑๕ คนตายก็ลุกขึ้น
มานัง่ และเริ่มพูด พระเยซูจึงมอบชายคนนัน
้
ใหกับแมของเขา
๑๖ ชาว บานตางเกิดความ เกรงกลัวและ
สรรเสริญพระเจาวา “ผู พูด แทนพระเจาผู ยิ่ง
ใหญไดเกิดในหมูพวกเราแลว” และพูดวา
“พระเจามาชวยเหลือคนของพระองคแลว”
๑๗ แลวชื่อ เสียงของพระเยซู ก็ร่า
ํ ลือไปทัว
่
แควนยูเดียและบริเวณรอบๆนัน
้
ยอหนเกิดสงสัย
(มธ. ๑๑:๒-๑๙)
๑๘ มีศิษยคนหนึ่ งของยอหนคนทําพิธี

จุม
นํ้ าเลาเรื่อง นี้ใหยอหนฟั ง ยอหนจึงสัง่ ศิษย
สองคนของเขา ๑๙ ใหไปถามองคเจาชีวิตวา
“ทานคือคนๆนัน
้ ที่จะมา หรือพวกเราจะตอง
รออีกคนหนึ่ง”
๒๐ ศิษยสองคนนั น
้ ไปพบพระ เยซู และพูด
วา “ยอหนผูทําพิธี จุม นํ้ าสงพวกเรามาถาม
ทานวา ‘ทานคือคนๆนัน
้ ที่จะมา หรือพวกเรา
ยังตองรออีกคนหนึ่ง’”
๒๑ ในเวลานั น
้ พระ เยซูไดรักษาคนที่เจ็บ
ป วยดวยโรคตางๆใหหาย ขับ ไลผี ชัว
่ และ
ชวยใหคนตาบอดหลายคนมอง เห็น ๒๒ พระ
เยซูบอกกับสองคนนัน
้ วา
“ไปบอกยอหน
ถึงสิ่งที่คุณไดเห็นและไดยิน วาคนตาบอด
มองเห็น คนงอยเดินได คนเป็ นโรคผิวหนัง
ราย แรงก็หาย คนหู หนวกก็ไดยิน คนตาย
กลับฟื้ นคืนชีพ และคนจนก็ไดยินเรื่องขาวดี
๒๓ คนที่ไมทง
ิ้ เรา เพราะสิ่งที่เราทํา ก็เป็ นคน
ที่มีเกียรติจริงๆ”
๒๔ พอศิษยทง
ั ้ สองของยอหนกลับไปแลว
พระ เยซูก็พูดถึงยอหนใหชาว บานฟั งวา
“พวกคุณออกไปดูอะไรในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง ไปดูตน ออ *ลูตามลมหรือ ๒๕ ไมใชแน
แลวคุณออกไปดูอะไรละ ไปดูคนใสเสื้อผา
สวยหรูราคาแพงหรือ ไมใชหรอก เพราะ
คนที่ใสเสื้อผาสวยหรูราคาแพงนัน
้ อยูในวัง
๒๖ ถาอยางนั น
้ แลวคุณออกไปดูอะไรละ ออก

ตน ออ พระเยซูหมายความวายอหนไมไดออนแอเหมือนกับตน ออที่ไหวเอนไปตาม

ลูกา ๗:๒๗
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ไปดูผู พูด แทน พระเจาหรือ ใชแลว เราขอ
บอกใหรูวาเขาเป็ นยิ่งกวาผู พูด แทน พระเจา
เสียอีก ๒๗ เพราะเขาเป็ นคนที่พระ คัมภีร
เขียนถึงวา
‘ดูสิ เราจะสงผูสง ขาวของเรานํ าหน าทานไป
กอน
เขาจะไปเตรียมหนทางใหกับทาน’ *
๒๘ เราจะบอกใหรูวา ยอหนนั น
้ ยิ่ง ใหญกวา
ทุกๆคนที่เกิดมาจากผู หญิง แตคนที่สําคัญ
น อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจา ก็ยังยิ่ง
ใหญกวายอหนอีก”
๒๙ ทุกคนที่ไดยินพระ เยซูพูด รวม ทัง
้ คน
เก็บภาษีก็เชื่อวาทางของพระเจานัน
้ ถูก ตอง
เพราะพวกเขาเคยใหยอหนทําพิธี จุม นํ้ าให
๓๐ แตพวกฟา ริ สีและพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติ
ไมยอมรับทางที่พระเจามีสําหรับพวกเขา
เพราะพวกนี้ไมไดใหยอหนทําพิธีจุมนํ้ าให
๓๑ พระเยซูพูดตอ วา “เราจะเปรียบเทียบ
๓๒ พวกเขาเป็ น
คนในสมัย นี้กับอะไรดี
เหมือนเด็กๆที่นัง่ อยูที่ตลาดรองตะโกนใส
กันวา
‘พวกเราเป าปี่ ใหฟัง
แตพวกเธอก็ไมยอมเตนตาม
พวกเรารองเพลงเศรา
แตพวกเธอก็ไมยอมรองไห’
๓๓ เมื่อยอหนคนทําพิธี จุม นํ้ ามา เขาไมไดกิน
ขนมปั งหรือดื่มเหลาองุน พวกคุณก็วา ‘เขา
มีผีชัว
่ สิงอยู’ ๓๔ แตพอบุตรมนุษยมา ทัง้ กิน
และดื่ม พวกคุณก็หาวา ‘ดูไอหมอนัน
่ สิ ทัง้
ตะกละและขี้ เมา แถมยังเป็ นเพื่อนกับคน
เก็บภาษีและคนบาปอีกดวย’ ๓๕ แตอยางไร
ก็ตามสติ ปั ญญานัน
้ ถูกหรือผิด ก็ดูไดจากผล
ทัง้ หลายของมัน”
ฟาริสีคนหนึ่ งชื่อซีโมน
๓๖ มีฟา

ริ สีคนหนึ่งเชิญพระ เยซูมากิน
อาหารกับเขา
พระองคก็เลยมาที่บานของ
๓๗ มีผู
เขาและนัง่ เอนกายอยูที่โตะอาหาร
หญิงคนหนึ่งที่เป็ นที่รูกันไปทัว
่ ในเมืองนัน
้ วา
เป็ นคนบาป นางไดยินวาพระ เยซูกําลังกิน
อาหารอยูที่บานของฟา ริ สีคนนัน
้
นางก็ถือ
นํ้ าหอมในขวดสวย หรูมาดวย ๓๘ นางเขาไป
*๗:๒๗
†๗:๔๑

ลูกา ๗:๕๐

ยืนอยูขาง หลังใกลเทาของพระ เยซู แลว
รองไหจนเทาของพระองคเปี ยกชุมไปดวย
นํ้ าตา แลวเอาผมของนางเช็ด และกมลงจูบ
เทาของพระองค พรอมทัง้ เทนํ้ าหอมลงบน
เทาทัง้ สองขางของพระองค ๓๙ เมื่อฟาริ สีคน
ที่เชิญพระ เยซูเห็นก็คิดในใจวา “ถาชายคน
นี้เป็ นผู พูด แทน พระเจาจริง เขาจะตองรูวา
หญิงที่แตะตองตัวเขานี้เป็ นใคร
และเป็ น
หญิงประเภทไหน เขาจะตองรูวานางเป็ นคน
บาป”
๔๐ พระเยซูพูดวา “ซี โมน เราจะบอกอะไร
ใหนะ”
และซี โมนก็ตอบวา
“วามาเลยครับ
อาจารย”
๔๑ พระ เยซูพูดวา
“มีคนปลอยเงินกูคน
หนึ่ง มีลูก หนี้อยูสองคน คนหนึ่งเป็ นหนี้อยู
หา รอยเหรียญเงิน †และอีกคนหนึ่งเป็ นหนี้
อยูหาสิบเหรียญเงิน ๔๒ แตทัง้ สองไมมีเงินใช
หนี้ เจา หนี้ก็เลยยกหนี้ใหทัง้ สองคน คุณคิด
วาคนไหนจะรักเจาหนี้คนนี้มากกวากัน”
๔๓ ซี โมนตอบวา “คนแรกที่มีหนี้ มากกวา
ครับ”
พระองคก็ตอบวา “ถูกตอง”
๔๔ แลวพระ
เยซูหันไปมองหญิงคนนัน
้
และพูดกับซี โมนวา “เห็นหญิงคนนี้ไหม เรา
มาบานคุณ คุณก็ไมไดเอานํ้ ามาลางเทาเรา
แตเธอกลับใชน้ํ าตาลางเทาเรา และเอาผม
ของเธอเช็ดจนแหง ๔๕ คุณไมไดจูบตอนรับ
เรา แตเธอไมไดหยุดจูบเทาเราเลยตัง้ แตเขา
มา ๔๖ คุณไมไดเอานํ้ ามันใสหัวของเรา แต
๔๗ เราจะ
เธอเอานํ้ าหอมเทใสเทาของเรา
บอกใหรูวา ที่เธอแสดงความรักมากขนาด
นี้ ก็เพราะเธอได รับการยก โทษจากบาป
มากมายนัน
่ เอง สวนคนอื่นที่ได รับการ ยก
โทษน อย ก็มีความรักน อย”
๔๘ พระ เยซูพูดกับนางวา
“บาปของคุณ
ได รับการ ยก โทษแลว” คนที่นัง่ ดื่มกินกับ
พระองคก็พูดกันวา
๔๙ “คน นี้ คิดวาเขาเป็ นใครกัน ถึงไดเที่ยว
ยกโทษบาปใหใครตอใคร”
๕๐ พระเยซูพูดกับหญิงคนนี้ วา “ความเชื่อ
ของคุณทําใหคุณรอดแลว ไปเป็ นสุขเถิด”

อางมาจากหนังสือ มาลาคี ๓:๑

เหรียญเงิน อาจเป็ นเงินเหรียญของกรีก หนึ่งเหรียญสามารถเป็ นคาแรงงานคนงาน
ตอหนึ่งวัน

ลูกา ๘:๑
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กลุมที่ไปกับพระเยซู

๘

๑ ตอ

มาพระ เยซูเดิน ทางไปตามเมือง
และหมูบานตางๆ
เพื่อประกาศขาวดี
เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา พวกศิษยเอก
ทัง้ สิบ สองคนก็อยูกับพระองคดวย ๒ แลว
ยังมีพวกผู หญิงบาง คนติดตามมาดวย ที่
พระองคเคยขับผีชัว
่ และรักษาโรคตางๆให
คือ มา รียชาวมัก ดา ลาที่พระ เยซูเคยขับผี
ชัว
่ ทัง้ เจ็ดออกให ๓ นางโย อันนาเมียของ
คูซาผู จัดการทรัพยสินสวน ตัวของกษัตริยเฮ
โรด และนางสู สัน นากับผู หญิงคนอื่นๆที่ใช
ทรัพยสินสวน ตัวของพวกนางเองคอยชวย
เหลือพระ เยซูกับพวกศิษยเอกของพระองค
นัน
้
เรื่องชาวนาหวานเมล็ดพืช
(มธ. ๑๓:๑-๑๗; มก. ๔:๑-๑๒)
๔ มีชาวบานมากมายจากเมืองตางๆมาหา

พระ เยซู พระองคเลาเรื่องเปรียบ เทียบให
พวกเขาฟั งวา
๕ “มีชาวนาคนหนึ่ งออกไปหวานเมล็ด พืช
ขณะที่หวานอยูนัน
้
พืชบางเมล็ดตกตาม
ถนนหนทาง ถูกเหยียบยํ่า และถูกนกมาจิก
๖ บางเมล็ดก็ตกลงในดินที่ชัน
กิน
้ ลางเป็ น
หิน หลังจากที่งอกแลวก็เหี่ยวแหงไป เพราะ
รากตื้นจึงขาดความ ชุม ชื้น ๗ บางเมล็ดก็ตก
อยูในพงหนาม เมื่องอกขึ้นมาก็ถูกพงหนาม
ปกคลุมจนทําใหไมเจริญ เติบโต ๘ บางเมล็ด
ตกในที่ดินดี เมื่องอกขึ้นมาก็เกิดผลเป็ นรอย
เทาของที่หวานไว”
เมื่อพระองคเลาเสร็จ
แลว ก็พูดวา “ใครมีหู ก็ฟังไวใหดี”
๙ พวกศิษยถามพระองควา “เรื่องที่เลาให
ฟั งนี้ หมายถึงอะไรครับ”
๑๐ พระองคตอบวา
“มีแตพวกคุณเทา
นัน
้ ที่เราจะบอกใหรูถึงเรื่องความ
ลับของ
อาณาจักรของพระเจา แตสําหรับคนอื่น เรา
จะพูดเป็ นเรื่องเปรียบเทียบใหฟัง เพื่อวา
‘แมพวกเขามองดู
ก็จะไมเห็น
แมพวกเขาไดยิน
ก็จะไมเขาใจ’” *

ลูกา ๘:๒๐

พระเยซูอธิบายเรื่องเมล็ดพืช
(มธ. ๑๓:๑๘-๒๓; มก. ๔:๑๓-๒๐)
๑๑ นี่ คือความ

หมายของเรื่องเปรียบ เทียบ
นัน
้
“เมล็ดพืชก็คือถอยคําของพระเจา
๑๒ เมล็ด พืชที่ตกตามถนน หนทางก็คือ คน
ที่ไดยินถอยคําของพระเจา แตถูกมาร ราย
มาแยงเอาถอยคํานัน
้ ไปจากใจของเขา ทํา
ใหเขาไมเชื่อ ก็เลยไมรอด ๑๓ เมล็ด พืชที่
ตกในดินที่ชน
ั ้ ลางเป็ นหินก็คือ คนที่ไดยิน
ถอยคํา และรับไวทันทีดวยความดีใจแตมี
รากที่ไมลึก
จึงเหมือนคนที่เชื่อประเดี๋ยว
เดียว เมื่อเกิดความทุกข ยากในชีวิตก็เลิก
เชื่อ ๑๔ เมล็ด พืชที่ตกอยูกลางพงหนาม ก็คือ
คนที่ฟังถอยคําของพระเจาและรับไว
แต
เพราะความกังวล ใจ หรือการเห็นแกความ
รํ่ารวย หรือความสนุกสนานในชีวิต ทําใหไม
เกิดผล †๑๕ เมล็ด พืชที่ตกในดินดี ก็คือคนที่
มีจิตใจดีและซื่อสัตย เมื่อไดยินถอยคําของ
พระเจา ก็เก็บรักษาไว และเกิดผลมากดวย
ความมานะอดทน”
จุดตะเกียงซอนไวใตถัง
(มก. ๔:๒๑-๒๕)
๑๖ “คงไมมีใครจุดตะเกียงแลวเอาถังมา

ครอบไวหรือวางไวใตเตียงหรอก
แตเขา
จะวางไวบนเชิง ตะเกียง จะไดสองสวางให
กับคนที่เขามาในบาน ๑๗ ทุกอยางที่ซอนไว
เดี๋ยว นี้ ก็จะถูกคนพบ ทุกอยางที่เป็ นความ
ลับเดี๋ยว นี้ ก็จะถูกเปิ ด เผย ๑๘ ถาอยางนัน
้
ระวังใหดีวาคุณจะเป็ นผูฟังแบบไหน คนที่
เขาใจดีอยูแลว ก็จะเขาใจมากยิ่งขึ้น สวน
คนที่ไมเขาใจแลวยังไมสนใจฟั งอีก แมแต
เรื่องที่เขาคิดวาเขาใจก็จะหายไปดวย”
ครอบครัวที่แทจริงของพระ
เยซูคือคนที่ติดตามพระองค
(มธ. ๑๒:๔๖-๕๐; มก. ๓:๓๑-๓๕)
๑๙ เมื่อแมกับน องๆของพระ

เยซูมาหา ก็
เขาไปไมถึงพระองคเพราะคนแนนมาก ๒๐ มี

*๘:๑๐

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖:๙

†๘:๑๔

ไมเกิดผล หมายถึงไมไดทําในสิ่งที่พระเจาตองการใหคนของพระองคทํา

ลูกา ๘:๒๑
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คนมาบอกพระ เยซูวา “อาจารย แมกับพวก
น องๆของอาจารย มายืนรอพบอาจารยอยู
ดานนอกครับ”
๒๑ พระองคตอบไปวา “แมและน องๆของ
เราก็คือคนเหลานัน
้ ที่ฟังถอยคําของพระเจา
แลวทําตาม”
พระเยซูหามลมและคลื่น
(มธ. ๘:๒๓-๒๗; มก. ๔:๓๕-๔๑)
๒๒ วันหนึ่ งที่ทะเลสาบพระ

เยซูลงเรือ
พรอมกับพวกศิษย พระองคออกปากชวนวา
“พวกเราขามไปฝั ่ งโน นกันเถอะ” พวกเขา
จึงออกเรือ ๒๓ ขณะที่เรือแลนไปพระ เยซูก็
นอน หลับ เกิดพายุใหญข้ น
ึ กลางทะเลสาบ
นํ้ าซัดเขาเรือจนเกือบจะจมอยูแลว ทุกคน
๒๔ พวกเขาจึงพากันไป
ตกอยูในอันตราย
ปลุกพระ เยซู ตะโกนวา “อาจารย อาจารย
พวกเรากําลังจะจมอยูแลว” พระองคก็ต่ น
ื
ขึ้นมา และสัง่ ลมและคลื่นใหสงบ พายุก็หยุด
ทุกอยางสงบนิ่ง ๒๕ แลวพระ เยซูพูดกับพวก
เขาวา “ความ เชื่อของพวกคุณหายไปไหน
หมด”
พวกเขาก็เกรงกลัวและประหลาด ใจ เขา
พูดกันวา “คน นี้เป็ นใครกัน แมแตลมและ
คลื่นก็ยังสัง่ ได และพวกมันก็เชื่อฟั งดวย”
ชายที่ถูกผี ช่ว
ั สิง
(มธ. ๘:๒๘-๓๔; มก. ๕:๑-๒๐)
๒๖ พวกเขาแลนเรือขามมาอีกฝั ่ งหนึ่ งของ

ทะเลสาบกา ลิ ลีถึงเขตแดนของชาวเก รา ซา
*๒๗ เมื่อพระ เยซูข้ น
ึ มาบนฝั ่ ง ก็เจอชายคน
หนึ่งที่มาจากเมืองนัน
้ เขาถูกผีชัว
่ สิงอยู เขา
แกผาและไมไดอยูบานมานานแลว
แตอยู
ตามอุโมงคฝังศพ ๒๘ เมื่อเขาเห็นพระเยซู ก็
ลม ลงตอ หน าพระองคและรอง ตะโกนสุด
เสียงวา “เยซู บุตรของพระเจาสูงสุด มายุง
กับขาทําไม ขอรองละอยาไดทรมานขาเลย”
๒๙ ที่มันพูดอยางนี้ ก็เพราะพระเยซูสัง
่ ใหมัน
ออกจากรางของชายคนนัน
้
มันชอบเขา สิง
ชายคน นี้อยูเรื่อย ขนาดเอาโซลามมือและ

ลูกา ๘:๔๑

เทาทัง้ สองขางและคุม ขังเอาไว
เขาก็ยัง
ทําลายโซตรวนเหลานัน
้ ได และผี ชัว
่ ก็บังคับ
ใหชายคนนี้เขาไปในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
๓๐ พระ เยซูถามมันวา “เอ็งชื่ออะไร” มัน
ตอบวา “ชื่อกอง” †ที่มันตอบอยางนี้ ก็เพราะ
มีพวกมันหลายตนสิงอยูในชายคนนี้
๓๑ พวกมันตางก็ออนวอนพระ
เยซูไมให
สงพวกมันไปลงนรกอเวจี ‡๓๒ มีหมูฝูงใหญ
ถูกปลอยใหหากินอยูตามไหลเขาแถวๆนัน
้
พวกผีชว
ั ่ จึงขอรองพระ เยซู ใหพวกมันเขา
ไปสิงอยูในหมูฝูงนัน
้ แทน พระ เยซูก็ยอม
๓๓ พวกมันจึงพากันออกจากรางชายคน
นี้
และเขาไปสิงหมูฝูงนัน
้ แทน หมูทัง้ ฝูงก็พา
กันวิ่งกรูกันจากไหลเขาสูงชันลงสูทะเลสาบ
จมนํ้ าตายหมด
๓๔ เมื่อคนเลีย
้ งหมูเห็นอยางนัน
้
ก็พากัน
วิ่งไปและเลาเรื่อง นี้ไปทัว
่ ทัง้ ในเมืองและใน
ชนบท ๓๕ ชาว บานก็แหกันออกมาดูวาเกิด
อะไรขึ้น พวกเขามาหาพระ เยซู และไดพบ
กับชายคนที่ผีชว
ั ่ ออกไปจากเขาแลว นัง่ อยูที่
เทาของพระ เยซู สวมเสื้อผาเรียบรอยและ
สงบ สติดี พวกเขาก็กลัวมาก ๓๖ สวนคนที่
เห็นเหตุการณก็เลาวาชายที่ถูกผี สิงคนนี้หาย
ไดยัง ไง ๓๗ ทุกคนที่อยูแถวๆนัน
้ ขอรองให
พระ เยซูไปจากเขตแดนของพวกเขา เพราะ
พวกเขากลัวกันมาก พระ เยซูก็เลยลงเรือ
๓๘ ชายคนที่เคยถูกผีชว
จากไป
ั ่ สิงขอตาม
พระองคไปดวย แตพระองคสงเขากลับบอก
วา ๓๙ “กลับบานไปเถอะ แลวไปเลาใหทุก
คนฟั งวาพระเจาไดทําอะไรใหกับคุณบาง”
ชายคนนัน
้ ก็กลับไป และเลาเรื่องทุกอยางที่
พระเยซูทําใหกับเขาไปทัว
่ ทัง้ เมือง
พระเยซูทําใหเด็กผูหญิงฟื ้ นและ
รักษาผูหญิงที่ตกเลือด
(มธ. ๙:๑๘-๒๖; มก. ๕:๒๑-๔๓)
๔๐ เมื่อพระ

เยซูกลับมาถึงกา ลิ ลี มีชาว
บานมาคอยตอนรับพระองคอยูที่นัน
่ ๔๑ ชาย
คนหนึ่งชื่อไย รัส เป็ นหัวหน าของที่ประชุม
ชาว ยิว เขาไดมากม กราบแทบเทาพระ
เยซู
ออนวอนพระองคใหไปบานของเขา

*๘:๒๖

เกราซา มัทธิว ๘:๒๘ เขียนวา กาดารา

†๘:๓๐

กอง หนึ่งกองของทหารโรมันในสมัยโบราณมีทหารประมาณสามพันถึงหกพันคน

‡๘:๓๑

นรกอเวจี เป็ นเหวหรือหลุมที่ลึกไมมีจุดสิน
้ สุด เป็ นที่ขังวิญญาณชัว
่

ลูกา ๘:๔๒

๔๒ เพราะลูกสาวคนเดียวของเขา

ที่มีอายุ
เพียงสิบ สองปี กําลังจะตาย ในระหวางทาง
ที่พระ เยซูไปนัน
้
ก็มีชาว บานเบียด เสียด
พระองครอบดาน ๔๓ ในกลุมคนนี้มีผูหญิงคน
หนึ่งที่ทนทุกข ทรมานมากเพราะตกเลือดมา
สิบ สองปี แลว นางเสียเงินเสียทองไปกับการ
รักษาจนหมด เนื้อหมดตัว แตก็ยังไมหาย
๔๔ นางจึงเขามาทางขาง หลังพระองค และ
แตะพูที่ชายเสื้อคลุมพระองค เลือดที่ไหลอยู
ก็หยุดทันที ๔๕ พระเยซูถามขึ้นวา “ใครแตะ
ตัวเรา” พวกเขาตางปฏิเสธ เป โตรพูดวา
“อาจารยครับ มีคนเบียด เสียดพระองคแนน
ไปหมด”
๔๖ แตพระองคก็พูดวา
“มีคนแตะตัวเรา
แน เพราะเรารูสึกวามีพลังแผ ซานออกจาก
ตัว” ๔๗ เมื่อหญิงคนนัน
้ เห็นวา นางหลบไม
พนแลว ก็ออกมากม กราบลงตอ หน าพระ
เยซู ดวยความ กลัวจนตัวสัน
่ ตอ หน าคนทัง้
หลาย นางอธิบายวา ทําไมนางถึงไปแตะ
ตองตัวพระองค
ซึ่งทําใหนางหายจากโรค
ทันที ๔๘ แลวพระ เยซูก็พูดกับหญิงคนนัน
้ วา
“ลูกเอย ความ เชื่อของคุณ ไดทําใหคุณหาย
แลว ไปเป็ นสุขเถิด”
๔๙ ขณะที่พระองคยังพูดอยูนัน
้ มีคนจาก
บานของไย รัสมาบอกเขาวา “ลูกสาวของ
ทานตายแลว ไมตองรบกวนอาจารยอีกตอ
ไปแลว”
๕๐ แตพระเยซูไดยินเรื่องนี้ ก็เลยพูดกับไย
รัสวา “ไมตองกลัว ขอใหเชื่อเทานัน
้ แลว
ลูกสาวของคุณจะหาย”
๕๑ เมื่อพระ เยซูไปถึงบานไย รัส พระองค
ไมอนุญาตใหใครเขาไปกับพระองคเลย นอก
จากเป โตร ยอหน ยาก อบ และพอ แมของ
เด็กเทานัน
้ ๕๒ คนทัง้ หลายตางพากันรองไห
ครํ่าครวญใหกับเด็กสาว
พระ เยซูพูดวา
“หยุดรองไหไดแลว เด็กคน นี้ยังไมตาย แค
นอนหลับเทานัน
้ ”
๕๓ พวกเขาหัวเราะเยาะพระองค
เพราะรู
วาเด็กคนนัน
้ ตายแลวจริงๆ ๕๔ ฝ ายพระ เยซู

*๙:๕
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ก็จับมือเด็กและเรียกเธอวา “หนูนอยจา ลุก
ขึ้นเถิด” ๕๕ แลววิญญาณของเธอก็กลับเขา
สูรางอีกครัง้ และเธอก็ลุกขึ้นมาทันที พระ
เยซูจึงบอกพวกเขาใหเอาอาหารมาใหเธอกิน
๕๖ พอ แมของเธอตางก็ประหลาด ใจมาก แต
พระองคสงั ่ หามไมใหเลาเรื่องนี้ใหใครฟั ง
พระเยซูสงศิษยเอกสิบสองคนออกไป
(มธ. ๑๐:๕-๑๕; มก. ๖:๗-๑๓)
๑ พระ

๙ มา แลวพระองคก็ใหพวกเขามีฤทธิแ์ ละ
เยซูเรียกศิษยเอกทัง้ สิบ สองคน

สิทธิ อํานาจเหนือผีชัว
่ ทัง้ หมด และรักษาโรค
๒ แลวพระองคก็สงพวกเขา
ภัยไขเจ็บได
ออกไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจา
และใหรักษาคนเจ็บ ป วย ๓ พระองคสัง่ วา
“ไมตองเอาอะไรติดตัวไปเลย ไม วาจะเป็ น
ไม เทา ถุง ยาม อาหาร เงินหรือเสื้อผาสํารอง
๔ เมื่อเขาไปอยูในบานหลังไหนแลว ก็ใหอยู
ที่นัน
่ ตลอดจนกวาจะออกจากเมืองนัน
้ ไป
๕ ถาเมืองไหนไมตอนรับ ก็ใหออกจากเมือง
นัน
้ ไป แลวสะบัดฝ ุนออกจากเทา *ดวย เพื่อ
เป็ นการเตือนพวกเขา”
๖ พวกเขาก็ไดไปประกาศ ขาวดี นี้ ทัว
่ ทุก
หมูบานและรักษาคนเจ็บป วยดวย
เฮโรดสับสนเรื่องพระเยซู
(มธ. ๑๔:๑-๑๒; มก. ๖:๑๔-๒๙)
๗ เมื่อเฮโรด

ผู ปกครองแควนกาลิ ลี ไดยิน
เรื่องตางๆที่เกิดขึ้นนี้ ก็มึนงงสงสัย เพราะมี
คนบอกเขาวาพระ เยซู “เป็ นยอหนที่ฟ้ ื นขึ้น
จากความตาย” ๘ บางคนก็บอกวา “เป็ นเอลี
ยาหที่มาปรากฏใหเห็น” แลวบาง คนก็บอก
วาเป็ น “ผูพูดแทนพระเจาคนหนึ่งจากสมัย
กอนที่ฟ้ ื นขึ้นมาใหม” ๙ แตเฮโรดพูดวา “เรา
ตัดหัวยอหนไปแลว แลวคน นี้ที่เราไดยินคน
พูดถึง เป็ นใครกันแน” พระองคก็เลยอยาก
จะเจอพระเยซู

สะบัดฝ ุนออกจากเทา หมายถึงพวกศิษยของพระเยซูจะไมคบคาสมาคมกับคนพวกนี้
เพราะไมยอมรับคําสอนของพระเจา คนพวกนี้จะตองถูกลงโทษ และพวกศิษยก็ไมตองรับผิด
ชอบเพราะไดเตือนพวกนี้แลว

ลูกา ๙:๑๐
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พระเยซูเลี ้ยงคนหาพันคน
(มธ. ๑๔:๑๓-๒๑; มก.
๖:๓๐-๔๔; ยน. ๖:๑-๑๔)
๑๐ เมื่อพวกศิษยเอกกลับมา

ก็เลาเรื่องทุก
อยางที่พวกเขาไดทําและสอน
ใหกับพระ
เยซูฟัง แลวพระองคจึงพาพวกเขาปลีกตัว
ออกไปที่เมืองเบธไซดา ๑๑ เมื่อพวกชาวบาน
รูเขา ก็ตามพระองคไป พระองคก็ตอนรับ
พวกเขา
พรอมกับเลาเรื่องอาณาจักรของ
พระเจาใหฟัง และยังไดรักษาคนที่เจ็บ ไข ได
ป วยดวย
๑๒ พอตกเย็น ศิษย เอกทัง
้ สิบ สองคนพา
กันมาหาพระ เยซู พูดวา “สงชาว บานพวก
นี้กลับไปเถอะ พวกเขาจะไดไปหาอาหารกิน
และหาที่พักตามหมูบานหรือไร นาใกลๆ นี้ใน
คืนนี้ เพราะที่นี่เปลี่ยวมาก”
๑๓ แตพระ เยซูกลับบอกวา “พวกคุณหา
อะไรมาเลีย
้ งพวกเขาสิ”
พวกศิษยตอบวา
“พวกเรามีแคขนมปั ง
หากอนกับปลาสองตัวเทานัน
้
ถาจะใหมี
อาหารพอก็ตองไปซื้อมาเลีย
้ งพวกเขาทุก
คน” ๑๔ ขณะนัน
้ มีผูชายอยูประมาณหา พัน
คน แลวพระเยซูก็พูดกับพวกศิษยวา “ถางัน
้
ไปบอกใหพวกเขานัง่ กันเป็ นกลุมๆ กลุมละ
ประมาณหาสิบคน”
๑๕ พวกเขาก็ไปทําตาม
ทุกคนนัง่ ลงเป็ น
กลุมๆ ๑๖ พระ เยซูหยิบขนมปั งหากอน และ
ปลาสองตัวขึ้นมา พรอมแหงนหน าขึ้นมอง
ทองฟ า ขอบคุณพระเจาสําหรับอาหาร แลว
หักขนมปั งสงใหกับพวกศิษย เพื่อเอาไปแบง
ใหกับทุกคน ๑๗ พวกชาว บานตางกินกันจน
อิ่ม และพวกศิษยก็เก็บเศษอาหารที่เหลือกิน
ไดอีกสิบสองเขงเต็มๆ
พระเยซูคือกษัตริยผูย่ง
ิ ใหญ
(มธ. ๑๖:๑๓-๑๙; มก. ๘:๒๗-๒๙)
๑๘ เมื่อพระ

เยซูอธิษฐานอยูคนเดียว พวก
ศิษยก็พากันมาหาพระองค พระองคจึงถาม
วา “ชาวบานพูดวาเราเป็ นใคร”
๑๙ พวกเขาตอบวา “บาง คนวาเป็ นยอหน
คนทําพิธี จุม นํ้ า บางคนก็วาเป็ นเอลี ยาห แต
*๙:๓๐

ลูกา ๙:๓๑

บาง คนวาเป็ นผู พูด แทน พระเจาคนหนึ่งใน
สมัยกอนที่ฟ้ ื นขึ้นมาใหม”
๒๐ พระองคจึงถามพวกเขาวา
“แลวพวก
คุณละวาเราเป็ นใคร”
เป โตรตอบวา “เป็ นกษัตริยผู ยิ่ง ใหญของ
พระเจา”
๒๑ พระ
เยซูเตือนพวกเขาวาอยาบอกให
ใครรู
พระเยซูบอกวาพระองคจะตองตาย
(มธ. ๑๖:๒๑-๒๘; มก. ๘:๓๑-๙:๑)
๒๒ พระองคพูดวา

“บุตรมนุษยจะตองทน
ทุกข ทรมานหลายอยาง พวกผูนําชาว ยิว
พวกหัวหน านักบวชและพวกครูสอนกฎ
ปฏิบัติก็จะไมยอมรับพระองค และพระองค
จะตองถูกฆา แตพระองคจะฟื้ นขึ้นมาใหม
ในวันที่สาม”
๒๓ แลวพระองคก็พูดกับทุกคนวา “ถาใคร
อยากจะติดตามเรา ตองเลิกตามใจตัว เอง
แลวแบกไม กางเขนของตัว เองตามเราทุกๆ
วัน ๒๔ คนที่อยากจะเอาตัวรอดจะไมรอด แต
คนที่ยอมสละตนเพื่อเราจะรอด ๒๕ มันจะได
กําไรตรงไหน ถาไดโลกทัง้ ใบ แตเสียตนไป
หรือถูกทําลายไป ๒๖ คนไหนที่อับอายที่จะ
ยอมรับเราและถอยคําของเรา บุตรมนุษยก็
จะอับอายที่จะรับคนนัน
้ ดวยเหมือนกันในวัน
ที่บุตรมนุษยเสด็จมาพรอมกับสงา ราศีของ
พระองค สงา ราศีของพระบิดา และของพวก
์ ิทธิ ์ ๒๗ แตเราจะบอกใหรู
ทูต สวรรคที่ศักดิส
วา มีบาง คนที่ยืนอยูที่นี่จะยังไมตายจนกวา
จะไดเห็นอาณาจักรของพระเจาเสียกอน”
โมเสส เอลียาหและพระเยซู
(มธ. ๑๗:๑-๘; มก. ๙:๒-๘)
๒๘ หลังจากนั น
้ ประมาณแปดวันพระองค

พาเปโตร ยอหน และยากอบขึ้นไปบนภูเขา
เพื่ออธิษฐาน ๒๙ ในขณะที่อธิษฐาน ใบหน า
ของพระองคก็เปลี่ยนไป
เสื้อผาพระองค
เปลี่ยนเป็ นสี ขาวเปลง ประกายแวววาว
๓๐ อยูๆก็มีชายสองคน คือโมเสสกับเอ ลี ยาห
*มาพูดคุยอยูกับพระองคที่นัน
๓๑ ทัง
่
้ สอง
เปลงรัศมีเจิด จา พวกเขากําลังพูดถึงการ

โมเสสกับเอลียาห คือผูนําสองคนที่สําคัญมากของชาวยิวในสมัยพระคัมภีรเดิม

ลูกา ๙:๓๒

ตายของพระ เยซูที่กําลังจะเกิดขึ้นในเมือง
เยรูซาเล็ม ๓๒ สวนเปโตรกับเพื่อนอีกสองคน
นัน
้ งวงมาก แตเมื่อพวกเขาตื่นเต็ม ที่ ก็เห็น
รัศมีอันเจิด จาของพระ เยซู และเห็นชาย
๓๓ เมื่อชายสอง
สองคนยืนอยูกับพระองค
คนนัน
้ กําลังจะไป เป โตรพูดกับพระ เยซูวา
“อาจารยครับ ดีจังเลยที่พวกเราอยูที่นี่ เรา
จะไดสรางเพิงขึ้นสามหลัง สําหรับพระองค
หนึ่งหลัง โมเสสหนึ่งหลัง และเอ ลี ยาหอีก
หนึ่งหลัง” แตเป โตรไมรูหรอกวาตัว เอง
กําลังพูดอะไรออกไป
๓๔ ขณะที่เป โตรกําลังพูดอยูนัน
้
ก็มีเมฆ
ลอยมาปกคลุมพวกเขาไว พวกเขากลัวมาก
๓๕ มีเสียงหนึ่ งดังออกมาจากเมฆวา “ทานผู
นี้คือลูกของเราที่เราเลือกไว ใหเชื่อฟั งทาน”
๓๖ เมื่อเสียงนั น
้ เงียบลง พวกเขาก็เห็นแต
พระ เยซูเทานัน
้
แลวพวกศิษยก็เก็บเรื่องที่
ไดเห็นนี้ไวในใจ ไมไดเลาใหใครฟั งเลยใน
ตอนนัน
้
พระเยซูรักษาเด็กผูชายที่มีผีช่ว
ั สิงอยู
(มธ. ๑๗:๑๔-๑๘; มก. ๙:๑๔-๒๗)
๓๗ วันตอ

มา
เมื่อพวกเขาเดินลงมา
จากภูเขา
ชาว บานกลุมใหญมาหาพระ
เยซู ๓๘ ชายคนหนึ่งในฝูง ชนนัน
้ รองขึ้นวา
“อาจารยครับ ชวยลูกผมดวย ผมมีลูกชาย
เพียงคนเดียวเทานัน
้ ๓๙ ผีชว
ั ่ ชอบเขาสิงเขา
เขาก็จะกรีดรองทันที บางครัง้ มันก็ทําใหเด็ก
ลมชัก ดิน
้ ชัก งอ นํ้ าลายฟูมปาก มันแทบจะ
ไมเคยออกจากตัวเขาเลย และชอบทําราย
เขาอยูเรื่อย ๔๐ ผมไดขอรองใหพวกศิษยของ
ทานขับมันออกไป แตพวกเขาก็ทําไมได”
๔๑ พระเยซูจึงตอบวา “พวกขาดความเชื่อ
และหัว ดื้อ เราจะตองอยูกับพวกคุณไปอีก
นานแคไหน เราจะตองอดทนกับพวกคุณไป
ถึงไหน พาลูกคุณมานี่ซิ”
๔๒ เมื่อเด็กนั น
้ กําลังเดินเขามา ผี ชัว
่ ก็ทํา
ใหเขาลม ลงชัก ดิน
้ ชัก งอกับพื้น พระ เยซู
ไดตวาดไลผี ชัว
่ นัน
้ ออกไป และรักษาเด็กคน
นัน
้
แลวสงคืนใหกับพอของเขา ๔๓ ทุกคน
ตางพากันประหลาด ใจมากถึงความยิ่ง ใหญ
ของพระเจา
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ลูกา ๙:๕๔

พระเยซูพูดถึงการตายของพระองค
(มธ. ๑๗:๒๒-๒๓; มก. ๙:๓๐-๓๒)
ในขณะที่ทุกคนกําลังประหลาด ใจกับสิ่งที่
พระ เยซูทํานัน
้
พระองคก็พูดกับพวกศิษย
วา ๔๔ “ตัง้ ใจฟั งใหดีในสิ่งที่เราจะบอก บุตร
มนุษย
จะตองถูกจับสงไปอยูในมือของ
มนุษย” ๔๕ แตพวกศิษยไมเขาใจวาพระองค
พูดถึงเรื่องอะไร เพราะความ หมายถูก ซอน
ไปจากใจของพวกเขา ก็เลยไมเขาใจ แตก็
ไมมีใครกลาถาม
คนที่สําคัญที่สุด
(มธ. ๑๘:๑-๕; มก. ๙:๓๓-๓๗)
๔๖ พวกเขาเริ่มเถียงกันวา

ในกลุมพวก
เขาใครจะไดเป็ นใหญที่สุด ๔๗ พระ เยซูรูวา
พวกเขาคิดอะไรอยูในใจ พระองคจึงพาเด็ก
คนหนึ่งมายืนอยูขางๆพระองค ๔๘ แลวพูด
กับพวกศิษยวา “คนที่ตอนรับเด็กเล็กอยาง
นี้เพราะเห็น แกเรา คนนัน
้ ก็ตอนรับเรา และ
คนที่ตอนรับเราก็ตอนรับพระองคผูสงเรามา
ดวย คนที่ต่าํ ตอยที่สุดในหมูพวกคุณนัน
่ ละ
คือคนที่สําคัญที่สุด”
คนที่ไมไดตอตานคุณก็อยูฝายคุณ
(มก. ๙:๓๘-๔๐)
๔๙ ยอหนพูดวา

“อาจารยครับ พวกเรา
เห็นชายคนหนึ่งขับผี
ชัว
่ ออกโดยอางชื่อ
ของอาจารย พวกเราก็เลยพยายามหามเขา
เพราะเขาไมใชพวกเรา”
๕๐ พระ เยซูพูดกับยอหนวา “อยาไปหาม
เขาเลย เพราะคนที่ไมไดตอ ตานคุณก็เป็ น
พวกคุณอยูแลว”
หมูบานของชาวสะมาเรีย
๕๑ เมื่อใกลถึงเวลาที่พระ

เยซูจะถูกรับ ขึ้น
ไปบนสวรรค พระองคตัดสิน ใจแนว แนที่จะ
๕๒ พระองคจึงสงศิษย
ไปเมืองเยรูซาเล็ม
บางคนลวง หน าไปกอน พวกเขาเขาไปที่
หมูบานของชาว สะ มา เรีย เพื่อจัด เตรียมสิ่ง
๕๓ แตคนที่
ตางๆใหพรอมสําหรับพระองค
นัน
่ ไมตอนรับพระองค เพราะพวกเขาเห็นวา
พระองคตงั ้ ใจจะไปเมืองเยรูซาเล็ม ๕๔ เมื่อ

ลูกา ๙:๕๕
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ยาก อบและยอหน ศิษยของพระองคเห็น
อยางนัน
้ ก็พูดขึ้นวา “อาจารย จะใหเราสัง่
ไฟจากสวรรคลงมาเผาผลาญคนพวกนี้ใหสิน
้
ซากไปเลยดีไหมครับ” *
๕๕ แตพระ
เยซูหันมาตอวาพวกเขา
†๕๖ แลวออกเดินทางตอไปยังหมูบานอื่น
จะติดตามพระเยซูตองทําอยางไร
(มธ. ๘:๑๙-๒๒)
๕๗ ขณะที่พวกเขากําลังเดินไปตามถนน

มี
ชายคนหนึ่งพูดกับพระเยซูวา “ไมวาอาจารย
จะไปที่ไหน ผมจะติดตามไปดวย”
๕๘ พระ เยซูจึงตอบไปวา “หมาจิง
้ จอกยังมี
โพรง นกยังมีรัง แตบุตรมนุษยไมมีแมแตที่
จะซุกหัวนอน”
๕๙ พระองคพูดกับอีกคนหนึ่ งวา “ตามเรา
มา” แตชายคนนัน
้ ตอบวา “ขออนุญาตไปฝั ง
ศพพอกอนนะครับ”
๖๐ พระเยซูจึงบอกวา “ปลอยใหคนตายฝั ง
คนตายกันเองเถอะ สวนคุณใหไปประกาศ
อาณาจักรของพระเจาเถอะ”
๖๑ ชายอีกคนหนึ่ งพูดวา
“ผมจะตาม
พระองคไปแน แตขอกลับไปรํ่า ลาคนที่บาน
กอนนะครับ”
๖๒ พระ เยซูจึงตอบวา “ถาคนที่จับคัน ไถ
แลวยังหวงหน าพะวงหลังอยู
คนนัน
้ ก็ไม
เหมาะสมกับอาณาจักรของพระเจา”
พระเยซูสงศิษยเจ็ดสิบสองคนออกไป

๑๐

๑ ตอ

มาพระ เยซูเลือกศิษยอีกเจ็ด
สิบ สองคน ‡แลวสงพวกเขาออก
ไปเป็ นคูๆลวง
หน าพระองคไปตามเมือง
และหมูบานตางๆที่พระองคกําลังจะไป

*๙:๕๔

ลูกา ๑๐:๑๓

๒ พระองคบอกพวกเขาวา

“พืช ผลที่จะให
เก็บ เกี่ยวนัน
้ มีมากมายแตคนงานมีนอย ดัง
นัน
้ ใหออนวอนขอองคเจาชีวิตผูเป็ นเจาของ
พืช ผล ใหสงคน งานมาชวยเก็บ เกี่ยวพืช ผล
ของพระองคดวย ๓ ไปเถอะ แตอยาลืมนะวา
เรากําลังสงพวกคุณออกไปเหมือนพวกลูก
แกะไปอยูทามกลางฝูงหมาป า ๔ ไมตองเอา
ถุงเงิน ถุงยาม หรือรองเทาติดตัวไป และไม
๕ เมื่อ
ตองหยุดทักทายใครในระหวางทาง
เขาบานไหนก็ใหอวยพรกอนวา ‘ขอใหบานนี้
อยูเย็นเป็ นสุข’ ๖ ถาบานนัน
้ มีคนที่รักความ
สงบสุขอยู พรนัน
้ ก็จะตกเป็ นของเขา แตถา
ไมมี พรนัน
้ ก็จะกลับมาอยูกับคุณอีก ๗ เมื่อ
อยูบานไหนก็ใหอยูบานนัน
้ ตลอด อยายาย
ไปยายมา เมื่อเขาเอาอะไรมาใหกินและดื่ม
ก็กินเลย เพราะคนงานก็สมควรจะได รับ
คา จาง ๘ เมื่อเขาไปในเมืองไหน เขาเลีย
้ ง
๙ รักษาคนที่ไมสบายใน
อะไรก็ใหกินสิ่งนัน
้
เมืองนัน
้
และบอกเขาวา ‘อาณาจักรของ
พระเจาใกลเขามาแลว’ ๑๐ แตถาเมืองไหน
ไมตอนรับคุณ ก็ใหไปยืนอยูที่ถนนแลวพูด
วา ๑๑ ‘แมแตฝุนในเมือง นี้ที่ติดเทาเรา เราก็
จะปั ดออกใหหมด’ ¶เพื่อเป็ นการเตือนพวก
คุณ แตใหรูเอาไววา ‘อาณาจักรของพระเจา
ใกลเขามาแลว’ ๑๒ เราจะบอกใหรูวา ในวัน
พิพากษา
โทษของเมืองนัน
้ จะรุนแรงกวา
โทษของเมืองโสโดมเสียอีก”
พระเยซูเตือนประชาชนที่ไมเชื่อ
(มธ. ๑๑:๒๐-๒๔)
๑๓ “น าละอายจริงๆเมืองโคราซินและเมือง

เบธ ไซ ดา §เพราะถาเรื่องอัศจรรยที่เกิดขึ้น
ในเมืองของเจานี้ไปเกิดที่เมืองไทระและ

ขอนี้ สําเนากรีกบางฉบับเพิ่มเติมวา “เหมือนกับที่เอลียาหเคยทํามา”

†๙:๕๕

ขอ นี้ สําเนากรีกบางฉบับจะเพิ่ม เติมวา “พระเยซูพูดวา ‘คุณไมรูหรือวาจิตวิญญาณ
แบบไหนที่เป็ นเจาของพวกคุณ ขอ ๕๖ บุตรมนุษยไมไดมาเพื่อทําลายจิตวิญญาณมนุษย แต
มาเพื่อชวยเหลือพวกเขา’”
‡๑๐:๑ เจ็ดสิบสองคน แตสําเนาเกาบางฉบับบอกวา เจ็ดสิบคน
¶๑๐:๑๑ ปั ดออกใหหมด หมาย ถึงพวกศิษยของพระ เยซูจะไมคบคาสมาคมกับคนพวก นี้
เพราะไมยอมรับคําสอนของพระเจา คนพวกนี้จะตองถูกลงโทษ และพวกศิษยก็ไมตองรับผิด
ชอบเพราะไดเตือนพวกนี้แลว
§๑๐:๑๓ เมืองโคราซินและเมืองเบธไซดา คือ เมืองที่อยูติดกับทะเลสาบกาลิ ลี เป็ นเมือง
ที่พระเยซูประกาศสัง่ สอนประชาชน

ลูกา ๑๐:๑๔

เมืองไซดอน *แลวละก็ คนที่นัน
่ ก็คงกลับ ตัว
กลับ ใจ ใสผากระสอบและเอาขี้ เถาโรยหัว
ไปนานแลว ๑๔ ในวันพิพากษานัน
้ โทษของ
เมือง นี้จะรุนแรงกวาโทษของเมืองไทระและ
เมืองไซ ดอนเสียอีก ๑๕ สวนเจา เมืองคา เป
อรนาอุม เจาคิดวา เจาจะถูกยกขึ้นสูงเทียม
ฟ าหรือ ไมมีทาง เจาจะตองถูกโยนลงไปใน
แดนคนตายตางหาก”
๑๖ แลวพระองคก็บอกกับศิษยวา
“คนที่
ยอมรับถอยคําของพวกคุณ ก็เทากับยอมรับ
เราดวย และคนที่ไมยอมรับพวก คุณ ก็เทา
กับไมยอมรับเราดวย แลวคนที่ไมยอมรับ
เรา ก็เทากับไมยอมรับพระเจาผู ที่สงเรามา
ดวย”
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ลูกา ๑๐:๓๐

บิดา เพราะนัน
้ แหละเป็ นไปตามความ พอใจ
ของพระองค”
๒๒ “พระ บิดาไดใหเรามีสิทธิ อํานาจเหนื อ
ทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีใครรูจักพระ บุตร นอก
จากพระบิดา และไมมีใครรูจักพระบิดา นอก
จากพระ บุตร และคนที่พระ บุตรเลือกที่จะ
บอกใหรูเกี่ยวกับพระบิดา”
๒๓ พระ เยซูหันมาพูดกับพวกศิษยเป็ นการ
สวน ตัววา “เป็ นเกียรติจริงๆสําหรับพวก
คุณที่ไดเห็นสิ่งเหลา นี้ ๒๔ เราจะบอกใหรูวา
มีพวก ผู พูด แทน พระเจา และพวกกษัตริย
อยากเห็นอยากไดยินสิ่งที่พวกคุณเห็นและ
ไดยินนี้
แตพวกเขาก็ไมไดเห็นและก็ไม
ไดยินดวย”
ชาวสะมาเรียใจดี

ศิษยเจ็ดสิบสองคนกลับมา
๑๗ ศิษยทง
ั ้ เจ็ด

สิบ สองคนกลับมารายงาน
พระ เยซูดวยความ ดีใจวา “อาจารยครับ
ตอนที่เราอางชื่อของอาจารย
แมแตพวก
ผีชัว
่ †ยังเชื่อ ฟั งเราเลย” ๑๘ พระ เยซูตอบ
วา “เราเห็นซาตานตกลงมาจากฟ าเหมือน
ฟ าแลบ ๑๙ เราใหอํานาจพวกคุณ ที่จะเหยียบ
ยํ่างูรายและแมงป อง และเราใหอํานาจเหนือ
ศัตรูทัง้ หมด
ไมมีอะไรทํารายพวกคุณได
๒๐ แตทง
ั ้ นี้ ทัง้ นัน
้ อยาดีใจเพราะพวกผีชว
ั ่ เชื่อ
ฟั งคุณ แตใหดีใจเพราะมีช่ อ
ื ของพวกคุณจด
ไวบนสวรรคแลว”
พระเยซูขอบคุณพระบิดา
(มธ. ๑๑:๒๕-๒๗; ๑๓:๑๖-๑๗)
๒๑ ในเวลานั น
้ พระเยซูเต็มไปดวยความสุข

ในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ พระองคพูดวา
“ลูกขอขอบคุณพระองคผูเป็ นเจาของฟ า
สวรรคและแผน ดิน โลก เพราะพระองคได
ปิ ดบังเรื่องเหลา นี้จากพวกที่มีการ ศึกษาและ
พวกเฉลียวฉลาด แตเปิ ด เผยใหกับคนที่ไร
เดียง สาเหมือนเด็กเล็กๆไดรู ใชแลว พระ
*๑๐:๑๓

๒๕ มีคนที่เกงกฎของโมเสสคนหนึ่ ง

ลุกขึ้น
ทดสอบพระ เยซู เขาถามวา “อาจารยครับ
ผมจะตองทํายัง ไงถึงจะมีชีวิตอยูกับพระเจา
ตลอดไป”
๒๖ พระ เยซูตอบวา “กฎเขียนไววาอะไร
แลวคุณตีความวายังไง”
๒๗ เขาก็ตอบวา “ใหรักองคเจาชีวิตพระเจา
ของคุณ ดวยสุดใจ สุดจิต สุดกําลัง และ
สุด ความ คิด ‡และใหรักเพื่อนบานเหมือนรัก
ตนเอง” ¶
๒๘ พระเยซูพูดวา “ถูก ตองแลว ไปทําตาม
นัน
้ เถอะ แลวจะมีชีวิตอยูกับพระเจาตลอด
ไป”
๒๙ แตเขาอยากจะอวดวา เขาทําถูกแลวที่
ถามคําถามอยาง นี้ §เขาจึงถามตอวา “แลว
ใครเป็ นเพื่อนบานของผมละครับ”
๓๐ พระ เยซูตอบวา
“มีชายคนหนึ่งเดิน
ทางจากเมืองเยรูซาเล็มไปเมืองเย ริ โค ใน
ระหวางทางเขาถูกโจรปลนและทําราย พวก
โจรถอดเอาเสื้อผาเขาไป
ทุบตีเขาแลวหนี
ไป ทิง้ เขาใหนอนบาด เจ็บปางตายอยูที่นัน
่

เมืองไทระและเมืองไซดอน เป็ นเมืองที่อยูในเลบานอนซึ่งมีประชาชนชัว
่ รายมาก

อาศัยอยู
†๑๐:๑๗

ผีช่ว
ั หมายถึง วิญญาณชัว
่ จากปี ศาจ
อางจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๖:๕
¶๑๐:๒๗ อางมาจากหนั งสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
‡๑๐:๒๗

§๑๐:๒๙

เขาทํา … อยางนี ้ หรือ อาจจะแปลไดอีกวา “เขาอยากจะแสดงใหคนเห็นวา เขาใช
ชีวิตอยางถูกตองตามทางของพระเจาแลว”

ลูกา ๑๐:๓๑
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๓๑ บังเอิญมีนักบวชคนหนึ่ งเดินผานมาทาง

นัน
้ พอดี แตพอเขาเห็นชายคนนัน
้ เขาก็หลีก
ขามไปเดินอีกฝั ่ งหนึ่ง ๓๒ ผู ชวยในวิหารคน
หนึ่งก็เหมือนกัน เมื่อเดินมาพบชายคนนัน
้
เขาก็หลีกเดินขามไปอีกฝั ่ งหนึ่งของถนน
๓๓ แตมีชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเดินผานมา เมื่อ
เห็นชายคนนัน
้ เขาก็สงสาร ๓๔ รีบเขาไปชวย
*เทลงบน
เอาเหลาองุนและนํ้ ามันมะกอก
บาดแผล และพันผาไว แลวก็ยกขึ้นหลังลา
ของเขา พาไปที่โรงแรม ดูแลพยาบาลเขา
๓๕ วันตอ มาชาวสะ มา เรียคน นี้ ก็ใหเงินสอง
เหรียญกับเจาของโรงแรมและบอกวา ‘ชวย
ดูแลเขาใหดีดวยนะสวนที่เกินจากนี้ ผมจะ
จายคืนใหตอนขากลับ’”
๓๖ “คุณคิดวา ในสามคน นี้ ใครทําตัวเป็ น
เพื่อนบานของชายที่ถูกโจรปลนนี้”
๓๗ คนที่เกงกฎของโมเสสคน
นี้ก็ตอบวา
“คนที่แสดงความเมตตากับเขานะสิครับ”
พระ เยซูก็พูดกับเขาวา “คุณก็ทําอยางเขา
บางสิ”
มารียกับมารธา
๓๘ ในระหวางทางนั น
้

พระ เยซูและพวก
ศิษยเขาไปในหมูบานแหงหนึ่ง ที่นัน
่ มีหญิง
คนหนึ่งชื่อมาร ธา นางเชิญพระองคพักที่
บานของนาง ๓๙ มา รียซ่ งึ เป็ นน อง สาวของ
มาร ธา มานัง่ อยูที่เทาขององคเจาชีวิต และ
ฟั งพระองคพูดอยางตัง้ ใจ ๔๐ สวนมาร ธานัน
้
กําลังยุงอยูกับการ จัด เตรียมตางๆ นางก็มา
ตัดพอกับพระ เยซูวา “อาจารย ไมสนใจเลย
หรือที่นอง สาวปลอยใหดิฉันทํางานอยูคน
เดียว สัง่ ใหเธอมาชวยหนอยไดไหม”
๔๑ แตองคเจาชีวิตตอบนางไปวา
“มาร
ธา มาร ธาเอย เธอกําลังกังวลและวุนวาย
กับหลายเรื่องนัก ๔๒ แตมีสิ่งเดียวเทานัน
้ ที่
จําเป็ น และมา รียก็เลือกเอาสิ่งนัน
้ ที่ดีกวาไว
แลว และจะไมมีใครแยงสิ่งนัน
้ ไปจากเธอ”
พระเยซูสอนเรื่องการอธิษฐาน
(มธ. ๖:๙-๑๕)
๑ มีครัง
้ หนึ่งที่พระ

๑๑ ในที่แหงหนึ่ง
*๑๐:๓๔

สะอาด

เยซูอธิษฐานอยู
เมื่ออธิษฐานเสร็จ

ลูกา ๑๑:๑๓

แลวลูก ศิษยคนหนึ่งเขามาบอกวา “อาจารย
ชวยสอนพวกเราอธิษฐานหนอยครับ เหมือน
กับที่ยอหนสอนศิษยของเขา” ๒ พระ เยซู
บอกวา “เมื่อพวกคุณอธิษฐาน ใหพูดอยางนี้
วา
‘พระบิดา ขอใหช่ อ
ื ของพระองคเป็ นที่เคารพ
นับถือเสมอ
ขอใหอาณาจักรของพระองคมาตัง้ อยูในโลก
นี้
๓ ขอชวยใหเรามีอาหารกินในทุกๆวัน
๔ ขอชวยยก โทษใหกับความ บาปของพวก
เรา
เหมือนกับที่เรายก โทษใหกับคนอื่นที่ทําบาป
ตอเรา
แลวขออยาปลอยใหเราแพตอการยัว
่ ยวน’”
ตองขอตอไปเรื่อยๆ
(มธ. ๗:๗-๑๑)
๕ แลวพระ

เยซูพูดตอไปวา “สมมุติวามี
เพื่อนมาเยี่ยมคุณตอนเที่ยง คืน แตบานคุณ
ไมมีอะไรจะใหเขากินสักอยาง
คุณก็เลย
ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง และรองเรียก วา ‘นี่
เพื่อนขอยืมขนมปั งสักสามกอนสิ ๖ พอดีมี
เพื่อนมาเยี่ยม แตที่บานไมมีอะไรจะใหเขา
กินเลย’ ๗ เพื่อนคนนัน
้ ที่อยูในบานรองตอบ
วา ‘อยายุงนา ประตูก็ลงกลอนแลว ฉันกับ
ลูกๆก็นอนกันอยูบนเตียง นี้หมดแลว จะลุก
๘ เราจะบอกให
ไปหยิบอะไรใหไมไดแลว’
รูวา ถึงแมเขาจะไมลุกขึ้นมาหยิบใหเพราะ
ความ เป็ น เพื่อนกัน แตเขาจะ ลุกขึ้นมาหยิบ
ใหเทาที่คุณอยากได เพราะทนการ ตื๊อแบบ
หน า ดานๆของคุณไมไหว ๙ เราขอบอกใหรู
วา ขอสิแลวจะได หาสิแลวจะพบ เคาะสิแลว
ประตูจะเปิ ดให ๑๐ เพราะทุกคนที่ขอก็จะได
ทุกคนที่หาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะ ประตู
ก็จะเปิ ดให ๑๑ มีใครบางในพวกคุณ ถาลูกขอ
ปลา แลวจะใหงูพิษแทน ๑๒ หรือเมื่อลูกขอ
ไขแลวจะสงแมงป องใหแทน ๑๓ แมแตพวก
คุณที่เป็ นคนชัว
่ ยังรูจักใหของดีๆกับลูกของ
คุณเลย แลวพระ บิดาบนสวรรคละ จะไมยิ่ง
พรอมที่จะใหพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ กับคนที่
ขอจากพระองคหรือ”

เหลาองุนและนํ ้ามันมะกอก ของสองอยาง นี้ใชเป็ นยาเพื่อทําใหบาดแผลนุมและ

ลูกา ๑๑:๑๔
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อํานาจของพระเยซูมาจากพระเจา
(มธ. ๑๒:๒๒-๓๐; มก. ๓:๒๐-๒๗)
๑๔ วันหนึ่ งพระ เยซูไลผีชัว
่ ออกจากชายคน

หนึ่งที่เป็ นใบ เมื่อผีออกไปแลว ชายคนนัน
้ ก็
พูดได ทําใหชาวบานประหลาดใจมาก ๑๕ แต
์ ํานาจของ เบเอล
บางคนพูดวา “เขาใชฤทธิอ
เซบูลหัวหน าผี ขับไลผีชัว
่ พวกนัน
้ ออกไป”
๑๖ บาง
คนก็เรียกใหพระองคทําเรื่อง
อัศจรรยใหดู
เพื่อพิสูจนวาพระองคมาจาก
พระเจาจริง ๑๗ พระ เยซูรูถึงความ คิดนัน
้ จึง
ตอบไปวา “อาณาจักรที่แตกแยกกันจะถูก
ทําลาย และบานไหนที่ทะเลาะกันเองก็จะพัง
พินาศ ๑๘ ถาซาตานตอสูกับตัวมันเอง แลว
อาณาจักรของมันจะตัง้ อยูไดอยางไร คุณหา
์ ํานาจของเบ เอล เซบู ล ขับ ไล
วาเราใชฤทธิอ
์ ํานาจของ
พวกผีชัว
่ นัน
้ ๑๙ และถาเราใชฤทธิอ
เบเอลเซบูลขับไลพวกผีชัว
่ นัน
้ แลวพวกของ
์ ํานาจของใครขับ ไลพวกผี ชัว
คุณใชฤทธิอ
่ นัน
้
ละ ดัง นัน
้ พวกศิษยของคุณเองจะพิสูจนวา
สิ่งที่คุณพูดเกี่ยว กับเรานัน
้ ผิด ๒๐ แตถาเรา
์ ํานาจของพระเจาขับผีชว
ใชฤทธิอ
ั ่ ก็แสดงวา
อาณาจักรของพระเจามาถึงพวกคุณแลว
๒๑ เมื่อมีเจาของบานที่แข็ง
แรงและมี
อาวุธครบมือเฝ าบานอยู ทรัพยสินของเขา
ก็ปลอดภัย ๒๒ แตถามีคนที่แข็ง แรงกวาบุก
เขามาเอาชนะเขา
และยึดเอาอาวุธที่เขา
ใชปองกันตัวไป เมื่อถึงตอนนัน
้ ก็ปลนเอา
ทรัพยสินของเขาไปแบงปั นกันได
๒๓ คนที่ไมไดอยูฝายเรา ก็ตอ ตานเรา และ
คนที่ไมชวยเรารวบรวมฝูงแกะ ก็เป็ นคนที่
ทําใหฝูงแกะกระจัดกระจายไป
คนที่วางเปลา
(มธ. ๑๒:๔๓-๔๕)
๒๔ เมื่อผีชัว
่ ออกมาจากรางของคนหนึ่ง

แลว มันก็รอน เรไปตามที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง เพื่อหาที่หยุด พัก แตก็หาไมพบ มัน

ลูกา ๑๑:๓๒

จึงพูดวา
‘กลับไปบานเกาที่ออกมาดีกวา’
๒๕ แลวมันก็กลับไป
พบวาบานหลังนัน
้ ถูก
เก็บกวาดสะอาดเรียบรอย ๒๖ มันจึงไปชวนผี
ที่ชว
ั ่ รายกวามันมาอีกเจ็ดตัว เขามารวมกัน
อยูที่บานหลังนัน
้ สุดทายสภาพของคนๆนัน
้
ก็เลวรายยิ่งกวาในตอนแรกเสียอีก”
ผู ท่ม
ี ีเกียรติจริงๆ
๒๗ เมื่อพระ

เยซูเลาเรื่อง นี้อยู ก็มีหญิงคน
หนึ่งในฝูง ชนรองขึ้นมาวา “คนที่คลอดทาน
มาและใหทานดูดนม ถือวามีเกียรติจริงๆ”
๒๘ แตพระองคพูดวา “ใช แตคนที่ฟังและ
ทํา ตามถอยคําของพระเจา ก็มีเกียรติยิ่ง
กวา”
พิสูจน ใหพวกเราดูสิ
(มธ. ๑๒:๓๘-๔๒; มก. ๘:๑๒)
๒๙ เมื่อมีชาว

บานมามากขึ้น พระ เยซูก็
พูดวา “คนสมัย นี้ชัว
่ รายเรียก รองใหทําการ
อัศจรรยใหดู แตเราจะไมทําใหดู นอกจาก
การ อัศจรรยของโย นาห *๓๐ สิ่งที่เกิดขึ้น
กับโย นาหเป็ นเรื่องอัศจรรยที่พิสูจนใหชาว
นี นะ เวหรูวา พระเจาสงโย นาหมา และสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นกับเรา ก็จะเป็ นเรื่องอัศจรรยที่
พิสูจนใหคนในสมัย นี้รูวา พระเจาสงบุตร
มนุษยมา ๓๑ ราชินีแหงทิศ ใต †ก็เหมือนกัน
ในวันตัดสินโทษพระนางจะลุกขึ้นมาพรอม
กับพวก คุณที่อยูในสมัย นี้และประณามพวก
คุณ
เพราะนางอุตสาหเดินทางมาจากสุด
ปลายโลก เพื่อมาฟั งคํา สอนที่ฉลาดปราด
เปรื่องของกษัตริยซา โลม อน แตตอน นี้ สิ่ง
ที่ยิ่ง ใหญกวากษัตริยซา โลม อนก็อยูที่นี่
แลว ๓๒ ในวันตัดสินโทษ ชาวเมืองนี นะ เวห
ก็จะมาทําใหเห็นวาคนสมัย นี้ผิดเหมือนกัน
เพราะชาวเมืองนี นะ เวหนัน
้ ไดกลับ ตัวกลับ
ใจเมื่อฟั งคําสัง่ สอนของโย นาห และตอน นี้
สิ่งที่ยิ่งใหญกวาโยนาหก็อยูที่นี่แลว

*๑๑:๒๙

โยนาห คือ ผูพูดแทนพระเจาในพระคัมภีรเดิม หลังจากอยูในทองปลา ๓ วันก็ออก
มามีชีวิตตอ

†๑๑:๓๑ ราชินีแหงทิศใต คือราชินีเชบา อุตสาหเดินทางเป็ นพันกิโลเมตร เพื่อจะมาเรียนรู
สติปัญญาของพระเจาจากกษัตริยซาโลมอนดูใน ๑ พงศกษัตริย ๑๐:๑-๓

ลูกา ๑๑:๓๓

ใหเป็ นแสงสวางของโลก
(มธ. ๕:๑๕; ๖:๒๒-๒๓)
๓๓ ไมมีใครหรอกที่จุดตะเกียงแลวจะเอา

ไปซอนไว หรือเอาถังครอบไว มีแตจะเอาไป
ตัง้ ไวบนเชิงตะเกียง เพื่อจะไดสองสวางให
กับคนที่เขามาในหอง ๓๔ ดวงตาของคุณก็คือ
ตะเกียงของรางกายคุณ ถาดวงตาดี ทัง้ ราง
ก็จะเต็มไปดวยแสง สวาง แตถาดวงตาไมดี
*ทัง
้ รางกายก็จะมืดมนไป ๓๕ ระวังตัวไวใหดี
อยาใหแสง สวางในตัวคุณกลับมืดไป ๓๖ ถา
ทัง้ รางของคุณมีความ สวางเต็มไปหมด ก็จะ
ไมมีสวนไหนมืดเลย คุณก็จะสวางจาไปทัง้
ตัว เหมือนกับมีแสงตะเกียงสองมาที่คุณ”
พระเยซูวิจารณ พวกผูนําศาสนา
(มธ. ๒๓:๑-๓๖; มก.
๑๒:๓๘-๔๐; ลก. ๒๐:๔๕-๔๗)
๓๗ เมื่อพระ เยซูพูดจบแลว

ฟา ริ สีคนหนึ่ง
ก็ชวนพระองคไปกินอาหารที่บานของเขา
เมื่อไปถึง
พระองคก็ไปนัง่ ที่โตะอาหาร
ทันที ๓๘ สวนฟา ริ สีคนนัน
้ ก็แปลก ใจที่พระ
†ตามพิธีกอนกินอาหาร
เยซูไมไดลางมือ
๓๙ พระองคก็บอกวา “พวกคุณฟา ริ สี ลาง
ถวยชามแตเพียงภายนอกเทานัน
้ แตภายใน
นัน
้ มีแตความ โลภ และความ ชัว
่ รายเต็ม ไป
หมด ๔๐ ชางโงเสียจริง พระเจาสรางดาน
นอกและดาน ในดวยไมใชหรือ ๔๑ ถางัน
้ ก็ให
กับคนจนดวยใจ
แลวทุกอยางก็จะสะอาด
์ ําหรับคุณ
บริสุทธิส
๔๒ น าละอายจริงๆพวกคุณที่เป็ นฟาริ สี คุณ
เครงครัดมากในเรื่องการ ถวายหนึ่งในสิบ ‡
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ลูกา ๑๑:๕๑

ใหกับพระเจา แมแตใบสะระแหน ตนรู ¶และ
สมุนไพร ก็ใหจนครบถวน แตพวกคุณกลับ
ไมมีความ ยุติธรรม และไมมีความ รักใหกับ
พระเจา คุณควรจะทําสิ่ง นี้ไปพรอมๆกับการ
ถวายดวย
๔๓ น าละอายจริงๆพวกคุณที่เป็ นฟาริ สี คุณ
ชอบนัง่ ในที่อันมีเกียรติในที่ ประชุม และ
ชอบใหคนยกมือไหวที่ตลาด
๔๔ น าละอายจริงๆพวกคุณเป็ นเหมือน
หลุม ศพที่ไมไดทําเครื่องหมายไว ที่คนเดิน
เหยียบยํ่าไปมาโดยไมรูตัว” §
๔๕ คนที่เกงกฎปฏิบัติคนหนึ่ งพูดวา
“อาจารยพูดอยาง นี้ ก็เทากับดูถูกพวกเรา
ดวย”
๔๖ พระ เยซูจึงตอบวา “ใชแลว พวกคุณที่
เกงกฎ ปฏิบัติ ก็นาละอายจริงๆเพราะพวก
คุณออกกฎที่เป็ นภาระหนักอึ้งใหคนอื่นแบก
ไว แตตัว เองไมคิดที่จะชวยแบกแมแตนิ้ว
เดียว
๔๗ น าละอายจริงๆเพราะคุณสราง
อนุสาวรียสําหรับผู พูด แทน พระเจาที่
บรรพบุรุษของพวกคุณเป็ นคนฆา ๔๘ แสดง
วาพวกคุณเห็นดีดวยกับสิ่งที่บรรพบุรุษของ
คุณไดทําไป พวกเขาฆา พวกคุณก็สราง
อนุสาวรียให ๔๙ เพราะอยางนี้ จึงมีสติปัญญา
ของพระเจาบอกไววา ‘เราจะสงพวก ผู พูด
แทน พระเจา และพวกทูตพิเศษ ไปใหพวก
เขา ซึ่งบาง คนก็จะถูกพวกเขาฆา และบาง
คนก็จะถูกขมเหง’ ๕๐ คนสมัย นี้จะตองถูก
ลงโทษสําหรับเลือดของพวก ผู พูด แทน
พระเจาทุกคน ที่ถูกฆาตัง้ แตเริ่มสรางโลก
มา ๕๑ นับจากเลือดของอา เบล จนถึงเลือด

*๑๑:๓๔

ดวงตาไมดี หรืออาจจะแปลไดวา “ดวงตาที่เต็มไปดวยความโลภ” หรือ “อิจฉาตา
รอน” หรือ “ขีเ้ หนียว” หรือ “เป็ นโรค”
†๑๑:๓๘ ลางมือ เป็ นประเพณีการ ลาง มือทาง ศาสนาของชาว ยิว พวกฟา ริ สีคิดวาเป็ นการ
กระทําที่สําคัญมาก
‡๑๑:๔๒

ถวายหนึ่ งในสิบ แปลวา “ถามีรายได ๑๐ บาทก็ใหพระเจา ๑ บาท”

¶๑๑:๔๒

ตนรู ไม พุมชนิดหนึ่งมีใบเขียวตลอดปี ดอกของมันมีสีเหลืองและมีกลิ่นแรง ใบ
ของมันมีรสขม ในสมัยกอนใชเป็ นยาแกปวด และยากระตุน
§๑๑:๔๔

น าละอาย … โดยไมรูตัว ตามกฎของโมเสส คนที่แตะ ตองหลุมฝั ง ศพจะ
ไมสามารถมีสวน รวมในพิธีนมัสการพระเจา ในขอ นี้พระ เยซูบอกวาพวกฟา ริ สีทําใหคนไม
สามารถเขามาหาพระเจาเหมือนกัน ดูเพิ่มเติมไดจาก กันดารวิถี ๑๙:๑๖; มัทธิว ๒๓:๑๕

ลูกา ๑๑:๕๒
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ของเศ คา ริ ยาห *ที่ถูกฆาตายระหวางแทน
บูชากับวิหารของพระเจา ใชแลว เราจะบอก
ใหรูวา
คนในสมัย นี้นี่แหละที่จะตองถูก
ลงโทษสําหรับเลือดของคนพวกนัน
้ ทุกคน
๕๒ น าละอายจริงๆพวกคุณที่เกงกฎ ปฏิบัติ
เพราะคุณเอากุญแจที่จะไขความ รูไป แตตัว
เองไมยอมเขาไป แลวยังขัด ขวางคนอื่นที่
กําลังจะเขาไปอีกดวย”
๕๓ เมื่อพระ เยซูออกไปแลว พวกครูสอน
กฎ ปฏิบัติและพวกฟา ริ สี ก็เริ่มตอ ตาน
พระองคอยางหนัก และซัก ถามหลายๆเรื่อง
อยางไมหวังดี ๕๔ เพื่อคอยจับผิดคํา พูดของ
พระองค
อยาเป็ นคนหน าซื่อใจคด
๑ มีชาวบานหลายพันคนไดมายืน

๑๒ เบียด เสียดกันอยู

พระ เยซูพูดกับ
พวกศิษยกอนวา “ระวังเชื้อของพวกฟา ริ สี
ไวใหดี นัน
่ คือความหน าซื่อ ใจคด †ของพวก
๒
เขา ทุกอยางที่ปิดบังไวก็จะถูกเปิ ดโปงออก
มา และทุกอยางที่เป็ นความ ลับก็จะถูกเปิ ด
๓ สิ่งที่พวกคุณแอบพูดกันในที่มืดจะ
เผย
ไดยินในที่แจง และสิ่งที่คุณกระซิบขางหูใน
หองสวนตัว ก็จะถูกประกาศจากบนดาดฟ า”
ควรกลัวใคร
(มธ. ๑๐:๒๘-๓๑)
๔ “เพื่อนรัก

อยากลัวมนุษยเลย เพราะเขา
ฆาไดแตเพียงรางกายเทานัน
้
หลัง จากนัน
้
เขาก็ทําอะไรคุณไมไดอีกแลว ๕ แตใหเกรง
กลัวพระองค ผูที่มีอํานาจที่นอกจากจะฆา
แลวยังโยนลงไปในนรกไดอีกดวย ใชแลว
เราบอกใหเกรงกลัวผูนี้แหละ
๖ ขนาดนกกระจอกหาตัว ขายแคสองบาท
พระเจาก็ยังไมเคยลืมพวกมันสักตัว ๗ ขนาด
ผมทุกเสนบนหัวคุณ พระองคก็นับไวหมด
แลว อยากลัวเลย เพราะคุณมีคามากกวานก
กระจอกทัง้ ฝูงมากนัก”

ลูกา ๑๒:๒๐

การยอมรับพระเยซูตอหน ามนุษย
(มธ. ๑๐:๓๒-๓๓; ๑๒:๓๒; ๑๐:๑๙-๒๐)
๘ “เราจะบอกใหรูวา

คนที่ยอมรับเราตอ
หน ามนุษย
บุตรมนุษยก็จะยอมรับเขาตอ
หน าทูต ของพระเจาเหมือนกัน ๙ แตคนที่ไม
ยอมรับเราตอ หน ามนุษย เราก็จะไมยอมรับ
เขาตอ หน าพวก ทูต สวรรคของพระเจา
เหมือนกัน
๑๐ พระเจาจะยก โทษใหกับคนที่ใส ราย
บุตรมนุษย แตพระเจาจะไมยก โทษใหคนที่
พูดหมิ่นประมาทตอพระวิญญาณบริสุทธิ ์
๑๑ เมื่อคุณถูกนํ าตัวไปสอบสวนในที่
ประชุมชาว ยิว และตองยืนอยูตอ หน าพวก
ผู ปกครอง บาน เมืองและผู มี อํานาจ ไมตอง
เป็ นหวงวาจะพูดแกตัวยัง ไงดี ๑๒ เพราะพระ
์ ะสอนคุณวาจะตองพูด
วิญญาณบริสุทธิจ
อะไรในเวลานัน
้ ”
พระเยซูเตือนเรื่องความโลภ
๑๓ มีชาวบานคนหนึ่ งพูดวา

“อาจารยครับ
ชวยบอกใหพี่ ชายผมแบงมรดกใหผมดวย
ครับ”
๑๔ แตพระ เยซูตอบวา “พอหน ุม ใครเป็ น
คนตัง้ ใหเราเป็ นผู แบง มรดกระหวางคุณสอง
คน” ๑๕ พระ เยซูพูดอีกวา “ระวังความ โลภ
ทุกชนิด เพราะชีวิตที่แทจริงนัน
้ ไมไดอยูที่
การมีทรัพยสมบัติมากมาย”
๑๖ แลวพระองคเลาเรื่องเปรียบ เทียบนี้ ให
ฟั งวา “มีชายที่ร่าํ รวยคนหนึ่ง ไร นาของเขา
ใหพืช ผลดีมาก ๑๗ เขาคิดในใจวา ‘ขาจะทํา
ยัง ไงดี ไมมีที่จะเก็บพืช ผลพวก นี้ของขา
แลว’ ๑๘ เขาจึงคิดวา ‘ออ รูแลว ขาจะรื้อ
ยุง ฉางพวก นี้ของขาทิง้ แลวสรางขึ้นใหม
ใหใหญกวาเดิม เพื่อจะไดเก็บพืช ผลและ
๑๙ แลวจะ
สิ่งของทัง้ หมดของขาไวที่นัน
่ ’
บอกกับตัว เองวา ‘ขาไดเก็บสะสมของ ดีๆไว
ตัง้ มากมายแลว มีพอสําหรับหลายปี ไปกิน
ดื่มและใชชีวิตอยางสนุกสนานดีกวา’ ๒๐ แต
พระเจาบอกกับเขาวา ‘ไอโง คืน นี้เจาก็จะ

*๑๑:๕๑

เลือดของอาเบล … เศคาริยาห พระคัมภีรของชาวอิสราเอล บอกวาอาเบลเป็ นคน
แรกที่ถูกฆา และเศคาริยาหเป็ นคนสุดทายที่ถูกฆา
†๑๒:๑ หน า ซื่อ ใจคด หรือหน าไหว หลัง หลอก คํา นี้ แปลตรงๆจากภาษากรีกวา การแสดง
หรือการเลนละคร

ลูกา ๑๒:๒๑
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ตายแลว แลวของที่เจาสะสมไวจะตกไปเป็ น
ของใครกัน’
๒๑ มันก็จะเป็ นอยาง นี้ แหละ สําหรับคนที่
ชอบสะสมความรํ่ารวยใหกับตัว เอง แตไม
รํ่ารวยในสายตาพระเจา”
แสวงหาอาณาจักรของพระเจากอน
(มธ. ๖:๒๕-๓๔, ๑๙-๒๑)
๒๒ แลวพระ

เยซูก็พูดกับพวกศิษยวา
“เพราะอยาง นี้ เราถึงขอบอกพวกคุณวา ไม
ตองกังวลเกี่ยว กับชีวิต นี้ วาจะมีอะไรกิน
หรือเป็ นหวงรางกายวาจะมีอะไรสวม ใสไหม
๒๓ เพราะชีวิตนั น
้ สําคัญยิ่งกวาอาหาร
และ
รางกายสําคัญยิ่ง กวาเสื้อผา ๒๔ ดูอยางอีกา
สิ มันไมตองหวานหรือเก็บ เกี่ยว ไมมีหอง
เก็บ ของหรือยุง ฉาง แตพระเจาก็เลีย
้ งดูพวก
มัน
พวกคุณมีคามากกวานกหลายเทานัก
๒๕ กังวลไปทําไม
กังวลแลวทําใหชีวิตคุณ
ยืดออกไปไดอีกสักชัว
่ โมงหรือเปลาละ ๒๖ ถา
แมแตเรื่องเล็กแค นี้ ยังทําไมไดเลย แลวยัง
จะไปกังวลเกี่ยว กับเรื่องนัน
้ เรื่อง นี้อีกทําไม
๒๗ ดูอยางดอกไมปาสิวามันโตไดยังไง มันไม
ไดทํางาน และไมไดปั่นดายเอง แตก็ยังสวย
กวากษัตริยซา โลม อนในชุดเต็มยศเสียอีก
๒๘ ขนาดหญาในทุงซึ่งอยูแควัน นี้ แลวพรุง นี้
ถูกเผา
พระเจายังรูจักที่จะตกแตงใหสวย
แบบ นี้ แลวนับ ประสาอะไรกับพวกคุณเลา
พระองคจะไมยิ่งตกแตงใหมากกวาทุง หญา
หรือ พวกคุณนี่ชางมีความเชื่อน อยเสียจริงๆ
๒๙ เลิกกังวลเกี่ยว กับอาหารไดแลว วาจะมี
อะไรกินหรือดื่ม ๓๐ ชนชาติทัง้ หลายในโลกนี้
ที่ไมรูจักพระเจาก็ดิน
้ รนหาสิ่งเหลา นี้กัน แต
พระ บิดาของคุณรูอยูแลววาสิ่งเหลา นี้จําเป็ น
สําหรับคุณ ๓๑ แตใหดน
ิ้ รนหาอาณาจักรของ
พระเจาแทน แลวพระองคจะใหสิ่งที่จําเป็ น
ทัง้ หมดนี้กับคุณ”
อยาไว วางใจเงิน
๓๒ “ฝูงแกะเล็กๆเอย

ไมตองกลัวนะ
เพราะพระ
บิดาของคุณยินดีที่จะมอบ
๓๓ ใหไปขายทรัพย
อาณาจักรใหกับคุณ
สมบัติที่มีอยู
เอาเงินไปแจกใหกับคนจน
แลวจัดหาถุง เงินที่ไมมีวันเกาหรือขาดใหกับ
ตัว เอง คือทรัพยสมบัติบนสวรรคที่ไมมีวัน
หมด ขโมยก็ลักเอาไปไมได และตัวมอดก็

ลูกา ๑๒:๔๘

กัด กินไมไดดวย ๓๔ เพราะทรัพยสมบัติของ
คุณอยูที่ไหน ใจของคุณก็อยูที่นัน
่ ดวย”
เตรียมตัวใหพรอมเสมอ
(มธ. ๒๔:๔๕-๕๑)
๓๕ “แตง

ตัวเตรียมพรอมที่จะรับ ใชอยู
เสมอ และจุดตะเกียงใหสองสวางอยูเสมอ
๓๖ เหมือนกับคนที่กําลังคอยเจา นายของตน
กลับมาจากงาน แตงงาน เมื่อเขามาเคาะ
ประตูเรียก ก็จะไดเปิ ดใหทันที ๓๗ พวก
คนใชที่เจา นายกลับมาพบวายังคงตื่นคอย
เขาอยู ก็ถือวามีเกียรติจริงๆ เราจะบอกใหรู
วา
นายคนนัน
้ จะพาพวกคนใชไปนัง่ ที่โตะ
และเขาก็จะใสผากันเปื้ อน มาคอยใหบริการ
พวกคนใชที่นัง่ กินอยู ๓๘ ถานายกลับมาตอน
เที่ยง คืนหรือดึกกวานัน
้ แลวพบวาคนใชยัง
อยูเตรียมพรอมอยางนัน
้ พวกเขาก็มีเกียรติ
จริงๆ ๓๙ แตใหรูนะวา ถาเจาของบานรูตัว
วา ขโมยจะมาเวลาไหน เขาคงไมปลอย
๔๐ พวกคุณก็
ใหขโมยงัดเขามาในบานแน
เหมือนกัน ใหเตรียมพรอมอยูเสมอ เพราะ
บุตรมนุษยจะมาตอนที่คุณคาดไมถึง”
ใครคือผูรับใชท่ไี วใจได
(มธ. ๒๔:๔๕-๕๑)
๔๑ เป

โตรไดถามวา “อาจารยครับ เรื่อง
เปรียบ เทียบนี้ อาจารยเลาใหแตพวกเราฟั ง
เทานัน
้ หรือเลาใหกับทุกคนฟั ง”
๔๒ องคเจาชีวิตจึงตอบวา “ใครคือพอ บาน
ที่ซ่ อ
ื สัตยและฉลาด ที่เจา นายมอบหมายให
ดูแลและจัดหาอาหารใหกับทาสอื่นๆตาม
๔๓ เมื่อนายกลับมาเห็นทาสคนนั น
เวลา
้
ทํางานอยางดี ทาสคนนัน
้ ก็จะได รับเกียรติ
จริงๆ ๔๔ เราจะบอกใหรูวา เจานายจะแตงตัง้
ทาสคนนัน
้ ใหดูแลทรัพยสมบัติทงั ้ หมดของ
เขา ๔๕ แตถาทาสคนนัน
้ คิดในใจวา ‘นายของ
ขายังไมกลับมาหรอก’ ก็เลยเริ่มทุบตีพวก
ทาสชายหญิงคนอื่นๆและกินดื่มจนเมามาย
๔๖ เจา นายจะกลับมาในวันและเวลาที่เขาไม
คาด คิด แลวเขาก็จะถูกตัดเป็ นชิน
้ ๆพรอม
กับทาสคนอื่นๆที่ไมเชื่อฟั ง
๔๗ ทาสที่ไมยอมเตรียมตัว หรือไมทําตาม
สิ่งที่เจา นายสัง่ ใหทํา จะถูกเฆี่ยนอยางหนัก
๔๘ แตถาทาสไมรูวาเจา นายสัง
่ ใหทําอะไร ก็
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จะถูกเฆี่ยนน อยหนอยเมื่อทําผิด
พระเจา
ใหพระพรกับใครมาก คนนัน
้ ก็ตองคืนมาก
พระเจาฝากความ รับ ผิด ชอบใหกับใครมาก
พระองคก็จะคาดหวังมากจากคนนัน
้ ”
ความแตกแยกกันเรื่องพระเยซู
(มธ. ๑๐:๓๔-๓๖)
๔๙ “เรามาเพื่อทําใหโลก

นี้ลุกเป็ นไฟ เรา
อยากใหมันลุกเป็ นไฟเดี๋ยว นี้เลย ๕๐ แตเรา
ตองได รับการจุมลงไปในความทุกขเสียกอน
เราเองก็รูสึกทุกข ใจมากจนกวามันจะสําเร็จ
๕๑ อยาคิดวาเรามาเพื่อนํ าความสงบ
สุขมา
ใหกับโลก นี้
แตเรามาเพื่อทําใหเกิดการ
แตกแยกตางหาก ๕๒ ตอ ไป นี้ครอบครัวที่มี
หาคนจะแตกแยกกันเป็ นสองฝ าย สามตอ
สอง หรือสองตอสาม ๕๓ จะเกิดการแตกแยก
กันระหวางพอกับลูกชาย แมกับลูกสาว และ
แมผัวกับลูกสะใภ”

ลูกา ๑๓:๑๔

กลับตัวกลับใจเสียใหม
๑ ตอนนั น
้ มีบาง

๑๓ เยซูฟังวา มีชาวกา ลิ ลีซ่งึ ถูกปี ลาต

คนมาเลาใหพระ

ฆาตาย
ในขณะที่กําลังถวายเครื่องบูชา
พระเจาอยู ๒ พระ เยซูจึงตอบวา “พวกคุณ
คิดวาสิ่ง นี้เกิดขึ้นกับพวกเขา เพราะพวกเขา
บาปหนากวาชาวกา ลิ ลีคนอื่นๆหรือ ๓ เรา
จะบอกใหรูวาไมใชเลย
แตถาพวกคุณไม
ยอมกลับ ตัวกลับ ใจ พวกคุณก็จะถูกทําลาย
เหมือนกัน ๔ หรืออยางคนสิบ แปดคนที่ถูก
หอคอยสิ โล อัมพังลงมาทับตายนัน
้
คุณคิด
วา พวกเขาเป็ นคนบาปหนากวาคนทัง้ หมดที่
อยูในเมืองเยรูซาเล็มหรือ ๕ ไมใชเลย เราจะ
บอกใหรูวา ถาคุณไมกลับ ตัวกลับ ใจ พวก
คุณทัง้ หมดก็จะถูกทําลายเหมือนกับพวกเขา
ดวย”
ตนมะเดื่อที่ไมมีลูก
๖ พระ

ใหเขาใจวาเกิดอะไรขึน
้ เดี๋ยวนี ้
(มธ. ๑๖:๒-๓)
๕๔ แลวพระ

เยซูหันไปพูดกับชาว บานวา
“เมื่อคุณเห็นกอนเมฆมืดครึ้มลอยมาจากทิศ
ตะวัน ตก คุณก็พูดวา ‘ฝนจะตกแลว’ แลว
มันก็ตกจริงๆ ๕๕ เมื่อคุณเห็นลมพัดมาจาก
ทิศใต คุณก็บอกวา ‘อากาศจะรอนแนๆ’ และ
มันก็เป็ นอยางนัน
้ ๕๖ ไอพวกหน า ซื่อ ใจ คด
พวกคุณรูจักที่จะตีความ
หมายของดินฟ า
อากาศ แตกลับไมรูจักความ หมายของสิ่งที่
กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้

เยซูเลาเรื่องเปรียบ เทียบใหฟังวา
“มีชายคนหนึ่งปลูกตนมะเดื่อไวที่สวนของ
ตน เขามาเฝ าดูลูกของมัน แตก็ไมเคยเจอ
เลย ๗ ชายคนนัน
้ จึงพูดกับคนสวนวา ‘ผมมา
หาลูกมะเดื่อเป็ นเวลาสามปี แลว แตก็ไมเคย
เจอเลย โคนทิง้ เถอะปลูกไวก็เปลืองเนื้อที่
เปลาๆ’ ๘ คนเฝ าสวนตอบวา ‘นายครับ ขอ
เวลาอีกปี เถอะ แลวผมจะพรวนดินใสปุยให
มัน ๙ แลวถาปี หน ามันออกลูกก็ดีไป แตถา
ยังไมออกลูกอีก ก็คอยโคนมันทิง้ ’”
พระเยซูขับไลผีใหผูหญิง
ในวันหยุดทางศาสนา
๑๐ ในวันหยุดทางศาสนา

ไกลเกลี่ยกับคูกรณี
(มธ. ๕:๒๕-๒๖)
๕๗ คุณตัดสิน

ใจเอาเองไมไดหรือ วาคุณ
ควรจะทํายัง ไง ๕๘ เมื่อคุณกําลังไปศาลกับ
คนที่ฟอง รองคุณ พยายามไกลเกลี่ยกับเขา
ซะในระหวางทาง ไมอยางนัน
้ เขาจะลากตัว
คุณไปพบผู พิพากษา และผู พิพากษาก็จะสง
ตัวคุณใหกับผู คุมเพื่อจับเขาคุก ๕๙ เราจะ
บอกใหรูวาคุณจะถูกขังจนกวาจะใชหนี้ครบ
ทุกบาททุกสตางค”

พระ เยซูกําลังสัง่
สอนอยูในที่ประชุมชาว ยิวแหงหนึ่ง ๑๑ ใน
ที่นัน
้
มีผู หญิงคนหนึ่งที่ถูกผีชัว
่ เขาสิงจน
พิการมาเป็ นเวลาสิบ แปดปี แลว นางหลัง
๑๒ เมื่อพระ
คอมและยืดตัวตรงไมไดเลย
เยซูเห็นนาง
ก็เรียกนางเขามาพบและพูด
วา “หญิงเอย เธอได รับการปลดปลอยจาก
๑๓ พระองคก็วางมือลงบนตัว
โรคแลว”
นาง หญิงคนนัน
้ ก็ยืดตัวตรงขึ้นทันที และ
สรรเสริญพระเจา
๑๔ แตผูนําที่ประชุมชาว ยิวโกรธมาก
ที่
พระ เยซูรักษาโรคในวันหยุดทางศาสนา เขา
จึงบอกกับประชาชนวา “ในแตละอาทิตย มี

ลูกา ๑๓:๑๕

29

เวลาทํางานตัง้ หกวัน
ใหไปรักษากันในวัน
เหลานัน
้ อยามารักษาในวันหยุด”
๑๕ องคเจาชีวิตจึงตอบเขาไปวา
“ไอพวก
หน า ซื่อ ใจ คด *จริงๆแลวในวันหยุดทาง
ศาสนา
พวกคุณแตละคนก็ไดแกเชือก
วัวหรือลา
เพื่อจูงออกไปกินนํ้ าไมใชหรือ
๑๖ แลวหญิงคนนี้ ที่เป็ นลูกหลานของอับราฮัม
ถูกซาตานผูกมัดมาเป็ นเวลาสิบ แปดปี แลว
มันไมถูก ตองหรือที่จะปลด ปลอยใหเธอเป็ น
อิสระในวันหยุดทางศาสนา” ๑๗ เมื่อพระองค
พูดอยาง นี้ ก็ทําใหคนที่ตอ ตานพระองค
อับอาย ขาย หน า แตคนอื่นๆก็ช่ น
ื ชมยินดีใน
สิ่งยอดเยี่ยมตางๆที่พระองคทํา
อาณาจักรของพระเจาเหมือนอะไร
(มธ. ๑๓:๓๑-๓๓; มก. ๔:๓๐-๓๒)
๑๘ พระ เยซูพูดวา

“อาณาจักรของพระเจา
เหมือนกับอะไร จะเปรียบ เทียบกับอะไรดี
๑๙ มันเปรียบเหมือนกับเมล็ดมัสตารดที่มีคน
นํ าไปปลูกไวในสวน เมื่อเมล็ดนัน
้ เติบโตขึ้น
ก็กลายเป็ นตนไมใหญ ที่มีนกมาทํารังตาม
กิ่งกานของมันได”
๒๐ แลวพระองคก็พูดอีกวา
“จะเปรียบ
๒๑ มันก็
อาณาจักรของพระเจากับอะไรดี
เหมือน เชื้อ ฟูที่ผู หญิงคนหนึ่งผสมลงไปใน
แป งสามถัง แลวมันทําใหแป งทัง้ กอนฟูข้ น
ึ
มา”
ประตูแคบ
(มธ. ๗:๑๓-๑๔, ๒๑-๒๓)
๒๒ พระองคก็สง
ั่

สอนไปเรื่อยๆตามเมือง
และหมูบานตางๆที่พระองคผานในระหวาง
ทางที่ไปเมืองเยรูซาเล็ม ๒๓ มีคนหนึ่งถามวา
“อาจารย คนที่จะรอดนัน
้ มีอยูนิดเดียวหรือ”
พระองคจึงตอบวา ๒๔ “คุณตองพยายามสุด
ความสามารถที่จะผานประตูที่แคบนัน
้ เขาไป
ใหได เพราะจะมีหลายคนที่พยายาม แตก็
เขาไปไมได ๒๕ เมื่อเจาของบานลุกขึ้นมาปิ ด
ประตู พวกคุณก็จะยืนอยูขางนอกเคาะประตู
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และออนวอนวา ‘ทาน ชวยเปิ ดประตูใหพวก
เราหนอยครับ’
แตเจาของบานจะตอบวา
‘เราไมรูวาพวกเจาเป็ นใคร หรือมาจากไหน’
๒๖ คุณจะตอบวา
‘พวกเราเคยกินและดื่ม
ดวยกันกับทานไง และทานยังเคยสัง่ สอน
พวกเราตามทอง ถนนในเมือง’ ๒๗ เจาของ
บานจะตอบวา ‘เราไมรูวาเจาเป็ นใคร หรือ
มาจากไหน ไปใหพน ไอพวกทําชัว
่ ’ ๒๘ พวก
คุณจะยืนรองไหขบ เขีย
้ วเคีย
้ ว ฟั นอยางเจ็บ
ปวดอยูที่นัน
่ เมื่อเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ
และพวก ผู พูด แทน พระเจาทัง้ หมดอยูใน
อาณาจักรของพระเจา แตพวกคุณกลับถูก
โยนออกมาขางนอก ๒๙ จะมีคนมาจากตะวัน
ออก ตะวัน ตก จากเหนือและใตมารวมใน
งานเลีย
้ งที่อาณาจักรของพระเจา ๓๐ แลวคุณ
จะเห็นวาพวกที่เคยอยูทายๆจะกลายมาเป็ น
พวกแรกๆและพวกที่เคยอยูแรกๆจะกลาย
มาเป็ นพวกทายๆ”
พระเยซูเศราโศกใหกับเมืองเยรูซาเล็ม
(มธ. ๒๓:๓๗-๓๙)
๓๑ ในเวลานั น
้ มีพวกฟา ริ สีมาบอกพระ เยซู

วา “ไปจากที่นี่เร็วเพราะเฮ โรดอยากจะฆา
อาจารย”
๓๒ แลวพระเยซูก็ตอบวา “ไปบอก ไอหมา
จิง้ จอก †นัน
้ ดวยวา เราจะขับผีชัว
่ และรักษา
โรคตอไปในวัน นี้ พรุง นี้ แลวในวัน ที่สาม
เราก็จะทํางานจนเสร็จหมด ๓๓ แตเราจะตอง
เดินทางตอไป ในวัน นี้ พรุง นี้ และมะรืน นี้
เพราะผู พูด แทน พระเจาจะโดนฆาตายนอก
เมืองเยรูซาเล็มก็ไมได
๓๔ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม เจาไดฆาพวก
ผู พูด แทน พระเจาและเอาหินขวางคนที่
พระเจาสงมาหาเจาจนตาย มีหลายครัง้ ที่เรา
อยากจะโอบลูกๆของเจาเขามา เหมือนแม
ไกกกลูกอยูใตปีกของมัน แตเจาก็ไมยอม
๓๕ ตอน นี้ บานของพวกเจาจะถูกทอด ทิง
้ ให
รกราง เราจะบอกใหรูวาพวกเจาจะไมไดเห็น
เราอีก จนกวาจะถึงเวลาที่พวกเจาพูดวา ‘ขอ

*๑๓:๑๕

ไอพวกหน า ซื่อ ใจคด หรือพวกหน าไหวา หลัง หลอกคํา นี้แปลตรงๆจากภาษากรีก
วา “นักแสดง” หรือ “คนเลนละคร”
†๑๓:๓๒

จิง้ จอก

หมาจิ ้งจอก พระ เยซูเปรียบ เทียบเฮ โรดวาเป็ นคนฉลาดและเจา เลหเหมือนหมา

ลูกา ๑๔:๑
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ใหพระเจาอวยพรคนที่มาในนามขององคเจา
ชีวิต’” *
ผิดหรือไมท่ร
ี ักษาในวันหยุดทางศาสนา

๑๔

๑ ครัง
้

หนึ่งในวัน หยุด ทาง ศาสนา
พระ
เยซูไปกินอาหารที่บานของ
ผูนําฟา ริ สีคนหนึ่ง พวกฟา ริ สีก็จับตามอง
พระองคอยางใกล ชิด ๒ มีชายคนหนึ่งที่แขน
ขาบวมมากมายืนอยูตรงหน าพระองค ๓ พระ
เยซูจึงถามพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติ และพวก
ฟา ริ สีวา “ผิดกฎ ปฏิบัติหรือเปลาที่จะรักษา
โรคในวันหยุด” ๔ แตพวกเขาไมตอบ พระ
เยซูจึงจับตองตัวชายคนนัน
้
และรักษาเขา
แลวสงเขากลับไป ๕ พระองคหันมาถามพวก
นัน
้ วา “ถาลูกของคุณหรือวัวของคุณตกบอ
ในวัน หยุด พวกคุณจะไมรีบชวยดึงขึ้นมา
หรือ” ๖ พวกเขาก็เงียบ ไมรูจะตอบอยางไร
อยาคิดวาตัวเองสําคัญกวาคนอื่น
๗ เมื่อพระ

เยซูเห็นวาแขกที่มาในงานชอบ
เลือกนัง่ ในที่ที่มีเกียรติ
พระองคก็เลยใช
เรื่องเปรียบ เทียบสอนวา ๘ “เมื่อมีคนเชิญ
คุณไปงานแตงงาน
อยาไปเลือกนัง่ ในที่ที่
มีเกียรติ เพราะเจา ภาพอาจจะเชิญแขกที่
สําคัญกวาคุณมา ๙ แลวเจาภาพจะมาบอกกับ
คุณวา ‘ชวยลุกใหแขกคน นี้นัง่ หนอย’ คุณ
ก็จะเสีย หน า และตองเลื่อนไปนัง่ ที่ที่ไมมี
เกียรติ ๑๐ ทําอยาง นี้สิ เวลาไปงาน เลีย
้ งให
ไปนัง่ ในที่ที่ไมมีเกียรติ ซึ่งเมื่อเจาภาพเห็นก็
จะมาบอกกับคุณวา ‘เพื่อนรัก ยายขึ้นมานัง่
ในที่ที่มีเกียรตินี้เถิด’ คุณก็จะได หน าตอหน า
แขกคนอื่นๆ ๑๑ เพราะคนที่ยกตัว เองจะตอง
ถูกกดลง และคนที่ถอมตัวจะถูกยกขึ้น”
คุณจะไดรับรางวัล
๑๒ แลวพระ

เยซูก็หันมาพูดกับเจาของบาน
วา “เมื่อคุณจัดงานเลีย
้ งมื้อกลางวัน หรือมื้อ
เย็นก็ตาม อยาเชิญเพื่อนฝูง ญาติ พี่ นองหรือ
เพื่อนบานที่มีอันจะกินมา เพราะคนพวกนี้จะ
เลีย
้ งตอบแทน ๑๓ แตเมื่อคุณจัดงานเลีย
้ ง ให
เชิญคน ยากจน คน พิการ คน ขา เป คน
ตาบอด ๑๔ เพราะคนพวก นี้ไมสามารถจาย
คืนได แตพระเจาจะใหเกียรติ และใหรางวัล

ลูกา ๑๔:๒๗

กับคุณ ในวันที่คนที่ทําตามใจพระเจาจะฟื้ น
ขึ้นจากความตาย”
เรื่องราวเกี่ยวกับงานเลี ้ยงครัง้ ใหญ
(มธ. ๒๒:๑-๑๐)
๑๕ มีชายคนหนึ่ งที่กินอยูที่นัน
่

เมื่อไดยิน
เรื่องนี้ก็พูดกับพระเยซูวา “ถือวาเป็ นเกียรติ
จริงๆสําหรับคนที่ไดกินอาหารที่งาน เลีย
้ งใน
อาณาจักรของพระเจา”
๑๖ พระ เยซูก็ตอบเป็ นเรื่องเปรียบ เทียบ
วา “มีชายคนหนึ่งจัดงาน เลีย
้ งใหญ โต และ
เชิญแขกมามากมาย ๑๗ เมื่อเตรียมทุกอยาง
เรียบรอยแลว เขาก็สงคนใชออกไปบอกกับ
แขกทัง้ หลายวา ‘มาไดแลวครับ ทุกอยาง
พรอมแลว’ ๑๘ แตแขกแตละคนก็แกตัวกัน
ตางๆนานา คนแรกบอกวา ‘ขอโทษที ไปไม
ได ตองไปดูแลนาที่เพิ่งซื้อมาใหม’ ๑๙ อีกคน
หนึ่งก็บอกวา ‘ขอโทษทีไปไมได เพิ่งซื้อวัว
มาหาคู ตองไปทดสอบมันดูหนอย’ ๒๐ อีกคน
หนึ่งก็บอกวา ‘เพิ่งแตงงาน ไปไมไดหรอก’
๒๑ เมื่อคนใชกลับมาเลาเรื่องทัง
้ หมดใหเจา
นายฟั ง เจา นายก็โกรธมาก จึงสัง่ คนใชวา
‘รีบไปที่ถนนตามตรอกซอก ซอยในเมือง นี้
และพาคนยากจน คนพิการ คนขาเป และคน
ตาบอดมาที่นี่’ ๒๒ ตอ มาคนใชนัน
้ มารายงาน
เจา นายวา ‘ผมทําตามที่ทานสัง่ แลว แตก็ยัง
มีที่วางเหลืออยูอีก’ ๒๓ เจา นายจึงสัง่ วา ‘ถา
งัน
้
ใหออกไปถนนนอกเมืองและตามถนน
ในชนบท ไปเรงเราพวกเขามา ใหบานของ
เราเต็มใหได ๒๔ เราขอบอกใหรูวา พวกนัน
้
ที่เราไดเชิญในตอนแรกจะไมมีใครไดชิม
อาหารในงานเลีย
้ งของเราเลย’”
คุมไหมที่จะติดตามพระเยซู
(มธ. ๑๐:๓๗-๓๘)
๒๕ ผูคนมากมายเดินตามพระ

เยซูไป
พระองคหันมาพูดกับพวกเขาวา ๒๖ “ถาพวก
คุณอยากเป็ นศิษยของเรา
คุณตองเกลียด
†พอแม เมีย ลูกๆรวมทัง
้ พี่นองและชีวิตของ
ตัว เอง ๒๗ คนที่ไมไดแบกไม กางเขนของ
ตัว เองตามเรามา ก็เป็ นศิษยของเราไมได

*๑๓:๓๕

อางจากหนังสือ สดุดี ๑๑๘:๒๖

†๑๔:๒๖

เกลียด ในที่นี้มีความหมายวา ใหคุณคาน อยกวา หรือ ใหความสําคัญน อยกวา

ลูกา ๑๔:๒๘
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๒๘ สมมุติวา

คุณตองการจะสรางหอคอย สิ่ง
แรกที่คุณตองทําคือ ตองคิดราคาคากอสราง
กอน ดูวามีเงินพอหรือเปลา ๒๙ เพราะไม
อยางนัน
้
เมื่อคุณลงฐานแลวเกิดเงินหมดก็
ตองหยุดสราง คนอื่นเห็นก็จะหัวเราะเยาะ
เอาได ๓๐ วา ‘คนนี้ลงมือสราง แตไมมีปัญญา
สรางใหเสร็จ’
๓๑ หรือสมมุติวากษัตริยองคหนึ่ งจะออก
ไปทําสงครามกับกษัตริยอีกองคหนึ่ง เขาจะ
ไมนัง่ ลงวางแผนกอนหรือ วาทหารหนึ่งหมื่น
คนของเขาจะไปสูชนะทหารสองหมื่นคนที่
ยก ทัพมาไดหรือเปลา ๓๒ ถาเขาคิดวาสูไมได
เขาจะตองรีบสงคนไปเจรจาขอสงบ ศึก ใน
ขณะที่กองทัพนัน
้ ยังอยูอีกไกล ๓๓ ก็เหมือน
กัน ถาคุณไมยอมสละทุกสิ่งที่คุณมีอยู คุณก็
เป็ นศิษยของเราไมได”
เกลือที่หมดคา

ลูกา ๑๕:๑๙

แบกมัน ๖ กลับมาบาน แลวเรียกเพื่อนบาน
เพื่อน ฝูงมาพรอม หน ากันและบอกวา ‘มา
รวมฉลองกันหนอย เพราะฉันพบแกะที่หลง
หายไปแลว’ ๗ เราจะบอกใหรูวา ในสวรรคก็
เหมือนกัน เมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับตัวกลับ
ใจ ก็จะเป็ นเรื่องที่นายินดีมากกวามีคนดีเกา
สิบเกาคนที่ไมตองกลับตัวกลับใจ”
๘ “สมมุติวาหญิงคนหนึ่ งมีเหรียญเงิน †อยู
สิบเหรียญ
แลวทําตกหายไปหนึ่งเหรียญ
นางจะไมจุดตะเกียงและกวาดบาน
คนหา
๙ เมื่อหา
ทุกซอกทุกมุมจนกวาจะพบหรือ
เหรียญนัน
้ เจอแลว
นางก็เชิญเพื่อนบาน
เพื่อนฝูงมาพรอมหน า และพูดวา ‘มารวม
ฉลองกันหนอย เพราะฉันพบเหรียญที่หลน
หายไปแลว’ ๑๐ เราจะบอกใหรูวา พระเจาก็
ชื่นชมยินดีอยางนัน
้ เหมือนกันตอ หน าพวก
ทูต สวรรคของพระองค เมื่อมีคนบาปคน
หนึ่งกลับตัวกลับใจ”
พอที่มีใจเมตตา

(มธ. ๕:๑๓; มก. ๙:๕๐)
๓๔ “เกลือเป็ นสิ่งดี

แตถาเกลือนัน
้ หมดรส
เค็มแลว
ก็จะทําใหมันเค็มอีกไดอยางไร
๓๕ จะเอาไปใสดินหรือผสมกับป ุยก็ไมได
มี
แตตองโยนทิง้ ไปเทานัน
้ คนที่มีหูก็ฟังเอาไว
ใหดี”
ความดีใจในสวรรค
(มธ. ๑๘:๑๒-๑๔)
๑ ในเวลานั น
้ มีพวกเก็บ

*และ

๑๕ พวกคนบาปทัง้ หลาย ตางก็รุมลอม
ภาษี

กันเขามาฟั งพระ เยซูสัง่ สอน ๒ พวกฟา ริ สี
และครูสอนกฎ ปฏิบัติก็บนกันวา “คน นี้ยอม
ตอนรับคนบาปและยังกินอาหารกับพวกเขา
ดวย”
๓ พระ เยซูจึงเลาเรื่องเปรียบ เทียบนี้ ใหฟัง
วา ๔ “สมมุติวา พวกคุณคนหนึ่งมีแกะอยู
หนึ่ง รอยตัว แลวตัวหนึ่งหลง หายไป เขาจะ
ไมทิง้ แกะเกา สิบ เกาตัวไวในทุง หญาแลว
ออกไปตามหาแกะตัวที่หายไปจนกวาจะพบ
หรือ ๕ เมื่อพบแกะตัวนัน
้ แลวเขาก็ดีใจมาก

๑๑ พระ

เยซูพูดวา “ชายคนหนึ่งมีลูกชาย
สองคน ๑๒ ลูกคนเล็กพูดวา ‘พอครับ ชวย
แบงสมบัติสวนที่เป็ นของลูกใหดวย’ พอจึง
๑๓ หลัง
แบงสมบัติใหกับลูกชายทัง้ สองไป
จากนัน
้ ไมนาน ลูกคนเล็กก็รวบรวมทรัพย
สมบัติทงั ้ หมดของเขา เดิน ทางไปเมืองไกล
และเขาก็ใชจายเงิน
ทองอยางสุรุยสุราย
๑๔ จนหมดเนื้ อหมดตัว พอเกิดกันดารอาหาร
อยางรุนแรงทัว
่ แผน ดินนัน
้
เขาก็เริ่มไมมี
๑๕ เขาก็เลยไปรับจางทํางาน
อะไรจะกิน
กับชาวเมืองนัน
้ คนหนึ่ง
เขาถูกสงใหไป
เลีย
้ งหมูในทุงนา ๑๖ เขาหิวมาก อยากจะกิน
อาหารที่หมูกิน แตก็ไมมีใครใหอะไรเขากิน
เลย ๑๗ ใน ที่สุด เขาก็สํานึก ตัวไดและพูดวา
‘ลูกจางของพอเรามีอาหารกินอยางเหลือเฟื อ
แตดูเราสิ กําลังจะอดตายอยูแลว ๑๘ เราจะ
กลับไปหาพอและพูดกับพอวา “พอครับ ลูก
ไดทําบาปตอพระเจาและตอตัวพอ ๑๙ ลูกไม
สมควรที่จะเป็ นลูกของพออีกตอไป ใหลูก
เป็ นลูกจางคนหนึ่งของพอเถอะครับ”’

*๑๕:๑

พวกเก็บภาษี คือ พวกคนยิวที่รับจางชาวโรมันเก็บภาษีจากคนยิวดวยกัน คนพวกนี้
ชอบโกง และเป็ นที่เกลียดชังของพวกยิวดวยกันมาก
†๑๕:๘

เหรียญเงิน หรือเหรียญเดน า ริ อัน คือ เงินของพวกโรมัน หนึ่งเหรียญเดน า ริ อัน
เทากับคาแรงหนึ่งวัน

ลูกา ๑๕:๒๐

๒๐ ดัง
นัน
้ เขาจึงลุกขึ้นกลับไปหาพอของ
เขา ขณะที่เขายังอยูแตไกล พอของเขา
ก็มอง เห็นและเวทนา สงสาร วิ่งออกไป
๒๑ ลูกชายจึงพูดวา
สวมกอดและจูบเขา
‘พอครับ
ลูกไดทําบาปตอพระเจาและตอ
พอ ลูกไมสมควรที่จะเป็ นลูกของพออีกตอ
ไป’ ๒๒ แตพอหันไปสัง่ คนใชวา ‘เร็วๆเขาไป
เอาเสื้อผาที่ดีที่สุดมาใสใหเขา เอาแหวนมา
สวมนิ้วเขาและเอารองเทามาใสใหเขาดวย
๒๓ แลวไปฆาลูกวัวตัวอวนพีมาเลีย
้ งฉลอง
กัน ๒๔ เพราะลูกขาคน นี้ ไดตายไปแลวแต
ฟื้ น ขึ้นมาใหม เคยหลง หายไปแตตอน นี้พบ
แลว’ แลวพวกเขาก็เลีย
้ งฉลองกัน
๒๕ เมื่อลูกชายคนโตที่ทํางานอยูในทุงกลับ
มาใกลจะถึงบาน เขาไดยินเสียงรอง รําทํา
เพลงกัน ๒๖ จึงเรียกคนใชเขาไปถามวา ‘เกิด
อะไรขึ้น’ ๒๗ คนใชจึงตอบวา ‘น อง ชายของ
ทานกลับมาบานดวยความปลอดภัย พอของ
ทานก็เลยใหฆาลูกวัวตัวอวนพีเลีย
้ งฉลอง
กัน’ ๒๘ พี่ ชายโกรธมากและไมยอมเขาไปใน
งาน เลีย
้ ง พอเขาจึงออกมาขอรองใหเขาไป
ขางใน ๒๙ แตเขาตอบพอไปวา ‘ดูเอาเถอะ
ผมรับ ใชพอมาหลายปี
และไมเคยขัดคํา
สัง่ พอเลย
แตพอยังไมเคยใหอะไรผมเลย
แมแตแพะสักตัวเพื่อเลีย
้ ง ฉลองกับเพื่อนฝูง
ก็ไมมี ๓๐ แตพอไอ ลูกของพอคน นี้กลับมา
หลังจากที่ผลาญทรัพยสมบัติของพอไปกับ
หญิงโสเภณีจนหมดเกลีย
้ ง พอก็ฆาลูกวัวตัว
อวนพีฉลองใหกับมัน’ ๓๑ พอจึงพูดวา ‘ลูก
รัก ลูกอยูกับพอตลอดเวลา ทรัพยสมบัติทุก
๓๒ แต
อยางของพอก็เป็ นของลูกอยูแลว
พวกเราควรจะดีใจและเฉลิมฉลองกัน เพราะ
น องตายไปแลวแตฟ้ ื น ขึ้นมาใหม หลง หาย
ไปแลวแตกลับพบกันอีก’”

ทรัพยสมบัติท่แ
ี ทจริง

๑๖

๑ พระ

เยซูพูดกับพวกศิษยวา
“เศรษฐีคนหนึ่งไดจางผู จัดการมา
ดูแลกิจการของเขา ตอ มามีคนมาฟ องวา ผู
จัดการคน นี้ใช จายเงิน ทองของเศรษฐีอยาง
สุ รุยสุ ราย ๒ เศรษฐีจึงเรียกผู จัดการคนนัน
้
มาถามวา ‘เจาจะแกตัววายัง ไงในเรื่องที่เรา
ไดยินมานี้
ไปเอาบัญชีที่เจาจัดการอยูคืน
มา เราไลเจาออกแลว’ ๓ ผู จัดการคน นี้ จึง
คิดในใจวา ‘ทํายัง ไงดี นายกําลังจะไลออก
จะไปขุดดินก็ไมมีแรง
จะไปขอทานก็อาย
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เขา ๔ ออ รูแลววาจะทํายัง ไงดี จะไดมีคน
ตอนรับเขาบานเขาตอนที่ตกงาน’ ๕ เขาจึง
เรียกลูก หนี้ของนายมาถามทีละคน เขาถาม
คนแรกวา ‘คุณเป็ นหนี้นายผมอยูเทา ไหร’
๖ เขาตอบวา ‘นํ้ ามันมะกอกรอยถัง’ ผูจัดการ
จึงบอกเขาวา ‘นี่ใบกูยืมของคุณ รีบนัง่ ลงแก
เป็ นหาสิบถังเร็วเขา’
๗ แลวเขาก็ถามคนที่สองวา
‘คุณเป็ นหนี้
อยูเทา ไหร’ เขาก็ตอบวา ‘ขาวสาลีหนึ่งรอย
ถัง’ ผู จัดการจึงพูดกับเขาวา ‘เอาใบกูยืมนี้
ไปแกเป็ นแปด สิบถัง’ ๘ เศรษฐีก็ชมผู จัดการ
ขี้ โกงคน นี้วาเอาตัวรอดเกง ที่เราพูดอยาง นี้
ก็เพราะคนของโลก นี้เอาตัวรอดในเรื่องแบบ
นี้เกงกวาคนของพระเจา
๙ เราจะบอกใหรูวา ใหใชเงิน ทองที่มีอยูใน
โลกนี้คบหาเพื่อนไว เพราะเมื่อเงิน ทองหมด
ไป เพื่อนๆก็จะไดตอนรับคุณเขาอยูในบานที่
ถาวรตลอดไป
๑๐ คนที่ไวใจไดในเรื่องเล็กๆก็จะไวใจได
ในเรื่องใหญๆดวย แตคนที่ไวใจไมไดแมแต
ในเรื่องเล็กๆก็จะไวใจไมไดในเรื่องใหญๆ
ดวย ๑๑ ถาขนาดทรัพยสมบัติในโลก นี้ ยัง
ไวใจคุณไมไดเลย
แลวจะไวใจใหคุณดูแล
ทรัพยสมบัติเที่ยง แทไดยัง ไง ๑๒ ถาของ
ของคนอื่น ยังไวใจคุณไมไดเลย แลวใครจะ
กลาใหคุณเป็ นเจาของอะไรเลา ๑๓ ไมมีทาส
คนไหนรับ ใชนายสองนายได เพราะเขาจะ
เกลียดนายคนหนึ่ง และรักอีกคนหนึ่ง หรือ
ไมก็จะทุมเทใหกับคนหนึ่ง และจะดูถูกอีก
คนหนึ่ง พวกคุณจะรับ ใชพระเจา และเงิน
ทองพรอมๆกันไมไดหรอก”
คํา สอนขออื่นๆ
(มธ. ๑๑:๑๒-๑๓)
๑๔ ฝ ายพวกฟา

ริ สีที่เห็นแกเงิน
เมื่อ
ไดยินเรื่องทัง้ หมด นี้ก็หัวเราะเยาะพระ เยซู
๑๕ พระองคจึงพูดวา “พวกคุณพยายามจะให
คนมองวาคุณทําตามใจพระเจา แตพระเจารู
วาจิตใจของพวกคุณชัว
่ ราย สิ่งที่มนุษยเห็น
วาสุดยอด พระเจากลับเห็นวานาขยะแขยง
๑๖ แตกอนนั น
้ พระเจาใหกฎตางๆผานมา
ทางโมเสส และใหคํา พูดตางๆผานมาทาง
ผู พูด แทน พระเจา จนกระทัง่ มาถึงสมัย
ของยอหนคนที่ทําพิธี จุม นํ้ านัน
้
นับตัง้ แต
สมัยของยอหนเป็ นตน มา ขาวดีเกี่ยว กับ

ลูกา ๑๖:๑๗

33

ลูกา ๑๗:๑๒

อาณาจักรของพระเจาก็ไดประกาศออกไป
ทําใหทุก คนตอบสนองตอขาวดี นี้อยางเอา
เป็ นเอาตาย
๑๗ ใหฟาและดินหายไป ยังงายกวา ที่จะให
จุดหนึ่งหรือตัวอักษรหนึ่งในกฎ ปฏิบัติ หมด
ผลบังคับไป
๑๘ ผูชายที่หยากับภรรยาของตนแลวไป
แตงงานใหม ก็ถือวามีชู และผูชายที่มา
แตงงานกับหญิงที่หยารางนี้ ก็ถือวามีชูดวย

พวกเขาจะกลับ ตัวกลับ ใจเสีย ใหม’ ๓๑ อับ รา
ฮัมจึงพูดกับเขาวา ‘ถาพวกเขาไมฟังโมเสส
และพวกผูพูดแทนพระเจา ถึงจะมีคนที่ฟ้ ื น
ขึ้นจากความตาย เขาก็จะไมฟังอยูดี’”

เศรษฐีกับลาซารัส

แตคนที่มายัว
่ ยวน
นัน
้ ชางนาอายจริงๆ
๒ ระหวางการ ชักชวนคนที่ต่า
ํ ตอยคนหนึ่งใน
พวก นี้ใหทําบาป กับการ ถูก จับ โยนลงไปใน
ทะเลพรอมกับมีหินโมแป ง *ลามคออยู อยาง
หลังนี้ก็ยังจะดีกวา ๓ ระวังตัวไวใหดี ใหตัก
เตือนพี่ นองที่ทําบาป และอภัยใหเขาเมื่อเขา
กลับ ตัวกลับ ใจ ๔ ถึงแมเขาจะทําผิดบาปตอ
คุณถึงวันละเจ็ดครัง้ ก็ตาม แตถาทุกครัง้ เขา
บอกคุณวา ‘ผมกลับ ตัวกลับ ใจแลวครับ’ ก็
ใหยกโทษเขา” ๕ ฝ ายพวกศิษยเอก ก็พูดกับ
องคเจาชีวิตวา “ถาอยางนัน
้ ชวยเพิ่มความ
เชื่อใหกับเราดวยครับ”
๖ พระ เยซูตอบวา “แคคุณมีความ เชื่อเล็ก
เทาเมล็ดมัสตารด นี้ คุณก็สัง่ ใหตนหมอนทัง้
ตนถอน รากถอน โคนไปปลูกอยูในทะเลได
แลว”

๑๙ ครัง
้ หนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่ง

เขาแตง กาย
ดวยชุดสี มวงราคาแพง และผาป านเนื้อดี
และใชชีวิตอยางหรูหราทุกวัน ๒๐ มีขอทาน
คนหนึ่งชื่อ ลาซา รัส มีแผลเต็ม ตัวไป หมด
นอนอยูหน าประตูบานเศรษฐี ๒๑ เขาอยากจะ
กินแคอาหารที่ตกจากโตะของเศรษฐี หมา
ก็มาเลียแผลของเขา ๒๒ ตอ มาเมื่อขอทาน
นัน
้ ตาย เหลาทูต สวรรคก็มารับเขาไปอยูกับ
อับ ราฮัม เศรษฐีก็ตายเหมือนกัน และถูกฝั ง
ไว ๒๓ เศรษฐีไปอยูในแดนคนตาย และได รับ
ความทุกข ทรมานมาก เขามองเห็นอับ ราฮัม
อยูแตไกล และเห็นลาซารัสอยูขางๆอับราฮัม
๒๔ เศรษฐีจึงรองตะโกนวา ‘คุณพออับ รา ฮัม
สงสารผมดวยเถิดครับ ชวยสงลาซา รัสมานี่
หนอย เพื่อเอาปลายนิ้วจุมนํ้ ามาแตะลิน
้ ของ
ผมใหเย็นลง เพราะผมเจ็บ ปวดทรมานเหลือ
เกินในเปลวไฟ นี้’ ๒๕ แตอับ รา ฮัมพูดวา ‘ลูก
เอย จําไดไหมตอนที่เจายังมีชีวิตอยูนัน
้ เจา
ได รับแตสิ่งดีๆแตลาซา รัสนัน
้ ได รับแตสิ่งที่
ไมดี ตอนนี้เขามีความสุขอยูที่นี่ สวนเจาได
รับความทุกข ทรมาน ๒๖ นอกจากนัน
้ ก็มีเหว
กวางใหญขวาง กัน
้ พวกเราอยู เพื่อไมใหไป
มาหาสูกันได’ ๒๗ เศรษฐีจึงพูดวา ‘ถาอยาง
นัน
้
ขอรองคุณพออับ รา ฮัมใหชวยสงลาซา
รัสไปที่บานพอผมดวย ๒๘ เพราะผมมีพี่ น อง
อยูหาคน
ลาซา รัสจะไดไปเตือนพวกเขา
เพื่อพวกเขาจะไดไมตองมาทนทุกข ทรมาน
เหมือนกับผมในที่นี้’
๒๙ แตอับราฮัมตอบไปวา ‘พวกเขามีโมเสส
และผูพูดแทนพระเจาคอยเตือนอยูแลว ให
เขาฟั งคนเหลานัน
้ เถิด’ ๓๐ ฝ ายเศรษฐีจึงพูด
วา ‘แตนัน
่ ไมพอหรอก คุณพออับ รา ฮัม ถา
มีคนที่ฟ้ ื น ขึ้นจากความ ตายไปเตือนพวกเขา
*๑๗:๒

การยั่วยวน การอภัย ความเชื่อ
(มธ. ๑๘:๖-๗, ๒๑-๒๒; มก. ๙:๔๒)
๑ พระ

๑๗ มีสิ่งที่มายัว่ ยวนใหคนทําบาปเสมอ

เยซูพูดกับพวกศิษยวา “จะ

ทาสที่ดี
๗ “สมมุติวาคุณมีทาสคนหนึ่ ง

เมื่อเขากลับ
มาจากไถนาหรือเลีย
้ งแกะ คุณจะพูดกับเขา
ไหมวา ‘รีบๆไปหาอะไรกินเร็ว’ ๘ หรือคุณจะ
พูดกับเขาวา ‘ไปเตรียมอาหารมาสิ แลว
คอยรับ ใชอยูนี่แหละ จนกวาเราจะกินและ
ดื่มเสร็จ แลวเจาถึงคอยไปกิน’ ๙ นายตอง
ขอบใจทาสที่เขาทําตามคําสัง่ หรือ ๑๐ พวก
คุณก็เหมือนกัน เมื่อทํางานที่นายสัง่ มาเสร็จ
แลว ก็ควรพูดวา ‘พวกเราเป็ นแคทาสที่ทํา
ตามหน าที่เทานัน
้
ไมสมควรที่เจา นายจะ
ขอบใจหรอก’”
ใหรูจักขอบคุณ
๑๑ ในระหวางทางที่ไปเมืองเยรูซาเล็ม

พระ เยซูผานไปตามเขตแดนของแควนกา ลิ
ลีกับแควนสะ มา เรีย ๑๒ ที่หมูบานแหงหนึ่ง

หินโมแป ง นี่เป็ นหินโมแป งขนาดใหญที่ตองใชลาเดินรอบๆ
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มีชายสิบคนที่เป็ นโรคผิวหนังราย แรง เขา
มาหาพระองค แตยืนอยูหางๆ ๑๓ และรอง
ตะโกนวา “เยซู นาย ทาน สงสารพวกเรา
ดวยเถิด”
๑๔ พระองคก็มองพวกเขา แลวพูดวา “ไป
แสดงตัวใหพวกนักบวช *ดูสิ” ในระหวาง
ทางที่ไปนัน
้
พวกเขาก็หายจากโรค ๑๕ คน
หนึ่งในนัน
้ เมื่อเห็นวาหายแลว ก็กลับมารอง
สรรเสริญพระเจาเสียงดัง ๑๖ เขากมลงกราบ
ขอบคุณอยูที่เทาของพระเยซู เขาเป็ นชาวสะ
มา เรีย ๑๗ พระ เยซูถามวา “มีสิบคนที่หาย
จากโรคไมใชหรือ แลวอีกเกาคนอยูที่ไหน
๑๘ ทําไมมีแตคนตางชาติคน นี้ เทานั น
้ หรือ ที่
กลับมาสรรเสริญพระเจา” ๑๙ แลวพระ เยซูก็
บอกเขาวา “ลุกขึ้นกลับไปไดแลว ความเชื่อ
ของคุณทําใหหายจากโรคแลว”
อาณาจักรของพระเจาอยูในหมูพวกคุณ
(มธ. ๒๔:๒๓-๒๘, ๓๗-๔๑)
๒๐ วันหนึ่ งพวกฟา

ริ สีถามพระ เยซูวา
“อาณาจักรของพระเจาจะมาถึงเมื่อ
ไหร”
พระองคก็ตอบวา
“เมื่ออาณาจักรของ
พระเจากําลังมา จะไมมีอะไรเป็ นลาง บอก
๒๑ จะไมมีใครบอกได
เหตุใหคุณรูหรอก
หรอกวา ‘อยูนี่ไง’ หรือ ‘อยูโนนไง’ เพราะดู
สิ
อาณาจักรของพระเจาอยูในหมูพวกคุณ
แลว”
๒๒ แตพระองคพูดกับพวกศิษยวา
“วัน
นัน
้ จะมาถึง
เมื่อพวกคุณอยากจะไดเห็น
วันเวลาของบุตรมนุษยสักวันหนึ่ง
แตคุณ
๒๓ เมื่อมีคนมาบอก
จะไมมีโอกาสไดเห็น
วา ‘พระองคอยูโนนไง หรือ อยูนี่ไง’ ก็ไม
ตองออกไปเที่ยวตาม หาหรอก” ๒๔ “เพราะ
เมื่อบุตรมนุษยมานัน
้
จะเห็นชัดเหมือนกับ
สายฟ าแลบจากทองฟ าฟากหนึ่งไปยังอีก
๒๕ แตพระองคจะตองทนทุกข
ฟากหนึ่ง
ทรมานหลายอยางเสียกอน และคนในยุค นี้
จะไมยอมรับพระองค
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๒๖ วันที่พระองคกลับมานั น
้
จะเหมือนกับ
สมัยของโน อาห ๒๗ ที่คนดื่มกินกันอยูอยาง
สนุกสนาน แตงงานกันและยกลูกใหแตงงาน
กัน จนกระทัง่ วัน ที่โนอาหเขาไปในเรือ แลว
นํ้ าก็ทวมจนพวกเขาจมนํ้ าตายกันหมด
๒๘ ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน คนกินดื่ม
กันอยู ซื้อขายกัน เพาะปลูกกัน กอสราง
กัน ๒๙ จนกระทัง่ ถึงวันที่โลทออกจากเมือง
โส โดม ก็มีไฟ และกํามะถันตกลงมาจาก
ทองฟ า เผา ผลาญทําลายชีวิตผูคนในเมือง
นัน
้ จนหมดสิน
้
๓๐ ในวันที่บุตรมนุษยกลับมา มันก็จะเป็ น
อยางนัน
้ เหมือนกัน ๓๑ ในวันนัน
้ คนที่อยูบน
ดาดฟ าบานก็อยาเขาไปเก็บขาว ของในบาน
เลย หรือคนที่อยูในทุง นาก็อยากลับไปบาน
เอาอะไรเลย ๓๒ จําเรื่องที่เกิดขึ้นกับเมียของ
โลท †ไวใหดี ๓๓ คนที่อยากจะรักษาชีวิตเกา
ไวจะเสียชีวิต แตคนที่ยอมสละชีวิตเกา จะ
รักษาชีวิตไว ๓๔ เราจะบอกใหรูวา ในคืนนัน
้
เอง สองคนที่นอนอยูบนเตียงเดียวกัน คน
หนึ่งจะถูกรับไป และอีกคนหนึ่งจะถูกทิง้ ไว
๓๕ หญิงสองคนที่กําลังโมแป งอยูดวยกัน จะ
ถูกรับไปคนหนึ่ง และถูกทิง้ ไวคนหนึ่ง” ๓๖ ‡
๓๗ พวกศิษยจึงถามพระองควา
“อาจารย
มันจะเกิดขึ้นที่ไหนครับ”
พระองคจึงตอบวา “ซากศพอยูที่ไหน ฝูง
แรงก็จะอยูที่นัน
่ ”

พระเจาจะตอบคําอธิษฐาน
๑ พระ

๑๘ ใหศิษยของพระองคฟัง

เยซูไดเลาเรื่องเปรียบ เทียบ
เพื่อสอน
ใหพวกเขาอธิษฐานอยูเสมอ และไมสิน
้ หวัง
๒ พระองคเลาวา “ในเมืองหนึ่ ง มีผู พิพากษา
คนหนึ่งที่ไมเกรงกลัวพระเจา
และไมเคย
๓ ในเมือง นี้ มีหญิง
เคารพนับถือใครเลย
มายคนหนึ่ง ที่เฝ าวน เวียนมาออนวอนผู
พิพากษาคนนี้วา ‘ชวยตัดสินคดีของฉันอยาง
ยุติธรรมดวยเถิด’ ๔ ตอนแรกผู พิพากษาไม
ไดสนใจนางเลย
แตในที่สุดผู พิพากษาก็

*๑๗:๑๔

ไปแสดงตัวใหพวกนั กบวช ตามกฎของโมเสสเมื่อคนยิวที่เป็ นโรคผิวหนังราย
แรงหายดีแลว เขาตองไปใหพวกนักบวชสํารวจดูวาหายจริงหรือเปลา ดูเพิ่ม เติมไดจาก
หนังสือเววีนิติ บทที่ ๑๓-๑๔
†๑๗:๓๒
‡๑๗:๓๖

เมียของโลท เรื่องเกี่ยวกับเมียของโลทอยูใน ปฐมกาล ๑๙:๑๕-๑๗, ๒๖

ขอ นี้ สําเนากรีกบางฉบับไดเพิ่มเติมขอความ วา “ชายสองคนที่อยูในนาเดียวกัน
คนหนึ่งจะถูกรับไป และอีกคนหนึ่งจะถูกทิง้ ไว”

ลูกา ๑๘:๕
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พูดกับตัว เองวา ‘ถึงแมเราจะไมเกรงกลัว
พระเจา และไมกลัวมนุษยหน าไหนทัง้ นัน
้
๕ แตเราคงตองใหความยุติธรรมกับเธอ
เพราะเธอเซาซีก
้ วนใจเหลือเกิน จะไดเลิกมา
ยุงวุนวายกับเราเสียที ไมงัน
้ เราคงจะบาตาย
แน’”
๖ แลวพระองคก็พูดตอวา
“เห็นหรือ
เปลาวา ผู พิพากษาขีโ้ กงคน นี้พูดวาอะไร
๗ แลวพระเจาจะไมใหความยุติธรรมกับคน
ที่พระองคไดเลือกไวที่รองขอความชวย
เหลือตอพระองคทัง้ วันทัง้ คืนหรือ พระองค
๘ เราจะบอกใหรูวา
จะผลัดไปเรื่อยๆหรือ
พระองคจะรีบใหความยุติธรรมกับเขา วาแต
เมื่อบุตรมนุษยมาถึง พระองคจะเจอคนที่มี
ความเชื่อหลงเหลืออยูในโลกนี้หรือเปลา”
ฟาริสีกับคนเก็บภาษี
๙ พระเยซูเลาเรื่องเปรียบเทียบนี้

เพื่อสอน
คนที่เชื่อมัน
่ ในตัว เองเหลือ เกินวาทําตามใจ
พระเจา และชอบดูถูกคนอื่น พระองคเลาวา
๑๐ “มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานที่วิหาร คน
หนึ่งเป็ นพวกฟา ริ สี สวนอีกคนหนึ่งเป็ นคน
เก็บ ภาษี ๑๑ ฟา ริ สีคนนัน
้ ยืนอยูตามลําพัง
และอธิษฐานวา ‘พระเจา ขอบคุณที่ขาพเจา
ไมเป็ นเหมือนมนุษยคนอื่นๆเชนพวก ขโมย
พวก ขี้ โกง พวก มีชู หรือแมแตคน เก็บ ภาษี
คนนี้ ๑๒ ขาพเจาอดอาหารอาทิตยละสองครัง้
และถวายหนึ่งในสิบ *ของของทุกอยางที่ได
มา’
๑๓ แตคน เก็บ ภาษีนัน
้
ยืนอยูแตไกลใน
ขณะที่อธิษฐาน ไมกลาแมแตจะเงยหน าขึ้น
มองทองฟ า ไดแตทุบอกตัว เองครํ่าครวญวา
‘ขาแตพระเจา ขอโปรดเมตตาขาพเจาที่เป็ น
คนบาป’ ๑๔ เราจะบอกใหรูวา เมื่อกลับบาน
ไป คนที่พระเจายอมรับคือคนเก็บภาษี ไมใช
ฟาริ สี เพราะทุกคนที่ยกตัว เองขึ้นจะตองถูก
กดลง แตทุกคนที่ถอมตัวลงจะถูกยกขึ้น”

*๑๘:๑๒
†๑๘:๒๐

ลูกา ๑๘:๒๕

คนที่เขาอาณาจักรของพระเจาตอง
เป็ นเหมือนเด็กเล็กๆ
(มธ. ๑๙:๑๓-๑๕; มก. ๑๐:๑๓-๑๖)
๑๕ มีคนอุมลูกเล็กๆมาใหพระ

เยซูจับตัว
และอวยพรให เมื่อพวกศิษยเห็น ก็ตอวา
๑๖ แตพระ เยซู
พวกเขาไมใหทําอยางนัน
้
กลับเรียกเด็กๆพวกนัน
้ เขามาหาแลวพูดวา
“ปลอยใหพวกเด็กเล็กๆเขามาหาเรา
อยา
หามพวกเขา
เพราะอาณาจักรของพระเจา
เป็ นของคนที่เป็ นเหมือนกับเด็กเล็กๆพวก
นี้ ๑๗ เราจะบอกใหรูวา ถาใครไมยอมรับ
อาณาจักรของพระเจาเหมือนอยางที่เด็ก
เล็กๆพวก นี้ยอมรับ คนนัน
้ จะไมไดเขาใน
อาณาจักรของพระเจาแนๆ”
คนรวยคนหนึ่ งถามพระเยซู
(มธ. ๑๙:๑๖-๓๐; มก. ๑๐:๑๗-๓๑)
๑๘ มีผูนําชาว

ยิวคนหนึ่งถามพระ เยซูวา
“อาจารยผู ประเสริฐผมจะตองทําอยางไรถึง
จะมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป” ๑๙ พระเยซูจึง
ถามวา “คุณเรียกเราวาผู ประเสริฐทําไม ไม
มีใครประเสริฐหรอกนอกจากพระเจาเทานัน
้
๒๐ คุณก็รูกฎปฏิบัติแลวนี่ ที่วา ‘อยามีชู อยา
ฆาคน อยาขโมย อยาเป็ นพยานเท็จ และให
เคารพนับถือพอแม’” †
๒๑ ผูนําคนนั น
้ ก็พูดวา
“ผมรักษากฎ
ทัง้ หมดนัน
้ มาตัง้ แตเด็กแลวครับ”
๒๒ เมื่อพระองคไดยินอยางนั น
้ ก็พูดตอไป
วา “คุณยังขาดอยูอีกอยางหนึ่ง คือใหไปขาย
ทรัพยสมบัติทุกอยางที่คุณมี
แลวเอาเงิน
ไปแจกจายใหกับคนยากจน และคุณก็จะมี
ทรัพยสมบัติอยูในสวรรค
แลวมาติดตาม
เรา” ๒๓ เมื่อเขาไดยินอยางนัน
้ ก็เสียใจอยาง
หนักเพราะเขารํ่ารวยมาก
๒๔ เมื่อพระ เยซูเห็นวาเขาเสียใจมาก จึง
พูดขึ้นวา “มันยากมากที่คนรวยจะเขาไปใน
อาณาจักรของพระเจา ๒๕ ความ จริงแลว ให
อูฐลอดรู เข็มยังจะงายกวาที่จะใหคนรวยเขา
ไปในอาณาจักรของพระเจา”

ถวายหนึ่ งในสิบ แปลวา ถามีรายได ๑๐ บาทก็ใหพระเจา ๑ บาท
คัดมาจาก อพยพ ๒๐:๑๒-๑๖ เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๖-๒๐

ลูกา ๑๘:๒๖

๒๖ คนที่ไดยินเรื่องนี้ ก็พูดวา “ถาอยางนั น
้
ใครจะไปรอดได”
๒๗ พระ เยซูพูดวา “สําหรับมนุษย เป็ นไป
ไมไดหรอก แตสําหรับพระเจาก็เป็ นไปได”
๒๘ แลวเปโตรก็พูดวา “พวกเราไดสละสิ่งที่
เป็ นของเรา เพื่อมาติดตามพระองค”
๒๙ พระเยซูตอบวา “เราจะบอกใหรูวา คน
ไหนที่ไดสละบานเรือนหรือเมีย หรือพี่ น อง
หรือพอ แม หรือลูก เพราะเห็น แกอาณาจักร
๓๐ เขาจะได รับสิ่ง
ของพระเจาแลวละก็
ตอบแทนหลายเทาในชีวิต นี้ และจะมีชีวิต
กับพระเจาตลอดไปในโลกหน าดวย”
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ลูกา ๑๙:๑๑

๔๐ พระ เยซูก็เลยหยุด สัง
่ ใหคนพาเขาเขา
มา แลวพระองคถามเขาวา ๔๑ “อยากใหเรา
ชวยอะไร”
เขาจึงตอบวา
“ผมอยากมอง เห็นครับ
ทาน”
๔๒ พระ เยซูจึงพูดกับเขาวา “มองสิแลวจะ
เห็น ความเชื่อของคุณชวยใหคุณหายแลว”
๔๓ เขามองเห็นทันที จึงติดตามพระเยซูไป
และสรรเสริญพระเจา เมื่อชาวบานเห็นอยาง
นัน
้ ทุกคนก็พากันยกยองพระเจา

ศักเคียสคนเก็บภาษีอยากเห็นพระเยซู
๑ พระ

พระเยซูจะฟื ้ นขึน
้ จากความตาย
(มธ. ๒๐:๑๗-๑๙; มก. ๑๐:๓๒-๓๔)
๓๑ พระ

เยซูพาศิษยเอกทัง้ สิบ สองคนปลีก
ตัวออกมาขางๆและพูดกับพวกเขาวา “ฟั ง
ใหดีนะ พวกเราจะขึ้นไปเมืองเยรูซาเล็ม ทุก
อยางที่พวก ผู พูด แทน พระเจาไดเขียนไว
๓๒ เขา
เกี่ยวกับบุตรมนุษยจะเกิดขึ้นที่นัน
่
*พวก
จะถูกสงตัวใหกับพวกคนที่ไมใชยิว
นัน
้ จะหัวเราะเยาะ ดูถูก และถมนํ้ าลาย
๓๓ คนเหลานั น
รดเขา
้ จะเฆี่ยนตีและฆา
เขา แตในวัน ที่สาม เขาจะฟื้ นขึ้นจากความ
ตาย” ๓๔ แตพวกศิษยไมเขาใจสิ่งเหลา นี้ที่
พระองคพูด เพราะความ หมายของมันถูก
แอบซอนไปจากพวกเขา พวกเขาก็เลยไมรู
วาพระองคพูดถึงเรื่องอะไร
พระเยซูรักษาคนตาบอด
(มธ. ๒๐:๒๙-๓๔; มก. ๑๐:๔๖-๕๒)
๓๕ เมื่อพระเยซูมาใกลถึงเมืองเยริ โค

มีขอ
ทานตาบอดคนหนึ่งนัง่ ขอทานอยูขางถนน
๓๖ เมื่อไดยินฝูง
ชนจํานวนมากเดินผานมา
เขาก็ถามวา “เกิดอะไรขึ้น”
๓๗ คนเหลานั น
้ บอกวา “เยซูชาวนา ซา เร็ธ
กําลังผานมาทางนี้”
๓๘ คนตาบอดก็ตะโกนวา “เยซู บุตรดาวิด
สงสารผมดวยครับ” ๓๙ คนที่เดินนํ าหน า ตาง
ก็สัง่ กําชับใหเขาเงียบ แตเขากลับยิ่งตะโกน
ดังขึ้นวา “บุตรดาวิด สงสารผมดวยครับ”
*๑๘:๓๒
†๑๙:๒

๑๙ โค

เยซูเดินเขาไปในเมืองเย ริ
เป็ น
หัวหน าคน เก็บ ภาษี †ที่ร่าํ รวยมาก ๓ เขา
อยากจะดูวาพระ เยซูเป็ นใคร แตเขามองไม
เห็น เพราะตัวเตีย
้ และคนแนนมาก ๔ เขาจึง
วิ่งไปขางหน าพระเยซู แลวปี นขึ้นไปดัก คอย
พระองคอยูบนตนมะเดื่อ ๕ เมื่อพระ เยซูเดิน
มาถึง พระองคก็เงยขึ้นไปพูดกับศักเคียสวา
“ศักเคียส รีบลงมาเร็ว เราตองไปพักที่บาน
คุณวันนี้”
๖ เขารีบลงมา และพาพระองคไปบานของ
เขาดวยความ ดีใจ ๗ ทุกคนที่เห็นอยางนัน
้
ก็บนกันวา “เขาไปเป็ นแขกในบานของคน
บาปไดยังไง”
๘ ในวันนั น
้ ศักเคียสลุกขึ้นบอกองคเจา
ชีวิตวา “อาจารย ผมจะบริจาคทรัพยสมบัติ
ครึ่งหนึ่งของผมใหกับคนจน และถาผมได
โกงใครมา ผมยินดีจะคืนใหเขาถึงสี่เทา”
๙ พระเยซูจึงพูดถึงเขาวา “วัน นี้ ความรอด
มาถึงครอบครัว นี้แลว เพราะเขาก็เป็ นลูก
หลานของอับ รา ฮัมดวยเหมือนกัน ๑๐ บุตร
มนุษย มาก็เพื่อเรื่อง นี้แหละคือเพื่อคนหา
และชวยคนที่หลงหายใหรอด”
๒ มีชายคนหนึ่ งชื่อศักเคียส

กษัตริยกับทาสสิบคน
(มธ. ๒๕:๑๔-๓๐)
๑๑ ขณะที่พวกเขากําลังฟั งเรื่องตางๆนี้

พระ เยซูก็เลาเรื่องเปรียบ เทียบอีกเรื่องหนึ่ง
ใหฟัง
เพราะเกือบจะถึงเมืองเยรูซาเล็ม

คนที่ไมใชยิว ความหมายตามตัวอักษรคือ “ชาติอ่ น
ื ๆ”

หัวหน าคนเก็บ ภาษี คนยิวที่เก็บ ภาษีใหชาวโรมันมักแอบโกงกินและคนยิวเกลียด
ชังคนพวกนี้มาก

ลูกา ๑๙:๑๒

แลวและพวกชาวบานคิดวา
อาณาจักร
ของพระเจาจะปรากฏใหเห็นในเร็วๆ
นี้
๑๒ พระองคเลาวา “มีเชื้อพระ วงศองคหนึ่ ง
กําลังจะเดิน ทางไปแดนไกลเพื่อไปรับการ
แตง ตัง้ ใหเป็ นกษัตริย แลวเขาจะกลับมา
๑๓ กอนไป เขาก็เรียกทาสมาสิบคน มอบเงิน
ใหสิบมินา *และสัง่ วา ‘เอาไปทําการ คาจน
กวาเราจะกลับมา’ ๑๔ แตคนเมืองนัน
้ เกลียด
เขา จึงสงตัวแทนตามหลังเขาไปเพื่อบอกวา
‘เราไมอยากไดคน นี้มาเป็ นกษัตริยของพวก
เรา’
๑๕ แตสุดทายเขาก็ได รับแตง ตัง
้ ใหเป็ น
กษัตริย และไดเดิน ทางกลับมา เขาเรียก
พวกทาสที่เขาฝากเงินมาพบ เพราะอยากรู
วาพวกเขาทํากําไรไดเทา ไหร ๑๖ คนแรกมา
ถึงและบอกวา ‘เจา นายครับ เงินหนึ่งมินา
ของทาน ผมเอาไปทํากําไร ไดสิบมินาครับ’
๑๗ เจา นายชมเขาวา ‘เยี่ยมมาก เจาเป็ นทาส
ที่ดี ไวใจไดแมแตเรื่องเล็กๆเราจะใหเจาดูแล
เมืองสิบเมือง’ ๑๘ ทาสคนที่สองก็เขามาหา
และบอกวา ‘เจา นายครับ เงินหนึ่งมินาของ
ทาน ผมเอาไปทํากําไรไดหามินา’ ๑๙ เขาก็
บอกทาสคนนัน
้ วา ‘เราจะใหเจาดูแลหาเมือง’
๒๐ แลวทาสอีกคนหนึ่ งก็เขามาพบและบอก
วา ‘เจานายครับ นี่เงินหนึ่งมินาของทาน ผม
ไดเอาผาหอเก็บไวในที่ที่ปลอดภัย ๒๑ เพราะ
กลัวที่ทานเป็ นคนที่โหด ราย ทารุณ ชอบยึด
เอาของคนอื่นมาเป็ นของตนเอง และชอบ
เอาเปรียบคนอื่นโดยเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ตนเอง
ไมไดหวาน’ ๒๒ นายผูนัน
้ จึงดาวา ‘ไอทาส
ชาติ ชัว
่ เราจะลงโทษเจา ตามคําพูดของเจา
ถาเจารูวา เราเป็ นคนเขม งวด ชอบยึดของ
ของคนอื่นและชอบเอาเปรียบ ๒๓ แลวทําไม
ถึงไมเอาเงินไปฝากธนาคาร เมื่อเรากลับมา
จะได รับทัง้ เงินตนพรอมดอกเบีย
้ ’ ๒๔ แลว
เขาก็สัง่ พวกทาสที่ยืนอยูตรงนัน
้ วา ‘เอาเงิน
ที่เขามี ไปใหคนที่มีสิบมินานัน
่ ’ ๒๕ พวกเขา
จึงพูดวา ‘เจา นาย เขามีตัง้ สิบมินาแลวนะ’
๒๖ เจา นายตอบวา ‘เราจะบอกใหรูวา “คนที่
ทําประโยชนจากสิ่งที่เขามีอยูก็จะได รับเพิ่ม
มากขึ้น แตคนที่ไมไดทําประโยชนจากสิ่ง ที่
เขามีอยู ทุกสิ่งที่เขามีก็จะถูกริบไปจนหมด
*๑๙:๑๓
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ลูกา ๑๙:๓๙

ดวย” ๒๗ แลวไปจับพวกที่เป็ นศัตรูของเราที่
ไมอยากใหเราเป็ นกษัตริยมาฆาตอหน าเราที่
นี่’”
พระเยซูเขาเมืองเยรูซาเล็มอยางกษัตริย
(มธ. ๒๑:๑-๑๑; มก.
๑๑:๑-๑๑; ยน. ๑๒:๑๒-๑๙)
๒๘ หลังจากที่เลาเรื่องเสร็จแลว

พระองค
เดินนํ าหน าพวกเขาไปเมืองเยรูซาเล็ม
๒๙ เมื่อพระองคเดิน
ทางมาใกลหมูบานเบธ
ฟายีและหมูบานเบธานีใกลภูเขามะกอกเทศ
พระองคก็ไดสงศิษยสองคนไปกอนลวง หน า
๓๐ พระองคสง
ั ่ เขาวา
“ใหเขาไปในหมูบาน
ขาง หน านัน
้ เมื่อไปถึง คุณจะเห็นลูกลาตัว
หนึ่งผูกอยู ยังไมเคยมีใครขี่มันมากอน ให
๓๑ ถามีใครถามวา
แกมัดมันแลวจูงมาที่นี่
‘แกมัดมันทําไม’ ใหตอบเขาวา ‘องคเจาชีวิต
ตองการใช’”
๓๒ พวกเขาก็ไปและพบทุกอยางตามที่พระ
เยซูบอกไว ๓๓ ขณะที่แกมัดลูกลาอยูนัน
้ เจา
ของลาก็ถามวา “แกมัดมันทําไม”
๓๔ พวกเขาจึงตอบวา
“องคเจาชีวิต
ตองการใชมัน”
๓๕ แลวพวกศิษยก็จูงลามาใหพระ
เยซู
พวกเขาจัดแจงเอาเสื้อ คลุมของตนปูบนหลัง
ลา และชวยพระ เยซูข้ น
ึ ขี่ลานัน
้ ๓๖ ระหวาง
ทางที่พระ เยซูขี่ลาผานไป ชาวบานมากมาย
เอาเสื้อคลุมมาปูตามทองถนน
๓๗ เมื่อพระ เยซูมาถึงสุดทางที่จะนํ าลงมา
จากภูเขามะกอก เทศ พวกศิษยจํานวนมาก
ตางก็พากันโหรองสรรเสริญพระเจาดวย
ความ ยินดีในสิ่งมหัศจรรยที่พวกเขาไดเห็น
มา
๓๘ พวกเขาโห รองวา
“‘ขอพระเจาอวยพร
กษัตริยผูมาในนามขององคเจาชีวิต’ †
สรรเสริญพระเจาในสวรรคที่ใหสันติสุขกับ
เรา”
๓๙ สวนพวกฟาริ สีบางคนในฝูง ชนก็พูดกับ
พระองควา “อาจารยหามลูก ศิษยดวย อยา
ใหเขาพูดอยางนัน
้ ”

มินา เงินจํานวน ๑ ถุง ซึ่งเรียกวา มินา ตามภาษากรีก เป็ นจํานวนเงินที่เพียงพอที่
จะจายเป็ นคาแรงใหกับคนงานหนึ่งคนเป็ นเวลาสามเดือน
†๑๙:๓๘ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๘:๒๖

ลูกา ๑๙:๔๐
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๔๐ พระองคตอบวา “เราจะบอกใหรูวา ถึง
แมพวกเขาจะหยุดรอง หินพวกนี้ก็จะโห รอง
ออกมาแทน”

พระเยซูรองไหใหกับเมืองเยรูซาเล็ม
๔๑ เมื่อพระ

เยซูมาใกลและมอง เห็นเมือง
เยรูซาเล็ม พระองคก็รองไหใหกับเมืองนัน
้
๔๒ แลวพูดวา “เราเคยหวังเหลือ เกินวา วัน
นี้เจาจะรูวาอะไรจะนํ าสันติสุขมาใหกับเจา
แตตอน นี้สิ่งนัน
้ ถูกปิ ด ซอนไปจากเจาแลว
๔๓ อีกไมชาศัตรูของเจาจะสรางเนิ น
ดินบุก
ขึ้นกําแพงของเจา เจาจะถูกลอมไวทุกดาน
๔๔ เจาและคนของเจาจะถูกบุกทําลายลง
อยางราบคาบ ไมเหลือแมแตซากหินซอนทับ
กันใหเห็นอีกเลย เพราะเจายังไมรูตัวเลยวา
พระเจาไดมาชวยเจาแลว”
พระเยซูเขาไปที่วิหาร
(มธ. ๒๑:๑๒-๑๗; มก.
๑๑:๑๕-๑๙; ยน. ๒:๑๓-๒๒)
๔๕ พระ เยซูเขาไปในบริเวณวิหาร

และเริ่ม
ขับ ไลคนที่ขายของกันอยูที่นัน
่ ๔๖ พระองค
พูดวา “พระ คัมภีร เขียนไววา ‘บานของ
เราจะเป็ นบานสําหรับอธิษฐาน *แตพวกเจา
เปลี่ยนใหมันเป็ นรังโจร’” †
๔๗ พระ เยซูสัง
่ สอนอยูในบริเวณวิหารทุก
วัน พวก หัวหน า นักบวช พวก ครู สอน กฎ
ปฏิบัติ กับพวก ผูนําชาว ยิวพยายามหาทาง
๔๘ แตยังหาโอกาสไมได
ที่จะฆาพระองค
เพราะประชาชนทุกคนตางติด อกติดใจใน
ถอยคําของพระองคเป็ นอยางมาก
พวกผูนําชาวยิวตัง้ คําถามกับพระเยซู
(มธ. ๒๑:๒๓-๒๗; มก. ๑๑:๒๗-๓๓)
๑ วันหนึ่ งเมื่อพระ

๒๐ สอนและประกาศเรื่องขาวดีอยูใน

เยซูกําลังสัง่

บริเวณวิหาร พวกหัวหน า นักบวช พวก ครู
สอนกฎ ปฏิบัติ และพวก ผูนํา อาวุโสมาหา
พระองค ๒ พวกเขาถามวา “ชวยบอกหนอย
์ ะไรไปขับ ไลพวกคน ขาย ของ
วาแกมีสิทธิอ
์ ี้กับแก”
นัน
้ ใครใหสิทธิน
*๑๙:๔๖
†๑๙:๔๖

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๖:๗
อางมาจากหนังสือ เยเรมียาห ๗:๑๑

ลูกา ๒๐:๑๖

๓ พระ

เยซูตอบไปวา “ตอบเรามากอนวา
มาจากสวรรคหรือมา
จากมนุษย”
๕ พวกเขาปรึกษากันวา
“ถาเราตอบวา
‘มาจากสวรรค’ เขาก็จะถามวา ‘แลวทําไม
พวกคุณถึงไมเชื่อยอหนละ’ ๖ แตถาเราตอบ
วา ‘มาจากมนุษย’ คนก็จะเอาหินขวางเรา
เพราะชาวบานพวก นี้เชื่อวา ยอหนเป็ นผู พูด
แทนพระเจา”
๗ พวกเขาก็เลยตอบพระองควา “เราไมรู
วามาจากไหน”
๘ พระ เยซูก็เลยตอบพวกเขาวา “ถาอยาง
นัน
้
เราก็จะไมบอกเหมือน กันวาเราใชสิทธิ ์
ของใครทําสิ่งเหลานี้”
๔ พิธี จุม นํ้ าของยอหน

พระเจาสงลูกชายของพระองคมา
(มธ. ๒๑:๓๓-๔๖; มก. ๑๒:๑-๑๒)
๙ พระเยซูเลาเรื่องเปรียบเทียบใหคนฟั งวา

“มีชายคนหนึ่งทําสวน องุน แลวใหชาวสวน
เชา
แลวเขาก็ไปอยูตางประเทศเป็ นเวลา
นาน ๑๐ เมื่อถึงเวลาเก็บ เกี่ยว เขาสงทาสคน
หนึ่งมารับสวน แบงจากผล องุน แตพวกคน
เชากลับทํารายทุบตีทาสคนนัน
้
และไลกลับ
ไปมือเปลา ๑๑ เจาของสวน องุนก็เลยสงทาส
อีกคนหนึ่งไป พวกคนเชาก็ทํารายทุบตีเขา
และทําใหเขาอับอาย ขาย หน า แลวไลกลับ
ไปมือเปลาอีก ๑๒ เจาของสวนก็สงคนที่สาม
ไปอีก พวกคนเชาก็ทําเหมือนเดิม ทําเขา
จนบาด เจ็บสาหัสแลวโยนออกไปนอกสวน
๑๓ เจาของสวนองุนพูดกับตัวเองวา ‘จะทํายัง
ไงดี รูแลว เราจะสงลูกชายสุดที่รักของเรา
ไป พวกนัน
้ จะตองเคารพยําเกรงลูกชายเรา
แนๆ’ ๑๔ แตพอพวกคนเชาเห็นลูกชายของ
เขา ก็ปรึกษากันวา ‘นี่ ไงผูรับ มรดก ใหพวก
เราฆามันเลย สวน นี้จะไดตกเป็ นของพวก
เรา’ ๑๕ พวกเขาก็เลยจับลูกชายเจาของสวน
โยนออกไปนอกสวนและฆาเขา พวกคุณคิด
วา เจาของสวนจะทํายัง ไงกับพวกคนเชา
เหลานัน
้ ๑๖ เขาจะกลับไปฆาพวกคนเชาสวน
เหลานัน
้
และยกสวน องุนใหกับคนอื่นๆ”
เมื่อผูคนไดยินอยางนัน
้ ก็พูดขึ้นวา “อยาให
เป็ นอยางนัน
้ เลย”

ลูกา ๒๐:๑๗

๑๗ แตพระ เยซูก็จอง มองเขาและพูดวา
“ถางัน
้
ขอความ นี้ในพระ คัมภีรหมาย ถึง
อะไร
‘หินกอนนี้ที่ชางกอสรางทิง้ แลว
กลับกลายมาเป็ นหินกอนที่สําคัญที่สุด’ *
๑๘ คนที่ลมทับหินกอนนั น
้
รางกายก็จะหัก
เป็ นทอนๆ แตถาถูกหิน นี้ลมทับ คนนัน
้ ก็จะ
แหลกละเอียด”
๑๙ เมื่อพวกครูสอนกฎ ปฏิบัติ
และพวก
หัวหน านักบวชรูตัววาพระ เยซูกําลังเปรียบ
พวกเขาวาเป็ นคน เชา สวนพวกนัน
้ พวกเขา
ก็เลยหาทางที่จะจับพระเยซูตอนนัน
้ เลย แต
ก็ไมกลาเพราะกลัวประชาชน

พวกผูนําชาวยิวพยายามใช
กลอุบายลวงพระเยซู
(มธ. ๒๒:๑๕-๒๒; มก. ๑๒:๑๓-๑๗)
๒๐ พวกเขาจึงเฝ าดูพระ

เยซูอยางใกลชิด
และสงพวกสอดแนมที่แกลงทําเป็ นคนดีเพื่อ
ไปจับผิดคํา พูดของพระองค เพื่อจะไดจับ ตัว
พระองคสงไปใหผูพิพากษาและเจา เมืองโรม
๒๑ พวกสอดแนมถามพระ เยซูวา “อาจารย
ครับ พวกเรารูวาคํา พูดและคํา สอนของทาน
นัน
้ ถูกตองและทานก็ไมกลัววาคนอื่นจะคิด
อยางไร และสอนความจริงในสิ่งที่พระเจา
ตองการใหทํา ๒๒ อาจารยชวยบอกหนอยวา
มันถูก ตองตามกฎหรือเปลาที่จายภาษีใหกับ
ซีซาร”
๒๓ พระ เยซูรูถึงอุบายของพวกเขา จึงบอก
พวกเขาวา ๒๔ “ไหน สงเหรียญอันหนึ่งมาให
ดูสิ นี่รูปใคร แลวมีช่ อ
ื ใครสลักอยู”
พวกเขาก็ตอบวา “ซีซาร”
๒๕ พระองคจึงพูดกับพวกเขาวา “ของๆซี
ซารก็ใหซีซาร ของๆพระเจาก็ใหพระเจา”
๒๖ พวกเขาไมสามารถจะจับผิดคํา พูดของ
พระองคตอ หน าผูคนได ไดแตตะลึงในคํา
ตอบจนถึงกับพูดไมออก
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ลูกา ๒๐:๓๘

ชาวสะดูสีพยายามจับผิดพระเยซู
(มธ. ๒๒:๒๓-๓๓; มก. ๑๒:๑๘-๒๗)
๒๗ มีพวกสะดู สีบางคนมาหาพระเยซู

พวก
นี้ไมเชื่อวาคนตายแลวจะฟื้ น ขึ้นจากความ
ตาย เขาถามพระองควา ๒๘ “อาจารยครับ
โมเสสเขียนสัง่ ไววา ถาชาย คนไหนตายและ
ทิง้ เมียไวโดยยังไมมีลูก ก็ใหนอง ชายของ
คนตายแตงกับหญิง มายคนนัน
้
จะไดมีลูก
ไวสืบสกุลใหกับพี่ ชายของเขา ๒๙ ครัง้ หนึ่งมี
พี่ น องอยูเจ็ดคน พี่ ชายคนโตแตงงาน แลว
ตายไปแตยังไมมีลูก ๓๐ น องคนที่สองก็ได
แตงกับหญิง มายนัน
้ แตเขาก็ตายไปและยัง
ไมมีลูกเหมือนกัน ๓๑ น องคนที่สามก็ทําแบบ
เดียวกัน และในที่สุด พี่ นองทัง้ เจ็ดคนนี้ก็ได
แตงงานกับหญิงนัน
้ แลวพวกเขาก็ตายโดย
ไมมีลูกสักคน ๓๒ ตอ มาหญิงคนนัน
้ ก็ตาย
ดวย ๓๓ ชวยบอกหนอยสิวา ในวันที่ทุกคน
ฟื้ นขึ้นจากความตายนัน
้ ผู หญิงคนนี้จะเป็ น
ภรรยาของใคร
ในเมื่อทัง้ เจ็ดคนนัน
้ ก็เคย
เป็ นสามีของเธอ”
๓๔ พระเยซูจึงตอบวา “คนในโลกนี้ เทานั น
้
ที่แตงงานกัน
และยกใหเป็ นผัวเมียกัน
๓๕ สวนในโลกหน า คนที่เหมาะสมที่จะไดอยู
ที่นัน
่ และฟื้ น ขึ้นจากความ ตายแลว จะไม
แตงงานกัน หรือยกใหเป็ นผัวเมียกันอีกตอ
ไปแลว ๓๖ เป็ นไปไมไดที่พวกเขาจะตายอีก
ครัง้ แตเขาจะเป็ นเหมือนทูต สวรรคและจะ
เป็ นลูกของพระเจา เพราะพระเจาจะทําให
เขาฟื้ นขึ้นจากความตาย
๓๗ เรื่องการ ฟื้ น ขึ้นจากความ ตายนี้ ขนาด
โมเสสก็ยังพูดถึงเลย ตอนที่เขาเขียนเรื่อง
พุม ไมที่ลุกเป็ นไฟ †เขาไดเรียกองคเจาชีวิต
วา ‘พระเจาของอับ รา ฮัม พระเจาของอิส
อัค และพระเจาของยา โคบ’ ‡๓๘ พระเจา
เป็ นพระเจาของคนมีชีวิต ไมใชของคน ตาย
เพราะสําหรับพระเจาแลวทุกคนยังมีชีวิต
อยู”

*๒๐:๑๗

หินกอนที่สําคัญที่สุด หรือ หินหัวมุมตึก คือหินกอนแรก และสําคัญที่สุดในการกอ
สราง ขอนี้มาจากหนังสือสดุดี ๑๑๘:๒๒
†๒๐:๓๗

พุมไมท่ล
ี ุกเป็ นไฟ อานไดจากหนังสืออพยพ ๓:๑-๑๒
พระเจาของอับราฮัม … ยาโคบ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ คือบรรพบุรุษสามคน
ที่สําคัญมากของชนชาติอิสราเอลในสมัยพระคัมภีรเดิม ตอนที่พระเจาพูดกับโมเสสนี้ สามคน
นี้ตายไปตัง้ นานแลว แสดงวามีการฟื้ นขึ้นหลังความตาย
‡๒๐:๓๗

ลูกา ๒๐:๓๙
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๓๙ พวกครูสอนกฎ ปฏิบัติบาง คนชมพระ
เยซูวา “อาจารย พูดไดเยี่ยมมากเลยครับ”
๔๐ แลวก็ไมมีใครกลาถามอะไรพระ เยซูอีก
เลย

ลูกา ๒๑:๑๖

จะบอกใหรูวา หญิง มายจนๆคน นี้ไดใสเงิน
๔ เพราะคนอื่นเอาเงินที่
มากกวาทุกๆคน
เหลือกินเหลือใชมาให แตหญิงมายจนๆคนนี้
เอาเงินเลีย
้ งชีพทัง้ หมดของเธอมาให”
วิหารจะถูกทําลาย

พระคริสตเป็ นลูกของดาวิดหรือ
(มธ. ๒๒:๔๑-๔๖; มก. ๑๒:๓๕-๓๗)
๔๑ พระเยซูถามวา

“คุณพูดไดยังไงวา พระ
คริสตเป็ นลูกของดาวิด ๔๒ ทัง้ ๆที่ตัวดาวิดเอง
พูดในหนังสือสดุดีวา
‘พระเจาไดพูดกับองคเจาชีวิตของผมผู เป็ น
พระคริสตวา
นัง่ ลงทางขวามือของเรา
๔๓ จนกวาเราจะทําใหศัตรูของทานเป็ น ที่วาง
เทาของทาน’ *
๔๔ แมแตดา วิดยังเรียกพระ คริสตวาเป็ นองค
เจาชีวิตเลย แลวพระคริสตจะเป็ นลูกของดา
วิดไดยังไง”
พระเยซูตอวาพวกครูสอนกฎปฏิบัติ
(มธ. ๒๓:๑-๓๖; มก.
๑๒:๓๘-๔๐; ลก. ๑๑:๓๗-๕๔)
๔๕ ขณะที่ฝูง ชนกําลังฟั งอยูนัน
้

พระ เยซูก็
หันไปพูดกับพวกศิษยวา ๔๖ “ระวังพวกครู
สอนกฎ ปฏิบัติใหดี พวก นี้ชอบใสเสื้อ คลุม
ยาวๆเดินไปมาใหคนคํานับตามทอง ตลาด
และชอบนัง่ ในที่สําคัญๆในที่ ประชุม และ
ชอบนัง่ ที่หัวโตะในงานเลีย
้ งตางๆ ๔๗ พวก
เขามักจะโกงเอาบานของหญิง มาย
และ
แกลงอธิษฐานซะยืด ยาวเพื่ออวดคน คน
พวก นี้จะตองถูกลงโทษหนักกวาคนที่ไมได
ทําอยางนัน
้ ”
การใหท่แ
ี ทจริง
(มก. ๑๒:๔๑-๔๔)
๑ พระ

๒๑ คนรวยเอาเงินมาใสในตูบริจาคของ
เยซูเงยหน ามอง

เห็นพวก

วิหาร ๒ แลวพระองคไดเห็นหญิงมายจนๆคน
หนึ่งเอาเหรียญทองแดง †เล็กๆสองเหรียญ
ใสลงในกลองดวย ๓ พระองคจึงพูดวา “เรา
*๒๐:๔๓
†๒๑:๒

(มธ. ๒๔:๑-๑๔; มก. ๑๓:๑-๑๓)
๕ ศิษยบาง

คนไดพูดถึงความ สวยงามของ
วิหาร พูดถึงหินแตละกอนและของถวายแต
ละชิน
้ วาชางสวยงามเหลือ เกิน พระ เยซูจึง
พูดขึ้นมาวา
๖ “ทัง
้ หมดที่คุณเห็นนี้
วันหนึ่งจะถูก
ทําลายจนหมดสิน
้
ไมเหลือแมแตซากหิน
วางซอนทับกันเลย”
๗ พวกเขาก็เลยถามวา “อาจารย เรื่องพวก
นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ไหร แลวจะมีอะไรบอกเหตุ
ไหมครับวามันจะเกิดขึ้นแลว”
๘ พระ เยซูตอบวา “ระวังตัวใหดี อยาให
ใครมาหลอกเอาได เพราะจะมีหลายคนมา
แอบอางวาเป็ นเรา และยังบอกอีกวา ‘เวลา
นัน
้ มาถึงแลว’ อยาไปหลงเชื่อเขา ๙ เมื่อพวก
คุณไดยินวาเกิดสงคราม
และเกิดจลาจล
วุนวาย ก็ไมตองตกใจกลัว เพราะเรื่องพวก
นี้จะตองเกิดขึ้นกอน แตวันสุดทายนัน
้ จะยัง
ไมมาถึงทันทีหรอก”
๑๐ แลวพระองคก็พูดวา
“ชนชาติตางๆ
และแผน ดินตางๆจะลุกขึ้นมาตอสูกัน ๑๑ จะ
เกิดแผน ดินไหวอยางรุนแรงในที่ตางๆ เกิด
กันดาร อาหาร เกิดโรค ระบาดราย แรงขึ้น
จะมีเรื่องที่นา กลัวและสิ่งแปลกประหลาด
มากมายจะเกิดขึ้นบนทองฟ า
๑๒ แตกอนที่สิ่งเหลา นี้ จะเกิดขึ้น พวกคุณ
จะถูกจับไปทรมาน ถูกนํ าตัวไปในที่ประชุม
ชาว ยิวและถูกจับขังคุก และจะถูกสอบสวน
อยูตอ หน ากษัตริยและเจา เมือง เพราะพวก
๑๓ นี่ จะเป็ นโอกาสดี
คุณเป็ นศิษยของเรา
ของคุณที่จะไดพูดเรื่องของเราใหพวกเขา
ฟั ง ๑๔ พวกคุณไมตองกังวลลวง หน าวาจะ
พูดแกตัวยัง ไง ๑๕ เพราะเราจะใหสติ ปั ญญา
และคําพูดที่เฉียบคมกับคุณ เมื่อศัตรูของคุณ
ฟั งแลว จะไมมีทางคัดคานหรือโต แยงได
เลย ๑๖ แมแตคนที่ใกล ชิดกับคุณ ทัง้ พอแม

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๐:๑

เหรียญทองแดง ในภาษากรีก ใชคําวา “เล็บตรอน” หนึ่งเล็บตรอนมีคาเทากับ ๐.๐๑
เดนาริอัน หนึ่งเดนาริอัน เป็ นคาแรงของคนงานหนึ่งวัน

ลูกา ๒๑:๑๗
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พี่ น อง ญาติๆและเพื่อน ฝูง ก็จะหัก หลังคุณ
และพวกคุณบาง คนก็จะถูกฆาดวย ๑๗ ทุก
คนจะเกลียดพวกคุณ
เพราะพวกคุณเป็ น
ศิษยของเรา ๑๘ แตไมตองกลัว เพราะแมแต
ผมสักเสนบนหัวของพวกคุณก็จะไมถูก
ทําลาย ๑๙ ใหอดทนไวจนถึงที่สุด แลวคุณจะ
ไดรับความรอด”
เมืองเยรูซาเล็มจะพินาศ
(มธ. ๒๔:๑๕-๒๑; มก. ๑๓:๑๔-๑๙)
๒๐ “เมื่อพวกคุณเห็นกองทัพมาลอมเมือง

เยรูซาเล็ม ก็ใหรูวาเมือง นี้ใกลจะถูกทําลาย
แลว ๒๑ ถาตอนนัน
้ คุณอยูในแควนยู เดีย ก็
ใหรีบหนีข้ น
ึ ไปบนภูเขา
ถาคุณอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
ก็ใหรีบหนีออกไปนอกเมือง
คนที่อยูนอกเมือง
ก็อยาไดเขามาในเมือง
๒๒ เพราะวันนั น
้ จะเป็ นวันของการ
ลงโทษ
เมืองเยรูซาเล็ม เพื่อทุกอยางจะไดเป็ นจริง
ตามที่ไดเขียนไวแลว ๒๓ ในวัน นัน
้ จะนา กลัว
มากสําหรับคนทองและแมลูกออนที่ใหนม
ลูก เพราะจะเกิดภัย พิบัติในแผน ดินยู เดีย
และพระเจาจะลงโทษชนชาติอิสราเอลเหลา
นี้ ๒๔ พวกเขาจะถูกฆาฟั น และจะถูกจับไป
เป็ นเชลยของชนชาติอ่ น
ื ๆ
คนตางชาติจะ
บุกรุกยํ่ายีเมืองเยรูซาเล็ม ไปจนกวาจะถึง
เวลาที่พระเจากําหนดไว”

ลูกา ๒๒:๖

ถอยคําของเราจะคงอยูตลอดไป
(มธ. ๒๔:๓๒-๓๕; มก. ๑๓:๒๘-๓๑)
๒๙ แลวพระองคก็เลาเรื่องเปรียบ

เทียบให
ฟั งวา “เมื่อพวกคุณเห็นตนมะเดื่อหรือตนไม
อื่นๆ ๓๐ แตกใบออนออกมา คุณก็รูวาใกลถึง
ฤดูรอนแลว ๓๑ ก็เหมือนกัน เมื่อคุณเห็นสิ่ง
เหลา นี้ที่เราพูดไวเกิดขึ้น คุณบอกไดเลยวา
อาณาจักรของพระเจาใกลเขามาแลว
๓๒ เราจะบอกใหรูวา สิ่งเหลา นี้ ทัง
้ หมดจะ
เกิดขึ้นกอนที่คนรุน นี้จะตายไป ๓๓ สวรรค
และโลกจะสูญสิน
้ ไป แตถอยคําของเราจะไม
มีวันสูญหายไป
ควรเตรียมพรอมอยูเสมอ
๓๔ ระวังตัวใหดี

อยากลัวเลย

อยาใหใจหมกมุนอยูแต
เรื่องการ ดื่ม กินกันหรือเมา เหลากัน หรือมัว
แตหวง กังวลเกี่ยว กับชีวิต นี้ เพราะถาทํา
อยางนัน
้
วันนัน
้ จะมาถึงโดยไมทันตัง้ ตัว
เหมือนกับดัก ๓๕ เพราะวันนัน
้ จะมาถึงทุกคน
ที่อยูบนโลก นี้ ๓๖ คุณตองระวังตัวทุกเวลา
และอธิษฐานใหผาน พนไปอยางปลอดภัย
จากสิ่งตางๆเหลา นี้ที่จะเกิดขึ้น และจะได
สามารถมายืนอยูตอหน าบุตรมนุษย”
๓๗ พระเยซู สัง
่ สอนอยูในวิหารทุกวัน และ
กลับไปนอนที่ภูเขามะกอกเทศทุกคืน ๓๘ ทุก
คนจะตื่นแตเชามาฟั งพระองคสอนที่วิหาร

(มธ. ๒๔:๒๙-๓๑; มก. ๑๓:๒๔-๒๗)

พวกผูนําชาวยิวอยากจะฆาพระเยซู

๒๕ “จะมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับดวง

อาทิตย ดวง จันทร และดวงดาวตางๆ สวน
ในโลก นี้ ชนชาติตางๆก็จะหวาด กลัว และ
สับสนวุนวายกับเสียงรองกึกกองของคลื่น
ในทะเล ๒๖ คนจะเป็ นลม ลมพับไปเพราะ
กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลก นี้ พวกผูมีอํานาจ
ในฟ าสวรรคก็จะถูกสัน
่ คลอน ๒๗ แลวพวก
เขาจะเห็นบุตรมนุษยเสด็จมาในหมูเมฆ
์ ํานาจและสงา
เต็มไปดวยฤทธิอ
ราศีอันยิ่ง
๒๘
ใหญ
เมื่อสิ่งเหลา นี้เริ่มเกิดขึ้น ขอใหลุก
ขึ้นดวยความ มัน
่ ใจ
เพราะใกลถึงเวลาที่
พระเจาจะทําใหพวกคุณเป็ นอิสระแลว”

(มธ. ๒๖:๑-๕, ๑๔-๑๖; มก. ๑๔:๑-๒,
๑๐-๑๑; ยน. ๑๑:๔๕-๕๓)
๑ เมื่อใกลถึงเทศกาล

๒๒ ไร เชื้อที่เรียก วาเทศกาล วันปลด

กิน ขนมปั ง

ปลอย ๒ พวกผูนํานักบวช และพวกครูสอน
กฎ ปฏิบัติตางพยายามหาทางที่จะฆาพระ
เยซู แตพวกเขาก็กลัวชาวบาน
ยูดาสวางแผนหักหลังพระเยซู
(มธ. ๒๖:๑๔-๑๖; มก. ๑๔:๑๐-๑๑)
๓ ซาตานไดเขาสิงยูดาส

อิสคาริโอทซึ่งเป็ น
ศิษยเอกคนหนึ่งในสิบ สองคน ๔ ยู ดาสไปหา
พวกผูนํานักบวชและพวกทหารเฝ าวิหาร
เพื่อเสนอตัวที่จะชวยจับพระ เยซูให ๕ พวก
เขาดีใจมาก และสัญญาวาจะใหเงินกับยู ดาส
๖ ยู
ดาสตกลงและเริ่มหาโอกาสที่จะสงตัว

ลูกา ๒๒:๗

พระ เยซูไปใหพวกเขาตอนที่ไมมีฝูง ชนอยู
กับพระองค
จัดเตรียมอาหารสําหรับ
เทศกาลวันปลดปลอย
(มธ. ๒๖:๑๗-๒๕; มก.
๑๔:๑๒-๒๑; ยน. ๑๓:๒๑-๓๐)
๗ เมื่อถึงเทศกาลวันกินขนมปั งไรเชื้อ

ซึ่ง
เป็ นวันที่พวกยิวจะฆาลูก แกะถวายพระเจา
สําหรับเทศกาลวันปลดปลอยดวย ๘ พระเยซู
บอกเป โตรกับยอหนวา “ไปเตรียมอาหาร
สําหรับเทศกาล วันปลดปลอยใหพวกเรากิน
กัน”
๙ พวกเขาจึงถามวา
“จะใหไปเตรียมที่
ไหนดีครับ” ๑๐ พระองคตอบวา “ใหเขาไป
ในเมือง
แลวจะเจอผูชายที่แบกเหยือกนํ้ า
ใหตามเขาเขาไปในบานหลังหนึ่ง ๑๑ ใหพูด
กับเจาของบานนัน
้ วา ‘อาจารยถามวา หองที่
เราจะใชกินอาหารในเทศกาล วันปลดปลอย
กับพวกศิษยอยูที่ไหน’ ๑๒ เขาก็จะพาคุณขึ้น
ไปดูหองใหญชัน
้ บนที่เตรียมไวพรอมแลว ก็
ใหจัด เตรียมอาหารที่นัน
่ ” ๑๓ พวกเขาก็ไป
และมันก็เป็ นไปตามที่พระ เยซูบอกทุกอยาง
พวกเขาจึงจัด เตรียมอาหารสําหรับเทศกาล
วันปลดปลอยที่นัน
่
อาหารมือ
้ เย็นขององคเจาชีวิต
(มธ. ๒๖:๒๖-๓๐; มก. ๑๔:๒๒-๒๖;
๑ คร. ๑๑:๒๓-๒๕)
๑๔ เมื่อถึงเวลากินอาหารสําหรับเทศกาล

วันปลดปลอย พระ เยซูนัง่ เอนตัวอยูที่โตะ
อาหารกับพวกศิษย เอก ๑๕ แลวพูดวา “เรา
อยากจะกินอาหารสําหรับเทศกาล วันปลด
ปลอยมื้อ นี้กับพวกคุณมาก กอนที่เราจะถูก
ทรมาน ๑๖ เราจะบอกใหรูวา เราจะไมกิน
อาหารสําหรับเทศกาลวันปลดปลอยนี้อีก จน
กวาความ
หมายที่แทจริงของเทศกาลวัน
ปลดปลอยนี้จะสําเร็จครบ ถวนในอาณาจักร
ของพระเจา”
๑๗ แลวพระองคก็ยกถวยขึ้นมาและ
ขอบคุณพระเจา พรอมกับพูดวา “รับถวย

*๒๒:๒๐
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ลูกา ๒๒:๓๐

นี้ไปแบงกันดื่ม ๑๘ เราจะบอกใหรูวา เรา
จะไมด่ ม
ื เหลา องุนอีกจนกวาอาณาจักรของ
พระเจาจะมาถึง”
๑๙ หลัง จากนั น
้ พระองคก็หยิบขนมปั งขึ้น
มา ขอบคุณพระเจา พรอมหักสงใหพวกเขา
พระองคพูดวา
“นี่คือรางกายของเราที่ให
กับพวกคุณ ใหทําอยาง นี้เพื่อเป็ นการ ระลึก
ถึงเรา” ๒๐ เมื่อพวกเขากินอาหารเย็นเสร็จ
แลว
พระองคก็หยิบถวยขึ้นมาทําเหมือน
เดิม แลวพูดวา “นี่เป็ นเลือดของเราที่ไดหลัง่
ไหลออกมาเพื่อคุณ พระเจาไดทําสัญญาขึ้น
ใหมกับพวกคุณดวยเลือดนี้” *
คนที่หักหลังพระเยซูเป็ นใคร
๒๑ พระเยซูพูดวา

“คนที่จะหักหลังเรา ก็นัง่
อยูที่โตะ นี้กับเราดวย ๒๒ บุตรมนุษยจะตอง
ตายตามที่พระเจาไดกําหนดไวแลวลวง หน า
แตคนที่หักหลังพระองคนี้นาละอายที่สุด”
๒๓ พวกศิษยเอกเหลานั น
้ ถามกันใหญวา
ใครจะทําอยางนัน
้
ใหเป็ นเหมือนคนรับใช
๒๔ พวกศิษยเอกตางเถียงกันวา

พวก
๒๕ พระ เยซูบอกวา
เขาคนไหนใหญที่สุด
“พวกกษัตริยของคนตางชาติชอบออกคํา สัง่
ประชาชนของเขาไปทัว
่
สวนพวกนัน
้ ที่มี
อํานาจ ก็ชอบใหคนเรียก วา ‘ผูทําประโยชน
เพื่อสังคม’ ๒๖ แตพวกคุณตองไมเป็ นอยาง
นัน
้ ในพวกคุณ คนที่ยิ่ง ใหญที่สุดควรจะเป็ น
เหมือนเด็กที่สุด คนที่เป็ นหัวหน าควรจะเป็ น
เหมือนคนรับ ใช ๒๗ ใครใหญกวากัน คนที่นัง่
โตะหรือคนที่ยืนรับ ใช คนนัง่ ไมใชหรือ แต
เราอยูทามกลางพวกคุณเหมือนกับคนรับใช
๒๘ ตลอดเวลาที่ผานมา เมื่อเราถูกขมเหง
พวกคุณยืนเคียงขางเราเสมอ ๒๙ เราก็จะให
พวกคุณปกครองเป็ นกษัตริย เหมือนกับที่
พระ บิดาของเราใหเราเป็ นกษัตริย ๓๐ เพื่อ
พวกคุณจะไดด่ ม
ื กินกับเราในอาณาจักรของ
เรา และพวกคุณจะไดนัง่ บนบัลลังกตัดสิน
ชนชาติอิสราเอลสิบสองเผา”

ฉบับภาษาเดิมบางฉบับไมมี คําวา “ที่ใหกับพวกคุณ ใหทําอยางนี้เพื่อเป็ นการระลึก
ถึงเรา” และไมมีขอ ๒๐

ลูกา ๒๒:๓๑
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อยาทิ ้งความเชื่อ
(มธ. ๒๖:๓๑-๓๕; มก.
๑๔:๒๗-๓๑; ยน. ๑๓:๓๖-๓๘)
๓๑ “เป

โตรเอย เป โตร *ฟั งใหดี ซาตาน
ไดขอนํ าพวกคุณแตละคน ไปฝั ดรอนเหมือน
ขาวเปลือก ๓๒ แต เป โตร เราไดอธิษฐานให
คุณมีความเชื่อที่มัน
่ คง และเมื่อคุณหัน กลับ
มาหาเราแลว ก็ใหชวยเหลือพี่นองคนอื่นๆให
ตัง้ มัน
่ คงอยูในความเชื่อดวย”
๓๓ เป โตรบอกวา
“ผมพรอมที่จะติดคุก
และตายพรอมกับอาจารยครับ” ๓๔ พระองค
ตอบวา “เปโตร เราจะบอกใหรูวา คืน นี้กอน
ไกขัน คุณจะพูดวาไมรูจักเราถึงสามครัง้ ”
ใหเตรียมพรอมสําหรับปั ญหายุงยาก
๓๕ พระเยซูถามพวกศิษยเอกวา

“แลวตอน
ที่เราสงพวกคุณออกไป โดยไมมีกระเป าเงิน
ถุงยาม และรองเทา พวกคุณขาดแคลนอะไร
กันหรือเปลา”
พวกเขาตอบวา “ไมขาดแคลนอะไรเลย
ครับ”
๓๖ พระองคพูดวา
“แตตอน นี้ คนที่มี
กระเป า เงินหรือถุง ยาม ก็ใหเอาติดตัวไป
ดวย และถาใครไมมีดาบ ก็ใหเอาเสื้อผาไป
ขาย แลวไปซื้อดาบซะ ๓๗ ที่เราบอกใหทํา
อยาง นี้ ก็เพราะวา มีขอพระ คัมภีรเขียนไว
วา
‘เขาถูกนับ เป็ นอาชญากรคนหนึ่งดวย’ ซึ่ง
หมายถึงตัวเราเอง
และมันก็จะเป็ นจริงตามนัน
้ ”†
๓๘ พวกเขาจึงบอกวา “อาจารยครับ นี่ ไง
ดาบสองเลม” แตพระองคบอกวา “เลิกพูด
เรื่องนี้ไดแลว”
อธิษฐานบนภูเขา
(มธ. ๒๖:๓๖-๔๖; มก. ๑๔:๓๒-๔๒)
๓๙ พระ

เยซูออกไปที่ภูเขามะกอก เทศอีก
ตามเคย พวกศิษยก็ตามไปดวย ๔๐ เมื่อไปถึง
*๒๒:๓๑
†๒๒:๓๗
‡๒๒:๔๒

ลูกา ๒๒:๕๓

พระองคพูดวา “ใหอธิษฐาน ขออยาใหตัวเอง
แพตอการยัว
่ ยวน”
๔๑ พระองคปลีกตัวออกไปใกลๆแค
ระยะขวางหินตก แลวพระองคก็คุกเขาลง
อธิษฐานวา ๔๒ “พระ บิดา ถาพระองคพอใจ
ชวยเอาถวย ‡แหงความ ทุกขนี้ไปจากลูก
ดวยเถิด แตขอใหเป็ นไปตามใจของพระบิดา
ไมใชตามใจตัวลูกเอง” ๔๓ แลวก็มีทูตสวรรค
๔๔ พระองคตอสู
ลงมาใหกําลังใจพระองค
ดิน
้ รนอยางหนักในการ อธิษฐาน จนเหงื่อ
ไหลเหมือนหยดเลือดตกบนพื้น ดิน ¶๔๕ เมื่อ
อธิษฐานแลว พระองคลุกขึ้นเดินกลับไป แต
เห็นพวกศิษยนอนหลับกันหมด เพราะเสียใจ
จนหมดแรง ๔๖ พระองคจึงพูดวา “ทําไมยัง
นอนกันอยูอีก ลุกขึ้นมาอธิษฐานสิ จะไดไม
แพตอการยัว
่ ยวน”
พระเยซูถูกจับกุมตัว
(มธ. ๒๖:๔๗-๕๖; มก.
๑๔:๔๓-๕๐; ยน. ๑๘:๓-๑๑)
๔๗ พระเยซูพูดยังไมทันขาดคํา

ยู ดาสศิษย
คนหนึ่งในสิบสองคนของพระองค ก็นําคน
กลุมหนึ่งเขามา ยู ดาสทําทาจะเขามาจูบ
ทักทายพระองค
๔๘ พระ เยซูถามยู ดาสวา “ยู ดาส จะหัก
หลังบุตรมนุษยดวยการ จูบหรือ” ๔๙ เมื่อ
พวกศิษยของพระเยซูเห็นวาเกิดอะไรขึ้น จึง
ถามพระองควา “อาจารย เอาดาบลุยมันเลย
ดีไหม” ๕๐ ศิษยคนหนึ่งของพระองคไดชัก
ดาบออกมา แลวก็ฟันถูกหูขวาของทาสคน
หนึ่งของหัวหน านักบวชสูงสุดขาดไป
๕๑ พระเยซูหามวา “พอแลว” แลวพระองค
ก็จับหูคนนัน
้ และรักษาใหเหมือนเดิม
๕๒ แลวพระ เยซูหันไปพูดกับพวกหัวหน า
นักบวช พวกนายทหารรักษาวิหาร และพวก
ผูนําที่เป็ นผูใหญทัง้ หลายที่มาจับพระองควา
“เห็นเราเป็ นโจรหรือยัง ไง ถึงไดถือดาบและ
ไมกระบองมา ๕๓ เราอยูกับพวกคุณทุกวันใน
วิหาร ก็ไมเห็นคุณจับเราเลย แตตอน นี้เป็ น

เปโตร หรือ ซีโมน
อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๓:๑๒

ถวย หมายถึง พระเยซูกําลังพูดถึงสิ่งเลวรายที่จะเกิดขึ้นกับพระองค ซึ่งเป็ นการ
ยากที่จะยอมรับสิ่งเหลานี้ เปรียบเหมือนกับการดื่มสิ่งที่มีรสชาติที่แยมาก
¶๒๒:๔๔ ขอ ๔๓-๔๔ สําเนากรีกบางฉบับไมมีขอ ๔๓ และ ๔๔

ลูกา ๒๒:๕๔

เวลาของคุณแลว เป็ นเวลาที่ความ มืดครอบ
ครอง”
เปโตรกลัวที่จะยอมรับวารูจักพระเยซู
(มธ. ๒๖:๕๗-๕๘, ๖๙-๗๕; มก. ๑๔:๕๓-๕๔,
๖๖-๗๒; ยน. ๑๘:๑๒-๑๘, ๒๕-๓๗)
๕๔ พวกเขาจับพระองค

และนํ าตัวไปที่บาน
ของหัวหน านักบวชสูงสุด เป โตรไดตามไป
หางๆ ๕๕ เมื่อพวกเขากอกองไฟขึ้นกลางลาน
บาน และนัง่ ลอมวงกัน เปโตรก็เขาไปนัง่ อยู
ดวย ๕๖ มีสาวใชคนหนึ่งเห็นเปโตรนัง่ อยูใกล
แสงไฟ นางก็จองมองดูเขาใกลๆและพูดขึ้น
วา “ชายคนนี้อยูกับเยซูดวย”
๕๗ แตเปโตรปฏิเสธวา “แมนาง ผมไมรูจัก
เขาเลย”
๕๘ ตอ มาไมนานอีกคนหนึ่ งก็เห็นเป โตร
และพูดขึ้นวา “แกก็เป็ นคนหนึ่งในพวกมัน
ดวยนี่”
แตเป โตรปฏิเสธวา “พอหนุม ไมใชผม
นะ”
๕๙ ประมาณหนึ่ งชัว
่ โมงตอ มา ก็มีชายคน
หนึ่งยืนยันวา
“ไอคนนี้ ตองอยูกับเยซูแนๆเพราะมันเป็ น
ชาวกาลิลีเหมือนกัน”
๖๐ แตเปโตรพูดวา “พอหน ุม ผมไมรูวาคุณ
พูดเรื่องอะไร”
และเมื่อเปโตรพูดยังไมทันขาดคําก็มีเสียง
ไกขันขึ้นมา
๖๑ พระ เยซูหันมามองเป โตร ทําใหเขานึ ก
ขึ้นไดถึงคําพูดของพระองคที่บอกวา
“คืน นี้กอนไกขัน คุณจะพูดวาไมรูจักเรา
ถึงสามครัง้ ”
๖๒ แลวเปโตรก็ออกไปรองไหอยางขมขื่น
คนหัวเราะเยาะพระเยซู
(มธ. ๒๖:๖๗-๖๘; มก. ๑๔:๖๕)
๖๓ พวกที่ควบคุมตัวพระ

เยซูพากันเยาะ
เยยและทุบตีพระองค ๖๔ พวกเขาเอาผามา
ปิ ดตาพระองค และถามวา “ทายดูซิวาใคร
๖๕ แลวพวกเขาก็พูดดูถูก
เป็ นคนตีแก”
เหยียดหยามพระองคอีกมากมาย
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ลูกา ๒๓:๗

พระเยซูอยูตอหน าพวกผูนําชาวยิว
(มธ. ๒๖:๕๙-๖๖; มก.
๑๔:๕๕-๖๔; ยน. ๑๘:๑๙-๒๔)
๖๖ เมื่อถึงตอน

เชา พวกผูนําอาวุโส พวก
หัวหน านักบวช และพวกครูสอนกฎปฏิบัติ
พากันมาประชุม และเอาตัวพระ เยซูเขามา
ในศาลสูงของพวกเขา ๖๗ พวกเขาพูดขึ้นวา
“บอกพวกเรามาซิวา แกเป็ นพระ คริสตหรือ
เปลา”
พระ เยซูจึงตอบพวกเขาวา “ถึงเราบอก
คุณก็ไมเชื่ออยูดี ๖๘ ถาเราถามอะไรคุณ คุณ
๖๙ แตวานั บจากนี้ ไป
ก็ไมตอบเหมือนกัน
บุตรมนุษยจะนัง่ อยูทางขวาของพระเจาผู มี
์ ัง้ สิน
ฤทธิท
้ ”
๗๐ พวกเขาทัง
้ หมดจึงถามพระองควา “ถา
งัน
้ แกก็เป็ นบุตรของพระเจาสิ” พระองคจึง
ตอบวา “ใช อยางที่ทานวา”
๗๑ แลวพวกเขาก็พูดขึ้นวา
“เรายังตอง
การพยานอีกทําไม
ในเมื่อเราก็ไดยินจาก
ปากของมันเองแลวนี่”
เจาเมืองปี ลาตไตสวนพระเยซู
(มธ. ๒๗:๑-๒, ๑๑-๑๔;
มก. ๑๕:๑-๕; ยน. ๑๘:๒๘-๓๘)
๑ ทุกคนในที่ ประชุมลุกขึ้น

๒๓ เยซูไปหาเจา เมืองปี ลาต

พาพระ

๒ พวกเขา

เริ่มกลาว หาพระองค วา “เราไดพบวา ชาย
คน นี้พยายามปลุกปั ่ นประชาชนใหกระดาง
กระเดื่อง เขายุยงใหพวกประชาชนเลิกจาย
ภาษีใหแกซี ซาร แถมยังอางตัว เองเป็ นพระ
คริสต กษัตริยของพวกเราอีกดวย”
๓ ปี ลาตจึงถามพระเยซูวา “แกเป็ นกษัตริย
ของชาวยิวหรือ”
พระเยซูจึงตอบเขาวา “ใช อยางที่ทานวา”
๔ ปี ลาตจึงพูดกับพวกหัวหน านั กบวชและ
ฝูง ชนวา “เราไมเห็นเขาผิดอะไร” ๕ แตพวก
เขายืน กรานเสียง แข็งวา “แตเขาก็ไดสอน
และปลุก ปั ่ นประชาชนไปทัว
่ แควนยู เดีย เริ่ม
จากแถวกา ลิ ลีเรื่อยมาจนถึงเมืองเยรูซาเล็ม
นี้”
ปี ลาตสงตัวพระเยซูไปพบเฮโรด
๖ เมื่อปี ลาตไดยินอยางนั น
้

วาพระ เยซูเป็ นชาว กา ลิ ลี

ก็สอบถามจนรู
๗ ซึ่งอยูในการ

ลูกา ๒๓:๘
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ปกครองของกษัตริย เฮโรด เขาจึงสงตัวพระ
เยซูไปใหกับกษัตริยเฮ โรด ซึ่งตอนนัน
้ อยูที่
เมืองเยรูซาเล็มพอดี ๘ เมื่อกษัตริย เฮโรดพบ
พระ เยซูก็ ดีใจมาก เพราะอยากพบมานาน
แลว เขาไดยินชื่อเสียงของพระองค และเขา
หวังวาพระ เยซูจะแสดงอิทธิฤทธิใ์ หดูบาง
๙ เฮโรดถามพระเยซูหลายอยาง แตพระองค
ก็ไมไดตอบอะไรเลย ๑๐ พวกหัวหน านักบวช
และพวก ครู สอนกฎ ปฏิบัติที่ยืนอยูที่นัน
่ ก็พา
กันกลาว หาพระองคอยางดุ เดือด ๑๑ เฮ โรด
กับพวกทหารของเขาตางพากันหัวเราะเยาะ
และดูถูกเหยียดหยามพระองค พวกเขาให
พระองคแตงชุดของกษัตริย แลวสงตัวกลับ
ไปหาปี ลาต ๑๒ ในวันนัน
้ เอง ทัง้ เฮ โรดและ
ปี ลาตไดกลายมาเป็ นเพื่อนกัน กอนหน า นี้
พวกเขาเป็ นศัตรูกัน
พระเยซูตองตาย
(มธ. ๒๗:๑๕-๒๖; มก. ๑๕:๖-๑๕;
ยน. ๑๘:๓๙-๑๙:๑๖)
๑๓ ปี

ลาตเรียกพวก หัวหน า นักบวช พวก
๑๔ แลวปี
ผูนําและประชาชนมาชุมนุมกัน
ลาตบอกวา “พวกคุณนํ าชายคน นี้มาหาเรา
และกลาว หาเขาวาปลุก ปั ่ นยุยงประชาชน
ใหกระดาง กระเดื่องนัน
้
หลัง จากที่เราได
สอบสวนเขาตอ หน าพวกคุณแลว ก็ไมเห็น
วาเขาทําผิดอะไรตามที่พวกคุณกลาวหา
๑๕ สวนกษัตริยเฮโรด ก็คิดอยางนี้ เหมือนกัน
พระองคก็เลยสงชายคน นี้กลับมาหาเรา เขา
ไมไดทําผิดอะไรที่สมควรตาย ๑๖ เราจะสัง่
เฆี่ยนเขาแลวปลอยตัวไป” ๑๗ *
๑๘ แตฝูง ชนรองตะโกนเป็ นเสียง เดียวกัน
วา “ฆามันซะ แลวปลอยบารับบัสใหเรา”
๑๙ บา รับ บัสถูกขังอยูในคุก
เพราะได
กอการ จลาจลขึ้นในเมืองเยรูซาเล็มและฆา
คนตาย
๒๐ ปี ลาตจึงเกลีย
้ กลอมพวกเขาอีก เพราะ
๒๑ แตพวกเขากลับ
อยากปลอยพระ เยซู
ตะโกนวา “ตรึงมันที่กางเขน ตรึงมันที่
กางเขน”

ลูกา ๒๓:๓๔

๒๒ ปี ลาตถามพวกเขาอีกเป็ นครัง
้ ที่สามวา
“ทําไม เขาทําผิดอะไร เราไมเห็นเขาทําผิด
อะไรที่สมควรตาย
เราจะสัง่ ใหเฆี่ยนเขา
แลวก็ปลอยตัวไป”
๒๓ แตพวกเขาก็รองตะโกนดังขึ้นๆใหตรึง
พระ เยซูที่กางเขน และในที่สุดเสียงนัน
้ ก็
ชนะ
๒๔ ปี
ลาตตัดสินใจทําตามที่พวกนัน
้ ขอ
๒๕ คือปลอยตัวบา
รับ บาสที่ติดคุกเพราะ
กอการ จลาจลและฆาคน และใหทํากับพระ
เยซูอยางที่พวกเขาตองการ

พระเยซูตายบนไมกางเขน
(มธ. ๒๗:๓๒-๔๔; มก.
๑๕:๒๑-๓๒; ยน. ๑๙:๑๗-๒๗)
๒๖ ในระหวางทางที่นําตัวพระ

เยซูไปนัน
้
พวกเขาก็จับตัวซี โมนชาว ไซ รีน ที่เพิ่งมา
จากชนบท บังคับใหเขาแบกไม กางเขนเดิน
ตามหลังพระเยซูไป
๒๗ ฝูง ชนจํานวนมากเดินตามไป รวมทัง
้
ผู หญิงหลายคนที่รอง หม รองไห ครํ่าครวญ
สงสารพระ เยซู ๒๘ พระ เยซูก็ไดหันไปบอก
พวกนางวา
“หญิงชาวเยรูซาเล็มเอย อยารองไหใหกับ
เราเลย แตรองไหใหกับตัว เองและลูกๆของ
คุณเองดีกวา ๒๙ เวลานัน
้ จะมาถึง ที่คนจะพูด
วา ‘หญิงที่เป็ นหมัน ไมเคยคลอดลูก และไม
เคยเลีย
้ งนมลูก ก็ไดเปรียบจริงๆ’ ๓๐ แลว
พวกเขาก็จะขอรองกับภูเขาวา ‘ชวยพังลง
มาทับเราดวย’ และออนวอนกับเนินเขาวา
‘ชวยฝั งเราหนอย’ †๓๑ เพราะถาพวกเขาทํา
อยาง นี้กับคนที่บริสุทธิ ์ แลวมันจะเกิดอะไร
ขึ้นกับคนที่ทําผิด” ‡
๓๒ ยังมีผูรายอีกสองคนที่ถูกนํ าตัวมาฆา
พรอมๆกับพระ เยซูดวย ๓๓ เมื่อเขามาถึง
สถาน ที่ที่เรียก วา “หัว กะโหลก” พวกเขาก็
ตรึงพระเยซูบนไม กางเขนระหวางผูรายสอง
คนนัน
้ ทางขวาคนหนึ่งและทางซายคนหนึ่ง
๓๔ แลวพระ เยซูก็พูดวา “พระ บิดา ชวยยก

*๒๓:๑๗

ขอ นี้ สําเนากรีกบางฉบับมีเพิ่มขอความ วา “ในทุกๆปี ในเทศกาลวันปลดปลอย ปี
ลาต จะปลอยนักโทษใหหนึ่งคน”
†๒๓:๓๐ อางมาจาก โฮเชยา ๑๐:๘
‡๒๓:๓๑

ถาแปลตรงๆจากสําเนากรีก คือ “ถาพวกเขาทําอยาง นี้กับตนไมที่ยังเขียว สดอยู
แลวจะเกิดอะไรขึ้นกับตนไมที่เหี่ยวแหงไปแลว”

ลูกา ๒๓:๓๕
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โทษใหกับพวก เขาดวย เพราะพวกเขาไม
รูตัวหรอกวากําลังทําอะไรลงไป” *
แลวพวกเขาเอาเสื้อผาของพระองคมาจับ
สลากแบงกัน ๓๕ ประชาชนก็ยืนดูอยู สวน
พวกผูนําชาว ยิวตางพากันหัวเราะเยาะและ
พูดถากถางวา “ในเมื่อเขาชวยคนอื่นได ก็
ใหเขาชวยตัวเองดวยสิ ถาเขาเป็ นพระคริสต
ผูที่พระเจาไดเลือกไวจริง”
๓๖ พวกทหารก็พากันมาลอ เลียน พวก เขา
เอาเหลาองุนเปรีย
้ วใหพระองค ๓๗ พวก เขา
พูดวา “ถาแกเป็ นกษัตริยของชาว ยิวจริง ก็
ชวยตัวเองสิ”
๓๘ เหนื อตัวพระองคข้ น
ึ ไปมีปายเขียนไว
วา “นี่คือกษัตริยของชาวยิว”
๓๙ ผูรายคนหนึ่ งที่ถูกตรึงอยูพูดเสียดสีวา
“แกเป็ นพระ คริสตไมใชหรือ ชวยตัวแก
เองและพวกเราดวยสิ”
๔๐ แตผูรายอีกคนหนึ่ งหามเขา และพูดขึ้น
วา “แกก็มีโทษถึงตายเหมือนกับเขา แกไม
กลัวพระเจาหรือยัง ไง ๔๑ พวกเรามันสมควร
ตายอยูแลว แตชายคน นี้ไมไดทําอะไรผิด
เลย” ๔๒ แลวเขาก็พูดวา “เยซู อยาลืมผม
นะครับ
เมื่อพระองคเขาสูอาณาจักรของ
พระองค”
๔๓ พระองคจึงตอบวา
“เราจะบอกใหรูวา
วัน นี้คุณจะไดอยูกับเราในสวนสวรรคอยาง
แนนอน”
พระเยซูตาย
(มธ. ๒๗:๔๕-๕๖; มก.
๑๕:๓๓-๔๑; ยน. ๑๙:๒๘-๓๐)
๔๔ ประมาณเที่ยง

มีแตความมืด มิด
ปกคลุมไปทัว
่ ทัง้ แผน
ดินจนถึงบายสาม
โมง ๔๕ เพราะดวงอาทิตยหยุดสองแสงและ
มานในวิหาร †ก็ขาดกลางออกเป็ นสองทอน
๔๖ พระ เยซูรองตะโกนวา “พระ บิดา ลูกขอ
มอบจิตวิญญาณของลูกไวในมือพระองค”
‡เมื่อพูดจบพระองคก็สิน
้ ใจตาย

*๒๓:๓๔
†๒๓:๔๕

ลูกา ๒๓:๕๖

๔๗ เมื่อนายรอยคนหนึ่ งเห็นวาเกิดอะไรขึ้น
เขาก็สรรเสริญพระเจาและพูดวา “เขาเป็ น
์ นๆ”
คนบริสุทธิแ
๔๘ สวนฝูง ชนที่ไดพากันมามุงดูเหตุการณ
ที่นาตื่น เตนนี้ เมื่อพวกเขาเห็นวาเกิดอะไร
ขึ้น ตางก็กลับบานและทุบ อกตัว เองดวย
๔๙ สวนเพื่อนสนิ ท
ความ เสีย อกเสียใจ
ทัง้ หมดของพระ เยซู และพวกผู หญิงที่
ติดตามพระองคมาจากแควนกาลิลีนัน
้ ยังคง
ยืนดูอยูหางๆ

โยเซฟชาวอาริมาเธีย
(มธ. ๒๗:๕๗-๖๑; มก.
๑๕:๔๒-๔๗; ยน. ๑๙:๓๘-๔๒)
๕๐ มีชายคนหนึ่ งชื่อวา โยเซฟ เป็ นสมาชิก
สภา สูงของชาว ยิว เขาเป็ นคนซื่อสัตยที่ทํา
๕๑ เขาไมเห็นดวยกับการ
ตามใจพระเจา
ตัดสิน ใจและการก ระ ทําของพวก ผูนําชาว
ยิวคนอื่นๆเกี่ยว กับพระ เยซู เขามาจาก
เมืองอาริ มาเธียในแควนยู เดีย และเฝ าคอย
อาณาจักรของพระเจาอยู ๕๒ เขาไปหาปี ลาต
เพื่อขอศพพระ เยซู ๕๓ แลวจึงเอาศพของ
พระองคลงมาจากไม กางเขน และพันดวย
ผาลินิน แลวนํ าไปไวในอุโมงคฝังศพ ซึ่ง
เจาะไวในหิน และยังไมเคยใชวางศพใครมา
กอน ๕๔ วันนัน
้ เป็ นวันศุกร ¶ซึ่งเป็ นวัน จัด
เตรียมและวัน หยุด ทาง ศาสนา ก็ใกลจะเริ่ม
ตนแลว ๕๕ สวนพวกผูหญิงที่ติดตามพระเยซู
มาจากแควนกา ลิ ลีก็ตามโย เซฟไปที่อุโมงค
และเห็นวาเขาวางศพไวที่นัน
่ ๕๖ หลังจากนัน
้
พวกเขาก็กลับบานไปเตรียมเครื่องหอมกับ
นํ้ ามัน หอมไวอาบศพพระองค แลวในวัน
หยุดทางศาสนาพวกเขาก็หยุดพักผอนตามที่
กฎของโมเสสสัง่

แลวพระเยซู … ทําอะไรลงไป สําเนากรีกบางฉบับ ไมมีคําพูดเหลานี้

์ ิทธิท
์ ี่สุดกับหองที่ศักดิส
์ ิทธิใ์ น
มานในวิหาร เป็ นมานที่กัน
้ อยูระหวางหองที่ศักดิส
วิหาร
‡๒๓:๔๖ อางจากหนั งสือ สดุดี ๓๑:๕
¶๒๓:๕๔ วันศุกร คือวันกอนวันหยุดทางศาสนา

ลูกา ๒๔:๑
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ขาวพระเยซูฟื้นคืนชีพ
(มธ. ๒๘:๑-๑๐; มก. ๑๖:๑-๘; ยน. ๒๐:๑-๑๐)
๑ ตอนเชา

๒๔ ผู

ตรูของวัน อาทิตย พวก
หญิงก็พากันเอาเครื่องหอมที่ได
เตรียมไวไปที่อุโมงค ๒ แลวพบวาหินที่ปิด
ปากอุโมงคนัน
้ ถูกกลิง้ เปิ ดออกแลว ๓ พวก
นางจึงเขาไปในอุโมงค แตก็ไมพบศพองค
๔ พวก นางก็งงวาเกิดอะไรขึ้น
เจาชีวิต
ทันใด นัน
้ ก็มีชายสองคนใสเสื้อผาสี ขาวเป็ น
ประกายมายืนอยูขางๆ ๕ พวก นางก็ตกใจ
กลัวซบหน าลงกับพื้น ดิน ชายทัง้ สองก็พูดวา
“พวกเธอมาหาคนที่มีชีวิตในที่ของคนตาย
ทําไม ๖ พระ เยซูไมไดอยูที่นี่แลว พระองค
ฟื้ นขึ้นมาแลว
จําไดหรือเปลาตอนที่อยู
แควนกา ลิ ลี พระองคบอกวา ๗ บุตรมนุษย
จะตองถูกมอบไปไวในมือของพวกคนบาป
และจะถูกตรึงที่ไมกางเขน แลวพระองคจะ
ฟื้ นขึ้นมาใหมในวันที่สาม” ๘ พวก ผู หญิงก็
เลยจําไดวาพระองคเคยพูดถึงสิ่งเหลานี้
๙ พวกนางรีบกลับไปเลาเรื่องทัง
้ หมด นี้ให
พวกศิษยเอกทัง้ สิบเอ็ดคนและพวกศิษย
คนอื่นๆของพระ เยซูฟัง ๑๐ พวกผู หญิงที่มา
เลาเรื่อง นี้ใหฟังก็มี มา รียชาวมัก ดา ลา โย
อันนา มารียแมของยากอบ และรวมทัง้ หญิง
คนอื่นๆ ๑๑ แตพวกศิษยเอกไมเชื่อ และหา
วาเป็ นเรื่องเหลว ไหล ๑๒ แตเป โตรวิ่งไปดูที่
อุโมงค เมื่อเขากม ลงไปดูก็เห็นแตผา ลินินที่
หอศพของพระ เยซูวางอยู แลวเขาก็จากไป
ดวยความสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น *
บนเสนทางไปเมืองเอมมาอูส
(มก. ๑๖:๑๒-๑๓)
๑๓ ในวันนั น
้ ศิษยสองคนของพระเยซูกําลัง

เดินทางไปที่หมูบานเอม มา อูส ซึ่งอยูหาง
จากเมืองเยรูซาเล็มราวๆสิบ เอ็ดกิโลเมตร
๑๔ พวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องทัง
้ หมดที่เกิด
ขึ้น ๑๕ พระ เยซูก็เขามาใกล และเดินไปกับ
พวก เขา ๑๖ แตพระเจาทําใหพวก เขา จํา
พระองคไมได ๑๗ พระ เยซูจึงถามวา “พวก
คุณกําลังเดินคุยกันเรื่องอะไรหรือ” พวกเขา
ก็หยุดเดิน ทําหน าตาเศราหมอง ๑๘ ชาย
*๒๔:๑๒

ลูกา ๒๔:๓๒

คนหนึ่งชื่อเคล โอ ปั สก็ตอบวา “ในเมือง
เยรูซาเล็ม สงสัยจะมีแตคุณเทานัน
้
ที่ไมรู
เรื่องที่เกิดขึ้นที่นัน
่ เมื่อสองสามวันมานี้”
๑๙ พระเยซูตอบวา “เกิดอะไรขึ้นหรือ”
พวก เขาตอบวา “ก็เรื่องที่เกิดกับเยซูชาว
นา ซา เร็ธไง เขาเป็ นผู พูด แทน พระเจา ใน
สายตาของพระเจาและคนทัง้ ปวงเห็นวาเยซู
เป็ นคนที่มีฤทธิ ์ เดชมาก ทัง้ ในดานคํา พูด
และการก ระ ทํา ๒๐ แตพวกหัวหน า นักบวช
และพวก ผูนํา ของ เรา สงเขาไปใหผูมีอํานาจ
ของโรมตัดสินประหาร ชีวิต แลวเขาก็ถูก
๒๑ พวกเราเคยหวังไว
ตรึงบนไมกางเขน
วา เขาจะมาปลด ปลอยชนชาติอิสราเอลให
เป็ นอิสระ เรื่อง นี้ก็ไดเกิดขึ้นสามวันมาแลว
๒๒ แตเมื่อเชา ตรูวัน นี้ เอง มีผู หญิงบาง คน
ในพวกเราไปที่อุโมงค
แลวมาพูดใหเรา
ประหลาด ใจวา ๒๓ พวก นางหาเขาไมเจอ
และยังบอกอีกวาไดเห็นทูต สวรรคสององค
ในนิมิตมาบอกวา เยซูยังมีชีวิตอยู ๒๔ พวก
เราบาง คนวิ่งไปดูที่อุโมงค ก็ไมพบศพจริงๆ
เหมือนกับที่ผูหญิงกลุมนัน
้ บอก”
๒๕ แลวพระเยซูก็พูดวา “ทําไมพวกคุณถึง
ไดโงอยาง นี้ ไมยอมเชื่อสิ่งที่พวกผู พูด แทน
พระเจาบอก ๒๖ กอนที่พระคริสตจะไดรับสงา
ราศีนัน
้ พระองคจะตองทนทุกข ทรมานกอน
ไมใชหรือ” ๒๗ แลวพระ เยซูก็เริ่มอธิบายขอ
พระ
คัมภีรตางๆที่พูดถึงพระองคจนหมด
เกลีย
้ ง เริ่มตัง้ แตโมเสสตลอดไปจนถึงผู พูด
แทนพระเจาทุกคน
๒๘ เมื่อเกือบจะถึงหมูบานเอม มา อูส พระ
เยซูทําทาเหมือนจะเดินเลยไป ๒๙ พวก เขาก็
คะยัน
้ คะยอใหพระองคอยู และบอกวา “นี่ก็
เย็นมากแลว ใกลมืดแลวดวย ไปพักกับพวก
เรากอนเถอะ” พระ เยซูจึงเขาไปพักอยูกับ
พวกเขา
๓๐ เมื่อพวก
เขาอยูที่โตะอาหารนัน
้
พระองคหยิบขนมปั งขึ้นมาขอบคุณพระเจา
แลวก็หักขนมปั งแบงใหกับพวกเขา ๓๑ แลว
ตาของพวกเขาก็สวางขึ้น
จําพระ เยซูได
แลวพระองคก็หายวับไปกับตา ๓๒ พวกเขา
จึงพูดกันวา “มินาละ ใจของเราถึงไดรอนรุม
นาดูเลย
ในระหวางทางที่พระองคพูดและ
อธิบายขอพระคัมภีรใหฟัง”

แตเปโตร … เกิดอะไรขึน
้ สําเนากรีกบางฉบับและละตินบางฉบับ ไมมีขอ ๑๒ นี้

ลูกา ๒๔:๓๓

๓๓ ทัง
้ สองจึงรีบลุกขึ้นกลับไปเมือง
เยรูซาเล็มทันที และพบกับพวก ศิษย เอกทัง้
สิบ
เอ็ดคนที่ชุมนุมกันอยูกับศิษยคนอื่นๆ
๓๔ กลุมที่ชุมนุมนั น
้ ก็บอกกับสองคน
นี้วา
“องคเจาชีวิต ฟื้ นขึ้นมาแลวจริงๆพระองค
มาปรากฏตัวใหซีโมนเห็น”
๓๕ แลวทัง
้ สอง
ก็เลาเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ระหวางทาง และเลาใหฟังวาพวกเขาจําพระ
เยซูไดตอนที่พระองคหักขนมปั งให

พระเยซูปรากฏตัวตอหน าลูกศิษย
(มธ. ๒๘:๑๖-๒๐; มก. ๑๖:๑๔-๑๘; ยน.
๒๐:๑๙-๒๓; กจ. ๑:๖-๘)
๓๖ ขณะที่ทง
ั ้ สองยังเลาเรื่อง นี้อยูนัน
้ พระ
เยซูมายืนอยูกับพวกเขา และพูดวา “ขอให
อยูเย็นเป็ นสุข”
๓๗ พวกเขาก็สะดุงตกใจ กลัว คิดวาเจอผี
๓๘ พระ เยซูจึงพูดวา “ตกใจทําไม ทําไมถึง
ขี้ สงสัยอยาง นี้ ๓๙ ดูมือและเทาของเราสิ นี่
เป็ นตัวเราจริงๆ ไมเชื่อลองจับดู จะไดรูวาไม
ใชผี เพราะผีไมมีเนื้อไมมีกระดูกอยางที่คุณ
เห็นเรามีหรอก”
๔๐ เมื่อพูดเสร็จ
พระองคก็ย่ น
ื มือและเทา
ใหพวกเขาดู ๔๑ พวก ศิษยดีใจและแปลก
ใจมาก ไมอยากเชื่อวาเป็ นจริง แลวพระ
เยซูก็ถามขึ้นวา “มีอะไรกินบาง” ๔๒ พวก
เขาจึงเอาปลายางชิน
้ หนึ่งมาใหพระองค
๔๓ พระองคก็เอามากินตอหน าพวกเขา
๔๔ แลวพระองคก็พูดกับพวกเขาวา “เมื่อ
กอนตอนที่เราอยูกับพวกคุณ เราไดบอกแลว

48

ลูกา ๒๔:๕๓

วา ทุกเรื่องที่ไดเขียนไวเกี่ยว กับเราในกฎ
ปฏิบัติของโมเสส ในหนังสือของพวก ผู พูด
แทนพระเจา และในหนังสือสดุดี จะตองเกิด
ขึ้นตามนัน
้ ”
๔๕ แลวพระองคเปิ ด
ใจพวกเขาใหเขาใจ
พระคัมภีร ๔๖ พระองคบอกพวกเขาวา “พระ
คัมภีรเขียนไววา พระ คริสตจะตองทน ทุกข
ทรมาน และจะฟื้ นขึ้นมาจากความตายในวัน
ที่สาม ๔๗ แลวเรื่องการก ลับ ตัวกลับ ใจเพื่อ
จะได รับการ อภัยโทษจากบาปจะตองถูก
ประกาศไปในนามของเราใหคนทุกชาติรู
เริ่มจากเมืองเยรูซาเล็มกอน ๔๘ พวกคุณจะ
ตองเป็ นพยานเลาเรื่องทัง้ หมด นี้ที่คุณเห็น
๔๙ แลวเราจะสงพระ วิญญาณมาให เป็ นพระ
วิญญาณที่พระ บิดาของเราไดสัญญาวาจะให
กับพวกคุณ แตพวกคุณตองคอยอยูในเมือง
์ ํานาจ
เยรูซาเล็มกอน จนกวาจะได รับฤทธิอ
นัน
้ จากสวรรค”
พระเยซูกลับสูสวรรค
(มก. ๑๖:๑๙-๒๐; กจ. ๑:๙-๑๑)
๕๐ จากนั น
้ พระ

เยซูก็นําพวก เขาไปที่
หมูบานเบ ธานี และยกมือขึ้นอวยพรพวก
เขา ๕๑ ขณะที่ยังอวยพรอยูนัน
้
พระองคก็
จากพวกเขาไป โดยถูกรับ ขึ้นไปบนสวรรค
๕๒ พวกเขากราบ ไหวพระองค และกลับไป
ที่เมืองเยรูซาเล็มดวยความ ปลาบปลื้ม ใจ
๕๓ แลวพวกเขาก็อยูในวิหารเป็ นประจําเพื่อ
สรรเสริญพระเจา

