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พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา 

 อารัมภบทa 
 1  1ทานเธโอฟลัสที่เคารพยิ่ง คนจํานวนมากbไดเรียบเรียงเร่ืองราวเหตุการณตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับพวกเรา  2ผูที่เปนพยานรูเห็นและประกาศพระวาจามาตั้งแตแรกไดถายทอดเหตุการณ
เหลาน้ีใหเรารูแลว  3ขาพเจาจึงตกลงใจคนควาเร่ืองราวทั้งหมดตั้งแตตนอยางละเอียด แลวเรียบ
เรียงตามลําดับเหตุการณอีกคร้ังหน่ึงสําหรับทานดวย ทานเธโอฟลัสที่เคารพ  4เพ่ือทานจะไดรูวา
คําสอนที่ทานรับมาน้ันcเปนความจริง 

l  ปฐมวัยของยอหน ผูทําพิธีลาง และของพระเยซูเจาd 
 ทูตสวรรคแจงขาวการเกิดของยอหนผูทําพิธีลาง 
 5ในรัชสมัยของกษัตริยเฮโรดผูปกครองแควนยูเดีย สมณะผูหน่ึงช่ือเศคาริยาห  ประจําเวร
ในหมวดของอาบียาห มีภรรยาช่ือเอลีซาเบธ จากตระกูลสมณะอาโรน  6ทั้งสองคนเปนผูชอบธรรม
เฉพาะพระพักตรพระเจา ปฏิบัติตามบทบัญญัติและขอกําหนดทุกขอของพระเจาโดยไมมีขอตําหนิ  
7แตสามีภรรยาคูน้ีไมมีบุตร เพราะนางเอลีซาเบธเปนหมัน และทั้งสองคนชรามากแลว 
 8วันหน่ึง เศคาริยาหกําลังปฏิบัติหนาที่สมณะเฉพาะพระพักตรตามเวรในหมวดของตนe  9

ตามธรรมเนียมของสมณะ เขาจับฉลากไดหนาที่เขาไปในพระวิหารของพระเจาเพ่ือถวายกํายานf  
10ขณะที่มีการถวายกํายาน ประชาชนที่มาชุมนุมกันตางอธิษฐานภาวนาอยูภายนอก 
 11ทันใดน้ัน ทูตสวรรคองคหน่ึงของพระเจาปรากฏองคยืนอยูเบื้องขวาของพระแทนถวาย
กํายาน  12เม่ือเศคาริยาหเห็นก็รูสึกวุนวายใจและมีความกลัวอยางมากg   

                                         
1 a อารัมภบทนี้ใชคําศัพทและโครงสรางตามแบบวรรณกรรมกรีก โรมัน ซึ่งมักเขียนบทนําเพื่อใหผูอานทราบเจตนาของ
ผูเขียน 
b “คนจํานวนมาก” เปนการพูดเกินความจริงโดยเจตนา  อันที่จริงมีเพียง “บางคน” ไดเขียนเรื่องราวเหลานี้ 
c “ไดรับมา” ยังแปลไดอีกวา “ทานไดรู” ในกรณีหลังนี้หมายความวาเธโอฟลัสยังไมใชคริสตชนที่จําเปนตองเสริมความเช่ือให
มั่นคง แตเปนขาราชการช้ันสูงซึ่งตองการรูขอมูลเทานั้น แตการอธิบายเชนนี้นาจะไมถูกตอง 
d ตั้งแตตอนนี้จนถึงจบบทที่ 2 ลูกาใชภาษากรีกปนสํานวนฮีบรูคลายกับคําแปลพันธสัญญาเดิมฉบับ LXX มีการทาวความและ
กลาวพาดพิงถึงเหตุการณในพันธสัญญาเดิมบอย ๆ ทําใหเรื่องราวมีลักษณะโบราณ ลก บรรยายถึงบุคคลตาง ๆ ในบรรยากาศ
ของ “คนยากจน” (ของพระยาหเวห) ตามที่ประกาศกเศฟนยาหกลาวถึง (ดู ศฟย 2:3 เชิงอรรถ d) ลก เลาเรื่องตาง ๆ เปนสอง
ชุดโดยมีรายละเอียดและโครงสรางคลายคลึงกันเหมือนบทละครที่มีตัวละครเขาและออกในแตละฉาก เรื่องราวของยอหนผูทํา
พิธีลางและของพระเยซูเจามีรายละเอียดและโครงสรางเกือบเหมือนกัน เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของ
บุคคลทั้งสอง รวมทั้งภารกิจและความสําคัญของบุคคลทั้งสองดวย 
e บรรดาสมณะแบงเปน 24 หมวด มเีวรตองรับผิดชอบหนาที่ในพระวิหารเปนเวลาหนึ่งสัปดาห (ดู 1 พศด 24:19; 2 พศด 
23:8) มีการจับสลากดวยวาใครตองทําหนาที่ใด (ดูขอ 9) 
f สมณะที่จับสลากใหเขาในพระวิหารเพื่อถวายกํายานมีหนาที่ดูแลไฟบนพระแทนถวายกํายานที่ตั้งอยูหนาสถานที่ศักด์ิสิทธิ์
ที่สุดใหลุกอยูเสมอ และคอยใสกํายานใหมลงไปวันละสองครั้ง ครั้งแรกกอนถวายเครื่องบูชาตอนเชา และอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ถวายเครื่องบูชาตอนเย็น (ดู อพย 30:6-8) 
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13แตทูตสวรรคกลาวแกเขาวา “เศคาริยาห อยากลัวเลย พระเจาทรงฟงคําอธิษฐานของทานแลว เอ
ลีซาเบธภรรยาของทานจะใหกําเนิดบุตรชายคนหน่ึง ทานจะตั้งช่ือเขาวายอหนh  14ทานจะมีความ
ช่ืนชมยินดีและคนจํานวนมากจะยินดีiที่เขาเกิดมา   
15เพราะวาเขาจะเปนผูยิ่งใหญเฉพาะพระพักตรพระเจา เขาจะไมดื่มเหลาองุนหรือสุราเมรัยเลยj เขา
จะรับพระจิตเจาkเต็มเปยมตั้งแตอยูในครรภของมารดา  16เขาจะนําบุตรหลานของอิสราเอลจํานวน
มากกลับมายังองคพระผูเปนเจา พระเจาของเรา   
17เขาจะมีจิตใจและพลังของประกาศกเอลียาหlมาเตรียมรับการเสด็จมาของพระองค  เพ่ือทําใหบิดา
คืนดีกับบุตรและทําใหผูไมเช่ือฟงกลับมีจิตสํานึกของผูชอบธรรม เปนการเตรียมประชากรใหพรอม
ที่จะรับเสด็จองคพระผูเปนเจา”  18เศคาริยาหจึงถามทูตสวรรควา “ขาพเจาจะแนใจเร่ืองน้ีไดอยางไร
m ขาพเจาชราแลว และภรรยาของขาพเจาก็อายุมากแลวดวย”  19ทูตสวรรคจึงตอบวา “ขาพเจาคือ
กาเบรียล ซ่ึงเฝาอยูเฉพาะพระพักตรพระเจา พระองคทรงใชขาพเจามาพูดกับทานและนําขาวดีน้ี
มาแจงใหทานทราบn  20แตทานไมเช่ือคําของขาพเจา ซ่ึงจะเปนจริงเม่ือถึงเวลากําหนด   
ดังน้ัน ทานจะเปนใบจนถึงวันที่เหตุการณน้ีจะเปนจริง”  21ขณะน้ัน ประชาชนกําลังคอยเศคาริยาห
อยู รูสึกประหลาดใจที่เขาอยูในพระวิหารนาน  22เม่ือเขาออกมาและพูดไมได ประชาชนจึงเขาใจวา
เขาเห็นนิมิตในพระวิหาร  เขาทําไดเพียงแสดงทาทางoแตพูดไมได 
 23เม่ือหมดวาระทําหนาที่ในพระวิหารแลว เศคาริยาหก็กลับไปบาน  24ตอมาไมนานนางเอลี
ซาเบธภรรยาของเขาก็ตั้งครรภ นางเก็บตัวอยูในบานเปนเวลาหาเดือน 25นางกลาววา “พระเจา
ทรงทําเชนน้ีเพ่ือขาพเจา  บัดน้ีพระองคพอพระทัยชวยขาพเจาใหพนจากความอับอายที่ขาพเจามีp

ตอหนาคนทั้งหลายแลว” 
                                                                                                                                       
g ลก มักจะกลาวถึงความกลัวและความยําเกรงตอพระเจาบอย ๆ 1:29-30,65; 2:9-10; 4:36; 5:8-10,26; 7:16; 8:25,33-37,56; 
9:34,43; กจ 2:43; 3:10; 5:5,11; 10:4; 19:17 
h ช่ือ “ยอหน” มีความหมายวา “พระยาหเวหทรงโปรดปราน” 
i ความยินดีเปนแนวคิดหลักของบทที่ 1-2; 1:28,46,58; 2:10; เทียบ 10:17,20ฯ; 13:17; 15:7,32; 19:6,37; 24:41,52; กจ 2:46 
เชิงอรรถ jj 
j พันธสัญญาเดิมหลายตอนกลาวถึงการไมด่ืมสุราเมรัย โดยเฉพาะกฎระเบียบสําหรับพวกนาศีร (ดู กดว 6:1 เชิงอรรถ a) 
k “รับพระจิตเจาเต็มเปยม” ในที่นี้และที่อื่นใน ลก มิไดหมายถึงการไดรับพระหรรษทานศักด์ิสิทธิกรอยางบริบูรณ แตหมายถึง
การรับการดลใจของพระจิตเจาใหเปนประกาศก (เทียบ 1:41,67; กจ 2:4; 4:8,31; 7:55; 9:17; 13:9) 
l มลค 3:23 ทําใหชาวยิวคิดวาประกาศกเอลียาหจะกลับมากอนยุคพระเมสสิยาหเพื่อเตรียมทางสําหรับพระองค ยอหนผูทําพิธี
ลางจะเปนประกาศก “เอลียาห ที่จะตองมา” นี้ ดู 9:30; มธ 17:10-13 
m เศคาริยาหไดขอ “เครื่องหมาย” (เทียบ ปฐก 15:8; วนฉ 6:17; อสย 7:11; 38:7) แตเขาไมเช่ือ 
n “แจงขาวดี” ภาษากรีกวา “euangelisasthai” เปนกริยาที่ ลก ใชบอยมาก สิบครั้งในพระวรสาร และสิบหาครั้งในหนังสือ
กิจการอัครสาวก ดู กท 1:6 เชิงอรรถ d; มก 1:1 เชิงอรรถ a; กจ 5:42 เชิงอรรถ q 
o คือทําทาทางอวยพรประชาชน แตกลาวการอวยพรไมได 
p ชาวยิวคิดวาการไมมีบุตรเปนเรื่องนาอาย (ปฐก 30:23; 1 ซมอ 1:5-8) บางครั้งถึงกับคิดวาเปนการลงโทษจากพระเจาดวย (2 
ซมอ 6:23; ฮชย 9:11) 
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 ทูตสวรรคแจงขาวการประสูติของพระเยซเูจาq 
 26เม่ือนางเอลีซาเบธตั้งครรภไดหกเดือนแลวrพระเจาทรงสงทูตสวรรค 
กาเบรียลมายังเมืองหน่ึงในแควนกาลิลีช่ือเมืองนาซาเร็ธ  27มาพบหญิงพรหมจารีคนหน่ึงซ่ึงหม้ัน
อยูกับชายช่ือโยเซฟ ในราชวงศของกษัตริยดาวิด หญิงพรหมจารีผูน้ันช่ือมารีย 28ทูตสวรรคเขาใน
บานกลาวกับพระนางวา “จงยินดีเถิดs ทานผูที่พระเจาโปรดปราน พระเจาสถิตอยูกับทาน”  29เม่ือ
ทรงไดยินถอยคําน้ี พระนางมารียทรงวุนวายพระทัยมากทรงถามพระองคเองวา คําทักทายน้ี
หมายความวากระไร 30แตทูตสวรรคกลาวแกพระนางวา “มารีย อยากลัวเลย ทานเปนผูทีพ่ระเจา
โปรดปราน   
31ทานจะตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชายคนหน่ึง ทานจะตั้งช่ือเขาวาเยซู  32เขาจะเปนผูยิ่งใหญและ
พระเจาผูสูงสุดจะทรงเรียกเขาเปนบุตรของพระองค พระเจาจะประทานพระที่น่ังของกษัตริยดาวิด
บรรพบุรุษใหแกเขา  33เขาจะปกครองวงศตระกูลของ 
ยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไมสิ้นสุดเลย”t  34พระนางมารียจึงทรงถามทูตสวรรค
วา “เหตุการณน้ีจะเปนไปไดอยางไรเพราะขาพเจาตั้งใจจะเปนพรหมจารี”u  35ทูตสวรรคตอบวา 
“พระจิตเจาจะเสด็จลงมาเหนือทานและพระอานุภาพของพระผูสูงสุดจะแผเงาปกคลุมทานv

เพราะฉะน้ัน บุตรที่เกิดมาจะเปนผูศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามวาบุตรของพระเจา  36ดูซิ เอลีซาเบธ 

                                         
q ลก เลาถึงเหตุการณนี้ไดแรงบันดาลใจจากขอความหลายตอนในพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะเรื่องที่ทูตสวรรคสัญญาแกมารดา
ของแซมสันวานางจะมีบุตร (วนฉ 13:2-7) ลก บรรยายความยิ่งใหญของพระกุมารโดยกลาวพาดพิงถึงพระสัญญาในพันธ
สัญญาเดิม โดยเฉพาะพระสัญญาที่ประทานใหแกราชวงศของกษัตริย 
ดาวิด (2 ซมอ 7:1ฯ) 
r แปลตามตัวอักษร “ในเดือนที่หก” 
s ‘จงยินดีเถิด’ คําของทูตสวรรคเปนการเชิญชวนใหเราช่ืนชมยินดีในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห ซึ่งเปนเสียงสะทอนของคํา
เชิญชวนธิดาแหงศิโยนใหช่ืนชมยินดีจากการที่พระเจาเสด็จมาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค (เทียบ อสย 12:6; ยอล 2:21-
27; ศฟย 3:14-15; ศคย 2:14; 9:9) คําของทูตสวรรคจึงไมใชเพียงคําทักทายตามสูตร (“วันทา” หรือ “สวัสดี”). ‘ทานผูเปนที่
โปรดปรานของพระเจา’ คํากริยากรีกมีความหมายวา ‘พระนางไดเปนที่โปรดปรานของพระเจา’ ในอดีตและยังคงเปนที่โปรด
ปรานในปจจุบันนี้ดวย สําเนาโบราณบางฉบับเพิ่ม ‘ทานผูมีบุญยิ่งกวาหญิงใด ๆ’ โดยคัดมาจาก 1:42 
t ถอยคําของทูตสวรรคทาวความถึงขอความหลายตอนจากพันธสัญญาเดิมเก่ียวกับพระเมสสิยาห 
u แปลตามตัวอักษร “เพราะขาพเจาไมรูจักชาย” หมายความวายังไมมีเพศสัมพันธกับคูหมั้น เหตุผลที่พระนางมารียกลาวกับทูต
สวรรคนาจะแสดงความตั้งใจที่จะไมมีเพศสัมพันธกับชายใด จึงถามทูตสวรรควาการเปนมารดาตามที่ทูตสวรรคแจงใหทราบนี้
จะเรียกรองใหเปลี่ยนความตั้งใจเชนนี้หรือไม ทูตสวรรคจึงตองอธิบายวิธีการที่พระนางจะทรงครรภเดชะพระจิตเจา ไมใชโดย
การมีเพศสัมพันธตามธรรมชาติ บางคนแปลขอความนี้เพียงวา “เพราะขาพเจายังเปนพรหมจารีอยู” ซึ่งแสดงสภาพปจจุบัน
เทานั้น ไมมีเจตนาอะไรพิเศษ คําแปลเชนนี้จึงสื่อความหมายไมสมบูรณ 
v “แผเงาปกคลุม” ชวนใหคิดถึงภาพของเมฆสุกใสปกคลุม ซึ่งพระคัมภีรใชเปนเครื่องหมายแสดงวาพระเจาประทับอยู (ดู อพย 
13:22 เชิงอรรถ h; 19:16 เชิงอรรถ g; 24:16 เชิงอรรถ f) หรือเปนภาพของการกางปกปกคลุม ซึ่งเปนสัญลักษณหมายถึงพระ
เจาทรงปกปองประชากร (สดด 17:8; 57:1; 140:7) หรือทรงเนรมิตสราง (ปฐก 1:2; เทียบ ลก 9:34ฯ) พระอานุภาพของพระจิต
เจาเทานั้นเปนสาเหตุของการปฏิสนธิ์ของพระเยซูเจา 



 4
ญาติของทาน ทั้ง ๆ ที่ชราแลว ก็ยังตั้งครรภบุตรชาย ใคร ๆ คิดวานางเปนหมัน แตนางก็ตั้งครรภ
ไดหกเดือนแลว  37เพราะไมมีสิ่งใดที่พระเจาจะทรงกระทําไมได”  38พระนางมารียจึงตรัสวา 
“ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” แลวทูตสวรรคก็
จากพระนางไป 
 พระนางมารียเสด็จเย่ียมนางเอลีซาเบธ 
 39หลังจากน้ันไมนาน พระนางมารียทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหน่ึงในแถบภูเขาแควนยู
เดียw  40พระนางเสด็จเขาไปในบานของเศคาริยาหและทรงทักทายนางเอลีซาเบธ  41เม่ือนางเอลี
ซาเบธไดยินคําทักทายของพระนางมารีย บุตรในครรภก็ดิ้น  นางเอลีซาเบธไดรับพระจิตเจาเต็ม
เปยม  42รองเสียงดังวา “เธอไดรับพระพรยิ่งกวาหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ไดรับพระพรดวย  43

ทําไมหนอพระมารดาขององคพระผูเปนเจา xจึงเสด็จมาเยี่ยมขาพเจา  44เม่ือฉันไดยินคําทักทาย
ของเธอ ลูกในครรภของฉันก็ดิ้นดวยความยินดี  45เธอเปนสุขที่เช่ือวา พระวาจาที่พระเจาตรัสแก
เธอไวจะเปนจริง”y 
 บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย 

46พระนางมารียz ตรัสวา 
วิญญาณขาพเจาประกาศความยิง่ใหญของพระเจา 
47จิตใจของขาพเจาช่ืนชมยินดีในพระเจา พระผูกอบกูขาพเจา 
48เพราะพระองคทอดพระเนตรผูรับใชต่ําตอยของพระองค 
ตั้งแตน้ีไป ชนทุกสมัยจะกลาววาขาพเจาเปนสุข 
49พระผูทรงสรรพานุภาพทรงกระทํากิจการยิ่งใหญสําหรับขาพเจา 
พระนามของพระองคศักดิส์ิทธิ ์
50พระกรุณาตอผูยําเกรงพระองคแผไปตลอดทุกยุคทุกสมัย 
51พระองคทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ 

                                         
w เมืองในแถบภูเขาแควนยูเดียนี้เช่ือกันวาคือหมูบานอายนคาริม ประมาณ 6.5 กม. ทางทิศตะวันตกของกรุงเยรูซาเล็ม 
x “องคพระผูเปนเจา” (Kyrios) เปนพระนามแสดงสภาพพระเจาซึ่งคริสตชนใชเรียกพระเยซูเจา ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ (กจ 
2:36 เชิงอรรถ w; ฟป 2:11 เชิงอรรถ p) ลูกาใชพระนามนี้กับพระองคตั้งแตยังทรงพระชนมชีพในโลกนี้บอยกวาที่ มธ และ มก 
ใช (ลก 7:13; 10:1,39,41; 11:39) 
y ประโยคนี้ยังแปลไดอีกวา “เธอเปนสุขที่เช่ือ เพราะวาพระวาจาที่พระเจาไดตรัสแกเธอไวจะเปนจริง” 
z สําเนาโบราณไมก่ีฉบับเขียนวา ‘นางเอลีซาเบธ’* บทเพลงของพระนางมารียทําใหเราคิดถึงบทเพลงของนางฮันนาห (1 ซมอ 
2:1-10) และขอความอื่น ๆ หลายตอนจากพันธสัญญาเดิม (เชน สดด 113:7-9) นอกจากใชคําเหมือนกันแลว บทเพลงนี้ยังมี
ความคิดซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของพันธสัญญาเดิมสองประการ คือ 1) พระเจาเสด็จมาชวยเหลือคนยากจนและคนต่ําตอย ไมใช
คนมั่งมีและผูมีอํานาจ (ศฟย 2:3 เชิงอรรถ d เทียบ มธ 5:3 เชิงอรรถ c) 2) เมื่ออับราฮัมไดรับพระสัญญาแลว (ปฐก 15:1 
เชิงอรรถ a; 17:1 เชิงอรรถ a) ประชากร 
อิสราเอลไดเปนที่โปรดปรานของพระเจา (ดู ฉธบ 7:6 เชิงอรรถ b) ลูกาคงจะไดพบเพลงบทนี้ในแวดวงของ “ผูยากจนของพระ
เจา” และเห็นวานาจะนํามาแทรกไวที่นี่ใหเปนคําพูดของพระนางมารีย 
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ทรงขับไลผูมีใจมักใหญใฝสูงใหกระจัดกระจายไป 
52ทรงควํ่าผูทรงอํานาจจากบัลลังก และทรงยกยองผูต่ําตอยใหสูงขึ้น 
53พระองคประทานสิ่งดีทั้งหลายแกผูอดอยาก ทรงสงเศรษฐีใหกลับไปมือเปลา 
54พระองคทรงชวยเหลืออิสราเอล ผูรับใชพระองค 
โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา 
55ดังที่ทรงสัญญาไวแกบรรพบุรุษของเรา 
แกอับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป 
56พระนางมารียประทับอยูกับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับaa 

 การเกิดของยอหนผูทําพิธีลาง 
57เม่ือครบกําหนดคลอด นางเอลีซาเบธใหกําเนิดบุตรชายคนหน่ึง  58เพ่ือนบานและบรรดา

ญาติรูวาพระเจาทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญตอนาง จึงมารวมยินดีกับนาง 
 ยอหนผูทําพิธีลางเขาสุหนัต 

59เม่ือเด็กเกิดไดแปดวัน เพ่ือนบานและญาติพ่ีนองมาทําพิธีสุหนัตให  เขาตองการเรียกbb

เด็กวาเศคาริยาหตามช่ือบิดา  60แตมารดาของเด็กคานวา “ไมได เขาจะตองช่ือยอหน”  61คน
เหลาน้ันจึงพูดกับนางวา “ทานไมมีญาติคนใดมีช่ือน้ี”  62เขาเหลาน้ันจึงสงสัญญาณccถามบิดาของ
เด็กวาตองการใหบุตรช่ืออะไร  63เศคาริยาหขอกระดานแผนหน่ึงแลวเขียนวา “เขาช่ือยอหน” ทุก
คนตางประหลาดใจ  64ทันใดน้ัน  เศคาริยาหก็กลับพูดไดอีก เขาจึงกลาวถวายพระพรพระเจา  65

เพ่ือนบานทุกคนตางรูสึกกลัว และเร่ืองทั้งหมดน้ีไดเลาลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแควนยูเดีย  66ทุก
คนที่ไดยินเร่ืองน้ีตางก็แปลกใจและถามกันวา “แลวเด็กคนน้ีจะเปนอะไร” เพราะพระหัตถของพระ
เจาอยูกับเขาdd 
 บทถวายพระพรของเศคาริยาหee 

67เศคาริยาห ผูเปนบิดาไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม จึงกลาวพยากรณดังน้ีff 
68ขอถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจา พระเจาแหงอิสราเอล 

                                         
aa เปนไปไดที่พระนางมารียไดพักอยูกับนางเอลีซาเบธจนกระทั่งยอหนเกิดและเขาสุหนัต แต ลก มักจะรีบเลาเรื่องหนึ่งใหจบ 
เพื่อเลาเรื่องอื่นตอไป (เทียบ 1:64 และ 67; 3:19-20; 8:37-38) 
bb ชาวยิวมีธรรมเนียมตั้งช่ือเด็กที่เกิดมาเมื่อเขาสุหนัต (ดู 2:21) 
cc เศคาริยาหอาจเปนทั้งใบและหูหนวก คําภาษากรีกหมายถึงทั้งสองอยาง 
dd สํานวนนี้ใชบอยในพระคัมภีร (ยรม 26:24; กจ 11:21) มีความหมายวา “พระเจาทรงปองกันเขา” 
ee เชนเดียวกับบทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย เพลงบทนี้เปนบทประพันธซึ่งลูกาคงยืมจากที่อื่นมาให 
เศคาริยาหกลาว และเพิ่มขอ 76-77 เพื่อใหเขากับบริบท ลก ไดเพิ่มบทประพันธบทนี้หลังจากที่ไดเลาเรื่องเปนรอยแกวใหจบ
กอน แทนที่จะเปนถอยคําของเศคาริยาหตอจากขอ 64 
ff “กลาวคําพยากรณ” เศคาริยาหไมเพียงแตกลาวถวายพระพรพระเจาเทานั้น (ขอ 68-75) แตยังไดกลาวทํานายถึงอนาคตอีก
ดวย (ขอ 76-79) 
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เพราะพระองคเสด็จเยี่ยมggและทรงกอบกูประชากรของพระองค 
69พระองคทรงปลุกพระผูกอบกูผูทรงอํานาจhhขึ้นมา 
จากราชวงศของกษัตริยดาวิด ผูรับใชพระองค 
70ตามที่ทรงสัญญาไว 
โดยปากของบรรดาประกาศกผูศักดิ์สิทธิ์ของพระองคตั้งแตโบราณกาล 
71วาจะใหเรารอดพนจากศัตรู 
จากเง้ือมมือของผูที่เกลียดชังเรา 
72ทรงสญัญาวาจะทรงแสดงพระกรุณาแกบรรพบุรุษของเรา 
ทรงระลึกถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค 
73และคําปฏิญาณที่ทรงใหไวแกอับราฮัม บรรพบุรุษของเรา 
74วาจะทรงชวยเราใหพนจากเง้ือมมือของศัตรู 
เพ่ือรับใชพระองคโดยปราศจากความหวาดกลัวใด ๆ 
75ใหเราเปนผูศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม 
เฉพาะพระพักตรของพระองคตลอดชีวิตของเรา 
76สวนเจา ทารกเอย 
เจาจะไดช่ือวาเปนประกาศกของพระผูสูงสุด 
เจาจะนําหนาองคพระผูเปนเจาii 
เพ่ือเตรียมทางสําหรับพระองค 
77เพ่ือใหประชากรของพระองครูวา 
เขาจะรอดพน เพราะบาปของเขาไดรับการอภัยjj 
78เดชะพระเมตตากรุณาkkของพระเจาของเรา 
 พระองคจะเสด็จมาเยี่ยมเราจากเบื้องบน 
ดังแสงอรุโณทัยll 

                                         
gg “เสด็จเยี่ยม” เปนสํานวนในพันธสัญญาเดิม หมายถึงการเสด็จมาชวยเหลือ (อพย 3:16 เชิงอรรถ h) แตบางครั้งยังหมายถึง
การเสด็จมาลงโทษดวย แตในพันธสัญญาใหม การเยี่ยมของพระเจาหมายถึงความชวยเหลือเทานั้น (1:78; 7:16; 19:44; 1 ปต 
2:12) 
hh แปลตามตัวอักษรไดวา ‘เขาแหงความรอดพน’ (ดู สดด 75:4 เชิงอรรถ c) 
ii “องคพระผูเปนเจา” ในที่นี้ เชนเดียวกับใน 1:16-17; หมายถึงพระยาหเวห มิใชพระเมสสิยาห 
jj ลก ใชขอความที่คริสตชนนิยมใชมาบรรยายบทบาทของยอหนผูทําพิธีลาง (ดู 3:4ฯ; 7:27ฯ) ลก ทําใหคําเทศนสอนของยอหน
สอดคลองกับคําสอนของบรรดาอัครสาวกใน กจ (ดู กจ 2:38ฯ; 5:31; 10:43; 13:38; 26:18) 
kk ”พระเมตตากรุณา” แปลตามตัวอักษรไดวา ‘ไสพุงแหงความกรุณา’ * (ชาวยิวคิดวาไสพุงเปนที่ตั้งของอารมณ) 
ll “แสงอรุโณทัย” (เทียบ กดว 24:17; อสย 60:1; มลค 3:20; คํานี้ยังอาจเขาใจไดอีกวา ‘หนอของพระผูสูงสุด’ หมายถึงพระเมส
สิยาหซึ่งเปน “หนอจากตระกูลของกษัตริยดาวิด” เทียบ ยรม 23:5; 33:15; ศคย 3:8; 6:12) 
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79สองแสงสวางใหทุกคนที่อยูในความมืดและในเงาแหงความตาย 
เพ่ือจะนําเทาของเราใหดําเนิน 
ไปตามทางแหงสันติสุข 

 ชีวิตซอนเรนของยอหนผูทําพิธีลาง 
80เด็กน้ันเจริญเติบโตขึ้น จิตใจของเขาเขมแข็งขึ้นดวยmm เขาอาศัยอยูในถิ่นทุรกันดารจนถึง

วันที่เขาแสดงตนแกประชากรอิสราเอล 
 การประสูติของพระเยซูเจา 

2  1คร้ังน้ัน พระจักรพรรดิออกัสตัสaทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหมีการสํารวจสํามะโน
ประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน  2การสํารวจสํามะโนประชากรคร้ังแรกน้ีbมีขึ้นเม่ือคีรินีอัสเปนผูวา
ราชการแควนซีเรีย  3ทุกคนตางไปลงทะเบียนในเมืองของตน  4โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซา
เร็ธในแควนกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริยดาวิดช่ือเบธเลเฮมในแควนยูเดีย เพราะโยเซฟสืบเช้ือสาย
มาจากราชวงศกษัตริยดาวิด  5ทานไปลงทะเบียนพรอมกับพระนางมารีย ซ่ึงกําลังทรงพระครรภ  6

ขณะที่อยูที่น่ัน ก็ถึงกําหนดเวลาที่พระนางมารียจะมีพระประสูติกาล  7พระนางประสูติพระโอรส
องคแรกcทรงใชผาพันพระวรกายพระกุมารน้ัน แลวทรงวางไวในรางหญา เน่ืองจากไมมีที่ใน
หองพักแรมเลยd  8ในบริเวณน้ันมีคนเล้ียงแกะกลุมหน่ึงอยูกลางแจง กําลังเฝาฝูงแกะในยาม
กลางคืน  9ทูตสวรรคองคหน่ึงของพระเจาปรากฏองคตอหนาเขา และพระสิริของพระเจาก็สองแสง
                                         
mm ขอความนี้มีลักษณะคลาย ๆ กับเปนสูตรที่ใชสรุป (2:40,52; เทียบ 1:66) 

2 a พระจักรพรรดิออกัสตัสครองราชยตั้งแตป 30 กอนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 14 
b “ครั้งแรก” บางคนแปลประโยคนี้วา ‘การสํารวจสํามะโนประชากรครั้งนี้ทําขึ้นกอนครั้งที่คีรินิอัสเปนผูวาราชการแควนซีเรีย’ 
แตการแปลเชนนี้ไมถูกหลักไวยากรณเทาใดนัก ในเรื่องนี้เรามีขอมูลทางประวัติศาสตรนอยมาก นักวิชาการสวนมากใชขอมูล
จากขอเขียนของโยเซฟสเพียงอยางเดียว คิดวาการสํารวจสํามะโนประชากรของคีรินีอัสทําขึ้นในป ค.ศ. 6 แตขอมูลดังกลาวไม
นาเช่ือถือนักในเรื่องนี้ (ดู กจ 5:37 เชิงอรรถ n) คําอธิบายที่นาเช่ือถือที่สุดคือ การสํารวจสํามะโนประชากรซึ่งทําขึ้นเพื่อการ
เก็บภาษีเริ่มทําขึ้นในปาเลสไตนกอนที่กษัตริยเฮโรดจะสิ้นพระชนม คือประมาณป 8-6 กอนคริสตกาล และคีรินีอัสทําใหสําเร็จ
บริบูรณในป ค.ศ. 6 ตามที่โยเซฟสกลาวไว การสํารวจสํามะโนประชากรครั้งนี้ซึ่งใชเวลานาน จึงไดเรียกตามช่ือของบุคคล
สําคัญผูนี้ พระเยซูเจาทรงบังเกิดกอนที่กษัตริยเฮโรดจะสิ้นพระชนมในป 4 กอนคริสตศักราชอยางแนนอน พระองคอาจจะเกิด
ราวป 8-6 กอนคริสตกาล ดีโอนิสิอัส เอ็กซีกูอัส (ศตวรรษที่ 6) เปนผูเริ่มใชคริสตศักราช แตไดคํานวณผิดไปหลายป (ดู 3:1 
เชิงอรรถ a) 
c “พระโอรสองคแรกหรือบุตรคนแรก” ตามภาษากรีกในพระคัมภีรหมายถึงบุตรที่เกิดเปนคนแรก โดยไมคํานึงวาจะมีนอง
ตามมาหรือไม คํานี้ตองการเนนศักด์ิศรีและสิทธิพิเศษของเด็กเทานั้น 
d “หองพักแรม” คําภาษากรีกที่ใช kataluma หมายถึงหองโถงซึ่งใชรับประทานอาหารหรือพักแรมได (22:11//; 1 ซมอ 1:18; 
9:22) จึงไมใช ‘โรงแรม’ (pandocheion 10:34) อยางที่เคยแปลกัน “หองพักแรม” นี้ อาจหมายถึงหองพักอาศัยของครอบครัว
ของโยเซฟ การที่โยเซฟมีบานอยูที่เบธเลเฮมทําใหเขาใจไดวาทําไมเขาจึงตองกลับไปที่นั่นพรอมกับภรรยาสาวที่กําลังมีครรภ 
เพื่อแจงทรัพยสินในการสํารวจสํามะโนประชากรดวย รางหญาที่ใสอาหารใหสัตวอยูติดกับผนังดานนอกของหองพักแรม เพราะ
ในหองมีคนอยูมาก จึงไมมีที่วางทารกไดดีกวานี้ ตอมาในภายหลัง ไดมีตํานานแตงขึ้นกลาวถึงโคและลาที่รางหญาดวย (ดู อสย 
1:3; ฮบก 3:2 เชิงอรรถ e) ตํานานที่กลาวถึง “ถ้ําเลี้ยงสัตว” เริ่มมีขึ้นในศตวรรษที่ 2 (Justin) 
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รอบตัวเขา คนเล้ียงแกะมีความกลัวอยางยิ่ง  10แตทูตสวรรคกลาวแกเขาวา “อยากลัวเลย เพราะ
เรานําขาวดีมาบอกทานทั้งหลาย เปนขาวดีที่จะทําใหประชาชนทุกคนยินดีอยางยิ่ง  11วันน้ี ในเมือง
ของกษัตริยดาวิด พระผูไถประสูติเพ่ือทานแลว พระองคคือพระคริสต องคพระผูเปนเจาe  12ทาน
จะรูจักพระองคไดจากเคร่ืองหมายน้ี ทานจะพบกุมารคนหน่ึง มีผาพันกายนอนอยูในรางหญา”  13

ทันใดน้ัน ทูตสวรรคอีกจํานวนมากปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรคองคน้ัน รองสรรเสริญพระเจาวา 
14พระสิริรุงโรจนจงมีแดพระเจาในสวรรคสูงสุด 
และบนแผนดิน สันติจงมีแกมนุษยที่พระองคโปรดปรานf 
15เม่ือบรรดาทูตสวรรคจากเขากลับสูสวรรคแลว คนเล้ียงแกะเหลาน้ันจึงพูดกันวา “เราจงไป

เมืองเบธเลเฮมกันเถิด จะไดเห็นเหตุการณน้ีที่พระเจาทรงแจงใหเรารู”  16เขาจึงรีบไปและพบพระ
นางมารีย โยเซฟ และพระกุมารซ่ึงบรรทมอยูในรางหญา  17เม่ือคนเล้ียงแกะเห็น ก็เลาเร่ืองที่เขาได
ยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร  18ทุกคนที่ไดยินตางประหลาดใจในเร่ืองที่คนเล้ียงแกะเลาใหฟง  19สวน
พระนางมารียทรงเก็บเร่ืองทั้งหมดเหลาน้ีไวในพระทัยและยังทรงคํานึงถึงอยู  20คนเล้ียงแกะ
กลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจาgในเร่ืองตาง ๆ ที่พวกเขาไดยินและไดเห็น ตามที่ทูต
สวรรคบอกไว 
 พระเยซูเจาทรงเขาสุหนัต 

21เม่ือครบกําหนดแปดวัน ถึงเวลาที่พระกุมารจะตองทรงเขาสุหนัต เขาถวายพระนาม
พระองควาเยซู เปนพระนามที่ทูตสวรรคใหไวกอนที่พระองคจะทรงปฏิสนธิ์ในพระครรภของพระ
มารดา 
 การถวายพระกุมารในพระวิหาร 

22เม่ือครบกําหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะตองทําพิธีชําระมลทินhตามธรรมบัญญัติของ
โมเสส โยเซฟพรอมกับพระนางมารียนําพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพ่ือถวายแดพระเจา  23มี
เขียนไวในธรรมบัญญัติของพระเจาวา จะตองถวายบุตรชายคนแรกแดพระเจา  24และถวายเคร่ือง
                                         
e ดังนั้น พระองคเปนพระเมสสิยาหที่กําลังรอคอยกันอยู พระองคทรงเปน ‘Kyrios’ (องคพระผูเปนเจา) อีกดวย พระนามนี้ พันธ
สัญญาเดิมสงวนไวสําหรับพระเจาเทานั้น ขอความนี้จึงแสดงวายุคใหมกําลังจะเริ่มขึ้น (ดู 1:43 เชิงอรรถ x) 
f คําแปลที่คุนหูวา ‘สันติแกมนุษยผูมีน้ําใจดี’ เปนการแปลตามภาษาละติน (Vulgate) ซึ่งไมตรงกับความหมายของคําภาษากรีก 
ยังมีบางคนแปลวา ‘สันติบนแผนดิน และความโปรดปรานของพระเจาแกมนุษย’ แตคําแปลนี้ไมถูกตองนัก 
g การสรรเสริญพระเจาเปนความคิดหลักที่ลูกาชอบมากขอหนึ่ง (1:64; 2:28,38; 5:25-26; 7:16; 13:13; 17:15,18; 18:43; 
19:37; 23:47; 24:53; เทียบ กจ 2:47 เชิงอรรถ ll) 
h ตามธรรมเนียมของชาวยิวมารดาเทานั้นตองทําพิธีชําระมลทิน สวนบุตรนั้นตอง ‘ไถคืนมา’ ลก พยายามเนนเปนพิเศษใหเห็น
วาบิดามารดาของพระเยซูเจา เชนเดียวกับบิดามารดาของยอหน ผูทําพิธีลาง ไดปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกําหนดไวทุก
ประการ ธรรมบัญญัติมิไดกําหนดวาจะตองนําบุตรมาถวายในพระวิหาร แตก็ทําได (กดว 18:15) และดูเหมือนวาชาวยิวใจ
ศรัทธาสวนมากปฏิบัติเชนนี้ (เทียบ 1 ซมอ 1:24-28) ลก ไดเลาถึงคารวกิจครั้งแรกของพระเยซูเจาวาไดเกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม
อันเปนนครศักด์ิสิทธิ์ ลก ใหความสําคัญพิเศษแกกรุงเยรูซาเล็ม อันเปนสถานที่ที่เหตุการณปสกาจะเกิดขึ้นและเปนจุดเริ่มตน
ของภารกิจของพระศาสนจักร (ดู 2:38 เชิงอรรถ o; กจ 1:4 เชิงอรรถ e) 
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บูชาคือนกเขาหน่ึงคูหรือนกพิราบสองตัวiตามที่มีกําหนดไวในธรรมบัญญัติของพระเจา  25เวลาน้ัน 
ที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผูหน่ึงช่ือ 
สิเมโอน เปนคนชอบธรรมและยําเกรงพระเจา เขารอคอยความรอดพนของอิสราเอล พระจิตเจา
สถิตอยูกับเขา  26และทรงเปดเผยใหเขารูวา เขาจะไมตายกอนที่จะไดเห็นพระคริสตของพระเจาj  
27พระจิตเจาทรงนําสิเมโอนเขาไปในพระวิหาร ขณะที่โยเซฟพรอมกับพระนางมารียนําพระกุมาร
เขามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกําหนดไว  28สิเมโอนรับพระกุมารมาอุมไว และกลาวถวายพระพร
แดพระเจาวา 
 บทเพลงของสิเมโอน 

29ขาแตพระเจา 
บัดน้ี พระองคทรงปลอยผูรับใชของพระองคไปเปนสุข 
ตามพระดํารัสของพระองค 
30เพราะนัยนตาของขาพเจาไดเห็นองคพระผูชวยใหรอดพน 
31ผูที่พระองคทรงจัดเตรียมไวสําหรับนานาประชาชาต ิ
32เปนแสงสวางเปดเผยใหคนตางชาติรูจักพระองค 
และเปนสิริรุงโรจนสําหรับอิสราเอลประชากรของพระองคk 

 สิเมโอนกลาวทํานาย 
33โยเซฟประหลาดใจในถอยคําที่กลาวถึงพระกุมาร พระนางมารียก็ทรงรูสึกเชนเดียวกัน  34

สิเมโอนอวยพรทานทั้งสองและกลาวแกพระนางมารีย พระมารดาวา  “พระเจาทรงกําหนดใหกุมาร
น้ีเปนเหตุใหคนจํานวนมากในอิสราเอลตองลมลง หรือลุกขึ้น และเปนเคร่ืองหมายแหงการตอตานl  
35เพ่ือความในใจของคนจํานวนมากจะถูกเปดเผย” สวนทาน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของทานm 

                                         
i การถวายนกแทนลูกแกะเปนการถวายของคนจน 
j ‘พระคริสตของพระเจา’ คือบุคคลที่พระเจาทรงเจิม (ดู อพย 30:22 เชิงอรรถ d) หรือแยกออกมาตางหากสําหรับพันธกิจชวย
มนุษยใหรอดพน กษัตริยของอิสราเอลผูนําที่พระเจาทรงเลือกสรร จึงถูกแยกออกตางหากเชนนี้ และดังนั้นพระเมสสิยาหซึ่ง
จะตองสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจาก็จะตองถูกแยกออกถวายแดพระเจาเปนพิเศษ 
k ลก คงไดเขียนบทเพลงของสิเมโอนนี้ทั้งหมดดวยตนเองโดยใชขอความจากประกาศกอิสยาห เปนตน ไมเหมือนกับบทเพลง
ของพระนางมารียและบทเพลงของเศคาริยาห ซึ่ง ลก อาจยืมมาจากกลุมชาวยิวใจศรัทธา บทเพลงของสิเมโอนนี้ ครึ่งแรก
กลาวถึงสิเมโอนเอง สวนครึ่งหลังกลาวถึงลักษณะของความรอดพนที่พระเยซูเจาทรงนํามาใหมวลมนุษย เปนแสงสวางของคน
ตางชาติซึ่งจะเขามาเปนสวนหนึ่งของประชากรของพระเจา และจะนําสิริรุงโรจนมาใหแกอิสราเอลซึ่งเปนประชากรที่พระเจาทรง
เลือกสรรไวแลว 
l ภารกิจของพระเยซูเจาในการเปนแสงสวางแกคนตางชาติจะทําใหชาวยิวประชากรของพระองคตอตานและเบียดเบียน
พระองค (ดู มธ 2:1 เชิงอรรถ a) 
m ในฐานะที่เปนธิดาแหงศิโยนอยางแทจริง พระนางมารียจะไดยินชะตากรรมอันนาเศราใจของชนชาติของพระนาง พระนาง
พรอมกับพระบุตรจะเปนศูนยกลางของการตอตานนี้ เมื่อความคิดที่ซอนอยูในใจของมนุษยจะตองถูกเปดเผยออกมาวาจะอยู
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 อันนา ประกาศกหญิง 

36ประกาศกหญิงคนหน่ึงnช่ืออันนา เปนบุตรหญิงของฟานูเอลจากเผาอาเชอร นางชรามาก
แลว แตงงานตั้งแตยังสาว อยูกับสามีเจ็ดป  37หลังจากน้ันก็เปนมาย เวลาน้ีอายุแปดสิบสี่ป  ไมได
ออกจากพระวิหารเลย  อยูรับใชพระเจาทั้งกลางวันกลางคืนโดยจําศีลอดอาหารและอธิษฐาน
ภาวนา  38นางเขามาในเวลาน้ันพอดี  ขอบพระคุณพระเจาและกลาวถึงพระกุมารใหทุกคนที่กําลัง
รอคอยการไถกู 
กรุงเยรูซาเล็มฟงo 
 พระเยซูเจาทรงเจริญวัยท่ีเมืองนาซาเร็ธ 

39เม่ือโยเซฟพรอมกับพระนางมารียปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติของพระเจากําหนดไวสําเร็จ
ทุกประการแลว ก็กลับไปที่นาซาเร็ธ เมืองของตนในแควนกาลิลี   
40พระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ทรงพระปรีชาญาณอยางสมบูรณ และพระหรรษทานของพระ
เจาสถิตอยูกับพระองค 
 พระเยซูเจาในหมูธรรมาจารย 

41โยเซฟพรอมกับพระมารดาของพระเยซูเจาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปสกาทุก
ป  42เม่ือพระองคมีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพรอมกับพระมารดาก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม
ตามธรรมเนียมของเทศกาลน้ัน  43เม่ือวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แตพระเยซูเจายัง
ประทับอยูที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไมรู  44เพราะคิดวา พระองคทรงอยูในหมูผูรวมเดินทาง 
เม่ือเดินทางไปไดหน่ึงวันแลว โยเซฟพรอมกับพระนางมารียตามหาพระองคในหมูญาติและคนรูจัก  
45เม่ือไมพบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือตามหาพระองคที่น่ัน 

46ในวันที่สามpโยเซฟพรอมกับพระนางมารียพบพระองคในพระวิหารประทับน่ังอยูในหมู
อาจารย ทรงฟงและทรงไตถามพวกเขา  47ทุกคนที่ไดฟงพระองคตางประหลาดใจในพระปรีชาที่
ทรงแสดงในการตอบคําถาม  48เม่ือโยเซฟพรอมกับพระนางมารียเห็นพระองคก็รูสึกแปลกใจ พระ
มารดาจึงตรัสถามพระองควา “ลูกเอย ทําไมจึงทํากับเราเชนน้ี ดูซิ พอกับแมตองกงัวลใจตามหา

                                                                                                                                       
กับพระเยซูเจาหรือเปนศัตรูกับพระองค การกลาวถึงดาบอันเปนสัญลักษณในเรื่องนี้อาจไดมาจาก อสค 14:17 หรืออาจจาก 
ศคย 12:10 
n “ประกาศกหญิง” หมายถึงสตรีที่อุทิศตนรับใชพระเจา จึงสามารถแจงใหประชาชนทราบพระประสงคของพระเจา (เทียบ อพย 
15:20; วนฉ 4:4; 2 พกษ 22:14) 
o พระเมสสิยาหจะเสด็จมาไถกูประชากรที่ทรงเลือกสรรทั้งหมดก็จริง (1:68; 24:21) แตการไถกูนี้จะมีผลตอกรุงเยรูซาเล็ม ราช
ธานีเปนพิเศษ (เทียบ อสย 40:2; 52:9; และดู 2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f) สําหรับ ลก กรุงเยรูซาเล็มเปนศูนยกลางที่พระเจาทรง
เลือกใหเปนจุดเริ่มตนของความรอดพนซึ่งจะตองแผขยายไปทั่วโลก (9:31,51,53; 13:22,33; 17:11; 18:31; 19:11; 24:47-
49,52; กจ 1:8 เชิงอรรถ l) 
p ลูกาอาจเลาเรื่อง ‘การพบพระเยซูเจา’ ในบานของพระบิดาในวันที่สาม โดยมีเจตนาใหเปนการกลาวลวงหนาถึงเหตุการณ
วันปสกาก็เปนได 
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ลูก”  49พระองคตรัสตอบวา  “พอกับแมตามหาลูกทําไม พอแมไมรูหรือวา ลูกตองอยูในบานของ
พระบิดาของลูก”q  50โยเซฟพรอมกับพระนางมารียไมเขาใจที่พระองคตรัส 
 พระเยซูเจาเสด็จกลับไปประทับท่ีเมืองนาซาเร็ธ 

51พระเยซูเจาเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกบับิดามารดาและเช่ือฟงทานทั้งสอง พระมารดา
ทรงเก็บเร่ืองทั้งหมดเหลาน้ีไวในพระทัย  52พระเยซูเจาทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ 
พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตรของพระเจาและตอหนามนุษย 

II. เหตุการณกอนท่ีพระเยซูเจาทรงเริ่มเทศนาส่ังสอน 
 คําประกาศของยอหน ผูทําพิธีลาง 

3 1ในปที่สิบหาแหงรัชกาลพระจักรพรรดิทิเบรีอัสa ปอนทิอัสปลาตbเปนผูวาราชการแควน
ยูเดีย กษัตริยเฮโรดcทรงเปนเจาปกครองแควนกาลิลี ฟลิปพระอนุชาdทรงเปนเจา
ปกครองแควนอิทูเรียและตราโคนิติส ลีซาเนียeเปนเจาปกครองแควนอาบีเลน  2อันนาส
และคายาฟาสfเปนหัวหนาสมณะ พระวาจาของพระเจามาถึงยอหนบุตรของเศคาริยาห

                                         
q แปลไดอีกวา ‘ลูกตองทําธุรกิจของพระบิดาของลูก’ แตไมวาจะแปลอยางไร พระเยซูเจาทรงยืนยันตอหนา 
โยเซฟ (ขอ 48) วา พระเจาคือพระบิดาของพระองค (เทียบ 10:22; 22:29; ยน 20:17) และทรงประกาศอยางชัดเจนวา
ความสัมพันธที่ทรงมีกับพระบิดานั้นอยูเหนือความสัมพันธกับครอบครัวมนุษยของพระองค (ดู ยน 2:4) นี่เปนครั้งแรกที่พระ
เยซูเจาทรงแสดงความสํานึกวาทรงเปน ‘พระบุตร’ (ดู มธ 4:3 เชิงอรรถ d) 
 

3 a ที่นี่ เชนเดียวกับใน 1:5 และ 2:1-3 ลก เทียบเหตุการณที่ตนเลากับเหตุการณบานเมืองในประวัติศาสตร พระจักรพรรดิทีเบ
รีอัสสืบตําแหนงตอจากพระจักรพรรดิออกัสตัส (2:1) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 14 เพราะฉะนั้น ปที่สิบหาจึงเปนวันที่ 19 
สิงหาคม ค.ศ. 28 ถึง 18 สิงหาคม ค.ศ. 29 หรือถายึดหลักวิธีการนับปการปกครองแบบซีเรีย ปที่สิบหาจะเริ่มตั้งแตกันยายน-
ตุลาคม ค.ศ. 27 จนถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม ค.ศ. 28 ในเวลานั้น พระเยซูเจาทรงมีพระชนมายุอยางนอย 33 พรรษา หรือบาง
ทีอาจถึง 35/36 เลขบอกอายุในขอ 23 นี้ เปนการกลาวโดยประมาณ ตองการบอกเพียงวาพระเยซูเจามีพระชนมายุมากพอที่จะ
เริ่มออกเทศนาสั่งสอนไดแลว การคํานวณปของ ‘คริสตศักราช’ มีความผิดพลาดอันเปนผลมาจากการนับ ‘สามสิบป’ ของ 3:23 
วาเปนตัวเลขที่ถูกตองแนนอน ปที่สิบหาของพระจักรพรรดิทิเบรีอัส ตรงกับป 782 “หลังจากสรางกรุงโรม”  
ดีโอนิสิอัส เอ็กซีกูอัส เอา 29 ปเต็ม ๆ ลบจากตัวเลข 782 นี้ จึงไดผลลัพธ 753 “หลังจากสรางกรุงโรม” เปนปเริ่มตนคริสต
ศักราช แตโดยแทจริงแลว คริสตศักราชนาจะเริ่มในป 750 หรือกระทั่ง 746 หลังจากสราง 
กรุงโรม 
b ผูวาราชการปกครองแควนยูเดีย (รวมทั้งแควนอิดูเมอาและสะมาเรีย) ระหวาง ค.ศ. 26-36 
c กษัตริยเฮโรด อันทีปาส โอรสของกษัตริยเฮโรดมหาราชและพระนางมัลธาเช ทรงเปนเจาปกครองแควน 
กาลิลีและแควนเปอเซียระหวางป 4 กอนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 39 
d ฟลิปทรงเปนโอรสของกษัตริยเฮโรดมหาราชและพระนางคลีโอพัตรา ทรงเปนเจาปกครองแควนระหวางป 4 กอนคริสตกาล
จนถึง ค.ศ. 34 
e เรารูจักลีซาเนียสจากศิลาจารึกสองแผน แควนอาบีเลนตั้งอยูในบริเวณเทือกเขาทางตะวันออกขนาบกับเทือกเขาเลบานอนซึ่ง
เรียกวา “เทือกเขาอันติเลบานอน” 
f หัวหนาสมณะที่อยูในตําแหนงขณะนั้นคือ โยเซฟ ที่เรียกวาคายาฟาส เขาดํารงตําแหนงนี้ระหวางป ค.ศ. 18-36 และมีบทบาท
สําคัญในการวางแผนจับกุมพระเยซูเจา (ดู มธ 26:3; ยน 11:49; 18:14) พอตาของเขาช่ือ อันนาส เคยเปนหัวหนาสมณะมา
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ในถิ่นทุรกันดาร  3เขาจึงไปทั่วแมนํ้าจอรแดน เทศนสอนเร่ืองพิธีลางซ่ึงแสดงการเปน
ทุกขกลับใจเพ่ือจะไดรับการอภัยบาป  4ตามที่มีเขียนไวในหนังสือบันทึกของประกาศก
อิสยาหวา 

“คนคนหน่ึงรองตะโกนในถิ่นทุรกันดารวา 
จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา 
จงทําทางเดินของพระองคใหตรงเถิด 
5หุบเขาทุกแหงจะถูกถมใหเต็ม 
ภูเขาและเนินทุกแหงจะถูกปรับใหต่ําลง 
ทางคดเค้ียวจะกลายเปนทางตรง 
ทางขรุขระจะถูกทําใหราบเรียบ 
6แลวมนุษยทุกคนจะเห็นความรอดพนจากพระเจา” g 
7ดังน้ัน ยอหนพูดกับประชาชนที่มารับพิธีลางจากเขาวา “สัญชาติงูราย ผูใดแนะนําทานให

หนีการลงโทษที่กําลังจะมาถึง  8จงประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลวเถิด และอยามาอางวา “เรา
มีอับราฮัมเปนบิดา” ขาพเจาบอกทานทั้งหลายวา พระเจาทรงบันดาลใหกอนหินเหลาน้ีกลายเปน
ลูกของอับราฮัมได  9บัดน้ี ขวานกําลังจออยูที่รากของตนไมแลว ตนไมตนใดที่ไมออกผลดีจะถูก
โคนและโยนใสไฟ” 

10hเม่ือประชาชนถามยอหนวา “เราจะตองทําอะไร”  11เขาก็ตอบวา “ใครมีเสื้อสองตัว จง
แบงตัวหน่ึงใหกับคนที่ไมมี คนที่มีอาหาร ก็จงทําเชนเดียวกัน”  12คนเก็บภาษีมาหายอหนเพ่ือรับ
พิธีลางดวย และถามเขาวา “ทานอาจารย พวกเราจะตองทําสิ่งใด”  13ยอหนตอบวา “ทานอยาเรียก
เก็บภาษีเกินพิกัด”  14พวกทหารถามเขาดวยวา “แลวพวกเราเลา เราจะตองทําสิ่งใด” เขาตอบวา 
“อยาขูกรรโชก อยากลาวหาเปนความเท็จเพ่ือเอาเงิน จงพอใจกับคาจางของตน” 

15ขณะน้ัน ประชาชนกําลังรอคอย ทุกคนตางคิดในใจวา ยอหนเปนพระคริสตหรือ  16ยอหน
จึงประกาศตอหนาทุกคนวา “ขาพเจาใชนํ้าทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย  แตผูที่ทรงอํานาจยิ่งกวา
ขาพเจาจะมา และขาพเจาไมสมควรแมแตจะแกสายรัดรองเทาของเขา เขาจะทําพิธีลางใหทาน
เดชะพระจิตเจาและดวยไฟ  17เขากําลังถือพล่ัวอยูแลว จะชําระลานนวดขาวใหสะอาด จะรวบรวม

                                                                                                                                       
กอนตั้งแต ค.ศ. 6  จนถึง ค.ศ. 15 ลก กลาวถึงอันนาสพรอมกับคายาฟาสและออกช่ือเขาเปนคนแรกอีกดวย (ดู ยน 18:13,24 
และ กจ 4:6) เพราะอันนาสมีอิทธิพลมากคลายกับเปนหัวหนาสมณะเสียเอง 
g มก และ มธ อางถอยคําของ อสย 40 เพียง 3 บรรทัดเทานั้น แต ลก ไดอางขอความจากอิสยาหตอไปจนถึงขอความที่
กลาวถึงพระสัญญาจะประทานความรอดพนแกมนุษยทุกคน 
h ขอ 10-14 ซึ่งมีเฉพาะในลูกาเทานั้น เนนคําสอนของยอหนที่วามนุษยทุกคนกลับใจได ไมมีอาชีพใดถูกกีดกันมิใหมารับความ
รอดพน แตตองปฏิบัติความยุติธรรมและความรักเสียกอน 
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ขาวใสยุง สวนฟางน้ันจะเผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ”  18ยอหนยังใชถอยคําอื่นอีกมากตักเตือนและ
ประกาศขาวดีแกประชาชน 
 ยอหนถูกจองจํา 

19กษัตริยเฮโรด เจาผูปกครอง ถูกยอหนตําหนิเร่ืองนางเฮโรเดียสภรรยาของนองชาย และ
เร่ืองความผิดอื่น ๆ ที่ทรงกระทํา  20กษัตริยเฮโรดยังทรงเพ่ิมความผิดอีก คือทรงสั่งใหจองจํา
ยอหนในคุกi 
 พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง 

21ขณะน้ันประชาชนทั้งหมดกําลังรับพิธีลาง พระเยซูเจาก็ทรงรับพิธีลางดวย และขณะที่ทรง
อธิษฐานภาวนาjอยูน้ัน ทองฟาก็เปดออก  22และพระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือพระองค มีรูปรางที่เห็น
ไดดุจนกพิราบ แลวมีเสียงจากสวรรควา “ทานเปนบุตรที่รักของเรา เปนที่โปรดปรานของเรา”k 
 บรรพบุรุษของพระเยซูเจาl 

23เม่ือพระเยซูเจาทรงเร่ิมเทศนาสั่งสอนน้ัน มีพระชนมายุราวสามสิบพรรษา  คนทั่วไปคิดวา 
พระองคทรงเปนบุตรของโยเซฟผูเปนบุตรของเฮลี  24ซ่ึงเปนบุตรของมัทธัต บุตรของเลวี บุตรของ
เมลคี บุตรของยันนาย บุตรของโยเซฟ  25บุตรของ 
มัทธาธีอัส บุตรของอาโมส บุตรของนาฮูม บุตรของเอสลี บุตรของนักกาย  26บุตรของมาอาท บุตร
ของมัทธาธีอัส บุตรของเสเมอิน บุตรของโยเสค บุตรของโยดา   

                                         
i ลก เลาเรื่องภารกิจของยอหนใหจบกอนที่จะมาเลาภารกิจของพระเยซูเจา (ดู 1:56 เชิงอรรถ aa) ลก จะกลาวถึงความตายของ
ยอหนอยางสั้น ๆ เทานั้น (9:7-9) 
j การอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจาเปนเรื่องที่ ลก ชอบเลาบอย ๆ (ดู 5:16; 6:12; 9:18,28-29; 11:1; 22:41) 
k สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘ทานเปนบุตรของเรา วันนี้เราไดใหกําเนิดทาน’ ซึ่งเปนขอความจาก สดด 2:7 แทนที่จะมองพระ
เยซูเจาเปน ‘ผูรับใช’ (‘เปนที่โปรดปรานของเรา’ ดู อสย 42) ถาแปลเชนนี้ขอความนี้เสนอวา พระเยซูเจาเปนพระเมสสิยาหซึ่ง
ไดรับแตงตั้งเปนกษัตริย เมื่อทรงรับพิธีลาง เพื่อสถาปนาการปกครองของพระเจาในโลก 
l มธ ลําดับช่ือบรรพบุรุษของพระเยซูเจาจากอับราฮัมลงมา สวน ลก ลําดับช่ือบรรพบุรุษของพระองคยอนกลับขึ้นไปถึงอับราฮัม 
แลวยังยอนเลยไปจนถึงอาดัมมนุษยคนแรก เพื่อแสดงวาพระเยซูเจาทรงเปนผูชวยมนุษยทุกคนใหรอดพน พระเยซูเจาทรงสืบ
เช้ือสายมาจากอาดัม แตไมมีมนุษยเปนบิดาเชนเดียวกับอาดัม (1:35) จึงเปนตนตระกูลใหมของมนุษยชาติ เปนไปไดที่ ลก มี
ความคิดเหมือนกับเปาโลวาพระเยซูเจาทรงเปน “อาดัมคนใหม” (รม 5:12 เชิงอรรถ g) การที่ลําดับพระวงศของพระเยซูเจา
แตกตางกันใน มธ และ ลก ดู มธ 1:1 เชิงอรรถ a 
 ลําดับพระวงศของ ลก เชนเดียวกับของ มธ ไมมีเจตนาที่จะเลาถึงประวัติครอบครัวของพระเยซูเจา แตตองการบอก
ใหรูวาพระเยซูเจาเปนใครและมีความหมายอยางใดตอมนุษยชาติ เอกสารที่ ลก ใชในการเขียนลําดับพระวงศนี้มีช่ือ 36 ช่ือ ที่
ไมปรากฏใน มธ หรือพันธสัญญาเดิม ลําดับพระวงศของ ลก ใชเลข 7 เปนกุญแจไขความหมาย ช่ือบรรพบุรุษของพระเยซูเจา
จากโยเซฟยอนกลับไปถึงพระเจามีจํานวน 77 (7x11) ประวัติศาสตรของโลกตั้งแตแรกเริ่มจนถึงโยเซฟมี 11 สัปดาห (11x7) 
พระเยซูเจาทรงเริ่มสัปดาหที่ 12 ซึ่งเปน “สัปดาห” สุดทาย (หรือยุคสุดทาย) นาสังเกตวา พระนามของพระเจาเปนอันดับที่ 77 
(เลข 7 หมายถึงความครบครัน  77 จึงครบครันกําลังสอง) ช่ือของกษัตริยดาวิดอยูเปนลําดับที่ 42 (7x6) อับราฮัมลําดับที่ 56 
(7x8) และเอโนคลําดับที่ 70 (7x10) 
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27บุตรของโยอานัน บุตรของเรซา บุตรของเศรุบบาเบล บุตรของเชอัลทิเอล บุตรของเนรี  28บุตร
ของเมลคี บุตรของอัดดี บุตรของโคสัม บุตรของเอลมาดัม บุตรของเอร  29บุตรของเยซู บุตรของเอ
ลีเยเซอร บุตรของโยริม บุตรของมัทธัต บุตรของเลวี  30บุตรของสิเมโอน บุตรของยูดาห บุตรของ
โยเซฟ บุตรของโยนาม บุตรของเอลียาคิม  31บุตรของเมเลอา บุตรของเมนนา บุตรของมัทตะธา 
บุตรของนาธัน บุตรของดาวิด  32บุตรของเจสซี บุตรของโอเบด บุตรของโบอาส บุตรของสาลา 
บุตรของนาโชน  33บุตรของอัมมีนาดับ บุตรของอัดมิน บุตรของอารนี  34บุตรของเฮสโรน บุตรของ
เปเรศ บุตรของยูดาห  35บุตรของยาโคบ บุตรของอิสอัค บุตรของอับราฮัม บุตรของเทราห บุตร
ของนาโฮร บุตรของเสรุก บุตรของเรอู บุตรของเปเลก บุตรของเอเบอร บุตรของเชลาห  36บุตรของ
ไคนาน บุตรของอารฟาซัด บุตรของเชม บุตรของโนอาห บุตรของลาเมค  37บุตรของเมธูเสลาห 
บุตรของเอโนค บุตรของยาเรด บุตรของมาหะลาเลเอล  บุตรของไคนาน  38บุตรของเอโนส บุตร
ของเสท บุตรของอาดัม บุตรของพระเจา 
 ปศาจผจญพระเยซูเจาในถ่ินทุรกันดารa 

4  1พระเยซูเจาทรงไดรับพระจิตเจาเต็มเปยมbทรงพระดําเนินจากแมนํ้าจอรแดน พระจิตเจา
ทรงนําพระองคไปยังถิ่นทุรกันดาร  2ทรงถูกปศาจผจญเปนเวลาสี่สิบวัน ตลอดเวลาน้ันพระองค
มิไดเสวยสิ่งใดเลย ในที่สุด ทรงหิว  3ปศาจจึงทูลพระองควา “ถาทานเปนบุตรพระเจา จงสั่งใหหิน
กอนน้ีกลายเปนขนมปงเถิด”  4พระเยซูเจาตรัสตอบวา “มีเขียนไวในพระคัมภีรวามนุษยมิได
ดํารงชีวิตดวยอาหารเทาน้ัน”  
 5ปศาจจึงนําพระองคไปยังที่สูงแหงหน่ึง แสดงใหพระองคทอดพระเนตร 
อาณาจักรตาง ๆ ของโลกทั้งหมดในคราวเดียว  6และทูลพระองควา “ขาพเจาจะใหอํานาจและ
ความรุงเรืองของอาณาจักรเหลาน้ีทั้งหมดแกทาน เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนของขาพเจา ขาพเจาจะให
ผูใดก็ไดตามความปรารถนาc  7    ดังน้ัน ถาทานกราบนมัสการขาพเจา ทุกสิ่งจะเปนของทาน”  8

พระเยซูเจาตรัสตอบปศาจวา “มีเขียนไวในพระคัมภีรวา  

                                         
4 a ลูการวมขอมูลจาก มก (พระเยซูเจาทรงถูกผจญเปนเวลา 40 วัน) เขากับขอมูลของ มธ (ทรงจําศีลอดอาหารเปนเวลา 40 
วันแลวทรงถูกผจญ 3 ครั้ง) แตลูกาเปลี่ยนลําดับของการผจญใน มธ เสียใหม เพื่อใหจบลงที่กรุงเยรูซาเล็ม (ดู 2:38 เชิงอรรถ 
o) การผจญมีความหมายอยางไร ดู มธ 4:1 เชิงอรรถ a 
b ลก เนนบทบาทของพระจิตเจาไมเพียงแตในสองบทแรกเทานั้น (1:15,35,41,67,80; 2:25,26,27) แตในพระวรสารบทอื่น ๆ 
ดวย ในขอความหลายตอนที่ ลก ยกมาจาก มธ หรือ มก ลก ไดกลาวถึงพระจิตเจาเพิ่มเขาไปดวย (4:1,14,18; 10:21; 11:13) 
ลก กลาวถึงพระจิตเจาใน กจ บอยครั้งเชนกัน (กจ 1:8 เชิงอรรถ j) 
c ซาตานไดนําบาปและผลของบาปคือความตายเขามาในโลก (ปชญ 2:24 เชิงอรรถ t; รม 5:12 เชิงอรรถ h) ซาตานจองจํา
มนุษยไว (มธ 8:29 เชิงอรรถ k; กท 4:3 เชิงอรรถ b; คส 2:8 เชิงอรรถ d) มันไดขยายอํานาจไปทั่วโลกและไดกลายเปน “เจา” 
ปกครองโลก (ยน 12:31 เชิงอรรถ i)  พระเยซูเจาไดเสด็จมาทําลายการปกครองนี้ดวยการ ‘ไถกู’ ของพระองค (มธ 20:28 
เชิงอรรถ g; รม 3:24 เชิงอรรถ j; 6:15 เชิงอรรถ g; คส 1:13-14; 2:15 เชิงอรรถ m ดู ยน 3:35 เชิงอรรถ t; อฟ 2:1-6; 6:12 
เชิงอรรถ d; 1 ยน 2:14; วว 13:1-8; 19:19-21) 
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‘จงกราบนมัสการองคพระผูเปนเจา พระเจาของทาน 

 และรับใชพระองคแตผูเดียวเทาน้ัน’” 
9ปศาจนําพระองคไปยังกรุงเยรูซาเล็ม วางพระองคลงที่ยอดพระวิหาร แลวทูลวา “ถาทาน

เปนบุตรของพระเจา จงกระโจนลงไปเบื้องลางเถิด  10เพราะมีเขียนไวในพระคัมภีรวา 
‘พระเจาจะทรงสั่งทูตสวรรคใหพิทักษรักษาทาน’ 
และยังมีเขียนอีกวา 
11‘ทูตสวรรคจะคอยพยุงทานไวมิใหเทากระทบหิน’” 
12แตพระเยซูเจาตรัสตอบปศาจวา มีเขียนไวในพระคัมภีรวา 
“อยาทดลององคพระผูเปนเจา พระเจาของทานเลย” 
13เม่ือปศาจทดลองพระองคทุกวิถีทางแลวd จึงแยกจากพระองคไป รอจนกวาจะถึงเวลาที่

เหมาะสม 
lll. พระเยซูเจาทรงประกอบพระภารกิจในแควนกาลิลี 

 พระเยซูเจาทรงเริ่มเทศนสอน 
14พระเยซูเจาเสด็จกลับไปแควนกาลิลีพรอมดวยพระอานุภาพของพระจิตเจา กิตติศัพทของ

พระองคเล่ืองลือไปทั่วแวนแควนน้ันe  15พระองคทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนตาง
สรรเสริญพระองคf 
 พระเยซูเจาท่ีเมืองนาซาเร็ธ 

16พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธgซ่ึงเปนสถานที่ที่พระองคทรงเจริญวัย ในวันสับบา
โต พระองคเสด็จเขาไปในศาลาธรรมเชนเคย ทรงยืนขึ้นเพ่ือทรงอานพระคัมภีรh  17มีผูสงมวน

                                         
d แปลตามตวัอักษร “เมื่อไดทดลองทุกอยางเสร็จสิ้นแลว” 
e การที่ขาวเก่ียวกับพระเยซูเจาเลื่องลือไปนี้ เปนความคิดที่ ลก กลาวถึงบอย ๆ (4:37; 5:15; 7:17 ตัวอยางคลายกัน ดู 1:80 
เชิงอรรถ mm; กจ 2:41 เชิงอรรถ cc; 6:7) 
f ความคิดที่ ลก ชอบอีกประการหนึ่งคือการที่ประชาชนนิยมชมชอบและสรรเสริญพระเยซูเจา (4:22; 8:25; 9:43; 11:27; 
19:48;) เทียบการสรรเสริญพระเจา (2:20 เชิงอรรถ g) และความยําเกรงพระเจา (1:12 เชิงอรรถ g) 
g ตนฉบับวา “นาซารา” นาแปลกที่ชาวเมืองนาซาเร็ธเปลี่ยนทาทีอยางฉับพลันจากความนิยมชมชอบพระเยซูเจา (ขอ 22ก) มา
เปนการตอตานอยางเปดเผย (ขอ 22ข,28ฯ) การเลาของ ลก นี้อาจเปนการรวบรวมเหตุการณที่เกิดขึ้นตางวาระมาไวดวยกัน 
เหตุการณแรกคือการเสด็จไปที่ศาลาธรรม เมื่อทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน (เทียบ มก 1:21ฯ; มธ 4:13) (มธ 4:13 เรียกบานเกิดของ
พระเยซูเจาวา “นาซารา” เชนเดียวกับใน ลก 4:16) การเสด็จมาครั้งนี้ประสบความสําเร็จ เหตุการณที่สองกลาวถึงการเสด็จไป
ที่ศาลาธรรมในเมืองนาซาเร็ธในภายหลัง (มธ 13:53-58; มก 6:1-6) ในครั้งหลังนี้ชาวนาซาเร็ธเขาใจผิด และปฏิเสธไมตอนรับ
พระองค ลก นําเหตุการณทั้งสองครั้งมาเลาในเรื่องเดียวกัน เมื่อพระเยซูเจาทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน เพื่อแสดงใหเห็นชัดวา พระ
ภารกิจของพระองคคือการนําพระกรุณาของพระเจามาประทานแกมนุษยชาติ แตประชากรของพระองคไดปฏิเสธไมยอม
ตอนรับพระองค 
h หัวหนาศาลาธรรมมีอํานาจที่จะเชิญชาวยิวที่เปนผูใหญใหอานและอธิบายพระคัมภีรแกที่ประชุม 
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หนังสือประกาศกอิสยาหใหพระองค พระเยซูเจาทรงคล่ีมวนหนังสือออก ทรงพบขอความที่เขียนไว
วา 

18พระจิตของพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา 
เพราะพระองคทรงเจิมขาพเจาไว 
ใหประกาศขาวดีแกคนยากจนi 
ทรงสงขาพเจาไปประกาศการปลดปลอยแกผูถูกจองจํา 
คืนสายตาใหแกคนตาบอด 
ปลดปลอยผูถูกกดขี่ใหเปนอิสระ 
19ประกาศปแหงความโปรดปรานจากพระเจา 
20แลวพระเยซูเจาทรงมวนหนังสือสงคืนใหเจาหนาที่และประทับน่ังลง  สายตาของทุกคนที่

อยูในศาลาธรรมตางจองมองพระองค  21พระองคจึงทรงเร่ิมตรัสวา “ในวันน้ี ขอความจากพระคัมภีร
ที่ทานไดยินกับหูอยูน้ีเปนความจริงแลว”  22ทุกคนสรรเสริญพระองคและตางประหลาดใจในถอยคํา
นาฟงที่พระองคตรัส 

เขากลาวกันวา “น่ีเปนลูกของโยเซฟมิใชหรือ”  23พระองคจึงตรัสกับเขาวา “ทานคงจะกลาว
คําพังเพยน้ีแกเราเปนแนวา “หมอเอย จงรักษาตนเองเถิด สิ่งที่พวกเราไดยินวาเกิดขึ้นที่เมืองคาเป
อรนาอุมน้ันjทานจงทําที่น่ีในบานเมืองของทานดวยเถิด”  24แลวพระองคยังทรงเสริมอีกวา “เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา ไมมีประกาศกคนใดไดรับการตอนรับอยางดีในบานเมืองของตน” 

25เราบอกความจริงอีกวาในสมัยประกาศกเอลียาห เม่ือฝนไมตกเปนเวลาสามปหกเดือน 
และเกิดความอดอยากคร้ังใหญทัว่แผนดิน มีหญิงมายหลายคนในอิสราเอล  26แตพระเจามิไดทรง
สงประกาศกเอลียาหไปหาหญิงมายเหลาน้ี นอกจากหญิงมายที่เมืองศาเรฟทในเขตเมืองไซดอน  
27ในสมัยประกาศกเอลีชา มีคนโรคเร้ือนหลายคนในอิสราเอล แตไมมีใครไดรับการรักษาใหหาย
จากโรค นอกจากนาอามานชาวซีเรียเทาน้ัน” 

28เม่ือคนที่อยูในศาลาธรรมไดยินเชนน้ี ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนัก  29จึงลุกขึ้นขับไลพระองค
ออกไปจากเมือง นําไปที่หนาผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู ตั้งใจจะผลักพระองคลงไป  30แตพระองค
ทรงดําเนินฝากลุมคนเหลาน้ัน แลวเสด็จจากไป 
 พระเยซูเจาทรงเทศนสอนท่ีเมืองคาเปอรนาอุม ทรงรักษาคนถูกปศาจสิง 

31พระเยซูเจาเสด็จลงไปยังเมืองคาเปอรนาอุม เมืองหน่ึงในแควนกาลิลี ทรงสั่งสอน
ประชาชนในวันสับบาโต  32คําสั่งสอนของพระองคทําใหผูฟงประทับใจอยางมาก เพราะพระวาจา
ของพระองคทรงไวซ่ึงอํานาจ 
                                         
i สําเนาโบราณบางฉบับเพิ่ม ‘เพื่อรักษาดวงใจที่ชอกชํ้า’ (ดู LXX) 
j “สิ่งที่เกิดที่เมืองคาเปอรนาอุม” คืออัศจรรยซึ่งลูกายังไมไดกลาวถึง แตจะกลาวถึงหลังจากที่เสด็จมาที่เมืองนาซาเร็ธแลว (4:33 
ดูเชิงอรรถ g ขางบน) 
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33ในศาลาธรรม ชายคนหน่ึงถูกจิตของปศาจรายสิง รองตะโกนเสียงดังวา  34”ทานมายุงกับ

พวกเราทําไม เยซูชาวนาซาเร็ธ ทานมาทําลายพวกเราใชไหม ฉันรูวาทานเปนใคร ทานคือองคผู
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา”  35พระเยซูเจาทรงดุปศาจและทรงสั่งวา “จงเงียบ ออกไปจากผูน้ี” ปศาจผลัก
ชายน้ันลมลงตอหนาทุกคน แลวออกไปจากเขาโดยมิไดทํารายแตประการใด  36ทุกคนตาง
ประหลาดใจมากและถามกันวา  “วาจาน้ีคือสิ่งใด จึงมีอํานาจและอานุภาพบังคับปศาจราย และมัน
ก็ออกไป”  37กิตติศัพทของพระองคเล่ืองลือไปทั่วทุกแหงในบริเวณน้ัน 
 พระเยซูเจาทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน 

38พระเยซูเจาเสด็จจากศาลาธรรมเขาไปในบานของซีโมน มารดาของภรรยา 
ซีโมนกําลังปวยเปนไขหนัก คนที่อยูที่น่ันออนวอนพระองคใหทรงชวยนาง  39พระองคจึงทรงกมลง
เหนือนางและบังคับไข นางก็หายไข ลุกขึ้นมารับใชทุกคนทันท ี
 พระเยซูเจาทรงรักษาผูปวยจํานวนมาก 

40เม่ือดวงอาทติยตก ผูที่มีคนเจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ นําผูเจ็บปวยเหลาน้ันมาเฝาพระองค 
พระองคทรงปกพระหัตถเหนือผูปวยแตละคนและทรงรักษาเขาใหหายจากโรค  41ปศาจออกจาก
คนจํานวนมาก พลางรองตะโกนวา “ทานเปนพระบุตรของพระเจา” แตพระองคทรงสั่งไมใหปศาจ
พูด เพราะมันรูวาพระองคเปนพระคริสตเจา 
 พระเยซูเจาเสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอุม 

42เชาตรูวันรุงขึ้น พระองคเสด็จออกไปยังที่สงัด ประชาชนตางเสาะหาพระองคจนพบ แลว
หนวงเหน่ียวพระองคไมยอมใหจากพวกเขาไป  43แตพระองคตรัสวา “เราตองประกาศขาวดีเร่ือง
พระอาณาจักรของพระเจาใหแกเมืองอื่นดวย เพราะเราถูกสงมาก็เพ่ือการน้ี”  44พระองคจึงทรง
เทศนสอนตามศาลาธรรมแหงแควนยูเดียk 
 พระเยซูเจาทรงเรียกศิษยส่ีคนแรกa 

5  1วันหน่ึง พระเยซูเจาทรงยืนอยูบนฝงทะเลสาบเยนเนซาเรท ขณะที่ประชาชนเบียดเสียด
รอบพระองคเพ่ือฟงพระวาจาของพระเจา  2พระองคทอดพระเนตรเห็นเรือสองลําจอดอยูริมฝง 
ชาวประมงกําลังซักอวนอยูนอกเรือ  3พระองคจึงเสด็จลงเรือลําหน่ึงซ่ึงเปนของซีโมน ทรงขอใหเขา
ถอยเรือออกไปจากฝงเล็กนอย แลวประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือน้ัน 

                                         
k มก กลาวถึง “ศาลาธรรมแหงแควนกาลิลี” สวน “แควนยูเดีย” สําหรับ ลก อาจมีความหมายกวาง ๆ  คือ หมายถึงดินแดน
อิสราเอลทั้งหมด เชนเดียวกับใน 7:17; 23:5; กจ 10:37; 28:21 

5 a ลก เลาเรื่องทรงเรียกศิษยนี้ โดยรวมเรื่องราวตอไปนี้ไวดวยกัน 1) คําอธิบายเรื่องสถานที่และการเทศนสอนของพระเยซู
เจา (ขอ 1-3) ตอนนี้คลายกับ มก 1:16,19; และ 4:1-2; 2) เรื่องการจับปลาอยางอัศจรรย (ขอ 4-10ก) ซึ่งเหมือนกับ ยน 21:1-6 
และ 3) การเรียกซีโมน (ขอ 10ข-11) ซึ่งคลายกับ มก 1:17,20 ลก ไดเลาถึงการเทศนสอนและอัศจรรยของพระเยซูเจาไวกอน
การเรียกศิษยกลุมแรก เพื่อใหผูอานไมแปลกใจที่บรรดาศิษยไดตอบสนองการเรียกของพระเยซูเจาโดยไมลังเลใจ 
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 4เม่ือตรัสสอนเสร็จแลว พระองคตรัสแกซีโมนวา “จงแลนเรือออกไปที่ลึกและหยอนอวนลง
จับปลาเถิด”  5ซีโมนทูลตอบวา “พระอาจารย พวกเราทํางานหนักมาทั้งคืนแลว จับปลาไมไดเลย 
แตเม่ือพระองคมีพระดํารัส ขาพเจาก็จะลงอวน”  6เม่ือทําดังน้ีแลว พวกเขาจับปลาไดจํานวนมาก
จนอวนเกือบขาด  7เขาจึงสงสัญญาณเรียกเพ่ือนในเรืออีกลําหน่ึงใหมาชวย พวกน้ันก็มาและนํา
ปลาใสเรือเต็มทั้งสองลํา จนเรือเกือบจม 
 8เม่ือซีโมนเปโตรbเห็นดังน้ี จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจา ทูลวา “โปรดไปจาก
ขาพเจาเสียเถิด พระเจาขา เพราะขาพเจาเปนคนบาป”  9เพราะเขาและคนอื่น ๆ ที่อยูกับเขาตาง
ประหลาดใจมากที่จับปลาไดมากเชนน้ัน 0ยากอบและยอหน บุตรของเศเบดี ซ่ึงเปนผูรวมงานกับซี
โมนcก็ประหลาดใจเชนเดียวกัน พระเยซูเจาจึงตรัสแกซีโมนวา “อยากลัวเลย ตั้งแตน้ีไป ทานจะ
เปนชาวประมงหามนุษย”  11เม่ือพวกเขานําเรือกลับถึงฝง แลวละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค 
 พระเยซูเจาทรงรักษาผูปวยโรคเรื้อน 
 12วันหน่ึง ขณะที่พระเยซูเจาประทับอยูในเมืองหน่ึง ชายคนหน่ึงเปนโรคเร้ือนเต็มตัว เม่ือ
เห็นพระองค ก็กราบพระบาทออนวอนวา “พระเจาขา ถาพระองคพอพระทัย พระองคยอมทรง
รักษาขาพเจาใหหายได”  13พระเยซูเจาทรงยื่นพระหัตถสัมผัสเขา ตรัสวา “เราพอใจ จงหายเถิด”  
14พระองคทรงกําชับเขามิใหบอกผูใด แต “จงไปแสดงตนแกสมณะ และถวายเคร่ืองบูชาตามที่
โมเสสกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานแกคนทั้งหลายวาทานหายจากโรคแลว” 
 15ขาวเกี่ยวกับพระองคกลับกระจายออกไปมากขึ้น ประชาชนจํานวนมากตางมาฟงพระองค
และรับการรักษาโรค  16แตพระองคเสด็จไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนา 
 พระเยซูเจาทรงรักษาคนอัมพาต 
 17วันหน่ึง ขณะที่พระเยซูเจากําลังทรงสั่งสอน บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายซ่ึงมาจาก
ทุกหมูบานในแควนกาลิลีและจากกรุงเยรูซาเล็มน่ังอยูที่น่ันดวย พระเจาdประทานพระอานุภาพให
พระเยซูเจาทรงรักษาโรคได  18ขณะน้ัน มีผูหามคนอัมพาตนอนบนแครเขามา พยายามหาชองนํา
คนอัมพาตมาวางไวเฉพาะพระพักตร  19แตเม่ือหาชองนําคนอัมพาตเขามาไมไดเพราะมีคนมาก 
เขาจึงขึ้นไปบนหลังคา  แลวหยอนคนอัมพาตน้ันพรอมทั้งที่นอนลงมาตามชองกระเบื้องeตรงกลาง

                                         
b ลก จะเลาวาพระเยซูเจาทรงใหสมญา “เปโตร” แกซีโมนใน 6:14 การเรียก “ซีโมนเปโตร” ที่นี่จึงชวนใหคิดวา ลก นํา
เหตุการณการจับปลาอยางอัศจรรยซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหลัง (เทียบ ยน 21) มาเลากอน เพราะนอกจากขอนี้ใน ลก และ มธ 
16:16 แลว ช่ือ ‘ซีโมน เปโตร’ พบไดเฉพาะใน ยน (รวม 17 ครั้ง) 
c “ผูรวมงาน” หมายถึง ‘เพื่อน’ ในขอ 7 ช่ือของอันดรูวไมปรากฏในเรื่องนี้ เพราะเขาอยูในเรือของเปโตรอยูแลว (สังเกตคําสรรพ
นามพหูพจนในขอ 5,6,7) 
d แปลตามตัวอักษร “พระอานุภาพขององคพระผูเปนเจาทําใหพระองครักษาโรคได” “องคพระผูเปนเจา” ในที่นี้หมายถึง พระ
เจาพระบิดา เทียบ กจ 2:22; 10:38 
e มก 2:4 กลาวถึงหลังคาบานเปนดาดฟาตามแบบบานในปาเลสไตน สวน ลก กลาวถึงหลังคากระเบ้ืองของบานแบบกรีก 
โรมัน 
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หองเฉพาะพระพักตรของพระเยซูเจา  20เม่ือพระองคทรงเห็นความเช่ือของเขาเหลาน้ัน จึงตรัสวา 
“เพ่ือนเอย บาปของทานไดรับการอภัยแลว”  21บรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีคิดวา “คนน้ีเปน
ใครกัน จึงกลาวดูหม่ินพระเจา  ใครเลาอภัยบาปได นอกจากพระเจาเทาน้ัน”  22พระเยซูเจาทรง
ทราบความคิดของเขา จึงตรัสตอบวา “ทานทั้งหลายคิดเชนน้ีในใจทําไม  23อยางใดงายกวากัน 
การบอกวา “บาปของทานไดรับการอภัยแลว”  หรือบอกวา “ลุกขึ้นเดินไปเถิด”  24แตเพ่ือใหทานรู
วาบุตรแหงมนุษยมีอํานาจอภัยบาปไดบนแผนดินน้ี พระองคตรัสแกคนอัมพาตวา “เราสั่งทาน จง
ลุกขึ้น แบกแครกลับไปบานเถิด”  25ทันใดน้ัน เขาก็ลุกขึ้นตอหนาคนทั้งปวง แบกแครที่ตนนอนอยู  
กลับไปบานพลางสรรเสริญพระเจา 26ทุกคนตางประหลาดใจถวายพระเกียรติแด 
พระเจาและมีความกลัวมาก พูดกันวา “วันน้ี เราไดเห็นสิ่งมหัศจรรยอยางยิง่” 
 พระเยซูเจาทรงเรียกเลว ี
 27หลังจากน้ัน พระองคเสด็จออกไป ทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหน่ึงช่ือเลวีน่ังอยูที่
ดานภาษี จึงตรัสสั่งเขาวา “จงตามเรามาเถิด”  28เลวีก็ลุกขึ้น ละทิ้งทุกสิ่ง  แลวตามพระองคไป 
 พระเยซูเจาเสวยพระกระยาหารรวมกับคนบาปในบานของเลว ี
 29เลวีจัดเล้ียงใหญในบานของตนเปนเกียรติแดพระองค คนเก็บภาษีและคนอื่น ๆ จํานวน
มากมารวมโตะดวย  30บรรดาชาวฟาริสีและธรรมาจารยของเขาเหลาน้ันกลาวดวยความไมพอใจ
กับบรรดาศิษยของพระองควา “ทําไมทานทั้งหลายจึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาป
เลา”  31พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวา “คนสบายดียอมไมตองการหมอ แตคนปวยตองการ  32เราไมได
มาเพ่ือเรียกคนชอบธรรม แตมาเพ่ือเรียกคนบาปใหกลับใจ” 
 การโตเถียงเรื่องจําศีลอดอาหาร 
 33มีผูทูลพระเยซูเจาวา “ศิษยของยอหนจําศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบอย ๆ ศิษย
ของชาวฟาริสกี็ทําเชนเดียวกัน สวนศิษยของทานกินและดื่ม”  34พระเยซูเจาตรัสวา “ทานจะใหผูรับ
เชิญมาในงานแตงงานจําศีลอดอาหารไดหรือขณะที่เจาบาวยังอยูดวย  35แตจะมีวันหน่ึงที่เจาบาว
ถูกแยกจากไป วันน้ันผูรับเชิญจะจําศีลอดอาหาร” 
 36พระองคยังตรัสอุปมาใหเขาฟงอีกวา “ไมมีใครฉีกผาจากเสื้อใหมไปปะเสื้อเกา เพราะเสื้อ
ใหมจะขาด และผาจากเสื้อใหมจะไมเขากับเสื้อเกาอีกดวย 
 37ไมมีใครใสเหลาองุนใหมลงในถุงหนังเกา เพราะเหลาใหมจะทําใหถุงหนังขาด เหลาจะร่ัว 
และถุงหนังก็จะเสีย  38แตตองใสเหลาใหมลงในถุงหนังใหม  39ไมมีใครที่ดื่มเหลาองุนเกาแลวอยาก
ดื่มเหลาใหม เพราะเขายอมกลาววา “เหลาเกาน้ันดีกวา’”f 

                                         
f ชาวยิวผูด่ืมเหลาองุนเกาซึ่งหมายถึงธรรมบัญญัติเกามองไมเห็นคุณคาของ ‘เหลาองุนใหม’ ที่พระเยซูเจาทรงจัดหามาให 
ขอสังเกตประการสุดทายนี้ ซึ่งมีเฉพาะใน ลก บางทีสะทอนใหเห็นประสบการณของลูกาเองซึ่งเปนศิษยของเปาโล ลูกาทราบดี
วาชาวยิวรับขาวดีของพระคริสตเจาไดยาก (ดู กจ 13:5 เชิงอรรถ e) 
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 บรรดาศิษยเด็ดรวงขาวในวันสับบาโต 

6  1วันสับบาโตวันหน่ึง พระเยซูเจาเสด็จผานนาขาวสาลี บรรดาศิษยเด็ดรวงขาวมาขยี้กิน  
2ชาวฟาริสีบางคนจึงถามวา “ทําไมทานทําสิง่ตองหามในวันสับบาโตเลา” 3พระเยซูเจาตรัสตอบวา 
“ทานไมไดอานหรือวากษัตริยดาวิดและผูติดตามไดทําอะไรเม่ือหิวโหย  4พระองคเสด็จเขาในพระ
นิเวศของพระเจา ทรงหยิบขนมปงที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแกผูติดตาม ขนมปงน้ีใครจะกิน
ไมไดนอกจากบรรดาสมณะเทาน้ัน”  5แลวพระเยซูเจาทรงเสริมวา “บุตรแหงมนุษยเปนนายเหนือ 
วันสับบาโต”a 
 พระเยซูเจาทรงรักษาชายมือลีบ 
 6วันสับบาโตอีกวันหน่ึง พระเยซูเจาเสด็จเขาไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่น่ัน มีชายคน
หน่ึงมือขวาลีบ  7บรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีคอยจองดูวาพระองคจะทรงรักษาชายมือลีบใน
วันสับบาโตหรือไมเพ่ือจะหาเหตุกลาวโทษพระองค  8แตพระองคทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัส
กับชายมือลีบวา “ลุกขึ้น มายืนตรงกลางน่ีซิ” เขาก็ลุกขึ้นยืน  9พระเยซูเจาตรัสกับคนทั้งหลายวา 
“เราถามทานวา ในวันสับบาโตน้ัน ควรทําความดี หรือทําความช่ัว ควรชวยชีวิตหรือทําลายชีวิต”  
10แลวพระองคทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบวา “จงเหยียดมือออกซิ” เขาก็ทําตาม
และมือของเขาก็หายเปนปกติ  11บรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีรูสึกโกรธแคนมาก  จึงปรึกษา
กันวาจะทําอยางไรกับพระเยซูเจา 
 พระเยซูเจาทรงเลือกสาวกสิบสองคน 
 12คร้ังน้ันพระองคเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพ่ืออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาตอพระ
เจาตลอดทั้งคืน  13คร้ันถึงรุงเชา พระองคทรงเรียกบรรดาศิษยเขามาแลวทรงคัดเลือกไวสิบสองคน 
ประทานนามวา “อัครสาวก”b  14คือซีโมน ซ่ึงเรียกวาเปโตร อันดรูวนองชายของเขา ยากอบ ยอหน 
ฟลิป บารโธโลมิว  15มัทธิว โธมัส  

                                         
6 a สําเนาโบราณฉบับหนึ่งเพิ่มขอความที่นาสนใจ แตพระเยซูเจาคงจะมิไดตรัสแน ๆ วา ‘ในวันเดียวกัน พระเยซูเจาทรงเห็น
ชายคนหนึ่งทํางานในวันสับบาโต จึงตรัสกับเขาวา “เพื่อนเอย ถาทานรูวาทานกําลังทําอะไรอยู ทานก็เปนสุข แตถาทานไมรู 
ทานก็ถูกสาปแชงและเปนผูละเมิดธรรมบัญญัติ”’ 
b “อัครสาวก” คําในภาษากรีก (Apostolos) แปลวา ‘ผูถูกสงไป’ คํานี้เปนที่รูจักกันอยูแลวในแวดวงทั้งของชาวยิวและชาวกรีก 
คริสตชนนําคํานี้มาใชหมายถึงธรรมทูต ‘ที่ถูกสง’ (ดู กจ 22:21 เชิงอรรถ I) เพื่อเปนพยานถึงชีวิต การสิ้นพระชนม และการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา (กจ 1:8 เชิงอรรถ k) ช่ือนี้ความหมายแรกใชกับกลุมศิษยพิเศษสิบสองคน (มก 3:14 
เชิงอรรถ c) (ใน กจ คํานี้ใชหมายถึงกลุมศิษยสิบสองคนนี้เทานั้น) แตยังมาใชกับศิษยอื่น ๆ อีกดวย (ดู รม 1:1 เชิงอรรถ b) 
การเปน “อัครสาวก” นับเปนพระพรพิเศษอันดับแรก (เทียบ 1 คร 12:28; อฟ 4:11) เปนไปไดวา คริสตชนในสมัยแรก ไมใช
พระเยซูเจา ไดเรียกบรรดาธรรมทูตวา “อัครสาวก” (ผูถูกสง) แตพระองคก็ไดสงบรรดาศิษยออกไปประกอบภารกิจแลวแน ๆ 
เชน ทรงสงไปตามหมูบานตาง ๆ ในแควนกาลิลีกอน (9:6) แลวตอมาเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว ไดทรงสงพวกเขาไปทั่ว
โลก (24:47; กจ 1:8; ดู ยน 3:11 เชิงอรรถ f; 4:34 เชิงอรรถ k) 
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ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนผูมีสมญาวา “ผูรักชาต”ิ  16ยูดาส บุตรของยากอบc และยูดาส  อิสคาริ
โอท ตอมายูดาสผูน้ีจะเปนผูทรยศ 
 ประชาชนติดตามพระเยซูเจา 
 17พระเยซูเจาเสด็จลงมาจากภูเขาพรอมกับบรรดาศิษยและทรงหยุดอยู ณ ที่ราบแหงหน่ึง ที่
น่ันมีศิษยกลุมใหญและประชาชนจํานวนมากจากทั่วแควนยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ 
และจากเมืองไซดอนซ่ึงอยูริมทะเล  18มาฟงพระองค  และรับการรักษาใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ
ของตน บรรดาผูที่ถูกปศาจรบกวนไดรับการรักษาดวย  19ประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค 
เพราะมีพระอานุภาพออกจากพระองค รักษาทุกคนใหหาย 
 ธรรมเทศนาบทแรกdความสุขแทจริงeและคําสาปแชง 
 20พระองคทอดพระเนตรบรรดาศิษย ตรัสวา 
 ทานทั้งหลายที่ยากจนยอมเปนสุข เพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปนของทาน 
 21ทานที่หิวในเวลาน้ียอมเปนสุข เพราะทานจะอิ่ม 
 ทานที่รองไหในเวลาน้ียอมเปนสุข เพราะทานจะหัวเราะ 
 22ทานทั้งหลายเปนสุข เม่ือคนทั้งหลายเกลียดชังทาน ผลักไสทาน ดูหม่ินทาน  รังเกียจนาม
ของทานประหน่ึงนามช่ัวรายเพราะทานเปนศิษยของบุตรแหงมนุษย  23จงช่ืนชมในวันน้ันเถิด จง
โลดเตนยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานน้ันยิ่งใหญนักในสวรรค บรรดาบรรพบุรุษของเขา
เหลาน้ันเคยกระทําเชนน้ีกับบรรดาประกาศกมาแลว 
 24วิบัติจงเกิดกับทานที่รํ่ารวย เพราะทานไดรับความเบิกบานใจแลว 
 25วิบัติจงเกิดกับทานที่อิ่มเวลาน้ี เพราะทานจะหิว 
 วิบัติจงเกิดกับทานที่หัวเราะเวลาน้ี เพราะทานจะเปนทุกขและรองไห 
 26วิบัติจงเกิดกับทานเม่ือทุกคนกลาวยกยองทาน เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหลาน้ัน
เคยกระทําเชนน้ีกับบรรดาประกาศกเทียมมาแลว 
 ความรักศัตรู 
 27”แตเรากลาวกับทานทั้งหลายที่กําลังฟงอยูวา จงรักศัตรู จงทําดีตอผูที่เกลียดชังทาน  28จง
อวยพรผูที่สาปแชงทาน จงอธิษฐานภาวนาใหผูที่ทํารายทาน  29ผูใดตบแกมทานขางหน่ึง จงหัน
                                         
c ตามตัวอักษรวา ‘ยูดาสของยากอบ’ ซึ่งอาจจะหมายความวา ‘นองชายของยากอบ’ ไดอีกดวย ดู มธ 10:2 เชิงอรรถ b 
d ธรรมเทศนาที่ลูกากลาวถึงนี้ สั้นกวาบทเทศนบนภูเขาใน มธ เพราะ ลก มิไดเพิ่มเติมพระวาจาอื่น ๆ ของพระเยซูเจาในเรื่อง
คลายคลึงกันเหมือนกับ มธ นอกจากนั้น ลก ยังไดละเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่องที่ไมนาสนใจสําหรับผูอานที่ไมใชชาวยิว เชนเรื่อง
ธรรมบัญญัติ (ดู มธ 5:1 เชิงอรรถ a) 
e มธ กลาวถึงความสุขแทจริง 8 ประการ แต ลก กลาวถึงความสุขแทจริง 4 ประการ พรอมกับวิบัติอีก 4 ประการ สําหรับ มธ 
ความสุขแทจริงเหลานี้เปนแบบแผนสําหรับชีวิตใหม ซึ่งจะนําผูปฏิบัติไปรับรางวัลในสวรรค แตสําหรับ ลก ความสุขแทจริงและ
วิบัติ สะทอนสภาพชีวิตปจจุบันซึ่งจะเปลี่ยนเปนสภาพตรงกันขามในชีวิตหนา เชนใน 16:25 ใน มธ พระเยซูเจาทรงกลาวถึง
บุคคลที่สาม แตใน ลก พระองคตรัสโดยตรงกับผูฟง 
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แกมอีกขางหน่ึงใหเขาตบดวย ผูใดเอาเสื้อคลุมของทานไป จงปลอยใหเขาเอาเสื้อยาวไปดวย  30จง
ใหแกทุกคนที่ขอทาน และอยาทวงของของทานคืนจากผูที่ไดแยงไป  31ทานอยากใหเขาทําตอทาน
อยางไร ก็จงทําตอเขาอยางน้ันเถิด  32ถาทานรักเฉพาะผูที่รักทาน ทานจะเปนที่พอพระทัยของพระ
เจาไดอยางไร คนบาปก็ยังรักผูที่รักเขาดวย  33ถาทานทําดีเฉพาะตอผูที่ทําดีตอทาน ทานจะเปนที่
พอพระทัยของพระเจาไดอยางไร  คนบาปก็ยังทําเชนน้ันดวย 
34 ถาทานใหยืมเงินโดยหวังจะไดคืน ทานจะเปนที่พอพระทัยพระเจาไดอยางไร 
คนบาปก็ใหคนบาปดวยกันยืมโดยหวังจะไดเงินคืนจํานวนเทากัน  35แตทานจงรักศัตรู จงทําดีตอ
เขา จงใหยืมโดยไมหวังอะไรกลับคืนfแลวบําเหน็จรางวัลของทานจะใหญยิ่ง ทานจะเปนบุตรของ
พระผูสูงสุด เพราะพระองคทรงพระกรุณาตอคนอกตัญูและตอคนช่ัวราย 
 ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

36จงเปนผูเมตตากรุณาดังที่พระบิดาของทานทรงพระเมตตากรุณาเถิด  37อยาตัดสินเขา
แลวพระเจาจะไมทรงตัดสินทาน อยากลาวโทษเขา แลวพระเจาจะไมทรงกลาวโทษทาน จงใหอภัย
เขาแลวพระเจาจะทรงใหอภัยทาน  38จงให แลวพระเจาจะประทานแกทาน ทานจะไดรับเต็มสัดเต็ม
ทะนานอัดแนนจนลนgเพราะวาทานใชทะนานใดตวงใหเขา พระเจาก็จะทรงใชทะนานน้ันตวงตอบ
แทนใหทานดวย” 
 ความดีบริบูรณ 

39พระเยซูเจายังตรัสอุปมาใหเขาเหลาน้ันฟงอีกวา “คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดไดหรือ 
ทั้งคูจะตกลงไปในคูมิใชหรือh  40ศิษยยอมไมอยูเหนืออาจารย แตทุกคนที่ไดรับการฝกฝนอยางดี
แลวก็จะเปนเหมือนอาจารยของตน  41ทําไมทานจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพ่ีนอง แตไม
สังเกตเห็นทอนซุงในดวงตาของตนเลย  42ทานจะกลาวแกพ่ีนองไดอยางไรวา “พ่ีนอง ปลอยใหฉัน
เขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของทานเถิด” ขณะที่ทานไมเห็นทอนซุงในดวงตาของตนเอง ทานคน
หนาซ่ือใจคดเอย จงเอาทอนซุงออกจากดวงตาของทานกอนเถิด ทานจะเห็นชัดแลวจึงคอยไปเขี่ยi

เศษฟางออกจากดวงตาของพ่ีนอง 
43ตนไมที่เกิดผลไมดียอมไมใชตนไมพันธุดี หรือตนไมพันธุไมดียอมไมใหผลดีเชนกัน  44เรา

รูจักตนไมแตละตนไดจากผลของตนไมน้ัน เรายอมไมเก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนาม หรือเก็บผล
องุนจากกอหนาม  45คนดียอมนําสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพยทีด่ีในใจของตน สวนคนเลวยอมนําสิ่งที่
เลวออกมาจากขุมทรัพยที่เลวของตน เพราะปากยอมกลาวสิ่งที่อัดอั้นอยูในใจออกมา 

                                         
f ขอความนี้ยังอาจแปลไดอีกวา ‘โดยไมทําใหผูใดผิดหวัง’ หรือ ‘โดยไมทําใหผูใดสิ้นหวังเลย’ 
g ตามตัวอักษร “เขาใสชายเสื้อของทาน” ชาวยิวยกชายเสื้อยาวขึ้นเปนเหมือนถุงใสขาวหรือสิ่งของที่จะตองขนไป 
h ขอความนี้ใน ลก พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษย สวนใน มธ 15:14 พระองคตรัสกับชาวฟาริสี ขอ 43-45 ก็เชนกัน 
i หรือ “แลวจะไดเห็นชัดวาจะเขี่ยเศษฟางอยางไร” 
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 ศิษยท่ีแทจริง 

46ทําไมทานจึงเรียกเราวา “ขาแตพระเจา ขาแตพระเจา และไมปฏิบัติตามที่เราบอกเลา 
47ทุกคนที่มาหาเราjยอมฟงคําของเราและนําไปปฏิบตัิ เราจะช้ีใหทานทั้งหลายเห็นวา เขา

เปรียบเสมือนผูใด  48เขาเปรียบเสมือนคนที่สรางบาน เขาขุดหลุม ขุดลงไปลึก และวางรากฐานไว
บนหิน เม่ือเกิดนํ้าทวม นํ้าในแมนํ้าไหลมาปะทะบานหลังน้ัน แตทําใหบานน้ันสั่นคลอนไมได 
เพราะบานหลังน้ันสรางไวอยางดี  49แตผูที่ฟงและไมปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนที่สรางบานไว
บนพ้ืนดินโดยไมมีรากฐาน เม่ือนํ้าในแมนํ้าไหลมาปะทะ บานน้ันก็พังทลายลงทันที และเสียหาย
มาก 
 พระเยซูเจาทรงรักษาผูรับใชของนายรอย 

7  1เม่ือพระเยซูเจาตรัสพระวาจาทั้งหมดน้ีใหประชาชนฟงจบแลว พระองคเสด็จเขาไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม  2ผูรับใชของนายรอยคนหน่ึงกําลังปวยใกลจะตาย นายรักเขามาก  3เม่ือนาย
รอยไดยินเร่ืองเกี่ยวกับพระเยซูเจา จึงสงผูอาวุโสบางคนของชาวยิวaมาออนวอนพระองคใหเสด็จ
ไปชวยชีวิตของผูรับใช  4คนเหลาน้ันมาเฝาพระเยซูเจา ออนวอนรบเราพระองควา “นายรอยผูน้ี
สมควรที่ทานจะชวยเหลือ  5เพราะเขารักชนชาติของเราbและไดสรางศาลาธรรมใหเรา”  6พระเยซู
เจาจึงเสด็จไปกับคนเหลาน้ัน เม่ือพระองคเสด็จมาใกลจะถึงบาน นายรอยใชเพ่ือนบางคนไปทูล
พระองควา “พระองคเจาขา อยาลําบากไปเลย ขาพเจาไมสมควรใหพระองคเสด็จเขามาในบานของ
ขาพเจา  7เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงไมอาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค  แตขอพระองคตรัสเพียง
คําเดียว ผูรับใชของขาพเจาก็จะหายจากโรคc  8ขาพเจาเปนผูอยูใตบังคับบัญชา แตยังมีทหารอยูใต
บังคับบัญชาดวย ขาพเจาบอกคนหน่ึงวา “ไป”  เขาก็ไป บอกอีกคนหน่ึงวา “มา” เขาก็มา ขาพเจา
บอกผูรับใชวา “ทําสิ่งน้ี” เขาก็ทํา’  9เม่ือพระเยซูเจาทรงไดยินถอยคําเหลาน้ีทรงประหลาดพระทัย  
ทรงหันพระพักตรไปยังประชาชนที่ติดตามพระองคตรัสวา “เราบอกทานทั้งหลายวา เรายังไมเคย
พบใครมีความเช่ือมากเชนน้ีในอิสราเอลเลย”  10เม่ือเพ่ือนที่ถูกใชมากลับไปถึงบาน ก็พบวาผูรับใช
ผูน้ันหายเปนปกติแลว 
 พระเยซูเจาทรงปลุกบุตรของหญิงมายท่ีเมืองนาอินใหกลับคืนชีพd 
 11หลังจากน้ันไมนาน พระเยซูเจาเสด็จไปที่เมืองหน่ึงช่ือนาอิน บรรดาศิษยและประชาชน
จํานวนมากติดตามพระองคไป  12เม่ือพระองคเสด็จมาใกลประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมา 
                                         
j “ผูที่มาหาเรา” เปนสํานวนของยอหน (ดู ยน 6:35 เชิงอรรถ k) 

7 a “ผูอาวุโส” ที่นี่หมายถึงบุคคลผูเปนที่นับถือในทองถิ่น ไมใช “ผูอาวุโส” ซึ่งเปนสมาชิกของสภาสูงของชาวยิวในกรุง
เยรูซาเล็ม 
b นายรอยผูนี้คงเปนคนตางศาสนาที่มีความสนใจในศาสนายิวเชนเดียวกับโครเนลิอัส (กจ 10:1-2 เชิงอรรถ a) 
c สําเนาโบราณบางฉบับวา “ขอใหผูรับใชของขาพเจาหายจากโรคเถิด” 
d เหตุการณนี้มีเลาใน ลก เทานั้น เรื่องนี้เตรียมพระวาจาที่พระเยซูเจาตรัสตอบศิษยของยอหนใน 7:22 
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ผูตายเปนบุตรคนเดียวของมารดาซ่ึงเปนมาย ชาวเมืองกลุมใหญมาพรอมกับนางดวย  13เม่ือองค
พระผูเปนเจาทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางวา “อยารองไหไปเลย”  14แลวพระองคเสด็จ
เขาไปใกล ทรงแตะแครหามศพ คนหามก็หยุด พระองคจึงตรัสวา “หนุมเอย เราบอกเจาวา จงลุก
ขึ้นเถิด”  15คนตายก็ลุกขึ้นน่ังและเร่ิมพูด พระเยซูเจาจึงทรงมอบเขาใหแกมารดา  16ทุกคนตางมี
ความกลัวและถวายพระเกียรติแดพระเจา กลาววา “ประกาศกยิ่งใหญไดเกิดขึ้นในหมูเรา พระเจา
ไดเสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค”  17และขาวเร่ืองน้ีก็แพรไปทั่วแควนยูเดียและทั่วอาณา
บริเวณน้ัน 
 คําถามของยอหนผูทําพิธีลาง พระเยซูเจาทรงยกยองยอหน 
 18บรรดาศิษยของยอหนแจงขาวเร่ืองทั้งหมดน้ีใหเขาทราบ ยอหนจึงเรียกศิษยมาสองคน  19

แลวสงไปเฝาองคพระผูเปนเจาใหทูลถามวา “ทานคือผูที่จะตองมา  หรือเราจะตองรอคอยผูอื่นอีก”  
20เม่ือคนทั้งสองมาพบพระองคแลวจึงกลาววา ‘ยอหนผูทําพิธีลางสงเรามาถามทานวา “ทานคือผูที่
จะตองมา หรือเราจะตองรอคอยผูอื่นอีก’”  21ขณะน้ัน พระเยซูเจากําลังทรงรักษาคนจํานวนมากให
หายจากโรค จากความทุกขทรมานและจากปศาจราย ทั้งทรงทําใหคนตาบอดหลายคนกลับ
มองเห็นได  22พระองคจึงตรัสตอบศิษยทั้งสองของยอหนวา “จงไปบอกยอหนถึงสิ่งที่ทานไดเห็น
และไดยิน คนตาบอดกลับแลเห็น คนงอยเดินได คนโรคเร้ือนหายจากโรค คนหูหนวกไดยิน คน
ตายกลับคืนชีพ คนจนไดฟงขาวดี  23ผูที่ไมเคลือบแคลงใจในเรา  ยอมเปนสุข” 
 24เม่ือผูที่ยอหนสงมาจากไปแลว พระเยซูเจาจึงตรัสกับประชาชนถึงยอหนวา   25”ทาน
ทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูตนออไหวไปตามลมหรือ ไมใช แลวทานไปดูอะไรเลา ดูคน
สวมเสื้อผาสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผาสวยงามและกินดื่มอยางฟุมเฟอยน้ันมีอยูเฉพาะใน
พระราชวัง  26ถาเชนน้ันทานไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ   ถูกแลว เราบอกทาน ไปดูยิ่งกวา
ประกาศกอีก  27ผูน้ีแหละพระคัมภีรกลาวถึงวา 
 เราสงทูตของเรานําหนาทาน 
 เพ่ือเตรียมทางไวสําหรับทาน 
 28”เรากลาวแกทานทั้งหลายวาในบรรดาผูที่เกิดจากสตรี ไมมีใครยิ่งใหญกวายอหนอีกแลว 
กระน้ันก็ดี ผูต่ําตอยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจาก็ยังยิ่งใหญกวายอหน”  29ประชาชนทั้งหลาย
ที่ไดฟงและบรรดาคนเก็บภาษีไดรับพิธีลางจากยอหนและยอมรับวาพระเจาทรงเทีย่งธรรม  30แต
บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายไมยอมรับพิธีลางจากยอหน จึงตอตานแผนการของพระเจา
สําหรับตน 
 พระเยซูเจาทรงประณามคนรวมสมัย 
 31”เราจะเปรียบคนยุคน้ีกับสิ่งใดดี เขาเหมือนกับสิ่งใด  32เขาเปนเสมือนเด็ก ๆ ที่น่ังตาม
ลานสาธารณะ รองบอกเพ่ือน ๆ วา 
 เราเปาขลุย 
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 เจาก็ไมเตนรํา 
 เรารองเพลงโศกเศรา 
 เจาก็ไมรองไห 
 33ยอหนผูทําพิธีลางมา ไมกินอาหาร ไมดื่มเหลาองุน ทานก็วา “คนน้ีมีปศาจสิง”  34บุตรแหง
มนุษยมา กินและดื่ม ทานก็วา  “ดูซิ นักกินนักดื่ม เปนเพ่ือนกับคนเก็บภาษีและคนบาป”  35พระ
ปรีชาญาณของพระเจาผานการพิสูจนแลววาถูกตองโดยผูปฏิบัติตามพระปรีชาญาณน้ัน”e 
 หญิงคนบาปf 
 36ชาวฟาริสีคนหน่ึงทูลเชิญพระเยซูเจาไปเสวยพระกระยาหารกับเขา พระองคเสด็จเขาไป
ในบานของชาวฟาริสีน้ันและประทับที่โตะ  37ในเมืองน้ันมีหญิงคนหน่ึงเปนคนบาป เม่ือนางรูวา 
พระเยซูเจากําลังประทับรวมโตะอยูในบานของชาวฟาริสีผูน้ัน จึงถือขวดหินขาวบรรจุนํ้ามันหอม
เขามาดวย  38นางมาอยูดานหลังของพระองคใกล ๆ พระบาท รองไหจนนํ้าตาหยดลงเปยกพระ
บาท นางใชผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใชนํ้ามันหอมชโลมพระบาทน้ัน 
 39ชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองคมาเห็นดังน้ีก็คิดในใจวา “ถาผูน้ีเปนประกาศก   เขาคงจะรูวา
หญิงที่กําลังแตะตองเขาอยูน้ีเปนใครและเปนคนประเภทไหน นางเปนคนบาป”  40พระเยซูเจาจึง
ตรัสกับเขาวา “ซีโมน เรามีเร่ืองจะพูดกับทาน” เขาตอบวา “เชิญพูดมาเถิด อาจารย”  41พระองคจึง
ตรัสวา “เจาหน้ีคนหน่ึงมีลูกหน้ีอยูสองคน คนหน่ึงเปนหน้ีอยูหารอยเหรียญ อีกคนหน่ึงเปนหน้ีอยู
หาสิบเหรียญ  42ทั้งสองคนไมมีอะไรจะใชหน้ี เจาหน้ีจึงยกหน้ีใหทั้งหมด ในสองคนน้ี คนไหนจะรัก
เจาหน้ีมากกวากัน”  43ซีโมนตอบวา “ขาพเจาคิดวาเปนคนที่ไดรับการยกหน้ีใหมากกวา”  พระเยซู
เจาจึงตรัสกับเขาวา “ทานตัดสินถูกตองแลว” 
 44พระองคทรงหันพระพักตรมาทางหญิงผูน้ัน ตรัสกับซีโมนวา “ทานเห็นหญิงผูน้ีใชไหม เรา
เขามาในบานของทาน ทานไมไดเอานํ้ามาลางเทาใหเรา แตนางไดหล่ังนํ้าตารดเทาของเราและใช
ผมเช็ดให  45ทานไมไดจูบคํานับเรา แตนางจูบเทาของเราตลอดเวลาตั้งแตเราเขามาg  46ทานไมได
ใชนํ้ามันเจิมศีรษะใหเรา แตนางใชนํ้ามันหอมชโลมเทาของเรา  47เพราะเหตุน้ี เราบอกทานวาบาป
มากมายของนางไดรับการอภัยแลวเพราะนางมีความรักมากhผูที่ไดรับการอภัยนอยก็ยอมมีความ

                                         
e แปลตามตัวอักษรวา “ปรีชาญาณเปนที่ยอมรับวาถูกตองโดยบุตรทุกคนของตน” บางฉบับวา ‘โดยกิจการของตน’ ดู มธ 11:19 
เชิงอรรถ h บุตรของปรีชาญาณคือบุตรของพระเจาผูทรงปรีชาล้ําเลิศ ยอมเห็นคุณคากิจการของพระเจาและยินดีรับกิจการนั้น 
f เรื่องนี้เลาใน ลก เทานั้น เปนคนละเรื่องกับเรื่องการเจิมพระเศียรของพระเยซูเจาที่หมูบานเบธานี (มธ 26:6-13//) แมวา
เหตุการณที่เบธานีนี้อาจทําให ลก นํารายละเอียดบางประการมาใชบรรยายในเรื่องนี้ดวย อยางไรก็ตาม ไมตองคิดวาหญิงคน
บาปผูนี้เปนคนเดียวกับมารีย ชาวมักดาลา (8:2) หรือกับมารีย นองสาวของมารธา (10:39; ยน 11:1,2,5; 12:2-3) 
g สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘ตั้งแตนางเขามา’ 
h ในสวนแรกของประโยคนี้ ความรักดูเหมือนจะเปนสาเหตุใหนางไดรับการอภัย แตในสวนที่สองความรักดูเหมือนจะเปนผล
ของการไดรับอภัย ความคิดที่ดูเหมือนขัดแยงกันนี้สะทอนใหเห็นวาขอความตอนนี้เปนการนําพระวาจาในหลายโอกาสมา
รวมกัน ในขอ 37-38, 44-46 การกระทําของหญิงแสดงถึงความรักยิ่งใหญของนาง ซึ่งทําใหนางไดรับการอภัย จึงสรุปไวในครึ่ง
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รักนอย”  48แลวพระองคตรัสกับนางวา “บาปของเจาไดรับการอภัยแลว”  49บรรดาผูรวมโตะจึงเร่ิม
พูดกันวา “คนน้ีเปนใคร จึงทําไดแมแตการอภัยบาป”  50พระองคตรัสกับหญิงน้ันวา “ความเช่ือของ
เจาชวยเจาใหรอดพนแลว จงไปเปนสุขเถิด” 
 บรรดาสตรีผูติดตามพระเยซูเจา 

8  1หลังจากน้ัน พระเยซูเจาเสด็จไปตามเมืองและหมูบานตาง ๆ ทรงเทศนสอนและ
ประกาศขาวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจา อัครสาวกสิบสองคนอยูกับพระองค  2รวมทั้งสตรีบาง
คนที่พระองคทรงรักษาใหพนจากปศาจราย และหายจากโรคภัย เชน มารีย ที่เรียกวาชาวมักดาลา 
ซ่ึงปศาจเจ็ดตนไดออกไปจากนาง  3โยอันนา  ภรรยาของคูซาขาราชบริพารของกษัตริยเฮโรด นาง
สุสันนา และคนอื่นอีกหลายคน  หญิงเหลาน้ีสละทรัพยของตนมาชวยเหลือพระองคและบรรดาอัคร
สาวก 
 อุปมาเรื่องผูหวาน 
 4ขณะน้ันประชาชนจํานวนมากเดินทางจากเมืองตาง ๆ มาเฝาพระเยซูเจาและชุมนุมกัน 
พระองคจึงทรงกลาวเปนอุปมาวา 
 5”ชายคนหน่ึงออกไปหวานเมล็ดพืช ขณะที่กําลังหวานอยูน้ัน บางเมล็ดตกอยูริมทางเดิน จึง
ถูกเหยียบย่ํา และนกในอากาศจิกกินจนหมด  6บางเมล็ดตกบนหิน  พองอกขึ้นมาก็เห่ียวแหง
เพราะขาดความชุมช้ืน  7บางเมล็ดตกกลางกอหนาม ตนหนามที่งอกขึ้นพรอมกันก็คลุมไวจนตาย  
8บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้นและเกิดผลรอยเทา” พระองคตรัสดังน้ีแลวทรงเปลงเสียงดังวา 
“ใครมีหูสําหรับฟง ก็จงฟงเถิด” 
 เหตุผลท่ีพระเยซูเจาตรัสเปนอุปมา 
 9บรรดาศิษยทูลถามพระองควา อุปมาเร่ืองน้ีมีความหมายวาอยางไร  10พระองคจึงตรัสวา 
“พระเจาโปรดใหทานรูธรรมลํ้าลึกเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจาอยางชัดเจน แตสําหรับคนอื่น
พระองคโปรดใหรูเปนอุปมาเทาน้ัน เพ่ือวา 
 เขาจะมองแลวมองอีก แตไมเห็น 
 ฟงแลวฟงอีก แตไมเขาใจ 
 พระเยซูเจาทรงอธิบายอุปมาเรื่องผูหวาน 
 11”อุปมามีความหมายดังน้ี เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจา  12เมล็ดที่ตกริมทางเดิน 
หมายถึงบุคคลที่ไดฟงพระวาจา ตอจากน้ัน ปศาจก็มาชวงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขา มิให
เขามีความเช่ือและรอดพน  13เมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟงแลวรับพระวาจาไวดวยความ
ยินดี แตไมมีราก เขามีความเช่ืออยูเพียงช่ัวระยะหน่ึง เม่ือถึงเวลาถูกทดลอง เขาก็เลิกเช่ือ  14เมล็ด
                                                                                                                                       
แรกของขอ 47 แตในขอ 40-43 ไดแทรกอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเขาไป ซึ่งมีบทสอนตรงกันขาม คือยิ่งไดรับการอภัยมาก ก็ยิ่งรัก
มาก จึงสรุปไวในขอ 47 ครึ่งหลัง 
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ที่ตกในกอหนาม หมายถึงบุคคลที่ฟงพระวาจาแลวปลอยใหความกังวลถึงทรัพยสมบัติและความ
สนุกของชีวิตมาบีบรัด  จึงไมเกิดผล  15สวนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟงพระวาจาดวย
ใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไวดวยความพากเพียรจนเกิดผล 
 อุปมาเรื่องตะเกียง 
 16”ไมมีใครจุดตะเกียงแลวเอาถังครอบไวหรือวางไวใตเตียง แตเขายอมตั้งไวบนเชิงตะเกียง 
เพ่ือคนที่เขามาจะเห็นแสงสวางได  17ไมมีสิ่งใดที่ซอนอยูจะไมปรากฏชัดแจง ไมมีความลับใดจะไม
มีใครรูและเปดเผย  18ดังน้ัน จงระวังวาทานฟงพระวาจาอยางไร เพราะผูที่มีมากจะไดรับมากขึ้น 
สวนผูที่มีนอย สิ่งเล็กนอยที่เขามีจะถูกริบไปดวย” 
 พระญาติแทจริงของพระเยซูเจาa 
 19พระมารดาและพ่ีนองของพระเยซูเจามาเฝาพระองค แตไมอาจเขาถึงพระองคได เพราะมี
ประชาชนจํานวนมาก  20มีผูทูลพระองควา “มารดาและพ่ีนองของทานกําลังยืนอยูขางนอก ตองการ
พบทาน”  21พระองคตรัสตอบเขาวา “มารดาและพ่ีนองของเราคือผูที่ฟงพระวาจาของพระเจาและ
นําไปปฏิบัติ”  
 พระเยซูเจาทรงทําใหพายุสงบ 
 22วันหน่ึง พระเยซูเจาเสด็จลงเรือไปพรอมกับบรรดาศิษยแลวตรัสกับเขาวา “เราจงขามไป
ฝงทะเลสาบดานโนนกันเถิด” เขาจึงออกเรือ  23ขณะที่บรรดาศิษยกําลังแลนเรือ พระองคบรรทม
หลับ เกิดลมพายุขึ้นในทะเลสาบ นํ้าซัดเขาเรือ คนในเรืออยูในอันตราย  24บรรดาศิษยจึงเขามา
ปลุกพระองค ทูลวา “พระอาจารย พระอาจารย  พวกเรากําลังจะตายอยูแลว” พระองคจึงทรงลุกขึ้น 
บังคับลมและคล่ืนใหญ ลมและคล่ืนก็สงบ ทะเลสาบก็สงบราบเรียบอีก  25พระองคตรัสกับเขาวา 
“ความเช่ือของทานอยูที่ไหนเลา” เขาเหลาน้ันตางรูสึกกลัวและประหลาดใจพูดกันวา “ทานผูน้ีเปน
ใครหนอ จึงสั่งลมและคล่ืนได ลมและคล่ืนก็เช่ือฟง” 
 ชาวเกราซาท่ีถูกปศาจสิง 
 26พระเยซูเจาและบรรดาศิษยแลนเรือมาถึงดินแดนของชาวเกราซาbซ่ึงอยูตรงขามกับแควน
กาลิลี  27ขณะที่พระองคเสด็จขึ้นจากเรือ ชายคนหน่ึงจากเมืองน้ันมาเฝาพระองค ชายผูน้ีถูกปศาจ
สิงเปนเวลานาน ไมสวมเสื้อผา ไมอยูในบาน แตไปอาศัยอยูตามหลุมศพ 
 28เม่ือเขาเห็นพระเยซูเจา เขารองตะโกน กราบพระบาท และกลาวเสียงดังวา  “ขาแตพระ
เยซู บุตรของพระเจาผูสูงสุด ทานมายุงเกี่ยวกับขาพเจาทําไม ขาพเจาวอนขอทานอยาทรมาน
ขาพเจาเลย”  29เขาพูดเชนน้ี เพราะพระเยซูเจาสัง่ใหปศาจรายออกจากชายผูน้ัน ปศาจสิงเขาหลาย

                                         
8 a ลูกาไดเอาขอความตอนนี้ออกจากบริบทใน มก 3:31-35 มาใชเปนบทสรุปเรื่องอุปมาตอนสั้น ๆ นี้ ลูกา จึงปรับ ขอ 21 
(เทียบ มก 3:35) ใหเขากับขอ 15 
b สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘ชาวเกอรเกซา’ หรือ ‘ชาวกาดารา’ 
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คร้ังแลว เขาถูกลามไวดวยโซและตรวน แตเขาหักโซตรวนและถูกปศาจนําตัวออกไปในที่เปล่ียว  
30พระเยซูเจาทรงถามวา “เจาช่ืออะไร” ปศาจตอบวา “ช่ือกองพล” เพราะปศาจจํานวนมากเขาสิงใน
ตัวเขา  31ปศาจเหลาน้ันพรํ่าวอนพระองคมิใหทรงสั่งมันใหลงไปในขุมลึกc 
 32หมูฝูงใหญกําลังหากินอยูบนเนินเขาที่น่ัน พวกปศาจจึงออนวอนพระองคใหทรงอนุญาต
เขาไปสิงในหมูฝูงน้ัน พระองคก็ทรงอนุญาต  33พวกปศาจจึงออกจากชายคนน้ัน และเขาไปสิงอยู
ในรางหมู หมูฝูงน้ันตางว่ิงกระโจนจากหนาผาลงไปในทะเลสาบและจมนํ้าตายทั้งหมด 
 34เม่ือคนเล้ียงหมูเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นก็ว่ิงหนีไปเลาเร่ืองน้ีตามเมืองและตามชนบท  35

ประชาชนออกมาดูเหตุการณที่เกิดขึ้น เม่ือมาใกลพระเยซูเจาก็พบคนที่เคยถูกปศาจสิงกําลังน่ังอยู
แทบพระบาทของพระองคdสวมเสื้อผาและมีสติดี เขาเหลาน้ันตางมีความกลัว  36ผูที่เห็นเหตุการณ
เลาใหประชาชนฟงวาคนถูกปศาจสิงหายจากโรคไดอยางไร  37ประชาชนทั้งหมดในเขตแดนของ
ชาวเกราซาจึงขอรองพระองคใหเสด็จไปจากพวกเขา เพราะมีความกลัวมาก พระเยซูเจาจึงเสด็จลง
เรือกลับไป 
 38คนที่ปศาจออกไปแลวออนวอนขออยูกบัพระองค พระองคทรงสงเขากลับไปตรัสวา  39”จง
กลับบาน และเลาเร่ืองที่พระเจาทรงกระทําแกทานใหคนอื่นรูเถิด” ชายคนน้ันจึงจากไปและประกาศ
ทั่วเมืองวาพระเยซูเจาทรงกระทําอยางไรกับเขา 
 พระเยซูเจาทรงรักษาหญิงตกเลือด ทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสใหคืนชีพ 
 40เม่ือพระเยซูเจาเสด็จกลับมา ประชาชนก็รับเสด็จพระองค เพราะทุกคนกําลังคอยพระองค
อยู  41ขณะน้ัน ชายคนหน่ึงช่ือไยรัสซ่ึงเปนหัวหนาศาลาธรรมมาเฝา เขากราบพระบาทของพระเยซู
เจา ออนวอนพระองคใหเสด็จไปยังบานของเขา   42เพราะเขามีบุตรหญิงคนเดียวอายุประมาณสิบ
สองขวบกําลังจะตาย ขณะที่ทรงพระดําเนินไป ประชาชนเบียดเสียดพระองคจนเกือบทรงพระ
ดําเนินไมได 
 43ขณะน้ัน หญิงคนหน่ึงเปนโรคตกเลือดมาสิบสองปแลว ไมมีผูใดรักษาใหหายไดe  44นาง
มาดานหลังพระองคและสัมผัสชายฉลองพระองค ทันใดน้ันอาการตกเลือดก็หยุด  45พระเยซูเจา
ทรงถามวา “ใครแตะตองเรา” ทุกคนตางปฏิเสธ เปโตรจึงตอบวา “พระอาจารย ประชาชนกําลังรุม
ลอมเบียดเสียดพระองค”  46แตพระเยซูเจาทรงย้ําวา “มีคนแตะตองเราเพราะมีพลังออกจากตัวเรา”  
47เม่ือหญิงคนน้ันเห็นวาจะซอนตัวตอไปอีกไมได จึงเดินตัวสั่นออกมากราบลงเฉพาะพระพักตร ทูล
ตอหนาประชาชนวาเหตุใดนางจึงแตะตองพระองคและหายจากโรคในทันทีไดอยางไร   

                                         
c ใน มก 5:10 ปศาจไดออนวอนพระเยซูเจา “อยาขับไลมันออกจากบริเวณนั้น” ใน ลก ปศาจไดออนวอน 
พระองคไมใหสั่งมันใหลงไปในขุมลึกใตแผนดินอันเปนที่อยูตามปกติและเปนบานที่มันจะตองอยูตลอดไป  
(วว 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3) 
d นั่งอยูแทบพระบาทเปนทาทีของศิษยที่นั่งฟงอาจารย (ดู 10:39; กจ 22:3) ลูกาเทานั้นเสริมรายละเอียดประการนี้ 
e สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘หญิงคนหนึ่งไดเสียทรัพยใหกับแพทยจนหมดสิ้น แตไมมีใครรักษานางใหหายได’ (เทียบ มก 5:26) 
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48พระองคตรัสวา “ลูกเอย ความเช่ือของเจาชวยเจาใหรอดพนแลว จงไปเปนสุขเถิด” 
 49ขณะที่ตรัสอยูน้ัน มีคนจากบานมาบอกหัวหนาศาลาธรรมวา “บุตรหญิงของทานตายแลว 
อยารบกวนพระอาจารยอีกเลย”  50แตพระเยซูเจาทรงไดยินจึงตรัสกับเขาวา “อยากลัวเลย จงมี
ความเช่ือไวเถิดและเด็กน้ันจะรอด”  51เม่ือเสด็จมาถึง พระองคไมทรงอนุญาตใหผูใดติดตามเขาไป
นอกจากเปโตร ยอหน ยากอบf และบิดามารดาของเด็ก  52ทุกคนกําลังรองไหครํ่าครวญถึงเด็กที่
ตาย แตพระเยซูเจาตรัสวา “อยารองไหเลย เด็กไมตาย เพียงแตนอนหลับไปเทาน้ัน”  53คน
เหลาน้ันหัวเราะเยาะพระองค เพราะรูวาเด็กน้ันตายแลว  54พระองคทรงจับมือเด็กและตรัสเสียงดัง
วา  “หนูเอย จงลุกขึ้นเถิด”  55จิตของเด็กก็กลับมาและเด็กก็ลุกขึ้นทันที พระเยซูเจาทรงสั่งใหนํา
อาหารมาใหเด็กน้ันกิน  56บิดามารดาของเด็กรูสึกประหลาดใจ แตพระองคทรงกําชับเขามิใหเลา
เหตุการณที่เกิดขึ้นใหผูใดฟง 
 พระเยซูเจาทรงสงอัครสาวกสิบสองคน 

9  1พระเยซูเจาทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนaเขามาพรอมกัน ประทานอํานาจเหนือปศาจ 
และพลังรักษาโรค  2ทรงสงเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจาและรักษาโรค  3พระองคตรัสกับ
เขาวา “เม่ือทานเดินทาง อยานําสิ่งใดไปดวย อยานํา 
ไมเทา ยาม อาหาร เงิน หรือแมแตเสื้อสํารองไปดวย  4เม่ือทานเขาไปในบานใด จงพักอยูที่น่ัน
จนกวาจะเดินทางตอไป  5ถาเขาไมตอนรับทาน จงออกจากเมืองน้ันและสลัดฝุนจากเทาไวเปน
พยานปรักปรําเขา” บรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมูบาน  ประกาศขาวดีและรักษาโรคไปทั่วทุก
แหง 
 กษัตริยเฮโรดและพระเยซูเจาb 
 7กษัตริยเฮโรดทรงไดยินเร่ืองราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ทรงรูสึกสับสน เพราะบางคนพูดวา
ยอหนไดกลับคืนชีพจากบรรดาผูตาย  8บางคนพูดวาประกาศกเอลียาหไดปรากฏแลว บางคนวา
ประกาศกในอดีตคนหน่ึงไดกลับคืนชีพ  9แตกษัตริยเฮโรดตรัสวา “ยอหนน้ันเราไดตัดศีรษะแลว 
คนที่เราไดยินเร่ืองราวทั้งหมดน้ีเปนใครเลา” กษัตริยเฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค 

                                         
f ดู มก 5:37 เชิงอรรถ d อยางไรก็ตาม ที่นี่ เชนเดียวกับใน 9:28; กจ 1:13 ช่ือของยอหนอยูตอจากเปโตร การออกช่ือยอหนคู
กับเปโตรเปนลักษณะการเขียนของ ลก (22:8; กจ 3:1,3,11; 4:13,19; 8:14) และของพระวรสารฉบับที่สี่ (ยน 13:23-26; 
18:15-16; 20:3-9; 21:7,20-23) 

9 a สําเนาโบราณบางฉบับละคําวา ‘อัครสาวก’ 
b ลูกาไมไดบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับความตายของยอหนผูทําพิธีลาง ขอความที่วา “กษัตริยเฮโรดปรารถนาจะเห็นพระองค” เปน
การเตรียมผูอานใหคิดวากษัตริยเฮโรดจะพบพระเยซูเจาในภายหลัง (23:8-12) 
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 บรรดาอัครสาวกกลับมา พระเยซูเจาทรงทวีขนมปงc 
 10เม่ือบรรดาอัครสาวกกลับมาแลว เขาทูลทุกสิ่งที่ไดกระทําแดพระเยซูเจา   พระองคจึงทรง
พาเขาไปดวย ทรงปลีกพระองคไปยังเมืองที่มีช่ือวาเบธไซดา  11แตประชาชนรูจึงติดตามพระองค
ไป พระองคทรงตอนรับเขาและตรัสสอนเขาเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา ทรงรักษาคนที่ตองการ
การบําบัดรักษา 
 12เม่ือจวนถึงเวลาเย็น อัครสาวกสิบสองคนมาทูลพระองควา “ขอพระองคทรงอนุญาตให
ประชาชนกลับไปเถิด เขาจะไดไปตามหมูบานและชนบทโดยรอบเพ่ือหาที่พักและอาหาร เพราะ
ขณะน้ีเราอยูในที่เปล่ียว”  13พระองคตรัสกับเขาวา “ทานทั้งหลายจงหาอาหารใหเขากินเถิด” เขา
ทูลวา “เราไมมีอะไรนอกจากขนมปงหากอนและปลาสองตัวเทาน้ัน หรือวาเราจะไปซ้ืออาหาร
สําหรับคนเหลาน้ีทั้งหมด”  14ที่น่ันมีผูชายประมาณหาพันคน พระองคจึงตรัสกับบรรดาศิษยวา “จง
บอกใหพวกเขาน่ังลงเปนกลุม กลุมละประมาณหาสิบคน”  15เขาก็ทําตามและใหทุกคนน่ังลง  16

พระเยซูเจาทรงรับขนมปงหากอนกับปลาสองตัวน้ันมา ทรงแหงนพระพักตรขึ้นมองทองฟา  ทรง
กลาวถวายพระพร ทรงบิขนมปง สงใหบรรดาศิษยนําไปแจกจายแกประชาชน  17ทุกคนไดกินจน
อิ่ม แลวยังเก็บเศษที่เหลือไดสิบสองกระบุง 
 เปโตรประกาศความเชื่อd 
 18วันหน่ึง พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาอยูเพียงพระองคเดียว บรรดาศิษยเขามาเฝา 
พระองคจึงตรัสถามเขาวา “ประชาชนวาเราเปนใคร”  19เขาทูลตอบวา “บางวาเปนยอหนผูทําพิธี
ลาง บางวาเปนเอลียาห บางวาเปนประกาศกในอดีตคนหน่ึงซ่ึงกลับคืนชีพ”  20พระเยซูเจาตรัสถาม
เขาวา “ทานละวาเราเปนใคร” เปโตรทูลตอบวา “พระองคคือพระคริสตของพระเจา”  21พระองคจึง
ทรงกําชับบรรดาศิษยมิใหพูดเร่ืองน้ีแกผูใด 

                                         
c ลก และ ยน กลาวถึงการทวีขนมปงเพียงครั้งเดียว ขณะที่ มธ และ มก เลาถึงการทวีขนมปงสองครั้ง เปนไปไดที่ ลก ไดจงใจ
ไมกลาวถึงการทวีขนมปงครั้งที่สอง หรือเพราะ ลก ไมรูเรื่องราวทั้งหมดใน มก 6:45-8:26 ซึ่งเลาเรื่องการทวีขนมปงครั้งที่สอง 
แตมีความเปนไปไดมากกวาที่ลูกาไดจงใจไมเลาเรื่องซ้ํากันเหมือนกับ มก และ มธ ที่เลาเรื่องการทวีขนมปงสองครั้ง ดูเหมือน
จะเปนการเลาสองแบบของเหตุการณเดียวกันโดยแบบหนึ่งมีตนกําเนิดในแวดวงของชาวยิวในปาเลสไตน (สังเกตรายละเอียด 
เชน ฝงตะวันตกของทะเลสาบ ดู มธ 14:13 เชิงอรรถ d; สิบสองกระบุง ตรงกับสิบสองตระกูลของอิสราเอล) สวนอีกแบบหนึ่งมี
ตนกําเนิดจากแวดวงของคนตางศาสนา (สังเกตรายละเอียด เชน ทางฝงตะวันออกของทะเลสาบ ดู มก 7:41 เจ็ดกระบุงตรงกับ
จํานวนของชาวคานาอันเจ็ดชาติกอนที่ชาวยิวจะเขามายึดครองดินแดน ฉธบ 7:1; กจ 13:19 ดู มธ 14:13 เชิงอรรถ c ดวย) 
 
d ตามสํานวนของ ลก แมเปโตรไมเรียกพระเยซูเจาวาทรงเปน ‘พระบุตรของพระเจา’ (ดู มธ 16:16 เชิงอรรถ d) คําประกาศ
ความเช่ือของเปโตร ซึ่งกลาวแทนบรรดาอัครสาวกอื่น ๆ มีความสําคัญที่ไมควรมองขาม เพราะเปนจุดสําคัญในพระชนมชีพ
ของพระเยซูเจา ขณะที่ประชาชนไมเขาใจวาพระองคคือใครและคอย ๆ ตีจากไป บรรดาศิษยยอมรับพระองคเปนครั้งแรกอยาง
เปดเผยวา พระองคเปนพระเมสสิยาห (ดู 2:26 เชิงอรรถ j) ตั้งแตนั้นเปนตนมา พระเยซูเจาจึงทรงพยายามสั่งสอนผูมีความเช่ือ
กลุมเล็ก ๆ นี้ใหมีความเช่ือมั่นคงและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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 พระเยซูเจาทรงทํานายครั้งแรกเรื่องพระทรมานe 
 22พระองคตรัสวา “บุตรแหงมนุษยจะตองรับทรมานเปนอันมาก จะถูกบรรดา 
ผูอาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารยปฏิเสธไมยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต   แตจะกลับคืนชีพใน
วันที่สาม” 
 เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจา 
 23หลังจากน้ัน พระองคตรัสกับทุกคนวา “ถาผูใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จง
แบกไมกางเขนของตนทุกวันและติดตามเรา  24ผูใดใครรักษาชีวิต ผูน้ันจะตองสูญเสียชีวิต แตถา
ผูใดเสียชีวิตเพราะเรา ผูน้ันจะรักษาชีวิตได  25มนุษยจะไดประโยชนใดในการที่จะไดโลกทั้งโลก
เปนกําไร แตตองเสียชีวิตและพินาศไป  26ถาผูใดอับอายเพราะเราและเพราะถอยคําของเรา บุตร
แหงมนุษยก็จะอับอายเพราะเขา  เม่ือเสด็จมาในพระสิริรุงโรจนของพระองค ของพระบิดา และของ
บรรดาทูตสวรรคผูศักดิ์สิทธิ ์
 พระอาณาจักรจะมาถึงในไมชา 
 27”เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา “บางทานที่ยืนอยูที่น่ีจะยังไมตายจนกวาจะเห็นพระ
อาณาจักรของพระเจา” 
 พระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคอยางรุงโรจนf 
 28หลังจากพระเยซูเจาตรัสเร่ืองน้ีประมาณแปดวัน พระองคทรงพาเปโตร  
ยอหน และยากอบ ขึ้นไปบนภูเขาเพ่ืออธิษฐานภาวนา  29ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยูน้ัน 
ลักษณะของพระพักตรเปล่ียนไปและฉลองพระองคมีสีขาวเจิดจา  30ทันใดน้ัน  บุรุษสองคนคือ
โมเสสและประกาศกเอลียาหgมาสนทนากับพระองค  31ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุงโรจน กลาวถึง
การจากไปของพระองคที่กําลังจะสําเร็จใน 

                                         
e คําทํานายนี้ยังมีคําทํานายอื่น ๆ อีกหลายอยางตามมา (9:44; 12:50; 17:25; 18:31-33 เทียบ 24:7,25-27)* ลก ไมเลาถึงการ
ประทวงของเปโตรและคําตําหนิของพระเยซูเจา (มก 8:32ฯ) 
f รายละเอียดบางประการในการเลาเรื่องการสําแดงพระองคอยางรุงโรจนเปนของลูกาโดยเฉพาะ และไมพบใน มก หรือ มธ 
สําหรับ มก เหตุการณนี้เปนการเปดเผยพระเมสสิยาหในฐานะที่ทําใหธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศกสําเร็จไป 
สําหรับ มธ เปนการแสดงวาพระเยซูเจาทรงเปนโมเสสคนใหมที่ใหญกวาโมเสสคนเดิม สําหรับ ลก การสําแดงพระองคอยาง
รุงโรจนยังเปนประสบการณสวนตัวของพระเยซูเจาอีกดวย ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยูพระองคทรงเห็น ‘การจากไป’ (การ
อพยพ) ของพระองค ซึ่งจะตองเกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มอยางชัดเจน ความแตกตางในการเลาเรื่องเชนนี้ทําใหผูเช่ียวชาญพระ
คัมภีรบางคนคิดวา ลก ไดใชธรรมประเพณีอีกฉบับหนึ่งตางหากในการเรียบเรียง 
g การที่ ลก ออกช่ือโมเสสและเอลียาหเพื่อบอกวา ‘บุรุษสองคน’ ที่กลาวถึงนี้เปนใคร จึงมีผูสันนิษฐานวาในแหลงขอมูลที่ลูกาใช
กลาวถึงทูตสวรรคสององค (เทียบ 24:4; กจ 1:10;) ซึ่งมาใหกําลังใจและกําลังกายแดพระเยซูเจา (เทียบ ลก 22:43) สําหรับ
ความหมายของโมเสสและเอลียาห ตามธรรมประเพณีของ มธ ดู มธ 17:1 เชิงอรรถ a 
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กรุงเยรูซาเล็ม  32เปโตรและเพ่ือนที่อยูดวยตางก็งวงนอนมาก เม่ือตื่นขึ้นhก็เห็นพระสิริรุงโรจนของ
พระองคและเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยูกับพระองค  33ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกําลังจะจากพระเยซูเจา
ไป เปโตรทูลพระองควา “พระอาจารยเจาขา ที่น่ีสบายนาอยูจริง ๆ เราจงสรางเพิงขึ้นสามหลังเถิด 
หลังหน่ึงสําหรับพระองค หลังหน่ึงสําหรับโมเสส อีกหลังหน่ึงสําหรับประกาศกเอลียาห” เขาไมรูวา
กําลังพูดอะไร  34ขณะที่เขากําลังพูดอยูน้ัน เมฆกอนหน่ึงลอยมาปกคลุมเขาไว เม่ืออยูในเมฆ เขา
กลัวมาก  35เสียงหน่ึงดังออกมาจากเมฆวา “ทานผูน้ีเปนบุตรของเรา ผูที่เราไดเลือกสรรiจงฟงทาน
เถิด”  36เม่ือสิ้นเสียงน้ันแลว ศิษยทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจาเพียงพระองคเดียว  เขาเก็บเร่ืองน้ีเปน
ความลับ ไมไดบอกเร่ืองที่เห็นใหผูใดรูเลยในเวลาน้ัน  
 คนถูกปศาจสิง 
 37ตอมา เม่ือพระเยซูเจาเสด็จลงมาจากภูเขาพรอมกับศิษยทั้งสามคน  
ประชาชนจํานวนมากเขามาเฝาพระองค  38ทันใดน้ัน ชายคนหน่ึงรองตะโกนในหมูประชาชนวา 
“พระอาจารยเจาขา ขาพเจาออนวอนพระองคโปรดทอดพระเนตร 
บุตรชายของขาพเจาดวย เขาเปนบุตรคนเดียวของขาพเจา  39เม่ือปศาจเขาสิง เขาก็ตะโกนขึ้นมา
ทันทีและเร่ิมชัก นํ้าลายฟูมปาก และกอนที่ปศาจจะออกไปมันก็จะทําใหเด็กหมดแรง  40ขาพเจา
วอนขอศิษยของทานใหขับไลปศาจ แตเขาทําไมได”  41พระเยซูเจาตรัสตอบวา “คนหัวดื้อ เช่ือยาก 
และเลวราย เราจะตองอยูกับทานอีกนานเทาใด จะตองทนทานอีกนานเทาใด จงพาบุตรของทาน
มาที่น่ี”  42ขณะที่เด็กคนน้ันกําลังเขามาใกล  ปศาจก็ทําใหเด็กลมลงชัก พระเยซูเจาตรัสสําทับ
ปศาจรายและทรงรักษาเด็กใหหายเปนปกติแลวมอบเขาใหบิดา  43ทุกคนประหลาดใจมากเม่ือเห็น
ความยิ่งใหญของพระเจา 
 พระเยซูเจาทรงทํานายครั้งท่ีสองเรื่องพระทรมาน 
 ขณะที่ทุกคนกําลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจาทรงกระทําอยูน้ัน พระองคตรัสกับบรรดา
ศิษยวา  44”ทานทั้งหลายจงฟงถอยคําเหลาน้ีไวใหดีเถิด บุตรแหงมนุษยกําลังจะถูกมอบในเง้ือมมือ
ของคนทั้งหลาย”  45แตบรรดาศิษยไมเขาใจพระวาจาน้ีซ่ึงเปนถอยคําที่ถูกปดบังไวมิใหเขาใจ
ความหมาย และเขาทั้งหลายไมกลาทูลถามเร่ืองน้ี 

                                         
h “ตื่นขึ้น” ยังแปลไดอีกวา ‘พยายามไมหลับ’ ลก ผูเดียวเลาวาบรรดาศิษยรูสึกงวงจนทนไมไหว ทําใหเราคิดถึงการงวงนอนของ
บรรดาศิษยในสวนเกทเสมนี (22:45) ซึ่งเกิดขึ้นในเวลากลางคืน จึงเปนไปไดวา ลก ยกเรื่องความงวงจากเหตุการณในสวนเกท
เสมนีมาใชที่นี่ดวย 
i สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘สุดที่รัก’ ดู มธ และ มก เราพบสมญา "ผูที่เราเลือกสรร" เทียบ 23:35; อสย 42:1 และ ‘บุตรแหง
มนุษย’ แทนกันไดในหนังสือ “อุปมาของเอโนค” 
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 ผูย่ิงใหญท่ีสุดj 
 46บรรดาศิษยเร่ิมถกเถียงกันวาคนใดในกลุมยิ่งใหญที่สุด  47พระเยซูเจาทรงทราบความคิด
ของเขาจึงทรงจูงเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงมายืนใกลพระองค  48ตรัสวา “ผูใดตอนรับเด็กเล็ก ๆ คนน้ีใน
นามของเรา ผูน้ันก็ตอนรับเรา ผูใดตอนรับเรา ผูน้ันก็ตอนรับผูที่ทรงสงเรามา เพราะในกลุมของ
ทานผูใดเล็กที่สุด  ผูน้ันยอมเปนผูยิ่งใหญที่สุด” 
 การใชพระนามของพระเยซูเจา 
 49ยอหนทูลพระเยซูเจาวา “พระอาจารยเจาขา เราไดเห็นคนหน่ึงขับไลปศาจในพระนามของ
พระองค แตเขาไมไดอยูกับเรา เราพยายามหามปรามไวk เพราะเขาไมใชพวกเดียวกับเรา  50แต
พระเยซูเจาทรงตอบวา “อยาหามเขาเลย ผูใดที่ไมตอตานทาน ผูน้ันก็เปนฝายทาน” 

IV. การเดินทางสูกรุงเยรูซาเล็มl 
 หมูบานชาวสะมาเรียไมรับเสด็จพระเยซูเจา 
 51เวลาที่พระเยซูเจาจะตองทรงจากโลกน้ีไปmใกลเขามาแลว พระองคทรงตั้งพระทัยแนวแน
จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม  52และทรงสงผูนําสารไปลวงหนา คนเหลาน้ีออกเดินทางและเขาไปใน
หมูบานแหงหน่ึงของชาวสะมาเรียเพ่ือเตรียมรับเสด็จพระองค  53แตประชาชนที่น่ันไมยอมรับเสด็จ
เพราะพระองคกําลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มn 54เม่ือยากอบและยอหนศิษยของพระองคเห็นดังน้ีก็ทูล
พระองควา “พระเจาขา พระองคทรงพระประสงคใหเราเรียกไฟจากฟาลงมาเผาผลาญคนเหลาน้ี

                                         
j คําตอบตอคําถามนี้ ปรากฏอยูในขอ 48ข สวนขอความในขอ 48ก ดูเหมือนจะเปนพระวาจาที่พระองคตรัสในโอกาสอื่น (เทียบ 
มธ 10:40) 
k สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘เราไดหามปรามไว’ 
l จนถึงบัดนี้ ลก ไดเลาเหตุการณตามลําดับที่พบใน มก แตในขอความตั้งแต 9:51-18:41 ลก ไมไดเรียบเรียงเรื่องตามลําดับ
ของ มก อีกตอไป แตใชขอมูลจากแหลงอื่นที่ มธ ใชดวย ดู “ความรูทั่วไปเก่ียวกับ 
พระวรสารสหทรรศน” หรือจากแหลงขอมูลเฉพาะของตนเอง ลูกาไดเรียบเรียงเรื่องทั้งหมดนี้ในกรอบของการเดินทางสูกรุง
เยรูซาเล็ม (9:53,57; 10:1; 13:22,33; 17:11; ดู 2:38 เชิงอรรถ o) 
m แปลตามตัวอักษรวา ‘เวลาที่พระองคจะทรงถูกยกขึ้น’ ‘การถูกยกขึ้น’ ของพระเยซูเจานี้ (เทียบ 2 พกษ 2:9-11; มก 16:19; 
กจ 1:2,10-11; 1 ทธ 3:16) หมายถึงวันในระยะสุดทายของชีวิตในโลกนี้ของพระองค (การทรมาน การสิ้นพระชนม) และยัง
หมายถึงการเริ่มตนชีวิตอันรุงโรจนของพระองคดวย (การกลับคืน 
พระชนมชีพและการเสด็จขึ้นสวรรค) ยน ซึ่งเลาถึงเหตุการณชวงสุดทายของพระเยซูเจาในดานเทววิทยามากกวา ใชคําวา ‘การ
รับสิริรุงโรจน’ ของพระเยซูเจา ในความหมายนี้ (ยน 7:39; 12:16,23; 13:31ฯ) สําหรับ ยน การถูกตรึงบนไมกางเขนก็เปน ‘การ
ถูกยกขึ้น’ (ยน 12:32 เชิงอรรถ j) ดวย 
n ความเกลียดชังของชาวสะมาเรียตอชาวยิว (ยน 4:9 เชิงอรรถ e) จะแสดงออกใหเห็นเปนพิเศษตอผูที่เดินทางจาริกแสวงบุญ
มายังกรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้น จึงเปนเรื่องปกติที่ชาวยิวผูแสวงบุญจะหลีกเลี่ยงไมผานดินแดนของชาวสะมาเรีย (เทียบ มธ 10:5) 
ลก และ ยน เทานั้น (ยน 4:1-42) กลาววาพระเยซูเจาเสด็จเขาไปในดินแดนของชาวสะมาเรียผูเปนอริ (ดู 17:11,16) ตอมาไม
นานพระศาสนจักรยุคแรกก็ปฏิบัติตามพระฉบับโดยประกาศขาวดีแกชาวสะมาเรียดวย (กจ 8:5-25) 
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หรือไมo  55พระเยซูเจาทรงหันไปตําหนิศิษยทั้งสองคนp  56แลวทรงพระดําเนินตอไปยังหมูบานอื่น
พรอมกับบรรดาศิษย 
 ความยากลําบากในการเปนอัครสาวก 

57ขณะที่พระเยซูเจาทรงพระดําเนินตามทางพรอมกับบรรดาศิษย ชายผูหน่ึงทูลพระองควา 
“ขาพเจาจะตดิตามพระองคไปทุกแหงที่พระองคจะเสด็จ  58พระเยซูเจาจึงตรัสกับเขาวา “สุนัข
จิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรัง แตบุตรแหงมนุษยไมมีที่จะวางศีรษะ” 

59พระองคตรัสกับอีกคนหน่ึงวา “จงตามเรามาเถิด” แตเขาทูลวาq “ขออนุญาตใหขาพเจาไป
ฝงศพบิดาของขาพเจาเสียกอน”  60พระองคตรัสกับเขาวา “จงปลอยใหคนตายฝงคนตายของตน
เถิดrสวนทานจงไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจา” 

61อีกคนหน่ึงทูลวา “พระเจาขา ขาพเจาจะตามพระองคไป แตขออนุญาตกลับไปรํ่าลาคนที่
บานกอน”  62พระเยซูเจาตรัสวา “ผูใดที่จับคันไถแลวเหลียวดูขางหลัง  
ผูน้ันก็ไมเหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจา” 
 พระเยซูเจาทรงสงศิษยเจ็ดสิบสองคนa 

10  1ตอจากน้ันองคพระผูเปนเจาทรงแตงตั้งศิษยอีกเจ็ดสิบสองคนbและทรงสงเขาลวงหนา
พระองคcเปนคู ๆ ไปทุกตําบลทุกเมืองที่พระองคจะเสด็จ  2พระองคตรัสกับเขาวา “ขาวที่จะเกี่ยวมี
มาก แตคนงานมีนอย จงวอนขอเจาของนาใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวขาวของพระองคเถิด  3จงไป
เถิด เราสงทานทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขปา  4อยานําถุงเงิน ยามหรือรองเทาไปดวย อยา
เสียเวลาทักทายผูใดตามทาง  5เม่ือทานเขาบานใด จงกลาวกอนวา “สันติสุขจงมีแกบานน้ีเถิด”  6

ถามีผูสมควรจะรับสันติสุขอยูที่น่ันdสันติสุขของทานจะอยูกับเขา มิฉะน้ัน สันติสุขของทานจะ

                                         
o สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘ดังที่ประกาศกเอลียาหไดกระทํา’ เหตุการณนี้ชวนใหคิดถึง 2 พกษ 1:10-12 ยากอบและ
ยอหนในที่นี้นับไดวาเปน ‘บุตรของฟารอง’ (มก 3:17) จริง ๆ 
p สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘ทรงตําหนิวา ทานไมทราบวาจิตใจของทานทําดวยอะไร บุตรแหงมนุษยเสด็จมาไมใชเพื่อ
ทําลาย แตเพื่อชวยมนุษยใหรอดพน’ 
q สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘พระเจาขา’ เทียบ มธ 8:21 
r ประโยคนี้เลนคํา “คนตาย” ในสองความหมาย “ปลอยใหคนตาย (ฝายจิตใจ) ฝงคนตาย (ฝายรางกาย) ของตนเถิด” 

10 a ขอมูลรวมพระวาจาของพระเยซูเจาซึ่ง มธ และ ลก ใชเปนแหลงขอมูลมีคําปราศรัยในการสงศิษยออกไปปฏิบัติงานคลาย
กับขอความใน มก 6:8-11 มธ ไดนําขอมูลทั้งสองมารวมเปนคําปราศรัยเดียว (10:7-16) สวน ลก ยังรักษาขอมูลใหแยกกัน
ตอไป เปนคําปราศรัยสองครั้ง ครั้งแรกตรัสกับบรรดาอัครสาวกสิบสองคนซึ่งหมายถึงจํานวนตระกูลทั้งสิบสองของอิสราเอล คํา
ปราศรัยครั้งที่สองตรัสกับบรรดาศิษยเจ็ดสิบ (หรือเจ็ดสิบสอง) คน ซึ่งหมายถึงจํานวนของชาติตางศาสนา กรณีนี้คลายกับเรื่อง
การทวีจํานวนขนมปงสองครั้ง (ดู มธ 14:13 เชิงอรรถ c) 
b สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘เจ็ดสิบ’ 
c ไมใชเพื่อจัดเตรียมการตอนรับพระองคเหมือนใน 9:52 แตเปนการไปเตรียมประชาชนใหฟงคําสั่งสอนของพระองค 
d แปลตามตัวอักษรวา ‘บุตรของสันติ’ เปนสํานวนภาษาฮีบรู หมายถึง บุคคลที่สมควรไดรับ ‘สันติสุข’ สันติสุขหมายถึงพระพร
ตาง ๆ ทั้งฝายจิตใจและวัตถุ (ดู ยน 14:27 เชิงอรรถ s) 
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กลับมาอยูกับทานอีก  7จงพักอาศัยในบานน้ัน กินและดื่มของที่เขาจะนํามาให เพราะวาคนงาน
สมควรที่จะไดรับคาจางของตน อยาเขาบานน้ีออกบานโนน  8เม่ือทานเขาไปในเมืองใดและเขา
ตอนรับทาน จงกินของที่เขาจะนํามาตั้งให  9จงรักษาผูเจ็บปวยในเมืองน้ันและบอกเขาวา “พระ
อาณาจักรของพระเจาอยูใกลทานทั้งหลายแลว”  10แตถาทานเขาไปในเมืองใดและเขาไมตอนรับ ก็
จงออกไปกลางลานสาธารณะ และกลาววา  11”แมแตฝุนจากเมืองของทานที่ติดเทาของเรา เราจะ
สลัดทิ้งไวปรักปรําทาน จงรูเถิดวา  พระอาณาจักรของพระเจาใกลเขามาแลว”  12เราบอกทาน
ทั้งหลายวา ในวันพิพากษา  ชาวเมืองโสดมจะรับโทษเบากวาชาวเมืองน้ัน 

13”วิบัติจงเกิดแกเจา เมืองโคราซิน วิบัติจงเกิดแกเจา เมืองเบธไซดา ถาอัศจรรยที่ไดเกิดขึ้น
ในเจาไดเกิดขึ้นที่เมืองไทระและเมืองไซดอนแลว เขาเหลาน้ันคงไดนุงกระสอบน่ังบนกองขี้เถากลับ
ใจเสียนานแลว  14ฉะน้ัน เมืองไทระและ 
เมืองไซดอนจะรับโทษเบากวาเจาในวันพิพากษา  15สวนเจา เมืองคาเปอรนาอุม เจาจะยกตนขึ้น
ถึงฟาเทียวหรือ เจาจะตกลงไปถึงแดนผูตาย 

16ผูใดฟงทาน ผูน้ันฟงเรา ผูใดสบประมาททาน ผูน้ันสบประมาทเรา ผูที่สบประมาทเรา ก็
สบประมาทผูที่ทรงสงเรามา 
 สาเหตุแทจริงท่ีทําใหบรรดาอัครสาวกชื่นชมยินดี 

17ศิษยทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาดวยความช่ืนชมยินดี ทูลวา “พระเจาขา แมแตปศาจก็ยัง
ออนนอมตอเราเดชะพระนามของพระองค”  18พระองคตรัสตอบวา “เราเห็นซาตานตกจากฟา
เหมือนฟาแลบ  19จงฟงเถิด เราใหอํานาจแกทานที่จะเหยียบงูและแมงปอง มีอํานาจเหนือกําลังทุก
อยางของศัตรู ไมมีอะไรจะทํารายทานได  20อยาช่ืนชมยินดีที่ปศาจออนนอมตอทาน แตจงช่ืนชม
ยินดีมากกวาที่ช่ือของทานจารึกไวในสวรรคแลว” 
 ผูตํ่าตอยไดรับขาวดี : พระบิดาและพระบุตร 
 21ในเวลาน้ัน พระเยซูเจาทรงปลาบปล้ืมพระทัยเดชะพระจิตเจาตรัสวา “ขาแตพระบิดาเจา
ฟาเจาแผนดิน ขาพเจาสรรเสริญพระองค ที่พระองคทรงปดบังเร่ืองเหลาน้ีจากบรรดาผูปรีชาและ
รอบรู แตทรงเปดเผยแกบรรดาผูต่ําตอย ถูกแลว พระบิดาเจาขา พระองคพอพระทัยเชนน้ัน  22e

พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแกขาพเจา ไมมีใครรูวาพระบุตรเปนใครนอกจากพระบิดา และไมมีใครรูวา
พระบิดาเปนใครนอกจากพระบุตรและผูที่พระบุตรทรงเปดเผยใหรู” 
 สิทธิพิเศษของบรรดาศิษย 
 23แลวพระองคทรงหันพระพักตรไปยังบรรดาศิษยตรัสกับเขาโดยเฉพาะ  “นัยนตาของทาน
เปนสุขที่มองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่ทานเห็น  24เราบอกทานทั้งหลายวา ประกาศกและกษัตริยจํานวน

                                         
e สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘แลวพระองคทรงหันพระพักตรไปยังบรรดาศิษยตรัสวา’ ดูขอ 23 
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มากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ทานไดเห็นแตก็ไมไดเห็น   ปรารถนาจะไดฟงสิ่งที่ทานไดฟงแตก็ไมได
ฟง”f 
 บัญญัติเอก 
 25ขณะน้ัน นักกฎหมายคนหน่ึงยืนขึ้นทูลถามเพ่ือจะจับผิดพระองควา “พระอาจารย ขาพเจา
จะตองทําสิ่งใดเพ่ือจะไดชีวิตนิรันดร”  26พระองคตรัสถามเขาวา “ในธรรมบัญญัติมีเขียนไวอยางไร 
ทานอานวาอยางไร”  27เขาทูลตอบวา “ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ 
สุดวิญญาณ สุดกําลัง และสุดสติปญญาของทาน ทานจะตองรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง”  28

พระองคตรัสกับเขาวา “ทานตอบถูกแลว จงทําเชนน้ี แลวจะไดชีวิต” 
 อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี 
 29ชายคนน้ันตองการแสดงวาตนถูกตองgจึงทูลถามพระเยซูเจาวา “แลวใครเลาเปนเพ่ือน
มนุษยของขาพเจา”  30พระเยซูเจาจึงตรัสตอไปวา “ชายคนหน่ึงกําลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไป
ยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปลน พวกโจรปลนทุกสิ่ง ทุบตีเขา  แลวก็จากไป ทิ้งเขาไวอาการสาหัส
เกือบสิ้นชีวิต  31สมณะผูหน่ึงเดินผานมาทางน้ันโดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผานเลยไปอีกฟากหน่ึง  
32ชาวเลวีคนหน่ึงผานมาทางน้ัน  เห็นเขาและเดินผานเลยไปอีกฟากหน่ึงเชนเดียวกัน  33แตชาว
สะมาเรียผูหน่ึงhเดินทางผานมาใกล ๆ เห็นเขาก็รูสึกสงสาร  34จึงเดินเขาไปหา เทนํ้ามันและเหลา
องุนลงบนบาดแผลแลวพันผาให นําเขาขึ้นหลังสัตวของตนพาไปถึงโรงแรมแหงหน่ึงและชวยดูแล
เขา  35วันรุงขึ้นชาวสะมาเรียผูน้ันนําเงินสองเหรียญออกมามอบใหเจาของโรงแรมไวกลาววา “ชวย
ดูแลเขาดวย เงินที่ทานจะจายเกินไปน้ัน ฉันจะคืนใหเม่ือกลับมา”  36ทานคิดวาในสามคนน้ีใครเปน
เพ่ือนมนุษยของคนที่ถูกโจรปลน”  37เขาทูลตอบวา “คนที่แสดงความเมตตาตอเขา” พระเยซูเจาจึง
ตรัสกับเขาวา “ทานจงไปและทําเชนเดียวกันเถิด”  
 มารธาและมารียi 
 38ขณะที่พระเยซูเจาทรงพระดําเนินพรอมกับบรรดาศิษย พระองคเสด็จเขาไปในหมูบาน
แหงหน่ึง สตรีผูหน่ึงช่ือมารธารับเสด็จพระองคที่บาน  39นางมีนองสาวช่ือมารียซ่ึงน่ังอยูแทบพระ
บาทขององคพระผูเปนเจาคอยฟงพระวาจาของพระองค  40มารธากําลังยุงอยูกับการปรนนิบัติรับ
ใชจึงเขามาทูลวา “พระเจาขา พระองคไมสนพระทัยหรือที่นองสาวปลอยดิฉันคนเดียวใหปรนนิบัติ
รับใช ขอพระองคบอกเขาใหมาชวยดิฉันบาง”  41แตองคพระผูเปนเจาตรัสตอบวา “มารธา มารธา 

                                         
f เปาโลเนนขอเท็จจริงที่วาพระเจาไดทรงปดบัง ‘ธรรมล้ําลึก’ ไวเปนเวลายาวนาน (รม 16:25 เชิงอรรถ l ดู 1 ปต 1:11-12) 
g นักกฎหมายคนนี้ตองการแสดงวาตนถูกตองเพราะไดถามพระเยซูเจาในเรื่องที่เขาทราบดีอยูแลว 
h สมณะและชาวเลวีในฐานะผูปฏิบัติธรรมบัญญัติอยางเครงครัด นาจะแสดงความรักตอผูบาดเจ็บ กลับไมแสดง สวนชาว
สะมาเรียคนตางชาติตางศาสนา (ยน 8:48 ดู ลก 9:53 เชิงอรรถ o) นาจะแสดงความเกลียดชังตอชาวยิวที่บาดเจ็บ กลับแสดง
ความเมตตา 
i พี่นองสองคนนี้ยังจะปรากฏอีกในเรื่องการปลุกลาซารัสขึ้นมาจากความตาย (ยน 11:1-44) 
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เธอเปนหวงและวุนวายหลายสิ่งนัก  42สิ่งที่จําเปนมีเพียงสิ่งเดียวjมารียไดเลือกเอาสวนที่ดีที่สุดที่จะ
ไมมีใครเอาไปจากเขาได” 
 บทภาวนาของพระเยซูเจา 

11  1วันหน่ึง พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาอยูในสถานที่แหงหน่ึง เม่ือทรงอธิษฐานจบ
แลว ศิษยคนหน่ึงทูลพระองควา “พระเจาขา โปรดสอนเราใหอธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอหน
สอนศิษยของเขาเถิด”  2พระองคจึงตรัสกับเขาวา “เม่ือทานทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดวาa 
 “ขาแตพระบิดา พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ 
 พระอาณาจักรจงมาถึง 
 3โปรดประทานอาหารประจําวันแกขาพเจาทั้งหลายทุกวันb 
 โปรดประทานอภัยแกขาพเจาทั้งหลายc 
 4เหมือนขาพเจาทั้งหลายใหอภัยแกผูอื่น 
 โปรดชวยขาพเจาทั้งหลายไมใหแพการประจญ” 
 เพือ่นท่ีไมรูจักกาลเทศะ 
 5พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยอีกวา “สมมติวาทานคนหน่ึงมีเพ่ือนและไปพบเพ่ือนน้ันตอน
เที่ยงคืนกลาววา “เพ่ือนเอย ใหฉันขอยืมขนมปงสักสามกอนเถิด  6เพราะเพ่ือนของฉันเพ่ิงเดินทาง
มาถึงบานของฉัน ฉันไมมีอะไรจะใหเขากิน”  7สมมติวาเพ่ือนคนน้ันตอบจากในบานวา “อยา
รบกวนฉันเลย ประตูปดแลว ลูก ๆ กับฉันก็เขานอนแลว ฉันลุกขึ้นใหสิ่งใดทานไมไดหรอก”  8เรา
บอกทานทั้งหลายวา ถาคนน้ันไมลุกขึ้นใหขนมปงเพราะเปนเพ่ือนกัน เขาก็จะลุกขึ้นมาใหสิ่งที่
เพ่ือนตองการเพราะ 
ถูกรบเรา 
 คําอธิษฐานภาวนาท่ีไดผล 
 9เราบอกทานทั้งหลายวา จงขอเถิด แลวทานจะไดรับ จงแสวงหาเถิด แลวทานจะพบ จง
เคาะประตูเถิด แลวเขาจะเปดประตูรับทาน  10เพราะคนที่ขอยอมไดรับ  คนที่แสวงหายอมพบ คน

                                         
j บางคนแปลวา ‘มีนอยสิ่งที่จําเปน ที่จริงแลวมีเพียงสิ่งเดียว’ ถาแปลเชนนี้ พระเยซูเจาไมเพียงแตบอกมารธาวาไมตองเตรียม
อาหารมากสิ่ง (มีนอยสิ่งที่จําเปน) เพราะสิ่งเดียวที่จําเปนไมใชอาหารแตเปนการฟงพระวาจาของพระเจา 

11 a ตามขอเขียนของ มธ บทภาวนา “ขาแตพระบิดา” มีคําออนวอนเจ็ดขอ สวนตามขอเขียนของ ลก มีเพียงหาขอ (ดู มธ 
6:9 เชิงอรรถ d) 
b สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘ขอพระจิตศักด์ิสิทธิ์ของพระองคเสด็จมาเหนือขาพเจาทั้งหลาย และทรงชําระลางขาพเจา
ทั้งหลาย’ ขอความนี้อาจยืมมาจากพิธีกรรมศีลลางบาป 
c “ประทานอภัยแกขาพเจาทั้งหลาย”  ตามตัวอักษร “อภัยบาป” ซึ่ง มธ ใชคําวา ‘หนี้’ หรือ “ความผิด” คําวา “บาป” ของ ลก มี
ลักษณะทางกฎหมายนอยกวา 
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ที่เคาะประตูยอมมีผูเปดประตูให  11ทานที่เปนพอ ถาลูกขอปลา จะใหงูแทนปลาหรือd 12ถาลูกขอไข 
จะใหแมงปองหรือ  13แมแตทานทั้งหลายที่เปนคนช่ัวยังรูจักใหของดี ๆ แกลูก แลวพระบิดาผูสถิต
ในสวรรคจะไมประทานพระจิตเจาeแกผูที่ทูลขอพระองคมากกวาน้ันหรือ” 
 พระเยซูเจาและเบเอลเซบูล 
 14พระเยซูเจากําลังทรงขับไลปศาจซ่ึงทําใหคนเปนใบ เม่ือปศาจออกไปแลว คนใบก็พูดได 
ประชาชนตางประหลาดใจ  15บางคนกลาววา “เขาขับไลปศาจดวยอํานาจของเบเอลเซบูล เจาแหง
ปศาจน่ันเอง”  16บางคนตองการจับผิดพระองค จึงขอใหพระองคทรงแสดงเคร่ืองหมายจากสวรรค  
17พระเยซูเจาทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสวา “อาณาจกัรใดแตกแยกภายใน อาณาจักรน้ันยอม
พินาศ บานเรือนยอมพังทลายทับกัน  18ถาซาตานแตกแยกกันเอง อาณาจักรของมันจะตั้งอยูได
อยางไร  เพราะทานบอกวา เราขับไลปศาจดวยอํานาจของเบเอลเซบูลf  19ถาเราขับไลปศาจดวย
อํานาจของเบเอลเซบูล พวกพองของทานขับไลมันดวยอํานาจของใครเลา พวกพองของทานจะเปน
ผูตัดสินลงโทษทาน  20แตถาเราขับไลปศาจดวยอํานาจgของพระเจา ก็หมายความวาพระอาณาจักร
ของพระเจามาถึงทานแลว  21เม่ือคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝาบานของตน ทรัพยสมบัติของเขาก็
ปลอดภัย  22แตถาผูใดแข็งแรงกวาเขามาโจมตีและเอาชนะเขาได ก็ยอมริบอาวุธที่เขาม่ันใจน้ัน 
และแบงปนขาวของที่ปลนได 
 23”ผูใดไมอยูกับเรา ยอมเปนปฏิปกษกับเรา ใครไมรวบรวมสิ่งตาง ๆ ไวกับเรา ยอมทําใหสิ่ง
เหลาน้ันกระจัดกระจายไป 
 ปศาจกลับมา 
 24”เม่ือปศาจออกไปจากมนุษยแลว มันทองเที่ยวไปในที่แหงแลงเพ่ือหาที่พัก   เม่ือไมพบ
มันจึงคิดวา “ขาจะกลับไปยังบานที่ขาจากมา”  25เม่ือกลับมาถึง มันพบวาบานน้ันปดกวาดตกแตง
ไวเรียบรอย  26มันจึงไปพาปศาจอีกเจ็ดตนที่ช่ัวรายยิ่งกวามันเขามาอาศัยที่น่ัน สภาพสุดทายของ
มนุษยผูน้ันจึงเลวรายกวาเดิม” 
 ผูมีความสุขแทจริง 
 27ขณะที่พระเยซูเจากําลังตรัสอยูน้ัน สตรีผูหน่ึงรองขึ้นในหมูประชาชนวา   “หญิงที่ให
กําเนิดและใหนมเล้ียงทานชางเปนสุขจริง”  28แตพระองคตรัสตอบวา “คนทั้งหลายที่ฟงพระวาจา
ของพระเจาและปฏิบัติตามยอมเปนสุขกวาน้ันอีก” 

                                         
d สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘ถาลูกขออาหาร จะใหกอนหินหรือ’ เปนการทําใหขอความนี้เหมือนกับใน มธ 7:9 
e “พระจิตเจา” แทน ‘สิ่งดี ๆ’ ใน มธ 7:11 พระจิตเจาเปนสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดา ‘สิง่ดี ๆ ทั้งหลาย’ 
f สําเนาโบราณบางฉบับวา “เบเอเซบูล” หรือ “เบเอลเซบูบ” 
g “ดวยอํานาจของพระเจา” แปลตามตัวอักษร ‘ดวยนิ้วพระหัตถของพระเจา’ ดูความหมายของสํานวนใน อพย 8:15 และ สดด 
8:3 เทียบ มธ 12:28 
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 เครื่องหมายของโยนาห 
 29เม่ือประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้น พระเยซูเจาตรัสวา “คนยุคน้ีเปนคนช่ัวราย อยากเห็น
เคร่ืองหมายhแตจะไมมีเคร่ืองหมายใดใหเห็นนอกจากเคร่ืองหมายของประกาศกโยนาหเทาน้ัน  30

โยนาหเปนเคร่ืองหมายสําหรับชาวนีนะเวหฉันใด  บุตรแหงมนุษยก็จะเปนเคร่ืองหมายสําหรับคน
ยุคน้ีฉันน้ันi  31ในวันพิพากษา พระราชินีแหงทิศใตจะทรงลุกขึ้นและทรงกลาวโทษคนยุคน้ี เพราะ
พระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผนดิน เพ่ือฟงพระปรีชาสุขุมของกษัตริยซาโลมอน แตที่น่ี มีผู
ยิ่งใหญกวากษัตริยซาโลมอนอีก  32ในวันพิพากษา ชาวนีนะเวหจะลุกขึ้นและกลาวโทษคนยุคน้ี  
เพราะชาวนีนะเวหไดกลับใจเม่ือไดฟงคําเทศนของประกาศกโยนาห แตที่น่ี มีผูยิ่งใหญกวาโยนาห
อีก 
 การกลาวถึงอุปมาเรื่องตะเกียงอีกครั้งหน่ึง 
 33”ไมมีใครจุดตะเกียงวางไวในที่ลับตาหรือใตถัง แตตั้งไวบนเชิงตะเกียงเพ่ือใหคนที่เขามา
เห็นแสงสวาง  34ประทีปของรางกายคือดวงตาของทาน เม่ือดวงตาเปนปกติดี สรรพางคกายของ
ทานก็ยอมสวางไปดวย แตเม่ือดวงตาของทานเลวราย สรรพางคกายของทานก็ยอมมืดไปดวย  35

ฉะน้ัน จงระวังอยาใหความสวางในทานมืดไป  36ถาสรรพางคกายของทานสวางไสว ไมมีสวนใดมืด 
สรรพางคกายของทานก็จะสวางไสว เหมือนตะเกียงสองสวางทานดวยลําแสงของมัน”j 
 พระเยซูเจาทรงประณามชาวฟาริสีและบรรดาธรรมาจารย 
 37เม่ือพระเยซูเจาตรัสจบแลว ชาวฟาริสีคนหน่ึงทูลเชิญพระองคไปเสวยพระกระยาหารที่
บาน พระองคจึงเสด็จเขาไปประทับที่โตะ  38ชาวฟาริสีคนน้ันประหลาดใจเม่ือเห็นวาพระองคไมได
ทรงลางพระหัตถตามธรรมเนียมกอนเสวยพระกระยาหาร   39องคพระผูเปนเจาตรัสกับเขาวาk 
‘ชาวฟาริสีเอย ทานลางถวยชามดานนอก แตใจของทานเต็มไปดวยของที่ขโมยมาและความช่ัวราย  
40คนโงเอย พระเจาผูทรงสรางภายนอก มิไดทรงสรางภายในดวยหรือ  41ถาจะใหดีแลว จงใหสิ่งที่
อยูภายในเปนทานเถิดlแลวทุกสิ่งก็จะสะอาดสําหรับทาน  42วิบัติจงเกิดแกทาน บรรดาชาวฟาริสี 
ทานถวายหน่ึงในสิบของสะระแหน สมุนไพรและผักทุกชนิด แตละเลยความยุติธรรมและความรัก
ตอพระเจา บทบัญญัติเหลาน้ีจําเปนตองปฏิบตัิโดยไมละเวนบทบัญญัติอื่น ๆ  43วิบัติจงเกิดแกทาน 

                                         
h “เครื่องหมาย” หมายถึงอัศจรรยเพื่อเปนพยานหลักฐานพิสูจนอํานาจของพระเยซูเจา (ดู ยน 2:11 เชิงอรรถ f) 
i ‘เครื่องหมายของโยนาห’ สําหรับ ลก คือการเทศนสอนของประกาศกโยนาหใหชาวนีนะเวหกลับใจ แตสําหรับ มธ เครื่องหมาย
ของโยนาหคือการอยูในทองปลา 3 วัน 3 คืน (ดู มธ 12:39 เชิงอรรถ l) 
j ตัวบทในขอ 35-36 คอนขางจะสับสนในการคัดลอก แตความหมายทั่วไปชัดเจนพอสมควร คือพระเยซูเจาทรงสอนทุกคนวา 
ถาใจของเรา “ปกติดี” คือไมมีอคติเขามาปดบังแลว (เทียบ ยน 3:19-21) ทุกคนก็สามารถเขาใจคําสอนของพระองคได 
k ณ ที่นี้ ลก ใชแหลงขอมูลเดียวกันกับที่ มธ ใช ลก จะกลาวถึงเรื่องนี้อีกใน 20:45-47 แตจะใชแหลงขอมูลจาก มก มธ ไดรวม
แหลงขอมูลทั้งสองนี้เขาไวในคําปราศรัยเดียวกัน (บทที่ 23) ดู ลก 10:1 เชิงอรรถ a; 17:22 เชิงอรรถ g 
l ขอความนี้แปลยาก อาจหมายถึงการใหอาหารที่อยูในจานเปนทาน บางคนแปลวา ‘ตรงขาม จงใหทานจากสิ่งที่ทานมี’ 
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บรรดาชาวฟาริสี ทานชอบน่ังแถวหนาในศาลาธรรม  และชอบใหผูคนคํานับตามลานสาธารณะ  44

วิบัติจงเกิดแกทาน ทานเปนเหมือนหลุมศพที่มองไมเห็น คนจะเดินเหยียบไปโดยไมรู’m 
 45นักกฎหมายคนหน่ึงจึงทูลพระองควา ‘พระอาจารย ทานพูดเชนน้ี ทานก็สบประมาทพวก
เราดวย’  46พระองคตรัสตอบวา ‘ทานนักกฎหมายทั้งหลาย วิบัติจงเกิดแกทานดวย ทานใหผูอื่น
แบกสัมภาระหนักเกินกําลัง แตทานไมยอมแมแตจะใชน้ิวแตะตองสัมภาระน้ัน 
 47‘วิบัติจงเกิดแกทานทั้งหลาย ทานสรางหลุมฝงศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของ
ทานฆา  48จึงแสดงวาทานเห็นดวยกับการกระทําของบรรพบุรุษ  บรรพบุรุษของทานฆาบรรดา
ประกาศกและทานก็สรางnหลุมฝงศพให 
 49‘พระปรีชาญาณของพระเจาoตรัสวา “เราจะสงประกาศกและทูตไปพบเขา เขาจะฆา
ประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคน  50คนรุนน้ีตองรับผิดชอบตอโลหิตของบรรดา
ประกาศกทุกคน โลหิตที่ไดหล่ังตั้งแตสรางโลกเปนตนมา  51นับตั้งแตโลหิตของอาแบลจนถึงโลหิต
ของเศคาริยาหซ่ึงถูกประหารระหวางแทนบูชากับพระวิหาร” ถูกแลว เรากลาวแกทานทั้งหลายวา
คนรุนน้ีจะตองรับผิดชอบตอการกระทําน้ี 
 52วิบัติจงเกิดแกทาน บรรดานักกฎหมาย ทานนํากุญแจไขความรูไป ทานไมเขาไปแลวยัง
ขัดขวางคนที่ตองการจะเขาไปดวย’ 
 53ขณะที่พระองคกําลังเสด็จออกจากที่น่ัน บรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีเร่ิมแสดงตนเปน
ศัตรูpซักถามพระองคถึงเร่ืองตาง ๆ  54วางกับดักพระองคเพ่ือจบัผิดพระวาจา 
 การประกาศพระวาจาอยางกลาหาญ 
 12  1ขณะที่ประชาชนนับพัน ๆ คนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกัน  พระเยซูเจาทรง
เร่ิมตรัสกับบรรดาศิษยaกอนวา ‘จงระวังเช้ือแปงของบรรดาชาวฟาริสี  คือความหนาซ่ือใจคดของ
เขา  2ไมมีสิ่งใดที่ปดบังไวจะไมถูกเปดเผย ไมมีสิ่งใดที่ซอนเรนจะไมมีใครรู  3เพราะฉะน้ัน สิ่งที่
ทานกลาวในที่มืดจะมีผูไดยินในที่แจง สิ่งที่ทานกระซิบที่หูภายในหองจะถูกประกาศบนดาดฟาของ
บาน 
 4‘เรากลาวแกทานที่เปนมิตรของเราวา อยาเกรงกลัวผูที่ฆาไดแตกายและหลังจากน้ันก็ไม
อาจทําอะไรไดอกี  5เราจะช้ีใหทานเห็นวาทานตองเกรงกลัวผูใด จงเกรงกลัวผูที่ฆาแลวยังมีอํานาจ

                                         
m การเหยียบหลุมศพแมโดยไมรูตัว ก็ทําใหผูเหยียบเปนมลทิน (กดว 19:16) 
n นี่เปนการพูดประชด ประชาชนสรางหลุมฝงศพของบรรดาประกาศก โดยหวังที่จะชดเชยบาปของบรรพบุรุษ โดยแทจริงแลว 
เขายังคงมีแนวคิดแบบเดียวกันกับบรรพบุรุษอยูนั่นเอง 
o “พระปรีชาญาณของพระเจา” หมายถึงพระประสงคของพระเจาตามที่พระเยซูเจาทรงอธิบาย 
p ศัตรูของพระเยซูเจาแสดงความเปนอริกับพระองคยิ่งทียิ่งมากขึ้น ลก อธิบายกระบวนการนี้อยางละเอียดมากกวา มก (ลก 
6:11; 11:53-54; 19:48; 20:19-20; 22:2) 

12 a ยังอาจแปลไดอีกวา ‘ตรัสกับบรรดาศิษยวา กอนอื่น จงระวัง…’ 
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โยนทานลงไปในนรกดวย ใชแลว เราบอกทานทั้งหลาย จงเกรงกลัวผูน้ีเถิด  6นกกระจอกหาตัว
ราคาขายสองบาทมิใชหรือ แมกระน้ันไมมีนกสักตัวเดียวที่พระเจาทรงลืม  7ผมทุกเสนบนศีรษะ
ของทานถูกนับไวหมดแลว อยาเกรงกลัวเลย ทานมีคามากกวานกกระจอกจํานวนมาก 
 8เราบอกทานทั้งหลายวาทุกคนที่ยอมรับเราตอหนามนุษย บุตรแหงมนุษยจะยอมรับผูน้ัน
ตอหนาทูตสวรรคของพระเจา  9แตผูที่ปฏิเสธไมยอมรับเราตอหนามนุษย จะถูกปฏิเสธไมยอมรับ
ตอหนาทูตสวรรคของพระเจาดวยเชนเดียวกัน 
 10‘ทุกคนที่กลาวรายตอบุตรแหงมนุษยจะไดรับการอภัย แตผูที่กลาวรายตอพระจิตเจาจะ
ไมไดรับการอภัยเลย 
 11‘เม่ือเขาจะนําทานไปยังศาลาธรรมตอหนาผูปกครองและผูทรงอํานาจ ทานทั้งหลายอยา
วิตกกังวลวาจะหาเหตุผลปองกันตัวอยางไรหรือจะพูดอะไร  12เพราะพระจิตเจาจะทรงสอนทานใน
เวลาน้ันวาจะตองพูดอะไร’ 
 การสะสมทรัพยสมบัติ 
 13ประชาชนคนหน่ึงทูลพระเยซูเจาวา ‘พระอาจารย โปรดบอกพ่ีชายขาพเจาใหแบงมรดกให
ขาพเจาเถิด’  14พระองคจึงตรัสกับเขาวา ‘มนุษยเอย ใครตั้งเราเปนผูพิพากษาหรือเปนผูแบงมรดก
ของทาน  15แลวพระองคตรัสกับคนเหลาน้ันวา ‘จงระวังและรักษาตัวไวใหพนจากความโลภทุกชนิด 
เพราะชีวิตของคนเราไมขึ้นกับทรัพยสมบัติของเขา แมวาเขาจะม่ังมีมากเพียงใดก็ตาม’ 
 16พระองคยังตรัสอุปมาเร่ืองหน่ึงใหเขาทั้งหลายฟงอีกวา ‘เศรษฐีคนหน่ึงมีที่ดินที่เกิดผลดี
อยางมาก  17เขาจึงคิดวา “ฉันจะทําอยางไรดี ฉันไมมีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน”  18เขาคิดอีกวา 
“ฉันจะทําอยางน้ี จะร้ือยุงฉางเกาแลวสรางใหมใหใหญโตกวาเดิม จะไดเก็บขาวและสมบัติทั้งหมด
ไว  19แลวฉันจะพูดกับตนเองวา “ดีแลว เจามีทรัพยสมบัติมากมายเก็บไวใชไดหลายป จงพักผอน 
กินดื่มและสนุกสนานเถิด”  20แตพระเจาตรัสกับเขาวา “คนโงเอย คืนน้ี เขาจะเรียกเอาชีวิตเจาไป 
แลวสิ่งที่เจาไดเตรียมไวจะเปนของใครเลา  21คนที่สะสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตนเองแตไมเปนคน
ม่ังมีสําหรับพระเจา ก็จะเปนเชนน้ี” 
 ความวางใจในพระเจา 
 22พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา ‘เราบอกทานทั้งหลายวา อยากังวลถึงชีวิตของทานวา
จะกินอะไร อยากังวลถึงรางกายของทานวาจะนุงหมอะไร  23ชีวิตbยอมสําคัญกวาอาหาร และ
รางกายยอมสําคัญกวาเคร่ืองนุงหม  24จงสังเกตดูนกกาเถิด นกกามิไดหวาน มิไดเก็บเกี่ยว ไมมี
โรงนา ไมมียุงฉาง แตพระเจาทรงเล้ียงมัน  ทานทั้งหลายมีคามากกวานกสักเพียงใด  25ทานใดบาง
ที่กังวลแลวตออายุของตนใหยาวออกไปอีกสักหน่ึงวันได  26ดังน้ัน ถาสิ่งเล็กนอยเชนน้ียังอยูเหนือ
อํานาจของทานแลว ทานจะกังวลถงึเร่ืองอื่น ๆ ทําไมเลา  27จงสังเกตดูดอกไมในทุงนาเถิด ดอกไม

                                         
b “ชีวิต” แปลตามตัวอักษรวา ‘วิญญาณ’ ซึ่งในพระคัมภีรหมายถึง “ตัวบุคคล” เชนเดียวกับขอ 19 
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ไมปนดายหรือทอผาcแตเราบอกทานทั้งหลายวากษัตริยซาโลมอนเม่ือทรงเคร่ืองอยางหรูหราก็ยัง
ไมงดงามเทาดอกไมน้ีดอกหน่ึง  28แมแตหญาในทุงนาซ่ึงมีชีวิตอยูวันน้ีรุงขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ 
พระองคยังทรงตกแตงเชนน้ี พระองคจะไมสนพระทัยทานมากกวาน้ีน้ันหรือ ทานชางมีความเช่ือ
นอยจริง  29ทานอยากังวลใจแสวงหาวาจะกินอะไรหรือจะดื่มอะไร  30สิ่งเหลาน้ีชนชาติอื่น ๆ ในโลก
เทาน้ันที่แสวงหา พระบิดาของทานทรงทราบดีวาทานตองการสิ่งเหลาน้ี  31ฉะน้ัน จงแสวงหาพระ
อาณาจักรของพระองคเถิด แลวพระองคจะทรงเพ่ิมเติมทุกสิ่งให 
 32‘ฝูงแกะนอย ๆ เอย อยากลัวเลย’ เพราะพระบิดาของทานพอพระทัยจะประทานพระ
อาณาจักรใหแกทาน 
 การใหทานd 
 33‘จงขายทรัพยสินของทานและใหทาน จงหาถุงเงินที่ไมมีวันชํารุด จงหาทรัพยสมบัติทีไ่มมี
วันหมดสิ้นในสวรรค ที่น่ันขโมยเขาไมถึงและแมลงขมวนไมทําลาย  34เพราะทรัพยสมบัติของทาน
อยูที่ใด ใจของทานก็จะอยูที่น่ันดวย 
 การเตรียมพรอมเม่ือนายกลับมา 
 35‘ทานทั้งหลายจงคาดสะเอวeและจุดตะเกียงเตรียมพรอมไว  36จงเปนเสมือนผูรับใชที่กําลัง
คอยนายกลับจากงานสมรส เม่ือนายมาและเคาะประตูจะไดเปดรับ  37ผูรับใชเหลาน้ันเปนสุข ถา
นายกลับมาพบเขากําลังตื่นเฝาอยู เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา นายจะคาดสะเอวพาผูรับ
ใชเหลาน้ันไปน่ังโตะและจะรับใชเขาดวย   38ไมวานายจะมาเวลาสองยามหรือสามยาม ถาพบผูรับ
ใชกําลังทําเชนน้ี ผูรับใชเหลาน้ันก็เปนสุข  39พึงรูไวเถิด ถาเจาของบานรูวาขโมยจะมาเวลาใด เขา
คงไมปลอยใหขโมยงัดแงะบานของตน  40ทานทั้งหลายจงเตรียมพรอมไว เพราะบุตรแหงมนุษยจะ
เสด็จมาในเวลาที่ทานมิไดคาดหมาย’ 
 41เปโตรทูลวา ‘ขาแตพระเจา พระองคตรัสอุปมาน้ีสําหรับพวกเราหรือสําหรับทุกคน’  42องค
พระผูเปนเจาตรัสวา ‘ใครเลาเปนผูจัดการที่ซ่ือสัตยและรอบคอบfซ่ึงนายจะแตงตั้งใหดูแลผูรับใชอื่น 
ๆ เพ่ือปนสวนอาหารใหตามเวลาที่กําหนด  43ผูรับใชคนน้ันเปนสุข ถานายกลับมาพบเขากําลังทํา
ดังน้ี  44เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา นายจะแตงตั้งเขาใหดูแลทรัพยสินทั้งหมดของตน  45

แตถาผูรับใชคนน้ันคิดวา “นายจะมาชา” และเร่ิมตบตีผูรับใชทั้งชายและหญิง กินดื่มจนเมามาย  46

                                         
c สําเนาโบราณบางฉบับวา “ดอกไมไมทํางาน หรือปนดาย” เทียบ มธ 6:28 
d ลก เนนเปนพิเศษคําสอนที่วาความมั่งค่ังเปนอันตรายและควรเอาทรัพยสินมาทําทาน (ดู 3:11; 6:30; 7:5; 11:41; 12:33-34; 
14:13-14; 16:9; 18:22; 19:8; กจ 9:36; 10:2,4,31) 
e ‘คาดสะเอว’ มิไดหมายความวาเอาผาหรือเข็มขัดมาคาดเสื้อผาอื่นที่สวมอยูเปนการเพิ่มเติม แตหมายถึงการถกเสื้อยาวที่สวม
อยูใหสั้นเขาและรัดเข็มขัดใหแนนเพื่อทํางานไดอยางสะดวกขึ้น 
f “ผูจัดการ” หมายถึงผูรับใชที่มีอํานาจเหนือผูรับใชคนอื่น ดังนั้น พระเยซูเจากลาวถึงบรรดาอัครสาวก (‘พวกเรา’ ในคําถาม
ของเปโตร) 
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นายของผูรับใชคนน้ันจะกลับมาในวันที่เขามิไดคาดหมาย ในเวลาที่เขาไมรู นายจะแยกเขาออก ให
ไปอยูกับพวกคนที่ไมซ่ือสัตย 
 47‘ผูรับใชที่รูใจนายของตน แตไมเตรียมพรอมและไมทําตามใจนาย จะตองถูกเฆี่ยนมาก  48

แตผูรับใชที่ไมรูใจนาย แมทําสิ่งที่ควรจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนนอย ผูใดไดรับฝากไวมาก ผูน้ันก็
จะถูกทวงกลับไปมากดวย 
 พระเยซูเจาตรัสถึงการรับทรมาน 
 49‘เรามาเพ่ือจุดไฟgในโลก เราปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหโลกน้ีลุกเปนไฟ  50เรามีการลางที่
จะตองรับ และเราเปนทุกขกังวลใจอยางมากจนกวาการลางน้ีจะสําเร็จ  
 พระเยซูเจาทรงเปนสาเหตุของความขัดแยง 
 51‘ทานคิดวาเรามาเพ่ือนําสันติภาพมาสูโลกหรือ มิได เราบอกทานทั้งหลายวา  เรานําความ
แตกแยกมาตางหาก  52ตั้งแตน้ีไป คนหาคนในบานหน่ึงจะแตกแยกกัน  คนสามคนจะแตกแยกกับ
คนสองคน และคนสองคนจะแตกแยกกับคนสามคน  53บิดาจะแตกแยกกับบุตรชาย และบุตรชาย
จะแตกแยกกับบิดา มารดาจะแตกแยกกับบ ุตรหญิง และบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดา มารดาของ
สามีจะแตกแยกกับบุตรสะใภ  และบุตรสะใภจะแตกแยกกับมารดาของสามี’ 
 การอานเครื่องหมายของกาลเวลาh 
 54พระเยซูเจาตรัสกับประชาชนวา ‘เม่ือทานเห็นเมฆกอตัวขึ้นทางทิศตะวันตก   ทานก็กลาว
ไดทันทีวาฝนจะตก และก็เปนเชนน้ัน  55เม่ือลมทิศใตพัดมา ทานก็กลาววาอากาศจะรอน และก็
เปนเชนน้ัน  56คนหนาซ่ือใจคดเอย ทานรูจักวินิจฉัยลักษณะดินฟาอากาศ แลวทําไมจึงไมวินิจฉัย
เวลาปจจุบันน้ีเลา 
 57‘ทําไมทานจึงไมตัดสินดวยตนเองวาสิ่งใดถูกตองเลา  58ขณะที่ทานกําลังไปศาลกับคูความ
ของทาน จงพยายามตกลงกันเสียระหวางทาง เพ่ือมิใหคูความของทานลากทานไปตอหนาผู
พิพากษาและผูพิพากษาจะมอบทานใหแกผูคุม และผูคุมจะขังทานไวในคุก  59เราบอกทานวา ทาน
จะออกจากคุกไมไดจนกวาทานจะชําระหน้ีจนถึงเศษสตางคiสุดทาย’ 

                                         
g “ไฟ” เปนสัญลักษณ มีความหมายไดหลายอยางตามบริบทที่ใช อาจจะหมายถึงพระจิตเจา หรือไฟซึ่งจะชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ 
เมื่อพระเจาเสด็จมาพิพากษา การสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเปรียบไดกับไฟที่ชําระใหบริสุทธิ์นี้ ในขอ 50 พระเยซูเจาทรง
กลาวถึง “การลาง” ซึ่งหมายถึงพระทรมานที่จะทรงรับ ทําใหคิดวา “ไฟ” ในที่นี้หมายถึงพระทรมานดวย แตขอ 51-53 ทําให
เขาใจวา “ไฟ” หมายถึงความขัดแยงที่ผูติดตามพระเยซูเจาจะตองเผชิญ 
h ยุคพระเมสสิยาหไดมาถึงแลว ถึงเวลาแลวที่จะตองรับรูความจริงขอนี้ เพราะการพิพากษาอยูใกลแลว (ขอ 57-59) 
i “เศษสตางค” คําภาษากรีก ‘lepton’ หมายถึงเหรียญที่มีคานอยมาก  ใน มธ 5:25-26 บริบทของขอความนี้คือคําสอนวาเรา
ตองคืนดีกับพี่นองในหมูคณะ สวนใน ลก ขอความนี้เปนการเตือนใหตัดสินใจ เพราะการพิพากษาของพระเจาใกลจะมาถึงแลว 
เราจึงตองจัดการอยางเรงดวน 

มธ 16:2-3 
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 เหตุการณท่ีชวนใหกลับใจ 
 13  1ในเวลาน้ัน คนบางคนเขามาทูลพระเยซูเจาถึงเร่ืองชาวกาลิลีซ่ึงถูกปลาตสั่งประหาร
ชีวิตในขณะที่เขากําลังถวายเคร่ืองบูชาaพระองคจึงตรัสตอบเขาวา  2‘ทานคิดวาชาวกาลิลีเหลาน้ี
เปนคนบาปมากกวาชาวกาลิลีทุกคนหรือ จึงตองถูกฆาเชนน้ี  3มิได เราบอกทานทั้งหลายวาถา
ทานไมกลับใจเปล่ียนชีวิต ทุกทานจะพินาศไปเชนกัน  4แลวคนสิบแปดคนที่ถูกหอสิโลอัมพังทับ
เสียชีวิตเลา ทานคิดวาคนเหลาน้ันมีความผิดมากกวาคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยูในกรุงเยรูซาเล็มหรือ  
5มิได  เราบอกทานทั้งหลายวาถาทานไมกลับใจเปล่ียนชีวิต ทุกทานจะพินาศไปเชนเดียวกัน’ 
 อุปมาเรื่องตนมะเด่ือเทศไรผลb 
 6พระเยซูเจาตรัสเปนอุปมาเร่ืองน้ีวา ‘ชายผูหน่ึงปลูกตนมะเดื่อเทศตนหน่ึงในสวนองุนของ
ตน เขามามองหาผลที่ตนน้ัน แตไมพบ  7จึงพูดแกคนสวนวา “ดูซิ  สามปแลวcที่ฉันมองหาผลจาก
มะเดื่อเทศตนน้ีแตไมพบ จงโคนมันเสียเถิด เสยีที่เปลา ๆ”  8แตคนสวนตอบวา “นายครับ ปลอย
มันไวปน้ีอีกสักปหน่ึงเถิด ผมจะพรวนดินรอบตน  ใสปุย  9ดูซิวาปหนามันจะออกผลหรือไม ถาไม
ออกผล ทานจะโคนทิ้งเสียก็ได”’ 
 พระเยซูเจาทรงรักษาสตรีพิการในวันสับบาโต 
 10ขณะน้ัน พระเยซูเจาทรงสั่งสอนอยูในศาลาธรรมแหงหน่ึงในวันสับบาโต  11สตรีคนหน่ึง
ถูกปศาจสิง เจ็บปวยมาสิบแปดปแลว หลังคอม ยืดตัวตรงไมไดเลยd  12เม่ือพระเยซูเจา
ทอดพระเนตรเห็น จึงทรงเรียกนางเขามาและตรัสวา ‘หญิงเอย เธอพนจากความพิการของเธอแลว’  
13พระองคทรงปกพระหัตถเหนือนาง ทันใดน้ัน นางก็ยดืตัวตรงและถวายพระเกียรติแดพระเจา 
 14แตหัวหนาศาลาธรรมรูสึกขัดเคืองที่พระเยซูเจาทรงรักษาโรคในวันสับบาโตe จึงกลาวแก
ประชาชนวา ‘วันที่ทํางานไดมีถึงหกวัน จงมารับการรักษาโรคในวันเหลาน้ันเถิด อยามาในวันสับ
บาโตเลย’  15องคพระผูเปนเจาจึงตรัสตอบวา ‘เจาคนหนาซ่ือใจคด เจาแตละคนมิไดแกโคหรือลา
จากรางหญา พาไปกินนํ้าในวันสับบาโตดอกหรือ  16หญิงผูน้ีเปนบุตรหญิงของอับราฮัม ซ่ึงซาตาน
ลามไวเปนเวลาสิบแปดปแลว ไมสมควรที่จะถูกแกจากพันธนาการน้ีในวันสับบาโตดวยหรือ’  17เม่ือ

                                         
13 a เราไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรเก่ียวกับเหตุการณนี้หรือเหตุการณที่กลาวถึงในขอ 4 แตความหมายของเหตุการณทั้ง
สองนี้ชัดเจน บาปไมใชเหตุผลโดยตรงของเหตุรายตาง ๆ (เทียบ ยน 9:3) แตเหตุรายเชนนี้เปนโอกาสที่พระเจาทรงใชเพื่อ
เตือนมนุษยใหกลับใจ 
b เหตุการณเรื่องตนมะเด่ือเทศถูกสาปใหเหี่ยวเฉาใน มก 11:20-25 อาจทําใหเราคิดวาพระเยซูเจาทรงเครงครัด แต ลก ใช
อุปมาเรื่องนี้เพื่อแสดงความเพียรอดทนของพระองคมากกวา 
c “สามปแลว” บางคนคิดวา วลีนี้เปนการกลาวพาดพิงถึงระยะเวลาที่พระเยซูเจาทรงเทศนาสั่งสอนตามที่เราทราบจากพระวร
สารของยอหน 
d หรือ ‘ไมสามารถตั้งศีรษะใหตรงได’ 
e หัวหนาศาลาธรรมคิดวาการรักษาโรคเปน ‘งาน’ ที่ตองหามในวันสับบาโตตามธรรมบัญญัติ 
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พระองคตรัสดังน้ีแลว  ผูตอตานทุกคนของพระองครูสึกอับอาย ขณะที่ประชาชนตางช่ืนชมยินดี
เม่ือเห็นการอัศจรรยทั้งหลายที่พระองคทรงกระทํา 
 อุปมาเรื่องเมล็ดมัสตารด 

 18พระเยซูเจาตรัสตอไปวา ‘พระอาณาจักรของพระเจาเหมือนกับสิ่งใด เราจะเปรียบพระ
อาณาจักรกับสิ่งใด  19พระอาณาจักรก็เหมือนกับเมล็ดมัสตารดซ่ึงชายคนหน่ึงทิ้งไวในสวนของตน 
มันเติบโตขึ้นและกลายเปนตนไม จนกระทั่งบรรดานกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได’ 
 อุปมาเรื่องเชื้อแปง 

20พระองคยังตรัสอีกวา ‘เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจากับสิ่งใด  21พระอาณาจักรก็
เหมือนกับเช้ือแปงที่หญิงคนหน่ึงนํามาเคลาผสมกับแปงสามถัง จนแปงฟูขึ้นทั้งหมด’ 
 ประตูแคบ ชาวยิวปฏิเสธไมยอมรับพระเยซูเจา  คนตางศาสนาfไดรับเรียก 

22พระเยซูเจาเสด็จผานเมืองและหมูบาน ทรงสั่งสอนประชาชนและทรงเดินทางมุงไปกรุง
เยรูซาเล็ม  23คนคนหน่ึงทูลถามพระองควา ‘พระเจาขา มีคนนอยคนใชไหมที่รอดพนได’ พระองค
ตรัสกับเขาทั้งหลายวา  24‘จงพยายามเขาทางประตูแคบ  เพราะเราบอกทานทั้งหลายวาหลายคน
พยายามจะเขาไป แตจะเขาไมได 

25‘เม่ือเจาของบานจะลุกขึ้นเพ่ือปดประตู ทานจะยืนอยูขางนอก เคาะประตูพูดวา “พระเจา
ขา เปดประตูใหพวกเราดวย” แตเขาจะตอบวา “เราไมรูวาพวกเจามาจากที่ใด”  26แลวทานก็จะพูด
วา “พวกเราไดกินไดดื่มอยูกับทาน ทานไดสอนในลานสาธารณะของเรา”  27แตเจาของบานจะตอบ
วา “เราไมรูวาพวกเจามาจากที่ใดไปใหพนจากเราเถิด เจาทั้งหลายที่กระทําการช่ัวชา” 

28‘เวลาน้ัน ทานทั้งหลายจะรํ่าไหครํ่าครวญและขบฟนดวยความขุนเคืองเม่ือแลเห็นอับราฮัม 
อิสอัคและยาโคบกับบรรดาประกาศกในพระอาณาจักรของพระเจา แตทานทั้งหลายกลับถูกไล
ออกไปขางนอก  29จะมีคนจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต มาน่ังรวมโตะใน
พระอาณาจักรของพระเจา 

30‘ดังน้ัน พวกที่เปนกลุมสุดทายจะกลับกลายเปนกลุมแรก และพวกที่เปนกลุมแรกจะกลับ
กลายเปนกลุมสุดทาย’ 

                                         
f แหลงขอมูลที่ ลก ใชในที่นี้ ไดรวบรวมพระวาจาของพระเยซูเจาไวดวยกันแลว แต มธ ไดแยกพระวาจาเหลานี้กระจายไวใน
สวนตาง ๆ ของพระวรสาร (ดู 9:51 เชิงอรรถ l) ความคิดหลักของพระวาจากลุมนี้ที่ ลก ยังรักษาไว ดูเหมือนจะเปนการที่
อิสราเอลไมยอมเช่ือในพระคริสตเจา แตคนตางศาสนาถูกเรียกมารับความรอดพน ความสัมพันธทางสายโลหิตกับพระเยซูเจา
ไมสามารถชวยชาวอิสราเอลใหพนจากโทษที่ความประพฤติของเขาสมควรจะไดรับ (ขอ 25-27; เทียบ 3:7-9// ยน 8:33ฯ) ชาว
อิสราเอลมีโอกาสนอยมากที่จะพบหนทางไปสูความรอดพน (ขอ 23-24) จนวาผูที่เปนพวกแรกจะตองเปนพวกสุดทาย (ขอ 30 
เทียบ มธ 20:16) และจะเห็นคนตางศาสนาเขามานั่งในงานเลี้ยงฉลองของพระเมสสิยาหแทนที่พวกเขา (ขอ 28-29) 
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 กษัตริยเฮโรดเจาเลห 

31เวลาน้ัน ชาวฟาริสีบางคนเขามาทูลพระเยซูเจาวา ‘ทานจงเดินทางออกไปจากที่น่ีเถิด 
เพราะกษัตริยเฮโรดgตองการจะฆาทาน’  32พระองคตรัสตอบวา ‘จงไปบอกเจาสุนัขจิ้งจอกตัวน้ันวา
เราขับไลปศาจและรักษาโรค วันที่สามhเราจะบรรลุถึงเปาหมายI  33แตวันน้ี พรุงน้ี และมะรืนน้ี เรา
จะตองเดินทางตอไป เพราะประกาศกจะตายนอกกรุงเยรูซาเล็มไมไดj 
 คําตักเตือนตอกรุงเยรูซาเล็ม 

34‘เยรูซาเล็มเอย เยรูซาเล็ม เจาฆาประกาศก เอาหินทุมผูที่พระเจาทรงสงมาหาเจา กี่คร้ังกี่
หนแลวที่เราตองการรวบรวมบุตรของเจาเหมือนดังแมไกรวบรวมลูกไวใตปก แตเจาไมตองการ  35

บัดน้ี บานของทานทั้งหลายจะตองถูกทิ้งราง เราบอกทานทั้งหลายวา ทานจะไมเห็นเราอีกจนถึง
เวลาที่ทานจะกลาววา 

“ขอถวายพระพรแดผูที่มาในพระนามขององคพระผูเปนเจา” 
 พระเยซูเจาทรงรักษาคนเปนโรคบวมในวันสับบาโต 

14  1วันสับบาโตวันหน่ึง พระเยซูเจาเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บานของหัวหนาชาวฟาริ
สีผูหน่ึง ผูที่อยูที่น่ันตางจองมองพระองค  2ขณะน้ันชายคนหน่ึงเปนโรคบวมกําลังอยูเฉพาะพระ
พักตร  3พระเยซูเจาจึงตรัสถามบรรดานักกฎหมายและชาวฟาริสีวา ‘อนุญาตใหรักษาโรคในวันสับ
บาโตหรือไม  4แตคนเหลาน้ันน่ิงเงียบ   พระองคจึงทรงสัมผัสผูปวย ทรงรักษาเขา แลวใหกลับไป  
5พระองคตรัสกับคนเหลาน้ันอีกวา ‘ถาผูใดมีบุตรaหรือมีโคตกลงไปในบอ จะไมรีบฉุดขึ้นมาทันทีแม
เปนวันสับบาโตหรือ’  6แตคนเหลาน้ันตอบคําถามน้ีไมได 
 การเลือกท่ีน่ังในงานเล้ียง 

7พระเยซูเจาทรงสังเกตเห็นผูรับเชิญตางเลือกที่น่ังที่มีเกียรต ิจึงตรัสเปนอุปมากับเขาวา  
8‘เม่ือมีใครเชิญทานไปในงานมงคลสมรส อยาไปน่ังในที่ที่มีเกียรติ เพราะถามีคนสําคัญกวาทาน
ไดรับเชิญมาดวย  9เจาภาพที่เชิญทานและเชิญเขาจะมาบอกทานวา “จงใหที่น่ังแกผูน้ีเถิด” แลว
ทานจะตองอับอายไปน่ังที่สุดทาย  10แตเม่ือทานไดรับเชิญ จงไปน่ังในที่สุดทายเถิด เพ่ือเจาภาพที่
                                         
g หมายถึงกษัตริยเฮโรด อันทิปาส (ดู 3:1 เชิงอรรถ c) ถากษัตริยเฮโรดไดขูที่จะกําจัดพระเยซูเจาจริง ๆ ก็สมควรจะไดรับ
สมญาวา ‘สุนัขจิ้งจอก’ ซึ่งหมายถึงความเจาเลหปลิ้นปลอน 
h สํานวนนี้ หมายถึงชวงเวลาสั้น ๆ 
I ประโยคนี้มีความหมายหลายอยาง หมายถึง การสิ้นพระชนมและการบรรลุถึงความสมบูรณของพระองค พระเยซูเจาทรง 
“บรรลุถึงความสมบูรณ” อาศัยการรับทรมานและการสิ้นพระชนม (ฮบ 2:10; 5:9 เทียบ ยน 19:30) 
j พระวาจาประโยคนี้นาจะมีความหมายวา ‘งานของเราใกลจะสิ้นสุดแลว แตยังไมเสร็จทีเดียว เรายังตองขับไลปศาจและรักษา
โรคตอไป ขณะที่กําลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเปนที่ที่เราตองจบชีวิต’ ดู 2:38 เชิงอรรถ o ในทํานองเดียวกัน ใน ยน 7:30; 
8:20 (เทียบ 8:59; 10:39; 11:54) ศัตรูของพระเยซูเจาไมมีอํานาจใด ๆ เหนือพระองคตราบที่ ‘เวลาของพระองคยังมาไมถึง’ 

14 a ‘บุตร’ บางฉบับวา ‘ลา’ 
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เชิญทานจะมาบอกทานวา “เพ่ือนเอย จงไปน่ังในที่ที่ดีกวาน้ีเถิด” แลวทานจะไดรับเกียรติตอหนาผู
รวมโตะทั้งหลาย  11เพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดใหต่ําลง แตทุกคนที่ถอมตนลงจะไดรับการยก
ยองใหสูงขึ้น’  
 การเลือกเชิญแขก 

12พระองคตรัสกับผูที่เชิญพระองควา ‘เม่ือทานจัดเล้ียงอาหารกลางวันหรืออาหารคํ่า อยา
เชิญมิตรสหาย พ่ีนองหรือเพ่ือนบานที่ม่ังมี เพราะเขาจะเชิญทานและทานจะไดรับการตอบแทน  13

แตเม่ือทานจัดงานเล้ียง จงเชิญคนยากจน คนพิการ คนงอย  คนตาบอด  14แลวทานจะเปนสุข 
เพราะคนเหลาน้ันไมมีสิ่งใดตอบแทนทานได ทานจะไดรับการตอบแทนจากพระเจาเม่ือผูชอบธรรม
กลับคืนชีวิต 
 ขออางของแขกรับเชิญ 

15ผูรวมโตะคนหน่ึงไดยินเชนน้ีจึงทูลพระองควา ‘ผูที่กินอาหารในพระอาณาจักรของพระเจา
ยอมเปนสุข’  16พระองคตรัสกับเขาวา ‘ชายผูหน่ึงจัดงานเล้ียงใหญและเชิญคนเปนจํานวนมาก  17

เม่ือถึงเวลางาน เขาสงผูรับใชไปบอกผูรับเชิญทั้งหลายวา “เชิญมาเถิด ทุกอยางพรอมแลว”  18แต
ทุกคนตางขอตัว คนแรกพูดวา “ขาพเจาไดซ้ือที่นาไวแปลงหน่ึง จําเปนตองไปดู จึงขออภัยที่มา
งานเล้ียงไมได”  19อีกคนหน่ึงพูดวา ‘ขาพเจาซ้ือโคไวหาคู กําลังจะไปทดลองใชงาน จึงขออภัยที่มา
งานเล้ียงไมได”  20อีกคนหน่ึงพูดวา “ขาพเจาเพ่ิงแตงงาน จึงมาไมได” 

21‘ผูรับใชกลับมารายงานทุกอยางแกนายของตน นายโกรธมาก พูดกับผูรับใชวา “จงรีบ
ออกไปตามลานสาธารณะและตามถนนในเมือง จงพาคนยากจน คนพิการ  คนตาบอดและคนงอย
เขามาที่น่ีเถิด”b  22ผูรับใชกลับมาบอกนายวา “นายขอรับ  ขาพเจากระทําตามคําสั่งของทานแลว  
แตยังมีที่วางอีก”  23นายจึงบอกผูรับใชวา “จงออกไปตามทางเดินและตามร้ัวcตนไม  เรงเราผูคนให
เขามาเพ่ือทําใหคนเต็มบานของเรา  24เราบอกทานทั้งหลายวา ไมมีผูที่ไดรับเชิญคนใดจะไดล้ิมรส
อาหารของเรา” 

                                         
b ในเอกสารที่พบไดที่คุมราน คนอัมพาต คนตาบอด และคนพิการจะถูกคัดออกไมใหเขารวมสงครามในวาระสุดทาย พวกนี้จึง
ไมมีโอกาสเขารวมงานเลี้ยงฉลองที่จะตามมาดวย 
c ในขอ 21 กลาวถึง “ลานสาธารณะและถนนในเมือง” สวนขอ 23 กลาวถึง “ทางเดินและรั้วตนไม” นอกเมือง เรื่องนี้จึงนาจะ
หมายถึงบุคคลสองกลุม คือชาวอิสราเอลที่ยากจนและมีมลทินพวกหนึ่ง และบรรดาคนตางศาสนาอีกพวกหนึ่ง ‘การเรงเรา’ ให
คนดอยโอกาสเหลานี้เขามาในงานเลี้ยง ตองการแสดงเพียงวาพระหรรษทานสามารถชวยเหลือแมแตผูที่ไมเตรียมพรอม ไม
หมายความวาพระหรรษทานฝาฝนอิสรภาพของมโนธรรม แตในประวัติศาสตรเคยมีผูเขาใจความหมายของขอความนี้ผิดไป
และบังคับคนตางศาสนาใหกลับใจ 
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 การสละทุกส่ิงซึ่งเปนท่ีรัก 

25ประชาชนจํานวนมากกําลังเดินไปกับพระเยซูเจา พระองคทรงหันพระพักตรมาตรัสกับเขา
ทั้งหลายวา  26‘ถาผูใดติดตามเราโดยไมรักเรามากกวาdบิดามารดา  ภรรยาe บุตร พ่ีนองชายหญิง 
และแมกระทั่งชีวิตของตนเอง ผูน้ันเปนศิษยของเราไมได  27ผูใดไมแบกกางเขนของตนและติดตาม
เรา ผูน้ันเปนศิษยของเราไมไดเชนเดียวกัน 
 การสละทรัพยสมบัติ 

28‘ทานที่ตองการสรางหอคอย จะไมคํานวณคาใชจายกอนหรือวามีเงินพอสรางใหเสร็จ
หรือไม  29มิฉะน้ันเม่ือวางรากฐานไปแลว แตสรางไมสําเร็จ ทุกคนที่เห็นจะหัวเราะเยาะเขา พูดวา  
30“คนน้ีเร่ิมกอสราง แตทําใหสําเร็จไมได”  31หรือกษัตริยที่ทรงยกทัพไปทําสงครามกับกษัตริยอีก
องคหน่ึง จะไมทรงคํานวณกอนหรือวา ถาใชกําลังพลหน่ึงหม่ืนคน จะเผชิญกับศัตรูที่มีกําลังพล
สองหม่ืนคนไดหรือไม  32ถาไมได  ขณะที่อีกฝายหน่ึงยังอยูหางไกล พระองคจะไดทรงสงทูตไป
เจรจาขอสันติภาพ  33ดังน้ัน ทุกทานที่ไมยอมสละทุกสิ่งที่ตนมีอยูfก็เปนศิษยของเราไมได 
 เกลือจืด 

34‘เกลือเปนสิ่งดี แตถาเกลือจืดไปแลว จะเอาสิ่งใดมาทําใหเค็มไดเลา  35เกลือน้ันยอมไมมี
ประโยชนทั้งสําหรับดินและสําหรับเปนปุย มีแตจะถูกโยนทิ้งเทาน้ัน ใครมีหูสําหรับฟง ก็จงฟงเถิด’ 
 เรื่องอุปมาสามเรื่องแสดงพระเมตตากรุณาของพระเจา 

15  1บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเขามาใกลเพ่ือฟงพระเยซูเจา  2ชาวฟาริสีและธรรมา
จารยตางบนวา ‘คนน้ีตอนรับคนบาปและกินอาหารรวมกับเขา’  3พระองคจึงตรัสเร่ืองอุปมาน้ีใหเขา
ฟง 
 เรื่องแกะท่ีพลัดหลง 

4‘ทานใดที่มีแกะหน่ึงรอยตัว ตัวหน่ึงพลัดหลง จะไมละแกะเกาสิบเกาตัวไวในถิ่นทุรกันดาร 
ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงจนพบหรือ  5เม่ือพบแลว เขาจะยกมันใสบาดวยความยินดี  6กลับ
บาน เรียกมิตรสหายและเพ่ือนบานมา พูดวา “จงรวมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่พลัดหลงน้ัน
แลว”  7เราบอกทานทั้งหลายวาในสวรรคจะมีความยินดีเชนน้ีเพราะคนบาปคนหน่ึงกลับใจมากกวา
ความยินดีเพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนที่ไมตองการกลับใจใหม” 

                                         
d “รักเรามากกวา” ตามตัวอักษร “เกลียด” เปนสํานวนภาษาฮีบรู พระเยซูเจาทรงเรียกรองการตัดใจเสียสละ มิใชความเกลียดชัง 
(เทียบ 9:57-62) 
e ‘ภรรยา’ มีเฉพาะใน ลก เทานั้น แสดงวา ลก ตองการเชิญชวนใหคริสตชนบําเพ็ญตบะโดยถือโสดดวย (เทียบ 1 คร 7) ดู ลก 
18:29 อีกดวย 
f พระวาจานี้เปนเงื่อนไขสําหรับศิษยทุกคน ลก ดูเหมือนจะไมแยกแยะอัครสาวกจากศิษยอื่น ๆ (ดู มธ 1:17 เชิงอรรถ f) 
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 เรื่องเงินเหรียญท่ีหายไป 

8‘หญิงคนใดที่มีเงินสิบเหรียญแลวทําหายไปหน่ึงเหรียญ จะไมจุดตะเกียง กวาดบาน คนหา
อยางถี่ถวนจนกวาจะพบหรือ  9เม่ือพบแลว นางจะเรียกมิตรสหายและเพ่ือนบานมาพูดวา “จงรวม
ยินดีกับฉันเถิด ฉันพบเงินเหรียญที่หายไปแลว”  10เราบอกทานทั้งหลายวาทูตสวรรคของพระเจา
จะมีความยินดีเชนเดียวกัน  เม่ือคนบาปคนหน่ึงกลับใจ’ 
 เรื่องลูกลางผลาญและลูกท่ีคิดวาตนทําดีแลวa 

11พระองคยังตรัสอีกวา ‘ชายผูหน่ึงมีบุตรสองคน  12บุตรคนเล็กพูดกับบิดาวา  “พอครับ 
โปรดใหทรัพยสมบัติสวนที่เปนมรดกแกลูกเถิด” บิดาก็แบงทรัพยสมบัติใหแกลูกทั้งสองคน  13

ตอมาไมนาน บุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแลวเดินทางไปยังประเทศหางไกล ที่น่ันเขาประพฤติ
เสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิ้น 

14‘เม่ือเขาหมดตัว  ก็เกิดกันดารอาหารอยางหนักทั่วแถบน้ัน   และเขาเร่ิม 
ขัดสน  15จึงไปรับจางอยูกับชาวเมืองคนหน่ึง  คนน้ันใชเขาไปเล้ียงหมูในทุงนา 
  16เขาอยากกินฝกถั่วที่หมูกินเพ่ือระงับความหิว แตไมมีใครให  17เขาจึงรูสํานึกและคิดวา “คนรับ
ใชของพอฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ สวนฉันอยูที่น่ี หิวจะตายอยูแลว  18ฉันจะกลับไปหาพอ พูด
กับพอวา “พอครับ ลูกทําบาปผิดตอสวรรคและตอพอ  19ลูกไมสมควรไดช่ือวาเปนลูกของพออีก 
โปรดนับวาลูกเปนผูรับใชคนหน่ึงของพอเถิด”  20เขาก็กลับไปหาบิดา 

‘ขณะที่เขายังอยูไกล บิดามองเห็นเขา รูสึกสงสาร จึงว่ิงไปสวมกอดและจูบเขา  21บุตรจึงพูด
กับบิดาวา “พอครับ ลูกทําบาปผิดตอสวรรคและตอพอ ลูกไมสมควรไดช่ือวาเปนลูกของพออีก”  22

แตบิดาพูดกับผูรับใชวา “เร็วเขา จงไปนําเสื้อสวยที่สุดมาสวมใหลูกเรา นําแหวนมาสวมน้ิว นํา
รองเทามาใสให  23จงนําลูกวัวที่ขุนอวนแลวไปฆา แลวกินเล้ียงฉลองกันเถิด  24เพราะลูกของเราผูน้ี
ตายไปแลวกลับมีชีวิตอีก หายไปแลว ไดพบกันอีก” แลวการฉลองก็เร่ิมขึ้น 

25‘สวนบุตรคนโตbอยูในทุงนา เม่ือกลับมาใกลบาน ไดยินเสียงดนตรีและการรองรํา  26จึง
เรียกผูรับใชคนหน่ึงมาถามวาเกิดอะไรขึ้น  27ผูรับใชบอกเขาวา “นองชายของทานกลับมาแลว บิดา
สั่งใหฆาลูกวัวที่ขุนอวนแลว เพราะเขาไดลูกกลับคืนมาอยางปลอดภัย”  28บุตรคนโตรูสึกโกรธ ไม

                                         
15 a อุปมาของมาระโกตองการสอนเรื่องพระอาณาจักรของพระเจาวามีลักษณะและจะมาถึงอยางไร อุปมาที่เปนเอกลักษณ
ของ มธ หลายเรื่องตองการเตือนใหคริสตชนเตรียมรับการพิพากษาครั้งสุดทาย หรือสอนถึงความสัมพันธระหวางมนุษย อุปมา
ของ ลก กลาวถึงความประพฤติสวนตัวของแตละคนโดยใหตัวละครพูดกับตนเอง เปนสาระสําคัญของเรื่อง (ดู 12:17; 16:3,24; 
18:4,11; มธ 18:22 เชิงอรรถ l) 
b อุปมาเรื่อง “ลูกลางผลาญ” นี้ตองการสอนเรื่องพระกรุณาของพระเจามากกวาจะสอนเรื่องการกลับใจของลูก เปนการเชิญชวน
ใหชาวฟาริสีรวมยินดีกับพระเจาเมื่อคนบาปกลับใจ ทาทีของบิดาที่ใหอภัยเปนสัญลักษณของการอภัยจากพระเจา ตรงขามกับ
ทาทีของบุตรคนโตซึ่งเหมือนกับทาทีของชาวฟาริสีและธรรมาจารยที่ภูมิใจวาตนเปน “ผูชอบธรรม” เพราะไมเคยละเมิด
ขอกําหนดของธรรมบัญญัติเลย (ขอ 29 เทียบ 18:9ฯ) 
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ยอมเขาไปในบาน บิดาจึงออกมาขอรองใหเขาไป  29แตเขาตอบบิดาวา “ลูกรับใชพอมานานหลาย
ปแลว ไมเคยฝาฝนคําสั่งของพอเลย พอก็ไมเคยใหลูกแพะแมแตตัวเดียวแกลูกเพ่ือเล้ียงฉลองกับ
เพ่ือน ๆ  30แตพอลูกคนน้ีของพอกลับมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรัพยสมบัติของพอจนหมด พอ
ยังฆาลูกวัวที่ขุนอวนแลวใหเขาดวย” 

31‘บิดาพูดวา “ลูกเอย ลูกอยูกับพอเสมอมา ทุกสิ่งที่พอมีก็เปนของลูก  32แตจําเปนตองเล้ียง
ฉลองและช่ืนชมยินดี เพราะนองชายคนน้ีของลูกตายไปแลว กลับมีชีวิตอีก หายไปแลว ไดพบกัน
อีก”’ 
 ความฉลาดของผูจัดการ 

16  1aพระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยอีกวา ‘เศรษฐีผูหน่ึงมีผูจัดการดูแลผลประโยชนคนหน่ึง 
มีผูมาฟองวาผูจัดการคนน้ีผลาญทรัพยสินของนาย  2เศรษฐีจึงเรียกผูจัดการมาถามวา “เร่ืองที่เรา
ไดยินเกี่ยวกับเจาเปนอยางไร จงทําบัญชีรายงานการจัดการของเจา เพราะเจาจะไมไดเปน
ผูจัดการอีกตอไป”  3ผูจัดการจึงคิดวา ”ฉันจะทําอยางไร นายจะไลฉันออกจากหนาที่ผูจัดการแลว 
จะไปขุดดินก็ทําไมไหว จะไปขอทานก็อายเขา  4ฉันรูแลววาจะทําอยางไรเพ่ือวาเม่ือฉันถูกไลออก
จากหนาที่ผูจัดการแลว จะมีคนรับฉันไวในบานของเขา” 

5‘เขาจึงเรียกลูกหน้ีของนายเขามาทีละคน ถามคนแรกวา “ทานเปนหน้ีนายขาพเจาเทาไร”  
6ลูกหน้ีตอบวา “เปนหน้ีนํ้ามันมะกอกหน่ึงรอยถัง” ผูจัดการจึงบอกวา “นําใบสัญญาของทานมา น่ัง
ลงเร็ว ๆ เขียนแกเปนหาสิบถัง”  7แลวเขาถามลูกหน้ีอีกคนหน่ึงวา “แลวทานละ เปนหน้ีอยูเทาไร” 
เขาตอบวา “เปนหน้ีขาวสาลีหน่ึงรอยกระสอบ” ผูจัดการจึงบอกวา “เอาใบสัญญาของทานมาแลว
เขียนแกเปนแปดสิบกระสอบ” 

8‘นายนึกชมผูจัดการทุจริตคนน้ันbวาเขาทําอยางเฉลียวฉลาด ทั้งน้ีก็เพราะบุตรของโลกน้ีมี
ความเฉลียวฉลาดในการติดตอกับคนประเภทเดียวกันมากกวาบุตรของความสวาง' 
 การใชเงินทองอยางถูกตอง 

9‘ดังน้ัน เราบอกทานทั้งหลายวา จงใชเงินทองของโลกอธรรมน้ีcเพ่ือสรางมิตรใหตนเอง เพ่ือ
วาเม่ือเงินทองน้ันหมดสิ้นแลว ทานจะไดรับการตอนรับสูที่พํานักนิรันดร  10ผูที่ซ่ือสัตยในเร่ือง
                                         
16 a บทที่ 16 นี้ รวมอุปมาสองเรื่องกับพระวาจาของพระเยซูเจาหลายประโยคเก่ียวกับการใชเงินทองอยางถูกตองและไม
ถูกตอง สวนขอ 16,17,18 แตละขอกลาวถึงเรื่องอื่น ทําใหโครงสรางของบทนี้ขาดความตอเนื่อง 
b นักวิชาการบางคนอธิบายวาในสมัยนั้นผูจัดการดูแลผลประโยชนคงจะไดรับคานายหนาจากการขายสินคาของนาย ซึ่งเปน
รายไดอยางเดียวของเขาเพราะไมมีเงินเดือน เพราะฉะนั้นในกรณีนี้จํานวนสินคาที่สงใหจริงคงมีเพียงน้ํามันมะกอกหาสิบถัง
และขาวสาลีเพียงแปดสิบกระสอบ เมื่อผูจัดการลดจํานวนสินคาในใบสําคัญ จึงเปนการสละผลประโยชนที่เขาควรจะไดรับ
เทานั้น โดยไมทําใหนายตองเสียผลประโยชน นายจึงยกยองเขาเปน ‘คนฉลาด’ ผูจัดการผูนี้ไดช่ือวา ‘ทุจริต’ (ขอ 8) เพราะการ
กระทําในเรื่องอื่นกอนหนานั้น ไมใชเรื่องนี้ 
c เงินทองในที่นี้ถูกเรียกวา ‘ของโลกอธรรม’ ไมเพียงแตเพราะเจาของเงินทองไดมาอยางทุจริตเทานั้น แตยังใชมันในการ
ประกอบความช่ัวตาง ๆ อีกดวย 



 51
เล็กนอย ก็จะซ่ือสัตยในเร่ืองใหญดวย ผูที่ไมซ่ือสัตยในเร่ืองเล็กนอย ก็จะไมซ่ือสัตยในเร่ืองใหญ
ดวย  11เพราะฉะน้ันถาทานไมซ่ือสัตยในเร่ืองเงินทองของโลกอธรรมแลว ผูใดจะวางใจมอบสมบัติ
แทจริงใหทานดูแลเลา  12ถาทานไมซ่ือสัตยในการดูแลทรัพยสมบัติของผูอื่นdผูใดจะใหทรัพยสมบัติ
ของทานแกทานe 

13‘ไมมีผูใดเปนขาสองเจาบาวสองนายได  เขาจะชังนายคนหน่ึงและจะรักนายอีกคนหน่ึง  
เขาจะจงรักภักดีตอนายคนหน่ึงและจะดูหม่ินนายอีกคนหน่ึง  ทานทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใชพระ
เจาและเงินทองพรอมกันไมได’ 
 พระเยซูเจาทรงตําหนิชาวฟาริสีท่ีรักเงินทอง 

14ชาวฟาริสีที่รักเงินทอง ไดยินถอยคําทั้งหมดน้ี จึงหัวเราะเยาะพระองค  15พระองคตรัสกับ
เขาวา ‘ทานทั้งหลายคิดวาทานเปนผูชอบธรรมตอหนามนุษย แตพระเจาทรงลวงรูใจของทาน สิ่งที่
มนุษยยกยองเปนสิ่งนารังเกียจเฉพาะพระพักตรของพระเจา 
 ความพยายามเขาสูพระอาณาจักร 

16‘ธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศกมีผลบังคับจนถึงสมัยของ 
ยอหน หลังจากน้ันมีการประกาศขาวดีเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา และทุกคนกําลังพยายามเขา
สูพระอาณาจักรน้ี 
 ธรรมบัญญัติคงอยูตลอดไป 
 17‘ฟาและดินจะสิ้นสูญไปได แตธรรมบัญญัติที่เขียนไวจะไมขาดหายไป แมเพียงจุดเดียว 
 การสมรสหยารางไมได 
 18‘ทุกคนที่หยารางภรรยาและแตงงานใหมก็ทําผิดประเวณี และผูที่แตงงานกับหญิงที่หยา
รางแลวก็ทําผิดประเวณีดวย 
 อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสf 
 19‘เศรษฐีผูหน่ึง แตงกายหรูหราดวยเสื้อผาเน้ือดีราคาแพง จัดงานเล้ียงใหญทุกวัน  20คน
ยากจนผูหน่ึงช่ือลาซารัส นอนอยูที่ประตูบานของเศรษฐีผูน้ัน เขามีบาดแผลเต็มตัว  21อยากจะกิน
เศษอาหารที่ตกจากโตะของเศรษฐีg  (22)มีแตสุนัขมาเลียแผลของเขา  22วันหน่ึง คนยากจนผูน้ีตาย 
ทูตสวรรคนําเขาไปอยูในออมอกของ 

                                         
d หมายถึงทรัพยสมบัติของโลกนี ้
e ‘ของทาน’ สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘ของเรา’ พระเยซูเจาอาจกลาวถึงทรัพยสมบัติฝายจิตของแตละคน 
f อุปมาเรื่องนี้ไมใชเหตุการณจริง ๆ 
g สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘แตไมมีใครใหอะไรแกเขา’ (เทียบ 15:16) 
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อับราฮัมhเศรษฐีคนน้ันก็ตายเชนเดียวกัน และถูกฝงไว 23‘เศรษฐีซ่ึงกําลังถูกทรมานอยูในแดน
ผูตาย แหงนหนาขึ้น มองเห็นอับราฮัมแตไกล และเห็นลาซารัสอยูในออมอก  24จึงรองตะโกนวา 
“ทานพออับราฮัม จงสงสารลูกดวย กรุณาสงลาซารัสใหใชปลายน้ิวจุมนํ้ามาแตะล้ินใหลูกสดช่ืนขึ้น
บาง เพราะลูกกําลังทุกขทรมานอยางสาหัสในเปลวไฟน้ี”  25แตอับราฮัมตอบวา “ลูกเอย จงจําไววา 
เม่ือยังมีชีวิต ลูกไดรับแตสิ่งดี ๆ สวนลาซารัสไดรับแตสิ่งเลว ๆ  บัดน้ีเขาไดรับการบรรเทาใจที่น่ี 
สวนลูกตองรับทรมาน  26ยิ่งกวาน้ัน ยังมีเหวใหญiขวางอยูระหวางเราทั้งสอง จนใครที่ตองการจะ
ขามจากที่น่ีไปหาลูก ก็ขามไปไมได และผูที่ตองการจะขามจากดานโนนมาหาเรา ก็ขามมาไมได
ดวย” 
 27‘เศรษฐีจึงพูดวา “ทานพอ ลูกออนวอนใหทานสงลาซารัสไปยังบานบิดาของลูก  28เพราะ
ลูกยังมีพ่ีนองอีกหาคน ขอใหลาซารัสเตือนเขาอยาใหมายังสถานที่ทรมานแหงน้ีเลย”  29อับราฮัมต
อบวา “พ่ีนองของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยูแลว ใหเขาเช่ือฟงทานเหลาน้ันเถิด” 30แต
เศรษฐีพูดวา “มิใชเชนน้ัน ทานพออับราฮัม ถาใครคนหน่ึงจากบรรดาผูตายไปหาเขา เขาจึงจะกลับ
ใจ”  31อับราฮัมตอบวา   “ถาเขาไมเช่ือฟงโมเสสและบรรดาประกาศก แมใครที่กลับคืนชีวิตจาก
บรรดาผูตายเตือนเขา เขาก็จะไมเช่ือ” 
 การชักนําผูอื่นใหทําบาป 
 17  1พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา ‘เหตุที่ชักนําใหทําบาปจะเกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียง
ไมได แตวิบัติจงเกิดแกผูที่เปนเหตุใหบาปเกิดขึ้น  2ถาจะเอาหินโมแขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเล 
จะเปนการดีกวาปลอยใหเขาเปนเหตุชักนําคนธรรมดา ๆ เหลาน้ีแมเพียงคนเดียวใหทําบาป  3ทาน
ทั้งหลายจงระวังตนใหดีเถิด”  
 การตักเตือนกันฉันพี่นองa 
 ‘ถาพ่ีนองของทานทําผิด จงตักเตือนเขา ถาเขากลับใจ จงใหอภัยแกเขา  4ถาเขาทําผิดตอ
ทานวันละเจ็ดคร้ัง และกลับมาหาทานทั้งเจ็ดคร้ัง พูดวา “ฉันเสียใจ” ทานจงใหอภัยเขาเถิด’ 
 พลังของความเชื่อ 
 5บรรดาอัครสาวกทูลองคพระผูเปนเจาวา ‘โปรดเพ่ิมความเช่ือใหพวกเราเถิด’  6องคพระผู
เปนเจาจึงตรัสวา ‘ถาทานมีความเช่ือเทาเมล็ดมัสตารด และพูดกับตนหมอนตนน้ีวา “จงถอนราก
แลวไปขึ้นอยูในทะเลเถิด” ตนหมอนตนน้ันก็จะเช่ือฟงทาน 
                                         
h “ในออมอก” เปนวิธีพูดของชาวยิว มีความหมายคลายขอความในพระคัมภีรวา ‘ไปอยูรวมกับบรรพบุรุษ’ (วนฉ 2:10 เทียบ 
ปฐก 15:15; 47:30; ฉธบ 31:16) สํานวน ‘ในออมอก…’ ทําใหเห็นความชิดสนิทอยางแนบแนน (ยน 1:18) สํานวนนี้ทําใหคิดถึง
ภาพของงานเลี้ยงในยุคพระเมสสิยาห ซึ่งลาซารัสรวมโตะอยูเคียงขางกับอับราฮัม (ดู มธ 8:11 เชิงอรรถ c; ยน 13:23) ในสมัย
นั้นชาวยิว “นอนเอนกาย” ที่โตะอาหารตามธรรมเนียมของชาวโรมัน 
i ‘เหว’ ในที่นี้เปนสัญลักษณ หมายความวาชะตากรรมของผูที่ไดรับความรอดพนและผูที่พินาศเปลี่ยนแปลงอีกไมได 

17 a ดูเหมือนวา ลก คิดถึงเรื่องที่เกิดระหวางสองคนเทานั้น สวน มธ กลาวถึงความผิดที่เก่ียวของกับหมูคณะดวย 
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 การถอมตนรับใช 
 7‘ทานผูใดที่มีคนรับใชออกไปไถนา หรือไปเล้ียงแกะ เม่ือคนรับใชกลับจาก 
ทุงนา ผูน้ันจะพูดกับคนรับใชหรือวา “เร็วเขา มาน่ังโตะเถิด”b  8แตจะพูดมิใชหรือวา “จงเตรียม
อาหารมาใหฉันเถิด จงคาดสะเอว คอยรับใชฉันขณะที่ฉันกินและดื่ม หลังจากน้ันเจาจึงกินและดื่ม”  
9นายยอมไมขอบใจผูรับใชที่ปฏิบัติตามคําสั่งมิใชหรือ  10ทานทั้งหลายก็เชนเดียวกัน เม่ือทานไดทํา
ตามคําสั่งทุกประการแลว จงพูดวา “ฉันเปนผูรับใชที่ไรประโยชนc เพราะฉันทําตามหนาที่ที่ตองทํา
เทาน้ัน”’  
 คนโรคเรื้อนสิบคน 
 11ขณะที่พระเยซูเจาเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มน้ัน พระองคเสด็จผานแควนสะมาเรียและกาลิ
ลีd  12เม่ือเสด็จเขาไปในหมูบานแหงหน่ึง คนโรคเร้ือนสิบคนเขามาเฝาพระองค ยืนอยูหางพระองค  
13รองตะโกนวา ‘พระเยซู พระอาจารย โปรดสงสารพวกเราเถิด’  14พระองคทอดพระเนตรเห็นจึง
ตรัสกับเขาวา ‘จงไปแสดงตนแกบรรดาสมณะเถิด’ ขณะที่เขากําลังไป เขาก็หายจากโรค  15คนหน่ึง
ในสิบคนน้ี เม่ือพบวาตนหายจากโรคแลว ก็กลับมา พลางรองตะโกนสรรเสริญพระเจา  16ซบหนา
ลงแทบพระบาท ขอบพระคุณพระองค เขาผูน้ีเปนชาวสะมาเรีย  17พระเยซูเจาจึงตรัสวา ‘ทั้งสิบคน
หายจากโรคมิใชหรือ อีกเกาคนอยูที่ใดเลา  18ไมมีใครกลับมาถวายพระเกียรติแดพระเจานอกจาก
คนตางชาตคินน้ีหรือ’  19แลวพระองคตรัสกับเขาวา ‘จงลุกขึ้น ไปเถิด  ความเช่ือของทานทําใหทาน
รอดพนแลว’ 
 พระอาณาจักรของพระเจามาถึง 
 20เม่ือชาวฟาริสีทูลถามวา “พระอาณาจักรของพระเจาจะมาถึงเม่ือใด” พระเยซูเจาตรัสตอบ
วา ‘พระอาณาจักรของพระเจามิไดมาอยางที่จะสังเกตเห็นได  21ไมมีใครจะพูดวา “พระอาณาจักร
อยูที่น่ี หรืออยูที่น่ัน” เพราะพระอาณาจักรของพระเจาอยูในหมูทานทั้งหลายแลว’e 

                                         
b ในการปฏิบัติทั่วไป ไมมีนายคนใดเชิญคนรับใชใหมานั่งโตะและคอยรับใช แตในพระวรสารพระเยซูเจาทรงกระทําเชนนี้ 
(12:37; 22:27; ยน 13:1-6) 
c “ไรประโยชน” เปนการแปลตรงตามความหมายของคํากรีก แตดูไมเขากับบริบทเทาใดนัก เพราะการรับใชของคนรับใชให
ประโยชนกับนาย สําหรับพระเจา พระองคไมจําเปนจะตองรับการปรนนิบัติรับใชจากมนุษยผูใด 
d พระเยซูเจาคงทรงพระดําเนินตามลุมแมน้ําจอรแดน จนถึงเมืองเยรีโค (18:25) แลวจึงเสด็จขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม 
e “อยูในหมู” หมายความวาพระอาณาจักรอยูในโลกและเริ่มทํางานแลว คํานี้ยังแปลไดอีกวา ‘อยูในมือของทาน’ หมายความวา
ทานสามารถเลือกที่จะเขาได คําแปลที่สามของคํานี้คือ ‘ภายในทาน’ หมายความวาพระอาณาจักรเปนเรื่องภายในจิตใจที่มี
ความสัมพันธกับพระเจา แตความหมายนี้ไมสอดคลองกับบริบท 
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 วันของบุตรแหงมนุษยf 
 22พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา ‘เวลาน้ันจะมาถึงเม่ือทานปรารถนาเห็นวันของบุตรแหง
มนุษยgแมเพียงวันเดียว แตจะไมไดเห็น  23จะมีหลายคนกลาวกับทานวา “บุตรแหงมนุษยอยูที่น่ัน’ 
หรือ “บุตรแหงมนุษยอยูที่น่ี” ทานอยาออกไป อยาตามไป  24เพราะเม่ือสายฟาแลบ ยอมสองสวาง
จากขอบฟาหน่ึงไปถึงอีกขอบฟาหน่ึงฉันใด บุตรแหงมนุษยก็จะเสด็จมาในวันของพระองคฉันน้ัน  
25แตกอนจะถึงวันน้ัน  บุตรแหงมนุษยจําเปนตองรับการทรมานอยางมาก และจําเปนที่คนยุคน้ีไม
ยอมรับพระองค 
 26‘เหตุการณไดเกิดขึ้นในสมัยของโนอาหฉันใด ก็จะเกิดขึ้นในสมัยของบุตรแหงมนุษยhฉัน
น้ัน  27ผูคนกิน ดื่ม แตงงานเปนสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาหเขาไปในเรือ นํ้าวินาศก็ไดทวมเขา
เหลาน้ันจนตายสิ้น  28ในสมัยของโลทก็เชนเดียวกัน  ผูคนกิน ดื่ม ซ้ือขาย ปลูกพืช สรางบาน  29

แตในวันที่โลทออกจากเมืองโสดม ไฟและกํามะถันไดตกจากทองฟามาเผาผลาญเขาเหลาน้ันจน
ตายสิ้น  30ในวันที่บุตรแหงมนุษยจะทรงสําแดงองค ก็จะเปนเชนเดียวกันดวย 
 31‘ในวันน้ัน คนที่อยูบนดาดฟาและมีขาวของอยูในบาน จงอยาลงมาเอาของเหลาน้ันเลย 
คนที่อยูในทุงนาก็เชนเดียวกัน จงอยาหวนกลับมาอีก  32ทานทั้งหลายจงระลึกถึงเร่ืองภรรยาของ
โลทไวเถิด  33ผูใดที่พยายามรักษาชีวิตของตนไว ก็จะสูญเสียชีวิตน้ัน และผูใดที่เสียชีวิตของตน ก็
จะรักษาชีวิตน้ันไว  34เราบอกทานทั้งหลายวา ในคืนน้ัน สองคนที่นอนเตียงเดียวกัน คนหน่ึงจะถูก
รับไป อีกคนหน่ึงจะถูกทิ้งไว  35หญิงสองคนที่กําลังโมแปงอยูดวยกัน คนหน่ึงจะถูกรับไป อีกคน
หน่ึงจะถูกทิ้งไว’i  (36) 37บรรดาศิษยจึงทูลถามวา ‘เหตุการณน้ีจะเกิดขึ้นที่ใด พระเจาขา’ พระองค
ทรงตอบวา ‘ที่ใดมีซากศพ ที่น่ันบรรดาแรงจะมาชุมนุมกัน’ 

                                         
f คําปราศรัยนี้มีเฉพาะใน ลก เทานั้น ลก แยกคําทํานายของพระเยซูเจาถึงการทําลายกรุงเยรูซาเล็ม (21:6-24) จากเรื่องการ
เสด็จมาอยางรุงโรจนของพระคริสตเจาในวาระสุดทายของกาลเวลา (17:22-37) ขอความบางตอนในคําปราศรัยนี้พบไดในคํา
ปราศรัยเรื่องอนันตกาล/ ใน มธ 24:5-41 มธ ไดรวมขอมูลจาก 2 แหลงไวดวยกันเชนเคย (ดู ลก 10:1 เชิงอรรถ a; 11:39 
เชิงอรรถ k) แต ลก แยกขอมูลทั้งสองเรื่องนี้จากกัน (ดู มธ 24:1 เชิงอรรถ a) สํานวน ‘วันขององคพระผูเปนเจา’ ที่ ลก ใชเปน
สํานวนที่คุนเคยกับพันธสัญญาเดิมมากกวาคํา parousia: (การเสด็จมา) ของ มธ ซึ่งเปนคําที่ยืมมาจากวิธีพูดของชาวกรีก 
โรมัน (ดู 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e) 
g “วันของบุตรแหงมนุษยแมเพียงวันเดียว” หมายถึงความยินดีที่การเสด็จมาอยางรุงโรจนของพระคริสตเจานํามาให ไมได
หมายถึงความปรารถนาจะอยูรวมกับพระเยซูเจาบนแผนดินนี้เชนเดียวกับประชาชนรวมสมัย 
h หมายถึงเวลาที่พระคริสตเจาจะเสด็จมาอยางรุงโรจน 
i สําเนาโบราณบางฉบับเสริม ขอ 36 ‘สองคนอยูในทุงนา คนหนึ่งจะถูกรับไป อีกคนหนึ่งจะถูกทิ้งไว’ เทียบ มธ 24:40 
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 ผูพิพากษาท่ีไรมโนธรรมและหญิงมายผูรบเรา 
 18  1พระเยซูเจาทรงเลาเร่ืองอุปมาเร่ืองหน่ึงแกบรรดาศิษยเพ่ือสอนวาจําเปนตองอธิษฐาน
ภาวนาอยูเสมอโดยไมทอถอยa  2พระองคตรัสวา ‘ผูพิพากษาคนหน่ึงอยูในเมืองหน่ึง เขาไมยําเกรง
พระเจาและไมเกรงใจมนุษยผูใด  3หญิงมายคนหน่ึงอยูในเมืองน้ันดวย นางมาพบเขาคร้ังแลวคร้ัง
เลาพูดวา “กรุณาใหความยุติธรรมแกดิฉันสูกับคูความเถิด”  4ผูพิพากษาผูน้ันไมยอมทําตามทีน่าง
ขอรองจนเวลาผานไประยะหน่ึง จึงคิดวา “แมวาฉันไมยําเกรงพระเจาและไมเกรงใจมนุษยผูใด  5

แตเพราะหญิงมายผูน้ีมาทําใหฉันรําคาญ ฉันจึงจะใหนางไดรับความยุติธรรม เพ่ือมิใหนางรบเรา
ฉันอยูตลอดเวลา”’ 
 6องคพระผูเปนเจาตรัสวา ‘จงฟงคําที่ผูพิพากษาอธรรมคนน้ันพูดซิ  7แลวพระเจาจะไม
ประทานความยุติธรรมแกผูเลือกสรรที่รองหาพระองคทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ  พระองคจะไมทรงชวย
เขาทันทีหรือb  8เราบอกทานทั้งหลายวาพระองคจะประทานความยุติธรรมแกเขาโดยเร็ว แตเม่ือ
บุตรแหงมนุษยเสด็จมา จะทรงพบความเช่ือในโลกน้ีหรือ’  
 ชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี 
 9พระเยซูเจาตรัสเลาเร่ืองอุปมาน้ีใหบางคนที่ภูมิใจวาตนเปนผูชอบธรรมและดูหม่ินผูอื่นฟง
วา  10‘มีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหน่ึงเปนชาวฟาริสี อีกคนหน่ึงเปนคน
เก็บภาษี  11ชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจวา “ขาแตพระเจา ขาพเจาขอบพระคุณพระองคที่
ขาพเจาไมเปนเหมือนมนุษยคนอื่น ที่เปนขโมย อยุติธรรม ลวงประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษีคน
น้ี  12ขาพเจาจําศีลอดอาหารสัปดาหละสองวัน และถวายหน่ึงในสิบของรายไดทั้งหมดของขาพเจา”  
13สวนคนเก็บภาษียืนอยูหางออกไป ไมกลาแมแตจะเงยหนาขึ้นมองทองฟา ไดแตขอนอก  พูดวา 
“ขาแตพระเจา โปรดทรงพระกรุณาตอขาพเจาคนบาปดวยเถิด”  14เราบอกทานทั้งหลายวาคนเก็บ
ภาษีกลับไปบาน ไดรับความชอบธรรม แตชาวฟาริสีไมไดรับ  เพราะวาผูใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให
ต่ําลง ผูใดที่ถอมตนลง จะไดรับการยกยองใหสูงขึ้น’ 
 พระเยซูเจาและเด็กเล็ก ๆc 
 15มีผูนําเด็กเล็ก ๆ มาใหพระเยซูเจาทรงสัมผัสอวยพร บรรดาศิษยเห็นเขาจึงพูดตําหนิคน
เหลาน้ัน  16แตพระเยซูเจาทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ เหลาน้ันเขามาตรัสวา  ‘ปลอยใหเด็กเล็ก ๆ มาหา

                                         
18 a การอธิษฐานภาวนาโดยไมทอถอย เปนคําสอนที่พบไดบอย ๆ ในจดหมายของเปาโล (ดู รม 1:10; 12:12; อฟ 6:18; คส 
1:3; 1 ธส 5:17; 2ธส 1:11; และ 2 คร 4:1,16; กท 6:9; อฟ 3:13; 2 ธส 3:13) 
b ความคิดนี้อาจไดแรงบันดาลใจมาจาก บสร 35:18-19 พระเจาจะไมทรงชักชาที่จะชวยเหลือคนยากจนที่ถูกขมเหง แตในที่นี้ 
พระองคทรงรีรออยู ลก อาจคิดถึงความจริงที่วา การเสด็จมาอยางรุงโรจนของพระคริสตเจายังไมเกิดขึ้นทันที เทียบ 2 ปต 3:9; 
วว 6:9-11 ดวย 
c ที่ตรงนี้ ลก กลับมาเรียงตามลําดับของมาระโกอีก ลก ไดทิ้งเรื่องที่ มก เลาไวตั้งแต 9:20 (เทียบ 9:51 เชิงอรรถ l) 
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เราเถิด อยาหามเลย เพราะพระอาณาจกัรของพระเจาเปนของคนที่เปนเหมือนเด็กเหลาน้ี  17เรา
บอกความจริงแกทานทั้งหลายวา “ผูใดไมรับพระอาณาจักรของพระเจาอยางที่เด็กเล็ก ๆ รับ  เขา
จะไมเขาสูพระอาณาจักรเลย’ 
 ขุนนางผูม่ังมี 
 18ขุนนางคนหน่ึงทูลถามพระเยซูเจาวา ‘พระอาจารยผูทรงความดี ขาพเจาตองทําอะไรเพ่ือ
จะไดชีวิตนิรันดร’  19พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา ‘ทําไมเรียกเราวาผูทรงความดี ไมมีใครทรงความดี
นอกจากพระเจาเทาน้ัน  20ทานก็รูจักบทบัญญัติแลว  อยาลวงประเวณี อยาฆาคน อยาลักขโมย 
อยาเปนพยานเท็จ จงนับถือบิดามารดา’  21เขาทูลวา ‘ขาพเจาปฏิบัติตามบทบัญญัติเหลาน้ีทุกขอ
ตั้งแตเปนเด็กแลว  22เม่ือพระเยซูเจาทรงไดยิน จึงตรัสวา ‘ทานยังขาดสิ่งหน่ึง จงไปขายทุกสิ่งที่มี 
แจกจายเงินใหคนจน และทานจะมีขุมทรัพยในสวรรค แลวจงติดตามเรามาเถิด’  23เม่ือไดยินพระ
วาจาน้ี เขาเศราใจมาก เพราะเขาเปนคนม่ังมี 
 อันตรายจากทรัพยสมบัติ 
 24พระเยซูเจาทอดพระเนตรขุนนางคนน้ันแลวตรัสวา ‘ยากจริงหนอที่คนม่ังมีจะเขาพระ
อาณาจักรของพระเจา  25อูฐจะลอดรูเข็มยังงายกวาคนม่ังมีเขาสูพระอาณาจักรของพระเจา’  26ผูที่
ฟงอยูจึงพูดวา ‘ถาเชนน้ัน ใครเลาจะรอดพนได’  27พระองคตรัสวา ‘สิ่งที่เปนไปไมไดสําหรับมนุษย 
ก็เปนไปไดสําหรับพระเจา’ 
 รางวัลของการสละทุกส่ิง 
 28เปโตรทูลวา ‘ขาพเจาทั้งหลายไดสละทุกสิ่งที่มีและติดตามพระองคแลว’  29พระองคตรัสวา 
‘เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ไมมีใครที่ละทิ้งบานเรือน  ภรรยา พ่ีนอง บิดามารดาหรือ
บุตรเพราะเห็นแกพระอาณาจักรของพระเจา  30แลวจะไมไดรับสิ่งตอบแทนdหลายเทา ณ บัดน้ี และ
ไดรับชีวิตนิรันดรในโลกหนา’ 
 พระเยซูเจาทรงทํานายครั้งท่ีสามถึงพระทรมาน 
 31พระเยซูเจาทรงนําอัครสาวกสิบสองคนออกไปตามลําพัง ตรัสกับเขาวา  ‘บัดน้ี พวกเรา
กําลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และทุกสิ่งที่บรรดาประกาศกไดเขียนไวeเกี่ยวกับบุตรแหงมนุษยจะ
เปนความจริง  32บุตรแหงมนุษยจะถูกมอบแกบรรดาคนตางศาสนา จะถูกสบประมาทเยาะเยย ถูก
ทําทารุณ และถูกถมนํ้าลายรด  33เขาเหลาน้ันจะโบยตีพระองคและฆาพระองคเสีย แตในวันที่สาม
พระองคจะทรงกลับคืน 

                                         
d สําเนาโบราณบางฉบับละ “สิ่งตอบแทน” 
e ลก เนนบอยครั้งวาบรรดาประกาศกไดทํานายถึงพระทรมานไวแลว (24:25,27,44; กจ 2:23 เชิงอรรถ o; 3:18,24 เชิงอรรถ s; 
8:32-35; 13:27; 26:22ฯ และ //) 
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พระชนมชีพ’  34แตบรรดาอัครสาวกไมเขาใจถอยคําเหลาน้ีเลย พระดํารัสน้ีลึกลับสําหรับเขา เขาไม
เขาใจสิ่งที่พระองคตรัส 
 คนตาบอดท่ีเมืองเยรีโค 
 35ขณะที่พระเยซูเจาทรงพระดําเนินมาใกลเมืองเยรีโค ชายตาบอดคนหน่ึงน่ังขอทานอยูริม
ทาง  36เม่ือไดยินเสียงผูคนผานมา เขาจึงถามวาเกิดอะไรขึ้น  37มีคนบอกเขาวาพระเยซูชาวนาซา
เร็ธกําลังเสด็จผานมา  38คนตาบอดจึงรองขึ้นวา ‘ขาแตพระเยซู โอรสของกษัตริยดาวิดเจาขา โปรด
เมตตาขาพเจาเถิด’  39ผูคนที่เดินขางหนา ไดดุวาเขา บอกใหเงียบ แตเขากลับตะโกนดังยิ่งกวาเดิม
วา ‘พระโอรสของกษัตริยดาวิดเจาขา โปรดเมตตาขาพเจาเถิด’  40พระเยซูเจาทรงหยุด ตรัสสั่งให
นําคนน้ันเขามา เม่ือเขาเขามาใกล พระองคตรัสถามวา  41‘ทานอยากใหเราทําอะไรให’ เขาทูลวา 
‘พระเจาขา ใหขาพเจามองเห็นเถิด’  42พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา ‘จงมองเห็นเถิด ความเช่ือของ
ทานชวยทานใหรอดพนแลว’  43ทันใดน้ัน เขาก็มองเห็นไดอีก และเดินตามพระองคไป พลางถวาย
พระเกียรติแดพระเจา ประชาชนทั้งปวงเห็นเชนน้ัน ตางรองสรรเสริญพระเจา 
 ศักเคียส 
 19  1พระเยซูเจาเสด็จเขาเมืองเยรีโคและกําลังจะเสด็จผานเมืองน้ัน  2ชายคนหน่ึง
ช่ือศักเคียส เปนหัวหนาคนเก็บภาษี เปนคนม่ังมี  3เขาพยายามมองดูวาใครคือพระเยซูเจา แตก็
มองไมเห็นเพราะมีคนมากและเพราะเขาเปนคนรางเตี้ย  4เขาจึงว่ิงนําหนาไป ปนขึ้นตนมะเดื่อเทศ 
เพ่ือใหเห็นพระเยซูเจา  5เพราะพระองคกําลังจะเสด็จผานไปทางน้ัน เม่ือพระเยซูเจาเสด็จมาถึงที่
น่ัน  ทรงเงยพระพักตรขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาวา ‘ศักเคียส  รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่
บานทานวันน้ี’  6เขารีบลงมาตอนรับพระองคดวยความยินดี  7ทุกคนที่เห็นตางบนวา  ‘เขาไปพักที่
บานคนบาป’  8ศักเคียสยืนขึ้นทูลพระเยซูเจาวา ‘พระเจาขา ขาพเจาจะยกทรัพยสมบัติคร่ึงหน่ึง
ใหแกคนจน และถาขาพเจาโกงสิ่งใดของใครมา ขาพเจาจะคืนใหเขาสี่เทา’a  9พระเยซูเจาตรัสวา 
‘วันน้ี  ความรอดพนมาสูบานน้ีแลว  เพราะคนน้ีเปนบุตรของ 
อับราฮัมดวยb  10บุตรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหาและเพ่ือชวยผูที่เสียไปใหรอดพน’ 

                                         
19 a การชดใชสี่เทาเปนขอกําหนดตามกฎหมายของชาวยิวสําหรับกรณีเดียวคือขโมยแกะ (อพย 21:37) กฎหมายโรมัน
กําหนดวาขโมยตองคืนของที่ขโมยมาใหสี่เทา ถาถูกตัดสินวาทําผิดจริง แตศักเคียสไดกระทํามากกวาที่มีกําหนดไว เขารูสึก
รับผิดชอบจะตองชดใชความอยุติธรรมทุกอยางที่เขาไดกระทํา 
b แมวาศักเคียสประกอบอาชีพที่สังคมชาวยิวรังเกียจ แตในฐานะที่เปนชาวยิวยังมีสิทธิที่จะไดรับ ‘ความรอดพน’ (เทียบ 3:12-
14) เพราะไมมีฐานะทางสังคมใด ๆ กีดกันเขาจากสิทธินี้ได สิทธิพิเศษทั้งหมดของชาวยิวมาจาก ‘การเปนบุตรของอับราฮัม’ 
(เทียบ 3:8; รม 4:11ฯ; กท 3:7ฯ) 



 58
 อุปมาเรื่องผูรับใชสิบคนท่ีรับเงินไปทําทุนc 
 11ขณะที่ประชาชนกําลังฟงเร่ืองเหลาน้ีอยู พระเยซูเจาทรงอยูใกล 
กรุงเยรูซาเล็มแลว ประชาชนคิดวาพระอาณาจักรของพระเจากําลังจะปรากฏในไมชา พระองคจึง
ทรงเลาเปนอุปมาอีกเร่ืองหน่ึง  12พระองคตรัสวา ‘บุรุษตระกูลสูงผูหน่ึงออกเดินทางไปแดนไกลเพ่ือ
รับตําแหนงกษัตริย แลวจะกลับมาd  13เขาเรียกผูรับใชสิบคนเขามา แลวมอบเงินจํานวนหน่ึงใหแต
ละคน สั่งวา “จงเอาเงินน้ีไปทําธุรกิจจนกวาเราจะกลับ”  14แตชาวเมืองเกลียดชังเขา จึงสงทตูคณะ
หน่ึงตามไปแจงวา “พวกเราไมตองการใหบุรุษผูน้ีเปนกษัตริย” 
 15แตเขาก็ยังไดรับตําแหนงกษัตริยแลวกลับมา จึงสั่งใหไปเรียกผูรับใชที่เขามอบเงินใหไวมา
พบ เพ่ือจะรูวาแตละคนไดทําธุรกิจอยางไร  16คนแรกเขามารายงานวา “นายขอรับเงินที่ทานใหไว 
ทํากําไรไดสิบเทา”  17นายจึงบอกเขาวา “ดีแลว เจาเปนผูรับใชที่ดี เพราะเจาซ่ือสัตยในเร่ือง
เล็กนอย เจาจงมีอํานาจปกครองเมืองสิบเมืองเถิด”  18คนที่สองเขามารายงานวา “นายขอรับเงินที่
ทานใหไว ทํากําไรไดหาเทา”  19นายบอกเขาวา “เจาจงไปปกครองเมืองหาเมืองเถดิ”  20อีกคนหน่ึง
เขามารายงานวา “นายขอรับเงินที่ทานใหไวอยูน่ี ขาพเจาเอาผาหอเก็บไว  21ขาพเจากลัวทาน 
เพราะทานเปนคนเขมงวด ทานเอาสิ่งที่ทานไมไดฝาก ทานเก็บเกี่ยวสิ่งที่ทานไมไดหวาน”  22นาย
จึงพูดกับเขาวา “เจาขี้ขาช่ัวชา ขาจะตัดสินเจาจากคําพูดของเจา เจารูแลววา ขาเปนคนเขมงวด 
เอาสิ่งที่ขาไมไดฝากไว เก็บเกี่ยวสิ่งที่ขาไมไดหวาน  23ทําไมเจาจึงไมเอาเงินของขาไปฝากธนาคาร
ไวเลา เม่ือขากลับมา ขาจะไดเงินคืนพรอมกับดอกเบี้ยดวย”  24นายยังกลาวกับคนที่อยูที่น่ันวา “จง
เอาเงินจากเขามาใหกับผูที่ทํากําไรสิบเทาเถิด”  25คนเหลาน้ันพูดวา “นายขอรับ เขามีเงินมากอยู
แลว”  26นายจึงตอบวา “ขาบอกเจาทั้งหลายวา ผูที่มีมาก จะไดรับมากขึ้น สวนผูที่มีนอย สิ่ง
เล็กนอยที่เขามีอยูจะถูกริบไปดวย 27สวนพวกศัตรูของขาที่ไมตองการใหขาเปนกษัตริย จงพามา
ที่น่ี และประหารเสียตอหนาขา” 

V. พระเยซูเจาทรงส่ังสอนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
 พระเมสสิยาหเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม 
 28เม่ือตรัสดังน้ีแลว พระเยซูเจาทรงพระดําเนินตอไป เสด็จนําหนาประชาชนขึ้นไปยังกรุง
เยรูซาเล็ม  29เม่ือเสด็จเขาใกลหมูบานเบธฟายีและเบธานี ใกลกับภูเขาที่เรียกกันวาภูเขามะกอก

                                         
c อุปมาเรื่องนี้คลายอุปมาเรื่องเงินตะลันตใน มธ 25:14-30 แตก็มีความแตกตางกันมาก นักวิชาการคิดวาอุปมาทั้งสองเรื่องมี
พื้นฐานมาจากเรื่องเดียวกัน ซึ่งผูนิพนธพระวรสารทั้งสองไดนํามาปรับแตงอยางเสรี นอกจากนั้น ดูเหมือนวา ลก ไดรวมอุปมา
สองเรื่องไวดวยกันที่นี่ นั่นคือเรื่องเงินทําทุน (ขอ 12-13,15-26) และเรื่องผูมีสิทธิ์เปนกษัตริย (ขอ 12,14,17,19,27) 
d การเดินทางไปรับตําแหนงกษัตริยนี้อาจเปนการพาดพิงถึงการเดินทางของอารเคลาอัสไปกรุงโรมในป 4 กอน ค.ศ. เพื่อขอให
รัฐบาลโรมรับรองพินัยกรรมของกษัตริยเฮโรดมหาราช ซึ่งกําหนดใหเขาเปนกษัตริยตอไป ชาวยิวไดสงทูตคณะหนึ่งตามไปเพื่อ
ขัดขวางการนี้ (เทียบ ขอ 14) 
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เทศ พระองคทรงสงศิษยสองคนไป ทรงสั่งวา  30‘จงเขาไปในหมูบานขางหนา เม่ือเขาไปแลว ทาน
จะพบลูกลาตัวหน่ึงผูกอยู ยังไมมีใครเคยขี่ลาตัวน้ันเลย จงแกเชือกและจูงมาใหเราเถิด  31ถาผูใด
ถามวา ทานแกเชือกผูกลาทําไม จงตอบเขาวา พระอาจารยตองการใชมัน”  32ศิษยที่พระองคทรง
สั่ง ไดไปและพบตามที่พระองคทรงบอกเขา  33ขณะที่เขากําลังแกเชือกผูกลูกลาอยู เจาของลาถาม
วา ‘ทานแกเชือกลูกลาทําไม’  34ศิษยทั้งสองคนก็ตอบวา ‘องคพระผูเปนเจาทรงตองการใชมัน’ 
 35ศิษยทั้งสองคนจูงลูกลามาถวายพระเยซูเจา ปูเสื้อคลุมของตนบนหลังลา  แลวทูลเชิญพระ
เยซูเจาใหทรงลาตัวน้ัน  36ขณะที่พระองคเสด็จไป ประชาชนปูเสื้อคลุมของตนบนทาง  37เม่ือ
พระองคเสด็จมาใกลทางลงจากภูเขามะกอกเทศแลว  บรรดาศิษยตางมีความช่ืนชมยินดี โหรอง
สรรเสริญพระเจาเพราะการอัศจรรยทุกอยางที่เขาเห็น  38วา 
 ขอถวายพระพรแดกษัตริยผูเสด็จมา 
 ในพระนามขององคพระผูเปนเจา 
 สันติจงมีในสวรรค 
 และพระสิริรุงโรจนจงมีในที่สูงสุด 
 พระเยซูเจาทรงปกปองบรรดาศิษยท่ีโหรองถวายพระเกียรติ 
 39ชาวฟาริสีบางคนในหมูประชาชนทูลพระองควา ‘พระอาจารย จงหามบรรดาศิษยของทาน
เถิด’  40พระองคตรัสตอบวา ‘เราบอกทานทั้งหลายวา ถาคนเหลาน้ีน่ิงเงียบ กอนหินทั้งหลายจะสง
เสียงตะโกน’ 
 พระเยซูเจาทรงพระกันแสง 
 41ขณะที่พระเยซูเจาเสด็จมาใกลกรุงเยรูซาเล็ม พระองคทอดพระเนตรเมืองน้ันแลวทรงพระ
กันแสง  42ตรัสวา ‘ถาในวันน้ีเจาเพียงแตรูจักทางนําไปสูสันติeก็จะเปนการดี แตทางน้ันถูกซอนไว
จากดวงตาของเจาเสียแลว  43วันน้ันจะมาถึงเจา เม่ือขาศึกสรางที่ม่ันลอมเจา จะตรึงเจาไวอยาง
แนนหนารอบทุกดาน  44จะบุกทําลายเจาและลูกหลานที่อาศัยอยูในเจาจนราบเปนหนากลอง และ
จะไมปลอยใหมีกอนหินซอนกันอยูในเจาอีก เพราะเจาไมรูจักเวลาที่พระเจาเสด็จมาเยี่ยมเจา’f 

                                         
e หมายถึงสันติของยุคพระเมสสิยาห (ดู อสย 11:6 เชิงอรรถ e; ฮชย 2:20 เชิงอรรถ s) 
f คําทํานายทั้งหมดนี้ประกอบดวยถอยคําที่ยืมมาจากพันธสัญญาเดิม (โดยเฉพาะอยางยิ่งจะสังเกตไดในตนฉบับภาษากรีก 
สําหรับขอ 43 ดู อสย 29:3; 37:33; ยรม 52:4-5; อสค 4:1-3; 21:27) สําหรับขอ 44 ดู สดด 137:9; ฮชย 10:14; 14:1; นฮม 
3:10 ขอความเหลานี้ชวนใหคิดถึงการทําลายพระวิหารในป 587 กอน ค.ศ. มากกวาการทําลายพระวิหารในป ค.ศ. 70 
เพราะฉะนั้น ขอความเหลานี้ไมสามารถทําใหเราสรุปไดวา เมื่อ ลก เขียนพระวรสารนั้น พระวิหารไดถูกทําลายแลวในป ค.ศ. 
70 (ดู 17:22 เชิงอรรถ f; 21:20 เชิงอรรถ c) 
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 พระเยซูเจาทรงขับไลบรรดาพอคาออกจากพระวิหาร 
 45พระเยซูเจาเสด็จเขาไปในพระวิหาร ทรงเร่ิมขับไลบรรดาพอคา ตรัสกับเขาวา  46‘มีเขียน
ไวในพระคัมภีรวา บานของเราจะเปนบานแหงการอธิษฐานภาวนา แตทานทั้งหลายกลับมาทําให
เปนซองโจร’ 
 พระเยซูเจาทรงส่ังสอนในพระวิหาร 
 47พระองคทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวัน บรรดาหัวหนาสมณะ ธรรมาจารยและหัวหนา
ประชาชนหาวิธีกําจัดพระองค  48แตหาวิธีไมไดวาจะทําอยางไร เพราะประชาชนทุกคนกําลังตั้งใจ
ฟงพระองค 
 พระเยซูเจาทรงรับอํานาจจากท่ีใด 

20 1aวันหน่ึง ขณะที่พระเยซูเจาทรงสั่งสอนประชาชนและทรงประกาศขาวดีอยูในพระวิหาร 
บรรดาหัวหนาสมณะ ธรรมาจารยและผูอาวุโสเขามาพบพระองค   

2ทูลถามพระองควา ‘จงบอกเราเถิดวาทานมีอํานาจใดจึงทําเชนน้ี ใครเปนผูมอบอํานาจน้ีกับทาน’  
3พระองคตรัสตอบวา ‘เราจะถามทานอยางหน่ึงดวยเหมือนกัน  ทานจงตอบเราซิวา  4พิธีลางของ
ยอหนมาจากสวรรค หรือจากมนุษย  5เขาจึงปรึกษากันวา ‘ถาเราตอบวา มาจากสวรรค เขาก็จะ
ถามวา “แลวทําไมทานจึงไมเช่ือยอหนเลา”  6ถาเราตอบวามาจากมนุษย ประชาชนทั้งหมดก็จะเอา
หินทุมเราเปนแน เพราะประชาชนทั้งหลายม่ันใจวายอหนเปนประกาศก’  7บรรดาหัวหนาสมณะ 
ธรรมาจารยและผูอาวุโสจึงตอบวา “เราไมรูวามาจากไหน”  8พระเยซูเจาจึงตรัสวา ‘เราก็จะไมบอก
ทานเชนเดียวกันวาเราทําการเหลาน้ีโดยอํานาจใด’ 
 อุปมาเรื่องคนเชาสวนชั่วราย 
 9พระเยซูเจาตรัสเลาอุปมาเร่ืองน้ีใหประชาชนฟงวา ‘ชายคนหน่ึงทําสวนองุนใหชาวสวนเชา 
แลวออกเดินทางไปตางเมืองเปนเวลานาน  10เม่ือถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาสงคนรับใชไปพบคนเชาสวน
เพ่ือรับสวนแบงจากผลผลิตของสวน แตคนเชาสวนทุบตีคนรับใชคนน้ันแลวไลกลับไปมือเปลา  11

เจาของสวนจึงสงคนรับใชไปอีกคนหน่ึง คนเชาสวนก็ทุบตีดาวาคนรับใชคนน้ีอยางหยาบคาย แลว
ไลกลับไปมือเปลาเชนกัน  12เจาของสวนยังสงคนรับใชคนที่สามไปอีก คนเชาสวนก็ทํารายคนรับใช
คนน้ีจนบาดเจ็บแลวไลออกไป  13เจาของสวนจึงคิดวา “ฉันจะทําอยางไรดี ฉันจะสงลูกสุดที่รักไป 
พวกน้ันคงจะเกรงใจลูกของฉันบาง”  14เม่ือคนเชาสวนเห็นบุตรของเจาของสวนมาก็ปรึกษากันวา 

                                         
20 a ตั้งแต 20:1 ถึง 21:5 ลก เลาเรื่องตามลําดับของ มก อยางใกลชิด ลก จะไมเลาเหตุการณเรื่องตนมะเด่ือเทศที่เหี่ยวแหง
ไป (มก 11:12-14; 20-25) แตไดเลาอุปมาเรื่องตนมะเด่ือเทศไรผลแทน (ลก 13:6-9) ลก ไมไดกลาวถึงการถกเถียงเรื่อง
บทบัญญัติสําคัญที่สุดที่ตรงนี้ (มก 12:28-34) เพราะไดเลาเหตุการณนี้แลวใน ลก 10:25-28 ซึ่ง ลก อาจไดรายละเอียดมาจาก
แหลงขอมูลอื่น 
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“คนน้ีเปนทายาท เราจงฆาเขาเสียเถิด เพ่ือมรดกจะไดตกเปนของเรา”  15แลวเขาก็ไลบุตรของ
เจาของสวนออกไปจากสวนและฆาเสีย 
 ‘เจาของสวนจะทําอยางไรกับคนเหลาน้ี  16เขาจะมาทําลายคนเชาสวนเหลาน้ันเสีย แลวยก
สวนใหคนอื่นเชา’ เม่ือประชาชนไดยินดังน้ีจึงกลาววา ‘อยาใหเปนเชนน้ีเลย’  17พระเยซูเจาทรง
เพงมองหนาเขา ตรัสวา ‘ขอความในพระคัมภีรตอนน้ีหมายความวาอยางไร 
 หินที่ชางกอสรางทิ้งเสียน้ัน 

ไดกลายเปนศิลาหัวมุม 
 18ทุกคนที่ลมลงบนหินกอนน้ันจะแหลกเปนช้ิน ๆ หินกอนน้ีตกทับผูใด ผูน้ันจะแหลกเปนช้ิน 
ๆ เชนเดียวกัน” 
 19บรรดาธรรมาจารยและหัวหนาสมณะรูดีวาพระองคตรัสอุปมาเร่ืองน้ีหมายถึงพวกตน จึง
หาวิธีการจะจบักุมพระองคทันที แตยังไมกลาทํา เพราะกลัวประชาชน 
 การเสียภาษีแกจักรพรรดิซีซาร 
 20พวกเขาจึงคอยจับตาดูพระองค สงสายลับซ่ึงแสรงทําตนเปนคนชอบธรรม  เพ่ือใหมา
จับผิดพระองคในพระวาจา จะไดมอบพระองคใหแกผูวาราชการซ่ึงมีอํานาจตัดสิน  21คนเหลาน้ีทูล
พระองควา ‘พระอาจารย พวกเรารูวาทานพูดและสั่งสอนอยางตรงไปตรงมาไมเห็นแกหนาใคร แต
สั่งสอนวิถีทางของพระเจาตามความจริง  22เปนการถูกตองหรือไมที่จะเสียภาษีแกซีซาร’  23พระ
เยซูเจาทรงทราบอุบายของเขา จึงตรัสวา  24“เอาเงินเหรียญใหเราดูสักเหรียญหน่ึงเถิด รูปและคํา
จารึกน้ีเปนของใคร’  เขาตอบวา ‘เปนของซีซาร’  25พระองคจึงตรัสตอบเขาวา ‘ดังน้ัน ของของซี
ซารจงคืนใหซีซาร และของของพระเจาจงคืนใหพระเจาเถิด’ 26เขาจับผิดพระองคไมไดในพระ
วาจาน้ีที่พระองคตรัสตอหนาประชาชน เขาประหลาดใจในคําตอบของพระองค จึงน่ิงเงียบไป 
 การกลับคืนชีพของผูตาย 
 27ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจา คนเหลาน้ีสอนวาไมมีการกลับคืนชีพ  เขาทูลถาม
พระองควา  28‘พระอาจารย โมเสสเขียนสั่งไววา ถาพ่ีชายตาย มีภรรยาแตไมมีบุตร ก็ใหนองชาย
ของเขารับหญิงน้ันมาเปนภรรยาเพ่ือจะไดสืบสกุลของพ่ีชาย  29มีพ่ีนองเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา 
แลวก็ตายโดยไมมีบุตร  30คนที่สอง  31คนที่สามรับนางเปนภรรยาและตายโดยไมมีบุตร เปนเชนน้ี
ทั้งเจ็ดคน  32ในที่สุดหญิงคนน้ันก็ตายดวย  33ดังน้ี เม่ือมนุษยจะกลับคืนชีพ หญิงคนน้ันจะเปน
ภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนตางไดนางเปนภรรยา’ 
 34พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา 'คนของโลกน้ีbแตงงานเปนสามีภรรยากัน  35แตคนที่จะบรรลุถึง
โลกหนาและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผูตายcน้ัน จะไมแตงงานเปนสามีภรรยากันอีก  36เพราะเขา

                                         
b แปลตามตัวอักษรวา ‘บุตรของยุคนี้’ เปนสํานวนฮีบรูหมายถึง ‘ผูที่เปนของยุคนี้’ “คนของโลกนี้” (เทียบ 16:8) 
c ในที่นี้กลาวถึงการกลับคืนชีพของผูชอบธรรมเทานั้น (ดู ฟป 3:11 เชิงอรรถ h) ไมกลาวถึงชะตากรรมของคนอธรรม 
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จะไมตายอีกตอไปdเขาจะเปนเหมือนทูตสวรรคและจะเปนบุตรของพระเจา เพราะเขาจะกลับคืนชีพ
e  37โมเสสยืนยันแลววาผูตายจะกลับคืนชีพในขอความเร่ืองพุมไม เม่ือพูดถึงองคพระผูเปนเจาวา 
เปนพระเจาของอับราฮัม  พระเจาของอิสอัคและพระเจาของยาโคบ  38พระองคมิใชพระเจาของ
ผูตาย แตเปนพระเจาของผูเปน เพราะทุกคนมีชีวิตอยูเพ่ือพระองค’ 39ธรรมาจารยบางคนfพูดวา 
‘พระอาจารย ทานพูดดีแลว’  40เขาไมกลาทูลถามพระองคอีกตอไป 
 พระคริสตเจาทรงเปนย่ิงกวาโอรสของกษัตริยดาวิด   
 41พระเยซูเจาตรัสถามคนเหลาน้ันวา ‘ประชาชนพูดไดอยางไรวาพระคริสตเปนโอรสของ
กษัตริยดาวิด  42เพราะกษัตริยดาวิดตรัสไวในหนังสือเพลงสดุดีวา 
 “องคพระผูเปนเจาตรัสกับองคพระผูเปนเจาของขาพเจาวา 

 เชิญประทับน่ังเบื้องขวาของเรา 
 43จนกวาเราจะทําใหศัตรูของทานเปนที่รองบาทของทาน 
 44เม่ือกษัตริยดาวิดทรงเรียกพระคริสตวาเปนองคพระผูเปนเจา พระคริสตจะทรงเปนโอรส
ของกษัตริยดาวิดไดอยางไร’ 
 พระเยซูเจาทรงประณามบรรดาธรรมาจารย 
 45ขณะที่ประชาชนทุกคนกําลังฟงอยู พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา  46‘จงระวังบรรดา
ธรรมาจารยที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา อยากใหคนทั้งหลายคํานับตามลานสาธารณะ พอใจน่ัง
แถวหนาในศาลาธรรม พอใจน่ังที่หัวโตะในงานเล้ียง  47คนเหลาน้ีโกงกินทรัพยสินของหญิงมาย
และอธิษฐานภาวนายืดยาวเพ่ือใหคนมอง คนเหลาน้ีจะรับโทษหนักกวาผูอื่น’ 
 เศษเงินของหญิงมาย 
 21  1พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นคนม่ังมีกําลังใสเงินถวายลงในตูทาน  2ทรงเห็นหญิงมาย
ยากจนคนหน่ึงใสเหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตูทานดวย  3จึงตรัสวา ‘เราบอกความจริงแกทาน
ทั้งหลายวา หญิงมายยากจนคนน้ีทําทานมากกวาทุกคน  4เพราะทุกคนนําเงินที่เหลือใชมาทําทาน 
แตหญิงคนน้ีขัดสนอยูแลว ยังนําเงินทั้งหมดสําหรับเล้ียงชีพมาทําทาน’ 

                                         
d สําเนาโบราณบางฉบับวา “เขาจะไมตองตาย” 
e แปลตามตัวอักษรวา “บุตรของการกลับคืนชีพ” เปนสํานวนฮีบรู 
f พวกธรรมาจารย ซึ่งสวนมากเปนชาวฟาริสี เช่ือวาผูตายจะกลับคืนชีพ (ดู กจ 23:6-9) จึงเห็นดวยกับพระเยซูเจาในเรื่องนี้ 
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 คําปราศรัยเรื่องการทําลายกรุงเยรูซาเล็มa 
 บทนํา 
 5ขณะน้ันบางคนใหขอสังเกตวาพระวิหารมีหินและของถวายตกแตงอยางงดงาม พระเยซู
เจาจึงตรัสวา  6‘สักวันหน่ึง ทุกสิ่งที่ทานเห็นอยูน้ี จะไมมีกอนหินเหลือซอนกันอยูเลย’  7เขาจึงทูล
ถามพระองควา ‘พระอาจารย เหตุการณน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือไร  และมีเคร่ืองหมายใดบอกวาเหตุการณ
น้ีกําลังจะเกิดขึ้น’ 
 เครื่องหมายเตือน 
 8พระองคตรัสตอบวา ‘จงระวังอยาใหผูใดหลอกลวงทานได หลายคนจะอางนามของเรา พูด
วา “ฉันเปนพระคริสต” และ “เวลากําหนดมาถึงแลว” อยาตามเขาไป  9เม่ือทานทั้งหลายไดยินขาว
ลือเร่ืองสงครามและการปฏิวัติ จงอยาตกใจ เหตุการณเหลาน้ีจําเปนตองเกิดขึ้นกอน แตยังไมถึง
วาระสุดทาย’  10แลวพระองคตรัสกับเขาวา ‘ชาติหน่ึงจะลุกขึ้นตอสูกับอีกชาติหน่ึง อาณาจักรหน่ึง
จะลุกขึ้นตอสูกับอีกอาณาจักรหน่ึง  11แผนดินไหว โรคระบาดและความอดอยากอยางใหญหลวงจะ
เกิดขึ้นหลายแหง จะมีเหตุการณนาสะพรึงกลัว และเคร่ืองหมายยิ่งใหญจะเกิดขึ้นในทองฟา 
 12‘แตกอนที่เหตุการณทั้งหมดน้ีจะเกิดขึ้น เขาจะจับกุมทาน จะเบียดเบียนทาน จะนําทาน
ไปไตสวนในศาลาธรรม และจะจองจําทานในคุก เขาจะนําทานไปยืนตอหนากษัตริยและผูวา
ราชการเพราะนามของเรา  13และน่ีจะเปนโอกาสใหทานเปนพยานถึงเรา  14จงตัดสินใจวาทานจะ
ไมหาคําแกตัวไวกอน  15เราbจะใหคําพูดและปรีชาญาณแกทาน ซ่ึงศัตรูของทานจะตานทานหรือ
โตแยงไมได   16บิดามารดา พ่ีนอง ญาติและมิตรสหายจะทรยศตอทาน บางทานจะตองถูกประหาร
ชีวิตดวย  17ทานทั้งหลายจะเปนที่เกลียดชังของทุกคนเพราะนามของเรา  18แตเสนผมบนศีรษะ
ของทานจะไมเสียไปแมแตเสนเดียว  19 ดวยการยืนหยัดม่ันคงทานจะรักษาชีวิตของทานไวได 
 กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย 
 20‘เม่ือทานทั้งหลายเห็นกองทัพตางๆลอมกรุงเยรูซาเล็มc ก็จงรูไวเถิดวาความพินาศของ
นครน้ันใกลเขามาแลว  21เวลาน้ันผูที่อยูในแควนยูเดียจงหนีไปยังภูเขา ผูที่อยูในกรุงจงรีบออกไป
เสีย ผูที่อยูในชนบทก็จงอยาเขามาในกรุง  22เพราะวันเหลาน้ันจะเปนวันพิพากษาลงโทษ ขอความ

                                         
21 a ใน 17:22-37 ลูกาใชแหลงขอมูลตางหากกลาวถึงการเสด็จมาอยางรุงโรจนของพระเยซูเจาเมื่อสิ้นพิภพ ณ ที่นี้ ลก เรียบ
เรียงเรื่องตาม มก ซึ่งรวมเรื่องการทําลายกรุงเยรูซาเล็มกับเรื่องการเสด็จมาอยางรุงโรจนของพระคริสตเจาเขาดวยกัน (ดู 
19:44 เชิงอรรถ f; มธ 24:1 เชิงอรรถ a) 
b ในที่นี้ ลก ใหพระเยซูเจามีบทบาท ซึ่งในที่อื่นกลาววาเปนบทบาทของพระจิตของพระบิดา มธ 10:20; หรือบทบาทของพระ
จิตเจา (มก 13:11; ลก 12:12; กจ 6:10; เทียบ ยน 16:13-15) 
c เชนเดียวกับใน 19:43-44 ขอความเหลานี้คัดมาจากพระคัมภีร จึงทําใหไมอาจสรุปไดวา ลก เขียนบรรยายเหตุการณหลังจาก
ที่เหตุการณนั้นไดเกิดขึ้นแลว (ดู 19:44 เชิงอรรถ f) 
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ที่เขียนไวในพระคัมภีรdจะเปนความจริงทุกประการ  23นาสงสารหญิงมีครรภและหญิงแมลูกออนใน
วันน้ัน ทุกขเวทนาใหญหลวงจะครอบคลุมทั่วแผนดินและพระพิโรธจะลงมาเหนือชนชาติน้ี  24บาง
คนจะตายดวยคมดาบ บางคนจะถูกจับเปนเชลยไปอยูในประเทศตาง ๆ กรุงเยรูซาเล็มจะถูกคน
ตางศาสนาเหยียบย่ําจนกวาจะครบเวลาที่พระเจาทรงกําหนดไวe 
 ภัยพิบัติในจกัรวาล และการเสด็จมาอยางรุงโรจนของบุตรแหงมนุษย 
 25‘จะมีเคร่ืองหมายในดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาวตาง ๆ ชนชาติตาง ๆ บนแผนดิน
จะทนทุกขทรมาน ฉงนสนเทหตอเสียงกึกกองของทะเลที่ปนปวน  26มนุษยจะสลบไปเพราะความ
กลัว และหว่ันใจถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในโลก เพราะสิ่งตางๆ ในทองฟาจะสั่นสะเทือน  27

หลังจากน้ันประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแหงมนุษยเสด็จมาในกอนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระ
สิริรุงโรจนยิ่งใหญ  28เม่ือเหตุการณทั้งปวงน้ีเร่ิมเกิดขึ้น ทานทั้งหลายจงยืนตรง เงยหนาขึ้นเถิด 
เพราะในไมชาทานจะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระแลว’ 
 เวลาแหงการเสด็จมา 
 29พระองคตรัสเปนอุปมาใหเขาเหลาน้ันฟงวา ‘จงมองดูตนมะเดื่อและตนไมทั้งหลายเถิด  30

เม่ือมันแตกใบออน ทานยอมรูวาฤดูรอนใกลเขามาแลว  31เชนเดียวกันเม่ือทานเห็นสิ่งเหลาน้ี
เกิดขึ้น ก็จงรูเถิดวาพระอาณาจกัรของพระเจาใกลเขามาแลวf  32เราบอกความจริงแกทานทั้งหลาย
วาคนในช่ัวอายุน้ีจะไมลวงลับไปกอนที่เหตุการณทั้งหมดน้ีจะเกิดขึ้น  33ฟาดินจะสูญสิ้นไป แตวาจา
ของเราจะไมสูญสิ้นไปเลย 
 คําเตือนใหเตรียมพรอม 
 34‘จงระวังไวใหดี อยาปลอยใจของทานใหหมกมุนอยูในความสนุกสนานร่ืนเริง  ความเมา
มายและความกังวลถึงชีวิตน้ี มิฉะน้ัน วันน้ันจะมาถึงทานอยางฉับพลัน  35เหมือนบวงแรว เพราะ
วันน้ันจะลงมาgเหนือทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดิน  36ทานทั้งหลายจงตื่นเฝาอธิษฐานภาวนาอยู
ตลอดเวลาเถิด เพ่ือทานจะมีกําลังหนีพนเหตุการณทัง้ปวงที่จะเกิดขึ้นน้ีไปยืนอยูเฉพาะพระพักตร
บุตรแหงมนุษยได’ 

                                         
d บางทีอาจจะเปนการอางอิงถึง ดนล 9:26,27 
e นั่นคือชวงเวลาซึ่งคนตางศาสนาจะเขามาแทนที่ชาวยิวที่ไมเช่ือในพระคริสตเจา ตามคําสอนของเปาโล  (รม 11:11-32) 
ชวงเวลานี้จะจบลงเมื่อชาวอิสราเอลทุกคนจะกลับใจ เพราะฉะนั้น ระยะเวลาระหวางการทําลายกรุงเยรูซาเล็มและการสิ้นพิภพ
จะเปนระยะเวลานานที่เราไมสามารถกําหนดได 
f พระอาณาจักรไดรับการสถาปนาขึ้นแลว (17:21) แตขอนี้หมายถึงชวงที่พระอาณาจักรจะกาวหนาประสบชัยชนะ  เริ่มตน
ตั้งแตกรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย (เทียบ 9:27) 
g สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘เพราะวาวันนั้นจะลงมาเหนือทานเหมือนบวงแรว’ 
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 พระเยซูเจาทรงส่ังสอนในพระวิหารเปนวันสุดทาย 
 37เวลากลางวัน พระเยซูเจาทรงสั่งสอนในพระวิหาร แตเวลากลางคืนพระองคทรงออกไป
ประทับแรมอยูบนเนินเขาที่เรียกวาภูเขามะกอกเทศ  38ประชาชนมาเฝาพระองคในพระวิหารตั้งแต
เชาตรู เพ่ือฟงพระองคh 

VI. พระทรมานa 
 การวางแผนกําจัดพระเยซูเจา ยูดาสทรยศตอพระองค 
 22  1เทศกาลกินขนมปงไรเช้ือที่เรียกวาปสกากําลังจะมาถึง  2บรรดาหัวหนาสมณะและธรร
มาจารยคิดหาวิธีกําจัดพระองค แตยังเกรงกลัวประชาชนอยูb 
 3เวลาน้ันซาตานเขาสิงยูดาสที่เรียกวาอิสคาริโอท และเปนคนหน่ึงในบรรดาอัครสาวกสิบ
สองคน  4ยูดาสไปเจรจากับบรรดาหัวหนาสมณะและนายทหารรักษาพระวิหารcวาจะมอบพระองค
ไดอยางไร  5คนเหลาน้ันยินดีและตกลงจายเงินให   
6ยูดาสยอมรับและพยายามหาโอกาสเหมาะเพ่ือมอบพระองคใหพวกเขาโดยประชาชนไมรูเร่ืองน้ี 
 การเตรียมงานเล้ียงปสกา 
 7กอนจะถึงเทศกาลกินขนมปงไรเช้ือที่ตองฆาลูกแกะปสกา  8พระเยซูเจาตรัสใชเปโตรและ
ยอหนวา ‘จงไปจัดเตรียมการเล้ียงปสกาใหเราเถิด’  9เขาทูลพระองควา  ‘พระองคมีพระประสงคให
เราจัดเตรียมที่ไหน’  10พระองคตรัสตอบวา ‘เม่ือทานเขาไปในกรุง ชายคนหน่ึงกําลังเดินแบกหมอ
นํ้าอยูจะมาพบทาน จงตามเขาไปในบานที่เขาจะเขาไป  11และจงถามเจาของบานวา “พระอาจารย
ถามวาหองที่เราจะกินปสกากับบรรดาศิษยน้ันอยูที่ไหน”  12เขาจะช้ีใหทานเห็นหองใหญช้ันบน มี
พรมปูไว จงจัดเตรียมปสกาที่น่ัน’  13ศิษยทั้งสองคนออกไปและพบทุกสิ่งดังที่พระองคทรงบอกไว  
จึงเตรียมปสกา 
 อาหารคํ่าม้ือสุดทาย 
 14เม่ือถึงเวลา พระเยซูเจาประทับที่โตะพรอมกับบรรดาอัครสาวก  15พระองคตรัสกับเขาวา
d‘เราปรารถนาอยางยิ่งจะกินปสกาคร้ังน้ีรวมกับทานกอนจะรับทรมาน  16เราบอกทานทั้งหลายวา
เราจะไมกินปสกาอีกจนกวาปสกาน้ีจะเปนความจริงeในพระอาณาจักรของพระเจา’ 

                                         
h ขอความนี้มีลักษณะคลายกับ ยน 8:1-2  ความคลายคลึงกันเชนนี้ทําใหนักวิชาการหลายทานคิดวาเรื่องหญิงถูกจับขณะลวง
ประเวณี (ยน 7:53-8:11) เปนผลงานของ ลก 

22 a ลก เรียบเรียงเรื่องพระทรมานโดยไมตามลําดับเรื่องราวของ มก มากนัก แตเลารายละเอียดหลายอยางคลายกับ ยน จึง
เปนไปไดวา ลก และ ยน ใชแหลงขอมูลเดียวกัน 
b ลก ไมเลาเรื่องการเจิมที่เบธานี เพราะไดบรรยายเหตุการณคลายกันนี้แลวครั้งหนึ่งใน 7:36-50 
c นายทหารรักษาพระวิหารทุกคนเปนชาวเลวี (เทียบ กจ 4:1) 
d คําปราศรัยของพระคริสตเจาระหวางอาหารคํ่ามีบทบาทใน ลก มากกวาใน มก และ มธ และจะมีบทบาทยิ่งขึ้นใน ยน 13:31-
17:26; ลก ใชธรรมเนียมของชาวกรีกที่นิยมรวบรวมคําสั่งสอนของอาจารยเก่ียวกับอนาคตของศิษยไวขณะที่รวมรับประทาน
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 17พระองคทรงหยิบถวยขึ้นf  ทรงขอบพระคุณ  ตรัสวา  ‘จงรับถวยน้ีไปแบงกันดื่มเถิด 18เรา
บอกทานทั้งหลายวาตั้งแตน้ีไปเราจะไมดื่มเหลาจากผลองุนอีกจนกวาพระอาณาจักรของพระเจาจะ
มาถึง’ 
 การต้ังศีลมหาสนิทg 
 19พระองคทรงหยิบขนมปง ทรงขอบพระคุณ ทรงบิขนมปงประทานใหบรรดาศิษย ตรัสวา 
‘น่ีเปนกายของเราที่ถูกมอบเพ่ือทานทั้งหลาย จงทําดังน้ีเพ่ือระลึกถึงเราเถิด’  20ในทํานองเดียวกัน 
เม่ือกินอาหารเสร็จแลว พระองคทรงหยิบถวยตรัสวา  ‘ถวยน้ีเปนพันธสัญญาใหมในโลหิตของเราที่
หล่ังเพ่ือทานทั้งหลาย’h 
 พระเยซูเจาตรัสถึงการทรยศของยูดาส 
 21‘ผูทรยศตอเราอยูที่น่ี รวมโตะกับเราดวย  22บุตรแหงมนุษยกําลังจะจากไปตามที่กําหนด
ไว วิบัติจงเกิดแกผูที่ทรยศตอบุตรแหงมนุษย  23บรรดาศิษยจึงถามกันวาพวกเขาคนใดจะทําการน้ี 
 ผูใดย่ิงใหญท่ีสุดi 
 24บรรดาศิษยโตเถียงกันวา ในกลุมของตนผูใดควรไดรับการยกยองวายิ่งใหญที่สุด  25พระ
เยซูเจาจึงตรัสกับเขาวา ‘กษัตริยของคนตางชาติยอมเปนเจานายเหนือผูอื่น และผูมีอํานาจเรียก
ตนเองวาเจาบุญนายคุณ  26แตทานทั้งหลายจงอยาเปนเชนน้ัน  ทานที่เปนผูยิ่งใหญที่สุดจงทําตน
เปนผูนอยที่สุด ผูที่เปนผูนําจงเปนผูรับใช  27ใครเลายิ่งใหญกวากัน ผูที่น่ังโตะหรือผูรับใช มิใชผูที่
น่ังโตะดอกหรือ แตเราอยูในหมูทานเหมือนเปนผูรับใชจริง ๆ” 
 พระเยซูเจาทรงสัญญาจะประทานรางวัลแกบรรดาอัครสาวก 
 28‘ทานทั้งหลายเปนผูที่ยืนหยัดอยูกับเราในการทดลองที่เราไดรับ  29เราจัดพระอาณาจักร
ใหทานทั้งหลายดังที่พระบิดาทรงจัดไวใหเรา  30ทานจะไดกินและดื่มรวมโตะกับเราในพระ
อาณาจักรและจะน่ังบนบัลลังกพิพากษาอสิราเอลทั้งสิบสองตระกูล 

                                                                                                                                       
อาหารมื้อสุดทาย ลก เรียบเรียงคําปราศรัยเหลานี้โดยคํานึงถึงการชุมนุมของคริสตชนในสมัยแรกเพื่อประกอบพิธีบูชา
ขอบพระคุณ (มิสซา) 
e ขั้นตอนแรกที่ปสกาเปนความจริง คือศีลมหาสนิทซึ่งเปนศูนยกลางของชีวิตที่มีพระจิตเจาเปนผูนําในพระอาณาจักรที่พระเยซู
เจาไดทรงสถาปนาขึ้น ขั้นตอนสุดทายจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นพิภพ คือเมื่อปสกาจะสําเร็จไปอยางสมบูรณและจะเห็นไดอยางชัดเจน 
f ลก กลาวถึงถวยสองถวยที่แยกอยางชัดเจน เพื่อเปรียบเทียบถวยที่ใชในพิธีฉลองปสกาของชาวยิว (ขอ 15-18) กับถวยพิธีศีล
มหาสนิทของคริสตชน (ขอ 19-20) สําเนาโบราณบางฉบับ (รวมทั้งสําเนาตนฉบับภาษาละตินและภาษากรีกแบบตะวันตก) ดู
เหมือนจะไมเขาใจวิธีการทางเทววิทยาขอนี้และเห็นวาการกลาวถึงถวยสองถวยทําใหสับสน จึงไดละขอ 20 และบางฉบับยังละ
สวนหลังของขอ 19 อีกดวย (“ที่ถูกมอบเพื่อทาน จงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด”) 
g พึงสังเกตความคลายคลึงกันระหวางสํานวนของ ลก ที่นี่ และของเปาโลใน 1 คร 11:23-25  
h อาจแปลไดอีกวา ‘ซึ่งจะตองถูกมอบ’ และ ‘ซึ่งจะตองถูกหลั่ง’ 
i ลก ไดยายขอความเรื่องนี้จากที่ที่ควรจะอยูใน มธ 20:25 มก 10:42 เขามาในบริบทการตั้งศีลมหาสนิท โดยมีเจตนาแสดงให
เห็นความแตกแยกของคริสตชนในสมัยแรก (ดู กจ 6:1;  1 คร 11:17-19; ยก 2:2-4) 
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 พระเยซูเจาทรงทํานายวาเปโตรจะปฏิเสธพระองค 
 31j‘ซีโมน  ซีโมน  จงฟงเถิด  ซาตานไดขอและพระเจาทรงอนุญาตใหซาตานทดสอบทาน
ทั้งหลายเหมือนฝดขาวสาลี  32แตเราอธิษฐานออนวอนเพ่ือทานใหความเช่ือของทานม่ันคง
ตลอดไป และเม่ือทานกลับใจแลว จงชวยคํ้าจุนพ่ีนองของทานเถิด’k  33เปโตรทูลตอบวา ‘พระเจา
ขา ขาพเจาพรอมแลวที่จะอยูกับพระองคแมจะตองเขาคุกหรือจะตองไปตายพรอมกับพระองค’  34

พระองคตรัสวา  ‘เปโตรเอย เราบอกทานวา วันน้ีไกยังไมทันขัน ทานก็จะปฏิเสธวาไมรูจักเราถึง
สามคร้ัง’ 
 วิกฤตการณท่ีจะมาถึง 
 35พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยอีกวา ‘เม่ือเราสงทานทั้งหลายไปโดยไมมีถุงเงิน ไมมียาม 
ไมมีรองเทา ทานขาดสิ่งใดบาง’  36เขาเหลาน้ันตอบวา ‘ไมขาดสิ่งใดเลย’ พระองคจึงตรัสกับเขาวา 
‘แตบัดน้ี ผูใดมีถุงเงิน จงนําไปดวย ผูใดมียามก็จงนําไปเชนเดียวกัน ผูใดไมมีดาบ ก็จงขายเสื้อ
คลุมเพ่ือซ้ือดาบเถิดl  37เพราะเราบอกทานทั้งหลายวา ถอยคําที่พระคัมภีรกลาวถึงเราวา “เขาจะ
ถูกนับอยูในหมูคนอธรรม” จะตองเปนความจริง’  38บรรดาศิษยทูลวา “พระเจาขา ที่น่ีมีดาบสอง
เลม” พระองคตรัสวา ‘พอแลว’  
 ภูเขามะกอกเทศm 
 39พระเยซูเจาเสด็จจากที่น่ันไปยังภูเขามะกอกเทศเชนเคย บรรดาศิษยตามเสด็จไปดวย  40

เม่ือเสด็จถึงที่น่ันแลว พระองคตรัสกับเขาเหลาน้ันวา ‘จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพ่ือจะไมถูกทดลอง’ 
41แลวพระองคเสด็จหางออกไปจากบรรดาศิษยประมาณระยะปากอนหิน ทรงคุกเขาลงn

อธิษฐานภาวนาวา  42‘พระบิดาเจาขา ถาพระองคมีพระประสงค โปรดทรงนําถวยน้ีไปจากขาพเจา
เถิด แตอยาใหเปนไปตามใจขาพเจา ใหเปนไปตามพระประสงคของพระองคเถิด’  43ทูตสวรรคองค

                                         
j สําเนาโบราณบางฉบับเสริมวา ‘องคพระผูเปนเจาตรัสวา’ 
k พระวาจานี้มอบหนาที่แกเปโตรใหเปนผูนําอัครสาวกคนอื่นในเรื่องความเช่ือ การที่เปโตรเปนประมุขของคณะอัครสาวกไดรับ
การยืนยันที่นี่อยางชัดเจนมากกวาใน มธ 16:17-19 ที่นั่นเปโตรดูเหมือนเปนเพียงโฆษกและผูแทนของบรรดาอัครสาวกสิบสอง
คน ใน ยน 21:15-17 เปโตรไดรับมอบหมายใหเลี้ยงดูทั้ง ‘ลูกแกะ’ และ ‘แมแกะ’ ซึ่งหมายถึงคริสตชนและบรรดาอัครสาวกอีก
ดวย 
l โลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยใหความเห็นใจ บัดนี้ไดกลับเปนปฏิปกษ บรรดาศิษยจึงจําเปนตองมีถุงเงินและยามเพื่อซื้อและจัดหา
สิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีผูคอยจัดหาใหโดยไมคิดเงินทอง สวนดาบมีไวเพื่อปองกันตัว 
m ลก เลาเรื่องความทุกขทรมานของพระเยซูเจาสั้นกวา มธ และ มก ในสวนเกธเสมนี พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาเพียงครั้ง
เดียว ลก ตองการเนนวาบรรดาศิษยตองอธิษฐานภาวนาเหมือนพระอาจารยเมื่อถูกทดลอง (ขอ 40,46) 
n โดยปกติชาวยิวยืนอธิษฐานภาวนา (ดู 18:11; 1 พกษ 8:22; มธ 6:5) แตบางครั้งก็คุกเขาดวย โดยเฉพาะเมื่อเปนการ
อธิษฐานภาวนาอยางตั้งใจและอยางถอมตนเปนพิเศษ (ดู สดด 95:6; อสย 45:23; ดนล 6:11; กจ 7:60; 9:40; 20:36; 21:5) 
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หน่ึงปรากฏมาถวายพละกําลังแดพระองค  44พระองคทรงอยูในความทุกขกงัวลอยางสาหัส  จึงทรง
อธิษฐานอยางมุงม่ันยิ่งขึ้น  พระเสโทตกลงบนพ้ืนดินประดุจหยดโลหิตo 
 45พระองคทรงลุกขึ้นจากการอธิษฐานภาวนา เสด็จไปพบบรรดาศิษยซ่ึงหลับอยูเพราะความ
โศกเศรา  46พระองคจึงตรัสกับเขาวา ‘นอนหลับทําไม จงลุกขึ้นอธิษฐานภาวนาเถิดเพ่ือจะไมถูก
ทดลอง’ 
 พระเยซูเจาทรงถูกจับกุม 
 47ขณะที่พระเยซูเจาตรัสอยูน้ัน คนหมูหน่ึงก็มาถึง ยูดาสหน่ึงในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน
เปนผูนํา ยูดาสเขามาใกลพระเยซูเจาเพ่ือจุมพิตพระองค  48พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา ‘ยูดาส ทาน
ใชการจุมพิตเพ่ือทรยศบุตรแหงมนุษยหรือ’  49เม่ือบรรดาศิษยที่อยูกับพระองคเห็นวาเกิดอะไรขึ้นก็
ทูลวา ‘พระเจาขา พวกเราใชดาบฟนไดไหม’  50แลวศิษยคนหน่ึงไดฟนผูรับใชของหัวหนาสมณะ  
ตัดใบหูขางขวาของเขา  51แตพระเยซูเจาตรัสวา ‘หยุดเถิด พอแลว’ ทรงสัมผัสหูและทรงรักษาเขา 
 52พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาหัวหนาสมณะ นายทหารผูรักษาพระวิหารและบรรดาผูอาวุโส
ซ่ึงมาจับกุมพระองควา ‘เราเปนโจรหรือ ทานทั้งหลายจึงถือดาบ ถือไมตะบองมาจับเรา”  53เราอยู
กับทานทุกวันในพระวิหาร ทานก็ไมจับกุมเราเลย แตน่ีเปนเวลาของทาน เปนอํานาจของความมืด’ 
 เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจา 
 54เขาทั้งหลายจับกุมพระเยซูเจาpและนําพระองคเขาไปในบานของมหาสมณะ  เปโตรติด
ตามไปหาง ๆ  55คนในบานมหาสมณะกอไฟขึ้นที่กลางลานบาน เปโตรจึงเขาไปน่ังรวมอยูกับคน
เหลาน้ันดวย  56หญิงรับใชคนหน่ึงเห็นเปโตรน่ังขางกองไฟ  จึงจองหนา พูดวา ‘คนน้ีอยูกับเขา
ดวย’  57แตเปโตรปฏิเสธวา ‘นางเอย ขาพเจาไมรูจักเขา’  58ตอมาไมนาน อีกคนหน่ึงเห็นเปโตร จึง
พูดวา ‘ทานเปนคนหน่ึงในพวกเขาดวย’ แตเปโตรตอบวา ‘ไมใชดอก เพ่ือนเอย’q  59หน่ึงช่ัวโมง
ตอมา อีกคนหน่ึงพูดย้ําวา ‘แนทีเดียว คนคนน้ีอยูกับเขาดวย เพราะเปนชาวกาลิลี’  60แตเปโตรต
อบวา  ‘เพ่ือนเอย ขาพเจาไมรูวาทานกําลังพูดอะไร’ เปโตรพูดยังไมทันขาดคํา ไกก็ขัน  
61องคพระผูเปนเจาทรงเหลียวมามองเปโตร เปโตรจึงระลึกถึงพระวาจาขององคพระผูเปนเจาที่ตรัส
กับเขาวา ‘วันน้ี กอนไกขัน ทานจะปฏิเสธเราสามคร้ัง 62เปโตรจึงออกไปขางนอก รองไหอยางขม
ขื่น 

                                         
o แมวาสําเนาโบราณที่ดีบางฉบับละขอ 43-44 แตเราควรจะเก็บขอความทั้งสองขอนี้ไว เพราะมีพยานหลักฐานหลายฉบับตั้งแต
ศตวรรษที่สองมาแลว ยิ่งกวานั้นลีลาการเขียนก็เปนของ ลก อยางแนนอน การละขอเหลานี้อธิบายไดวาคริสตชนในภายหลัง
ตองการจะหลีกเลี่ยงขอความที่ชวนใหมองพระเยซูเจาเปนมนุษยที่ออนแอมากเกินไป 
p มธ และ มก เลาวาพระเยซูเจาทรงถูกจับกุมทันทีหลังจากที่ยูดาสจูบพระองค ตอจากนั้นจึงเลาเรื่องศิษยคนหนึ่งใชดาบฟนหู
ผูรับใช และสุดทายเปนคําตอวาของพระเยซูเจา แต ลก เลาวาพระเยซูเจาทรงถูกจับกุมหลังจากที่ไดทรงตอวาพวกเขาแลว 
เพื่อเนนวาพระเยซูเจาทรงคุมสถานการณไดอยางดี (ดูการเนนแบบเดียวกันใน ยน 10:18 เชิงอรรถ j; 18:4-6) 
q “เพื่อนเอย” ตามตัวอักษรแปลวา ‘มนุษยเอย’ 
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 บรรดาทหารเยาะเยยพระเยซูเจาr 
 63ผูที่ควบคุมพระเยซูเจาสบประมาทเยาะเยยและทุบตีพระองค  64เอาผาปดพระเนตรและ
ทูลถามพระองควา ‘ทายซิวา ใครตีเจา’  65เขายังไดพูดกลาวรายพระองคอีกมากมาย 
 พระเยซูเจาทรงถูกพิพากษาคดีในสภาสูงของชาวยิวs 
 66คร้ันรุงเชา บรรดาผูอาวุโสtหัวหนาสมณะและธรรมาจารยรวมประชุมกัน สั่งใหนําพระองค
มาอยูตอหนาสภาสูง  67และพูดวา ‘ถาทานเปนพระคริสต จงบอกเราเถิด’ พระองคตรัสตอบวา ‘ถา
เราบอกทาน ทานก็ไมเช่ือ  68ถาเราถามทาน ทานก็ไมตอบ  69ตั้งแตบัดน้ี บุตรแหงมนุษยจะ
ประทับu ณ เบื้องขวาพระอานุภาพของพระเจา  70ทุกคนจึงพูดวา ‘ดังน้ัน ทานเปนบุตรของพระเจา
ใชไหม’v พระองคตรัสตอบวา  ทานพูดเองนะวาเราเปน’  71คนเหลาน้ันจึงพูดวา ‘เราจะตองการ
พยานอะไรอีก เราไดยินจากปากของเขาแลว’w 
 23  1ทุกคนในที่ประชุมลุกขึ้น นําพระองคไปมอบใหปลาต 
 พระเยซูเจาตอหนาปลาตa 
 2เขาเหลาน้ันตั้งขอกลาวหาพระองคโดยพูดวา “เราพบคนคนน้ียุยงประชาชนของเรา หาม
เสียภาษีแกพระจักรพรรดิ และอางวาตนเปนพระคริสต กษัตริย”  3ปลาตจึงถามพระองควา ‘ทาน
เปนกษัตริยของชาวยิวหรือ’ พระองคตรัสตอบวา ‘ทานพูดเองนะ’  4ปลาตจึงพูดกับบรรดาหัวหนา
สมณะและประชาชนวา ‘เราไมพบความผิดขอใดในคนคนน้ี’  5แตพวกเขาย้ําอีกวา ‘เขากอกวน
ประชาชน เที่ยวสั่งสอนทั่วแควนยูเดีย โดยเร่ิมตั้งแตแควนกาลิลีจนถึงที่น่ี’  6เม่ือปลาตไดยินดังน้ีจึง
ถามวา “คนน้ีเปนชาวกาลิลีหรือไม”  7เม่ือทราบวาพระองคทรงอยูในอํานาจของกษัตริยเฮโรด จึง
สงพระองคไปใหกษัตริยเฮโรด ซ่ึงในขณะน้ันประทับอยูที่กรุงเยรูซาเล็ม 
                                         
r การเยาะเยยนี้เกิดขึ้นตอนกลางคืน กอนการพิจารณาคดีในสภาสูงของชาวยิว ไมใชหลังจากนั้นเหมือนกับที่มีเขียนไวใน มธ 
และ มก ใน ลก ผูที่เยาะเยยพระเยซูเจา ไมใชสมาชิกสภาสูง แตเปนลูกนองของเขา รายละเอียดเหลานี้นาจะแสดงวา ลก เลา
เรื่องใกลเคียงกับเหตุการณจริงมากกวา มธ และ มก ยิ่งกวานั้น ตรงกันขามกับที่มีเลาใน มธ 26:68; มก 14:66 (ดู เชิงอรรถ) 
ลก เลาวาพระเยซูเจาทรงถูกเอาผามาผูกปดตาไว การเยาะเยยจึงเปนการเลนทายปญหาที่นิยมกันทั้งในอดีตและในปจจุบัน 
s มก และ มธ เลาวามีการพิจารณาคดีสองครั้ง ลก เลาเพียงครั้งเดียวในตอนเชา การพิพากษาคดีอาจทําใน “ศาล” ซึ่งเปน
อาคารติดกับพระวิหาร (ดู มธ 26:57 เชิงอรรถ r) 
t ‘ผูอาวุโส’ ในที่นี้ หมายถึงสภาสูงทั้งหมดของชาวยิว หัวหนาสมณะและบรรดาธรรมาจารยเปนกลุมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสภา 
u ลูกาละประโยคที่วา ‘ทานทั้งหลายจะเห็น’ ของ มก และ มธ รวมทั้งการกลาวพาดพิงถึงประกาศกดาเนียล ทั้งนี้ ลก อาจ
ตองการหลีกเลี่ยงความเขาใจผิดวาพระคริสตเจาจะเสด็จมาอยางรุงโรจนในไมชา 
v ลก แยกแยะอยางชัดเจนมากกวา มธ และ มก ระหวางตําแหนง ‘พระคริสต’ (ขอ 67) และ ‘บุตรของพระเจา’ (ขอ 70) เทียบ 
ยน 10:24-39 
w ลก ไมกลาวถึงพยานเท็จ (แตเทียบ กจ 6:11-14) หรือคําตัดสินประหารชีวิตอยางชัดเจน ลก คงไดใชแหลงขอมูลที่แตกตาง
ไปจากของ มธ และ มก คอนขางจะแนนอน 

23 a ลก เลาเรื่องการพิจารณาคดีของพระเยซูเจา โดยใหรายละเอียดนาตื่นเตนมากกวา มธ และ มก แตนอยกวา ยน ซึ่งขยาย
คําพูดโตตอบมากกวา 
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 พระเยซูเจาเฉพาะพระพักตรของกษัตริยเฮโรดb 
 8เม่ือกษัตริยเฮโรดทอดพระเนตรเห็นพระเยซูเจา ก็ทรงยนิดีมาก เพราะทรงไดยินเร่ืองตาง 
ๆ เกี่ยวกับพระเยซูเจา มีพระประสงคจะเห็นพระองคมานานแลว และทรงหวังจะไดเห็นอัศจรรย
จากพระเยซูเจาบาง  9กษัตริยเฮโรดตรัสถามพระเยซูเจาหลายเร่ือง แตพระเยซูเจามิไดทรงตอบแต
ประการใด  10บรรดาหัวหนาสมณะและธรรมาจารยซ่ึงอยูที่น่ันรวมกันกลาวหาพระเยซูเจาอยาง
รุนแรง  11กษัตริยเฮโรดพรอมกับบรรดาทหารสบประมาทเยาะเยยพระเยซูเจา ใหพระองคสวมเสื้อ
สีฉูดฉาดc  และสงกลับไปมอบใหปลาต  12กษัตริยเฮโรดและปลาตซ่ึงแตกอนเปนศัตรูกัน ก็กลับ
เปนเพ่ือนกัน 
 พระเยซูเจาตอหนาปลาตอีกครั้งหน่ึง 
 13ปลาตเรียกประชุมบรรดาหัวหนาสมณะ บรรดาผูนําและประชาชน  14แลวพูดกับเขาวา 
‘ทานทั้งหลายนําชายผูน้ีมาหาเราในฐานะเปนผูยุยงประชาชนใหกบฏ  เราไตสวนเขาตอหนาทาน
ทั้งหลายแลว แตไมพบวาเขามีความผิดประการใดตามที่ทานกลาวหา  15กษัตริยเฮโรดก็ไมทรงพบ
ความผิดประการใดดวย จึงทรงสงเขากลับมาใหเราอีก ทานก็เห็นแลววา เขาไมไดทําผิดที่ควรจะมี
โทษถึงตาย  16เพราะฉะน้ัน  เราจะสั่งใหเฆี่ยนเขา แลวปลอยไป’d  (17) 18แตประชาชนรองตะโกน
พรอมกันวา ‘ฆาเขาเสีย ปลอยบารับบัสใหเรา’  19บารับบัสผูน้ีถูกจําคุกเพราะกอการจลาจลในเมือง
และฆาคน  

20ปลาตตัองการปลอยพระเยซูเจา จึงพูดกับประชาชนอีก  21แตคนเหลาน้ันรองตะโกน
กลับมาวา ‘เอาไปตรึงกางเขน’ เอาไปตรึงกางเขน’  22ปลาตพูดกับประชาชนเปนคร้ังที่สามeวา ‘เขา
ทําผิดอะไร เราไมพบวาเขาทําผิดอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตาย ดังน้ัน เราจะใหเฆี่ยนเขาและปลอย
ไป’f  23แตประชาชนยังคงตะโกนเสียงดังตอไป ขอใหเอาพระองคไปตรึงกางเขน และเสียงของ
ประชาชนดังขึ้น ๆ 

                                         
b ลก เทานั้นเลาเหตุการณเรื่องนี้ ลก คงไดขอมูลมาจากมานาเอน ‘ซึ่งเติบโตมาพรอมกันกับกษัตริยเฮโรด’ (กจ 13:1; กฎหมาย
โรมันอนุญาตใหผูพิพากษาสงนักโทษไปมอบแกผูปกครองดินแดนถิ่นกําเนิดของเขา พระเยซูเจาทรงเปนชาวกาลิลี จึงทรงอยู
ในอาณัติของกษัตริยเฮโรด อันทิปาส ผูปกครองแควนกาลิลี 
c เสื้อสีฉูดฉาดเปนอาภรณที่บรรดาเจาสวมในพิธี กษัตริยเฮโรดทรงใหพระเยซูเจาสวมเสื้อเชนนี้ เพื่อเยาะเยยที่พระเยซูเจาทรง
อางวาเปนพระคริสต กษัตริย (ขอ 3) 
d สําเนาโบราณบางฉบับเสริมขอ 17 วา ‘เขาจะตองปลอยนักโทษคนหนึ่งใหกับประชาชนในวันฉลอง’ ขอความนี้ดูเหมือนจะเปน
ขออธิบายความเพิ่มเติม (เทียบ มธ 27:15//) 
e ลก เชนเดียวกับ ยน เนนใหเห็นวาปลาตปรารถนาจะปลอยพระเยซูเจาเปนอิสระ และเลาวาผูวาราชการยืนยันความบริสุทธิ์
ของพระคริสตเจาถึงสามครั้ง (เทียบ ยน 18:38; 19:4,6) 
f “เฆ่ียน” ใน มธ 27:26-31 และ มก 15:15-20 การเฆ่ียนนักโทษเปนตอนแรกของโทษประหาร แตใน ลก และ ยน ปลาตสั่งให
เฆ่ียนพระเยซูเจา เปนการประนีประนอมเพื่อจะไมตองตัดสินประหารชีวิตพระองค 
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 24ปลาตจึงตัดสินใหเปนไปตามคําเรียกรองของประชาชน  25ปลอยคนที่ถูกจําคุกเพราะกอ
การจลาจลและฆาคน และมอบพระเยซูเจาใหเขาจัดการตามความพอใจ 
 ทางไปสูท่ีประหาร 
 26ขณะที่บรรดาทหารนําพระองคออกไป พวกเขาเกณฑชายคนหน่ึงช่ือซีโมนชาวไซรีนซ่ึง
กําลังกลับจากชนบท วางไมกางเขนบนบาของเขาใหแบกตามพระเยซูเจา  27ประชาชนจํานวนมาก
ติดตามพระองคไปรวมทั้งสตรีกลุมหน่ึงgซ่ึงขอนอกครํ่าครวญถึงพระองค  28พระเยซูเจาทรงหันพระ
พักตรมาทางสตรีเหลาน้ี ตรัสวา ‘ธิดาเยรูซาเล็มเอย อยารองไหสงสารเราเลย แตจงรองไหสงสาร
ตนเองและลูก ๆ เถิด  29เพราะวันน้ันจะมาถึง เม่ือประชาชนจะพูดวา “หญิงที่เปนหมัน ครรภที่มิได
ใหกําเนิดบุตร และนมที่มิไดเล้ียงลูกก็เปนสุข”  30เวลาน้ันประชาชนจะพูดกับภูเขาวา  “จงถลมลง
มาทับเราเถิด” และพูดกับเนินเขาวา “จงกลบเราไวเถิด”  31เพราะถาเขาทํากับไมสดเชนน้ี อะไรจะ
เกิดขึ้นกับไมแหงเลา’h  32บรรดาทหารนําผูรายสองคนไปประหารพรอมกับพระองคดวย 
 พระเยซูเจาทรงถูกตรึงบนไมกางเขนi 
 33เม่ือมาถึงสถานที่ที่เรียกวาเนินหัวกระโหลก บรรดาทหารตรึงพระองคที่น่ันพรอมกับผูราย
สองคน คนหน่ึงอยูขางขวาและอีกคนหน่ึงอยูขางซาย  34jพระเยซูเจาตรัสวา ‘พระบิดาเจาขา โปรด
อภัยความผิดแกเขาเถิด เพราะเขาไมรูวากําลังทําอะไร’kทหารนําเสื้อผาของพระองคไปจับสลาก
แบงกัน 
 พระคริสตเจาบนไมกางเขนทรงถูกเยาะเยย 
 35ประชาชนยืนดูอยูที่น่ัน สวนบรรดาผูนําเยาะเยยพระองควา ‘เขาชวยคนอื่นใหรอดพนได 
ก็ใหเขาชวยตนเองซิ ถาเขาเปนพระคริสตผูที่พระเจาทรงเลือกสรร’  36แมแตบรรดาทหารก็เยาะเยย
พระองคดวย เขานําเหลาองุนเปร้ียวเขามาถวาย  37พลางกลาววา ‘ถาทานเปนกษัตริยของชาวยิว 
ก็จงชวยตนเองใหรอดพนซิ’  38มีคําเขียนไวเหนือพระองควา ‘ผูน้ีคือกษัตริยของชาวยิว’ 
                                         
g หนังสือทัลมุด (ซึ่งรวบรวมธรรมประเพณีของชาวยิว ค.ศ. 200-500) บันทึกวาสตรีตระกูลสูงที่กรุงเยรูซาเล็มมักจะนําเครื่องด่ืม
ระงับประสาทมาใหแกอาชญากรที่จะถูกประหารด่ืมเพื่อบรรเทาความทุกขทรมาน 
h ถาไมสดซึ่งไมเหมาะจะเปนฟน (หมายถึง พระเยซูเจาซึ่งถูกประหารโดยไมมีผิด) ยังถูกเผา ก็สาอะไรกับไมแหง (ซึ่งจะตอง
เปนฟนอยูแลว หมายถึง ผูทําความผิดจริง ๆ) 
i ถาเปรียบเทียบเรื่องพระทรมานตามที่ มธ และ มก เลากับ ลก แลว จะเห็นวา ลก ไดลดความโหดรายของการตรึงกางเขนลง
มาก ประชาชนที่ ลก กลาวถึง (ขอ 27,35,48) มีลักษณะมักรูมักเห็นมากกวาที่จะเปนศัตรูและในที่สุดไดเปนทุกขเสียใจ (ขอ 48) 
พระเยซูเจาไมไดสงเสียงรองที่ดูเหมือนจะแสดงความสิ้นหวัง ‘ขาแตพระเจา ขาแตพระเจา ทําไมพระองคจึงทรงทอดทิ้งขาพเจา
เลา’ ภารกิจของพระองคในการใหอภัยยังคงกระทําตอไปจนถึงวาระสุดทาย (ขอ 34,39-43) พระองคสิ้นพระชนมโดยมอบจิต
ของพระองคไวในพระหัตถของพระบิดา (ขอ 46) 
j ขอนี้นาจะเก็บรักษาไว แมวาสําเนาโบราณที่ดีบางฉบับไดละไว 
k พระวาจาเหลานี้ของพระเยซูเจาทําใหเราคิดถึงถอยคําของ อสย 53:12 ทรรศนะเดียวกันที่คิดวา ผูประหารพระเยซูเจาไม
ทราบวากําลังทําอะไร ยังพบไดอีกใน กจ 3:17; 13:27; 1 คร 2:8 สังฆานุกรสเทเฟนจะภาวนาในจิตตารมณเดียวกัน (กจ 7:60) 
อันเปนการปฏิบัติตามพระฉบับที่พระอาจารยไดมอบกับบรรดาศิษย (1 ปต 2:23; ดู มธ 18:21-22 เชิงอรรถ k)  
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 ผูรายกลับใจ 
 39ผูรายคนหน่ึงที่ถูกตรึงบนไมกางเขน พูดดูหม่ินพระองควา ‘แกเปนพระคริสตไมใชหรือlจง
ชวยตนเองและชวยเราใหรอดพนดวยซิ’  40แตอีกคนหน่ึงดุเขากลาววา ‘แกไมเกรงกลัวพระเจาหรือ
ที่มารับโทษเดียวกัน  41สําหรับพวกเราก็ยุติธรรมแลว เพราะเรารับโทษสมกับการกระทําของเรา 
แตทานผูน้ีมิไดทําผิดเลย’  42แลวเขาทูลวา ‘ขาแตพระเยซู โปรดระลึกถึงขาพเจาดวย เม่ือพระองค
จะเสด็จสูพระอาณาจักรของพระองค’m  43พระองคตรัสตอบเขาวา ‘เราบอกความจริงกับทานวา 
วันน้ี ทานจะอยูกับเราในสวรรค’ 
 พระเยซูเจาส้ินพระชนม 
 44ขณะน้ัน เปนเวลาประมาณเที่ยงวัน ทั่วแผนดินมืดไปจนถึงเวลาบายสามโมงn  45เพราะ
ดวงอาทิตยมืดลง มานในพระวิหารฉีกขาดตรงกลาง  46พระเยซูเจาทรงรองเสียงดังวา ‘พระบิดาเจา
ขา ขาพเจามอบจิตของขาพเจาไวในพระหัตถของพระองค’ เม่ือตรัสดังน้ีแลว ก็สิ้นพระชนม 
 หลังจากส้ินพระชนม 
 47เม่ือนายรอยเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้น เขาถวายพระเกียรติแดพระเจา พูดวา  ‘ชายคนน้ีเปน
ผูชอบธรรมแนทีเดียว’  48ประชาชนที่มาชุมนุมกันดูเหตุการณน้ี เม่ือเห็นวาเกิดอะไรขึ้น ก็ขอนอก 
พากันกลับไป 49ทุกคนที่รูจักคุนเคยพระองค รวมทั้งบรรดาสตรีที่ติดตามพระองคมาจากแควนกาลิ
ลีตางยืนอยูหาง ๆ คอยดูเหตุการณน้ี 
 การฝงพระศพของพระเยซูเจา 
 50ชายคนหน่ึงช่ือ โยเซฟเปนสมาชิกในสภาสูงของชาวยิว เปนคนดีและชอบธรรม  51เขาไม
เห็นดวยกับมติและการกระทําของสภา เขามาจากเมืองอาริมาเธีย  เมืองหน่ึงของชาวยิวและรอ
คอยพระอาณาจักรของพระเจา  52ชายผูน้ีไปพบปลาต  ขอพระศพของพระเยซูเจา  53เขาเชิญพระ
ศพลงมา เอาผาปานหอไว นําไปวางไวในคูหาซ่ึงขุดไวในหิน คูหาน้ันยังไมเคยบรรจุศพผูใดเลย  54

วันน้ันเปนวันเตรียมสมโภช  และวันสับบาโตกําลังเร่ิมแลวo 
 55บรรดาสตรีที่มากับพระองคจากแควนกาลิลี ไดตามโยเซฟไปดวย เห็นพระคูหา และ
สังเกตดูวาพระศพวางไวอยางไร 56บรรดาสตรีจึงกลับไป จัดเตรียมเคร่ืองหอมและนํ้ามันหอม 
แตในวันสับบาโต  เขาหยุดพักตามบทบัญญัต ิ

                                         
l ‘โจรที่ไมไดกลับใจ’ และ ‘โจรที่กลับใจ’ ยอมรับวาพระเยซูเจาเปนพระคริสต (ขอ 39) และกษัตริย (ขอ 42) ตําแหนงทั้งสองนี้
เปนขอกลาวหาทางการทั้งในการพิจารณาคดีตอหนาสภาสูงของชาวยิวและตอหนาปลาต 
m “พระอาณาจักร” ยังแปลไดอีกวา “เมื่อพระองคจะทรงพระอานุภาพในฐานะกษัตริย” นั่นคือเมื่อพระองคจะทรงสถาปนาพระ
อาณาจักร สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘เมื่อพระองคจะเสด็จพรอมกับ (หรือ “มาปกครอง”) พระอาณาจักรของพระองค’ 
n ปรากฏการณในทองฟาเชนนี้ เปนลักษณะของ “วันของพระเจา” (ดู มธ 27:51 เชิงอรรถ x) 
o แปลตามตัวอักษร ‘วันสับบาโตกําลังสองแสง’ 
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VII. หลังการกลับคืนพระชนมชีพ 

 พระคูหาวางเปลา ขาวดีจากทูตสวรรค 
 24 1ตั้งแตเชาตรูวันตนสัปดาหบรรดาสตรีนําเคร่ืองหอมที่เตรียมไวมาที่พระคูหา  2เขา
พบวากอนหินถูกกล้ิงออกไปจากพระคูหาแลว  3เม่ือเขาไปในพระคูหาก็ไมพบพระศพของพระเยซู 
องคพระผูเปนเจา  4ขณะที่บรรดาสตรีประหลาดใจกับเหตุการณน้ี บุรุษสองคนสวมเสื้อที่เปน
ประกายรุงโรจนยืนอยูใกล ๆ  5สตรีเหลาน้ันตกใจกลัวและกมหนาลงมองพ้ืนดิน แตบุรุษทั้งสองคน
พูดวา ‘ทําไมทานมองหาผูเปนในหมูผูตายเลา  6พระองคมิไดประทับอยูที่น่ี พระองคทรงกลับคืน
พระชนมชีพแลว จงระลึกถึงพระวาจาที่พระองคตรัสกับทานขณะที่ยังประทับอยูในแควนกาลิลีa7วา 
บุตรแหงมนุษยจําตองถูกมอบในเง้ือมมือของคนบาป จะตองถูกตรึงกางเขนและจะกลับคืนพระชนม
ชีพในวันที่สาม’  8บรรดาสตรีจึงระลึกถึงพระวาจาของพระองคได 
 อัครสาวกไมยอมเชื่อสตรี 
 9เม่ือกลับจากพระคูหาแลว บรรดาสตรีเลาเร่ืองทั้งหมดน้ีใหอัครสาวกสิบเอ็ดคนและกับศิษย
ทุกคน  10สตรีเหลาน้ีคือมารียชาวมักดาลา โยอันนา และมารียมารดาของยากอบ สตรีอื่น ๆ ที่ไป
พรอมกันก็ไดเลาเร่ืองน้ีใหอัครสาวกฟงดวย  11แตเขาคิดวาถอยคําเหลาน้ีเปนเร่ืองเหลวไหลและไม
เช่ือ 
 เปโตรไปท่ีพระคูหา 
 12bเปโตรว่ิงไปที่พระคูหา กมลงดู เห็นแตผาหอพระศพเทาน้ัน จึงกลับมาบานและประหลาด
ใจในเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 การเดินทางไปหมูบานเอมมาอูส 
 13วันน้ัน ศิษยสองคนกําลังเดินทางไปยังหมูบานเอมมาอูส ซ่ึงอยูหางจากกรุงเยรูซาเล็ม
ประมาณ 11 กิโลเมตรc  14ทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น  15ขณะที่กําลัง
สนทนาและถกเถียงกันอยูน้ัน พระเยซูเจาเสด็จเขามารวมเดินทางดวย  16แตเขาจําพระองคไมไดd

                                         
24 a ลก ไมตองการกลาวถึงเรื่องพระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคในแควนกาลิลี จึงไดดัดแปลงขอความใน มก 16:7 เหมือนกับ
ที่กอนหนานั้นไดละ มก 14:28 
b แมสําเนาโบราณหลายฉบับละขอ 12 นี้ แตขอนี้นาจะรักษาไว เพราะมีลีลาการเขียนเฉพาะของทั้ง ลก และ ยน จึงอาจมาจาก
ธรรมประเพณีรวมกันของพระวรสารฉบับที่สามและที่สี่ เปโตรคงไมไดไปที่พระคูหาแตคนเดียว (เทียบ 24:24) 
c “11 กิโลเมตร” แปลตามตัวอักษรวา ‘หกสิบ stadia’ สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘หนึ่งรอยหกสิบ’ ยังเถียงกันไมยุติวาหมูบานนี้
อยูที่ไหน เรื่องนี้มีลักษณะแตกตางจากเรื่องพระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคหลังจากกลับคืนพระชนมชีพแลวเรื่องอื่น ๆ แตมี
ความคลายคลึงกันกับเรื่องฟลิปกับขันทีใน กจ 8:26-40 บุคคลในเรื่องทั้งสองนี้แตแรกมีความสงสัยไมเขาใจ แตจะไดรับ
คําอธิบายและเขาใจ ในที่สุดเรื่องจะจบลงดวยพิธีศีลศักด์ิสิทธิ์ (ศีลมหาสนิทหรือศีลลางบาป) 
d ในเรื่องพระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคที่ ลก และ ยน เลาในตอนแรก บรรดาศิษยไมสามารถจําพระองคได เขาตองการ
คําอธิบายหรือเครื่องหมาย (24:30 เชิงอรรถ f, 35,37,39-43; ยน 20:14,16,20; 21:4,6-7; เทียบ มธ 28:17) พระวรกายของ
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เหมือนดวงตาถูกปดบัง  17พระองคตรัสถามวา ‘ทานสนทนากันเร่ืองอะไรตามทาง ทั้งสองคนก็หยุด
เดิน ใบหนาเศราหมอง e 
 18ศิษยที่ช่ือเคลโอปสถามวา 'ทานเปนเพียงคนเดียวในกรุงเยรูซาเล็มหรือที่ไมรูเร่ืองราวที่
เกิดขึ้นที่น่ันเม่ือสองสามวันมาน้ี’  19พระองคตรัสถามวา ‘เร่ืองอะไรกัน’  เขาตอบวา ‘ก็เร่ืองพระเยซู 
ชาวนาซาเร็ธfประกาศกทรงอํานาจในกิจการและคําพูดเฉพาะพระพักตรของพระเจาและตอหนา
ประชาชนทั้งปวง  20บรรดาหัวหนาสมณะและผูนําของเรามอบพระองคใหตองโทษประหารชีวิต 
และตรึงพระองคบนไมกางเขน  21เราเคยหวังไววาพระองคจะทรงปลดปลอยอิสราเอลใหเปนอิสระ 
แตน่ีเปนวันที่สามแลวตั้งแตเหตุการณน้ีเกิดขึ้น  22สตรีบางคนในกลุมของเราทําใหเราประหลาดใจ
อยางยิ่ง เขาไปที่พระคูหาตั้งแตเชาตรู  23เม่ือไมพบพระศพ เขากลับมาเลาวาไดเห็นนิมิตของทูต
สวรรคซ่ึงพูดวา พระองคยังทรงพระชนมอยู  24บางคนในกลุมของเราgไปที่พระคูหา และพบทุก
อยางดังที่บรรดาสตรีเลาใหฟง แตไมเห็นพระองค’ 
 25พระองคจึงตรัสกับเขาวา 'เจาคนเขลาเอย ใจของเจาชางเช่ืองชาที่จะเช่ือขอความที่บรรดา
ประกาศกกลาวไว  26พระคริสตเจาจําเปนตองทนทรมานเชนน้ีเพ่ือจะเขาไปรับพระสริิรุงโรจนของ
พระองคมิใชหรือ’  27แลวพระองคทรงอธิบายพระคัมภีรทุกขอที่กลาวถึงพระองคใหเขาฟงโดยเร่ิม
ตั้งแตโมเสสจนถึงบรรดาประกาศก  
 28เม่ือพระองคทรงพระดําเนินพรอมกับศิษยทั้งสองคนใกลจะถึงหมูบานที่เขาตั้งใจจะไป 
พระองคทรงทําทาวาจะทรงพระดําเนินเลยไป  29แตเขาทั้งสองรบเราพระองควา “จงพักอยูกับพวก
เราเถิด เพราะใกลคํ่าและวันก็ลวงไปมากแลว’ พระองคจึงเสด็จเขาไปพักกับเขา  30ขณะประทับที่
โตะกับเขา พระองคทรงหยิบขนมปง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปงและยื่นใหเขา  31เขาก็ตาสวาง
และจําพระองคได แตพระองคหายไปจากสายตาของเขา  32ศิษยทั้งสองจึงพูดกันวา ‘ใจของเรา
ไมไดเรารอนเปนไฟอยูภายในหรือเม่ือพระองคตรัสกับเราขณะเดินทาง และอธิบายพระคัมภีรให
เราฟง’ 
 33เขาทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มในเวลาน้ัน พบบรรดาอัครสาวกสิบ
เอ็ดคนกําลังชุมนุมกันอยูกับศิษยอื่น ๆ  34เขาเหลาน้ีบอกวา ‘องคพระผูเปนเจาทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพแลวจริง ๆ และทรงสําแดงพระองคแกซีโมน’  35ศิษยทั้งสองคนจึงเลาเร่ืองที่เกิดขึ้นตาม
ทางและเลาวาตนจําพระองคไดเม่ือทรงบิขนมปงh 
                                                                                                                                       
พระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพแลวยังคงเปนพระกายเดียวกันก็จริง แตจะอยูในสภาพใหม (มก 16:12) และอยูเหนือ
ความจํากัดทางกายภาพของโลกนี้ (ยน 20:19) เรื่องสภาพของรางกายที่กลับคืนชีพแลว ดู 1 คร 15:44 เชิงอรรถ w 
e สําเนาโบราณบางฉบับ ละคําวา “ทั้งสองคนก็หยุดเดิน” อานวา “ทานสนทนาเรื่องอะไรกันมาตามทางและมีใบหนาเศราหมอง” 
f สําเนาโบราณบางฉบับวา ‘นาซารีน’ ดู มธ 2:23 เชิงอรรถ l 
g ลก อาจใชธรรมประเพณีเดียวกับ ยน 20:3-10 เลาเรื่องเปโตรและศิษยที่ทรงรักไปที่พระคูหา 
h ใน กจ (2:42 เชิงอรรถ gg) ลก ใชวลี “บิขนมปง” เปนศัพทเทคนิค หมายถึงพิธีบูชาของพระคุณ (มิสซา) ในเรื่องนี้วลี “บิขนม
ปง” อาจมีความหมายเดียวกัน 
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 พระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคแกบรรดาอัครสาวก 
 36ขณะที่บรรดาศิษยสนทนากันอยูน้ัน พระเยซูเจาทรงยืนอยูในหมูเขา ตรัสวา ‘สันติสุขจง
ดํารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด’  37เขาตางตกใจกลัว คิดวาไดเห็นผี  38แตพระองคตรัสวา ‘ทาน
วุนวายใจทําไม เพราะเหตุใดทานจึงมีความสงสัยในใจ  39จงดูมือและเทาของเราซิ เปนเราเองจริง 
ๆ จงคลําตัวเราดูเถิด ผีไมมีเน้ือ ไมมีกระดูกอยางที่ทานเห็นวาเรามี’  40iตรัสดังน้ีแลว พระองคทรง
ใหเขาดูพระหัตถและพระบาทj  41เขายินดีและแปลกใจจนไมอยากเช่ือ พระองคจึงตรัสกับเขาวา 
‘ทานมีอะไรกินบาง’  42เขาถวายปลายางช้ินหน่ึงแดพระองค  43พระองคทรงรับมาเสวยตอหนาเขา 
 คําแนะนําสุดทายแกบรรดาอัครสาวก 
 44หลังจากน้ันkพระองคตรัสกับเขาวา ‘น่ีคือความหมายของถอยคําที่เรากลาวไวขณะที่ยังอยู
กับทาน ทุกสิ่งที่เขียนไวเกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดาประกาศกและเพลงสดุดี
จะตองเปนความจริง’  45แลวพระองคทรงทําใหเขาเกิดปญญาเขาใจพระคัมภีร  46ตรัสวา ‘มีเขียนไว
ดังน้ีวา พระคริสตเจาจะตองรับทนทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายในวันที่สาม  
47จะตองประกาศในพระนามของพระองคใหนานาชาติกลับใจเพ่ือรับอภัยบาปโดยเร่ิมจากกรุง
เยรูซาเล็ม  48ทานทั้งหลายเปนพยานถงึเร่ืองทั้งหมดน้ี 
 49‘บัดน้ี เรากําลังจะสงพระผูที่พระบิดาทรงสัญญาไวมาเหนือทานทั้งหลายl  เพราะฉะน้ัน
ทานจงคอยอยูในกรุงจนกวาทานจะไดรับพระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว’ 
 การเสด็จสูสวรรค 
 50พระองคทรงนําบรรดาศิษยออกไปใกลหมูบานเบธานี ทรงยกพระหัตถขึ้นอวยพระพร  51

และขณะที่ทรงอวยพระพรน้ัน พระองคทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนําขึ้นสูสวรรคm  52บรรดา
ศิษยกราบนมัสการพระองคnแลวกลับไปกรุงเยรูซาเล็มดวยความยินดียิ่ง  53เขาอยูในพระวิหาร
ตลอดเวลา ถวายพระพรแดพระเจาo 
                                         
i แมวาสําเนาโบราณบางฉบับละขอนี้ แตเราเห็นวา ควรจะเก็บรักษาขอนี้ไวดวย 
j ลก เขียนพระวรสารสําหรับชาวกรีกที่เห็นวา การที่รางกายจะกลับคืนชีพเปนเรื่องไรสาระ จึงไดเนนวาพระเยซูเจาผูทรง
กลับคืนพระชนมชีพมีพระวรกายจริง ๆ (เทียบ ขอ 43) 
k ลก เลาเหตุการณตาง ๆ เหลานี้ เหมือนกับวาไดเกิดขึ้นในวันเดียวกับวันที่พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ (ดู มธ 28:10 
เชิงอรรถ f) แต กจ 1:1-8 กลาววาระหวางการกลับคืนพระชนมชีพและการเสด็จสูสวรรคมีชวงเวลาสี่สิบวันค่ันอยู 
l หมายถึงพระจิตเจา (ดู ยน 1:33 เชิงอรรถ x; กจ 1:1-8; 2:33,39; กท 3:14,22; 4:6; อฟ 1:13) 
m สําเนาโบราณบางฉบับละขอความวา ‘และทรงถูกนําขึ้นสูสวรรค’ การละประโยคนี้มีอยูในสําเนาโบราณหลายฉบับ ทั้งใน
ภาษาละตินและภาษากรีก การละเวนขอความนี้อธิบายไดวาเปนความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไมใหการเสด็จสูสวรรคเกิดขึ้นใน
วันเดียวกับวันกลับคืนพระชนมชีพ ซึ่งขัดกับ กจ 1:3,9 ซึ่งบันทึกวาพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค 40 วันหลังจากนั้น 
n สําเนาโบราณบางฉบับละ ‘กราบนมัสการพระองคแลว’ 
o พระวรสารของลูกาจบลงในพระวิหารซึ่งเปนสถานที่ที่ไดเริ่มตน ถอยคําสุดทายของพระวรสารนี้เปนคําแสดงความยินดีและ
สรรเสริญพระเจา 
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