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พระองค์ เจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอด
การประสู ติและเยาว์ วยั ของพระองค์
1.ทูตสวรรค์ ได้ ทานาย การประสู ติ ของพระผู้ช่วยให้ รอด
ทูตสวรรค์ฆบั รี เอลนั้นได้รับใช้จากพระเจ้า มายังเมืองหนึ่งในมณฆลกาลิลีชื่อนาซาเร็ ธ มาถึง
สาวพรหมจารี คนหนึ่งที่ได้หมั้นกันไว้กบั ชายหนึ่งคนชื่ อ โยเซฟเป็ นเชื้อวงศ์ของดาวิด สาวพรหมจารี
นั้นชื่อมาเรี ยทูตสวรรค์มาถึงหญิงสาวพรหมจารี น้ นั แล้วว่า จงจาเริ ญเถิด เธอเป็ นที่ทรงโปรดปรานมาก
ขอพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เธอเถิด (ท่านได้รับพรท่ามกลางสตรี ท้ งั ปวง) ฝ่ ายมาเรี ยก็ตกตะลึงเพราะคา
ของทูตนั้น และราพึงว่าคาปราศรัยนั้นจะหมายว่าอะไร แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่า มาเรี ยเอ๋ ย อย่า
กลัวเลย เพราะเธอเป็ นที่ทรงโปรดปรานแล้ว นี่ แน่ะ เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้น
ว่าเยซู บุตรนั้นจะเป็ นใหญ่ และจะได้ชื่อว่าเป็ นบุตรของผูส้ ู งสุ ด พระเจ้าจะประทานพระที่นงั่ ของดาวิด
บิดาของท่านให้แก่ท่าน และท่านจะครอบครองพงศ์พนั ธุ์ของยาโคบสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ และแผ่นดิน
ของท่านจะไม่รู้สิ้นสุ ดเลย
ฝ่ ายมาเรี ยทูลทูตสวรรค์น้ นั ว่า เหตุการณ์น้ นั จะเป็ นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับ
ชายไม่? ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์ เดชของผูส้ ู งสุ ดจะ
สวมทับเธอ เหตุฉะนั้นองค์บริ สุทธิ์ ที่จะบังเกิดนั้นจะได้นามว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ส่ วนนางมา
เรี ยจึงทูลว่า ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็ นทาสี ของพระเจ้า ขอให้บงั เกิดแก่ขา้ พเจ้าตามคาของท่านเถิด แล้วทูต
สวรรค์น้ นั จึงไปจากนาง ลูกา 1:26-35,38.

2.พระองค์ ทรงบังเกิดในโรงวัวทีเ่ บธเลเฮ็ม
อยูม่ าคราวนั้น มีคาสั่งจากกายะซา ออฆูซะโต ให้จดทะเบียนสามะโนครัวทัว่ แผ่นดิน คนทั้ง
ปวงต่างคนต่างได้ไปลงทะเบียนยังเมืองของตน ฝ่ ายโยเซฟก็ข้ ึนไปจากเมืองนาซาเร็ ธ มณฆลกาลิลี ถึง
เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮ็ม มณฑลยูดาห์ดว้ ย เพราะว่าเขาเป็ นเชื้ อสายของดาวิด เขาได้ไปกับนาง มา
เรี ย. เพื่อจะลงทะเบียน และครรภ์ของนางก็แก่แล้ว เมื่อเขาทั้งสองยังกาลังอยูท่ ี่นนั่ ก็ถึงเวลาที่มาเรี ยจะ
ประสู ติบุตร นางจึงประสู ติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่วา่ งใน
โรงแรม ลูกา 2:1-7
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2. พวกเลีย้ งแกะได้ มาเฝ้ าพระองค์
ในเมืองนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยูใ่ นทุ่งนา เฝ้ าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทูตองค์หนึ่งของพระ
เจ้ามาปรากฏแก่เขา และรัศมีของพระเจ้าส่ องล้อมรอบเขาและเขาตกใจกลัวยิง่ นัก ฝ่ ายทูตองค์น้ นั กล่าว
แก่เขาว่า อย่ากลัวเลย เพราะนี่แน่ะ เรานาข่าวดีมาประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่ งจะให้เป็ นที่ชื่นชมยินดี
เป็ นอันมากแก่คนทั้งปวง คือว่าในวันนี้พระผูช้ ่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริ สตเจ้ามาบังเกิดที่
เมืองดาวิด นี่ จะเป็ นสาคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือจะได้พบพระกุมารนั้นพันอ้อมนอนอยูใ่ นรางหญ้า บัด
เดี๋ยวนั้นมีหมู่ชาวสวรรค์ พร้อมกับ ทูตองค์น้ นั สรรเสริ ญ พระเจ้าว่ารัศมีภาพจงมีแก่พระเจ้าในที่สูงสุ ด
และบนแผ่นดินโลกจงมีความสุ ขสงบสาราญท่ามกลางมนุษย์ท้ งั ปวง
เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขา ขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้พดู กันว่า ให้เราไปยังเมือง
เบธเลเฮ็ม ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ งพระเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา เขาก็รีบไปแล้วพบนางมาเรี ยกับโยเซฟและ
พบพระกุมารนั้นนอนอยูใ่ นรางหญ้า ครั้นเขาได้เห็นแล้ว เขาจึงเล่าเรื่ องซึ่ งเขาได้ยนิ ถึงกุมารนั้น
คนทั้งปวงที่ได้ยนิ ก็ประหลาดใจ ด้วยเนื้อความซึ่ งคนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขา ฝ่ ายนางมาเรี ยก็จา
บรรดาถ้อยคาเหล่านั้นไว้และราพึงในใจ คนเลี้ยงแกะนั้นจึงกลับไปยกยอสรรเสริ ญพระเจ้า เพราะ
เหตุการณ์ท้ งั ปวงซึ่ งเขาได้ยนิ และได้เห็น เหมือนได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว ลูกา 2:8-20.

4.นักปราชญ์ ได้ มานมัสการพระองค์
เมื่อพระเยซูได้บงั เกิดในบ้านเบธเลเฮ็ม มณฑลยูดาห์ ครั้งนั้นเฮโรดเป็ นกษัตริ ย ์ มีพวก
นักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม ถามว่า ท่านผูท้ ี่บงั เกิดมาเป็ นกษัตริ ยช์ าติยดู าห์อยูท่ ี่
ไหน? เพราะว่าเมื่อเราผูอ้ ยูใ่ นทิศตะวันออกได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะถวาย
นมัสการท่าน ครั้นกษัตริ ยเ์ ฮโรดได้ยนิ ดังนั้นแล้วก็สะดุง้ กลัว ทั้งชาวกรุ งเยรู ซาเล็มก็พลอยกลัวด้วย แล้ว
ท่านให้ประชุมบรรดาปุโรหิ ตใหญ่กบั พวกอาลักษณ์แห่งพลเมือง ตรัสถามเขาว่า ผูเ้ ป็ นพระคริ สต์น้ นั จะ
บังเกิดแห่งใด? เขาทูลว่าที่บา้ นเบธเลเฮ็มมณฑลยูดาห์ เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ได้จารึ กไว้ดงั นี้วา่ ท่าน
บ้านเบธเลเฮ็มในแผ่นดินยูดาห์ จะเป็ นผูเ้ ล็กน้อยที่สุดท่ามกลางพวกเจ้านายของยูดาห์ก็หามิได้ เพราะว่า
ผูห้ วั หน้าจะออกมาจากท่านผูซ้ ่ ึ งจะครอบครองชาติอิสราเอลพลไพร่ ของเรา
เฮโรดจึงได้เชิ ญพวกนักปราชญ์ เข้ามาเป็ นการลับถามเขาถ้วนถี่ ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏ
แล้วได้ให้พวกนักปราชญ์น้ นั ไปยังบ้านเบธเลเฮ็มสั่งว่า จงไปหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้ง
แก่เราเพื่อเราจะได้ไปถวายนมัสการท่านด้วย ครั้นเขาได้ฟังคาของกษัตริ ยแ์ ล้วก็ลาไป และ...ดาวซึ่ งเขา
ได้เห็นในทิศตะวันออกนั้นก็ได้นาหน้าเขาไป จนมาหยุดอยูเ่ หนื อสถานที่ที่กุมารอยูน่ ้ นั
เมื่อพวก
นักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว ก็มีความปี ติยนิ ดีมาก
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ครั้นเข้าไปในที่อาศัยก็พบกุมาร กับนางมาเรี ยมารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิ ด
หยิบของวิเศษของเขา ออกมา ถวาย แก่กุมาร เป็ นเครื่ องบรรณาการ คือทองคา กายานและมดยอบ แล้ว
นักปราชญ์ได้ยนิ คาห้ามในความฝันมิให้กลับไปเฝ้ าเฮโรดเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น มัทธิว
2:1-12

5. พระองค์ ทรงรักพระคัมภีร์
พระกุมารนั้นก็เจริ ญวัยแข็งแรงขึ้น (ฝ่ ายวิญญาณ) ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของ
พระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่านด้วย
ฝ่ ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในการเลี้ยงปั สกาทุกปี ๆ เมื่อพระกุมารอายุได้สิบสอง
ปี แล้วเขาทั้งหลายก็ข้ ึนไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มตามธรรมเนียมการเลี้ยงนั้น เมื่อครบกาหนดวันเลี้ยงกันแล้ว
ขณะกาลังกลับไป พระกุมารเยซูก็ยงั ค้างอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม ฝ่ ายโยเซฟกับมารดาก็ไม่รู้ แต่เพราะเขาทั้ง
สองคิดว่า พระกุมารนั้นอยูใ่ นหมู่คนที่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้วนั หนึ่ง พลางเที่ยวแสวงหาพระ
กุมารในหมู่ญาติพี่นอ้ งและพวกคนที่รู้จกั กัน เมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยวหาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
เมื่อหามาได้สามวันแล้วจึงพบพระกุมาร นัง่ อยูใ่ นโบสถ์ท่ามกลางพวกอาจารย์ กาลังฟังและไต่
ถามพวกอาจารย์เหล่านั้น คนทั้งปวงที่ได้ยนิ ก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคาตอบของพระกุมารนั้น
ฝ่ ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจ มารดาจึงว่า ลูกเอ๋ ย ทาไมจึงทาแก่เราเช่นนี้? นี่แน่ะ พ่อกับแม่
แสวงหาเป็ นทุกข์นกั พระเยซูจึงตอบว่า ท่านเที่ยวหาฉันทาไม? ท่านยังไม่ทราบหรื อว่า ฉันคงต้องอยูใ่ น
ราชฐานแห่งพระบิดาของฉัน? ฝ่ ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจคาซึ่ งท่านกล่าวแก่เขา
แล้วพระกุมารก็กลับไปกับเขา ยังเมืองนาซาเร็ ธ อยูใ่ ต้ความปกครองของเขา มารดาก็จา
เหตุการณ์ท้ งั ปวงนั้นไว้ในใจ พระเยซูก็ได้จาเริ ญขึ้นในฝ่ ายสติปัญญาในฝ่ ายกาย และเป็ นที่ชอบจาเพาะ
พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย ลูกา 2:40-52
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การตระเตรียมของพระองค์
6.พระองค์ ทรงรับศีลบัพติศมาในแม่ นา้ จอร์ แดน
ขณะนั้น พระเยซูเสด็จจาก มณฑลกาลิลีมาหายอห์นที่แม่น้ าจอร์แดน เพื่อจะรับบัพติศมาจาก
ท่าน แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์วา่ ข้าพเจ้าต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรื อที่พระองค์จะ
เสด็จมาหาข้าพเจ้า? พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า บัดนี้จงยอมเถิด เพราะว่าควรเราจะกระทาให้ความชอบ
ธรรมสาเร็ จทั้งสิ้ น แล้วยอห์นก็ยอมทาตามพระองค์ครั้นพระองค์ทรงรับบัติศมา แล้วก็รีบเสด็จขึ้นจาก
น้ าและท้องฟ้ าก็แหวกออกตรงพระองค์ และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้า ลงมาดุจ
นกพิราบสถิตบนพระองค์ และพระสุ รเสี ยงตรัสจากฟ้ าว่า ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่าน
มาก มัทธิ ว 3:13-17.

7. พระองค์ถูกเรียกว่ า “พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจ้ า”
ยอห์นเป็ นพยานกล่าวถึงพระองค์ และร้องประกาศว่า ท่านองค์น้ ี เป็ นผูท้ ี่เราได้กล่าวไว้วา่ ผู ้
ที่มาภายหลังเราเป็ นใหญ่กว่าเรา เพราะเหตุวา่ ท่านได้เป็ นอยูก่ ่อนเรา ด้วยเราทั้งหลายได้รับความ
บริ บูรณ์ของพระองค์แล้ว เป็ นคุณซ้อนคุณ ด้วยว่าได้ทรงประทานพระบัญญัติน้ นั โดยโมเสส แต่
พระคุณและความจริ งนั้น พระเยซูคริ สต์เป็ นผูน้ ามา ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียวของ
พระเจ้าผูท้ รงสถิตอยูใ่ นทรวงของพระบิดา ท่านองค์น้ นั ได้สาแดงพระองค์แล้ว
นี่แหละเป็ นคาพยานของยอห์น
เมื่อพวกยูดาห์ได้ใช้พวกปุโรหิ ตและพวกเลวีไปจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มเพื่อจะถามท่านว่า ท่านเป็ นผูใ้ ด? ยอห์นจึงยอมรับมิได้ปฏิเสธ คือได้ยอมรับว่า เรามิใช่พระ
คริ สต์ เขาจึงถามท่านว่า ถ้าอย่างนั้นท่านเป็ นใครเล่า? ท่านเป็ นเอลียาห์หรื อ? ท่านตอบว่ามิใช่ เป็ น
ศาสดาพยากรณ์น้ นั หรื อ ท่านตอบว่า หาไม่ คนเหล่านั้นจึงถามท่านว่า ท่านเป็ นผูใ้ ด? เพื่อเราจะได้บอก
แก่คนเหล่านั้นที่ได้ใช้เรามา ท่านว่าถึงตัวเองอย่างไรบ้าง? ยอห์นจึงกล่าวว่า เราเป็ นเสี ยงของผูร้ ้องในป่ า
ว่า จงกระทามรรคาของพระองค์ให้ตรงไปเถิด ตามคาซึ่ งอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้น้ นั
ล่วงไปวันหนึ่งยอห์นได้เห็น พระเยซูเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระ
เจ้าผูท้ รงรับความผิดบาปของโลก ยอห์น 1:15-23,29.
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8. พระองค์ ทรงถูกพญามารทดลอง
พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้กลับไปจากแม่น้ าจอร์แดน และพระวิญญาณได้
นาพระองค์ไปในป่ า ถึงสี่ สิบวัน มารก็ทดลองพระองค์ในวันเหล่านั้นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย และ
เมื่อสิ้ นสี่ สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยากพระกระยาหาร มารจึงกล่าวแก่พระองค์วา่ ถ้าท่านเป็ นบุตรของ
พระเจ้าจงสัง่ หิ นก้อนนี้ให้กลายเป็ นขนมปั ง ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า มีคาเขียนไว้วา่ มนุษย์จะบารุ ง
ชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวก็หามิได้
แล้วมารจึงนาพระองค์ข้ ึนไปยังที่สูงสาแดงแผ่นดินทั้งสิ้ นทัว่ พิภพในขณะเดียวให้พระองค์เห็น
มารจึงทูลพระองค์วา่ อานาจและสง่าราศีท้ งั หมดนั้นเราจะยกให้แก่ท่าน เพราะว่ามอบเป็ นสิ ทธิ์ ไว้แก่เรา
แล้วและเราปรารถนาจะให้แก่ผใู ้ ดก็จะให้แก่ผนู ้ ้ นั เหตุฉะนั้นถ้าท่านจะกราบไหว้เรา สรรพสิ่ งนั้นจะ
เป็ นสิ ทธิ์ ขาดแก่ท่านทั้งหมด ฝ่ ายพระเยซูทรงตอบมารว่า มีคาเขียนไว้วา่ จงกราบไหว้พระองค์ผเู ้ ป็ น
พระเจ้าของตน และปฏิบตั ิพระองค์ผเู้ ดียว
แล้วมารจึงนาพระองค์ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
และให้พระองค์ประทับอยูท่ ี่หอคอยบนหลังคา
โบสถ์และทูลพระองค์วา่ ถ้าท่านเป็ นบุตรพระเจ้า จงโจนลงไปจากที่นี่เถิด เพราะมีคาเขียนไว้วา่ พระเจ้า
จะรับสั่งแก่เหล่าทูตของพระองค์ให้ป้องกันรักษาท่านไว้ และเหล่าทูตจะรับประคองท่านไว้ เกลือกว่า
เท้าของท่านจะกระทบหิ น ฝ่ ายพระเยซูทรงตอบมารว่า มีคาเขียนไว้วา่ อย่าทดลองพระองค์ผเู ้ ป็ นพระ
เจ้าของตน เมื่อมารทาการทดลองสิ้ นแล้ว จึงละพระองค์ไปจนถึงโอกาสเหมาะ
พระเยซูได้เสด็จกลับมาด้วยเดชพระวิญญาณยังมณฑลกาลิลี และกิตติศพั ท์เลื่องลือไปทัว่ ตาบล
ที่อยูร่ อบนั้น ลูกา 4:1-14
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พระราชกิจของพระองค์ ประกอบด้ วยพระเมตตา
9.พระองค์ ทรงเลีย้ งคนหิวกระหายห้ าพันคน
คนเป็ นอันมากได้ตามพระองค์ไป เพราะเขาได้เห็นการอัศจรรย์ซ่ ึ งพระองค์ได้ทรงกระทาแก่
คนทั้งหลายที่ป่วยนั้น แต่พระเยซูเสด็จขึ้นภูเขาและทรงนัง่ ลงที่นนั่ กับเหล่าสาวกของพระองค์ ปั สกาคือ
การเลี้ยงของพวกยูดาห์น้ นั ใกล้จะถึงแล้ว ฝ่ ายพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนเป็ นอันมากมาหาพระองค์
จึงตรัสแก่ฟีลิบว่า เราจะซื้ ออาหารที่ไหนให้คนเหล่านี้กินได้ พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟี ลิบ
เพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทาประการใด ฟี ลิบทูลตอบว่า อาหารราคาสองร้อย
บาทก็ไม่พอให้เขากินคนละเล็กละน้อย
สาวกคนหนึ่งคือ อันดะเรอาน้องชายของซี โมนเปโตร จึงทูลพระองค์วา่ ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมี
ขนมบาระลีหา้ อันกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรสาหรับคนมากอย่างนี้? พระเยซูตรัสว่า ให้คน
ทั้งหลายนัง่ ลงเถิด ที่นนั่ มีหญ้าสดมาก คนทั้งหลายจึงนัง่ ลง นับแต่ผชู ้ ายได้ประมาณห้าพันคน ฝ่ ายพระ
เยซูทรงหยิบขนมนั้นขอบพระคุณ แล้วแจกให้แก่เหล่าสาวก และเหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งหลายที่นงั่
อยูน่ ้ นั และก็ให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนา เมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้ว พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกว่า จง
เก็บเดนที่เหลือนั้น เพื่อมิให้สิ่งใดเสี ยไป เขาจึงเก็บเดนขนมบาระลีหา้ อัน ซึ่ งเหลือจากที่คนทั้งหลายได้
กินนั้น ใส่ กระบุงได้สิบสองใบเต็ม
เมื่อคนทั้งหลาย ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงกระทานั้น จึงพูดว่า แท้จริ งนี้ เป็ นศาสดา
พยากรณ์น้ นั ที่จะเข้ามาในโลก ยอห์น 6:2-14.

10.พระองค์ ทรงรักษาคนโรคเรื้อน คนหนึ่งให้ สะอาด
มีคนหนึ่งเป็ นโรคเรื้ อนมาหาพระองค์ คุกเข่าลงวิงวอนทูลพระองค์วา่ ถ้าพระองค์พอพระทัยจะ
โปรดให้ขา้ พเจ้าหายสะอาด พระองค์ก็ทรงกระทาได้ พระเยซูจึงทรงพระกรุ ณาเหยียดพระหัตถ์ถูกต้อง
คนนั้นตรัสแก่เขาว่า เราพอใจแล้ว จงหายโรคและสะอาดเถิด ในทันใดนั้นโรคเรื้ อนก็หาย และคนนั้นก็
สะอาดพระองค์จึงกาชับผูน้ ้ นั ตรัสแก่เขาว่า อย่าบอกเล่าแก่ผใู ้ ดเลย แต่จงไปสาแดงตัวแก่ปุโรหิ ต และ
ถวายเครื่ องบูชาสาหรับคนที่หายโรคเรื้ อนแล้ว ตามซึ่ งโมเสสได้สั่งไว้ เพื่อเป็ นพยานต่อคนทั้งหลาย แต่
คนนั้นเมื่อออกไปแล้วก็ ตั้งต้นป่ าวร้องมากมาย ให้เนื้ อความนั้นเลื่องลือไป จนพระองค์จะเข้าไปใน
เมืองโดยเปิ ดเผยต่อไปมิได้ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายนอกในที่สงัด และมีคนทุกแห่งทุกตาบลมาหาพระองค์ มาระ
โก 1:40-45.
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11. พระองค์ ทรงรักษาคนหูหนวกและใบ้ คนหนึ่งให้ หาย
เขาพาผูช้ ายหูหนวกพูดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์ แล้วทูลขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์บน
คนนั้น พระองค์จึงนาคนนั้นออกจากประชาชนไปอยูต่ ่างหาก ทรงเอานิ้วพระหัตถ์ยอนเข้าที่หูของชายผู ้
นั้น และทรงบ้วนน้ าลายเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นคนนั้น แล้วพระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ ดูฟ้าทรง
ถอนพระทัยตรัสแก่คนนั้นว่า เอฟาธา แปลว่า จงเปิ ดออก แล้วหูคนนั้นก็ปกติ สิ่ งที่ขดั สิ้ นนั้นก็หลุด และ
เขาพูดได้คล่อง พระองค์ก็ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายมิให้แจ้งความนี้แก่ผใู ้ ดเลย แต่พระองค์หา้ มปราม
มากเท่าใด เขาก็ยงิ่ เล่าลือไปมากเท่านั้น คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักหนาพูดกันว่า สรรพสิ่ งซึ่ งพระองค์
ทรงกระทานั้นล้วนแต่ดี คนหูหนวกก็ได้ยนิ และคนใบ้ก็พดู ได้ มาระโก 7:32-37

12. พระองค์ ทรงกระทาให้ คนตาบอดเห็นได้
เมื่อพระองค์ กาลังเสด็จไปทรงเห็นคนหนึ่งตาบอดแต่กาเนิด เหล่าสาวกของพระองค์จึงทูลถาม
พระองค์วา่ อาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทาผิด คนนี้หรื อ ๆ บิดามารดาของเขา ๆ จึงเกิดมาตาบอด? พระเยซู
ตรัสตอบว่า มิใช่คนนี้ได้ทาผิด มิใช่บิดามารดาของเขา แต่เกิดขึ้นเพื่อการของพระเจ้าจะได้ปรากฏในตัว
คนนี้ เราต้องทาการของพระองค์ที่ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ ค่าคืนจะมาเมื่อไม่มีผใู ้ ดทาการได้ เมื่อเรายัง
อยูใ่ นโลกเราเป็ นความสว่างของโลก
เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงบ้วนน้ าลายที่ดินเอาน้ าลายนั้นผสมเป็ นโคลน ทาที่ตาของคน
ตาบอด แล้วตรัสแก่เขาว่าจงไปล้างเสี ยในสระสิ โลอัมซึ่ งแปลว่าใช้ไป เขาก็ไปล้างแล้วกลับมาเห็นได้
พระองค์ตรัสแก่เขาว่า เจ้าเชื่ อถือในพระบุตรของพระเจ้าหรื อ คนนั้นทูลตอบว่า ท่านเจ้าข้า พระบุตรนั้น
เป็ นผูใ้ ด เพื่อข้าพเจ้าจะเชื่อถือในพระองค์ได้? พระเยซูตรัสแก่เขาว่า เจ้าได้เห็นท่านแล้วทั้งเป็ นผูน้ ้ นั เอง
ที่กาลังพูดอยูก่ บั เจ้า เขาจึงทูลว่า พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อ เขาจึงกราบไหว้พระองค์ ยอห์น 9:1-7,3538.

13. พระองค์ ทรงรักษาคนง่ อยคนหนึ่งให้ หาย
วันหนึ่งเมื่อพระองค์ ทรงสัง่ สอนอยูม่ ีพวกฟาริ สีและพวกบาเรี ยนนัง่ อยูด่ ว้ ย เขามาจากทุก
หมู่บา้ นในมณฑลกาลิลี มณฑลยูดาห์ และจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าก็สถิตอยูใ่ นพระองค์
เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรค และ...มีผหู ้ ามคนง่อยคนหนึ่งนอนบนที่นอน และเขาหาช่องที่จะหามคน
ง่อยนั้นเข้ามาวางลงตรงพระพักตร์ ของพระองค์ เมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึงขึ้นไป
บนดาดฟ้ าหลังคาตึกหย่อนคนง่อยลงมากับทั้งที่นอน ตามช่องกระเบื้องตรงท่ามกลางหมู่คนต่อพระ
พักตร์พระเยซู
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เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่ อของเขา พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า บุรุษเอ๋ ย ความผิดของเจ้าทรง
โปรดยกเสี ยแล้ว ฝ่ ายพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีคิดในใจว่า ผูท้ ี่พดู หมิ่นประมาทนี้เป็ นผูใ้ ดเล่า? ใคร
จะยกความผิดได้เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว? แต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา พระองค์จึงตรัสแก่
เขาว่า ท่านทั้งหลายคิดอะไรในใจ? ซึ่ งจะว่า ความผิดของเจ้าโปรดยกเสี ยแล้ว หรื อจะว่า จงลุกขึ้นเดิน
ไปเถิด ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน? แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ บุตรมนุษย์มีอานาจจะโปรดยกบาปโทษ
ในแผ่นดินโลกได้ พระองค์จึงตรัสแก่คนง่อยว่า เราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนไปยังบ้านของตนเถิด ใน
ทันใดนั้นเขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวง
ยกเอาที่นอนซึ่ งเขาได้นอนนั้นกลับไปยังบ้านของตนร้อง
สรรเสริ ญพระเจ้าคนทั้งปวงก็อศั จรรย์ใจมากยิง่ นัก และได้สรรเสริ ญพระเจ้า ต่างเต็มไปด้วยความกลัว
และพูดว่า วันนี้เราได้เห็นสิ่ งแปลกประหลาด ลูกา 5:17-26.

14.พระองค์ ทรงรักเด็กเล็ก ๆ
ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงจับต้องตัวเด็กนั้น แต่เหล่าสาวก
ก็หา้ มปรามไว้ เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็เคืองพระทัย จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่า จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ
เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดินของพระเจ้าย่อมเป็ นคนอย่างนั้น เราบอกท่านทั้งหลาย
ตามจริ งว่า ผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้ แล้ว
พระองค์ทรงอุม้ เด็กเล็ก ๆ เหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาและทรงอวยพรให้ มาระโก 10:13-16.

15. พระองค์ ทรงเปลีย่ นชีวติ ของผู้หญิงชั่วคนหนึ่ง
มีคนหนึ่งในพวกฟาริ สีเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปนัง่ ใน
บ้านของฟาริ สีคนนั้น และมีผหู ้ ญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นเคยเป็ นหญิงชัว่
เมื่อรู ้วา่ พระองค์ทรงนัง่
รับประทานอาหารอยูใ่ นบ้านของคนฟาริ สีน้ นั เขาจึงถือผะอบศิลา มีน้ ามันหอม มายืนอยู่ ข้างหลังใกล้
พระบาทของพระองค์ ร้องไห้น้ าตาไหลชาระพระบาท เอาผมเช็ดจูบพระบาทของพระองค์มาก และเอา
น้ ามันนั้นชะโลม ฝ่ ายคนฟาริ สีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่า ถ้าท่านนี้เป็ นศาสดาพยากรณ์
ก็คงจะรู ้วา่ หญิงนี้ที่ถูกต้องกายของท่าน เป็ นผูใ้ ด และเป็ นคนอย่างไร เขาเป็ นคนชัว่
ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า ซี โมนเอ๋ ย เรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้าง เขาทูลว่า อาจารย์เจ้าข้า จง
พูดไปเถิด พระองค์จึงตรัสว่า เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคน คนหนึ่งเป็ นหนี้เงินห้าร้อยบาท อีกคนหนึ่ง
เป็ นหนี้ เงินห้าสิ บบาท เมื่อเขาไม่มีอะไรจะใช้หนี้แล้ว ท่านจึงโปรดยกหนี้ให้เขาทั้งสองคนนั้น ในสอง
คนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่า? ซี โมนจึงทูลตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นว่า คนที่นายได้โปรดยกหนี้ให้มากก็
เป็ นคนที่รักนายมาก
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พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า ท่านพูดถูกแล้ว พระองค์ จึงเหลียวหลังดูผหู ้ ญิงนั้น และตรัสแก่ซีโมน
ว่า ท่านเห็นผูห้ ญิงนี้ หรื อเราได้เข้ามาในบ้านของท่าน ท่านมิได้ให้น้ าล้างเท้าของเรา แต่ผหู ้ ญิงนี้ได้เอา
น้ าตาชาระเท้าของเรา และได้เอาผมของตนเช็ด ท่านมิได้จูบเรา แต่ผหู ้ ญิงคนนี้ต้ งั แต่เข้ามามิได้หยุดจูบ
เท้าของเรามาก ท่านมิได้เอาน้ ามันชะโลมศรี ษะของเรา แต่ผหู ้ ญิงนี้ได้เอาน้ ามันหอมชะโลมเท้าของเรา
เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า ความผิดบาปของหญิงผูน้ ้ ี ซึ่ งมีมากได้โปรดยกเสี ยแล้วเพราะเขารักมาก แต่ผู ้
ที่ได้รับความยกโทษน้อย ผูน้ ้ นั ก็รักน้อย พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่า ความผิดบาปของเจ้าโปรดยก
เสี ยแล้วฝ่ ายคนทั้งหลายที่นงั่ รับประทานด้วยกัน คิดในใจว่าคนนี้ เป็ นใครจนชั้นความผิดบาปก็ยกได้
พระองค์จึงตรัสแก่ผหู ้ ญิงนั้นว่า ความเชื่อของเจ้าได้ทาให้เจ้ารอดจงไปเป็ นสุ ขเถิด ลูกา 7:36-50.
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ฤทธานุภาพใหญ่ ยงิ่ ของพระเจ้ า
16. พระองค์ ทรงห้ ามพายุทที่ ะเล
อยูม่ าวันหนึ่ง พระองค์เสด็จลงเรื อกับเหล่าสาวกของพระองค์ แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า ให้เรา
ข้ามทะเลสาปไปฟากข้างโน้น เขาก็ถอยเรื อออกไป เมื่อกาลังแล่นไป พระองค์บรรทมหลับ และบังเกิด
พายุกล้ากลางทะเล น้ าเข้าเกือบเต็มเรื อน่ากลัวจะมีอนั ตราย เขาจึงมาปลุกพระองค์วา่ อาจารย์เจ้าข้า
อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้ากาลังจะพินาศอยูแ่ ล้ว พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและคลื่น แล้วคลื่นลมก็หยุด
เงียบสงบทีเดียว พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า ความเชื่ อของท่านอยูท่ ี่ไหน? เขาเหล่านั้นกลัวและประหลาด
ใจพูดกันว่า ท่านนี้ เป็ นผูใ้ ดหนอ จึงสั่งบังคับลมและน้ าได้ และลมกับน้ านั้นก็ฟังท่าน? ลูกา 8:22-25.

17. พระองค์ ทรงขับไล่ผสี ิ ง
เขาแล่นไปถึงแขวงเมืองเกราซาที่อยูต่ รงกาลิลีขา้ ม เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้ว มีคนหนึ่ง
ออกมาจากเมืองพบพระองค์ คนนั้นมีผสี ิ งอยู่ และนานแล้วมิได้ใส่ เสื้ อมิได้อยูบ่ า้ นเรื อน แต่อยูท่ ี่อุโมงค์
ครั้นเห็นพระเยซูเขาก็โห่ ร้องและกราบลงตรงพระพักตร์ พระองค์ร้องเสี ยงดังว่า โอ พระเยซูบุตรของ
พระเจ้าสู งสุ ด ข้าพเจ้ามีสาเหตุอะไรกับพระองค์? ขอพระองค์อย่าทรมานข้าพเจ้าเลย ที่พดู เช่นนี้ก็เพราะ
พระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้น ด้วยว่าผีน้ นั แผลงฤทธิ์ ในตัวเขาบ่อย ๆ และเขาถูกจา
ด้วยโซ่ตรวนแต่เขาได้หกั เครื่ องจานั้นเสี ย แล้วผีก็พาเขาไปในป่ า
ฝ่ ายพระเยซูตรัสถามมันว่า เอ็งชื่ออะไร? มันทูลตอบว่า ชื่อกอง ด้วยว่ามีผหี ลายตนเข้าสิ งในตัว
เขา ผีน้ นั จึงอ้อนวอนขอพระองค์มิให้สงั่ ให้มนั กลับไปยังนรกขุมลึกเลย ตาบลนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กาลังหา
กินอยูท่ ี่ภูเขา ผีเหล่านั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ของอนุ ญาตให้มนั เข้าในฝูงสุ กร พระองค์ก็ทรงอนุ ญาต ผี
เหล่านั้นจึงออกมาจากคนนั้นแล้วเขาสิ งในตัวสุ กร สุ กรทั้งฝูงก็วงิ่ กระโดดจากที่สูงชันลงไปในทะเล
สาลักน้ าตาย ฝ่ ายคนเลี้ยงสุ กร เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่างก็หนีไปเล่าเนื้อความนั้นทั้งในเมืองและ
นอกเมือง คนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั้นที่ผีออกจาก
ตัวนุ่งห่มผ้ามีสติอารมณ์ดีนงั่ ใกล้พระบาทพระเยซู เขาทั้งหลายก็พากันกลัว ฝ่ ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นก็
ได้เล่าให้เขาฟังถึงเรื่ องคนที่ผีสิงอยูไ่ ด้หายปกติอย่างไร
คนทั้งปวงที่อยูใ่ กล้เคียงจึงมาอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสี ยจากเขา
เพราะว่าเขากลัวยิง่ นัก
พระองค์จึงเสด็จลงเรื อกลับไป คนที่ผอี อกจากตัวนั้นอ้อนวอนขออยูก่ บั พระองค์ แต่พระเยซูทรงสั่งเขา
ให้ไปและตรัสว่า จงกลับไปบ้านเรื อนของตัว และบอกชาวบ้านถึงเรื่ องการใหญ่ซ่ ึ งพระเจ้าได้ทรง
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กระทาแก่เจ้า แล้วคนนั้นก็กลับไปประกาศแก่คนทั้งเมือง ถึงเหตุการณ์ใหญ่ยงิ่ ที่พระเยซูได้กระทาแก่
ตน ลูกา 8:26-39.

18. พระองค์ ทรงประทานชีวติ ให้ แก่คนตาย
พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเมืองหนึ่งชื่อนาอิน เหล่าสาวก ของพระองค์กบั คนเป็ นอันมากก็ตาม
พระองค์ไป เมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้น มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมา มารดาเขาเป็ นหม้ายมีลูกคน
เดียวและชาวเมืองเป็ นอันมากมากับหญิงนั้น เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมารดานั้น พระองค์ทรงเมตตา
กรุ ณาเขาและตรัสว่า อย่าร้องไห้เลย แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั้นก็หยุดยืน
อยู่ พระองค์จึงตรัสว่า ชายหนุ่มเอ๋ ย เราสั่งเจ้าให้ลุกขึ้นเถิด คนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนัง่ พูด พระองค์จึงทรง
มอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา ฝ่ ายตนทั้งปวงมีความกลัวและสรรเสริ ญพระเจ้าว่า ท่านศาสดา
พยากรณ์ใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา และพระเจ้าได้เสด็จมาเยีย่ มเยียนพลเมืองของพระองค์แล้ว และ
กิตติศพั ท์ของพระองค์น้ ีได้เลื่องลือไปตลอดทัว่ มณฑลยูดาห์ และทัว่ แว่นแคว้นล้อมรอบ ลูกา 7:11-17
มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งมาไหว้พระองค์ทูลว่า ลูกสาวของข้าพเจ้าพึ่งตายเสี ย แต่ขอพระองค์
เสด็จไปวางพระหัตถ์บนเขา แล้วเขาจะฟื้ นขึ้นอีก ฝ่ ายพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไป และพวก
สาวกของพระองค์ก็ตามไปด้วย
ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรื อนนายธรรมศาลานั้น ทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเป่ าปี่ และคน
เป็ นอันมากชุลมุนกันอยู่ พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า จงถอยออกไปเถิด ด้วยว่าหญิงสาวนี้ไม่ตาย เป็ นแต่
นอนหลับอยู่ เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ แต่เมื่อทรงขับฝูงคนออกไปแล้ว พระองค์ได้เสด็จเข้าไป
จับมือหญิงสาว และหญิงสาวนั้นก็ลุกขึ้น แล้วกิตติศพั ท์น้ นั ลือไปตลอดทัว่ ประเทศนั้น มัทธิว
9:18,19,23-26.
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พระวจนะอันประเสริฐของพระองค์
19. เกีย่ วกับพระบิดาเจ้ า
พระเจ้าเป็ นพระวิญญาณ และผูท้ ี่นมัสการพระองค์ตอ้ งนมัสการ โดยจิตวิญญาณ และความจริ ง
ยอห์น 4:24.
พระเยซูตรัสแก่เขาว่า เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู้ ดมาถึงพระบิดา เว้น
ไว้มาทางเรา ถ้าท่านทั้งหลายได้รู้จกั เราแล้วท่านก็คงจะได้รู้จกั พระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่น้ ีไปท่านก็
รู้จกั พระองค์และได้เห็นพระองค์
ฟี ลิบจึงทูลพระองค์วา่ พระองค์เจ้าข้า ขอสาแดงพระบิดาให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเห็น ข้าพเจ้าจึงจะ
พอใจ พระเยซูตรัสว่า ฟี ลิบเอ๋ ย เราได้อยูก่ บั ท่านนานแล้วเช่นนี้ และท่านยังไม่รู้จกั เราหรื อ ผูท้ ี่ได้เห็นเรา
ก็ได้เห็นพระบิดา เหตุไฉนท่านจึงว่า ขอสาแดงพระบิดาให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายเห็น ท่านไม่เชื่อหรื อว่าเรา
อยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาอยูใ่ นเรา? คาซึ่ งเรา กล่าวแก่ท่านทั้งหลายเรามิได้กล่าวโดยลาพังเราเอง แต่
พระบิดาที่อยูใ่ นเรา พระองค์น้ นั ทรงกระทากิจการของพระองค์ จงเชื่ อเราว่าเราอยูใ่ นพระบิดาและพระ
บิดาอยูใ่ นเรา ถ้าหาไม่ก็จงเชื่ อเราเพราะกิจการนั้นเถิด เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ผูท้ ี่วางใจในเรา
กิจการซึ่ งเรากระทานั้นเขาจะกระทาด้วย และเขาจะกระทาการใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเราไปถึงพระบิดา
ของเรา สิ่ งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา สิ่ งนั้น เราจะกระทาเพื่อพระบิดาจะมีเกียรติยศในพระ
บุตร ถ้าท่านจะขอสิ่ งใดในนามของเรา เราจะกระทาสิ่ งนั้น ยอห์น 14:6-14.

20. เกีย่ วกับพระองค์ เองในฐานะเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า
พระเยซูตรัสว่า เราเป็ นทิพย์อาหารแห่งชีวิตผูท้ ี่มาหาเราจะมิได้อดอยาก และผูท้ ี่วางใจในเราจะ
มิได้กระหายอีกเลย ผูท้ ี่มาหาเรา ๆ จะไม่ทิ้งเลย เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อจะทาตามความ
ประสงค์ของเราเองแต่เพื่อจะทาตามความประสงค์ของพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ความประสงค์ของพระ
บิดาที่ทรงใช้เรามานั้น คือให้เรารักษาสารพัดซึ่ งพระองค์ได้ทรงมอบไว้กบั เรา มิให้หายไปสักสิ่ งเดียว
แต่ให้เป็ นขึ้นมาในวันที่สุด เพราะนี่แหละเป็ นความประสงค์ของพระบิดาของเรา คือให้ทุกคนที่ได้เห็น
พระบุตรและวางใจในพระบุตรนั้นมีชีวติ นิรันดร และเราจะให้ผนู ้ ้ นั เป็ นขึ้นมาในวันที่สุด
พวกยูดาห์จึงกระซิ บบ่นว่าพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสว่า เราเป็ นทิพย์อาหารที่ลงมาจาก
สวรรค์ เขาทั้งหลายจึงว่า คนนี้เป็ นเยซูลูกของโยเซฟมิใช่หรื อ พ่อแม่ของเขาเรารู ้จกั มิใช่หรื อ เหตุไฉน
คนนี้จึงพูดว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์? พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าอย่าบ่นกัน ไม่มีผใู ้ ดจะมาถึงเราได้ เว้น
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ไว้พระบิดาผูท้ รงใช้เรามาจะชักนาเขา และเราจะให้ผนู ้ ้ นั เป็ นขึ้นในวันที่สุด เราบอกท่านทั้งหลายตาม
ความจริ งว่า ผูท้ ี่วางใจในเราก็มีชีวติ นิ รันดร เราเป็ นทิพย์อาหารแห่งชีวติ นั้น บรรพบุรุษของท่าน
ทั้งหลายได้กินมานาในป่ าและตายเสี ยแล้ว นี่แหละเป็ นทิพย์อาหารซึ่ งลงมาจากสวรรค์เพื่อว่าถ้าผูใ้ ดจะ
กินอาหารนี้แล้ว ผูน้ ้ นั จะมิได้ตาย เราเป็ นอาหารที่มีชีวติ อยูซ่ ่ ึ งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผูใ้ ดจะกินอาหารนี้ ผู ้
นั้นจะมีชีวติ นิรันดร และอาหารที่เราจะให้น้ นั คือเนื้ อของเรา ซึ่ งเราจะให้เพื่อเป็ นชีวติ ของโลก ยอห์น
6:35,37-44,47-51

21. เกีย่ วกับความเชื่อในพระเจ้ า
พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์วา่ เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงการ
เลี้ยงชีพของตนว่าจะเอาอะไรกิน
หรื ออย่ากระวนกระวายถึงร่ างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ ม
เพราะว่าชีวติ สาคัญยิง่ กว่าอาหาร และร่ างกายสาคัญยิง่ กว่าเครื่ องนุ่งห่ม จงพิจารณาดูฝงู กา มันมิได้
หว่านมิได้เกี่ยวและมิได้มียงุ ้ ฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้ ท่านทั้งหลายประเสริ ฐยิง่ กว่า ฝูงนก มาก
เท่าใด มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่งได้หรื อเหตุ
ฉะนั้นถ้าสิ่ งเล็กน้อยที่สุดยังทาไม่ได้เลย ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่ งอื่นทาไมอีกเล่า?
จงดูดอกไม้ มันงอกขึ้นอย่างไร มันไม่ทางานมันไม่ปั่นด้ายเหนื่อย แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า
กษัตริ ยซ์ าโลมอน เมื่อบริ บูรณ์ดว้ ยสง่าราศีก็มิได้ทรงเครื่ องงามเท่าดอกไม้น้ ี ดอกหนึ่ง แม้วา่ พระเจ้าทรง
ตกแต่งหญ้าทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่ งเป็ นอยูว่ นั นี้และรุ่ งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผูท้ ี่มีความเชื่อน้อย พระองค์จะ
ทรงตกแต่งพวกท่านมากยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด? ท่านทั้งหลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรื อจะดื่มอะไร
ดีและอย่ามีใจกังวลสงสัยเลย เพราะว่าคนทุกประเทศทัว่ โลกเสาะหาบรรดาสิ่ งเหล่านี้ แต่พระบิดาของ
ท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่ งเหล่านี้ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้ ลูกา 12:22-31
ครั้นรุ่ งขึ้น เมื่อพระองค์เสด็จออกจาก หมู่บา้ นเบธาเนียแล้วก็ทรงหิ ว พอทอดพระเนตรเห็นต้น
มะเดื่อเทศต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้าไปดูวา่ จะมีผลหรื อไม่ ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่
ใบเท่านั้น เพราะว่าฤดูผลมะเดื่อเทศยังไม่ถึง พระองค์จึงตรัสแก่ตน้ นั้นว่า ตั้งแต่น้ ีไปจะไม่มีใครได้กิน
ผลจากต้นนี้เลย เหล่าสาวกก็ได้ยนิ คาซึ่ งพระองค์ตรัสนั้นครั้นเวลาเช้า เมื่อพระองค์กบั เหล่าสาวกได้ผา่ น
ที่น้ นั ไปก็ได้เห็นต้นมะเดื่อเทศนั้นเหี่ ยวแห้งไปจนถึงราก
ฝ่ ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์วา่
อาจารย์เจ้าข้าขอได้ทอดพระเนตรดู ต้นมะเดื่อเทศที่พระองค์ได้สาปไว้น้ นั ก็เหี่ ยวแห้งไปแล้ว พระเยซูจึง
ตรัสตอบเหล่าสาวกว่า จงเชื่ อในพระเจ้าเถิด เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ถ้าผูใ้ ด ๆ จะสัง่ ภูเขานี้วา่
จงถอยไปลงทะเล และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็ นไปตามคาที่วา่ นั้น ก็คงเป็ นตามคาสั่งนั้นจริ ง เหตุ
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ฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิ ษฐานขอพระเจ้านั้นท่านจะปรารถนาสิ่ งใด จงเชื่อว่า
ได้รับ และท่านคงจะได้สิ่งนั้น มาระโก 11:12-14,20-24

22. เกีย่ วกับแผ่ นดินของพระเจ้ า
แผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนเช่นนี้คือ คนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน แล้วกลางคืนก็นอนหลับ
และกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ ายพืชนั้นจะงอกจาเริ ญขึ้นอย่างไร เขาก็ไม่รู้ เพราะแผ่นดินทาให้พืชงอกจาเริ ญ
ขึ้นเป็ นลาต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มในรวงนั้น ครั้นสุ กแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยว
เก็บ เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว
พระองค์ตรัสว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป็ นเหมือนสิ่ งใดหรื อจะสาแดงด้วยคาอุปมาอย่างไร? ก็
อุปมาเหมือนพันธุ์ ผักกาดเมล็ดหนึ่งเวลาเพาะลงในดินนั้นก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง ทัว่ ทั้งแผ่นดิน แต่เมื่อ
เพาะแล้วจึงงอกขึ้นจาเริ ญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวง และแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาอาศัยในร่ ม
นั้นได้ มาระโก 4:26-32.
มีคนหนึ่งในพวกฟาริ สีชื่อนิโคเดมัสเป็ นขุนนางในพวกยูดาห์
คนนั้นได้มาหาพระเยซูเวลา
กลางคืนทูลพระองค์วา่ อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้ารู ้อยูว่ า่ ท่านเป็ นครู มาจากพระเจ้า เพราะว่าไม่มีผใู ้ ดอาจ
กระทานิมิตซึ่ งท่านได้กระทานั้นเว้นไว้พระเจ้าสถิตอยูด่ ว้ ย พระเยซูทรงตอบเขาว่า เราบอกท่านตามจริ ง
ว่าถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่แล้ว จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ นิโคเดมัสจึงทูลพระองค์วา่ คนชรา
แล้วจะบังเกิดอย่างไรได้? จะเข้าในครรภ์มรรดาครั้งที่สองและบังเกิดได้หรื อ
พระเยซูตรัสตอบว่า เราบอกท่านตามจริ งว่าถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดจากน้ าและพระวิญญาณ จะเข้า
ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่ งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็ นเนื้อหนัง และซึ่ งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็ น
วิญญาณ อย่าประหลาดใจเพราะเราบอกท่านว่า ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ ฝ่ ายลมนั้นจะใคร่ พดั ไป
ข้างไหนก็พดั ไปข้างนั้น และลมนั้นท่านได้ยนิ เสี ยง แต่ไม่รู้วา่ มาจากไปไหนและไปที่ไหน คนที่บงั เกิด
จากพระวิญญาณก็เป็ นอย่างนั้นทุกคน
นิโคเดมัสทูลตอบพระองค์วา่ เหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็ นอย่างไรได้? พระเยซูทรงตอบเขาว่า
ท่านเป็ นอาจารย์ในพวกอิสราเอล และยังไม่เข้าใจสิ่ งเหล่านี้หรื อ เราบอกท่านตามจริ งว่า เรากาลังบอก
สิ่ งที่เราได้รู้ และเป็ นพยานถึงสิ่ งซึ่ งเราได้เห็น แต่ท่านหาได้รับคาพยานของเราไม่ ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่ ง
ที่เกี่ยวกับโลกนี้และท่านไม่เชื่อ ถ้าเราจะบอกถึงสิ่ งที่เกี่ยวกับสวรรค์ที่ไหนท่านจะเชื่ อ? ไม่มีผใู ้ ดได้ข้ ึน
ไปยังสวรรค์เว้นไว้ท่านที่ลงมาจากสวรรค์ คือบุตรมนุษย์ผสู ้ ถิตในสวรรค์น้ นั โมเสสได้ยกงูข้ ึนในป่ า
ฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวติ นิ รันดร ยอห์น 3:115.
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23. เกีย่ วกับพระดารัสของพระเจ้ า
พระเยซูตรัสว่า อย่าคิดว่าเรามาทาลายพระบัญญัติและคาของศาสดาพยากรณ์เสี ย เรามิได้มา
ทาลาย แต่มาเพื่อจะให้สาเร็ จ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ถึงฟ้ าและดินจะล่วงไป พระบัญญัติ
สักพิมพ์หนึ่ง หรื อจุดหนึ่งจะขาดไปก็หามิได้ จนกว่าจะสาเร็ จทั้งสิ้ น เหตุฉะนั้นผูใ้ ดได้ทาให้ขอ้ เล็กน้อย
สักข้อหนึ่งในพระบัญญัติน้ ีเบาขึ้น ทั้งสอนคนอื่นให้ทาอย่างนั้นด้วย ผูน้ ้ นั จะได้ชื่อว่าเป็ นผูน้ อ้ ยที่สุดใน
เมืองสวรรค์ แต่ผใู ้ ดที่จะประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผูน้ ้ นั จะได้ชื่อว่าเป็ นใหญ่ในเมืองสวรรค์
มัทธิว 5:17-19.
เมื่อประชาชนเป็ นอันมากอยูพ่ ร้อมกัน และคนกาลังมาหาพระองค์จากทุกเมือง พระองค์จึงตรัส
แก่เขาเป็ นคาอุปมาว่า มีผหู ้ ว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืชของตน และเมื่อเขาหว่านพืชนั้นก็ตกอยูร่ ิ ม
หนทางบ้างถูกเหยียบย่า และนกในอากาศมาเก็บกินเสี ย บ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ ยวแห้ง
ไปเพราะที่ไม่ช้ืน บ้างก็ตกไปที่กลางหนาม หนามก็งอกขึ้นมาด้วย ปกคลุมเสี ย บ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอก
ขึ้นเกิดผลร้อยเท่าครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่า ใครมีหู ยินได้ก็ให้ฟังเอาเถิด
ฝ่ ายเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์วา่ คาเปรี ยบนั้นมีใจความอย่างไร? พระองค์จึงตรัสว่า ข้อ
ลึกลับแห่งแผ่นดิน ของพระเจ้าก็ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู ้ได้ แต่สาหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็ นคา
เปรี ยบ เพื่อเมื่อเขาดูจะไม่เห็น และเมื่อเขายินจะไม่เข้าใจ คาเปรี ยบนั้นก็อย่างนี้ พืชนั้นได้แก่พระวจนะ
ของพระเจ้าที่ตกริ มหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยนิ แล้วมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ
ไม่ให้เขาเชื่อและรอดได้ ซึ่ งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นได้ยนิ แล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความยินดี
แต่ไม่มีราก เชื่อได้แต่ชวั่ คราว เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสี ยไป ที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้
ยินแล้วก็ออกไป และความปรารภปรารมภ์ และทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานแห่ งชีวติ นี้ก็ปกคลุม
หุ ม้ ห่อเขา ผลของเขาจึงม้านไป ซึ่ งตกที่ดินดีน้ นั ได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยนิ พระวจนะด้วยใจเลื่อมใส
ศรัทธา แล้วก็จดจาไว้ จึงเกิดผลโดยความเพียร ลูกา 8:4-15.

24.เกีย่ วกับการอธิษฐาน
เมื่อท่านทั้งหลายจะอธิ ษฐาน อย่าเป็ นเหมือนคนหน้าซื่ อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิ ษฐานใน
ธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็น เราบอกท่านตามจริ งว่า เขาได้รับบาเหน็จของเขาแล้ว
ฝ่ ายท่านเมื่ออธิ ษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิ ดประตูแล้วจงอธิ ษฐานขอจากพระบิดาของท่านผูอ้ ยู่
ในที่ลบั ลี้และพระบิดาของท่านผูอ้ ยูใ่ นที่ลบั ลี้จะทรงโปรดประทานแก่ท่าน
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แต่เมื่อท่านอธิ ษฐาน อย่ากล่าวคาซ้ าให้มากเหมือนคนต่างประเทศ เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลาย
คาพระจึงจะโปรดฟัง อย่าทาเหมือนเขาเลย เพราะว่าสิ่ งไรซึ่ งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบ
ก่อนเมื่อท่านยังไม่ได้ขอ ท่านทั้งหลายจงอธิ ษฐานตามอย่างนี้วา่
โอ พระบิดาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายผูส้ ถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์ เป็ นที่นบั ถืออัน
บริ สุทธิ์ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ พระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์อย่างไร ก็ให้สาเร็ จใน
แผ่นดินโลกเหมือนกัน ขอทรงโปรดประทานอาหารเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายในกาลวันนี้ และขอทรงโปรด
ยกหนี้ของข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้ายกหนี้ของผูท้ ี่เป็ นหนี้ขา้ พเจ้านั้น และขออย่านาข้าพเจ้าเข้าไปในการ
ทดลอง แต่ขอให้พน้ จากสิ่ งซึ่ งชัว่ ร้าย เหตุวา่ ราชสมบัติและฤทธิ์ เดช และรัศมีภาพสิ ทธิ ขาดอยูแ่ ก่
พระองค์สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อาเมน มัทธิว 6:5-13
จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิ ดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุก
คนที่แสวงหาก็จะพบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิ ดให้เขา
ในพวกท่านมีคนใดถ้าบุตรขอขนมปั ง จะเอาก้อนหิ นให้บุตรหรื อ? ถ้าบุตรขอปลาจะเอางูให้
หรื อ? เหตุฉะนั้น ถ้าท่านเองผูเ้ ป็ นคนบาปยังรู ้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด พระบิดา
ของท่านผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์จะประทานของดีแก่ผทู ้ ี่ขอต่อพระองค์
เหตุฉะนั้นสิ่ งสารพัดซึ่ งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทาแก่ท่าน จงกระทาอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกัน
เพราะว่าพระบัญญัติและคาของศาสดาพยากรณ์สอนดังนั้น มัทธิว 7:7-12.
สาหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าตนเป็ นคนชอบธรรม และได้ดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระเยซูตรัสคา
เปรี ยบนี้วา่
มีสองคนขึ้นไปอธิ ษฐานในโบสถ์ คนหนึ่งเป็ นพวกฟาริ สี และคนหนึ่งเป็ นพวกเก็บภาษี คนฟา
ริ สีน้ นั ยืนนึกในใจของตนอธิ ษฐานว่า พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าโมทนาขอบพระคุณของพระองค์เพราะข้าพเจ้า
ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็ นคนโลภ คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ใน
สัปดาห์หนึ่งข้าพเจ้าถือศีลอดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพเจ้าหาได้ ข้าพเจ้าได้เอาถึงสิ บลด
หนึ่งมาถวาย ฝ่ ายคนเก็บภาษีน้ นั ยืนอยูแ่ ต่ไกล ไม่แหงนตาดูฟ้า แต่ตีอกของตนว่า โอพระเจ้าข้า ขอ
โปรดพระเมตตาแก่ขา้ พเจ้าผูเ้ ป็ นคนบาปเถิด เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนนี้แหละเมื่อกลับไปยังบ้านของ
ตนก็นบั ว่าชอบธรรมยิง่ กว่าอีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อม
ตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น ลูกา 18:9-14.

25. เกีย่ วกับความบาปและการพิพากษา
พระเยซูทรงตอบเขาว่า เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ทุกคนที่ได้ทาการบาปก็เป็ นทาสของ
ความบาป
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ถ้าผูใ้ ดไม่ยอมรับเราและไม่รับคาของเรา ผูน้ ้ นั มีสิ่งหนึ่งซึ่ งจะพิจารณาเขา คือคาที่เราได้กล่าว
นั้นแหละจะพิพากษาเขาในวันที่สุด ยอห์น 8:34,12:48.
ความผิดและคาหมิ่นประมาททุกอย่าง จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คาหมิ่นประมาทต่อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงยกให้มนุษย์ไม่ได้ ผูใ้ ดจะกล่าวคา ขัดขวาง บุตรมนุษย์ จะโปรดยกให้ผนู ้ ้ นั
ได้ แต่ผใู ้ ด จะกล่าวขัดขวางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผนู ้ ้ นั ไม่ได้ท้ งั โลกนี้โลกหน้า มัทธิว
12:31,32.
แล้วพระองค์ทรงเรี ยกประชาชนอีกตรัสแก่เขาว่า เจ้าทั้งหลายจงฟังเราและเข้าใจเถิด ไม่มีสิ่งใด
ภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทา ให้มนุษย์เป็ นมลทินได้ แต่สิ่งซึ่ งออกมาแต่ภายในมนุษย์ สิ่ งนั้น
แหละกระทาให้มนุษย์เป็ นมลทิน
ครั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรื อนพ้นประชาชนแล้ว เหล่าสาวกก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงคา
อุปมานั้น พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า ถึงท่านทั้งหลายเองก็ยงั ไม่เข้าใจอีกหรื อ ท่านไม่รู้หรื อว่าสิ่ งใด ๆ แต่
ภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทาให้เป็ นมลทินไม่ได้ เพราะว่าสิ่ งนั้นมิได้เข้าในใจ แต่ลงไปใน
ท้องแล้วก็ถ่ายออกมาภายนอก? ที่ทรงสอนอย่างนี้ก็หมายว่าอาหารทุกอย่างปราศจากมลทิน พระองค์
ตรัสว่า สิ่ งที่ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ่ งนั้นแหละกระทาให้มนุษย์เป็ นมลทิน เพราะว่าความคิดชัว่ ร้าย
การคบชู ้ การลักขโมย การฆ่าคน การผิดผัวผิดเมีย การโลภฉ้อชิง การบาป ต่าง ๆ การล่อลวงเขา ราคะ
ตัณหา อิจฉาตาร้อน การใส่ ร้าย การยกตนข่มท่าน และการปล่อยตัวไปตามลาพังใจ สารพัดการชัว่ นี้เกิด
มาแต่ภายในจากใจมนุษย์และการกระทาให้มนุษย์เป็ นมลทินไป มาระโก 7:14,17-23.

26.เกีย่ วกับการกลับใจเสี ยใหม่
พระเยซูได้เสด็จมา...เทศนาประกาศกิตติคุณแห่งพระเจ้า ตรัสว่า เวลากาหนดมาถึงและแผ่นดิน
ของพระเจ้าใกล้จะตั้งอยูแ่ ล้ว ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสี ยใหม่ และเชื่อกิตติคุณเถิด มาระโก 1:14,15.
พระเยซูได้เสด็จออกไป และได้เห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนงั่ อยูท่ ี่ดา้ นภาษี พระองค์ตรัส
แก่เขาว่าจงตามเรามาเถิด เขาก็สละทิง้ สิ่ งสารพัดลุกขึ้นตามพระองค์ไป เลวีได้จดั ให้มีการเลี้ยงใหญ่ใน
เรื อนของตนมีคนเก็บภาษีและคนอื่นมากมายมาร่ วมโต๊ะด้วยกัน ฝ่ ายพวกฟาริ สี และพวกอาลักษณ์ของ
เขา กระซิ บบ่นติพวกศิษย์ของพระองค์วา่ เหตุไฉนพวกท่านมากินและดื่มกับพวกเก็บภาษีและกับพวก
คนบาป? พระเยซูตรัสตอบเขาว่า คนปกติไม่ตอ้ งการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มาเพื่อจะเรี ยก
คนชอบธรรมแต่มาเรี ยกคนบาปให้กลับใจเสี ยใหม่ ลูกา 5:27-32.
ครั้งนั้นบรรดา คนเก็บภาษี และพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ ฝ่ ายพวกฟาริ สี และ
พวกอาลักษณ์บ่นว่า คนนี้ ตอ้ นรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา พระองค์ตรัสคาเปรี ยบให้เขาฟังต่อไปนี้
ว่า ในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัว และมีตวั หนึ่งหายไปจะไม่ละเก้าสิ บเก้าตัวนั้นไว้ในป่ า และไป
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เที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรื อ เมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่ บา่ แบกมาด้วยความยินดี เมื่อ
มาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่า จงยินดีกบั ข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้นแหละ จะมีความยินดีใน
สวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจเสี ยใหม่ มากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิ บเก้าคนที่ไม่ตอ้ งการกลับใจ
เสี ยใหม่ ลูกา 15:1-7.

27. เกีย่ วกับชีวติ นิรันดร
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามา
ในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อจะให้โลกรอดได้เพราะพระบุตรนั้น ยอห์น 3:16,17.
เราบอกท่านทั้งหลายตามความจริ งว่า ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเราและเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ผูน้ ้ นั
มีชีวติ นิรันดร และมิได้เข้าในการพิพากษา แต่ได้พน้ จากความตายเข้าในชีวิตแล้ว เราบอกท่านทั้งหลาย
ตามจริ งว่า คงมีเวลาหนึ่งแหละ ที่จริ งเวลานั้นก็ถึงแล้วคือเมื่อผูท้ ี่ตายแล้ว จะได้ยนิ สาเนียงพระบุตรของ
พระเจ้า และผูท้ ี่ได้ยนิ นั้นจะมีชีวติ ยอห์น 5:24,25.
มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์วา่ ท่านอาจารย์ผปู ้ ระเสริ ฐ ข้าพเจ้าจะทาประการใดจึงจะได้ชีวติ
นิรันดรพระเยซูตรัสแก่เขาว่า ท่านเรี ยกเราว่าประเสริ ฐทาไม? ไม่มีใครประเสริ ฐ เว้นแต่พระเจ้าองค์
เดียว แต่ถา้ ท่านปรารถนาจะเข้าในชีวติ ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้
คนนั้นทูลถามว่า คือพระบัญญัติขอ้ ใดเล่า พระเยซูตรัสว่า คือข้อที่วา่ อย่าฆ่าคน อย่าล่วง
ประเวณี อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็ นพยานเท็จ จงนับถือบิดามารดาของตน และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง คนหนุ่มนั้นทูลพระองค์วา่ ข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้แล้วทุกประการ ข้าพเจ้ายังขาด
อะไรอีกบ้าง? พระเยซูตรัสแก่เขาว่า ถ้าท่านปรารถนาเป็ นผูด้ ีรอบคอบ จงไปขายบรรดาสิ่ งของซึ่ งท่านมี
อยู่ แจกจ่ายให้คนอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามา เมื่อคนหนุ่มได้ยนิ ถ้อยคา
นั้นก็ออกไปเป็ นทุกข์นกั เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็ นอันมาก ลูกา 18:18,19, มัทธิ ว 19:17-22.

28. เกีย่ วกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูตรัสว่า เราจะขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่าน เพื่อจะ
อยูก่ บั ท่านเป็ นนิ ตย์ คือพระวิญญาณแห่งความจริ งผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้ เพราะไม่เห็นและไม่รู้จกั พระองค์
ท่านทั้งหลายรู ้จกั พระองค์ เพราะว่าพระองค์อาศัยอยูก่ บั ท่านและอยูภ่ ายในท่าน ยอห์น 14:16,17.
เราจะไปหาพระองค์ที่ทรงใช้เรามา เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจะไปนั้นจะ
เป็ นประโยชน์แก่ท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผชู ้ ่วยนั้นจะมิได้มาหาท่าน แต่ถา้ เราไป เราจะใช้
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พระองค์น้ นั มาหาท่าน เมื่อพระองค์น้ นั มาแล้ว พระองค์จะบันดาลให้โลกรู้สึกถึงความผิด ถึงความชอบ
ธรรม และถึงความพิพากษา ความผิดนั้น เพราะเขาไม่วางใจในเรา ความชอบธรรมนั้น เพราะเราไปหา
พระบิดาของเราและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก ความพิพากษานั้น เพราะผูค้ รองโลกนี้ถูกพิพากษา
แล้ว
เรายังมีอีกหลายสิ่ งที่จะบอกท่านทั้งหลาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านรับเอายังไม่ได้ แต่เมื่อพระวิญญาณ
แห่งความจริ งมาแล้ว พระองค์จะนาท่านทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทุกอย่าง เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดย
พระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใดจะตรัสสิ่ งนั้น และจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู ้สิ่งเหล่านั้น ซึ่ งจะ
เกิดขึ้น พระองค์จะให้เรามีเกียรติยศ เพราะพระองค์จะเอาเรื่ องของเราสาแดงแก่ท่านทั้งหลาย ยอห์น
16:5,7-14.

29. เกีย่ วกับการสิ้นพระชนม์ ของพระองค์
เมื่อกาลังเดินทางจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มพระเยซูก็เสด็จนาหน้าเขา ฝ่ ายเหล่าสาวกก็พากันคิด
ประหลาดใจ และคนที่เดินมาข้างหลังก็หวาดกลัวพระองค์จึงเรี ยกสาวกสิ บสองคนอีกแล้วตรัสสาแดง
ให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ซ่ ึ งจะเกิดแก่พระองค์น้ นั ว่า นี่แน่ะ เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
เขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กบั ปุโรหิ ตใหญ่ และพวกอาลักษณ์ และเขาจะปรับโทษท่านถึงตาย และจะ
มอบท่านไว้กบั คนต่างประเทศ คนต่างประเทศนั้นจะเยาะเย้ยท่าน ถ่มน้ าลายรดท่าน จะเฆี่ยนตีท่าน และ
จะฆ่าท่านเสี ย และสามวันล่วงแล้วท่านจะเป็ นขึ้นมาใหม่ มาระโก 10:32-34.
พระองค์ตรัสว่า นี่ เป็ นถ้อยคาของเราซึ่ งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยูก่ บั ท่านว่า
บรรดาคาที่เขียนไว้ในบัญญัติของโมเสส และในคัมภีร์ของเหล่าศาสดาพยากรณ์ และในคัมภีร์เพลง
สดุดีกล่าวเล็งถึงเรานั้นจาเป็ นจะต้องสาเร็ จ ครั้งนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดสว่างขึ้น
เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ และตรัสแก่เขาว่า มีคาเขียนไว้อย่างนั้นว่าจาเป็ นที่พระคริ สต์จะต้องทนทุกข์
ทรมานและเป็ นขึ้นมาจากตายในวันที่สาม และจะต้องประกาศในนามของพระองค์เรื่ องการกลับใจใหม่
และเรื่ องยกบาปทัว่ ทุกประเทศ ตั้งต้นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็ นพยานด้วยข้อความเหล่านั้น ลูกา
24:44-48.

30. เกีย่ วกับการเสด็จมาอีก
พระเยซูตรัสว่า สมัยของโนอาห์ได้เป็ นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็ นอย่างนั้น
เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ าท่วมนั้นคนทั้งหลายก็ยงั เลี้ยงดู กิน ดื่มทาการสมรสกันและยกให้เป็ นสามีภรรยา
กัน จนถึงวันที่โนอาห์ เข้าในนาวา และน้ าท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้ นโดยไม่ทนั รู ้ตวั ฉันใด เมื่อบุตร
มนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็ นฉันนั้น เมื่อนั้นชายสองคนอยูท่ ี่ทุ่งนาจะถูกเอาไปคนหนึ่งละไว้คนหนึ่ง หญิง
22

สองคนโม่แป้ งอยูท่ ี่โรงโม่จะถูกเอาไปคนหนึ่ง ละไว้คนหนึ่ง เหตุฉะนั้นจงเฝ้ าระวังอยูเ่ พราะท่านไม่รู้วา่
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน จะเสด็จมาเวลาไหน แต่ให้เข้าใจอย่างนี้วา่ ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู ้ได้วา่ ขโมยจะ
มายามไหนเขาจะเฝ้ าระวังไว้ ไม่ให้ตดั ฝาเรื อนของเขาได้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรี ยมตัวไว้ให้
พร้อมในโมงที่ท่านไม่ทนั คิดนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา มัทธิว 24:37-44.
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การทนทุกข์ การสิ้นพระชนม์ และการถูกฝังของพระองค์
31. โครงการทีจ่ ะฆ่าพระองค์
เมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคาเหล่านี้เสร็ จแล้ว จึงรับสั่งแก่พวกสาวกของพระองค์วา่ ท่านทั้งหลายรู ้อยู่
ว่าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปั สกา บุตรมนุษย์จะต้องมอบไว้ให้เขาตรึ งที่กางเขน ครั้งนั้นพวกปุโรหิ ต
ใหญ่และผูเ้ ฒ่าของพลเมืองได้ประชุมกันที่ลานบ้านของมหาปุโรหิ ตชื่ อคายาฟาส ปรึ กษาเพื่อจะจับพระ
เยซูฆ่าเสี ยด้วยอุบาย แต่เขาตกลงกันว่า ในวันเลี้ยงอย่าเพิง่ ทา เกลือกว่าจะเกิดวุน่ วายในฝูงคน
ครั้งนั้นยูดาสอิสคาริ โอท เป็ นคนหนึ่งในพวกสาวกสิ บสองคน ได้ไปหาพวกปุโรหิ ตใหญ่ถาม
ว่า ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทั้งหลายจะให้ขา้ พเจ้าเท่าไร? ฝ่ ายเขาก็ชงั่ เงินให้แก่ยดู าห์
สามสิ บแผ่นตั้งแต่น้ นั มายูดาห์ คอยหาช่องทางที่จะมอบพระองค์ให้แก่เขา มัทธิว 26:1-5,14-16.

32.เทศกาลปัสกา
เมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมไม่มีเชื้อ พวกสาวกมาทูลพระองค์วา่ จะให้ขา้ พเจ้าจัดเตรี ยมปั สกาให้
พระองค์เสวยที่ไหน? พระองค์จึงทรงตอบว่า จงเข้าไปหาผูห้ นึ่งในเมืองบอกเขาว่า พระอาจารย์วา่ เวลา
ของเรามาใกล้แล้ว เราจะถือปั สกาที่บา้ นของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเรา ฝ่ ายสาวกเหล่านั้นก็กระทา
ตามรับสั่ง แล้วได้จดั เตรี ยมปั สกาไว้พร้อม
ครั้นถึงเวลาพลบค่า พระองค์ทรงนัง่ โต๊ะกับสาวกสิ บสองคนเมื่อรับประทานอยูจ่ ึงตรัสว่า เรา
บอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะมอบเราไว้ ฝ่ ายพวกสาวกก็พากันเป็ นทุกข์นกั ต่าง
คนต่างทูลถามพระองค์วา่ พระองค์เจ้าข้า คือข้าพเจ้าหรื อพระองค์ตรัสตอบว่า ผูท้ ี่จิม้ ในชามเดียวกันกับ
เรา ผูน้ ้ นั แหละที่จะมอบเราไว้ บุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์วา่ ด้วยพระองค์
นั้น แต่วบิ ตั ิแก่ผทู ้ ี่จะมอบบุตรมนุษย์ไว้ ถ้าผูน้ ้ นั มิได้บงั เกิดมาก็จะดีกว่า ยูดาห์ที่ได้มอบพระองค์ทูลถาม
ว่า อาจารย์เจ้าข้าคือข้าพเจ้าหรื อ พระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้ว
เมื่อกาลังรับประทานอาหารอยูพ่ ระเยซูทรงหยิบขนมปั งมาขอพระพร แล้วทรงหักส่ งให้แก่
พวกสาวกและตรัสว่า จงรับกินเถิด นี่เป็ นกายของเรา แล้วทรงหยิบจอกมาโมทนาพระคุณ ส่ งให้แก่เขา
และตรัสว่าจงกินจากจอกนี้ทุกคนเถิด ด้วยนี่ เป็ นโลหิ ตแห่งคาสัญญาของเรา ซึ่ งต้องเทออกเพื่อไถ่โทษ
คนเป็ นอันมาก เราบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะไม่กินผลแห่งต้นองุ่นนี้ ต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวันที่
เราจะกินกับพวกท่านใหม่ในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา เมื่อร้องเพลงสรรเสริ ญแล้ว เขาก็พากัน
ออกไปยังภูเขามะกอกเทศ มัทธิว26:17-30.
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33. สวนเกทเสมนี
แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังตาบลหนึ่ง เรี ยกว่า เกทเสมนี แล้วรับสั่งว่า จงนัง่ อยูท่ ี่นี่ขณะเมื่อ
เราจะไปอธิ ษฐานที่โน่น พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเศเบดีไปด้วย ขณะนั้นพระองค์ทรง
โศกเศร้าโทมนัสในพระทัยยิง่ นัก จึงตรัสแก่เขาว่า จิตใจของเราเป็ นทุกข์เพียงจะตาย จงเฝ้ าอยูก่ บั เราที่นี่
เถิด แล้วทรงพระดาเนิ นไปจากเขาหน่อยหนึ่งก็ทอดพระกายและซบพระพักตร์ ลงอธิ ษฐานว่า โอ พระ
บิดาของข้าพเจ้า ถ้าเป็ นได้ขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็ นไปตามใจ
ปรารถนาของข้าพเจ้า แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์แล้วเสด็จมายังสาวกเหล่านั้น เห็นเขาหลับ
อยูจ่ ึงตรัสแก่เปโตรว่า เป็ นอย่างไรนะ ท่านทั้งหลายจะเฝ้ าอยูก่ บั เราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรื อ จงเฝ้ าระวัง
และอธิ ษฐาน เพื่อท่านจะไม่ได้เข้าในการทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริ ง แต่เนื้อหนังยังอ่อนกาลัง
พระองค์จึงเสด็จไปอธิ ษฐานครั้งที่สอง อีกว่า โอ พระบิดาของข้าพเจ้า ถ้าจอกนี้ เคลื่อนไปจาก
ข้าพเจ้าไม่ได้ และข้าพเจ้าจาต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์ แล้วพระองค์เสด็จมา
หาสาวกเหล่านั้นอีก ทรงเห็นเขาหลับอยู่ เพราะตาเขาปรื อง่วงนอน จึงทรงละเขาไว้เสด็จไปอธิ ษฐาน
ครั้งที่สามเหมือนคราวก่อน ๆ อีก แล้วเสด็จมายังพวกสาวกตรัสว่า ท่าน...นอนต่อไปให้หายเหนื่ อย...นี่
แน่ะ เวลาซึ่ งบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือคนบาปนั้นมาใกล้แล้ว ลุกขึ้น ให้เราพากันไปเถอะ ผูท้ ี่
จะมอบเราไว้มาใกล้แล้ว มัทธิว 26:36-46.

34. การมอบพระองค์ และการถูกจับ
พระองค์ตรัสยังไม่ทนั ขาดคา นี่แน่ะ ยูดาสซึ่ งเป็ นคนหนึ่ งในพวกสาวกสิ บสองคนนั้น กับฝูง
คนเป็ นอันมากถือดาบถือไม้ตะบอง ได้มาจากพวกปุโรหิ ตใหญ่และผูเ้ ฒ่าแก่แห่งพลเมือง ผูท้ ี่จะมอบ
พระองค์น้ นั ได้ให้อาณัติสัญญาแก่เขาว่า เราจะจุบผูใ้ ดก็เป็ นผูน้ ้ นั แหละ จงจับคุมเขาไว้ ขณะนั้นยูดาส
ตรงมาหาพระเยซูทูลว่า อาจารย์เจ้าข้า...แล้วก็จุบพระองค์ พระเยซูได้ตรัสแก่เขาว่า สหายเอ๋ ย...(ท่านมา
ทาไม?) เขาก็จบั คุมพระองค์ไป มีคนหนึ่งที่อยูก่ บั พระเยซูชกั ดาบออกฟันหูทาสคนหนึ่งของมหา
ปุโรหิ ตขาด
พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า จงเอาดาบใส่ ฝักเสี ยด้วยว่าบรรดาผูถ้ ือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ
ท่านถือว่าเราจะขอพระบิดาของเรา และในประเดี๋ยวเดียวพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า
สิ บสองกองไม่ได้หรื อ ถ้าอย่างนั้นคาที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์วา่ จาจะต้องเป็ นอย่างนั้นจะสาเร็ จอย่างไร
ได้? ขณะนั้นพระเยซูได้ตรัสแก่ฝงู คนว่า ท่านทั้งหลายถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเหมือนจะจับโจร
หรื อ เราได้นงั่ สั่งสอนในโบสถ์ทุกวันท่านก็หาได้จบั เราไม่ แต่เหตุการณ์ที่ได้บงั เกิดขึ้นทั้งนี้ เพื่อคาของ
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ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์จะสาเร็ จ แล้วสาวกทั้งหมดก็ได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไป มัทธิว
26:47-56.

35. การปฏิเสธโดยซีโมนเปโตร
ผูท้ ี่จบั พระเยซูได้พาพระองค์ไปถึงบ้านคายาฟาสมหาปุโรหิ ต ที่พวกอาลักษณ์และผูเ้ ฒ่าแก่ได้
ประชุมกันอยูน่ ้ นั เปโตรได้ติดตามพระองค์ไปแต่ห่าง ๆ จนมาถึงบ้านของมหาปุโรหิ ตแล้วเข้าไปนัง่ ข้าง
...กับคนใช้ของมหาปุโรหิ ตจะคอยฟังความนั้นจนเสร็ จสิ้ น
เวลานั้นเปโตรนัง่ อยูน่ อกตึกที่ลานบ้าน มีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่า ท่านได้อยูก่ บั เยซูชาว
กาลิลีดว้ ย แต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่ อง เมื่อเปโตรจะออกประตูบา้ น
ไป สาวใช้อีกคนหนึ่งแลเห็น จึงบอกคนทั้งปวงที่อยูท่ ี่นนั่ ว่า คนนี้ได้อยูก่ บั เยซูชาวนาซาเร็ ธด้วย เปโตร
จึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานว่า คนนั้นข้าไม่รู้จกั อีกสักครู่ หนึ่งคนทั้งหลายที่ยนื อยูใ่ กล้ ๆ นั้น ก็มาว่าแก่
เปโตรว่าเจ้าเป็ นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้ว ด้วยว่าภาษาของเจ้าส่ อตัวเจ้าเอง เปโตรก็สบถสาบานและว่า
ข้าไม่รู้จกั คนนั้น ในบัดเดี๋ยวนั้นไก่ก็ขนั เปโตรก็ระลึกถึงคาที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่า ก่อนไก่ขนั ท่าน
จะปฏิเสธเราถึงสามครั้ง แล้วเปโตรออกไปร้องไห้ขา้ งนอกเป็ นทุกข์ยงิ่ นัก มัทธิว 26:57,58,68-75.

36. การสอบสวนโดยพวกยูดาห์
พวกปุโรหิ ตใหญ่กบั บรรดาตุลาการ จึงหาพยานเท็จมาเบิกปรักปราพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองค์เสี ย ถึงแม้มีพยานเท็จหลายคนแต่หลักฐานยังไม่พอ ภายหลังมีสองคนมาเบิกว่าคนนี้ได้วา่ เรา
สามารถจะทาลายโบสถ์ของพระเจ้าและจะสร้างขนใหม่ในสามวัน มหาปุโรหิ ตจึงลุกขึ้นถามพระองค์
ว่า เจ้าไม่ตอบอะไรหรื อซึ่ งคนเหล่านี้เป็ นพยานปรักปราเจ้า? พระเยซูก็ทรงนิ่งอยู่ มหาปุโรหิ ตจึงว่า เรา
ให้เจ้าสาบานต่อพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ให้บอกเราว่า เจ้าเป็ นพระคริ สต์บุตรของพระเจ้าหรื อไม่?
พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านว่าถูกแล้ว และยิง่ กว่านั้นอีก เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในเวลาเบื้อง
หน้านั้น ท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นงั่ อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของผูท้ รงฤทธานุภาพ และเสด็จมา
บนเมฆฟ้ า ขณะนั้นมหาปุโรหิ ตจึงฉี กเสื้ อของตนแล้วว่า เขาพูดหมิ่นประมาทแล้ว เราต้องการพยาน
อะไรอีกเล่า? นี่แน่ะ ท่านทั้งหลายก็ได้ยนิ คาหมิ่นประมาทของเราแล้ว ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร? คน
ทั้งปวงก็ตอบว่า ควรปรับโทษถึงตายแล้วเขาถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ และตีพระองค์ และบางคนเอามือ
ตบพระองค์แล้วว่า เจ้าพระคริ สต์ จงทายให้เราฟังว่าใครตบ มัทธิว 26:59-68.
ครั้นรุ่ งเช้าบรรดาพวกปุโรหิ ตใหญ่ และผูเ้ ฒ่าแห่งพลเมืองปรึ กษากันด้วยเรื่ องพระเยซู เพื่อจะ
ประหารพระองค์เสี ย เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปีลาตซึ่ งเป็ นเจ้าเมือง มัทธิว 27:1,2
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37. การสอบสวนโดยเจ้ าเมืองชาวโรมัน
เมื่อพระเยซูยนื อยูต่ รงหน้าเจ้าเมือง ๆ จึงถามว่า ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องชาติยดู าห์หรื อ? พระเยซู
ตรัสตอบว่า ท่านว่าถูกแล้ว แต่เมื่อพวกปุโรหิ ตใหญ่และผูเ้ ฒ่าได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ พระองค์มิได้
ทรงตอบประการใด ปี ลาตจึงกล่าวแก่พระองค์วา่ ไม่ได้ยินหรื อ ซึ่ งเขาเบิกพยานปรักปราท่านเป็ นหลาย
ประการ? แต่พระองค์มิได้ทรงตอบสักคาเดียว จนเจ้าเมืองประหลาดใจมาก ในเทศกาลนั้นเจ้าเมืองเคย
ปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่ฝงู คนตามใจเขาชอบ คราวนั้นมีนกั โทษสาคัญคนหนึ่งชื่ อบารับบัส เมื่อคน
ทั้งปวงประชุมกันแล้ว ปี ลาตได้ถามเขาว่า เจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ปล่อยผูใ้ ด บารับบัสหรื อเยซูที่
เรี ยกว่าพระคริ สต์? เพราะรู ้อยูแ่ ล้วว่า เขาได้มอบพระองค์โดยความอิจฉา
ขณะเมื่อปี ลาตนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์ ภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรี ยนว่า อย่าทาอะไรแก่คนชอบ
ธรรมนั้นเลย ด้วยว่าวันนี้ฉนั ไม่สบายใจมากเพราะได้ฝันถึงผูน้ ้ นั ปุโรหิ ตและผูเ้ ฒ่าก็ยยุ งฝูงคนให้ขอบา
รับบัสไว้ ให้ประหารพระเยซูเสี ย เจ้าเมืองจึงถามว่า ในสองคนนี้ เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหน? เขาตอบว่า
บารับบัส ปี ลาตจึงถามว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะทาอย่างไร แก่พระเยซูที่เรี ยกว่าพระคริ สต์? เขาพากันร้องว่า
ให้ตรึ งเสี ยที่กางเขนเถิด เจ้าเมืองถามว่า ตรึ งทาไมเขาได้ทาผิดอะไรเล่า? แต่เขาทั้งหลายยิง่ ร้องว่า ให้
ตรึ งเสี ยที่กางเขนเถิด
เมื่อปี ลาตเห็นว่าไม่ได้การ มีแต่จะเกิดวุน่ วายขึ้น ก็เอาน้ าล้างมือต่อหน้าฝูงคนแล้วว่า เรา
ปราศจากเลือดของคนชอบธรรมนี้แล้ว เจ้าทั้งหลายจงเป็ นธุ ระเถิด บรรดาฝูงคนก็เรี ยนว่า ให้เลือดของ
เขาตกอยูบ่ นเรา ทั้งบุตรของเราด้วย
ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา แล้วก็สั่งให้โบยตีพระเยซูมอบให้ตรึ งไว้ที่กางเขน มัทธิ ว 27:1126.

38. การถูกตรึง
พวกทหาร ของเจ้าเมือง จึงพาพระเยซู ไปไว้ในศาล แล้วทั้งกองก็ประชุมล้อมพระองค์ไว้ แล้ว
เปลื้องฉลองพระองค์ออก เอาเสื้ อสี แดงเข้มสวมให้ เอาหนามสานเป็ นมงกุฏสวมพระเศียรพระองค์ แล้ว
เอาไม้ออ้ ให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ และได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์ พระองค์เยาะเย้ยว่า
กษัตริ ยช์ าติยดู าห์ ขอให้ทรงพระเจริ ญ แล้วก็ถ่มน้ าลายรดและเอาไม้ออ้ ตีพระเศียรของพระองค์ เมื่อเยาะ
เย้ยพระองค์แล้วก็ถอดเสื้ อนั้นออก เอาเสื้ อของพระองค์สวมให้ และพาออกไปจะตรึ งไว้ที่กางเขน ครั้น
ออกไปแล้วได้พบชาวไซรี นคนหนึ่งชื่อซีโมน จึงเกณฑ์ให้แบกกางเขนของพระองค์ไป
เมื่อมาถึงตาบลหนึ่งที่เรี ยกว่ากลโกธา แปลว่ากะโหลกศีรษะ เขาให้พระองค์เสวยน้ าองุ่นเปรี้ ยว
ระคนกับดี เมื่อพระองค์ทรงชิมก็ไม่เสวย ครั้นตรึ งพระองค์ที่กางเขนแล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับ
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สลากแบ่งกัน (เพื่อคาของศาสดาพยากรณ์จะได้สาเร็ จ เมื่อพระองค์ได้ตรัสว่าเสื้ อผ้าของข้าพเจ้าเขาแบ่ง
ซึ่ งกันและกัน ส่ วนเสื้ อชั้นในของข้าพเจ้า เขาจับสลากกัน) แล้วก็นงั่ เฝ้ าพระองค์อยูท่ ี่นนั่ และเขาได้
เขียนคาประจานพระองค์ไว้เหนือพระเศียรว่า ผู้นีค้ ือเยซู กษัตริย์ของชาติยูดาห์ ขณะนั้นเขาได้ตรึ งโจร
สองคน ไว้ขา้ งขวาคนหนึ่งและข้างซ้ายคนหนึ่งพร้อมกับพระองค์
คนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นได้สั่นศีรษะและกล่าวเยาะเย้ยพระองค์วา่ เจ้าผูจ้ ะทาลายโบสถ์
และสร้างขึ้นใหม่ในสามวัน จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้าเจ้าเป็ นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิด
พวกปุโรหิ ตใหญ่กบั พวกอาลักษณ์และผูเ้ ฒ่าก็เยาะเย้ยพระองค์วา่ เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ ช่วยตัวของ
ตัวเองไม่ได้ เขาเป็ นกษัตริ ยข์ องชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้ เราจะได้เชื่อถือบ้าง เขาได้
ไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยก็ให้ช่วยเขาเดี๋ยวนี้ เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็ นบุตรของพระเจ้า
ถึงโจรที่ตอ้ งตรึ งไว้กบั พระองค์ก็ยงั กล่าวคาหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน มัทธิว27:27-44.

39. คาตรัสทีไ่ ม้ กางเขน
พระเยซูตรัสว่า พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดยกโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้วา่ เขาทาอะไร ลูกา 23:34.
เวลานั้นก็บงั เกิดมืดมัวทัว่ แผ่นดิน ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงสามนาฬิกาหลังเที่ยง ครั้นประมาณ
สามนาฬิกาหลังเที่ยง พระเยซูทรงเปล่งเสี ยงดังว่า เอลี ๆ ลามาสะบักธานี? แปลว่า พระเจ้าข้า ๆ เหตุ
ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเสี ย? มัทธิว27:45,46.
ภายหลังนั้น พระเยซูทรงทราบว่าสิ่ งทั้งปวงสาเร็ จแล้ว เพื่อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้น้ นั จะสาเร็ จ
พระองค์จึงตรัสว่า เรากระหายน้ า ที่นนั่ มีภาชนะใส่ น้ าองุ่นเปรี้ ยวไว้เต็ม เขาจึงเอาฟองน้ าชุบน้ าองุ่น
เปรี้ ยวใส่ ปลายไม้ส่งที่พระโอษฐ์ของพระองค์ เมื่อพระเยซูทรงรับน้ าองุ่นเปรี้ ยวแล้ว พระองค์จึงตรัสว่า
สาเร็ จแล้ว ยอห์น 19:28-30.
พระเยซูทรงร้องเสี ยงดังแล้วตรัสว่า พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าฝากวิญญาณจิตของข้าพเจ้าไว้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ ทรงตรัสอย่างนั้นแล้วจึงปลงพระชนม์ ลูกา 23:46.

40. การถูกฝังในอุโมงค์
ครั้นถึงเวลาพลบค่า มีเศรษฐีคนหนึ่งมาแต่บา้ นอาริ มาเธี ยชื่อโยเซฟ เป็ นศิษย์ของพระเยซู ได้
เข้าไปขอพระศพต่อปี ลาต ปี ลาตจึงสั่งให้มอบแก่เขาโยเซฟก็เชิญพระศพมาพันหุ ม้ ด้วยผ้าป่ านที่สะอาด
ไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตน ซึ่ งได้เจาะไว้ในศิลา กลิ้งหิ นใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไป ฝ่ าย
มาเรี ยมักดาลากับมาเรี ยอีกคนหนึ่งนั้นก็นงั่ อยูต่ รงหน้าอุโมงค์
รุ่ งขึ้นเป็ นวันถัดจากวันตระเตรี ยม พวกปุโรหิ ตใหญ่และพวกฟาริ สีพากันไปหาปี ลาต เรี ยนว่า
เจ้าคุณขอรับ ข้าพเจ้าทั้งหลายจาได้วา่ คนล่อลวงผูน้ ้ นั เมื่อยังมีชีวติ อยูไ่ ด้พดู ว่า ล่วงไปสามวันแล้วเราจะ
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เป็ นขึ้นมาใหม่ เหตุฉะนั้นขอเจ้าคุณได้มีบญั ชาสั่งให้ปิดอุโมงค์ไว้ให้มนั่ คงจนถึงวันที่สาม เกลือกว่า
พวกสาวกของเขาจะมาลัก เอาศพไปในเวลากลางคืนแล้วจะประกาศแก่ฝงู คนว่า เขาเป็ นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว และการบกพร่ องข้างปลายมือนี้จะร้ายแรงยิง่ กว่าข้างต้นมืออีก ปี ลาตจึงบอกเขาว่า พวกเจ้าจง
พาทหารยามไปเฝ้ าให้แข็งแรงให้เป็ นที่มนั่ ใจที่สุด เขาจึงไปทาอุโมงค์ให้มนั่ คง ประทับตราไว้ที่หิน ให้
ทหารประจาอยู่ มัทธิว 27:57-66.
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การคืนพระชนม์ และการเสด็จขึน้ สู่ สวรรค์
41. ทีอ่ โุ มงค์
ภายหลังวันสะบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ มาเรี ยมักดาลากับมาเรี ยอีกคนหนึ่งนั้นมาดู
อุโมงค์ นี่แน่ะ เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยงิ่ นัก เพราะมีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่งได้ลงมาจากสวรรค์ กลิ้งหิ น
นั้นออกจากปากอุโมงค์ แล้วก็นงั่ อยูบ่ นหิ นนั้น สัณฐานของทูตนั้นเหมือนฟ้ าแลบ เสื้ อก็ขาวเหมือนหิ มะ
คนที่เฝ้ าอยูน่ ้ นั กลัวทูตองค์น้ นั จนตัวสัน่ และเป็ นเหมือนคนตาย ทูตสวรรค์น้ นั จึงกล่าวแก่หญิงเหล่านั้น
ว่า อย่ากลัวเลย เรารู ้แล้วว่าพวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซ่ ึ งถูกตรึ งไว้ที่กางเขน พระองค์หาได้ประทับ
อยูท่ ี่นี่ไม่ ทรงเป็ นขึ้นมาแล้วตามซึ่ งพระองค์ได้ตรัสไว้น้ นั มาดูที่ซ่ ึ งพระองค์ได้ทรงนอนอยูน่ ้ นั แล้วจง
รี บไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์เสด็จไปยัง
มณฑลกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระองค์ที่นนั่ นี่แหละ เราก็บอกท่านแล้ว หญิง
เหล่านั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ ว ทั้งกลัวทั้งยินดีเป็ นอันมากวิง่ ไปบอกพวกสาวกของพระองค์ มัทธิว
28:1-8.
เปโตร จึงออกไปกับสาวกคนนั้นแล้วได้ไปยังอุโมงค์ เขาทั้งสองก็วงิ่ พร้อมกัน แต่สาวกคนนั้น
วิง่ เร็ วกว่าเปโตรมาถึงอุโมงค์ก่อน เขาจึงก้มลงมองดูเห็นผ้าป่ านวางอยู่ แต่ยงั ไม่ได้เข้าไป
ฝ่ ายซี โมนเปโตร ตามเขามาภายหลังจึงเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่ านวางอยู่ และผ้าพันพระเศียร
ของพระองค์มิได้วางอยูก่ บั ผ้าอื่น แต่พบั วางไว้ต่างหากขณะนั้นสาวกคนนั้นที่มาถึงก่อนจึงเข้าไปด้วย
และได้เห็นและเชื่อ ด้วยว่าเขายังไม่ได้เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ แล้วว่า พระองค์ตอ้ งเป็ นขึ้นมาจาก
ความตายสาวกทั้งสองนั้นจึงกลับไปยังบ้านของตน ยอห์น 20:3-10.

42. มาเรียมักดาลาได้ เห็นพระองค์
ฝ่ ายมาเรี ยยืนร้องให้อยูข่ า้ งนอกอุโมงค์ เมื่อกาลังร้องให้อยูเ่ ขาก้มลงมองดูอุโมงค์ และได้เห็น
ทูตสวรรค์ สององค์ทรงเสื้ อขาวนัง่ อยูเ่ บื้องพระเศียรองค์หนึ่งเบื้องพระบาทองค์หนึ่งในที่ที่พระศพของ
พระเยซูได้ประดิษฐานไว้ ทูตทั้งสองนั้นจึงพูดกับมาเรี ยว่าสตรี เอ๋ ย ร้องไห้ทาไม? มาเรี ยจึงตอบว่า
เพราะเขาเอาพระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสี ยแล้ว และเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนข้าพเจ้าไม่รู้ เมื่อมา
เรี ยพูดอย่างนั้นแล้วจึงหันตัวกลับเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่ และมิได้รู้วา่ เป็ นองค์พระเยซู พระเยซูตรัสแก่
เขาว่าสตรี เอ๋ ย ร้องไห้ทาไม? มาหาผูใ้ ด?
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มาเรี ยสาคัญว่าเป็ นคนเฝ้ าสวน จึงพูดกับพระองค์วา่ นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ไป ขอ
บอกดิฉนั ให้รู้วา่ ท่านเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน และดิฉนั จะรับพระองค์ไป พระเยซูตรัสว่า มาเรี ยเอ๋ ย มา
เรี ยก็หนั มาทูลพระองค์วา่ รับโบนี ซึ่ งแปลว่า อาจารย์ พระเยซูตรัสแก่มาเรี ยว่า อย่ายึดหน่วงเราไว้
เพราะเรายังไม่ได้ข้ ึนไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพี่นอ้ งของเราบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดา
ของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย และจะไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย มาเรี ย
มักดาลาจึงไปบอกเหล่าสาวกว่า
ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์แล้วและพระองค์ได้ตรัสคาอย่างนั้นแก่เขา
ยอห์น 20:11-18

43. พระองค์ ทรงปรากฏแก่เหล่าสาวก
เมื่อเวลาค่าวันอาทิตย์วนั นั้น เมื่อประตูห้องที่เหล่าสาวกประชุมกันปิ ดแล้ว เพราะเขากลัวพวกยู
ดาห์พระเยซูจึงเสด็จเข้ามายืนอยูท่ ่ามกลางเขาตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด ครั้นพระองค์ตรัสอย่าง
นั้นแล้วพระองค์จึงสาแดง ฝ่ าพระหัตถ์ และสี ขา้ งของพระองค์แก่เขา เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์แล้ว
เขาจึงมีความยินดี เหตุฉะนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่า ท่านทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด พระบิดาได้ทรงใช้เรา
มาฉันใด เราใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น พระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ทรงระบายลมหายใจออกตรัสแก่เขาว่า
ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เถิด ถ้าท่านจะยกความผิดของผูใ้ ด ความผิดนั้นก็จะยกเสี ยและ
ถ้าท่านจะให้ความผิดติดอยูก่ บั ผูใ้ ด ความผิดก็จะติดอยูก่ บั ผูน้ ้ นั
ฝ่ ายโธมัสที่เรี ยกว่า คิดุโมคนหนึ่งในสาวกสิ บสองคนนั้น ไม่ได้อยูก่ บั เขาเมื่อพระเยซูเสด็จเข้า
มาสาวกอื่น ๆ จึงบอกโธมัสว่า เราได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว โธมัสจึงตอบเขาว่า ถ้าเราไม่ได้เป็ นรอย
ตะปูที่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ และมิได้เอานิ้วมือของเราแยงเข้าที่รอยตะปูน้ นั และมิได้เอามือของเรา
แยงเข้าไปในสี ขา้ งของพระองค์แล้ว เราจะไม่เชื่อ
ครั้นล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่าสาวกชุมนุมกันอยูข่ า้ งในอีก และโธมัสก็อยูก่ บั เขาด้วย ถึงแม้
ประตูปิดแล้ว พระเยซูยงั เสด็จเข้ามายืนอยูท่ ่ามกลางเขาตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงเป็ นสุ ขเถิด แล้วพระองค์
ตรัสแก่โธมัสว่า จงเอานิ้วของท่านแยงดูฝ่ามือของเราและเอามือของท่านแยงเข้าไปในสี ขา้ งของเรา อย่า
สงสัยเลย แต่จงเชื่อเถิด โธมัสทูลตอบพระองค์วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า
พระเยซูตรัสแก่เขาว่า โธมัสเอ๋ ย เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่ อ ผูท้ ี่มิได้เห็นเราแต่ได้เชื่ อก็เป็ นสุ ข
ยอห์น 20:19-29.
พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาใกล้ ๆ แล้วตรัสแก่เขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลก
ก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก ให้รับ
บัพติศมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัด
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ซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้ นี่แหละเราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิ ตย์กว่าจะสิ้ นโลก อาเมน มัทธิว
28:18-20.

44. พระองค์ เสด็จกลับสู่ สวรรค์
พระองค์จึงพาเขาออกไปถึงหมู่บา้ นเบธาเนียแล้วยกพระหัตถ์ทรงอวยพรให้เขา เมื่อทรงอวยพร
อยูน่ ้ นั พระองค์จึงเสด็จจากเขา (ขึ้นไปสู่ สวรรค์) เขาทั้งหลายจึง (กราบลงนมัสการพระองค์แล้ว)
กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มมีความยินดีเป็ นอันมาก เขาทั้งหลายอยูใ่ นโบสถ์ทุกวัน สรรเสริ ญโมทนาพระ
เดชพระคุณของพระเจ้า ลูกา24:50-53.
เมื่อพระองค์ตรัสคาเหล่านั้นแล้ว ในขณะที่เขาทั้งหลายกาลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไปและ
มีเมฆคลุมพระองค์บงั ตาเขาไว้ เมื่อเขากาลังเขม้นดูฟ้าขณะเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น ก็มีสองคนสวม
เสื้ อขาวมายืนอยูข่ า้ งเขา สองคนนั้นจึงกล่าวด้วยว่า ชาวกาลิลีเอ๋ ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้า?
พระองค์น้ ีซ่ ึ งถูกรับไปจากท่านเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ แล้วจะเสด็จมาอีกเหมือนท่านทั้งหลายได้เห็น
พระองค์เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์น้ นั กิจการ1:9-11.
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คาส่ งท้ าย
การป่ าวประกาศถึงพระองค์ เจ้ า
ด้วยว่าจะมีบุตรคนหนึ่งเกิดขึ้นในพวกเรา คือทรงประทานบุตรคนหนึ่งให้แก่พวกเรา และท่าน
ได้แบกการปกครองไว้เหนือบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า ที่ปรึ กษามหัศจรรย์ พระเจ้า
ทรงอานุภาพ พระบิดาองค์ถาวรและองค์สันติราช อิสยาห์ 9:6.

การละทิง้ พระองค์ เจ้ า
พระเยซูตรัสว่า บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ และพวกผูเ้ ฒ่า พวกปุโรหิ ต
และพวกอาลักษณ์จะละทิ้งและฆ่าท่านเสี ย และวันที่สามท่านจะเป็ นขึ้นใหม่ ลูกา 9:22.
พระเจ้า...ได้ทรง โปรดประทานพระเกียรติยศให้มีแก่พระเยซูพระบุตรของพระองค์ แต่ท่าน
ทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และชอบธรรม และได้ฆ่าพระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าชีวติ เสี ย แล้ว
พระเจ้าได้ทรงโปรดให้พระองค์เป็ นขึ้นมาอีก กิจการ 3:13-15.

การยกพระองค์ เจ้ าขึน้ ถึงทีส่ ุ ด
พระเจ้า...ได้ทรงบันดาลให้ (พระเยซู) เป็ นขึ้นมาใหม่ พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์
เบื้องขวาของพระองค์ ให้เป็ นพระองค์เจ้าและผูช้ ่วยให้รอด กิจการ 5:30,31.
พระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ข้ ึนถึงที่สุดด้วย และได้ทรงประทานพระนามอันใหญ่ยงิ่ เหนือ
นามชื่อทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พ้นื แผ่นโลกก็ดี จะได้คุก
กราบลงนมัสการในพระนามแห่งพระเยซูน้ นั และเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า คือถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าพระบิดา ฟี ลิปปี 2:9-11.
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คาสรรเสริญ
พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นพยานอันสัตย์ซื่อ และทรงเป็ นผูแ้ รกในจาพวกคนที่ตายไปแล้ว ซึ่งได้
กลับมาเป็ นขึ้นมา และผูท้ รงครอบครองกษัตริ ยท์ ้ งั ปวงบนพื้นโลกจงถวายพระเกียรติยศ และไอศวรรยา
นุภาพแด่พระองค์น้ นั สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ ผูไ้ ด้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วย
พระโลหิ ตของพระองค์และทรงตั้งเราไว้ให้เป็ นอาณาจักร และเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้า และของพระ
บิดาของพระองค์ อาเมน
พระเมษโปดกที่ถูกฆ่าเสี ยแล้วนั้นเป็ นผูส้ มควรจะทรงรับอานาจทรัพย์สมบัติ ปั ญญา ฤทธิ์ เดช
ยศศักดิ์ รัศมีภาพ และคาสดุดี
วิวรณ์ 1:5,6,5:12
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