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1.เรื่องราวที่ยิ่งใหญ
เมื่อถึงเดือนทีห่ ก พระเจาทรงใชทูตสวรรค
กาเบรียลนั้นใหมายังเมืองหนึ่งในแควนกาลิลี ชื่อนา
ซาเร็ธ มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ไดหมั้นกันไว
กับชายคนหนึง่ ที่ชื่อโยเซฟ เปนคนในเชือ้ วงศดาวิด
หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารียท ูตสวรรคเขาบานมาถึง
หญิงพรหมจารีนั้นแลววา “เธอ ผูซึ่งพระเจาทรง
โปรดปรานมาก จงจําเริญเถิด พระเปนเจาทรงสถิต
อยูกับเธอ” ฝายมารียก็ตกใจเพราะคําพูดของทูตนั้น
และรําพึงวา คําทักทายนัน้ จะหมายวาอะไร แลวทูต
สวรรคจึงกลาวแกเธอวา
“มารียเอยอยากลัวเลย
เพราะเธอเปนที่พระเจาทรงโปรดปรานแลว ดูเถิด
เธอจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย จงตั้งชือ่ บุตรนั้นวาเยซู”
“บุตรนั้นจะเปนใหญ และจะทรงเรียกวาเปนบุตรของพระเจาสูงสุดพระเจาจะทรงประทานพระที่
นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของทานใหแกทานและทานจะครอบครองพงศพันธุของยาโคบสืบไปเปนนิตย
และแผนดินของทานจะไมรูจักสิ้นสุดเลย” ฝายมารียทูลทูตสวรรคนั้นวา “เหตุการณนนั้ จะเปนไป
อยางไรได เพราะขาพเจายังหาไดรว มกับชายไม” ทูตสวรรคจึงตอบนางวา “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
เสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผูสูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานัน้ จะไดเรียกวาวิสุทธิ์
และเรียกวาพระบุตรของพระเจา ดูซิ ถึงนางเอลีซาเบธ ญาติของเธอชราแลว ก็ยังตั้งครรภมีบุตรเปนชาย
ดวย บัดนีน้ างนั้นที่คนเขาถือวาเปนหญิงหมัน ก็มีครรภไดหกเดือนแลว เพราะวาไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง
พระเจาทรงกระทําไมได” สวนมารียจ ึงทูลวา “ดูเถิด ขาพเจาพรอมที่จะเปนไปตามคําของทาน” แลวทูต
สวรรคนั้นจึงจากเธอไป
(ลูกา 1:26-38)
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2.พระกําเนิดของพระเยซู
เรื่องพระกําเนิดของพระเยซูคริสตเปนดังนี้ คือ
มารียผูเปนมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟไดสูขอ
หมั้นกันไวแลว กอนทีจ่ ะไดอยูกนิ ดวยกันก็ปรากฏวา
มารียมีครรภแลวดวยเดชพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ แตโย
เซฟคูหมั้นของเขาเปนคนมีธัมมะไมพอใจที่จะแพรง
พรายความเปนไปของเธอ หมายจะถอนหมั้นเสียลับ
ๆ แตเมื่อโยเซฟยังคิดในเรือ่ งนี้อยูก็มีทูตองคหนึ่งของ
พระของพระเปนเจา มาปรากฏแกโยเซฟในความฝน
วา “โยเซฟบุตรดาวิดอยาเพิง่ กลัวที่จะรับมารียมาเปน
ภรรยาเจาเลย เพราะวาผูซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภของเธอ
เปนโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
เธอจะประสูติ
บุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทาน
เปนผูที่จะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา” ทั้งนี้เกิดขึน้ เพื่อจะใหสําเร็จตาม
พระวจนะของพระเปนเจา ซึ่งตรัสไวโดยผูเผยพระวจนะวา ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของทานวาอิมมานูลเอล (แปลวาพระเจาทรงอยูก บั เรา)
ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทําตามคําซึ่งทูตของพระเจาสั่งนัน้ คือไดรับมารียมาเปนภรรยา แตมิไดสมสูกับ
เธอจนประสูตบิ ุตรชายแลว และโยเซฟเรียกนามบุตรนั้นวา “เยซู”
มัทธิว 1:18-25
อยูมาคราวนัน้ มีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิ ซีซาร ออกัสตัส ใหจดทะเบียนสํามะโนครัวทั่วทั้ง
แผนดิน นี่เปนครั้งแรกที่ไดจดทะเบียนสํามะโนครัวเมื่อคีรีนิอัสเปนเจาเมืองซีเรีย คนทั้งปวงตางคนตาง
ไดไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตน ฝายโยเซฟก็ขึ้นจากเมืองนาซาเร็จแควนกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธ
เลเฮม แควนยูเดียดวย เพราะวาเขาเปนวงศวานและเชือ้ สายของดาวิดเขาไดไปกับมารียที่เขาไดหมั้นไว
แลว เพื่อจะขึน้ ทะเบียน และนางมีครรภ เมื่อเขาทั้งสองยังอยูที่นนั่ ก็ถงึ เวลาที่มารียจะประสูติบุตร นาง
จึงประสูติบุตรชายหัวป เอาผาออมพันและวางไวในรางหญา เพราะวาไมมีที่วางใหเขาในโรงแรม
(ลูกา 2:1-7)
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3.ทูตสวรรคนําขาวมาบอก
ในแถบนัน้ มีคนเลี้ยงแกะอยูใ นทุงนาเฝาฝูงแกะของเขา
ในเวลากลางคืนมีทูตองคหนึง่ ของพระเปนเจามาปรากฏแก
เขา และพระสิริของพระเปนเจาสองลอมรอบเขา และเขา
กลัวนัก ฝายทูตองคนั้นกลาวแกเขาวา “อยากลัวเลย เพราะเรา
นําขาวดีมายังทานทั้งหลาย คือความปรีดียงิ่ ซึ่งจะมาถึงคนทั้ง
ปวง เพราะวาในวันนี้พระผูชวยใหรอดของทานทั้งหลาย คือ
พระคริสตเจามาบังเกิดที่เมืองดาวิด นี่จะเปนหมายสําคัญแก
ทานทั้งหลาย คือทานจะไดพบพระกุมารนั้นพันผาออมนอน
อยูในรางหญา” ในทันใดนัน้ มีชาวสวรรคหมูหนึ่งมาอยูกับ
ทูตองคนั้นรวมสรรเสริญพระเจาวา “พระสิริจงมีแดพระเจา
ในที่สูงสุด สวนแผนดินโลก สันติสุขจงมีทามกลางมนุษยทั้ง
ปวงซึ่งพระองคทรงโปรดปรานนั้น” เมื่อทูตสวรรคเหลานั้น
ไปจากเขาขึ้นสูสวรรคแลว พวกเลี้ยงแกะไดพดู กันวา “ใหเราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณที่เกิดขึ้น
นั้น ซึ่งพระเปนเจาไดทรงแจงแกเรา” เขาก็รีบไปแลวพบนางมารียกับโยเซฟ และพบพระกุมารนัน้ นอน
อยูในรางหญา ครั้นเขาไดเห็นแลว จึงเลาเรื่องซึ่งเขาไดยนิ ถึงพระกุมารนั้น คนทั้งปวงที่ไดยินก็
ประหลาดใจ ดวยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะไดบอกแกเขา ฝายนางมารียก็เก็บบรรดาสิ่งเหลานั้นไวในใจ
และรําพึงอยูคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปยกยองสรรเสริญพระเจาเพราะเหตุการณทั้งปวงซึ่งเขาไดยินและได
เห็นดังไดกลาวไวแกเขาแลว
(ลูกา2:8-20)

5

4.นักปราชญเขาเฝา
พระเยซูไดทรงบังเกิดที่บานเบธเลเฮม แควนยูเดีย
ในรัชกาลของกษัตริยเฮโรด ภายหลังมพี วกโหราจารย
จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามวา “กุมารผูที่
บังเกิดมาเปนกษัตริยของชนชาติยวิ นั้นอยูที่ไหน เราได
เห็นดาวของทานปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการ
ทาน”
ครั้นกษัตริยเ ฮโรดไดยนิ ดังนัน้ แลวก็วุนวาย
พระทัย ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุน วายใจไปดวย
แลวทานให
ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมา

จารยของประชาชน ตรัสถามเขาวา “ผูเปนพระคริสต
นั้นจะบังเกิดแหงใด” เขาทูลวา “ที่บานเบธเลเฮมแควนยู
เดีย เพราะวาผูเผยพระวจนะไดเขียนไวดงั นี้วา บานเบธ
เลเฮมในแผนดินยูเดียจะเปนบานเล็กนอยที่สุดในสายตา
ของบรรดาผูครองแผนดินยูเดียก็หามิไดเพราะวาเจานายคนหนึ่งจะออกมาจากทาน ผูซึ่งจะครอบครอง
อิสราเอลชนชาติของเรา”
แลวเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารยเขามาเปนการลับ ถามเขาไดความถวนถี่ถึงเวลาที่ดาวนัน้ ได
ปรากฏขึ้น แลวทานไดใหพวกโหราจารยไปยังบานเบธเลเฮมสั่งวา “จงไปคนหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบ
แลวจงกลับมาแจงแกเรา เพื่อเราจะไดไปนมัสการทานดวย” โหราจารยเหลานั้นจึงไปตามรับสั่งและดาว
ซึ่งเขาไดเห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ไดนําหนาเขาไป จนมาหยุดอยูเหนือสถานที่ที่กุมารอยู เมือ่ พวก
โหราจารยไดเห็นดาวนั้นแลว ก็มีความยินดียิ่งนัก ครั้นเขาไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารียมารดา จึง
กราบถวายนมัสการกุมารนั้น แลวเปดหีบหยิบทรัพยของเขาออกมาถวายแกกุมารเปนเครื่องบรรณาการ
คือ ทองคํา กํายาน และมดยอบ แลวพวกโหราจารยไดยนิ คําเตือนในความฝนมิใหกลับไปเฝาเฮโรด เขา
จึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น
(มัทธิว 2:1-12)
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5.พระเยซูในพระวิหาร
ครั้นโยเซฟกับนางมารียไดกระทําการทั้งปวงตาม
ธรรมบัญญัติของพระเปนเจาเสร็จแลว จึงกลับไปถึงนา
ซาเร็ธเมืองของตน ในแควนกาลิลี พระกุมารนั้นก็เจริญ
วัยแข็งแรงขึ้น ประกอบดวยสติปญญาและพระคุณของ
พระเจาอยูกับทาน
ฝายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ใน
เทศกาลปสกาทุกป ๆ เมื่อพระกุมารมีพระชนมสิบสอง
พรรษา เขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนัน้
เมื่อครบกําหนดวันเลี้ยงกันแลว ขณะเขากําลังกลับไป
พระกุมารเยซูยังคางอยูในกรุงเยรูซาเล็ม
ฝายบิดากับ
มารดาก็ไมรู แตเพราะเขาทัง้ สองคิดวา พระกุมารนั้นอยู
ในหมูคนที่มาดวยกัน เขาจึงเดินทางไปไดวนั หนึ่งแลว
เริ่มหาพระกุมารในหมูญาติพี่นองและพวกคนที่รูจักกัน เมื่อไมพบจึงกลับไปเที่ยวหาทีก่ รุงเยรูซาเล็ม
ครั้นหามาไดสามวันแลว จึงพบพระกุมารนั่งอยูในพระวิหารทามกลางพวกอาจารย ฟงและไตถามพวก
อาจารยเหลานัน้ อยู คนทั้งปวงที่ไดยินก็ประหลาดใจในสติปญญาและคําตอบของพระกุมารนัน้ ฝาย
บิดามารดาเมือ่ เห็นแลวก็ประหลาดใจ มารดาจึงวา “ลูกเอย ทําไมจึงทําแกเราอยางนี้ ดูเถิด พอกับแม
แสวงหาเปนทุกขนัก” พระเยซูจึงตอบวา “ทานเที่ยวหาฉันทําไม ทานไมทราบหรือวาฉันตองอยูใ นพระ
นิเวศแหงพระบิดาของฉัน” ฝายบิดามารดาก็ไมเขาใจคําซึ่งทานกลาวแกเขา แลวพระกุมารก็ลงไปกับ
เขา ไปยังเมืองนาซาเร็ธอยูใตความปกครองของเขา มารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดไวในใจ
พระเยซูกไ็ ดจาํ เริญขึ้น ในดานสติปญญา ในดานรางกาย และเปนที่ชอบจําเพาะพระเจา และตอ
หนาคนทั้งปวงดวย
(ลูกา 2:39-52)
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6. การอัศจรรยครัง้ แรก
วันที่สามมีงานสมรสที่หมูบานคานาแควนกาลิลี
และมารดาของพระเยซูก็อยูท ี่นั่น พระเยซูและสาวกของ
พระองคก็ไดรบั เชิญไปในงานนั้น
เมื่อเหลาองุน
หมดแลว มารดาของพระเยซูทูลพระองควา “เขาไมมี
เหลาองุน” พระเยซูตรัสกับนางวา “หญิงเอย ใหเปนธุระ
ของขาพเจาเถิด เวลาของขาพเจายังไมมาถึง” มารดาของ
พระองคจึงบอกพวกคนใชวา “จงกระทําตามที่ทานสั่ง
เถิด” มีโองหินตั้งอยูที่นนั่ หกใบตามธรรมเนียมการชําระ
ของพวกยิว จุน้ําโองละสี่หาถังพระเยซูตรัสสั่งเขาวา “จง
ตักน้ําใสโองใหเต็มเถิด” และเขาก็ตกั น้าํ เต็มโองเสมอ
ปาก แลวพระองคตรัสสั่งเขาวา “จงตักเอาไปใหเจาภาพ
เถิด” เขาก็เอาไปให เมื่อเจาภาพชิมน้ําทีก่ ลายเปนเหลา
องุนแลว และไมรูวามาจากไหน (แตคนใชที่ตักน้ํานัน้ รู) เจาภาพจึงเรียกเจาบาวและพูดกับเขาวา “ใคร ๆ
เขาก็เอาเหลาองุนอยางดีมาใหกอน เมื่อไดดื่มกันมากแลวจึงเอาที่ไมสูดีมา แตทานเก็บเหลาองุนอยางดี
ไวจนถึงบัดนี”้ นี่เปนการกระทําอันเปนหมายสําคัญครั้งแรกของพระเยซู ทรงกระทําที่บานคานาแควน
กาลิลี และไดทรงสําแดงพระสิริของพระองค และสาวกของพระองคกไ็ ดวางใจในพระองค
ภายหลังเหตุการณนี้พระองคก็ไดเสด็จตอไปยังเมืองคาเปอรนาอุม พรอมกับมารดาและนองชาย
และสาวกของพระองค และอยูที่นั่นเพียงไมกี่วัน
(ยอหน 2:1-12)
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7. การติดตามองคพระเยซูคริสต
รุงขึ้นอีกวันหนึ่งยอหนกําลังยืนอยูก ับสาวกของ
ทานสองคน และทานมองดูพระเยซูขณะที่พระองคทรง
ดําเนินและกลาววา “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา”
สาวกสองคนนั้นไดยินทานพูดเชนนี้ เขาจึงติดตามพระ
เยซูไป
พระเยซูทรงเหลียวกลับมาและเห็นเขาตาม
พระองคไป จึงตรัสถามเขาวา “ทานหาอะไร” และเขาทัง้
สองทูลพระองควา “รับบี (ซึ่งแปลวาอาจารย) ทานอยูที่
ไหน” พระองคตรัสตอบเขาวา “มาดูเถิด” เขาก็ไปและ
เห็นที่ซึ่งพระองคทรงพํานักและวันนั้นเขาก็ไดพกั อยูก ับ
พระองค เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแลว คนหนึง่
ในสองคนที่ไดยินยอหนพูดและไดตดิ ตามพระองคไป
นั้น คืออันดูรวนองชายของซีโมนเปโตร แลวอันดรูวก็ไป
หาซีโมนพี่ชายของตนกอนและบอกเขาวา “เราไดพบพระเมสสิยาหแลว” (ซึ่งแปลวาพระคริสต) อันด
รูวจึงพาซีโมนไปเฝาพระเยซู พระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแลวจึงตรัสวา “ทานคือซีโมนบุตรยอหนซี
นะ เขาจะเรียกทานวาเคฟาส” (ซึ่งแปลวาศิลา)
(ยอหน 1:35-42)
ยากอบและยอหนบุตรของเศเบดีผูรวมการกับซีโมน ก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแกซี
โมนวา “อยากลัวเลย ตั้งแตนี้ไปทานจะเปนผูจับคน” เมื่อเขานําเรือมาถึงฝงแลว เขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง
ตามพระองคไป
(ลูกา 5:10-11)
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8. การเลีย้ งคนหาพัน
หลังจากนัน้ พระเยซูก็เสด็จไปขามทะเลสาบกาลิลี คือ
ทะเลทิเบเรียสคนเปนจํานวนมากไดตามพระองคไปเพราะ
เขาเหลานั้นไดเห็นหมายสําคัญที่พระองคไดทรงกระทําตอ
บรรดาคนปวย พระเยซูเสด็จไปบนภูเขาและประทับกับ
เหลาสาวกของพระองค ขณะนั้นใกลจะถึงปสกาซึ่งเปน
เทศกาลของพวกยิวแลว
พระเยซูทรงเงยพระพักตร
ทอดพระเนตรเห็นคนเปนอันมากพากันมาหาพระองค
พระองคจึงตรัสกับฟลิปวา “ทําอยางไรเราจึงจะซื้ออาหารให
คนเหลานี้กนิ ได” พระองคทรงตรัสอยางนั้นเพื่อจะลองใจฟ
ลิป เพราะพระองคทรงทราบแลววาพระองคจะทรงกระทํา
ประการใด ฟลิปทูลตอบพระองควา “สองรอยเหรียญเดนาริ
อันก็ไมพอซื้ออาหารใหเขากินกันคนละเล็กละนอย” สาวกคนหนึ่งของพระองค คืออันดรูวนองชายของ
ซีโมนเปโตรทูลพระองควา “ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีหาอันกับปลาสองตัว แตเทานั้นจะพออะไร
กับคนมากอยางนี้” พระเยซูตรัสวา “ใหคนทั้งปวงนั่งลงเถิด” ที่นั่นมีหญามากคนเหลานั้นจึงนั่งลง นับ
แตผูชายไดประมาณหาพันคน แลวพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปงนั้น เมือ่ โมทนาพระคุณแลวก็ทรงแจกแก
บรรดาคนที่นงั่ อยูนั้น และใหปลาดวยตามที่เขาปรารถนา เมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแลว พระเยซูตรัสแก
สาวกของพระองควา “จงเก็บเศษอาหารทีเ่ หลือไว อยาใหมีสิ่งใดตกหลน” เขาจึงเก็บเศษขนมบารลีหา
อันซึ่งเหลือจากที่คนทั้งหลายไดกินแลวนัน้ ใสกระบุงไดสิบสองกระบุงเต็ม
เมื่อคนทั้งหลายไดเห็น
หมายสําคัญซึ่งพระองคไดทรงกระทํา เขาก็พูดกันวา “แทจริงทานผูนี้เปนผูเผยพระวจนะนั้นที่ทรง
กําหนดใหมาในโลก”
(ยอหน 6:1-14)
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9.หามพายุ
เย็นวันนัน้ พระองคไดตรัสแกเหลาสาวกทัง้ หลายวา
“ใหพวกเราขามไปฝงฟากขางโนนเถิด” เมื่อลาประชาชน
แลว เขาจึงเชิญพระองคเสด็จไปในเรือทีพ่ ระองคประทับอยู
นั้นและมีเรืออื่นหลายลําไปดวย และพายุใหญไดบังเกิดขึ้น
และคลื่นก็ซัดเขาไปในเรือจนจวนจะเต็มอยูแลว ฝายพระองค
บรรทมหนุนหมอนหลับอยูท ี่ทายเรือ เหลาสาวกจึงมาปลุก
พระองคทูลวา “อาจารยเจาขา ขาพเจาทั้งหลายกําลังจะจมอยู
แลว ทานไมเปนหวงบางหรือ” พระองคจึงทรงตื่นขึ้นหามลม
และตรัสแกทะเลวา “จงสงบเงียบซิ” แลวลมก็หยุดคลื่นก็
สงบเงียบทั่วไป พระองคจึงตรัสแกเขาวา “ทําไมเจากลัว เจา
ไมมีความเชื่อหรือ” ฝายเขาเกรงกลัวนักหนาและพูดกันและ
กันวา “ทานนี้เปนผูใดหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟงทาน”
(มาระโก 4:35-41)
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10. บุตรสาวของไยรัสฟนจากตาย
ครั้นพระเยซูเสด็จลงเรือขามฟากกลับไปแลว มีคนเปน
อันมากมาหาพระองค และพระองคยังประทับที่ฝงทะเล มีนาย
ธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัสเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็
กราบลงที่พระบาทของพระองค แลวทูลออนวอนพระองควา
“ลูกสาวเล็ก ๆ ของขาพระองคเจ็บเกือบจะตายแลว ขอเชิญ
พระองคไปวางพระหัตถบนเขาเพื่อเขาจะไดหายโรคและไม
ตาย” ฝายพระองคไดเสด็จไปกับคนนั้น มีคนเปนอันมากตาม
ไปและเบียดเสียดพระองค
(มาระโก 5:21-24)
เมื่อพระองคยงั ตรัสไมทันขาดคํา มีบางคนไดมาจาก
บานนายธรรมศาลาบอกวา “ลูกสาวของทานตายเสียแลว ยัง
จะรบกวนอาจารยทําไมอีกเลา” ฝายพระเยซูไมทรงฟงซึ่งเขา
วานั้น จึงตรัสแกนายธรรมศาลาวา “อยาวิตกเลย จงเชื่อเทานั้นเถิด” พระองคไมทรงอนุญาตใหผูใดไป
ดวย เวนแตเปโตร ยากอบและยอหนนองชายของยากอบ ครั้นพระองคเสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลา
แลว ก็เห็นคนวุน วายรองไหคร่ําครวญเปนอันมากและเมื่อพระองคเสด็จเขาไปแลวจึงตรัสถามเขาวา
“ทานทั้งหลายพากันรองไหวนุ วายไปทําไม เด็กนั้นไมตาย แตนอนหลับอยู” เขาก็พากันหัวเราะเยาะ
พระองค แตเมื่อพระองคขับคนทั้งหลายออกไปแลว จึงนําบิดามารดาและสาวกสามคนที่ตามพระองค
มานั้นเขาไปในที่ที่เด็กหญิงอยู พระองคจงึ จับมือเด็กหญิงนั้นตรัสวา “ทาลิธา คูมิ” แปลวา “เด็กหญิงเอย
เราวาแกเจาวา จงลุกขึ้นเถิด” ในทันใดนัน้ เด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะวาเด็กนัน้ อายุไดสิบสองป ใน
ทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอยางยิ่ง
พระองคก็กําชับหามเขาแข็งแรงไมใหบอกผูใดใหรู
เหตุการณนี้แลวจึงสั่งเขาใหนําอาหารมาใหเด็กรับประทาน
(มาระโก 5:35-43)
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11. รักเพือ่ นบาน
ดูเถิด มีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึน้ ทดลองพระองค ทูลถามวา
“อาจารยเจาขา ขาพเจาจะตองทําอะไรเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร”
พระองคตรัสบอกวา “ในธรรมบัญญัติมีคําเขียนวาอยางไร ทาน
ไดอานเขาใจอยางไร” เขาทูลตอบวา “จงรักพระองคผูเปนพระ
เจาของเจาดวยสุดจิตสุดใจของตัวเอง” พระองคจึงตรัสแกเขาวา
“ทานตอบถูกแลว จงกระทําอยางนั้นแลวจะไดชวี ิต”
แตคนนัน้ ปรารถนาจะแกตัว จึงทูลพระเยซูวา “ใครเปน
เพื่อนบานขาพเจา” พระเยซูตรัสตอบวา “มีชายคนหนึ่งลงไปจาก
กรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูกพวกโจรปลน โจร
นั้นไดแยงชิงเสื้อผาของเขาและทุบตีแลวก็ละทิ้งเขาไวเกือบจะ
ตายแลว เผอิญปุโรหิตคนหนึง่ เดินลงไปทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นก็
เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง คนหนึ่งในพวกเลวีก็ทาํ เหมือนกัน
เมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแลวก็เลยไปเสียอีกฟากหนึง่ แตชาวสะมาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้น
ครั้นเห็นแลวก็มีใจเมตตาเขาไปหาเขาเอาผาพันบาดแผลใหพลางเอาน้ํามันกับเหลาองุน เทใสบาดแผล
นั้น แลวใหเขาขึน้ ขี่สัตวของตนเอง พามาถึงโรงแรมแหงหนึ่ง และรักษาพยาบาลเขาไว วันรุงขึ้นเมื่อจะ
ไปเขาก็เอาเงินสองเดนาริอันมอบใหเจาของโรงแรม บอกวา “จงรักษาเขาไวเถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้
เมื่อกลับมาฉันจะใชให” ในสามคนนั้น ทานคิดเห็นวาคนไหนปรากฏวาเปนเพื่อนบานของคนที่ถูกปลน
เขาทูลตอบวา “คือคนนั้นแหละที่ไดสําแดงความเมตตาแกเขา” พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ทานจงไปทํา
เหมือนอยางนัน้ เถิด”
(ลูกา 10:25-37)
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12. แกะหาย
พระองคจึงตรัสคําเปรียบใหเขาฟงดังตอไปนี้ วา “ใน
พวกทานมีคนใดที่มีแกะรอยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะไม
ละเกาสิบเกาตัวนั้นไวทกี่ ลางทุงหญาและไปเที่ยวหาตัวที่
หายไปนั้นจนกวาจะไดพบหรือ เมื่อพบแลวเขาก็ยกขึ้นใส
บาแบกมาดวยความเปรมปรีดิ์ เมื่อมาถึงบานแลวจึงเชิญพวก
มิตรสหายและเพื่อนบานใหมาพรอมกัน พูดกับเขาวา “จง
เปรมปรีดิ์กับขาพเจาเถิด
เพราะขาพเจาไดพบแกะของ
ขาพเจาที่หายไปนั้นแลว” เราบอกทานทั้งหลายวา เชนนั้น
แหละ จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียวที่กลับ
ใจใหมมากกวาเพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนที่ไม
ตองการกลับใจใหม”
(ลูกา 15:3-7)
คําเปรียบนั้นพระเยซูไดตรัสกับเขาทั้งหลาย แตเขาไมเขาใจความหมายของพระดํารัสที่พระองค
ตรัสกับเขาเลย

พระเยซูทรงเปนผูเลี้ยงดูแลที่ดี
พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกวา “เราบอกความจริงแกทานวา เราเปนประตูของแกะทั้งหลาย บรรดาผู
ที่มากอนเรานัน้ เปนขโมยและโจร แตฝูงแกะก็มไิ ดฟงเขา เราเปนประตู ถาผูใดเขาไปทางเราผูนั้นก็จะ
รอด เขาก็จะเขาออกแลวก็จะพบอาหาร ขโมยนั้นยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพื่อ
เขาทั้งหลาจะไดชีวิตและจะไดอยางครบบริบูรณ เราเปนเปนผูเลี้ยงที่ดี ผูเลี้ยงที่ดีนั้นยอมสละชีวติ ของ
ตนเพื่อฝูงแกะ ผูที่รับจางมิไดเปนผูเลี้ยงแกะ และฝูงแกะไมเปนของเขาเมื่อเห็นสุนขั ปามาเขาจึงละทิ้งฝูง
แกะหนีไป สุนัขปาก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทําใหฝูงแกะกระจัดกระจายไป เขาหนีเพราะเขาเปนลูกจาง
และไมเปนหวงแกะเลยเราเปนผูเลี้ยงที่ดี เรารูจักแกะของเราและแกะของเราก็รูจักเรา ดังที่พระบิดาทรง
รูจักเราและเรารูจักพระบิดา และชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะ แกะอืน่ ซึ่งมิได เปนของคอกนี้เราก็มีอยู
แกะเหลานัน้ เราก็ตองพามาดวย และแกะเหลานั้นจะฟงเสียงของเราแลวจะรวมเปนฝูงเดียวและมีผูเลี้ยง
เพียงผูเดียว”
(ยอหน 10:6-16)
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13. ศักเคียสกลับใจ
ฝายพระเยซูจึงเสด็จเขาเมืองเยรีโคจะทรงผานไปดู
เถิด มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เปนนายดานภาษีและเปนคน
มั่งมี ศักเคียสพยายามจะดูใหเห็นพระเยซูวาพระองคเปน
ผูใด แตดไู มเห็นเพราะคนแนน ดวยเขาเปนคนเตี้ย เขาจึงวิ่ง
ไปขางหนาขึน้ ตนมะเดื่อ เพื่อจะไดเห็นพระองค เพราะวา
พระองคจะเสด็จไปทางนัน้
เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น
พระองคทรงแหงนพระพักตรดศู ักเคียสแลวตรัสแกเขาวา
“ศักเคียสเอย จงรีบลงมา เพราะวาเราจะตองพักอยูในตึก
ของทานวันนี”้ แลวเขาก็รบี ลงมาตอนรับพระองค ดวย
ความปรีดี
เมื่อคนทั้งหลายเห็นแลวเขาก็พากันบนวา
“พระองคเขาไปพักอยูก ับคนบาป” ฝายศักเคียสยืนทูลองค
พระผูเปนเจาวา “ดูเถิดพระเจาขา ทรัพยสินของของขาพระองค ขาพระองคยอมใหคนอนาถากึง่ หนึ่ง
และถาขาพระองคไดฉอโกงของของผูใด ขาพระองคยอมคืนใหเขาสี่เทา” พระเยซูตรัสกับเขาวา “วันนี้
ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แลว เพราะคนนี้เปนลูกของอับราฮัมดวย เพราะวาบุตรมนุษยไดมาเพื่อจะ
เที่ยวหาและชวยผูที่หลงหายไปนั้นใหรอด”
(ลูกา 19:1-10)
ครั้นพระเยซูทรงทราบดังนั้น จึงตรัสแกเขาวา “คนเจ็บตองการหมอแตคนสบายไมตองการ เรา
มิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียกคนที่พวกทานวานอกกรีต”
มาระโก 2:17
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14. รักษาคนตาบอด
พระองคกับสาวกจึงไปยังเมืองเบธไซดา เขาพา
คนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค
ทูลออนวอนขอ
พระองคใหโปรดถูกตองคนนั้น พระองคไดทรงจูงมือ
คนตาบอดออกไปนอกหมูบา น เมื่อไดทรงบวนน้ําลาย
ลงที่ตาคนนั้น และวางพระหัตถบนเขาแลว พระองคจึง
ตรัสถามวา “เจาเห็นสิ่งใดบางหรือไม” คนนั้นเงยหนา
ดูแลวทูลวา “ขาพระองคแลเห็นคนเหมือนตนไมเดิน
ไปเดินมา” พระองคจึงวางพระหัตถบนตาเขาอีก แลว
เขาก็เพงดู และตาก็หายเปนปกติแลเห็นสิ่งทั้งหลายได
ชัด
(มาระโก 8:22-25)
เมื่อพระองคเสด็จดําเนินไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแตกําเนิดและพวกสาวกของพระองค
ทูลถามพระองควา “พระอาจารยเจาขา ใครไดทําผิดบาป ชายคนนีห้ รือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมา
ตาบอด” พระเยซูตรัสตอบวา “มิใชวาชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาไดทําบาป แตเขาเกิดมาตาบอด
เพื่อใหพระราชกิจของพระเจาปรากฏในตัวเขา เราตองกระทําพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเรามา
เมื่อยังวันอยู เมื่อถึงกลางคืนไมมีผูใดทํางานได ตราบใดที่เรายังอยูในโลก เราเปนความสวางของโลก”
เมื่อตรัสดังนั้นแลวพระองคกท็ รงบวนพระเขฬะลงที่ดนิ แลวทรงเอาพระเขฬะนั้นทําใหเปนโคลนทาที่
ตาของคนตาบอดแลวตรัสสั่งเขาวา “จงไป ลางโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิด” (สิโลอัม แปลวา ใช
ไป) เขาจึงไปลางแลวกลับมาก็เห็นได
(ยอหน 9:1-7)
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15. อาหารมื้อสุดทาย
ครั้นถึงเวลาพลบค่ําพระองคประทับรวมสํารับกับ
สาวกสิบสองคน เมื่อรับประทานกันอยูจ ึงตรัสวา “เราบอก
ความจริงแกทา นทั้งหลายวา คนหนึง่ ในพวกทานจะอายัด
เรา” ฝายพวกสาวกก็พากันเปนทุกขนัก ตางคนตางทูลถาม
พระองควา “พระองคเจาขา คือขาพระองคหรือ” พระองค
ตรัสตอบวา “ผูที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเรา ผูนั้น
แหละทีจ่ ะอายัดเราไว บุตรมนุษยจะเสด็จไปตามที่ไดกลาว
ไวในพระคัมภีรวาดวยพระองคนั้น แตวิบัติแกผูที่จะอายัด
บุตรมนุษยไว ถาคนนั้นมิไดบังเกิดมาก็จะดีกวา” ยูดาสที่ได
อายัดพระองคทูลถามวา “อาจารยเจาขา คือขาพระองคหรือ”
พระองคตรัสตอบเขาวา “ทานวาถูกแลว”
ระหวางอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปงมา และเมื่อถวายสาธุการแลว ทรงหักสงใหแก
เหลาสาวกตรัสวา “จงรับกินเถิด นี่เปนกายของเรา” แลวพระองคจึงทรงหยิบถวยโมทนาพระคุณและสง
ใหเขา ตรัสวา “จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ดวยวานี่เปนโลหิตของเราอันเปนโลหิตแหงพันธสัญญา ซึ่งตอง
หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเปนอันมาก เราบอกทานทั้งหลายวา เราจะไมดื่มน้ําผลแหงเถาองุนตอไป
อีกจนวันนัน้ มาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหมกับพวกทานในแผนดินแหงพระบิดาของเรา”
เมื่อรองเพลงสรรเสริญแลวเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ
(มัทธิว 26:20-30)
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16. ตรึงบนไมกางเขน
มีอีกสองคนที่เปนผูราย ซึ่งเขาไดพามาจะฆาเสีย
พรอมกับพระองคเมื่อมาถึงตําบลหนึ่ง ที่เรียกวากะโหลก
ศีรษะ เขาจึงตรึงพระองคไวที่กางเขนที่นนั่ พรอมกับผูราย
สองคนนั้น ขางขวาคนหนึ่ง ขางซายคนหนึ่ง ฝายพระเยซู
จึงทรงอธิษฐานวา “โอพระบิดาเจาขา ขอโปรดอภัยโทษ
เขาเพราะวา เขาไมรูวา เขาทําอะไร” เขาก็เอาฉลอง
พระองคจับฉลากแบงปนกับคนทั้งปวงก็ยืนมองดู พวกขุน
นางก็เยาะเยยพระองคดวยวา “เขาชวยคนอื่นใหรอดได ถา
เขาเปนพระคริสตของพระเจาที่ทรงเลือกไว ใหเขาชวย
ตัวเองเถิด” พวกทหารก็เยยหยันพระองคดวย เขามาเอา
เหลาองุนเปรี้ยวสงใหพระองค แลวว
 า “ถาทานเปนกษัตริย
ของพวกยิว จงชวยตัวเองใหรอดเถิด” และมีคําเขียนไว
เหนือพระองควา “ผูนี้เปนกษัตริยของพวกยิว”
ฝายคนหนึ่งในผูรายที่ถูกตรึงไวจงึ พูดหยาบชาตอพระองควา “ทานเปนพระคริสตมิใชหรือ จง
ชวยตัวเองกับเราใหรอดเถิด” แตอีกคนหนึง่ หามปรามเขาวา “เจาก็ไมเกรงกลัวพระเจาหรือ เพราะเจา
เปนคนถูกโทษเหมือนกัน และเราก็สมกับโทษนั้นจริง เพราะเราไดรับสมกับการที่เราไดกระทํา แตทาน
ผูนี้หาไดกระทําผิดประการใดไม” แลวคนนั้นจึงทูลวา “พระเยซูเจาขา ขอพระองคทรงระลึกถึงขา
พระองคเมื่อพระองคเสด็จเขาในแผนดินของพระองค” ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา “เราบอกความจริง
แกเจาวาวันนีเ้ จาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม”
เวลานั้นประมาณเวลาเทีย่ ง ก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผนดินจนถึงบายสามโมงดวงอาทิตยกม็ ืดไป มาน
ในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง พระเยซูทรงรองเสียงดังตรัสวา “พระบิดาเจาขา ขาพระองคฝากวิญญาณจิต
ของขาพระองคไวในพระหัตถของพระองค” ตรัสอยางนั้นแลวก็สิ้นพระชนม
(ลูกา 23:32-46)
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17. คืนพระชนม
แตเชามืดในวันตนสัปดาห ผูหญิงเหลานัน้ จึงนําเครื่องหอมที่เขาไดจดั เตรียมไวมาถึงอุโมงค เขา
เหลานั้นเห็นกอนหินกลิ้งออกพนจากปากอุโมงคแลว และเมื่อเขาไปมิไดเห็นพระศพของพระเยซูเจา
เมื่อเขากําลังคิดฉงนดวยเหตุการณนนั้ ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยูใกลเขา เครื่องนุงหมแพรวพราวจนพรา
ตา ฝายผูหญิงเหลานั้นกลัวและซบหนาลงถึงดิน ชายสองคนนั้นจึงพูดกับเขาวา “พวกทานแสวงหาคน
เปนในพวกคนตายทําไมเลา (พระองคไมอยูที่นี่ แตทรงเปนขึ้นมาแลว) จงระลึกถึงคําที่พระองคไดตรัส
กับทานทั้งหลาย เมื่อพระองคยังอยูในแควนกาลิลี วา “บุตรมนุษยจะตองถูกอายัดไวในมือของคนบาป
และตองถูกตรึงที่กางเขน และวันที่สามจะเปนขึ้นมาใหม”
(ลูกา 24:1-7)
แตสาวกสิบเอ็ดคนนั้นก็ไดไปยังกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูไดทรงกําหนดไว และเมื่อเห็นพระองค
จึงกราบลงนมัสการ แตบางคนยังสงสัยอยู พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพ
ทั้งสิ้นในสวรรคก็ดีในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสัง่ สอน
ชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นีแ่ หละเราจะอยูก ับเจาทั้งหลายเสมอไป
จนกวาจะสิ้นยุค”
(มัทธิว 28:16-20)
พระองคจึงพาเขาออกไปจึงหมูบานเบธานี และทรงยกพระหัตถอวยพรเขา เมื่อทรงอวยพรอยูนั้น
พระองคจึงเสด็จจากเขา เขาทั้งหลายจึงกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม มีความยินดีเปนอันมาก เขาทั้งหลายอยู
ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจา
(ลูกา 24:50-53)
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แตพระเยซูทรงเรียกทารกมา แลวตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขาหาเรา อยาหามเขาเลย เพราะวา
แผนดินของพระเจายอมเปนของคนเชนเด็กเหลานั้น เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูหนึง่ ผูใด
มิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได
(ลูกา 18:16-17)
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