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1. รอมานาน 

ประมาณสองพนัปีมาแลว้ พลเมืองในประเทศปาเลสไตน์รอคอยวา่ เม่ือไรหนอเหตุการณ์อยา่ง
หน่ึงอยา่งใดจะบงัเกิดข้ึนหรือเม่ือไรหนอท่านผูน้ั้นจะเสด็จมาเสียที 

“เม่ือไรท่านจะเสด็จ” ต่างคนก็ต่างถามกนั “อีกหา้ปีจะเสด็จมาไหม หรือปีหนา้น้ีแหละ หรือ
ก าลงัจะเสด็จมาแลว้” 

เขาก าลงัรอรับเสด็จท่านผูน้ั้น และเม่ือท่านมาถึงแลว้ เขาจะเรียกท่านวา่ “พระเมสิยาห์” ผูท่ี้ใช้
ภาษากรีกก็จะเรียกท่านวา่ “พระคริสต”์ เขาคิดวา่ท่านจะมาเป็นพระมหากษตัริย ์

ขณะนั้นเขามีกษตัริยอ์งคห์น่ึงปกครองอยูแ่ลว้ ทรงพระนามวา่ เฮโรดมหาราช แต่ราษฎรไม่
พอใจในกษตัริยอ์งคน้ี์ เพราะมีอุปนิสัยโหดร้าย ใครขดัพระทยัก็ถูกตดัศีรษะ หรือถูกบงัคบัใหกิ้นยาพิษ 
กษตัรยเ์ฮโรดมิไดท้รงถือก าเนิดเป็นชนชาติยวิ เม่ือพระเมสิยาห์เสด็จมานั้น จะทรงเป็นกษตัริยท่ี์
ประเสริฐ พระองคจ์ะมีเลือดเน้ือเป็นเป็นยวิ และจะทรงเมตตาช่วยเหลือชนชาติน้ี ผูเ้ผยพระวจนะผูห้น่ึง
กล่าววา่ พระองคท์่านจะทรงเป็นเหมือนผูเ้ล้ียงแกะของปาเลสไตน์ท่ีเฝ้าฝงูแกะทั้งกลางคืนและกลางวนั 
และอุม้ลูกแกะอยูเ่สมอ 

แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีพระเมสิยาห์จะทรงกระท าก็คือ ขบัไล่ซีซาร์และกองทพัโรมนัออกไปจาก
ประเทศ พดูถึงซีซาร์แลว้ชาวยวิเกลียดเขา้กระดูกด า ทั้งน้ี เป็นเพราะซีซาร์เป็นกษตัริยข์องชนชาติโรมนั 
สมยัหน่ึงนานมาแลว้ พวกโรมนัไดย้กพลเขา้มารุกรานประเทศปาเลสไตน์ แลว้ก็เลยครอบครอง ถึงแม้
กษตัริยเ์ฮโรดเป็นกษตัริยข์องชาวยวิก็จริง แต่ตอ้งรับค าสั่งจากซีซาร์ ไม่วา่ใครทั้งนั้นตอ้งเช่ือซีซาร์ 
ชาวยวิจึงไม่ใช่ชนชาติอิสระ 

คนแก่มกัจะบ่นวา่ “เม่ือก่อนท่ีพวกโรมนัมา อะไร ๆ มนัไม่เป็นอยา่งน้ี” 
ในประเทศปาเลสไตน์ ไม่วา่ท่ีไหน ทหารโรมนัมกัจะเดินแถว ถือนกอินทรีทองแสงอ านาจของ

ซีซาร์ และถือโล่ห์ซ่ึงเม่ือตอ้งแสงแดดก็ดูแวววาว 
พวกโรมนัพยายามปกครองประเทศอยา่งยติุธรรม ให้ราษฎรรับความเสมอภาคกนั แต่ชาวยวิ

มองไม่เห็นความยติุธรรมท่ีไหน ในเม่ือตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่กษตัริยป์ระเทศอ่ืนซ่ึงไม่นบัถือพระเจา้ เขาไม่
อยากเห็นพวกทหารโรมนัเฆ่ียนตีชาวยวิดว้ยแซ่หนงัท่ีขมวดดว้ยกระเบ้ืองแกว้และตาปูแหลม ๆ ไว ้
ปลายแซ่ซ่ึงเม่ือเห็นหวดไปบนหลงัทีหน่ึงก็เป็นแผลลึก ชาวยวิรู้สึกปวดร้าวใจเม่ือเห็นพวกนกัโทษถูก
ลงโทษอยา่งหนกั โดยถูกตอกตาปูท่ีมือและเทา้บนไมก้างเขน แขวนห้อยไปจนกวา่จะตาย ความทารุณ
เหล่าน้ีท าใหช้าวยวิโกรธแคน้พวกโรมนัมาก 



 6 

ถา้หากพระเมสิยาห์เสด็จมา ก็จะทรงจดัการท าลายพวกโรมนั ท่านจะรวบรวมกองทพัทุกทิศ
ทุกทาง และวนันั้นจะเป็นวนัส าคญัท่ีสุดของชาวยวิ เป็นวนัของชาติซ่ึงคร้ังหน่ึงมีช่ืออยา่งรุ่งโรจน์
มาแลว้ เรียกวา่ อิสราเอล ชายฉกรรจอิ์สราเอลทัว่ทุกหนทุกแห่งจะจบัอาวธุ เม่ือกษตัริยท์รงเรียกแลว้
ท่านจะน าทพัไปปราบซีซาร์ พวกโรมนัจะตอ้งกลบัคืนประเทศของตนหมด แลว้ชาติอิสราเอลก็จะมี
อิสรภาพสันติสุขและความมัง่คัง่ เป็นสุขสมบูรณ์ทัว่หนา้กนั พระเมสิยาห์คงจะท าใหแ้ผน่ดินอิสราเอล
เป็นมหาประเทศ มีอ านาจใหญ่ยิง่กวา่มหาอาณาจกัรโรมนัเสียอีก ชนชาติยวิจะครองโลก มนุษยท์ัว่ทุก
คนไม่วา่ท่ีไหนจะนมสัการพระเจา้ของอิสราเอลพระองคเ์ดียวเท่านั้น และพระเมสิยาห์จะเป็นกษตัริย์
ของนานาชาติ ขอให้เสด็จมาเถอะ 

น่ีก็รอใหพ้ระเมสิยาห์เสด็จมานานหนกัหนาแลว้ รอกนัมาตั้งแต่คร้ังปู่ ยา่ตายาย แต่ก็ไม่เห็น
วีแ่วววา่จะมาสักที บางคร้ังไดข้่าววา่เสด็จแลว้ ชาวยิวก็เตรียมพร้อมท่ีจะขบัไล่พวกโรมนัออกจาก
ประเทศปาเลสไตน์ แต่แลว้ก็เป็นข่าวลม้เหลว ท าใหพ้วกยวิรู้สึกทอ้แทใ้จเป็นอยา่งยิง่ ถึงกบัออกอุทาน
วา่ “ท่านจะไม่เสด็จเสียละกระมงั” 

แต่คร้ันเขาเกิดความทอ้ถอยข้ึนเม่ือใด ก็ระลึกถึงพระธรรมบริสุทธ์ิท่ีจารึกวา่ พระเมสิยาห์จะ
เสด็จมาสักวนัหน่ึงแน่นอนพระธรรมจะผดิเพี้ยนไปมิได ้วนัหน่ึงท่านจะเสด็จมา 

เดือนต่อเดือนจนกลายเป็นปีต่อปี ผูค้นต่างพากนัท างานไปพลาง ฝันไปพลาง และอธิษฐาน
ตั้งใจรอคอยพระเมสิยาห์ ฤดูร้อนผา่นไป พอฝนตกดินอ่อนเปียกดีแลว้ ชาวนาก็เร่ิมไถนา ขณะท่ีท างาน
เขาหวนคิดถึงแต่เร่ืองพระเมสิยาห์วา่จะเสด็จก่อนฤดูใบไมผ้ลิกระมงั คร้ันถึงฤดูใบไมผ้ลิ ขา้วสาลีและ
ขา้วบาร์ลีข้ึนงอกงามตามไหล่เขา เถาองุ่นและตน้มะกอกมีผลแลดูสะพร่ัง ทหารโรมนัยงัคงเดินแถวอยู่
ทัว่ทั้งประเทศ แต่ยงัไม่เห็นพระเมสิยาห์ท่ีไหน ชาวนาครุ่นคิดต่อไปอีกวา่บางทีจะเสด็จก่อนฤดูฝนปี
หนา้น้ีกระมงั 

ส่วนชาวประมงแล่นเรือใบออกไปหาปลาในทะเลกาลิลีขณะท่ีคอยปลาเขา้อวน ก็ไดแ้ต่
ค านึงถึงเวลาท่ีพวกอิสราเอลรอพระเมสิยาห์เสด็จ พวกขอทานในเมืองท่ีหูหนวกตาบอด และพิการ
มกัจะนัง่ตามส่ีแยกถนนขอทานเขาเล้ียงชีพ เขาเหล่าน้ีต่างก็ร าพึงเช่นกนัวา่ พระเมสิยาห์จะเสด็จมา
โปรดพวกอิสราเอลท่ีอตัคดัขดัสนหรือไม่หนอ 

พวกเล้ียงแกะท่ีคอยเฝ้าฝงูแกะอยูต่ามไหล่เขา ซ่ึงจะหาพืชข้ึนมิไดน้อกจากหญา้ ก็นึกถึงพระ 
เมสิยาห์ พวกน้ีมีเวลาคิดมาก เพราะมีหนา้เฝ้าแกะแต่อยา่งเดียว อากาศจะดีหรือเลวฝนและหิมะจะตก 
หรือมีพายฝุุ่ น หรือแสงแดดแผดเผาร้อนราวกบัอยูใ่นเตาอบ พวกน้ีก็ยงัไม่วายคิดวา่ เม่ือไรหนอท่านจะ
เสด็จมาช่วยพวกเราใหร้อด 
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นอกจากชาวนา ชาวประมง และพวกเล้ียงแกะ ดงักล่าวมาแลว้ ยงัมีคนอ่ืน ๆ อีกท่ีเฝ้าฝันถึงพระ
เมสิยาห์ คือพวกท่ีเดินทางไปตามถนนในประเทศปาเลสไตน์ ซ่ึงบางทีเปล่าเปล่ียวมีผูร้้ายชุกชุม และ
สัตวป่์าหลบซ่อนอยูข่า้งทาง พวกท่ีอยูใ่นแควน้กาลิลี ซ่ึงมกัเห็นพอ่คา้ให้อูฐเป็นฝงู ๆ บรรทุกเพชรนิล
จินดา และเคร่ืองเทศจากประเทศตะวนัออกผา่นไปมาเหล่าน้ี ฝันกนัถึงแต่เร่ืองพระเมสิยาห์ ยิง่คนไป
นมสัการท่ีพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มดว้ยแลว้ ก็ยิง่ใฝ่ฝันอยากเห็นพระเมสิยาห์มากข้ึน 

เขามกัจะเขา้ใจวา่ทอ้งฟ้าจะเปิดออก มีแสงสวา่งจา้พุง่ลงมาจากสวรรค ์ แลว้จะมีกองทพัเดินลง
มาจากทอ้งฟ้ามีท่านแม่ทพัน าหนา้ พกัตร์ของท่านฉายแสงสวา้งจา้ มีเปลวเพลิงพลุ่งออกจากดวงเนตร 
ทัว่หตัถแ์ละบาทเป็นเงาวบัดุจทองค า เวลารับสั่งพระสุรเสียงจะดงัสนัน่เท่ากบัเสียงของคนสักหม่ืนคน 
น่ีแหละพระเมสิยาห์ละ ท่านจะรับสั่งวา่ “จงท าลายลา้งพวกโรมนั เผากองทพัมนัใหห้มด อยา่ใหห้นี
รอดไปไดส้ักคนเดียว” พอส้ินกระแสรับสั่ง เปลวเพลิงจากฟ้าก็จะพุง่ลงมาเผาผลาญพวกโรมนัหมด
ประหน่ึงไม่เคยมีพวกน้ีอยูบ่นแผน่ดินปาเลสไตน์เลย 

แลว้ความฝันก็จะอนัตรธานไป พวกช่างฝันทั้งหลายคงเดินไปตามถนนท่ีตลบไปดว้ยฝุ่ น หรือ
ไดแ้ต่เฝ้ามองพวกพอ่คา้อูฐผา่นไปมา หรือยนืปะปนกบัคนเจา้ทุกขท์ั้งหลายในพระวหิาร 

น่ีเป็นเพียงความฝันเท่านั้น พวกโรมนัยงัคงอยูก่็เตม็บา้นเต็มเมือง พระเมสิยาห์ไม่เห็นมา 
พระมหากษตัริยเ์ชิญเสด็จมาเร็ว ๆ เถิด 
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2. กษตัริยป์ระสูติแลว้ 

ในเวลากลางวนัไม่มีใครเห็นสิงห์โต เพราะมนัมกัจะนอนหลบอยูใ่นถ ้า แต่ในเวลากลางคืนมนั
ออกไปเท่ียวหาอาหารกินตามเทือกเขา แกะอว้นพีมกัตกเป็นเหยือ่ พอมืดลงจะมีแต่เสียงสุนขัไน สุนขั
ป่าเห่าหอน โจรผูร้้ายก็ชุกชุม ดว้ยเหตุน้ีขณะท่ีใคร ๆ พากนันอนหลบัสบาย ผูเ้ล้ียงแกะตอ้งอดนอนเฝ้า
ฝงูแกะของตนใหพ้น้จากภยัอตัรายดงักล่าวแลว้ 

คืนวนัหน่ึง อากาศหนาวจดั ผูเ้ล้ียงแกะท่ีทุ่งนาใกลเ้มืองเบธเลเฮม็พากนันัง่เบียดกนัเพื่อให้
ร่างกายอบอุ่น กรุงเยรูซาเล็ม พระนครหลวงของปาเลสไตน์อยูไ่ปทางเหนือจากเมืองน้ีไม่ไกลนกั เวลา
นั้นท่ีทุ่งนาเงียบสงดั อา้งวา้งเปล่าเปล่ียวและหนาวเยน็ยะเยอืก ใครไดย้นิอะไรก๊อกแก๊กเป็นตอ้งดูรอบ 
ๆ ในท่ามกลางความมืด เพื่อแน่ใจวา่แกะของตนปลอดภยัดีหรือ 

ทนัใดนั้นทอ้งฟ้าสวา่งข้ึนโดยฉบัพลนั เม่ือนาทีก่อนมีแต่ความมืดปกคลุกอยู ่ บนัน้ีไม่วา่หิน 
เนินเขา ตน้ไมใ้นแถบทุ่งนั้น ดูกระจ่างประดุจกลางวนั 

พวกเล้ียงแกะต่างผดุลุกข้ึนยนื บางคนตกใจจนพดูไม่ออก และท่ีร้องเสียงหลงดว้ยความกลวัก็มี 
“อะไรกนันะ” 
“น่ีเกิดอะไรข้ึน”  
“น่ีคือรังสีรุ่งโรจน์ของพระเจา้ละ” คนหน่ึงออกความเห็น “พระเจา้ขา้ ขอทรงพระเมตตา

ขา้พเจา้เถิด” ทนัใดนั้นเขาไดย้นิเสียงดงัและแจ่มใส กล่าววา่ 
“คนเล้ียงแกะทั้งหลาย” 
ทุกคนต่างเงียบกริบ 
“อยา่กลวัเลย เราน าข่าวดีซ่ึงชาวยดูาคอยมานานแลว้มาบอกแก่ท่านทั้งหลาย ในวนัน้ี พระ

คริสตพ์ระผูช่้วยให้รอดของท่านทั้งหลายมาประสูติท่ีเมืองดาวดิ และน่ีจะเป็นเคร่ืองหมายส าคญั
ประจกัษแ์ก่ท่านทั้งหลาย คือจะไดพ้บพระกุมารนั้นพนัผา้ออ้มนอนอยูใ่นรางหญา้” 

พอส้ินพระสุรเสียง นกัร้องชาวสรรคก์็บรรเลงเพลงอนัไพเราะกอ้งฟ้า เน้ือเพลงวา่ดงัน้ี 
“พระสิริจงมีแด่พระเจา้ในท่ีสูงสุด 
ส่วนบนแผน่ดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวง” 
คร้ันร้องเพลงเสร็จ ท่านเหล่านั้นก็หายไปแวบไปพร้อมกบัแสงสวา่งจา้ ความมืดปกคลุมทุ่งนา

นั้นอีก และมีเสียงสัตวป่์าร้องและเห่าหอนเยือกเยน็จากไกลโพน้ ทุกส่ิงทุกอยา่งเปล่ียนเขา้สภาพเดิม 
นอกจากตาของพวกเล้ียงแกะยงัพร่าอยู ่ เพราะแสงสวา่งและโสตประสาทของเขาก็ยงัไดย้นิเสียงเพลง
กอ้งอยู ่เขาตกตลึงชัว่ขณะหน่ึง แลว้ต่างคนต่างแยง่กนัพูด 
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“ในท่ีสุดพระองคก์็เสด็จมา พระเมสิยาห์เสด็จมาแลว้”  
“ทูตสวรรคบ์อกวา่ท่ีไหนนะ” 
“เมืองของดาวดิ หมายความถึงเบธเลเฮม็น่ะซี” 
“จะมวัคอยอยูท่ี่น่ีท  าไมกนัล่ะ ไปเมืองเบธเลเฮม็กนัเถอะ” 
“ไปซี ไปเบธเลเฮม็กนัเด๋ียวน้ี แลว้ดูซิวา่เกิดอะไรข้ึนท่ีนัน่” 
พวกเล้ียงแกะทิ้งฝงูแกะไวต้ามล าพงั เขาไม่เคยท าเช่นน้ีมาก่อนเลย แลว้พากนัเดินขา้มเนินเขา 

ขา้มก าแพงหิน ขา้มทุ่งนาท่ีมีหินเป็นโขดเขิน รีบเดินแทบไม่ตอ้งหยดุหายใจจนถึงชานเมือง เบธเลเฮม็
เวลากลางคืนดูมืดทัว่ไป แต่มิใช่มืดทั้งหมดมีแสงริบหร่ีดวงหน่ึงส่องยบิ ๆ ในท่ามกลางความมืด 

คนเล้ียงแกะพดูวา่ “พระองคค์งอยูท่ี่แสงไฟท่ีโน่น” แลว้เขาพากนัวิง่ไปตามถนน และเขา้ไปใน
ประตูแห่งหน่ึง 

ปรากฏวา่เขาไดเ้ขา้มาในคอกสัตว ์ พวกเล้ียงแกะมองดูก็ไม่เห็นมีทูตสวรรค ์ เห็นแต่ววัและลา
กินหญา้แหง้ ลมหนาวพดัผอ่นซอกประตูเขา้มา ขา้งรางหญา้เขาเห็นชายคนหน่ึงยนือยู ่ มีผูห้ญิงคนหน่ึง
นอนพกัอยูใ่กล ้ๆ ก าลงัเฝ้าดูทารกซ่ึงขณะนั้นนอนหลบัอยูบ่นหญา้แหง้ 

คนเล้ียงแกะพดูตะกุกตะกกัวา่ “เรามาเฝ้าพระเมสิยาห์” 
ทารกต่ืนร้องไห ้สัตวก์็กินหญา้ของมนัเร่ือยไป 
พวกเล้ียงแกะจึงตอ้งเล่าเร่ืองซ่ึงเกิดข้ึนท่ีทุ่งนา ฝ่ายชายหนุ่มซ่ึงยนือยูข่า้งรางหญา้หามีอะไร

สลกัส าคญัท่ีจะเล่าไม ่
เขาพดูวา่ “ฉนัช่ือโยเซฟ น่ีมาเรียภรรยาของฉนัแต่ก่อนเราเคยอยูท่ี่เบธเลเฮม็ แต่เด๋ียวน้ีไม่มีใคร

จ าเราได ้ฉนัเป็นช่างไมอ้ยูท่ี่กาลิลีหลายปี ตอ้งกลบัมาเบธเลเฮม็อีกเพื่อจดทะเบียนส ามโนครัว 
“เรามาถึงเร่ืองวานน้ี หาท่ีพกัท่ีโรงแรมไม่ได ้ เพราะคนใหญ่คนโตมาพกักนัเตม็หมด เขาใหเ้รา

มานอนท่ีคอกสัตวน่ี์ กุมารน้ีเกิดคืนน้ีเอง ท่านอยากดูก็เชิญ” 
พวกเล้ียงแกะเขา้ไปเฝ้าพระกุมาร นึกวา่คงมีอะไรแปลกแต่ก็ดูเหมือน ๆ เด็กอ่ืน 
แลว้เขาระลึกถึงเพลงชาวสวรรค ์
คร้ันพวกเล้ียงแกะออกมาขา้งนอก เห็นแสงเงินแสงทองทางทิศตะวนัออก เกือบรุ่งเชา้แลว้ 

สักครู่หน่ึงประชาชนจะพากนัต่ืนนอน 
พวกเล้ียงแกะจะเล่าเร่ืองให้เขาฟังไดอ้ยา่งไร ใครจะคิดวา่พระเมสิยาห์เสด็จมานอนอยูใ่นราง

หญา้ เขาทราบเร่ืองก่อนใคร ๆ ทั้งหมด ขณะเดินกลบัไปเฝ้าฝงูแกะ เขาอธิษฐานโมทนาพระคุณพระเจา้ 
ขณะนั้นทั้งบิดาและมารดาต่างนัง่กนัเงียบ ๆ คนละขา้งรางหญา้ มาเรียมิไดพ้ดูวา่กระไร แต่

ครุ่นคิดถึงค าท่ีพวกเล้ียงแกะเล่าพาดพิงถึงบุตรนอ้ยของตน 
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พวกเล้ียงแกะมิใช่บุคคลจ าพวกเดียวเท่านั้นท่ีไดเ้ห็นแสงสวา่งอยา่งแปลกประหลาดในทอ้งฟ้า 
ไกลออกไปตั้งหลายกิโลเมตร มีชายสามคนหน่ึงดวงดาวใหม่น้ีเหมือนกนั เขาเป็นนกัปราชญเ์รียนรู้เร่ือง
ดาวทั้งหมด แต่ไม่เคยเห็นดาวดวงน้ีมาก่อนเลย 

ดาวดวงน้ีไม่ใช่ใหม่อยา่งเดียว ยงัเคล่ือนท่ีไดด้ว้ย ดู ๆ ก็เหมือนกบัปลายน้ิว ในทอ้งฟ้าซ่ึงกวกั
เรียกใหเ้ขาเดินตามไป นกัปราชญเ์หล่าน้ีเป็นบุคคลส าคญัและมัง่มีมาก การเดินทางทุรกนัดารจึงไม่
ล าบากส าหรับเขา เขาตระเตรียมขา้วของแลว้เดินตามดาวนั้นไปทนัที กวา่จะขา้มทะเลทรายไดกิ้นเวลา
หลายวนั แต่ในท่ีสุดก็มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 

ถึงแมว้า่เขาไม่ใช่ชาวยวิ แต่เขาทราบวา่ สักวนัหน่ึงพระเมสิยาห์จะมาบงัเกิดในประเทศ
ปาเลสไตน์ เม่ือดาวน าเขามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแลว้เช่นน้ี จึงแน่ใจพระเมสิยาห์คงประทบั ณ ท่ีนั้น 

เขาปรึกษากนัวา่ “เราเป็นคนแปลกถ่ินมา ควรถามเขาดีกวา่วา่ควรจะไปทางไหน” 
ขณะนั้นกษตัริยเ์ฮโรดประทบัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม นกัปราชญจึ์งชวนกนัไปเฝ้าท่ีวงั ทั้งสามท่าน

น้ีลว้นเป็นคนมีช่ือเสียงและมีทรัพย ์การเขา้เฝ้าจึงสะดวกและง่ายดายมาก 
เขาถวายบงัคมอยา่งนอบนอ้ม กษตัริยก์็ทรงรับรองอยา่งมีเกียรติ นกัปราชญท์ูลถามวา่ “ท่านท่ี

บงัเกิดมาเป็นกษตัริยช์าติยวิอยูท่ี่ไหน พวกขา้พเจา้อยูใ่นทิศตะวนัออกไดเ้ห็นดาวของท่านปรากฏข้ึน 
ขา้พเจา้จึงมาถวายนมสัการท่าน แต่ไม่ทราบวา่ท่านประทบัท่ีไหน” 

กษตัริยเ์ฮโรดประหลาดพระทยั แต่แลว้ก็ทรงพระพิโรธ กษตัริยอ์งคใ์หม่ของพวกยวิท่ีไหนกนั 
ท าไม! พระองคก์็ทรงเป็นกษตัริยอ์ยูแ่ลว้มิใช่หรือ คร้ันแลว้ก็ทรงซ่อนความรู้สึกเสียตรัสตอบวา่ 

“ตามท่ีท่านอยากรู้นั้น เราจะคน้ให”้ 
กษตัริยรี์บเสด็จไปถามท่ีปรึกษาของพระองคอ์ยา่งรีบร้อน 
“พระเมสิยาห์” รับสั่งเสียงตะโกน “เขาวา่พระเมสิยาห์เกิดท่ีไหนกนันะ” 
เขาทูตตอบวา่ “ในเบธเลเฮม็ หนงัสือพระธรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิฉบบัหน่ึงแต่โบราณกาลจารึกไวว้า่ 

ท่านผูค้รอบครองชนชาติอิสราเอลจะมาจากเบธเลเฮม็” 
ทั้งความกลวัและความริษยาประดงักนัเดือดพล่านในพระทยัเฮโรด แต่เป็นกษตัริยก์็จ  าตอ้งทรง

ยบัย ั้งความรู้สึก เวลานั้นกษตัริยเ์ฮโรดทรงชรา พระปัญญาแหลม เม่ือทรงเรียกนกัปราชญท์ั้งสามเขา้เฝ้า
อีก กษตัริยส์งบพระอารมณ์ และทรงตอ้นรับอยา่งสุภาพยิง่ข้ึน ตรัสให้เขาทั้งสามไปเฝ้าพระกุมารท่ีเมือง
เบธเลเฮม็ 

“ไปเถอะ” เฮโรดรับสั่ง “ไปคน้ดูใหถ้ว้นถ่ี และถา้พบแลว้ขอใหก้ลบัมาบอกเราดว้ย เพื่อเราจะ
ไดไ้ปถวายนมสัการท่านบา้ง” 
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นกัปราชญข์อบพระทยักษตัริย ์ แลว้มุ่งตรงไปยงัเบธเลเฮม็ ในไม่ชา้ก็มาถึงท่ีท่ีโยเซฟและมาเรีย
อาศยัอยูก่บัพระกุมาร สถานท่ีนั้นช่างต่างกบัพระราชวงัของกษตัริยเ์ฮโรดเหลือเกิน 

ทั้งสามคนคุกเข่าลงถวายความเคารพ เช่นเดียวกบัท่ีไดก้ระท าต่อกษตัริย ์ เขาหยบิเคร่ือง
บรรณาการมาถวายพระกุมารคนหน่ึงค าทองค ามา ส่วนอีกสองคนน านั้นมนัหอมอยา่งวเิศษก ายานและ
มดยอบ 

“ขอถวายพรแด่พระเมสิยาห์” ต่างกล่าวดว้ยความเคารพ “ขอถวายพรแด่พระคริสต ์ขอถวายพร
แด่กษตัริยข์องชนชาติยวิ” 

พอกลบัมาออกมาขา้งนอกถึงถนนแลว้ คนหน่ึงพดูข้ึนวา่ “ฉนัคิดวา่พวกเราไม่ควรกลบัไปเฝ้า
เฮโรดอีก ฉนัฝันไปวา่...” 

คนอ่ืน ๆ เห็นดว้ยทนัที เพราะต่างก็ฝันเหมือนกนั เขากล่าววา่ “พระเจา้ทรงเตือนเราวา่ กษตัริย์
เฮโรดทรงมุ่งร้ายหมายจะฆ่าพระกุมาร ใหเ้รากลบับา้นทางถนนอีกสายหน่ึงเถอะ” 

วนัและเวลาล่วงไป เขาจึงตั้งช่ือพระกุมารนั้นวา่ “เยซู” วนัหน่ึงเม่ือพระเยซูมีพระชนมร์าวหก
สัปดาห์ โยเซฟปรารภกบัมาเรียวา่  

“เราควรน าลูกของเราไปพระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ถวายเคร่ืองบูชาแก่พระเจา้ จะซ้ือแกะสักตวั
หน่ึงเงินก็ไม่พอ แต่เอาเถอะคงซ้ือนกพิราบหรือนกเขาสักครู่หน่ึงถวายได”้ 

โยเซฟและมาเรียจึงน ากุมารเยซูไปกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงอยูห่่างจากเบธเลเฮม็ประมาณสิบกิโลเมตร 
ในพระวหิารชายชราผูห้น่ึงตรงเขา้มาหา แนะน าตนเองวา่ “ฉนัช่ือซิมโอน คอยท่านมานานแลว้ 

ตลอดชีวิตฉนัคอยเฝ้าพระเมสิยาห์ และวนัน้ีก็สมประสงคแ์ลว้” 
แกรับพระกุมารเยซูไปจากพระมารดาอุม้ไวพ้ลางอธิษฐานวา่ “โอพระเจา้ขา้ บดัน้ีขอใหผู้ท้าส

ของพระองคต์ายอยา่งมีความสุขเถิด เพราะขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระเมสิยาห์ พระผูช่้วยใหร้อดของ
นานาชาติ และเป็นสง่าราศีของชาวอิสราเอลแลว้” 

ซิมโอนหนัมาทางโยเซฟและมาเรีย ผูซ่ึ้งมองดูดว้ยความอศัจรรยใ์จ แลว้กล่าววา่ 
“มาเรีย บุตรของเธอจะท าใหเ้ธอเศร้าโศกมาก เพราะท่านจะมีศตัรูและก่อความยากล าบาก

ใหแ้ก่ประเทศน้ี ท่านจะถูกทรมาน และคนอ่ืนก็จะตอ้งพลอยถูกทรมานเพราะท่านดว้ย แต่กระนั้นท่าน
จะใหค้วามสุขใจและน ามนุษยห์ลายชาติหลายภาษาใหรู้้จกัพระเจา้ ขอพระเจา้ทรงอวยพรท่านเถิด” 

ชายชรานั้นส่งพระกุมารใหม้าเรียแลว้ก็เดินหลีกไป ตั้งแต่นั้นมา โยเซฟและมาเรียไม่เคยเห็น
หนา้แกอีกเลย แต่ก็จ  าค  าพดูของแกเสมอ 
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ขณะท่ีน าพระกุมารกลบับา้นท่ีเบธเลเฮม็ เขาก็หวนระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน พวกเล้ียง
แกะเป็นพวกแรก ต่อมาก็นกัปราชญแ์ละของบรรณาการอนัมีค่า และชายชรากล่าวถอ้ยค าแปลก ๆ 
เตือนไวก่้อน พร้อมทั้งค  าอวยพร 

ทุกส่ิงทุกอยา่งบอกใหเ้ขาทราบวา่ พระกุมารเยซูน้ี คือพระเมสิยาห์ เขาควรจะมีความสุขท่ีสุด
ในโลก แต่กลบัรู้สึกไม่สบายใจ มีอะไรยุง่ยากอยูใ่นอนาคต บุตรของเขาจะเป็นกษตัริยข์องชาวยวิ แลว้
ท าไมจะเกิดความยุง่ยาก เขาไม่เขา้ใจเสียเลย 

ในไม่ชา้ความยุง่ยากก็เกิดข้ึนจริง ๆ คือวนัหน่ึงโยเซฟฝันไป พอต่ืนข้ึนก็ปลุกภรรยาบอกวา่ 
จะตอ้งออกเดินทางไปจากเบธเลเฮม็ทนัที พระเจา้ทรงเตือนมาในฝัน วา่ตอ้งออกจากประเทศจึงไม่กลา้
รอชา้ต่อไป ทั้งโยเซฟและมาเรีย ช่วยกนัเก็บขา้วของแลว้ออกเดินทางไปประเทศอียปิต ์ เพื่อความ
ปลอดภยั 

พอครอบครัวน้ีอพยพไปไดส้ักหน่อย กษตัริยเ์ฮโรดก็ทรงพระพิโรธท่ีนกัปราชญไ์ม่กลบัมาเฝ้า
อีก ทรงตระหนกัแน่ในพระทยัวา่พระเมสิยาห์ประสูติแลว้ และจะมาแยง่ราชบงัลงักไ์ปจากพระองค ์

เม่ือกษตัริยเ์ฮโรดทรงขยาดต่อภยัใดแลว้ มกัจะไม่ทรงเสียเวลาไตร่ตรองนาน ในเมืองเบธเลเฮม็ 
มีทารกคนหน่ึงท่ีพระองคท์รงกลวั จ  าตอ้งจบัฆ่าเสีย แต่จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่เป็นทารกคนไหน จะ
คน้พบทารกนั้นไดอ้ยา่งไร กษตัริยท์รงกะแผนการเอาง่าย ๆ โดยเรียกนายทหารมาประชุมพร้อมกนั 
แลว้รับสั่งวา่ “จงส่งทหารทั้งหมดไปเมืองเบธเลเฮม็ ฆ่าเด็กชายอายตุั้งแต่สองขวบลงไปทุกคน” 

นายทหารส่งพลทหารไปเมืองเบธเลเฮม็ เด็กเล็ก ๆ ท่ีเขาคน้พบถูกฆ่าตายหมด ไม่วา่จะเป็น
ลูกเตา้เหล่าใครตอ้งตายทั้งนั้น ภายในไม่ก่ีชัว่โมงทหารก็กลบัมากรุงเยรูซาเล็ม กษตัริยเ์ฮโรดทรงสบาย
พระทยัข้ึนเล็กนอ้ย ดว้ยทรงคิดวา่ถา้เด็กเล็ก ๆ ท่ีเบธเลเฮ็มตายหมดแลว้ พระเมสิยาห์ก็คงจะส้ินชีพไป
ดว้ย 

กษตัริยเ์ฮโรดหาไดท้รงทราบไม่วา่ ทารกท่ีทรงกลวันกักลวัหนานั้นไดอ้อกไปจากเบธเลเฮม็
แลว้ก่อนท่ีทหารมาถึง ขณะท่ีบรรดาพอ่แม่ในเบธเลเฮม็คร ่ าครวญถึงบุตรของตนท่ีสูญเสียชีวติไป  
โยเซฟมาเรียและพระกุมารเยซูก าลงัเดินทางไปประเทศอียิปต ์

กษตัริยเ์ฮโรดไม่ทรงทราบวา่จะตอ้งผิดหวงัในการฆ่าเด็กนั้น ต่อมาไม่นานก็สวรรคต เม่ือ
ครอบครัวของโยเซฟทราบข่าวจึงเดินทางกลบับา้น 

คราวน้ีเขาหาไดก้ลบัไปเบธเลเฮม็ไม่ แต่ไปตั้งภูล าเนาใหม่ท่ีเมืองนาซาเร็ธ มณฑลกาลิลี ท่ีซ่ึง
โยเซฟประกอบอาชีพก่อนท่ีพระกุมารประสูติ การอยูกิ่นของครอบครัวก็เป็นไปตามปกติ 
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ในกาลิลีไม่มีใครทราบเร่ืองราวมหศัจรรยน้ี์เลย ไม่มีใครทราบเร่ืองของพวกเล้ียงแกะหรือ
นกัปราชญ ์ไม่มีใครทราบวา่ซิมโอนพดูวา่อยา่งไรบา้งในพระวหิาร ไม่มีใครทราบวา่เพราะเหตุใดทารก
ท่ีเบธเลเฮม็จึงถูกฆ่าตั้งหลายคน ไม่มีใครในนาซาเร็ธคิดวา่พระเมสิยาห์เสด็จมาแลว้ 

ท่ีนาซาเร็ธเขามกัจะพดูกนัวา่ “ฉนัไดข้่าววา่ช่างไมแ้กมีลูกชายคนหน่ึง” เม่ือพระกุมารเยซูหดั
เดิน บางทีเขาอาจจะพดูวา่ “ลูกชายของโยเซฟแขง็แรงดีเกินอาย”ุ และต่อมาเขาคงพูดวา่ “ลูกชายช่างไม้
นั้นเรียนหนงัสือดีจริง” 

แต่ในเมืองนาซาเร็ธมีเร่ืองสนทนากนั ท่ีน่าสนใจยิง่กวา่ครอบครัวของช่างไม ้ นัน่คือเร่ืองพระ
เมสิยาห์ “เม่ือไรท่านจะเสด็จมา” ต่างคนก็ต่างถามกนั 

ไม่มีใครในเมืองนาซาเร็ธไดย้นิเสียงทูตสวรรคร้์องเพลง 
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3. เจริญวยั 

เด็ก ๆ ผูช้ายชาวนาซาเร็ธนั้นพอมีอายไุดห้กขวบก็ไปเรียนหนงัสือ แต่เด็กหญิงอยูบ่า้นกบั
มารดา นอกจากวนัสะบาโตแลว้เด็กชายตอ้งไปโรงเรียนทุกวนั นกัเรียนนัง่ขดัสมาธิบนพื้นหอ้งเรียน
และครูก็สอนทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเด็กชายยวิจะตอ้งเรียน เป็นตน้วา่การเรียนตวัอกัษรภาษาฮีบรู เม่ือจ า
พยญัชนะไดแ้ลว้ก็ใหอ่้าน เด็กชายชาติยวิทุกคนตอ้งอ่านหนงัสือพระธรรม ซ่ึงเป็นหนงัสือเรียนเล่มแรก 

ครูสอนให้นกัเรียนรู้เร่ืองในพระธรรมทั้งหมด ใหท้่องบทเรียนปากเปล่าพร้อม ๆ กนัซ ้ า ๆ 
จนกระทัง่จ  าข้ึนใจได ้ เช่น หนงัสือบทเพลงสรรเสริญท่ีเคยร้องกนัท่ีพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม ร้อยปี
มาแลว้ นอกจากนั้นมีหนงัสือของผูเ้ผยพระวจนะ ผูเ้ผยพระวจนะก็คือผูแ้สดงธรรมเทศนา เขาจารึกค า
เทศน์ของท่านเหล่านั้นไวใ้นหนงัสือพระธรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ หนงัสือพระธรรมใชห้นงัสัตวต่์อกนัเป็น
แผน่ยาว เม่ือไม่มีใครอ่านก็เก็บมว้นเอาไวห้นงัสือของผูเ้ผยพระวจนะมีช่ือดงัน้ี ไดแ้ก่อิสยาห์ เยเรมีย ์ 
เอเสเคียล อาโมส มาลาคี และผูเ้ผยพระวจนะอ่ืน ๆ อีก นกัเรียนค่อย ๆ เรียนรู้ทีละเล็กทีละนอ้ยวา่ ท่าน
นกัเทศน์เหล่านั้นกล่าวถึงอะไรบา้ง 

ส่วนส าคญัของพระธรรมท่ีเรียกวา่พระบญัญติ ครูก็ตอ้งสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งละเอียด 
เช่นพระบญัญติัสิบประการและส่ิงใดท่ีควรเวน้ ส่ิงใดควรปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองพระเจา้ประทานพระบญัญติัให้แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ในขณะท่ีมีฟ้าร้องและฟ้า
แลบ 

ครูเล่าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนแก่ชนชาติยวิ ตั้งแต่สมยัโบราณมา แต่เร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ  
ปัสกา เร่ืองน้ีอธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ ท าไมพอ่แม่ของนกัเรียนตอ้งไปกรุงเยรูซาเล็มทุก ๆ ปี 

เร่ืองปัสกาท่ีเขาสอนกนัในโรงเรียน และนกัเรียนตอ้งจ าใส่ใจไวเ้สมอนั้นมีดงัน้ี 
คร้ังหน่ึงหลายร้อยปีล่วงมาแลว้ สมยัท่ีชนชาติยวิยงัไม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นประเทศปาเลสไตน์ และ

ตอ้งเป็นทาสอยูท่ี่ประเทศอียิปตน์ั้น เขาอยากหนีไปแสวงหาประเทศใหม่เพื่อจะไดเ้ป็นอิสระ 
คืนวนัหน่ึงพระเจา้ส่งโรคร้ายมาท่ีประเทศอียปิต ์มีคนตายหลายพนัคน บุตรหวัปีของชาวอียปิต์

เป็นโรคตายหมด แต่ไม่มีบุตรของชาวยวิตายเลย ฉะนั้นเขาจึงวา่พระเจา้ทรงผา่นประตูบา้นของเขาไป
ในคืนวนันั้น 

ชาวอิยปิตต่์างก็โศกเศร้าเสียใจ ไหนจะตอ้งพยาบาลคนเจ็บ ไหนจะตอ้งฝังศพ วุน่วายกนัไป
หมดทุกบา้น ชนชาติยวิจึงสบโอกาสเหมาะ ให้โมเสสเป็นผูน้ าเดินทางออกจากอียปิต ์ แต่กวา่จะถึง
ประเทศปาเลสไตน์ก็กินเวลาชา้นาน 
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ชาวยวิไม่เคยลืมวา่ พระเจา้ไดท้รงช่วยเขาอยา่งไรในประเทศอียปิต ์ ฉะนั้นทุก ๆ ปีในฤดูใบไม้
ผลิ เขาจึงมาเล้ียงปัสกา เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจา้ท่ีทรงพระเมตตาแก่เขามานานแลว้ เขามา
ประชุมกนั ร้องเพลงสรรเสริญดงัน้ี 

“จงโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ฯ เพราะพระองคป์ระเสริฐ เพราะความรักมัน่คงของพระองค์
ด ารงเป็นนิตย”์ 

ในการเล้ียงปัสกาน้ี ทุกครอบครัวน าแกะมาตวัหน่ึงเพื่อถวายบูชายญัแก่พระเจา้ เขาตอ้งเลือก
แกะอว้นพีดีท่ีสุดสีขาวสะอาดหมดจด ต่อจากนั้นก็ยา่งแกะทั้งตวั แลว้รับประทานกนัดว้ยความยนิดี 
เป็นท่ีระลึกพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ 

ไม่วา่ใครมกัชอบไปมีการเล้ียงปัสกาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ฉะนั้นทุก ๆ ปี พอถึงฤดูใบไมผ้ลิ ต่างก็
ปรารภต่อกนัถึงเร่ืองการเล้ียงปัสกา ใครทิ้งบา้นไดช้ัว่คราวก็ไปยงัพระนครหลวง 

เม่ือเด็ก ๆ ทราบเร่ืองปัสกาแลว้ก็เขา้ใจวา่ท าไมพอ่แม่ของตนจึงไปท่ีนัน่ทุกปี 
พอเด็กชาวยวิอายไุด ้ 12 ปีอ่านภาษาฮีบรูออก เล่าค าเพลงสรรเสริญไดพ้ร้อมทั้งเขา้ใจเร่ืองราว

ของผูเ้ผยพระวจนะ และเรียนรู้พระบญัญติั เขาก็นบัวา่เป็นผูใ้หญ่แลว้ ไดฉ้ายาวา่เป็นบุตรของพระ
บญัญติั เวลาพอ่แม่ไปกรุงเยรูซาเล็มในการเล้ียงปัสกาก็ตามไปดว้ยได ้ ทุก ๆ ปีโยเซฟและมาเรียไปใน
การเล้ียงปัสกาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือพระเยซูมีพระชนมไ์ดสิ้บสองปี ก็ไดเ้ป็นบุตรของพระบญัญติัเหมือน
เด็กอ่ืน ๆ ท่ีรุ่นราวเดียวกนัและเสด็จไปกบัทั้งสองท่านน้ีดว้ย ญาติมิตรของใครก็พากนัเดินไปเป็นหมู่
เป็นเหล่า 

ระยะทางจากนาซาเร็ธถึงกรุงเยรูซาเล็มนั้นประมาณร้อยสามสิบกิโลเมตร การเดินทางโดยเทา้
ตั้งร้อยสามสิบกิโลเมตรยอ่มกินเวลานาน 

ถา้จะใชเ้กวยีนเป็นพาหนะก็คงจะสะดวกดี แต่สมยันั้นไม่มีใครเดินทางอยา่งนั้น เพราะถนน
ขรุขระและแคบ จะใชย้านพาหนะใด ๆ ไม่ไดท้ั้งส้ินนอกจากเดิน เขาใชล้าและมา้ส าหรับขนของ แต่คน
ตอ้งเดินไป สะพานขา้มแม่น ้ าล าธารก็ไม่มีตอ้งไปหาท่ีต้ืน ๆ แลว้ลุยน ้าขา้มฝ่ัง 

จากนาซาเร็ธถึงเยรูซาเล็ม ตอ้งเดินราวสองหรือสามวนัไม่มีท่ีพกักลางทาง ตกลงกลางคืนก็พกั
แรมนอนกนักลางแจง้ 

ระยะทางนั้นเขาแบ่งออกเป็นสามระยะ แถบกาลิลีหนทางเดินสะดวกดี เวลาออกจากนาซาเร็ธ
ทอ้งฟ้าแจ่มใส่อากาสสดช่ืน ทุ่งนาก็งดงามมาก ถนนเตม็ไปดว้ยผูค้นสัญจรไปมาจากประเทศต่าง ๆ 
พอ่คา้เดินทางจากตะวนัออกไปประเทศกรีกและกลบัมาทางตะวนัออกอีก กาลิลีเป็นแควน้ท่ีงดงามและ
สมบูรณ์ 
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พอออกจากแควน้กาลิลีไป จะตอ้งเลือกวา่ไปทางไหนดี ถา้จะไปทางใตผ้า่นแควน้สะมาเรีย
หนทางก็จะสะดวกและสั้นเขา้ แต่ชาวสะมาเรียและชาวยวิไม่เป็นมิตรดีต่อกนัหลายร้อยปีมาแลว้ แควน้
สะมาเรียเคยเป็นภูมิล าเนาของชาวยวิแต่มีพวกต่างดา้วเขา้มาอาศยัอยู ่ขนบธรรมเนียมของพวกน้ีมีแปลก 
ๆ หลายอยา่ง ชาวกรุงเยรูซาเล็มจึงหาวา่เขาไม่ใช่ชาวยวิเสียเลย ชาวสะมาเรียจึงแข่งดีกบัชายยวิเสมอ จึง
ค่อนขา้งจะไม่ปลอดภยัส าหรับคนเดินทางเขา้ไปในหมู่ชนพวกน้ี 

ดงันั้นการเดินทางไปในระยะท่ีสอง เขาจึงตอ้งเลือกวา่จะไปทางไหน ถนนริมฝ่ังแม่น ้าจอร์แดน
ไม่สู้จะสะดวกนกั เพราะตล่ิงสูงชนัดูเหมือนแม่น ้าไหลอยูใ่นเหวลึก ถนนบางแห่งก็เฉอะแฉะมีโคลน
ตมมาก บางแห่งก็มีตน้ไมต้าย รากไมเ้ป็นปุ่มป ่ าแต่บางแห่งก็มีทุ่งนาและหมู่บา้น พอมาถึงลุ่มแม่น ้าแถบ
เหนือก็ร้อนและยิง่ร้อนจดัข้ึนทุกทีเม่ือเดินไปทางใต ้

เขาเดินทางมาจนสุดหนทาง ทั้งร้อนทั้งเหน่ือย และทั้งกระหายน ้า แต่พอขา้มจากแควน้
จอร์แดนก็มาถึงเยรูซาเล็ม ระยะท่ีเกือบจะถึงน่ีดูยากล าบากมาก เพราะทะเลทรายแหง้แลง้กั้นขวางหนา้
อยู ่นอกจากท่ีเป็นเขา กอ้นหินระเกะระกะจะหาน ้าสักหยดก็ทั้งยาก ดว้ยเหตุน้ีเองจึงไม่มีใครเดินทางไป
กรุงเยรูซาเล็มนอกจากชาวยวิและทหารโรมนั พอ่คา้ท่ีผา่นไปทางตะวนัออกก็ไม่มาทางน้ี กาลิลีจึงดูอยู่
ไกลเสียเหลือเกิน 

ปีนเขาลูกน้ีเสร็จ พอลงมาก็ตอ้งข้ึนลูกโนน้อีกแลว้บางลูกก็สูงเสียดว้ย ปีนข้ึนปีนลง เดินขา้ม
กอ้นหิน บุกขวากบุกหนาม น่ีแหละคือถนนไปกรุงเยรูซาเล็มละ กวา่จะถึงก็แสนยากล าบาก ผูท่ี้เดินทาง
คงนึกอยากนัง่พกัลา้งเทา้ใหห้มดทรายเสียหลายคร้ังหลายหน 

บนยอดเนินสุดทา้ย พอเห็นยอดวหิารหลงัคาและก าแพงตอ้งแสงอาทิตยดู์ระยบิระยบั ต่างก็
อุทานดว้ยความปิติยนิดี ทั้งหญิงชายและเด็กต่างส่งเสียงกนักึกกอ้งวา่ “เยรูซาเล็ม เมืองกษตัริยด์าวิด” 
กษตัริยด์าวดิทรงสร้างกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือพนัปีล่วงมาแลว้ พวกศตัรูของพระเจา้ไดม้าเผาเสียราบเป็น
หนา้กลองไปคร้ังหน่ึง แต่ชนชาติยวิกลบัสร้างข้ึนใหม่อีก คราวน้ีเขาหวงัวา่จะไม่ถูกท าลายอีกเลย จะ
มัน่คงอยูต่่อ ๆ ไปเป็นนิจ วนัหน่ึงพระเมสิยาห์จะเสด็จ และชนทุกชาติทุกภาษา จะตอ้งมาเยีย่มกรุง
เยรูซาเล็ม เหมือนดงัท่ีชาวกาลิลีผูย้ากจนก าลงัปฏิบติักนัอยู ่

แลว้ก็เดินทางกนัต่อไปอีก คราวน้ีสาวเทา้ใหเ้ร็วเขา้ ลืมความเหน่ือยยากท่ีล่วงมาแลว้เสียส้ิน 
เดินทางร้องเพลงสรรเสริญไปพลาง บทเพลงเหล่าน้ีนกัเรียนเรียนกนัมาแลว้ท่ีโรงเรียนทุก ๆ คนร้อง
พร้อม ๆ กนัดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ยนิดี เม่ือเขากล่าวแก่ขา้พเจา้วา่ 
ใหเ้ราไปยงัพระนิเวศพระเจา้ฯ เถิด 
เยรูซาเล็มเอ๋ย เทา้ของพวกขา้พเจา้ 
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ก าลงัยนือยูภ่ายในประตูก าแพงของเธอ 
จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็ม 
วา่ “ขอบรรดาผูท่ี้รักเธอจงจ าเริญ” 
มีนกัท่องเท่ียวมากรุงเยรูซาเล็มมากมาย จนกระทัง่หาท่ีพกัอาศยัในเมืองไม่ได ้ บางคนตอ้งไป

พกัท่ีหมู่บา้นใกล ้ ๆ เมือง หรือนอนในกระโจมท่ีกางข้ึนบนพื้นดิน ในเวลาปกติพลเมืองในกรุง
เยรูซาเล็มมีประมาณสามหม่ืนคนเท่านั้น แต่พอถึงการเล้ียงปัสกามกัมีเพิ่มจ านวนข้ึนอีกเท่าหน่ึง 

แมแ้ต่เจา้เมืองชาวโรมนัก็มากรุงเยรูซาเล็ม ในเทศกาลการเล้ียงปัสกา เจา้เมืองอยูอี่กเมืองหน่ึง 
แต่มกัจะมาในการเล้ียงใหญ่น้ี ไม่ใช่เพราะอยากเขา้ร่วมปัสกาดว้ย เป็นเพราะกลวัวา่ถา้ชนชาติยวิ มา
ประชุมกนัมาก ๆ อาจมัว่สุมก่อการร้ายข้ึน จึงตอ้งใหท้หารโรมนัมาเฝ้าไว ้ ถา้หากใครสมมุติตนเองเป็น
พระเมสิยาห์ พวกราษฎรก็คงจะตั้งเป็นกษตัริยแ์ลว้คิดทรยศกรุงโรม จะเกิดฆ่าฟันกนัตายเป็นอนัมาก 

พวกท่ีมาจากนาซาเร็ธรู้สึกอึดอดัใจ ท่ีตอ้งเบียดเสียดผูค้นเดินถนนแคบ ๆ ในพระนครหลวงทั้ง
สองขา้งทางมีร้านขายของต่าง ๆ สินคา้ บางอยา่งมาจากแควน้กาลิลีก็มี เช่นปลา น ้ามนั และน ้าองุ่น 
นอกจากน้ีมีช่างสารพดั ช่างท ารองเทา้ ชา้งไม ้ ช่างตดัเส้ือ ร้านช่างทองเงินมีแกว้แหวนเคร่ืองประดบั
มากมายส าหรับคนมัง่มีไปซ้ือหา พอ่คา้ท่ีน าผา้แพรอยา่งดีเลิศมาจากตะวนัออกก็นัง่ขายเป็นหยอ่ม ๆ ใน
กรุงเยรูเล็ม ใครมีเงินจะซ้ือของอะไร ๆ ไดท้ั้งส้ิน 

พวกท่ีมาจากกาลิลีเดินเบียดคนในถนนไปจนถึงพระวิหารบนเนิน น่ีแหละเป็นท่ีประทบัของ
พระเจา้ ช่างใหญ่โตเสียท่ีกระไร เฮโรดมหาราชไดส้ร้างพระวหิารน้ีเกณฑผ์ูค้นมาท าถึงหม่ืนคน ส้ิน
เวลาไปหลายปีแต่ก็ไม่เสร็จดี มีประตูเขา้ไปแปดทาง ตวัพระวหิารมีผนงัสีขาวและบนหลงัคาดว้ยทอง 
ขา้งในจุคนไดห้ลายพนัคน 

ภายในวหิารช่างโกลาหลดว้ยเสียงจอ้งแจก้จอแจเสียจริง ๆ ดูเหมือนวา่พลเมืองทั้งโลกเขา้ใน
นั้นทั้งหมดนอกจากน้ียงัมีนกพิราบ ววั และแกะ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองบูชายญัต่อพระเจา้ สัตวต่์างชนิดเหล่าน้ี
ร้องดงักอ้ง เสียงเงินกระทบโตะ๊ดงักราว ๆ เพราะนกัท่องเท่ียวตอ้งแลกเงินยวิใช ้ เงินของประเทศอ่ืนจะ
น ามาใชไ้ม่ไดพ้วกแลกเงินจึงมกัจะก าไรจากนกัท่องเท่ียวเหล่าน้ี 

พอมาถึงลานส าหรับผูห้ญิง ชาวกาลิลีก็แยกจากกนัพวกผูห้ญิงจะเขา้ไปอีกไม่ได ้ แต่พวกผูช้าย
ข้ึนบนัไดไปอีกถึงลานส าหรับพวกอิสราเอล ณ ท่ีนั้นเขาดูพระประจ าวหิารถวายเคร่ืองสัตวบูชาท่ีผู ้
เล่ือมใสน ามา พระฆ่าสัตวใ์ห้เลือดหยดบนแท่นบูชา ซ่ึงนบัวา่เป็นการถวายต่อพระเจา้ 

ลานส าหรับพวกอิสราเอลน้ีเป็นลานสุดทา้ยท่ีคนสามญัจะข้ึนไปถึง ยงัมีอีกหอ้งเรียกวา่หอ้ง
บริสุทธ์ิ พระเท่านั้นจึงจะเขา้ไปได ้ ส าหรับชนสามญัแลว้หอ้งน้ีดูลึกลบัเหลือเกิน ถดัมาจากหอ้งน้ียงัมี
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อีกหอ้งหน่ึง เรียกวา่ห้องบริสุทธ์ิอยา่งยิง่ แมแ้ต่พระก็ไม่กลา้เขา้ไป เพราะเป็นห้องบริสุทธ์ิเฉพาะพระ
เจา้ หวัหนา้พระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีจะเขา้ไปไดปี้ละคร้ัง 

พวกท่ีมาจากนาซาเร็ธ เห็นพระองคห์น่ึงเดินตรงเขา้มาใครเห็นก็ทราบไดว้า่ พระรูปน้ีมัง่มีมาก
เพราะเคร่ืองนุ่งห่มหรูหรามาจากพรรคซาดูกาย พวกซาดูกายพวกเดียวเท่านั้นท่ีผกูมิตรกบัชาวโรมนั 
ทั้งน้ีเพราะเขาเป็นคนชั้นสูงอยูแ่ลว้ ใครจะเป็นอะไรก็ช่าง จึงคิดวา่จะตดัช่องรอดแต่พอตวั ญาติดีกบั 
ซีซาร์ไวไ้ม่มีใครชอบพวกซาดูกาย แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่เขาเป็นบุคคลท่ีส าคญั เขาเป็นท่ีปรึกษาและ
ครอบครองทุกส่ิงทุกอยา่งในพระวหิารทั้งส้ิน 

ชนอีกจ าพวกหน่ึงเรียกวา่ ฟาริสี ถือตวัวา่ดีกวา่คนอ่ืน ๆ พระเยซูทรงรู้จกัพวกฟารีสีมาก่อนแลว้
ท่ีนาซาเร็ธค าวา่ ฟาริสี แปลวา่ คนท่ีผดิแปลกกวา่ผูอ่ื้น ส่ิงท่ีท าใหพ้วกฟาริสีดูแปลกกวา่ใคร ๆ ก็คือ การ
ชอบพดูถึงพระบญัญติัและการถือวา่เขาประพฤติตามบญัญติัอยา่งเคร่งครัดกวา่ผูอ่ื้น ถา้จะวา่ไปตาม
ความจริงแลว้คนพวกน้ีเป็นคนดีน่านบัถือ แต่ไม่มีต าแหน่งอะไรส าคญัเหมือนพวกซาดูกาย พวกฟาริสี
ศึกษาพระบญัญติัเป็นอยา่งดีและสอนผูอ่ื้นดว้ย ฟาริสีท่ีคนก าลงัดูอยูน้ี่เร่ิมอธิษฐานใหใ้คร ๆ สนใจ
ยิง่ข้ึน ค าอธิษฐานของเขาฟังดูคลา้ยจะวา่ “โอพระเจา้ขา้ ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงโปรดให้
ขา้พเจา้ดีกวา่คนอ่ืน ๆ” 

พวกท่ีเขา้ มาเบียด เสียดเยยีด ยดักนัในพระวิหารน้ีไม่ใช่พระหรือซาดูกาย หรือฟาริสี แต่เป็น
ชนสามญัท่ีน าเคร่ืองบูชามาถวาย หรือมาสนทนาธรรมดว้ยกนั หรือเขา้มานมสัการเพราะเขารักพระ
วหิารของพระเจา้ 

ไม่มีใครเอาใจใส่ในองคพ์ระเยซูเลย พระองคเ์ป็นแต่เพียงเด็กรุ่น ๆ ผูห้น่ึงในหมู่ชนนั้น 
วนัเวลาผา่นพน้ไป การฆ่าลูกแกะรับประทานเล้ียงกนัเสร็จส้ินแลว้ พร้อมทั้งการอธิษฐานและ

ร้องเพลงสรรเสริญเป็นอนัวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งยติุลง และถึงเวลาท่ีพากนักลบับา้น 
โยเซฟและมาเรียไม่เห็นพระเยซู ในเชา้วนัท่ีจะออกเดินทางกลบั แต่ก็มิไดเ้ท่ียวคน้หา เพราะ

พวกท่ีมาจากนาซาเร็ธดว้ยกนัอยากเดินทางกลบัไปยงักาลิลีทนัที 
โยเซฟและมาเรียต่างก็พดูกนัวา่ 
“ลูกของเราโตแลว้ พวกเรามากนัตั้งหลายคน คงไม่หลงไปไหน อยูใ่นหมู่พวกเราน่ีแหละ” 
ชาวนาซาเร็ธต่างก็อ าลาจากพระวหิาร แลว้ตั้งตน้ออกเดินทางกลบับา้น ปีหนา้ฟ้าใหม่จึงจะ

กลบัมาอีก พอออกพน้ประตูเมืองไปก็ถึงทะเลทรายทางเก่าท่ีเขามา เดินไปแลว้วนัหน่ึงเตม็ ๆ โยเซฟ
และมาเรียก็ยงัไม่เห็นร่องรอยของพระเยซู เขารู้สึกเอะใจ แต่ยงัเช่ือแน่วา่อยูท่ี่ไหนสักแห่งหน่ึง 

แต่ในท่ีสุดตระหนกัวา่ พระเยซูหาอยูใ่นหมู่นั้นไม่ เขาทั้งสองตกใจ จะเกิดเหตุร้ายอะไรแก่พระ
เยซูก็ทราบไม่ได ้ มีอยูห่นทางเดียวท่ีจะตามหาใหพ้บคืน เดินยอ้นกลบัไปยงัพระนครหลวงแต่เพียงสอง
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คนเท่านั้น กรุงเยรูซาเล็มออกใหญ่โต เขาไม่ทราบวา่จะไปตามพระเยซูแห่งหนใด จะหาเด็กคนเดียวใน
หมู่คนนบัพนั ๆ ไดอ้ยา่งไร 

เขาตรงไปท่ีพระวหิาร ถึงกระนั้นมิใช่วา่จะหาไดง่้ายเดินกนัไปตามหอ้งต่าง ๆ จนมาพบคนหมู่
ใหญ่ลอ้มรอบรับบีผูห้น่ึง ไม่เป็นส่ิงแปลกอะไร เพราะมีอาจารยใ์นพระวหิารตั้งหลายคน แลว้ผูค้นนั้นก็
มกัจะลอ้มรอบเพื่อฟังค าสอน 

แต่คนหมู่นั้นผิดธรรมดาอยูส่ักหน่อย เพราะโดยมากเป็นพวกฟาริสี ซ่ึงปกติแลว้มกัเป็นรับบี 
ขอ้ท่ีแปลกก็คือเขาไม่ใช่เป็นคนพดูแต่เป็นคนฟัง ไม่ใช่ฟังค าสอนของรีบบี แต่ฟังเด็กชายผูห้น่ึงพดู 

โยเซฟและมาเรียเดินเขา้ไปใกล ้ ปรากฏวา่พระเยซูเป็นผูพ้ดู ทรงถามค าถาม และตอบค าตอบ 
พวกรับบีหนวดยาวเหล่านั้นยนืท่ีนัน่ฟังดว้ยความอศัจรรยใ์จเป็นท่ียิง่ พระเยซูมิใช่เป็นเด็กต่อไปแลว้ 
ชายชราผูซ่ึ้งอายเุป็นปู่ เป็นตาของท่านไดก้็ตอ้งฟังท่าน 

ความประหลาดใจของมาเรียกลบัเป็นความโกรธ รีบแหวกคนเดินเขา้ไปจบัพระกรพระเยซู
พลางกล่าววา่ 

“ท าไมจึงท าเช่นน้ีล่ะ พอ่กบัแม่ตามหาทุกหนทุกแห่ง”  
พระเยซูทรงยนืน่ิงอยู ่สถานท่ีนั้นดูเหมาะท่ีท่านจะอยูเ่ลยแลว้ตอบวา่ 
“พอ่กบัแม่มาหาฉนัท าไม ไม่ทราบหรือวา่ ฉนัตอ้งดูแลภารกิจของพระบิดาของฉนั” 
โยเซฟและมาเรียยนืงงอยูไ่ม่ทราบวา่จะกล่าวอยา่งไร หรือบุตรของตนหมายความวา่อะไร เขา

คอยดูวา่พระเยซูจะท าอยา่งไรต่อไป 
คร้ันแลว้พระเยซูก็เสด็จไปกบัเขาโดยดี ไม่ตอ้งใหเ้ตือนซ ้ าอีก ทั้งสามคนกลบัไปยงับา้นท่ีนาซา

เร็ธ 
พระเยซูทรงทราบวา่ สักวนัหน่ึงพระองคจ์ะตอ้งเสด็จกลบัมาท่ีพระวหิารนั้นอีก ขณะนั้นยงัไม่

ถึงเวลา พระองคย์งัตอ้งอยูใ่ตโ้อวาทของบิดาและมารดา ตอ้งเช่ือฟังพระเจา้ในเร่ืองการงานท่ีบา้น
เสียก่อนแลว้ ต่อไปจึงจะทรงรู้จกัเช่ือฟังพระเจา้ในกิจการงานของโลกอนักวา้งใหญ่ไพศาลพน้ออกไป
จากนาซาเร็ธ 

เม่ือเขาน าลูกแกะไปท่ีพระวหิารเพื่อถวายบูชาแก่พระเจา้ของชาวอิสราเอล มนัก็ยอมไปโดยดี 
พระเยซูก็ตอ้งยอมเช่ือฟังเหมือนลูกแกะของพระเจา้ 
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4. พระเยซูเสดจ็ไปสัง่สอน 

เม่ือพระเยซูมีพระชนมไ์ดส้ามสิบพรรษา ผูค้นพากนัโจษวา่มีผูท่ี้ใหญ่ยิง่มากท่ีประเทศ
ปาเลสไตน ์

เขาเล่ากนัวา่ “ชายผูน้ี้ใหญ่ยิง่นกั ชะรอยท่านจะเป็นพระเมสิยาห์” 
แต่ผูท่ี้เขาพูดถึงกนันั้นหาใช่เป็นองคพ์ระเยซูไม่ แต่เป็นญาติของพระองคคื์อ ยอห์น 
ยอห์นเป็นนกัเทศน์ ไม่กลวัไม่เกรงใครเลย แต่ทุก ๆ คนกลบัเกรงท่าน ยอห์นเป็นคนแขง็แกร่ง 

สวมเส้ือชั้นในท าดว้ยหนงั ส่วนเส้ือชั้นนอกท าดว้ยขนอูฐ กินตัก๊แตนและน ้าผึ้งเป็นอาหาร 
ยอห์นเทศนาสั่งสอนท่ีริมฝ่ังแม่น ้าจอร์แดนทุก ๆ วนั ผูค้นจากกรุงเยรูซาเล็มและในทอ้งถ่ินนั้น 

ต่างพากนัมาฟังท่าน ภูมิประเทศแถบนั้นเป็นป่ากนัดาร แต่เม่ือยอห์นเทศนาใคร ๆ ก็อยากมา ณ ท่ีนั้น 
ท่านเทศนาวา่ดงัน้ี 
“จงละทิ้งบาปของท่านเสีย และตั้งตน้ชีวติใหม่ทนัทีเพราะพระเจา้จะเสด็จมาครอบครองมนุษย ์

เราเป็นเสียงท่ีประกาศอยูใ่นป่า เราขอบอกใหท้่านทราบวา่ จงเตรียมตวัส าหรับพระเจา้” 
คร้ันหมู่ชนไดย้นิท่านเทศนาดงันั้นแลว้ก็กลวั คนเป็นอนัมากพากนักล่าววา่ “เรามีบาป” แลว้

เดินออกมาขา้งหนา้ท่ีชุมนุมยอห์นจึงพาเขาลงไปในแม่น ้า ใหรั้บศีลบพัติศมาเป็นเคร่ืองหมายวา่ เขา
ตอ้งการช าระลา้งความบาปและตั้งตน้ชีวติใหม่ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูเ้รียกท่านวา่ “ยอห์นบพัติสโต” 

แต่ถา้หากยอห์นเห็นใครไม่มีศรัทธาจริง ๆ แลว้ก็ไม่ยอมใหรับศีลบพัติศมา มีพวกฟาริสีและ 
ซาดูกายบางคนมาขอรับบพัติศมาดว้ยเหมือนกนั แต่ยอห์นเพิกเฉยเสีย ในกรุงเยรูซาเล็มบุคคลจ าพวกน้ี
เป็นคนส าคญั แต่ยอห์นเรียกเขาวา่ “งูในหญา้” ท่านเคยบอกกบัเขาวา่ 

“เราเคยเห็นงูท่ีในป่า เวลาไฟไหมพ้งหญา้มนัมกัจะด้ินรนหาทางออก น่ีแหละเราเตือนเร่ือง
ท่านละ ท่านกลวัเพราะคิดวา่จะเกิดอะไรร้ายแรงข้ึน จึงเสแสร้งท าตวัเป็นคนดีเพื่อจะไดพ้น้โทษ ท่าน
ตอ้งแสดงให้เราเห็นวา่ท่านเปล่ียนแปลงดีข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูเ่ด๋ียวน้ี แลว้อยา่นึกวา่ท่านวเิศษกวา่คนอ่ืน ๆ 
เพราะเป็นชาติยวิ พระเจา้อาจจะทรงบนัดาลใหก้อ้นหินเหล่าน้ีเป็นยวิท่ีดีก็ได”้ 

น่ีแหละยอห์นพดูกบัคนส าคญัยิง่ของกรุงเยรูซาเล็ม เช่นน้ีจึงท าใหผู้ค้นพากนัเขา้ใจวา่ ท่านเป็น
พระเมสิยาห์ นอกจากพระเมสิยาห์แลว้ ใครล่ะท่ีจะกลา้พดูดงัน้ีกบัพวกฟาริสีและซาดูกาย 

แต่ก็ยงัมีคนอ่ืน ๆ อีกท่ีไม่เช่ือ และกล่าววา่ “ไม่ใช่ ๆ ท่านผูน้ี้จะเป็นพระเมสิยาห์ไม่ได”้ เพราะ
เขานึกวา่เม่ือพระเมสิยาห์มา ท่านจะขบัไล่ชาวโรมนัออกนอกประเทศ และยงัมีผูอ้อกความเห็นต่อไป
อีกวา่ ในการท่ีจะก าจดัชาวโรมนัไดต้อ้งใชก้ าลงัทหาร ขณะนั้นมีชนหมู่หน่ึงคบคิดกนัฆ่าคนโรมนั บาง
คนพกกริชติดตวัไปเป็นอาวุธไวเ้สมอ สบโอกาสเหมาะเม่ือใดก็แทงชาวโรมนัเม่ือนั้น 
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เขาพดูกนัวา่ การเทศนาสั่งสอนเช่นน้ี ไม่ใช่วธีิก าจดัพวกโรมนั ตอ้งฆ่ามนัให้ตายใหห้มด 
ยอห์นไม่เคยพดูวา่ท่านเป็นพระเมสิยาห์ ท่านเคยบอกประชาชนวา่ “ท่านท่ีมาภายหลงัเราเป็น

ใหญ่กวา่เรา เราไม่สมควรจะแกส้ายรัดฉลองพระบาทพระองคท์่าน เราจะไปเปรียบท่านมิไดเ้ลย เรา
ก าลงัจดัแจงเตรียมทางไวส้ าหรับพระเมสิยาห์” 

วนัหน่ึงมีคนหมู่ใหญ่จะประชุมท่ีริมฝ่ังแม่น ้าจอร์แดน และยอห์นใหบ้พัติศมาเช่นเคย ต่างคน
ต่างรีบลงมาในน ้าทีละคน ๆ ถึงกระนั้นก็กินเวลาหลายชัว่โมงแลว้ พอยอห์นใหบ้พัติศมาชายผูห้น่ึง
เสร็จแลว้ช่วยใหข้ึ้นตล่ิง ก็มีอีกคนหน่ึงเดินลงมายอห์นมองดูวา่เป็นใคร พอเห็นพระพกัตร์พระเยซู
ชาวนาซาเร็ธยอห์นกระซิบทูลวา่ 

“พระเจา้ขา้ ขา้พระองคจ์ะใหบ้พัติศมาพระองคท์่านหาไดไ้ม่ ขอไดโ้ปรดใหบ้พัติศมาแก่ขา้
พระองคแ์ทนเถอะ” 

ก่อนท่ีใครจะสังเกตเห็นวา่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดผดิปกติ พระเยซูก็เสด็จลงไปท่ีริมแม่น ้าแลว้ 
“อยา่พดูอะไรต่อไปอีกเลยยอห์น” พระองครั์บสั่งตอบเบา ๆ “ถือเสียวา่เราเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ 

เถอะ เราตอ้งรับบพัติศมาดว้ยกนั เพื่อเขา้ในชีวิตใหม่” 
พระเยซูเสด็จลงไปในน ้า ยอห์นก็ใหบ้พัติศมาพระองค ์แลว้พระองคเ์สด็จข้ึนตล่ิงหายไปในหมู่

ประชาชน ชายอีกคนหน่ึงเดินลงมา ยอห์นมองตามพระเยซูเสด็จลบัตาไป ส่วนผูค้นในวนันั้นก็คงนึกวา่
ชายผูน้ั้นไดม้าช าระบาปของตนดว้ยเหมือนกนั 

แต่ยอห์นกล่าววา่ “ขณะท่ีเราใหบ้พัติศมาท่านนั้น เราไดเ้ห็นพระวญิญาณลงมาจากฟ้าเหมือน
นกพิราบ สถิตอยูบ่นท่าน พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ เราไม่เป็นอะไรเลยแต่ส่วนพระองคไ์ดเ้ป็น
ทั้งพระเมสิยาห์ และเป็นพระเมษโปดกของพระเจา้” 

แลว้อีกคนหน่ึงก็ลงมาริมฝ่ังมาหายอห์น ยอห์นส่ายตาดูพระเยซูในหมู่ชนนั้น แต่มองไม่เห็น
แลว้ 

พระเยซูเสด็จไปเพื่อประทบัตามล าพงั ตามรับสั่งของพระเจา้ พระองคเ์สด็จไปท่ีเปล่าเปล่ียว
ทุรกนัดาร ซ่ึงมีแต่สัตวป่์าอาศยัอยู ่

พระองคท์รงร าพึงวา่ “เราเป็นพระเมสิยาห์ เราตอ้งช่วยคนของเรา จะตั้งตน้ช่วยเขาไดอ้ยา่งไร” 
ในป่านั้นจะหาอาหารรับประทานไม่ไดเ้ลย พระเยซูทรงอยากอาหาร เม่ือทอดพระเนตรดูรอบ 

ๆ พระองค ์ ทรงเห็นกอ้นหินรูปร่างคลา้ยกอ้นขนมปัง ทรงรู้สึกวา่มีเสียงกระซิบในพระองค ์ ซ่ึงหาใช่
เสียงของพระองคไ์ม่ เสียงนั้นกล่าววา่ 
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“ถา้ท่านเป็นพระเมสิยาห์แลว้ ท่านไม่ควรหิว ถา้ท่านเป็นพระเมสิยาห์จริงแลว้ จงสั่งกอ้นหิน
เหล่าน้ีสักค าเดียวก็จะกลายเป็นขนมปัง แลว้ท่านจะเสวยไดอ้ยา่งเหลือเฟือ และนอกจากนั้น ท่านยงั
น าไปแจกจ่ายใหบ้รรดาคนยากจนท่ีอดอยากซ่ึงก าลงัรอท่านใหช่้วยเขา” 

ในป่าเงียบสงดั เสียงนั้นจึงกลบัมาอีก 
“แต่บางทีท่านอาจจะไม่กลา้ลองกระมงั สมมุติท่านสั่งกอ้นหินวา่ จงกลายเป็นอาหาร แต่คร้ัน

แลว้มนัก็เปล่ียนไม่ได ้เช่นน้ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่ท่านไม่ใช่พระเมสิยาห์ จริงไหม” 
พระเยซูทรงสั่นพระเศียร เพื่อสลดัความคิดน้ี พระธรรมขอ้หน่ึงผดุข้ึนในความทรงจ าดงัน้ี 

“มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหามิได ้ แต่บ ารุงดว้ยพระวจนะทุกค าซ่ึงออกมาจากโอษฐ์ของ
พระเจา้” การใชก้อ้นหินเล่นกลน้ีไม่เป็นการบงัควร จริงอยูก่ารท าหินให้เป็นอาหาร มิใช่วา่จะเป็นบาป
ร้ายแรงอยา่งไร แต่อาหารหาใช่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในโลกน้ีไม่ มนุษยเ์ราคิดวา่การกินส าคญัมาก แต่ยงัมีส่ิง
อ่ืน ๆ อีกท่ีใหญ่ยิง่ในชีวิต หรือเขาคงคิดอยากใหพ้ระเมสิยาห์ช่วยใหบ้า้นเมืองเจริญแต่วา่น่ีคงจะไม่ช่วย
ใหบ้า้นเมืองเจริญแต่วา่น่ีคงจะไม่ช่วยเขามากเท่าท่ีเขาคิด พระองคจ์ะไม่เป็นพระเมสิยาห์เช่นนั้น 

แต่ทางไหนเล่าท่ีดีท่ีสุดอนัจะพิสูจน์วา่ พระองคเ์ป็นพระเมสิยาห์ เสียงทดลองภายในกล่าว
ต่อไปอีก 

“บางทีวธีิดีท่ีสุดก็คือ ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ปีนข้ึนไปบนหอคอยพระวิหารแลว้โจนลงมา ใคร ๆ 
ก็พดูวา่กนัวา่พระเมสิยาห์จะเสด็จมาทนัทีทนัใดจากสวรรค ์วธีิน้ีก็แสดงใหเ้ห็นวา่เสด็จมาทนัทีทนัใดได้
เหมือนกนั แลว้ก็คงไม่มีอะไรร้ายเกิดแก่ท่านเพราะมีค าเขียนไวว้า่ “พระเจา้จะรับสั่งแก่เหล่าทูตของ
พระองคใ์ห้ระวงัรักษาท่าน ทูตจะรับประคองท่านไวมิ้ใหท้่านเป็นอนัตรายอนัใดเลย จงท าใหค้นทั้ง
เมืองต่ืนเตน้โดยโจนลงมาจากหลงัคาเถอะ แลว้ไม่วา่ใครจะบูชาพระองคท์นัที” 

คราวน้ีพระเยซูก็ทรงสลดัทิ้งความคิดน้ีเสียอีก ทรงนึกถึงพระธรรมขอ้ท่ีกล่าววา่ 
“อยา่ทดลองพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน” เราจะเอาพระเจา้มาเป็นเคร่ืองทดลองดูวา่ 

พระองคจ์ะรักษาเรามิให้เป็นอนัตรายนั้นไม่ได ้ และการท่ีเราจะท าใหค้นทั้งกรุงเยรูซาเล็มแตกต่ืนก็ไม่
ท าใหเ้ราเป็นพระเมสิยาห์ข้ึนได ้จริงอยูใ่คร ๆ คิดวา่ควรเป็นเช่นนั้น แต่น้ีไม่ใช่ทางท่ีเหมาะและสมควร
เลย ตอ้งมีหนทางอ่ืนอีก” 

เสียงนั้นกลบักล่าวอีกวา่ 
“มีอยา่งอ่ืนท่ีท่านจะท าได ้ส่ิงท่ีโลกตอ้งการคือกษตัริยเ์ช่นท่านน่ีแหละ ใคร ๆ เขาก็วา่พระ 

เมสิยาห์จะเป็นผูค้รอบครองโลกเป็นผูใ้หญ่ยิง่และประเสริฐ อยา่ท าใหเ้ขาผิดหวงั ท่านก็เป็นผูใ้หญ่ยิง่อยู่
แลว้ เลือกเอาสิวา่จะเป็นอะไรแม่ทพัหรือจะครองเมือง หรือจะเป็นกษตัริย”์ 

พระเยซูทรงคิดวา่ “มารก าลงัทดลองแลว้ น่ีแหละเป็นเสียงมารร้ายพดูละ” แลว้จึงตรัสตอบวา่ 
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“อา้ยซาตาน จงไปเสียใหพ้น้ เพราะพระคมัภีร์มีเขียนไวว้า่ จงกราบนมสัการพระองคผ์ูเ้ป็นพระ
เจา้ของท่าน และปรนนิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว” 

เสียงนั้นเลยหยดุ พระองคท์รงสงบพระทยั ไม่มีอะไรท่ีใหญ่ยิง่ซ่ึงจะตอ้งทรงกระท าทนัที 
พระองคเ์ป็นพระเมสิยาห์แต่ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าใหป้ระเทศชาติมัง่คัง่ ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งกระโจนจาก
พระวหิาร หรือไปบงัคบับญัชากองทพัหรือเป็นกษตัริยค์รองอาณาจกัร 

มีส่ิงเดียวท่ีจะตอ้งทรงกระท า แต่ทรงบอกใหใ้ครทราบไม่ได ้ จะตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลบัไป
ก่อน แต่สักวนัหน่ึงใคร ๆ ก็คงเห็นวา่ทรงกระท าอะไร สักวนัหน่ึงก็คงเขา้ใจกนัเอง 

บดัน้ีถึงเวลาท่ีจะเสด็จกลบัแลว้ พระองคป์ระทบัท่ีในป่าถึงส่ีสิบวนั นบัวา่เป็นเวลานาน
พอสมควร พอทรงหาทางกลบัสู่โลกภายนอกไดแ้ลว้ก็เสด็จต่อไปยงัแควน้กาลิลี 

เม่ือพระเยซูถึงบา้นท่ีกาลิลีแลว้ ก็ทรงเทศนาสั่งสอนในท่ีชุมนุมชน แรก ๆ ทรงกล่าวคลา้ยค า
สอนของยอห์นบพัติศโต  

“จงทิ้งบาปของท่าน และตั้งตน้ชีวติใหม่ เพราะพระเจา้เสด็จมาครองท่านแลว้” 
แต่ประชาชนท่ีมาฟังพระองคน์ั้นไม่มากเท่ากบัพวกท่ีไปฟังยอห์น ณ ลุ่มน ้าจอร์แดน 
พระเยซูใคร่จะมีผูติ้ดตามพระองคอ์ยูต่ลอดมา เพื่อเรียนรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะทรงสอนเขา 

ยอห์นบพัติสโตก็มีผูติ้ดตามเรียกวา่สาวก พระเยซู จึงทรงตั้งตน้หาสาวกของพระองค ์
เชา้วนัหน่ึงเสด็จมาท่ีริมฝ่ังทะเลกาลิลี พอกลบัเขา้เมืองก็ไดส้าวกถึงส่ีคน สองคนเป็นพี่นอ้งกนั

ช่ือซีโมน และอนัดเรอา อนัดเรอาเคยรู้จกัพระเยซูมาก่อนแลว้ เพราะเคยเป็นศิษยข์องยอห์นบพัติสโต 
ยอห์นเคยช้ีใหดู้พระเยซู แลว้บอกวา่ “ท่านเป็นพระเมษโปดกของพระเจา้” อนัดเรอาเคยเล่าใหซี้โมนฟัง
หมดแลว้ อนัดเรอาและซีโมนเป็นชาวประมงเม่ือพระเยซูทรงด าเนินมาท่ีชายหาดทะเลกาลิลีนั้น ทรง
พบเขาก าลงัตีอวนอยู ่จึงรับสั่งวา่ “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านใหเ้ป็นผูห้าคนดงัหาปลา” 

การจบัปลานบัวา่มีรายไดดี้ แต่ซีโมนและอนัดเรอาก็พร้อมท่ีติดตามท่านผูซ่ึ้งยอห์นขนานนาม
วา่ “พระเมษโปดกของพระเจา้” เขาตามเสด็จพระเยซูมาทนัที 

เดินไปตามชายหาดอีกสักหน่อย ก็มีสองพี่นอ้งอีกคู่หน่ึง คนหน่ึงคนเป็นศิษยย์อห์นบพัติศมา
เหมือนกนัช่ือวา่ ยากอบและยอห์น ทั้งสองน้ีอยูก่บับิดาเช่ือเซเบดายครอบครัวน้ีจบัปลาจนร ่ ารวย 
สามารถจา้งลูกจา้งช่วยท างานไดแ้ต่เม่ือพระเยซูเรียกเขาก็ปล่อยใหบิ้ดา และลูกจา้งท างานกนัต่อไปแลว้
ตามพระองคม์าทนัที 

ในขั้นตน้ก็มีเพียงส่ีคน แลว้ภายหลงัพระองคไ์ดม้าอีกแปดคน แต่ไม่มีใครในพวกน้ีท่ีนบัวา่เด่น
กวา่เพือ่น นอกจากมีคนหน่ึงท่ีผูค้นเขาติเตียนวา่เลวทรามนกั นัน่คือเลว ีหรือมีช่ืออีกวา่ มทัธิว เดิมทีเลวี
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เป็นคนเก็บภาษี ไม่วา่ใครทั้งนั้นเกลียดคนเก็บภาษี ถือกนัเสียวา่เป็นไพร่ชั้นต ่า ไม่มีคนชั้นไหนจะเลว
ไปกวา่พวกน้ีอีก 

พวกเก็บภาษีน้ีท างานใหรั้ฐบาลโรมนั ทั้ง ๆ ท่ีไม่ใช่คนโรมนัแต่เป็นชาวยวิ ฉะนั้นใคร ๆ จึงดู
ถูกวา่เป็นไส้ศึก เพราะเก็บภาษีไปส่งใหแ้ก่พวกโรมนั แต่ในขณะเดียวกนัเขาก็เก็บเขา้กระเป๋าร ่ ารวยไป
ดว้ย 

เลวมีีหนา้ท่ีเก็บภาษีคนเดินทาง ถา้เก็บไดม้ากกวา่ท่ีรัฐบาลกะไวก้็เก็บเป็นของตนเสีย เลวมีาฟัง
พระเยซูเทศนาสั่งสอนไดย้นิตอนท่ีพระองครั์บสั่งวา่ ใหส้ลดัทิ้งบาปของตนเสียและตั้งตน้ชีวิตใหม่ 
คร้ันพระเยซูเสด็จมาใกลโ้ตะ๊ท างานของเขา เพียงรับสั่งวา่ จงตามเรามา เลวกี็ตามพระองคไ์ปทนัที 
เช่นเดียวกบัชาวประมงทั้งส่ีผูห้ากินอยา่งสัตยซ่ื์อเท่ียงธรรม เลวทิี้งหนา้ท่ีเก็บภาษี ทั้งทรัพยส์มบติั มา
เป็นสาวกคนหน่ึงเหมือนกบัสิบเอด็คนนั้น โดยท่ีไม่มีใครในหมู่สาวกรังเกียจเขาเลย 

แต่พอคนอ่ืน ๆ เห็นเลวมีาอยูก่บัพระเยซูเช่นนั้น ก็พากนัติเตียน เขาหาไดส้ังเกตไม่วา่เลวเีลิก
เก็บภาษีแลว้ จริงอยูเ่ขาเป็นคนเลวทรามมาคร้ังหน่ึง แต่พระเยซูทรงเปิดโอกาสใหเ้ขากลบัตวัใหม่ 

คนเก็บภาษีอ่ืน ๆ และคนท่ีใคร ๆ ดูถูกดูหม่ินวา่ ชัว่ชา้เลวทรามมารับประทานอาหารกบัพระ
เยซู และสาวกของพระองคพ์วกฟาริสีเห็นนั้นก็โกรธเคืองนกั วนัหน่ึงในขณะท่ีเล้ียงอาหารกนัอยู ่เขามา
หาพวกสาวกแสดงความไม่พอใจท่ีพระเยซูทรงคบคนพวกนั้นแลว้ต่อวา่ วา่ “เหตุไฉนอาจารยข์องท่าน
จึงกินและด่ืมดว้ยกนักบัคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า” 

พระเยซูทรงไดย้นิจึงสั่งตอบวา่ “คนปกติไม่ตอ้งการหมอ แต่คนเจบ็ตอ้งการหมอ เรามิไดม้า
เพื่อจะเรียกคนชอบธรรมเช่นพวกท่าน แต่มาเรียกคนบาปใหก้ลบัใจเสียใหม่” 

แต่พวกฟาริสียงัคงอยากโตเ้ถียงต่อไป เขากล่าววา่ “ดูยอห์นบพัติสโตซิ ท่านเป็นคนชอบธรรม 
ศิษยข์องท่านก็เคร่งครัดถือศีลอดอาหาร แต่สาวกของท่านกินเล้ียงกนัเสมอ” 

พระเยซูตรัสตอบวา่ “เพราะเหตุใดเล่าเขาจึงไม่ควรกินเล้ียงและสนุกสนานร่งเริง น่ีเขาเป็น
เหมือนเพื่อนเจา้บ่าว ชายใดท่ีจะเขา้พิธีแต่งงาน เพื่อน ๆ มกัจะมีการเล้ียงให ้ขณะท่ีเจา้บ่าวอยูด่ว้ยเพื่อน 
ๆ ก็สนุกร่าเริง ในท านองเดียวกนัสาวกของเรามีความปิติยินดีเพราะเราอยูก่บัเขา” 

พระเยซูทรงหมายความวา่ พวกสาวกมีความยนิดีเพราะพระองคเ์ป็นพระเมสิยาห์ ไม่มีใคร
ทราบวา่พระองคห์มายความวา่อะไร พวกฟาริสีจะนบัถือพระองคม์าก ถา้ทรงคบคนชั้นดีกวา่น้ี เพียงแค่
ชาวประมงก็ไม่เป็นไร แต่พวกเก็บภาษีและคนบาปเลวทรามเหล่าน้ีใชไ้ม่ได ้ ถา้พระเยซูจะเป็นเหมือน
ยอห์นบพัติสโตก็จะดี 

เขาไม่เคยคิดเลยวา่ พระเยซูจะเป็นพระเมสิยาห์ เม่ือเห็นพวกท่ีมาหอ้มลอ้มพระองคเ์ป็นคน
ชนิดใด เขาก็สงสัยอยูเ่หมือนกนัวา่ พระองคเ์ป็นคนดีหรือไม่ 
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5. เวลางานชุก 

ถึงแมพ้วกฟาริสีจะไม่ชอบพระเยซู แต่ก็ไม่ปฏิเสธวา่พระองคท์รงเทศนาสั่งสอนดี ชุมนุมชน
ท่ีมาฟังเทศน์ก็ทวข้ึีนทุกทีพระองคม์กัจะทรงยนืท่ีเชิงเขา แลว้ประชาชนก็จะจบักลุ่มกนั 

พอไดฟั้งเทศน์แลว้ เขามกัจะประหลาดใจ เพราะไม่ทรงเทศน์ตามท่ีเขานึกวา่จะไดฟั้ง พระองค์
มกัจะทรงกล่าวตรงกนัขา้มกบัท่ีเขาอยากใหก้ล่าว 

พระเยซูไม่ทรงเห็นดว้ยในการท่ีบุคคลผูใ้ดจะยกยอ่งตนเอง ทรงช้ีใหเ้ขาเห็นความผิดของตน 
และทรงกล่าววา่ การท่ีจะเป็นคนดีนั้นมิใช่ของง่ายอยา่งท่ีคิดกนั พระองคมิ์ไดพ้ยายามเทศนาสั่งสอน
เพื่อใหป้ระชาชนนิยมพระองค ์ เพราะมิไดท้รงคิดถึงพระองคเ์อง แต่มุ่งหวงัท่ีจะบอกกล่าวใหม้นุษย์
ทราบวา่พระเจา้ตรัสแก่เขาเร่ืองอะไรบา้ง จึงเทศนาอยา่งแจ่มแจง้ถึงเร่ืองท่ีเขาควรทราบและควรกระท า 

พระเยซูทรงทราบวา่ผูฟั้งเหล่านั้นเกลียดคนอ่ืน ๆ ง่ายกวา่รัก วนัหน่ึงทรงยนืท่ีเชิงเขาและตรัส
วา่ 

“ท่านทั้งหลายไดย้นิค าซ่ึงกล่าวไวว้า่ “จงรักคนสนิทและเกลียดชงัศตัรู” ฝ่ายเราบอกแก่ท่านวา่ 
จงรักศตัรู และอวยพรแก่ผูท่ี้แช่งด่าท่าน จงท าคุณแก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน และจงอวยพรใหแ้ก่ผูท่ี้
ประทุษร้ายเค่ียวเข็ญท่าน เพราะพระเจา้ทรงกระท าอยา่งนั้นเหมือนกนั พระองคท์รงบนัดาลใหด้วง
อาทิตยข้ึ์นส่องสวา่งแก่คนดีและคนชัว่ และใหฝ้นตกแก่คนทัว่ไปไม่เลือกหนา้ 

“ถา้ท่านรักแต่ผูท่ี้รักท่านเท่านั้น ท่านจะไดป้ระโยชน์อะไร ทุกคนก็กระท าดงันั้นเหมือนกนั จง
เอาอยา่งพระเจา้พระองคท์รงเมตตา และท่านตอ้งเป็นผูก้อรปดว้ยความเมตตาเหมือนกนั จงยกโทษแก่ผู ้
ท่ีกระท าความผดิต่อท่าน หาไม่แลว้พระเจา้ก็จะไม่อภยัความผดิของท่านเหมือนกนั” 

ประชาชนทั้งมวลพากนัเขา้ใจวา่ การเกลียดชงัชาวโรมนันั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งแลว้ ใครบา้งไม่
เกลียดทหารโรมนัท่ีลว้นแต่หยาบคาย เดินมาตามถนนก็บงัคบัคนยวิใหแ้บกของให ้แต่พระเยซูตรัสวา่ 

“ถา้หากทหารโรมนัเขาใหท้่านแบกของไปใหเ้ขาหน่ึงกิโลเมตร จงแบกต่อไปอีกกิโลเมตรหน่ึง 
เพื่อแสดงวา่ท่านรักเขา” 

นอกจากน้ี พระเยซูทรงทราบวา่ผูฟั้งส่วนมากมกัมีกงัวลในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ อาหารและเส้ือผา้ 
จะติเตียนเขาในเร่ืองน้ีไม่ไดเ้พราะต่างยากจนดว้ยกนัทั้งนั้น หาใส่ปากใส่ทอ้งม้ือหน่ึง ๆ ไม่ค่อยจะพอ 

พระเยซูเองอตัคดัขดัสน พวกสาวกฝืดเคืองเช่นเดียวกนั การติดตามพระองคมิ์ไดท้  าใหเ้ขามัง่มี
ข้ึนเลย พระองคท์รงสอนสาวกของพระองคด์งัน้ี 

“บุคคลผูใ้ด ไม่มีอะไรท่ีจะเรียกวา่เป็นของตนเสียเลยก็เป็นสุข” 
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สาวกน่ิงฟังอยา่งเอาใจใส่ “เป็นสุข” ส าหรับเขาหมายความวา่มีโชคลาภ ทรัพยส์มบติั ฉะนั้นไม่
มีอะไรเลยจะนบัวา่ดีอยา่งไร พระเยซูรับสั่งต่อไป 

“บุคคลผูใ้ด ไม่มีอะไรก็เป็นสุข เพราะแผน่ดินสวรรคเ์ป็นของเขาแลว้” 
“บุคคลผูใ้ด หิวกระหายก็เป็นสุข เพราะเขาจะไดอ่ิ้มบริบูรณ์” 
“บุคคลผูใ้ดโศกเศร้าก็เป็นสุข เพราะสักวนัหน่ึงเขาจะไดรั้บความปิติยนิดี” 
“เม่ือเขาเกลียดชงัท่าน และไม่อยากคบคา้สมาคมดว้ยเพราะท่านเป็นสาวกของเรา ท่านก็เป็น

สุข จงช่ืนชมยนิดีเป็นอยา่งยิ่งเม่ือเหตุการณ์เช่นน้ีบงัเกิดแก่ท่าน เพราะเขาไดข้่มเหงบรรดาผูรั้บใชข้อง
พระเจา้ผูอ้ยูก่่อนท่านเหมือนกนั พระเจา้จะประทานบ าเหน็จให้แก่ท่าน ในการท่ีท่านตอ้งทนความ
ยากล าบากเพราะเรา” 

ต่างคนต่างเงียบ พระเยซูทอดพระเนตรชุมนุมชนแลว้ตรัสต่อไป 
“วบิติัแก่เจา้ทั้งหลายท่ีมัง่มี” 
คราวน้ีสาวกตกตลึงอีก คนมัง่มีคงไม่ชอบใหพ้ระองคต์รัสเช่นนั้น พวกสาวกยากจนก็จริง แต่

ประหลาดใจวา่ ความมัง่คัง่นั้นผดิร้ายท่ีไหน 
พระเยซูทรงรู้จกัผูมี้ทรัพยค์นหน่ึง นุ่งห่มผา้สีม่วงและรับประทานอาหารอยา่งดีท่ีสุด นอกบา้น

เศรษฐีนั้นมียาจกมานัง่ขอทานอยูต่ลอดวนั เน้ือตวัเน่าเป่ือยเป็นแผล เขารู้สึกหิวมาก ถา้ไดกิ้นแมแ้ต่เศษ
อาหารท่ีหล่นจากโตะ๊เศรษฐีก็จะท าใหเ้ขายนิดียิง่ แต่สุนขัเท่านั้นท่ีมาเป็นเพื่อนกบัคนขอทานผูน้ี้ช่วย
เลียแผลให ้

พระเยซูทรงเปล่งเสียงดงัวา่ 
“วบิติัแก่เจา้ทั้งหลายท่ีมัง่มี เพราะวา่เจา้ไดรั้บความสุขของเจา้แลว้ วบิติัแก่เจา้ทั้งหลายท่ีอ่ิม

หน าเด๋ียวน้ี เพราะเจา้จะพิลาปร้องไห ้ วบิติัแก่เจา้ทั้งหลายเม่ือคนเขายอเจา้วา่ดี ถา้หากเจา้ไม่ซ่ือสัตยต่์อ
พระเจา้ก็ท  าตนเป็นท่ีนิยมแก่มหาชนไดง่้าย ทั้งน้ีเคยมีตวัอยา่งมาแลว้” 

พระเยซูทรงทราบวา่ ประชาชนสนใจแต่ในเร่ืองทรัพยสิ์นเงินทอง เขาอยากใหพ้ระเมสิยาห์
เสด็จมา เพื่อจะบนัดาลใหเ้ป็นคนมัง่มีทั้งหมด ฉะนั้นพระเยซูจึงทรงสอนให้เขาเห็นวา่ไดคิ้ดผดิอยา่งไร 

“อยา่กระวนกระวายวา่ จะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรด่ืม พวกโรมนัก็นึกถึงแต่เร่ืองน้ีเท่านั้น 
ชีวติส าคญัยิง่กวา่อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม” 

พระองคท์รงหยดุอยูค่รู่หน่ึง วนันั้นอากาศค่อนขา้งร้อนฝงูนกบินวอ่นอยูเ่บ้ืองบนส่งเสียงร้อง
เจ้ือยแจว้ บนเนินเขามีดอกไมสี้ต่าง ๆ แซมกนักอหญา้เป็นหยอ่ม ๆ พระเยซูทรงตรัสต่อไป 

“จงดูฝงูนกในอากาศ มนัมิไดห้วา่น มิไดเ้ก่ียว มิไดส้ะสมไวใ้นยุง้ฉาง แต่พระบิดาของท่าน
ทั้งหลายผูอ้ยูใ่นสวรรคท์รงเล้ียงนกไว ้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐยิง่กวา่ฝงูนกอีกหรือจงดูดอกไมทุ้่งนา
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มนังอกงามข้ึนอยา่งไร มนัไม่ตอ้งท าเส้ือผา้ส าหรับตน แต่กษตัริยช์ะโลโมเม่ือบริบูรณ์ดว้ยสง่าราศี ก็
มิไดท้รงเคร่ืองงามเท่าดอกไมน้ี้ดอกหน่ึง ท่านผูท่ี้มีความเช่ือนอ้ยจงคิด ถา้พระเจา้ทรงตกแต่งดอกไมท่ี้
ทุ่งนา ซ่ึงเป็นอยูเ่ฉพาะวนัน้ีและพรุ่งน้ีก็สูญเสียไป พระองคจ์ะไม่ประทานเคร่ืองนุ่งห่มใหท้่านหรือ จง
แสวงแผน่ดินของพระเจา้ก่อนแลว้ท่านจะไดจ้ะไดอ้าหารและเคร่ืองนุ่งห่มตามท่ีท่านตอ้งการ อยา่
กระวนกระวายถึงพรุ่งน้ี เพราะพรุ่งน้ีคงมีความกระวนกระวายส าหรับพรุ่งน้ีเอง จงคิดดูวา่น้ีท่านควรจะ
มีความเป็นอยูอ่ยา่งไร” 

พระเยซูยงัทรงเห็นความอ่อนแอของเขาอีกอยา่งหน่ึง เช่นในพวกฟาริสีเป็นตน้ เขาชอบ
อวดอา้งความดีท่ีเขาไดท้  าจึงทรงสอนเขาดงัน้ี 

“เม่ือท่านท าทาน อยา่เป่าแตรเหมือนท่ีเขากระท ากนัเขาประสงค ์ จะใหทุ้ก ๆ คนสรรเสริญวา่
เป็นคนใจบุญ ถา้ท่านจะให้อะไรใคร จงใหเ้งียบ ๆ พระเจา้ทรงทราบวา่ท่านท าอะไรและนัน่พอแลว้” 

“ในการอธิษฐานก็เหมือนกนั อยา่ยนือธิษฐานตามมุมถนนเพื่อใหใ้คร ๆ เห็น มีหลายคนท่ี
กระท าดงัน้ี เม่ือท่านอธิษฐานจงเขา้ไปในห้องของตน ปิดประตูแลว้จงอธิษฐานพระเจา้จะทรงฟังท่าน 
พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ีจะทรงฟัง” 

พระเยซูทรงมีผูติ้ดสอยหอ้ยตาม บางคนเรียกพระองคว์า่ “พระอาจารย”์ และ “พระองคเ์จา้ขา้” 
แต่พระเยซูไดท้รงคิดวา่ เขามีใจจริงต่อพระองค ์จึงตรัสถึงเร่ืองน้ีวา่ 

“ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีท่านจะเรียก “พระองคเ์จา้ขา้พระองคเ์จา้ขา้” นอกจากท่านจะกระท าส่ิง
ซ่ึงพระเจา้ทรงประสงคใ์หท้่านท า สักวนัหน่ึงท่านจะบอกเราวา่ ท่านไดก้ระท ากิจการต่าง ๆ ในนามของ
เรา แลว้เราจ าเป็นจะตอ้งบอกท่านวา่ “เราไม่รู้จกัวา่ท่านคือใคร ไปเสียใหพ้น้เถอะ” 

“ถา้ผูใ้ดไดฟั้งค าสอนของเราและประพฤติตาม เราจะเปรียบเขาเหมือนชายผูห้น่ึงท่ีสร้าง
บา้นเรือนของตนไวบ้นศิลา ถึงแมฝ้นจะตก พายจุะพดั บา้นนั้นก็คงทนอยูไ่ด ้ เพราะเขาสร้างมนัไวบ้น
ศิลา ท่านก็มัน่คงเหมือนบา้นหลงันั้น ถา้หากท่านประพฤติตามค าของเรา แต่ผูท่ี้ฟังแลว้ไม่ประพฤติตาม
ก็เปรียบเหมือนคนท่ีสร้างบา้นของตนบนทราย เม่ือฝนตกน ้าท่วม พายพุดัมา บา้นหลงันั้นก็จะพงัไป
หมดกนัเท่านั้นเอง ท่านจะไม่ถาวรเหมือนบา้นนั้น ถา้ท่านไม่พระพฤติตามค าของเรา” 

เม่ือประชาชนฟังดงันั้นก็รู้สึกอศัจรรยใ์จ ใครหนอช่างมาพดูกบัเขาเหมือนวา่ท่านเป็นพระเจา้
เสียเอง นกัเทศน์อ่ืน ๆ หาไดเ้ทศนาสั่งสอนดงัน้ีไม่ โดยมากท่านเหล่านั้นมกัจะอา้งถอ้ยค าของผูอ่ื้น 
คลา้ย ๆ กบัวา่ไม่กลา้ออกความเห็นของตนเอง 

แต่พระเยซูตรัสเองวา่ “เราบอกแก่ท่าน จงฟังเรา” 
ทุก ๆ วนัศุกร์ เม่ือพระอาทิตยต์กแลว้วนัสะบาโตก็เร่ิมตน้ และเขาไม่ท าการท างานกนัจนพระ

อาทิตยต์กในวนัรุ่งข้ึนเชา้วนัเสาร์ชาวยวิทัว่ทุกคนไปฟังเทศน์ท่ีธรรมศาลา ต่างคนต่างเขา้ไปนัง่ท่ีของ
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ตน คนส าคญันัง่ขา้งหนา้ เม่ือตั้งตน้นมสัการเขายนืข้ึนหนัหนา้ไปทางกรุงเยรูซาเล็ม และเล่าขอ้พระ
ธรรมบางขอ้เหมือน ๆ กนัแทบทุกวนัสะบาโต เขาตั้งตน้เล่าดงัน้ี “จงฟังเถอะ โออิสราเอล พระเจา้ของ
เราเป็นพระเจา้องคเ์ดียวและเจา้จงรักพระเจา้ดว้ยส้ินสุดใจของเจา้ ดว้ยส้ินสุดจิตของเจา้ และส้ินสุด
ก าลงัของเจา้” 

ต่อจากนั้นก็มีการอธิษฐาน นกัเทศน์เปิดตูห้ยบิพระธรรมจารึกบนหนงัแผน่ยาว บทไหนไม่อ่าน
ก็มว้นเอาไว ้นกัเทศห์ยบิพระธรรมออกมาสองมว้น วางบนโตะ๊จดัไว ้ส าหรับ อ่านภายหลงัเม่ืออ่านพระ
ธรรมแลว้ใครคนหน่ึงในท่ีประชุมจะข้ึนไปขา้งหนา้อธิษบายความหมายก็ได ้

พระเยซูเสด็จไปธรรมศาลาเช่นเดียวกบั ชาวยวิทั้งหลายเชา้วนัเสาร์วนัหน่ึง พระองคเ์สด็จไปท่ี
เมืองคาฟารนาอูม พร้อมกบัเหล่าสาวก และเสด็จนมสัการท่ีธรรมศาลาเช่นเคย คร้ันถึงเวลาอธิบายขอ้
พระธรรม พระเยซูเสด็จไปขา้งหนา้ พระองคม์กัจะท าใหป้ระชาชนประหลาดใจ และในวนันั้นมีส่ิงท่ี
ประหลาดยิง่เกิดข้ึน 

เบ้ืองหลงัศาลามีชายผูห้น่ึงตะโกนเสียงดงั ก่อให้เกิดความเกรียวกราวข้ึน ดูเหมือนจะมีอะไรชัว่
ร้ายแฝงในตวัเขาสักอยา่งหน่ึง พอเห็นพระเยซูเขา้ก็ใหนึ้กเกลียด ใคร ๆ วา่เขามีผโีสโครกประจ าตวั 
ค่อนขา้งแปลกท่ีถอ้ยค ากา้วร้าวหลุดออกจากปากชายผูน้ั้น 

“ปล่อยเราตามล าพงัเถอะ” เขาร้อง “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ เรากบัท่านมีอะไรเก่ียวขอ้งกนั ท่าน
มาท าลายเราหรือ เรารู้วา่ท่านเป็นผูใ้ด ท่านเป็นผูบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้” 

พระเยซูไม่ทรงพร่ันพรึง รับสั่งกบัส่ิงชัว่ร้ายท่ีสิงในชายผูน้ั้นวา่ “จงน่ิงเสีย และออกมาจากเขา
เถิด” 

ชายผูน้ั้นร้องเสียงแหลมแลว้เงียบลง เขามองดูรอบ ๆ แลว้นึกไม่ออกวา่ตนอยูท่ี่ไหน เขากลบั
เป็นคนปกติตามเดิม 

ผูค้นพากนัประหลาดใจในส่ิงท่ีเขาไดย้นิและไดเ้ห็น ตอนเดินกลบับา้นเขาต่างก็ถามกนัวา่ 
“น่ีเทศน์อะไรกนัอยา่งน้ี ท่ีท าใหค้นบา้กลบัเป็นคนดีได”้ 
ก่อนตะวนัจะตกดินในวนันั้น ข่าวท่ีพระเยซูทรงกระท าก็กระจายไปทัว่เมือง 
ภายหลงันมสัการแลว้ พระเยซูเสด็จไปยงับา้นของซีโมนทรงพบความยากล าบากอีกอยา่งหน่ึง

รอท่านพระองคอ์ยู ่ แม่ยายของซีโมนนอนป่วยอยู ่ พระเยซูเสด็จไปจบัมือพยงุเขาลุกข้ึนทนัใดนั้นไขก้็
หาย และเขาสามารถหุงหาอาหารได ้

พระเยซูทรงพกัผอ่นตลอดบ่ายวนันั้น แต่เม่ือตะวนัตกดิน พระองคต์อ้งเสด็จไปท างานต่อไป 
ชาวเมืองไดย้นิเร่ืองพระเยซูทรงรักษาคนวกิลจริต และคนป่วยใหห้าย ตลอดวนัสะบาโตเขาจ าตอ้งอยู่
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บา้นเงียบ ๆ แต่เม่ือตะวนัตกดินแลว้ก็หมดวนัสะบาโต จะไปท าอะไรต่อไปไดท้ั้งส้ิน ดูเหมือนคนทั้ง
เมืองอยากกระท าส่ิงเดียวเท่านั้น คือไปเฝ้าพระเยซู 

คนป่วยคนเจบ็มาคอยกนักลุ่มใหญ่หนา้ประตูบา้น และคนท่ีมาคอยดูก็มี พระเยซูเสด็จออกมา
รักษาคนป่วย ตกกลางคืนยงัมีคนมาขอใหพ้ระองคถู์กตอ้งรักษาโรคใหห้าย ชัว่โมงแลว้ชัว่โมงเล่าตอ้ง
รักษาโรคจนกระทัง่ดึกด่ืน พระองคก์ระท างานหนกัในวนัสะบาโต แต่บรรทมต่ืนเชา้มืดก่อนตะวนัข้ึน
แลว้เสด็จไปตามล าพงัเพื่อพกัผอ่น ส่ิงท่ีตอ้งพระประสงคม์ากท่ีสุดคือการอธิษฐาน พระองคต์อ้งอยูต่าม
ล าพงักบัพระบิดาสักครู่หน่ึง ยงัมีคนอีกเป็นจ านวนมากท่ีตอ้งทรงสั่งสอนและพวกท่ีจงเกลียดจงชงั
พระองคก์็มีมากเหมือนกนั พระเยซูทางตอ้งการก าลงัส าหรับสารพดัอยา่ง และทรงทราบวา่การอธิษฐาน
จะช่วยใหพ้ระองคแ์ขง็แรงข้ึน 

ขณะท่ีทุกคนก าลงัหลบัสนิท ความมืดยงัปกคลุมอยูท่ ัว่พระเยซูทรงเล่ียงออกไปจากบา้น ทรง
พบท่ีเปล่ียวแห่งหน่ึงซ่ึงจะไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดรบกวนพระองค ์

แต่เม่ือซีโมนและสาวกอ่ืน ๆ ต่ืนข้ึน จะคอยให้เสด็จกลบัมาเองไม่ไดจึ้งไปตามพระองค ์ทูลให้
ทรงทราบวา่ ใคร ๆ ก าลงัหาพระองค ์

ท่ีเนินเขานั้นเงียบสงดั พระเยซูโปรดท่ีจะพ านกั ณ ท่ีนั้นตลอดวนัเพื่อทรงพกัผอ่นและอธิษฐาน 
แต่คร้ันแลว้ทรงนึกถึงผูค้นท่ีมาคอยพระองค ์ ทรงนึกถึงผูท่ี้ตอ้งการใหพ้ระองคท์รงช่วยเขา ทรงนึกถึง
สถานท่ีท่ียงัไม่ไดเ้สด็จไปเยีย่ม ยงัมีงานอีกมากมาย แต่เวลาช่างมีนอ้ยเหลือเกิน 

พระองคเ์สด็จลุกข้ึนรับสั่งวา่ 
“ใหเ้ราไปเมืองใกลเ้คียงน่ีเถอะ เราจะไดเ้ทศนาท่ีนัน่การท่ีเรามาในโลกน้ีเพื่อ จะแจง้ให้

ประชาชนทราบถึงข่าวดี ของพระเจา้” 
พระเยซูเสด็จจากท่ีเงียบสงดันั้นเขา้ไปในเมือง ผูค้นท่ีรักพระองคก์็พากนัรอคอยอยูท่ี่นัน่แลว้ 

พร้อมทั้งคนท่ีเกรงกลวัและคนท่ีออกจะเกลียดพระองคก์็มาคอยอยูเ่หมือนกนั 
พระเยซูเสด็จมาในเมือง ท่ีทั้งมิตรและศตัรูของพระองคค์อยท่าอยู ่
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6. มิตรและศตัรู 

พระเยซูทรงเห็นวา่ เป็นเวลาเหมาะแลว้ท่ีจะเสด็จมาเยีย่มเยยีนนาซาเร็ธ ก่อนจากไปหามีผูห้น่ึง
ผูใ้ดคิดวา่ พระองคส์ าคญัอยา่งใดเลย แต่แลว้ก็ทรงมีช่ือเสียง ทั้งแควน้กาลิลีต่างโจษกนัถึงพระองค ์และ
ขณะน้ีแสด็จกลบับา้นประทบัท่ามกลางมิตรสหายและครอบครัวของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง 

เชา้วนัสะบาโต พระองคเ์สด็จไป ธรรมศาลาท่ีเคยเสด็จเสมอ ผูค้นมาประชุมนมสัการกนัคบัคัง่ 
เพราะต่างก็มัน่ใจวา่พระเยซูจะทรงเทศนา พระองคไ์ม่เคยเทศนาท่ีนาซาเร็ธเลย 

เม่ือไดเ้วลาอ่านพระธรรม พระเยซูเสด็จไปขา้งหนา้รับมว้นพระธรรมจากพระ เปิดบทหน่ึงใน
หนงัสือพระธรรมอิสยาห์ ทรงอ่านดงัน้ี 

“พระวญิญาณแห่งพระเป็นเจา้ทรงอยูเ่หนือขา้พเจา้เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงเจิมตั้งขา้พเจา้ไว ้
เพื่อน าข่าวดีมายงัคนยากจนพระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดา เชลยให้
ประกาศแก่คนตาบอดวา่จะไดเ้ห็นอีก ใหป้ล่อยผูถู้กบีบบงัคบัเป็นอิสระ และใหป้ระกาศปีแห่งความ
โปรดปราน ของพระผูเ้ป็นเจา้” 

พระเยซูทรงหยดุอ่าน ส่งมว้นพระธรรมคืนใหแ้ก่พระแลว้ประทบัลงบนมา้ท่ีจดัไวส้ าหรับ
นกัเทศน์แสดงธรรมแก่ประชาชนในศาลานั้น 

ท่ีประชุมเงียบกริบ ต่างคอยฟังวา่พระเยซูจะรับสั่งวา่อยา่งไร ขอ้พระธรรมท่ีทรงอ่านนั้นน่า
ต่ืนเตน้ ท าใหเ้ขาระลึกถึงพระเมสิยาห์ สักวนัหน่ึงผูเ้ทศน์จะกล่าววา่ “ขอ้ความน้ีส าเร็จดงัค าพยากรณ์
แลว้” และนัน่หมายความวา่พระเมสิยาห์ไดเ้สด็จมาแลว้ 

พระเยซูทอดพระเนตรดูหนา้เขาเหล่านั้น ซ่ึงทรงรู้จกัแลว้เพราะเสด็จอยูท่่ามกลางเขาตั้งสามสิบ
ปี บดัน้ีเสด็จกลบัมาบอกข่าวท่ีเขาไม่เคยทราบเลย 

พระองคท์รงตั้งตน้ดงัน้ี 
“วนัน้ี ท่านทั้งหลายจะเห็นวา่พระธรรมน้ีเป็นความจริงแลว้” 
ผูฟั้งต่างรู้สึกพร่ันใจ พระธรรมนั้นเป็นจริง พระเมสิยาห์เสด็จมาจริง ๆ แลว้หรือน่ี ทรงหมายถึง

พระองคเ์องหรือวา่เป็นพระเมสิยาห์ บางคนตกตลึง บา้งก็หวัเราะ บา้งก็โกรธต่างคนต่างพดูกนั 
“พระเมสิยาห์? นัน่น่ะหรือ ก็นัน่เยซู ลูกชายช่างไมน่ี้นา” 
“ใคร ๆ ก็รู้จกัวา่เยซูเป็นใครมาจากไหน อยูถ่นนน้ีเองตั้งแต่เม่ือไรก็ไม่ทราบละ” 
“เขานึกวา่เขาเป็นใครนะ” 
พระเยซูทรงเปล่งเสียงดงัเหนือคนอ่ืน 
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“เราทราบวา่ท่านก าลงัจะวา่อะไร ท่านจะกล่าวภาษิตน้ีแก่เรา “หมอจงรักษาตวัเองเถิด” และ
ท่านก าลงัจะบอกใหเ้รากระท าบรรดากิจการต่าง ๆ ท่ีท่านไดย้นิวา่ เรากระท าในเมืองคาฟารนาอูม เรา
ไม่ประหลาดใจเลยผูรั้บใชข้องพระเจา้ไม่เคยเป็นท่ีนบัถือในเมืองของตน เร่ืองน้ีปรากฏมาแลว้แต่
โบราณ 

“อยา่คิดวา่ เราจะกระท าการอศัจรรยอ์ยา่งใดในเมืองนาซาเร็ธ ถึงไดเ้ห็นท่านก็ยงัไม่เช่ืออยู่
นัน่เอง ท าไมท่านจึงคิดวา่ท่านควรรับสิทธิพิเศษจากพระเจา้” 

ท่ีประชุมส่งเสียงไม่พอใจ เพื่อนเก่า ๆ ของพระองคลุ์กข้ึนจากท่ีนัง่ ถลนัข้ึนมาขา้งหนา้ธรรม
ศาลา ฉวยพระกรพระเยซูพาออกไปนอกบริเวณ ท่ีชายเมืองเป็นหนา้ผาสูง เขาพาพระองคไ์ปท่ีนัน่หมาย
จะผลกัใหต้กหนา้ผา แต่พระเยซูสะบดัพระหตัถจ์ากเขา ทรงด าเนินกลบัฝ่าหมู่ชนนั้นโดยไม่มีใครกลา้
แตะตอ้งพระองค ์

พระเยซูไม่เสด็จกลบัไปยงันาซาเร็ธอีกเลย คร้ังหน่ึงขณะท่ีทรงเทศนาอยูท่ี่เมืองใกล ้ ๆ มีคนมา
ทูลพระองคว์า่ มารดาและนอ้งชายมารับพระองคก์ลบับา้น เขานึกวา่ควรจะทรงเลิกการแสร้งเป็นพระ 
เมสิยาห์กนัเสียที 

แต่พระเยซูไม่เสด็จกลบัไปกบัเขา เพราะเขาไม่เช่ือพระองคเ์สียเลย ประทบัอยูก่บัพวกสาวก
ดีกวา่ ทรงรู้สึกเป็นกนัเองกบัผูท่ี้เช่ือในพระองค ์จึงตรัสวา่ 

“ใครเป็นมารดาของเรา ใครเป็นพี่นอ้งของเรา” 
แลว้ทอดพระเนตรมายงัสาวกของพระองค ์ รับสั่งวา่ “น่ีคือมารดาและพี่นอ้งของเรา สาวกของ

เราน่ีแหละ ผูใ้ดกระท าตามพระทยัพระบิดา ผูน้ั้นเป็นพี่นอ้งและมารดาของเรา เราตอ้งการครอบครัว
เช่นน้ีแหละ” 

ท่ีนาซาเร็ธไม่มีใครคิดวา่ พระเยซูกระท าประโยชน์อนัใด แต่ท่ีอ่ืน ๆ แลว้ พระองคเ์ป็นผู ้
ประเสริฐส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองค ์ พวกฟาริสียนิดีท่ีจะเห็นพระองคเ์สด็จไปจาก
ถ่ินของพวกเขา แต่คนยากจนและคนป่วยไขม้าเฝ้าพระองคก่ี์คร้ัง ๆ ก็ยงัไม่จุใจเขาเลย 

คร้ังหน่ึงมีคนโรคเร้ือนมาเฝ้าพระองค ์ ผวิหนงัคนโรคเร้ือนสีขาว เน้ือเน่าเป่ือย ใครเป็นแลว้
ตอ้งตายเพราะโรคน้ีคนโรคเร้ือนตอ้งการความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกลา้ไปแตะตอ้งเขา 

ประชาชนท่ีเมืองนาซาเร็ธหยิง่ เกินไปท่ีจะยอมรับวา่บุตรชายช่างไมท่ี้อยูสุ่ดถนนอาจเป็นพระ
เมสิยาห์ แต่คนโรคเร้ือนอ่อนสุภาพมาเฝ้าพระเยซูทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้พระองคพ์อพระทยัจะโปรด
ใหข้า้พเจา้หายสะอาด พระองคก์็ทรงกระท าได”้ 

พระเยซูทรงกระท าส่ิงท่ีใคร ๆ ไม่กลา้ท า กล่าวคือวางพระหตัถบ์นคนป่วย แลว้ตรัสวา่ “เรา
พอใจแลว้ จงหายโรคและสะอาดเถิด” 
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ชายผูน้ั้นหายโรคทนัทีทนัใด พระเยซูรับสั่งใหเ้ขาไปขอบพระคุณพระเจา้ มิใหแ้พร่งพรายเร่ือง
น้ีแก่ผูใ้ด แต่คนโรคเร้ือนอดพดูไม่ได ้พระเยซูมีช่ือเสียงโด่งดงัในการรักษาโรคมากยิง่ข้ึน 

อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดใหเ้ห็นได ้ พวกฟาริสีพยายามใหช้ายผูน้ี้พดูวา่ คนท่ี
รักษาเขาหาไดม้าจากพระเจา้ไม่ แต่ชายท่ีเคยตาบอดมาแลว้ก็รู้ดีวา่ท่านผูน้ั้นคือใครถึงจะถูกฟาริสีขู่เขญ็
อยา่งไรก็ไม่กลวั จึงตอบวา่ 

“ตั้งแต่เดิมมา ไม่มีใครไดย้นิวา่ ผูใ้ดไดเ้ปิดตาของคนตาบอดแต่ก าเนิด แต่ชายผูน้ี้กระท าได ้ถา้
ท่านไม่ไดม้าจากพระเจา้ ท่านจะท าใหต้าขา้พเจา้เห็นไดอ้ยา่งไร” 

เม่ือพระเยซูไดท้รงฟังดงันั้น พระองคเ์สด็จไปพบชายผูน้ั้นอีกและทรงถามเขาวา่ 
“เจา้เช่ือหรือวา่ เราเป็นพระบุตรของพระเจา้” 
ชายผูน้ั้นตอบวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้เช่ือเช่นนั้น”  
ต่อมามีคนง่อยผูห้น่ึงเคล่ือนไหวอิริยาบถไม่ได ้ พวกเพื่อนจึงพาเขามาเฝ้าพระเยซู แต่ในบา้นท่ี

พระเยซูก าลงัทรงสั่งสอนนั้น มีคนแน่นมาก จะเขา้ไปใกลพ้ระองคไ์ม่ได ้ แต่อยา่งไรเสียเขาก็ตอ้งพาคน
ง่อยเขา้ไปใหไ้ด ้

บา้นเรือนในประเทศปาเลสไตน์มีหลงัคาแบน และมีบดัไดทอดไปขา้งบนได ้ เขาอุม้เพื่อนวาง
ลงลนท่ีนอน หามกนัข้ึนบนัไดแลว้ร้ือหลงัคาออก เอาเชือกผกูทั้งส่ีมุมท่ีนอนหยอ่นลงไปทางช่อง
หลงัคาท่ีร้ือ จนถึงพื้นแทบพระบาทพระเยซู เม่ือทอดพระเนตรเห็นความเช่ือของเขาเช่นนั้นก็ดีพระทยั 
ตรัสแก่คนง่อยวา่ “ลูกเอ๋ยความผดิของเจา้ทรงโปรดยกเสียแลว้”  

มีทั้งพวกธรรมจารยแ์ละฟาริสียนื ณ ท่ีนั้น คอยจบัผดิพระเยซูเช่นเคย เขาพดูกนัในระหวา่งพวก
เขาเองวา่ 

“คนน้ีคือใครกนันะ พดูราวกบัวา่เขาเป็นคนพระเจา้ค่อนขา้งโอหงั ใครจะยกความผดิได ้
เวน้เสียแต่พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น” 

แต่พระเยซูทรงทราบวา่เขาพดูวา่อะไร จึงตรัสตอบวา่ 
 “ท่านคิดวา่อยา่งไหนจะง่ายกวา่กนั ท่ีจะพดูวา่ “ความผดิของเจา้โปรดยกเสียแลว้” หรือ “จงยก

ท่ีนอนเดินไปเถิด” เราจะแสดงใหท้่านเห็นวา่เราอาจกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได”้ 
แลว้ทรงหนัมายงัคนง่อยตรัสวา่ 
“จงยกท่ีนอนเดินกลบัไปบา้นของตนเถิด” 
ในบดัเด๋ียวนั้นคนง่อยลุกข้ึน มว้นท่ีนอนแบกกลบัไปบา้นขณะท่ีเดินไปนั้น เขาร้องเพลง

สรรเสริญพระเจา้ ในใจคนท่ีเห็นก็รู้สึกประหลาดใจจนไม่ทราบวา่ยนิดีหรือกลวั แต่เขากล่าวเป็นเสียง
เดียวกนัวา่ 
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“เราไดเ้ห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดมากในวนัน้ี” 
ไม่วา่พระเยซูจะทรงกระท าอะไร มกัเป็นท่ีขวางหูขวางตาพวกฟาริสีเสียทุกอยา่ง ส่ิงท่ีเขาโกรธ

มากท่ีสุดคือพระองคไ์ม่ทรงถือตามบญัญติัเคร่งครัดเท่าท่ีเขาคิด 
พวกฟาริสีถือตรงตามบญัญติัเป็นเส้นบรรทดั เขาเคร่งครัดต่อพระบญัญติัของพระเจา้มาก

เกินไป จนไม่เห็นความส าคญัของพระธรรม ในสายตาของพวกฟาริสีนั้น ถึงใครจะกระท าความดีสัก
ปานใดก็ตาม แต่ถา้ไม่รักษาบญัญติัหยมุหยมิต่าง ๆ แลว้ ก็นบัวา่ใชไ้ม่ได ้ เขาหาวา่พระเยซูไม่รักษาวนั
สะบาโต พวกฟาริสีบญัญติังานไวส้ามสิบเกา้อยา่งท่ีไม่อนุญาตใหก้ระท าในวนัสะบาโต ชาวยวิตอ้ง
ระมดัระวงัตวัมาก เพราะหาไม่แลว้ก็มกัจะผดิบญัญติัส าหรับวนัสะบาโตโดยไม่รู้ตวั ยกตวัอยา่ง เช่น ถา้
ผกูเชือกเป็นปมท่ีแกไ้ขไดมื้อเดียวก็ไม่ผดิ แต่ถา้หากใชส้องมือแกน้บัวา่ไม่รักษาวนัสะบาโตแมจ้ะนัง่
เกา้อ้ีก็ตอ้งระวงั ถา้ลากเกา้อ้ีขา้มพื้นดินก็นบัวา่บาปหนกัเพราะฟาริสีถือวา่เป็นการไถนา วนัสะบาโต
หา้มจุดไฟการหุงตม้ต่าง ๆ ตอ้งท ากนัไวต้ั้งแต่วนัก่อน แลว้เก็บไวใ้หร้้อน ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่ตั้งไว้
บนเตาไฟได ้ เพราะจะท าให้อาหารร้อนจดัข้ึนทุกที และนัน่ก็เหมือนกบัติดไฟ ฉะนั้นแม่บา้นจึงตอ้งหา
นวมยดัขนนกส าหรับวางหมอ้ หรือเอาผา้หลาย ๆ ช้ินห่อหมอ้ไว ้ เพื่อเก็บความร้อนได ้อาหารจะไดอุ่้น
อยูเ่สมอ 

พระเยซูไม่ทรงคิดวา่บญัญติัเหล่าน้ี ตรงกบัความหมายในพระธรรมท่ีวา่ “จงระลึกถึงวนั 
สะบาโต และตั้งไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ” พระองคไ์ม่ทรงคิดวา่การกระท าเช่นน้ี เป็นการถวายเกียรติยศต่อ
พระเจา้ และเพราะพระเยซูไม่ทรงเห็นดว้ยกบัเขาในเร่ืองวนัสะบาโต พวกฟาริสีจึงคอยเฝ้าจะจบัผิด
พระองคใ์หไ้ด ้

คร้ังหน่ึง เป็นวนัสะบาโต พระเยซูและเหล่าสาวกเดินไปในนา พวกฟาริสีเห็นสาวก
รับประทานขา้ว การรับประทานไม่มีอะไรผดิร้ายเลย หิวก็ตอ้งรับประทานดว้ยกนัทั้งนั้น แต่ก่อนท่ีจะ
ไดเ้มล็ดขา้ว สาวกตอ้งเด็ดรวงขา้วซ่ึงชาวฟาริสีหาวา่เป็นการเก็บเก่ียว นอกจากน้ียงัตอ้งขยี้รวงขา้วให้
เมล็ดร่วง ซ่ึงพวกฟารีสีวา่เหมือนกบัการนวดขา้ว ไม่ควรเลยจะกระท าส่ิงเหล่าน้ีในวนัสะบาโต เขาจึง
ถามพวกสาวกวา่ เพราะเหตุใดจึงกระท าผดิบญัญติัของวนัสะบาโต 

ความจริงเขาอยากจะหาเร่ืองกบัพระเยซูมากกวา่ พระเยซูจึงตรัสตอบแทนพวกสาวกวา่ 
“ท่านคงจะไดอ่้านหนงัสือพระธรรม ตอนท่ีกษติัรยด์าวิดและทหารเขา้ไปในโบสถ ์ และเสวย

ขนมซ่ึงตั้งถวาย พระเท่านั้นจึงจะรับประทานได ้ ถา้กษตัริยด์าวดิทรงกระท าเช่นนั้นได ้ สาวกของเราก็
เด็ดรวงขา้วกินไดเ้หมือนกนั 

“ท่านยงัไม่เขา้ใจวา่ วนัสะบาโตตั้งไวท้  าไม เราไม่จ  าตอ้งเป็นทาสของวนัสะบาโต วนัน้ีควรจะ
ช่วยใหเ้ราดีข้ึนต่างหากวนัสะบาโตนั้นตั้งไวส้ าหรับมนุษย ์มิใช่ตั้งมนุษยไ์วส้ าหรับวนัสะบาโต” 
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แลว้พระองคต์รัสต่อไป ซ่ึงท าใหพ้วกฟาริสีประหลาดใจมาก 
“บุตรมนุษยเ์ป็นเจา้ของวนัสะบาโตดว้ย” 
เขาฉงนยิง่ข้ึน พระเยซูตรัสราวกบัวา่ พระองคเ์องเป็นพระเจา้ ในสายตาของพวกฟาริสี พระเยซู

ทรงเป็นแต่เพียงนกัเทศน์ธรรมดาคนหน่ึงท่ีท าผิดบญัญติั 
พวกฟาริสีเฝ้ามองดูพระองคทุ์กฝีกา้ว และก็สบโอกาสเหมาะท่ีจะจบัผดิพระองคไ์ดอี้ก พระเยซู

เสด็จไปท่ีธรรมศาลาเพื่อเทศนา มีชายมือลีบใชก้ารไม่ไดม้าฟังเทศน์ ถา้เป็นวนัอ่ืนพระเยซูก็คงรักษา
ชายผูน้ี้ใหห้าย แต่วา่วนัน้ีเป็นวนัสะบาโต ถา้จะรักษาคนป่วยในวนัน้ี ก็นบัวา่ผดิบญัญติั นอกจากคน
จวนจะตายน่ีเพียงมือลีบจะคอยอีกวนัหน่ึงก็ไม่เป็นไร แน่นอนพระเยซูคงไม่กลา้ล่วงบญัญติัขอ้น้ีอีก 

พระเยซูทรงทราบวา่เขาก าลงัเฝ้ามองวา่ พระองคจ์ะทรงท าประการใด เขาคงจะไม่ยอมยกโทษ
พระองคถ์า้หากรักษาชายผูน้ี้ 

พระองคท์รงเรียกชายผูน้ั้น 
“จงยนืข้ึนเถอะ มาขา้งหนา้น้ี” 
เม่ือชายผูน้ั้นไปยนือยูข่า้งหนา้ท่ีประชุมแลว้ พระเยซูทรงหนัมาทางพวกฟาริสี 
“เราขอถามท่านสักหน่อยเถอะ ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดในพวกท่านมีแกะอยูต่วัหน่ึง แลว้แกะตกลงไปใน

บ่อวนัสะบาโตท่านจะไม่ไปช่วยเอามนัข้ึนหรือ ท่านไม่คิดหรือวา่มนุษยมี์ค่ามากกวา่แกะ ท่านวา่การ
รักษาโรควนัสะบาโตผดิบญัญติั แต่เราวา่การกระท าความดีแก่ผูอ่ื้นนัน่เป็นความชอบธรรม ไม่วา่สะบา
โตหรือวนัไหน ๆ ทั้งหมด” 

พระองคท์อดพระเนตรดูรอบ ๆ ดว้ยความไม่พอพระทยัน ้ าใจเขาจะใหช้ายผูน้ั้นทนทุกขเ์วทนา
ต่อไปอีกวนัหน่ึง โดยไม่จ  าเป็นเช่นนั้นหรือ ทรงหนักลบัมาและตรัสแก่ชายผูน้ั้นวา่ 

“จงเหยยีดมือออกเถิด” 
พอรับสั่ง มือของเขาก็หายสนิทเหมือนอีกขา้งหน่ึง พวกฟาริสีออกไปจากธรรมศาลา หนา้ตา

บูดบ้ึงดว้ยความโกรธ เขาต่างพดูกนัว ่“ท าเกินขอบเขต” 
“หกัลา้งบญัญติัดี ๆ ของเราเสียหมด ประเทศชาติของเราไม่ปลอดภยัเสียแลว้ ขืนใหท้่านผูน้ี้อยู่

ต่อไปไม่ไดแ้น่ ท่านตอ้งตาย” 
เขาหมายความเช่นนั้นจริง ๆ และเขา้ใจวา่ตนเป็นฝ่ายถูก เขากลวัการกระท าของพระเยซู จึงไป

ปรึกษาแมแ้ต่กบัศตัรูของเขาเองวา่จะหาวธีิก าจดัพระองคอ์ยา่งไร 
ในเวลาเดียวกนันั้น พระเยซูเสด็จออกไปนอกเมืองเพื่อประทบัตามล าพงับนเนินเขาเปล่าเปล่ียว

แห่งหน่ึง ในท่ามกลางแสงจนัทร์ พระองคท์รงอธิษฐานต่อพระบิดาตลอดคืน ส่วนในเมืองก็มีผูคิ้ดหา
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ช่องทางท่ีจะประหตัประหารพระองค ์ แต่บนเขาพระเยซูทรงอธิษฐานทูลขอก าลงัท่ีจะกระท าความดีแก่
มนุษย ์
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7. ยากท่ีจะเขา้ใจ 

มิใช่ฟาริสีทุกคนท่ีท าตวัเป็นศตัรูกบัพระเยซู มีคนหน่ึงช่ือซีโมนเชิญพระเยซูไปเสวยพระ
กระยาหารท่ีบา้น บางทีซีโมนอาจคิดวา่ ฟาริสีอ่ืน ๆ ร้ายต่อพระองคก์็ได ้ หรือเขาอาจจะคิดวา่ เขาจะช้ี
ใหพ้ระองคท์รงเห็นความผดิท่ีไดก้ระท า หรือเขาอาจจะอยากรู้อยากเห็นก็ได ้ พระเยซูทรงเป็นท่ีรู้จกั
เล่ืองลือแก่ประชาชนส่วนมาก เขาพากนัเรียกพระองคว์า่ “รับบี” ซ่ึงแปลวา่ “อาจารย”์ ถา้ซีโมนได้
สนทนากบัท่านรับบีตลอดเวลาบ่ายก็คงจะเพลิดเพลินมาก 

จะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม ซีโมนเชิญเสด็จพระเยซูมาเสวยพระกระยาหารกบัเขาและเพื่อน ๆ 
ขณะท่ีเล้ียงกนัอยูน่ั้น มีหญิงผูห้น่ึงแอบเขา้มาเงียบ ๆ เขามิไดรั้บเชิญ ซีโมนคงไม่เชิญหญิงผูน้ี้

เขา้มาในบา้นเป็นแน่เพราะใคร ๆ ขนานนามวา่ “เป็นหญิงไม่ดี” พบปะกนักลางถนนต่างก็เบือนหนา้
หนี 

ถา้แมเ้ป็นเวลาอ่ืน หญิงผูน้ี้ก็คงไม่อยากยา่งกรายเขา้มาในบา้นของซีโมน เพราะใครก็คงไม่
ชอบใหถู้กผลกัใสออกจากบา้น หรือถูกคนมองอยา่งเหยยีดหยาม แต่วนัน้ีพระเยซูประทบัในบา้นนั้น  

หญิงนั้นน าหีบน ้ามนัหอมมาดว้ย เป็นธรรมเนียมของชาวยวิท่ีจะใชน้ ้ามนัหอมชโลมคนส าคญั
หรือเพื่อนท่ีรัก ถือวา่เป็นการใหเ้กียรติ นางก าหีบน ้ามนัหอมแน่น ค่อย ๆ คลานเขา้ไปในหอ้งจนถึงท่ีท่ี
พระเยซูประทบัอยู ่ แลว้ร้องไหน้ ้าตาตกตอ้งพระบาทพระองค ์ นางเช็ดพระบาทดว้ยผมและจูบพระบาท 
แลว้เปิดหีบเทน ้ามนัลงบนพระบาท 

ไม่มีใครพดูจาวา่กระไร แต่ซีโมนโกรธและไม่พอใจพระเยซู เป็นอนัวา่พวกฟาริสีอ่ืน ๆ พดู
ของเขาถูก! 

น่ีหรือคือผูเ้ผยพระวจนะยิง่ใหญ่ท่ีพระเจา้ส่งมา ซีโมนครุ่นคิด ถา้พระเยซูเป็นพระผูเ้ผยพระ
วจนะจริงแลว้ ไฉนเราจึงเห็นเหตุการณ์เช่นน้ี พระองคค์วรจะทรงทราบซิวา่หญิงชนิดไหนท่ีมาถูกตอ้ง
พระองค ์ใคร ๆ เขาก็รู้ก็กนัหมดวา่เป็นคนชัว่ ! 

ไม่ตอ้งมีใครมาทูล พระเยซูก็ทรงทราบวา่ซีโมนคิดนึกอยา่งไรขณะท่ีทรงประทบัอยูท่ี่นัน่ และ
หญิงนั้นยงักอดพระบาทพระองคอ์ยู ่พระเยซูตรัสวา่ 

“ซีโมน เรามีอะไรบางอยา่งท่ีจะพดูกบัท่าน” 
“รับบี เร่ืองอะไร” ซีโมนทูลถาม 
พระเยซูตรัส “เราจะเล่าเร่ืองใหท้่านฟัง คร้ังหน่ึงเจา้หน้ีมีลูกหน้ีสองคน คนหน่ึงเป็นหน้ีหา้ร้อย

บาท อีกคนหน่ึงเป็นหน้ีหา้สิบบาท เม่ือเขาทั้งสองไม่มีอะไรจะใชห้น้ี ท่านจึงโปรดยกหน้ีใหห้มด เขา
ทั้งสองไม่ตอ้งน าเงินมาใชอี้ก บอกเราซิวา่ ในสองคนน้ี คนไหนจะรักเจา้หน้ีมากกวา่” 
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ซีโมนทูลตอบวา่ “ขา้พเจา้เห็นวา่ คนท่ีเป็นหน้ีมากท่ีสุด” 
“ถูกแลว้” พระเยซูตรัสตอบ “ซีโมน จงดูหญิงผูน้ี้เม่ือเราเขา้มาในบา้นของท่าน ท่านมิไดใ้หน้ ้า

ลา้งเทา้เราเหมือนท่ีเขาท ากนัในบา้นเพื่อน แต่หญิงผูน้ี้ช าระเทา้เราดว้ยน ้าตา และเซ็ดเทา้ดว้ยผม ท่านไม่
สู้จะสุภาพต่อเรา แต่หญิงผูน้ี้ไดจู้บเทา้ของเราท่านไม่เคยนึกท่ีจะชโลมศีรษะเราดว้ยน ้ามนั แต่หญิงน้ี
ชโลมเทา้เราดว้ยน ้าหอมท่ีมีค่า 

“ท่านคิดวา่หญิงผูน้ี้เป็นคนบาปหนา ก็จริงของท่าน เขากระท าความบาปไวห้ลายอยา่ง แต่
ความผดิบาปของหญิงผูน้ี้ไดโ้ปรดยกเสียแลว้ เราไดน้ าชีวติใหม่มาใหเ้ขา และเขาไม่ตอ้งกงัวลถึงบาปท่ี
ล่วงแลว้ต่อไป ดว้ยเหตุน้ีเขาจึงรักเรามาก แต่ผูบ้าปท่ีผดิของตนยงัไม่ไดโ้ปรดยกเสีย ก็ยงัไม่รู้เร่ืองความ
รัก” 

พระเยซูทรงหนัพระพกัตร์ไปจากซีโมน คลา้ยจะตรัสต่อไปวา่ 
“ฟาริสีเช่นท่าน ซ่ึงแน่ใจวา่ไม่มีอะไรผดิร้ายในตวัเลย นัน่ร้ายยิง่ไปกวา่หญิงผูน้ี้ ท่านมีบาปตอ้ง

เป็นกงัวลต่อไปแต่ไม่รู้ตวั” 
แต่พระเยซูมิไดต้รัสเช่นนั้น พระองคจ์ะใหซี้โมนคิดเอาเอง แทนท่ีจะรับสั่งกบัซีโมน กลบัตรัส

กบัหญิงนั้นวา่ 
“ความบาปผดิของเจา้โปรดยกเสียแลว้” 
ผูค้นในหอ้งนั้นต่างพึมพมักนั “ดูซี โปรดยกบาปอีกแลว้เป็นใครกนั จนชั้นความบาปผดิก็ยก

ได”้ 
แต่พระเยซูมิไดท้รงใส่พระทยั รับสั่งกบัหญิงท่ีเบ้ืองพระบาทวา่  
“ความเช่ือของเจา้ไดท้  าใหเ้จา้รอด จงไปเป็นสุขเถิด” 
การเล้ียงท่ีบา้นซีโมนส้ินสุดลงแค่น้ี แต่เสียงซูบซิบนินทาเร่ืองการคบคา้สมาคมของพระเยซูหา

ไดส้ิ้นสุดลงแค่น้ีไม่ บางคนเขา้ใจวา่พระเยซูคงเลวทราม เพราะคบกบัคนท่ีพวกฟาริสีไม่ยอมพดูดว้ย ไม่
วา่จะเสด็จไปแห่งใด ก็มีเสียงนินทาท่ีนัน่ 

ตั้งหลาย คร้ังหลายหน พระเยซูทรง พยายามท่ีจะอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจวา่ ท าไมพระองคจึ์งสน
พระทยัในความบาปมากกวา่คนชนิดอ่ืน คนท่ีพวกฟาริสีดูถูกหม่ินตอ้งการความรักจากพระองคม์าก
ท่ีสุด การช่วยผูห้น่ึงตอ้งการความรักจากพระองคม์ากท่ีสุด การช่วยผูห้น่ึงผูใ้ดใหพ้น้จากความชัว่ร้ายไม่
ดีหรือ 

พระเยซูทรงเล่าเร่ือง เพื่อแสดงใหพ้วกฟาริสีเห็นวา่ทรงหมายถึงอะไร คราวหน่ึงตรัสวา่ดงัน้ี 
“สมมุติวา่มีผูเ้ล้ียงแกะคนหน่ึงมีแกะอยูร้่อยตวั ถา้ตวัหน่ึงหลงหายไป เขาจะไม่ละเกา้สิบเกา้ตวั

นั้นไว ้ และไปเท่ียวหาตวัท่ีหายจนกวา่จะพบหรือ และเม่ือพบแลว้ เขาก็แบกข้ึนบ่ากลบับา้นดว้ยความ
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ยนิดี แลว้ไปบอกกบัเพื่อนบา้นวา่ “จงแสดงความยนิดีกบัขา้พเจา้เถอะ เพราะขา้พเจา้พบแกะตวัท่ี
หายไปนั้น” 

“หรือสมมุติวา่หญิงผูห้น่ึงมีเงินเหรียญอยูสิ่บบาทเหรียญหน่ึงตกลงบนพื้น เขาจะไม่จุดเทียน
กวาดบา้น ดูทุกหนทุกแห่งจนกวา่จะพบเงินเหรียญนั้นหรือ แลว้เขาจะบอกเพื่อนบา้นวา่ “จงยนิดีกบั
ขา้พเจา้เถิด เพราะขา้พเจา้ไดพ้บเงินเหรียญท่ีหายไปนั้น” 

“ในท านองเดียวกนั” พระเยซูตรัสต่อไปวา่ “พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีคนบาปคนใดคนหน่ึง
หยดุกระท าความผดิบาปมาก” 

พวกฟาริสีก็ยงัหาเขา้ใจไม่ ดงันั้นพระเยซูจึงทรงเล่าอีกเร่ืองหน่ึง 
“คหบดีผูห้น่ึงมีบุตรชายสองคน วนัหน่ึงบุตรคนเล็กมาพูดกบับิดาวา่ “บิดาเจา้ขา้ ขอทรัพยท่ี์

เป็นส่วนของขา้พเจา้เถิด” บิดาจึงแบ่งทรัพยใ์หแ้ก่บุตรทั้งสองคนนั้น 
“ต่อมาบุตรนอ้ยเก็บทรัพยส์มบติัของตนไปเท่ียวเมืองไกลและใชจ่้ายเงินทองในทางเหลว

แหลกจนหมด เม่ือเงินหมดแลว้ก็ไม่มีอะไรกิน จึงไปอาศยัอยูก่บัชาวนา ชาวนาใชใ้หเ้ล้ียงหมู เขาหิว
มาก และใคร่จะกินอาหารของหมูแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเลย 

“มาวนัหน่ึงเขาร าพึงวา่ “เราน่ีโง่จริง จะอยูท่ี่น่ีท  าไม” เขาจึงนึกถึงลูกจา้งท่ีบา้นวา่ยงัมีอาหารกิน
มากมาย แต่เขาก าลงัอดตาย เขากล่าววา่ เราจะกลบัไปหาบิดาและบอกท่านวา่ “ขา้พเจา้ไดก้ระท าผดิต่อ
ท่านและต่อพระเจา้” เราจะสารภาพกบัท่านวา่ “ขา้พเจา้ไม่สมควรเป็นบุตรของท่าน ขอใหข้า้พเจา้เป็น
เหมือนลูกจา้งของท่านเถิด” 

“แลว้เขาก็กลบัไปบา้นแต่ก่อนท่ีจะถึงบา้น บิดาไดเ้ห็นเขาและวิง่ออกมาตอ้นรับ บุตรนอ้ยก าลงั
จะเอ่ยปากพดูวา่ “ขา้พเจา้ไดก้ระท าผดิต่อท่าน ขา้พเจา้ไม่สมควรจะเป็นบุตรของท่านต่อไป” แต่บิดา
ของเขากลบัสั่งคนใชว้า่ “จงไปเอาเส้ือผา้ดีท่ีสุดในบา้น กบัรองเทา้มาสวมให้เขา แลว้ฆ่าลูกววัท่ีอว้นพี
มาเล้ียงกนัแถอะ เพราะวา่ลูกของเรากลบัมา เราตอ้งมีงานฉลอง” 

“ฝ่ายบุตรคนใหญ่นั้นก าลงัอยูท่ี่ทุ่งนา เม่ือกลบัมาบา้นไดย้นิเสียงมะโหรีและเตน้ร ากนั จึงถาม
คนใชว้า่ท าไมจึงมีการเล้ียงกนั พอทราบเร่ืองก็โกรธเป็นก าลงั ถึงกบัไม่ยอมเขา้บา้นบิดาจึงออกมาชวน
ใหเ้ขา้ไปกินเล้ียง แต่เขากลบัตอบวา่ “ขา้พเจา้อยูบ่า้นปฏิบติัท่านตลอดมาหลายปีแลว้ มิไดล้ะเมิดค าสั่ง
ของท่านสักขอ้ แต่ท่านไม่เคยมีการเล้ียงใหข้า้พเจา้แมค้ร้ังเดียวดูเถอะนอ้งของขา้พเจา้เม่ือผลาญเงินทอง
จนเกล้ียงแลว้ กลบับา้นยงัไดรั้บการเล้ียงดูถึงปานน้ี” 

“แต่บิดากลบัตอบอยา่งใจดีวา่ “ลูกเอ๋ย เจา้อยูก่บัเราตลอดเวลา ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเรามีก็เป็นของ
เจา้ น่ีเราฉลองกนัดว้ยความช่ืนชมก็สมควรแลว้ เพราะนอ้งของเจา้คนน้ีเท่ากบัวา่ตายแลว้ และกลบัเป็น
ข้ึนมาอีก หายไปแลว้ แต่กลบัมาพบกนัอีก” 
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วนัเวลาล่วงไป บางวนัก็ดี บางวนัก็ร้าย นาน ๆ คร้ังพระเยซูจึงจะทรงพบผูท่ี้เขา้ใจพระองคแ์ละ
เช่ือพระองค ์แต่แลว้ก็ดูเหมือนวา่การท่ีพระองคท์รงพยายามกระท านั้นจะไม่ส าเร็จลุล่วงไปได ้

คราวท่ีพระองครั์กษาบ่าวของนายทหารโรมนันั้นนบัวา่เป็นวนัดี พระเยซูพึ่งจะเสด็จกลบัมา
เมืองคาฟารนาอูม ภายหลงัท่ีทรงสั่งสอนตามบา้นนอก นายทหารผูน้ี้เขา้มาเฝ้าพระองค ์ ถึงแมเ้ขาจะเป็น
นายทหารโรมนั มียศเป็นนายร้อยเอก แต่ชาวเมืองคาฟารนาอูมชอบพอเขามาก เพราะเขาสร้างธรรม
ศาลาใหพ้วกยวิหลงัหน่ึง และใคร ๆ ก็ทราบวา่รักใคร่ชนชาติยวิ 

เขามาเฝ้าพระเยซูทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ บ่าวของขา้พเจา้เจ็บหนกัทนทุกขเวทนาอยูบ่า้น” 
พระเยซูรับสั่งวา่ “เราจะไปรักษาเขา” 
แต่นายร้อยเอกสั่นศีรษะทูลวา่ 
“พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้เป็นผูไ้ม่สมควรท่ีพระองคจ์ะเสด็จเขา้มาในบา้น ขอไดโ้ปรดตรัสแต่

เพียงค าเดียว ทั้ง ๆ ท่ีประทบัท่ีน่ี แลว้บ่าวของขา้พเจา้ก็จะหาย ขา้พเจา้บงัคบับญัชาทหารกองหน่ึง เม่ือ
ขา้พเจา้สั่งทหารวา่ “มาน่ี” เขาก็มา ขา้พเจา้สั่งบ่าวใหท้  าอะไรเขาก็กระท าทนัที พระองคก์็ทรงมีอ านาจ
เช่นนั้นเหมือนกนั พอพระองคต์รัสวา่บ่าวของขา้พเจา้หาย แลว้เขาตอ้งหาย” 

พระเยซูทรงช่ืนชมยนิดีท่ีไดท้รงฟังค าพดูเช่นน้ี รับสั่งแก่ผูท่ี้ยนือยูร่อบ ๆ วา่ 
“เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ เราหาไดพ้บความเช่ือมากเช่นคนโรมนัผูน้ี้ในพวกยวิไม่ เรา

ขอบอกท่านดงัน้ี เม่ือท่านพูดถึงแผน่ดินของพระเจา้ ท่านไม่ควรคิดวา่ พระเจา้ไม่มีท่ีส าหรับคนอ่ืน 
นอกจากพวกยวิ พระเจา้จะทรงน าคนนานาชาติ ๆ คนท่ีมีความเช่ือเหมือนอยา่งนายร้อยเอกผูน้ี้เขา้มาใน
แผน่ดินของพระองค ์และคนยวิบางคนจะตอ้งอยูภ่ายนอกเขา้ไปในแผน่ดินนั้นไม่ได”้ 

แลว้ทรงหนัมาทางนายร้อยเอกผูน้ั้นตรัสวา่ 
“กลบัไปบา้นของท่านเถอะ ท่านมีความเช่ือในเรา และเราใหต้ามท่ีท่านขอแลว้” 
เม่ือนายทหารผูน้ั้นกลบัไปบา้น ก็พบบ่าวของเขาหายเป็นปกติเวลาเดียวกนักบัท่ีพระเยซูรับสั่ง 
วนัใดท่ีพระเยซูทรงพบผูท่ี้เช่ือพระองค ์ วนันั้นก็นบัวา่เป็นวนัดี แต่วนัร้ายก็มีคือ วนัท่ีพระเยซู

ทรงทราบวา่เพื่อนเก่าของพระองคห์มดความเช่ือในพระองค ์ ยอห์นบพัติสโตไม่เช่ือแน่ต่อไปอีกวา่พระ
เยซู คือพระเมสิยาห์ 

ขณะนั้นยอห์นถูกติดคุก เพราะไดเ้ทศนาตกัเตือนกษตัริยเ์ฮโรด กษตัริยเ์ฮโรดน้ีเป็นโอรสองคท่ี์
สวรรคต สมยัเม่ือพระเยซูยงัทรงเป็นทารกอยู ่ กษตัริยเ์ฮโรดองคน้ี์ทรงสมรสกบัภรรยาของชายผูห้น่ึง 
ยอห์นบพัติสโตทูลวา่ การท่ีทรงกระท าเช่นนั้นบาปกษตัริยจึ์งจ าคุกยอห์น 
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วนัแลว้วนัเล่า ขณะท่ียอห์นตอ้งนอนอยูใ่นคุก ท่านนึกสงสัยพระเยซู ท่านไดคิ้ดผดิไปหรือท่ีคิด
วา่พระเยซูคือ พระเมสิยาห์ พระเยซูยงัไม่ทรงกระท าอะไรมากมายเลย พวกโรมนัก็ยงัอยูเ่ตม็บา้นเตม็
เมือง คนมัง่มีก็ชัว่ร้ายเช่นเดิม ส่วนคนจนก็ยิง่จนลง 

ในท่ีสุดยอห์นทนอยูต่่อไปไม่ได ้ พอดีศิษยส์องคนมาเยีย่มท่ีคุกจึงส่งไปทูลถามพระเยซูวา่ 
พระองคเ์ป็นใครกนัแน่ 

“ทูลถามพระองคเ์ถอะ วา่พระองคเ์ป็นหรือไม่เป็นพระเมสิยาห์” 
ศิษยข์องยอห์นไปพบพระเยซูก าลงัสาละวน รักษาคนป่วยอยู ่ เขาเชิญเสด็จเล่ียงออกมาจากหมู่

คน แลว้ทูลถามตามท่ียอห์นตอ้งการทราบ 
“พระองคท์รงเป็นท่านผูน้ั้นหรือ” เขาทูลถาม “หรือพวกขา้พเจา้ตอ้งไปคน้หาคนอ่ืนอีก” 
แมแ้ต่ยอห์นบพัติสโตก็สงสัยพระองค ์ยอห์นผูซ่ึ้งทูลพระองคว์า่ ท่านไม่สมควรจะให้บพัติศมา

พระเยซู ยอห์นผูเ้คยเรียกพระเยซูวา่พระเมษโปดกของพระเจา้ 
พระเยซูทรงช้ีไปท่ีหมู่ชนซ่ึงพระองคท์รงรักษาใหห้าย แลว้ตรัสแก่ศิษยข์องยอห์นวา่ 
“จงกลบัไปบอกยอห์นถึงส่ิงท่ีท่านเห็นและไดย้นิเถอะ บอกเขาวา่เราก าลงัท าส่ิงท่ีเราจะท าได ้

คนตาบอดเห็นได ้คนง่อยเดินได ้และคนโรคเร้ือนหายได ้บอกเขาเถอะวา่เราก าลงัสอนคนยากจน จงเล่า
ใหเ้ขาฟังทั้งหมดวา่เราก าลงัท าอะไร และใหเ้ขาตดัสินเองวา่ เราเป็นเมสิยาห์ใช่หรือไม่ และบอกเขาดว้ย
วา่ผูท่ี้เช่ือเราและรับเราขณะท่ีเรามีความเป็นอยูเ่ช่นน้ีเป็นสุข” 

พระเยซูไม่ทราบวา่ ยอห์นคิดเห็นอยา่งไรในเร่ืองน้ีเพราะยอห์นมีชีวิตอยูต่่อมาไม่นาน วนัหน่ึง
กษตัริยเ์ฮโรดทรงฉลองวนัเฉลิมพระชนมพ์รรษา หญิงสาวสวยผูห้น่ึงออกมาเตน้ร าเป็นท่ีพอพระทยั
มาก กษตัริยจึ์งรับสั่งแก่หญิงนั้นวา่ จะประทานทุกส่ิงท่ีขอ หญิงนั้นไปถามมารดาของตนวา่ควรจะขอ
ประทานอะไรดี มารดาเกลียดชงัยอห์นมากเพราะพดูความจริง จึงบอกบุตรสาวของตนวา่ 

“ไปขอประทานศีรษะของยอห์นบพัติสโตใส่ถาดเอามาท่ีน่ีเถอะ” 
หญิงสาวไปเฝ้ากษตัริยข์อประทานศีรษะของยอห์น กษตัริยท์รงเสียพระทยัท่ีไดส้ัญญาเช่นนั้น 

ทรงเป็นทุกขน์กั แต่เป็นกษตัริยต์รัสแลว้คืนค ามิได ้ จึงสั่งใหเ้พชฌฆาตไปตดัศีรษะยอห์นบพัติสโตใส่
ถาดส่งเขา้มาในวงั 

คร้ันพระเยซูทรงทราบเช่นน้ี ก็ทรงเศร้าพระทยัยิง่นกั ตรัสแก่สาวกวา่ 
“ใหเ้ราไปหาท่ีเงียบสงดั พกักนัสักครู่หน่ึงเถอะ” 
สถานการณ์ค่อนขา้งมืดมวั ยอห์นบพัติสโตก็ตายเสียแลว้และเฮโรดก็หาทางจะปลงพระชนม์

พระเยซู วนัหน่ึงมีคนมาทูลเตือนพระองคใ์ห้เสด็จออกไปนอกประเทศเสีย แต่พระเยซูตรัสวา่ 
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“จงไปบอกสุนขัจ้ิงจอกนั้นวา่ เราก าลงัรักษาโรคและต่อสู้กบัความชัว่ร้าย งานของเรามีมากไม่
วา่เฮโรดหรือใครจะมาหา้มเราไม่ไดจ้นกวา่งานของเราจะส าเร็จ 

แต่เหตุการณ์ดูเลวลงไปทุกที พระเยซูทรงเห็นวา่มีไม่ก่ีคนท่ีเขา้ใจค าเทศนาสั่งสอนของ
พระองค ์ หรือรู้จกัวา่พระองคคื์อผูใ้ด นอ้ยคนนกัท่ีเช่ือ แต่บางคนพอสักหน่อยก็ขาดความสนใจ คลา้ย
กบัไม่เคยไดย้นิไดฟั้งเลย นาน ๆ คร้ังหน่ึงจึงจะทรงเห็นผลการกระท าของพระองค ์

พระองคท์รงอธิบายความเป็นไปเช่นน้ี โดยทรงเล่าเร่ืองวา่ 
“มีชาวนาผูห้น่ึงออกไปหวา่นพืช และเม่ือเขาหวา่น พืชนั้นก็ตกอยูริ่มหนทางบา้ง ถูกเหยยีบย  ่า

บา้ง หรือนกมาเก็บกินเสีย ท่ีตกท่ีหิน เม่ืองอกข้ึนแลว้ก็เห่ียวแหง้ไป เพราะรากหยัง่ลึกลงไปไม่ได ้ ท่ีตก
กลางหนาม หนามก็งอกข้ึนมาปกคลุมเสีย แต่พืชท่ีตกท่ีดินดีก็งอกข้ึนเกิดผลร้อยเท่า” 

เม่ือสาวกอยูต่ามล าพงักบัพระองค ์เขาทูลถามวา่ “เร่ืองนั้นหมายความวา่อะไร” พระเยซูตรัสวา่ 
“พืชไดแ้ก่ค าเทศนาของพระองค ์บางคนไดฟั้งแลว้ในไม่ชา้ก็ลืม เหมือนกบัพืชท่ีหล่นริมทาง บางคนฟัง
แลว้ในชั้นตน้ดูต่ืนเตน้ แต่การปฏิบติัตนตามค าสอนนั้นยาก ในไม่ชา้ก็ส้ินความพยายามเหมือนพืชท่ี
หล่นท่ีหิน ไม่มีดินมีน ้า รากหยัง่ลงไปได”้ 

มีบางคนพะวงแต่เร่ืองทรัพยส์มบติั และความสนุกร่ืนเริงต่าง ๆ มากกวา่เอาใจใส่ในเร่ืองพระ
เจา้ เหมือนกบัพืชท่ีหนามงอกปกคลุมเสีย 

แต่บางคนไดฟั้งพระเยซูเทศนา แลว้ก็เล่ือมใสศรัทธาดว้ยความเตม็ใจ ซ่ือสัตยต่์อพระองค์
เร่ือยไป ค าเทศนาของพระองคจึ์งเกิดผลเหมือนพืชท่ีตกบนพื้นดินท่ีดี 

พระเยซูตรัสวา่ “ถา้หากมนุษยย์งัไม่เล่ือมใสในตวัเรา เขาจะเขา้ใจพระเจา้ไม่ไดเ้ลย เขาเห็นส่ิงท่ี
เรากระท าแลว้ แต่ไม่ทราบวา่เห็นอะไร เขาไดย้นิเราพูด แต่ไม่ทราบวา่ไดย้นิอะไรเราจะสอนเขาได้
อยา่งไร แต่ท่านผูเ้ป็นสาวกของเรา ท่านเล่ือมใสในตวัเรา สักวนัหน่ึงท่านจะเขา้ใจทุกส่ิงทุกอยา่ง” 

พวกสาวกจะเป็นดินดีส าหรับพืชท่ีพระเยซูทรงหวา่น 
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8. ความมัน่คงของพระเยซู 

คืนวนันั้นพระเยซูรับสั่งแก่เหล่าสาวกวา่ “ใหเ้ราขา้มไปฟากขา้งโนน้เถิด” 
ซีโมน อนัดเรอา ยากอบ และยอห์น ลว้นเป็นชาวประมง จึงทราบวา่จะไปขอยมืเรือท่ีไหน และ

เขารู้จกัเล่นเรือใบดว้ย 
พระเยซูและสาวกสิบสองคนลงเรือ แลว้แล่นออกไปจากฝ่ัง ในเวลากลางวนัทะเลกาลิลีงาม

น่าดูมาก น ้าทะเลสีเขียวครามตอ้งแสงอาทิตยดู์พราวแพรว กลางคืนก็มีละลอกนอ้ย ๆ กระทบขา้งเรือ 
เหนือศีรษะดวงดาวส่องแสงระยบิระยบั ดูภูมิภาพงามเช่นเดียวกนั 

แต่ทะเลกาลิลีไม่สงบเงียบหรือน่าดูเสมอไป บางทีพายพุดัจดั คล่ืนใหญ่ ๆ น่ากลวั แตกกระจาย
เป็นฟองขาว  

เม่ือเรือแล่นออกไปจากฝ่ังนั้น ทะเลเงียบสงดั แต่พอออกไปไดส้ักหน่อยเดียวก็มีพายใุหญ่พดั
มารอบ ๆ เรือโคลงเคลงคลา้ยท่อนไมล้อยไป จะบงัคบัใหแ้ล่นกลบัฝ่ังก็ไม่ได ้

สาวกบางคนเป็นชาวประมงมาตลอดชีวิต รู้วา่พายท่ีุพดัมาทนัทีทนัใดเช่นน้ีมีพิษสงอยา่งไร 
ทอ้งฟ้ามืดด าดุจหมึก ดูเหมือนพายพุดัดาวไปหมด คล่ืนลูกใหม่ ๆ กระแทกขา้งเรือ น ้ าแตกกระจายเขา้
มาในเรือ ไม่มีใครสามารถจะท าอะไรได ้ จะหนัหางเสือไปทางไหนก็ไม่ไดท้ั้งส้ิน พระเจา้องคเ์ดียว
เท่านั้นท่ีจะทรงช่วยเขาให้รอดกลบัมายงัฝ่ังได ้

ทะเลยิง่มีคล่ืนจดัเขา้ทุกที สาวกต่างก็กลวั เวลาพายพุดัจดัคนอยูก่ลางทะเลยอ่มหวาดถึงภยั
อนัตรายดว้ยกนัทุกคน เพราะมนุษยอ่์อนแอและตวัก็เล็ก ส่วนทะเลเหมือนกบัยกัษใ์หญ่โยนเขาข้ึน ๆ ลง 
ๆ แลว้ในท่ีสุดก็กลืนเขาหายเขา้ไปหมด 

ท าไมหนอเขาจึงไม่อยูท่ี่ภาคพื้นดิน ทั้งสะดวกสบายทุกอยา่ง คืนนั้นเขาทั้งเหน่ือยทั้งร้อนใจ จึง
รู้สึกทอ้ถอยในเร่ืองงานของพระเยซู และบดัน้ีก็เกิดพายใุหญ่มาซ ้ าเตม็เขา้อีก ดูคลา้ยจะไม่มีใครรอด
ชีวติอยูเ่ห็นวนัรุ่งข้ึนเลย เขาเสียสละทิ้งบา้นทิ้งครอบครัวเพื่อมาติดตามพระองค ์ มีประโยชน์อะไรท่ีจะ
มาติดตามพระเยซูแลว้ตอ้งจมน ้าตายกนัหมด 

น ้าเขา้เตม็เรือ เขาพยายามวดิออก แต่รู้วา่ไม่ไดผ้ลอะไรยิ่งวดิน ้าก็ยิง่เขา้ ในท่ีมืดต่างคนต่างไม่
เห็นหนา้กนั ไม่ทราบวา่ใครเป็นใคร พระเยซูประทบัอยูเ่สียท่ีไหน ตั้งแต่เกิดพายไุม่มีใครไดย้นิพระ 
สุรเสียงของพระองคเ์ลย 

เขาพบพระองคท่ี์ทา้ยเรือ ท่ีซ่ึงพระองคป์ระทบัเวลาเรือออกจากฝ่ัง ทรงบรรทมเหยยีดยาวหนุน
พระเขนยและบรรทมหลบัสนิท 
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สาวกพากนัโกรธเคือง เรือเกือบจะคว  ่าอยูแ่ลว้ และพระเยซูบรรทมหลบั เหมือนกบัวา่ไม่มี
เหตุการณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนเสียเลย 

คนหน่ึงเขา้ไปปลุกพระองค ์ เขาต่างตะโกนเพราะพายกุ าลงัพดัจดั “พระอาจารยเ์จา้ขา้ พวก
ขา้พเจา้ก าลงัจะจมน ้าตายกนัอยูแ่ลว้ไม่ทรงเป็นห่วงหรือ” 

พระเยซูทรงลุกข้ึนยนื ขณะท่ีเรือก าลงัโคลงเคลง ลมพดัตอ้งพระพกัตร์พระองค ์ คล่ืนใหญ่ซดั
เขา้มาในเรืออีก จึงรับสั่งวา่ “จงสงบเงียบเถิด” 

ทนัทีทนัใดนั้นลมก็เงียบ คล่ืนท่ีซดัเม่ือนาทีท่ีแลว้ก็หยดุเช่นเดียวกนั ดวงดาวฉายแสงเช่นเดิม 
เสียงต่าง ๆ ก็สงบ นอกจากละลอกเล็ก ๆ ซดัขา้งเรือ 

พระเยซูตรัสกบัสาวกวา่ 
“ท าไมท่านจึงขลาดเช่นน้ี ท่านไม่มีความเช่ือหรือ” 
แต่สาวกไม่ไดเ้อาใจใส่วา่พระองคต์รัสวา่อยา่งไร เขารู้สึกกลวัมากยิง่ข้ึน คราวน้ีไม่กลวัทะเล

กลบักลวัพระเยซู ต่างพดูกนัวา่ 
“ท่านผูน้ี้เป็นผูใ้ด แมแ้ต่ลมและทะเลก็เช่ือฟังท่าน” 
รุ่งเชา้เขาน าเรือล าเล็กมาจอด อีกฝ่ังหน่ึงท่ีเมืองกะดาราเมืองกาลิลีดูไกลออกไปมาก 
มีผาสูงอยูริ่มฝ่ัง พระเยซูและสาวกปีนข้ึนไปบนเนินผาดูภูมิประเทศรอบ ๆ ไม่มีอะไรน่าดูนกั 

นอกจากมีคนสองสามคนเล้ียงหมู ไกลออกไปสักหน่อยก็เป็นป่าชา้ 
ขณะนั้นมีชายผูห้น่ึง เปลือยกายวิง่ออกมาจากป่าชา้ เน้ือตวัมีบาดแผลเขียวช ้า ชายผูน้ี้เสียจริต

อาศยัอยูใ่นป่าชา้ ท่องเท่ียวไปตามหุบเขา เขาเอาโซ่มาล่ามไว ้ แต่คนวกิลจริตน้ีแขง็แรงมากหกัโซ่ตรวน
ขาดง่ายดายคลา้ยกบัดึงเชือก ตลอดวนัตลอดคืนมกัจะส่งเสียงร้องและเอาหินแหลม ๆ ท่ิมแทงตวั ไม่มี
ใครกลา้เขา้ไปใกลเ้ขา 

คนวกิลจริตวิง่เขา้มาหาพระเยซู ร้องตะโกน เสียงของเขาก็เหมือนกบัคนท่ีเอะอะเม่ือพระองค์
ก าลงัเทศนาในธรรมศาลา 

“ขา้พเจา้มีสาเหตุอะไรกบัท่าน พระเยซู พระบุตรของพระเจา้สูงสุด โปรดอยา่ทรมานขา้พเจา้
ต่อไปอีกเลย” 

พระเยซูตรัสวา่ “เจา้ช่ืออะไร” 
ชายผูน้ั้นตอบวา่ “ช่ือกอง ผโีสโครกทั้งกองอยูใ่นตวัขา้พเจา้” 
พวกสาวกฟังแลว้สยดสยอง มีส่ิงชัว่ร้ายในตวัชายผูน้ี้มาก ร้ายเท่ากบัพายเุม่ือคืนท่ีแลว้ เขาได้

ยนิพระเยซูรับสั่งวา่ “จงออกมาจากชายผูน้ี้” ดวงตาท่ีขุ่นมวัสักครู่หน่ึงกลบัแจ่มใสชายผูน้ั้นเป็นคนปกติ
แลว้ แต่ฝงูหมูกลบัวิง่กนัให้เพน่พา่นคลา้ยเป็นบา้ แลว้กระโจนจากหนา้ผาลงไปในทะเล 
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ต่อจากนั้นทุกส่ิงทุกอยา่งก็เงียบสงดั เหมือนเม่ือพระเยซูทรงใหค้ล่ืนลมสงบ แสงอาทิตยส่์อง
สวา่งจา้ในทอ้งถ่ินนั้นไม่มีอะไรอีกท่ีน่าสยดสยอง 

คนเล้ียงหมูอศัจรรยใ์จเป็นท่ียิ่ง ไม่เคยเห็นอะไรแปลกประหลาดดงัน้ีมาแต่ก่อนเลย เขารีบวิง่ไป
ท่ีหมู่บา้นเล่าเร่ืองใหค้นท่ีนัน่ฟัง ผูค้นแตกต่ืนกนัมาดูเหตุการณ์ดว้ยตนเอง พอมาถึงก็เห็นคนวกิลจริต
นัง่พดูจากบัพระเยซูเป็นปกติ สวมเส้ือผา้แสดงกิริยาเหมือนคนอ่ืน ๆ 

ทีแรกเขาพากนักลวัคนวกิลจริต แต่บดัน้ีกลบักลวัพระเยซู เขาล่ามโซ่ล่ามตรวนชายผูน้ี้ แต่ก็
เอาไวไ้ม่อยู ่ ดูเถอะท่านท่ีแปลกถ่ินมาจากกาลิลี รักษาคนวกิลจริตดว้ยวาจาแต่เพียงสองสามค าเท่านั้น 
“ท่านผูน้ั้นคือใครท่ีไหน” เขาคิด “ท่านมีฤทธ์ิอ านาจอะไร” 

เขารู้สึกกลุม้ใจไม่ทราบวา่ พระเยซู จะทรงกระท าอะไรต่อไปอีก จึงทูลขอใหพ้ระองคเ์สด็จไป
จากเมืองนั้นเสีย พระเยซูหาไดท้รงโตต้อบประการใดไม่ ทรงชวนสาวกของพระองคก์ลบัลงเรือ คนท่ี
หายป่วยจากโรควกิลจริตขอติดตามมาดว้ย แต่พระเยซูตรัสกบัเขาวา่ 

“เจา้มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าอยูแ่ลว้ จงไปบอกพวกพอ้งของเจา้ถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าแก่เจา้” 
“ชายผูน้ั้นกลบัไปในเมือง เล่าเร่ืองของตน รู้กนัเซ็งแซ่ไปหมด ผูฟั้งทั้งหมดรู้สึกประหลาดใจยิง่

นกั 
ส าหรับพวกสาวกแลว้ พากนัเห็นวา่ คืนนั้นและวนันั้นเตม็ไปดว้ยความมหศัจรรย ์ ขณะท่ีแล่น

เรือกลบับา้น เขาหาทราบไม่วา่ยงัมีงานใหญ่ยิง่คอยท่าพระเยซูอีกฟากทะเลขา้งโนน้ 
ขณะท่ีเรือแล่นเขา้มาใกลฝ่ั้ง เขาเห็นชนหมู่หน่ึงยนือยูท่ี่ชายหาด ทุกคนก าลงัตั้งตาตั้งใจคอยให้

พระเยซูเสด็จกลบั 
พอเสด็จข้ึนจากเรือ ประชาชนก็หลีกทางใหช้ายผูมี้ช่ือเสียงในเมืองนั้น เขาช่ือยาอีโร เป็นนาย

ธรรมศาลา 
ยาอีโรกราบลงท่ีพระบาทพระเยซู ทูลออ้นวอนใหพ้ระองคเ์สด็จมายงับา้นของเขาทนัที 
“บุตรสาวคนเล็กของขา้พเจา้เกือบจะตายอยูแ่ลว้ ขอเชิญเสด็จไปวางพระหตัถบ์นเขา เพื่อจะได้

รอดตายมีชีวติอยู”่ 
พระเยซูเสด็จไปกบัอีโร ประชาชนเบียดเสียดตามกนัไปดูวา่จะทรงท าอยา่งไร ขณะท่ีเดินกนัไป

ตามถนน มีผูค้นเบียดเสียดแน่นไปหมดทุกดา้น ทนัใดนั้นพระเยซูหยดุด าเนิน รับสั่งวา่  
“ใครถูกตอ้งเส้ือผา้ของเรา” 
พวกสาวกไม่อาจสันนิษฐานไดว้า่ทรงตรัสถึงอะไร เขาทูลวา่ 
“พระองคท์รงเห็นแลว้วา่ ประชาชนก าลงัเบียดเสียดพระองค ์ ใคร ๆ ก็ถูกตอ้งพระองคท์ั้งนั้น 

ท าไมยงัทรงถามอีกวา่ “ใครถูกตอ้งเส้ือผา้ของเรา” 
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แต่พระเยซูตรัสตอบวา่ 
“มีใครคนหน่ึงจงใจมาถูกตอ้งเรา เรารู้สึกฤทธ์ิซ่านไปจากเรา” 
เพราะค าตรัสน้ี หญิงผูห้น่ึงจึงออกมาจากหมู่คน นัง่ลงตรงพระพกัตร์พระเยซู ตวัเน้ือสั่นดว้ย

ความกลวั แลว้นางก็เล่าเร่ืองถวายวา่ ป่วยมาถึงสิบสองปี เสียเงินเสียทองให้หมอรักษาโรคจนหมดตวั
แต่ไม่หาย จึงคิดวา่ถา้แมไ้ดถู้กตอ้งเพียงฉลองพระองค ์โดยไม่มีคนเห็นเลยโรคก็จะตอ้งหาย 

พระเยซูทรงพระเมตตาหญิงผูน้ั้น รับสั่งวา่ 
“ลูกเอ๋ย ความเช่ือของเจา้ไดท้  าใหต้วัรอด จงไปเป็นสุขเถิด” 
ขณะนั้นยาอีโรก าลงัคอยพระเยซู อยากให็เสด็จเร็ว ๆ เพราะอาจสายไปก็ได ้ ทนัใดนั้นมีคนมา

บอกวา่ หมดหวงัเสียแลว้บุตรหญิงตายเสียแลว้ ไม่ตอ้งรบกวนพระเยซูใหล้ าบาก สายไปจริง ๆ  
แต่ก่อนท่ียาอีโรจะปริปากพดู พระเยซูก็จบัแขนเขา แลว้รับสั่งวา่ 
“อยา่วติกเลย จงเช่ือเถอะ” 
พระองคไ์ม่ทรงอนุญาตใหใ้ครตามไปเลย นอกจากซีโมน ยากอบ และยอห์น ยาอีโรน าทางเขา้

บา้น พอไปถึงก็ทราบแน่วา่ข่าวร้ายกลายเป็นจริง เด็กหญิงนั้นตายเสียแลว้ พวกเป่าป่ีในงานศพมาถึง
แลว้ พร้อมทั้งนางร้องไห้ 

พระองคต์รัสถามเขาวา่ 
“เหตุไฉนท่านจึงวุน่วายกนันกั เด็กหญิงน้ีไม่ตายแต่ก าลงัหลบัอยู”่ 
ทุกคนพากนัหวัเราะเยาะพระองคค์ลา้ยกบัวา่ พระองคเ์สียสติต่างก็พดูกนัวา่ “น่ีท่านไม่ทราบ

หรือวา่คนตายกบัคนนอนหลบัต่างกนัอยา่งไร” แต่พระเยซูทรงขบัไล่พวกเหล่านั้นออกจากบา้น แลว้
เสด็จเขา้ไปในห้องกบัยาอีโรและภรรยากบัสาวกทั้งสามคน 

เด็กหญิงนั้นตายจริง ๆ นอนยาวเหยยีดแขง็ท่ือ ตวัก็เยน็ซีด ไม่มีแพทยค์นใดในโลกน้ีจะรักษา
ใหคื้นชีพมาได ้

พระเยซูทรงกม้ลงใกลต้วัเด็กหญิงนั้นและตรัส ซีโมน ยากอบ และยอห์นกลั้นหายใจ ไม่ก่ี
ชัว่โมงมาน้ีเองเขาไดย้นิพระองคส์ั่งกบัทะเล “จงสงบเงียบเถิด” ทะเลก็เช่ือฟังพระองค ์ เขาไดย้นิ
พระองคต์รัสกบัคนวกิลจริต แลว้ผูน้ั้นก็หายเป็นปกติดงัเดิมแต่จะมีประโยชน์อะไรท่ีจะรับสั่งกบัคน
ตาย คนตายแลว้จะไดย้นิพระองคห์รือ 

หรืออาจไดย้ิน พระเยซูเคยรับสั่งแก่เขาคร้ังหน่ึงวา่ “แมแ้ต่ผูต้ายก็ฟังเสียงเรา” 
เด็กหญิงนั้นไม่ทราบอะไร ไม่ไดย้นิอะไร คนตายแลว้จะไดย้นิอะไร 
แลว้เสียงนั้นท าลายความเงียบสงดั เด็กหญิงรู้สึกวา่ใครก าลงัพดูเป็นเสียงผูช้าย พดูเหมือนกบั

แม่เคยปลุกใหต่ื้นข้ึนทุก ๆ เวลาเชา้  
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“ลูกเอ๋ย ลุกข้ึนเถอะ” 
เด็กลืมตา มองดูพระพกัตร์พระเยซู พระองคท์รงจบัมือและพยงุลุกข้ึนนัง่ ทั้งบิดาและมารดาอยู่

พร้อมหนา้กนัเด็กหญิงจึงโผไปหา 
พระเยซูรับสั่งวา่ “จงหาอาหารมาใหเ้ด็กกินสักหน่อยและอยา่ไปบอกเหตุการณ์เร่ืองน้ีแก่ใคร

เลย” 
แต่ไม่มีใครเก็บความลบัไวอ้ยู ่ ในไม่ชา้ทุกคน ๆ คนกท็ราบเร่ืองพระเยซูทรงรักษาคนตายให้

คืนชีพไดอี้ก 
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9. ทรงปฏิเสธไม่รับมงกฎุ 

จนกระทัง่ถึงเวลานั้น พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน เหล่าสาวกเป็นแต่ผูฟั้ง ขณะท่ีทรงรักษาคน
ป่วยเขาก็คอยดู พระองคจึ์งรับสั่ง ถึงเวลาแลว้ท่ีสาวกควรจะกระท าการงานบา้ง พระองคจึ์งทรงเรียก
สาวกทั้งสิบสองคน แลว้ตรัสวา่ 

“เราจะสั่งท่านไปท างานแทนเรา จงออกไปเป็นคู่ ๆ ไปตามเมืองและหมู่บา้นสั่งสอนเขา ตามท่ี
ท่านไดย้นิจากเราเร่ืองพระเจา้เสด็จมายงัโลกทรงครองจิตใจของมนุษย ์ เม่ือเห็นคนป่วยเจบ็หรือคน
วกิลจริตก็จงรักษาเขาใหห้าย เหมือนกบัท่ีท่านเห็นเรากระท า” 

พระองคท์รงก าชบัเขาดงัน้ี 
“อยา่เอาเงินเอาทองไป และอยา่ขอเงินจากผูใ้ด เส้ือผา้ก็ไม่ตอ้งเอาไปมากมาย ออกเดินทางไป

โดยเร็ว อยา่เป็นกงัวลถึงเร่ืองเส้ือผา้เงินทอง เพราะจะมีผูเ้ล้ียงดูท่าน 
“เม่ือเขา้ไปในเมืองหรือในหมู่บา้นใด จงไปหาครอบครัวท่ีจะตอ้งรับนกัเทศน์ อยูใ่นบา้นนั้น

จนกวา่จะยา้ยไปยงัท่ีอ่ืนถา้หากวา่ไม่มีใครฟังท่าน จงไปต่อไปเถิด แต่ก่อนท่ีจะไปจงเตือนผูค้น ณ ท่ีนั้น
วา่ การท่ีไม่ยอมฟังพระธรรมของพระเจา้นั้นบาปมาก” 

ดงันั้น เหล่าสาวกจึงแยกทางกนัไปประกาศสั่งสอนตามท่ีพระเยซูทรงสั่ง เขารักษาคนป่วยได้
เหมือนพระองคด์ว้ย 

การท่ีพวกสาวกออกไปสั่งสอน คร้ังแรกนั้นไดรั้บผลดีมากไปกนัเสียหลายวนั พอกลบัมาต่างก็
เล่าเร่ืองท่ีเขาไดส้ั่งสอนและไดก้ระท า 

พระเยซูทรงฟังรายงานของเหล่าสาวกแลว้รับสั่งวา่ 
“ถึงเวลาท่ีพวกท่านจะพกัผอ่นบา้งแลว้ จงไปกบัเราท่ีเปล่ียวสักแห่งหน่ึง จะไดไ้ม่มีใครมา

รบกวนพวกเรา” 
แลว้พระเยซูกบัสาวกก็ลงเรือ ไปยงัท่ีสงดัแห่งหน่ึงใกลเ้มืองเบธซาอิดา แต่เขาไม่มีโอกาส

พกัผอ่น เพราะชาวเมืองคาฟารนาอูมเห็นเขาลงเรือไป 
คนหน่ึงพดูข้ึนวา่ “โน่น พระเยซูและสาวกก าลงัจะไปเมืองเบธซาอิดา” 
ผูค้นพากนัเดินริมฝ่ังทะเลสาบไปดกัพระองค ์ ยิง่เดินไปก็ยิง่มีจ  านวนคนจากหมู่บา้นมาสมทบ

มากข้ึนทุกที เวลานั้นพราะเยซูทรงเป็นท่ีนิยมของชาวกาลิลี ไม่วา่จะเสด็จไปไหนประชาชนก็มาหอ้ม
ลอ้มพระองค ์ เขาพากนัเดินบา้งวิง่บา้ง จนถึงท่ีสงดัใกลเ้มืองเบธซาอิดาพร้อม ๆ กนักบัพระองค ์ เม่ือ
เสด็จข้ึนจากเรือ มีประชาชนนบัพนั ๆ คนคอยอยูท่ี่ชายหาดแลว้ พระเยซูเสด็จไปเพื่อพกัผอ่น แต่เม่ือ
ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนก็ทรงเมตตาเขา ทรงคิดวา่ “เขาเป็นเหมือนฝงูแกะท่ีไม่มีผูเ้ล้ียงคอยเฝ้ารักษา” 
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พระเยซูตรัสแก่ประชาชนวา่ ทรงยนิดีท่ีไดพ้บปะกบัเขาอีก แลว้ก็ทรงสั่งสอนดงัท่ีเคยกระท า
ในเมือง วนันั้นทั้งวนัพระองคต์รัสเทศนา และถา้มีจนเจบ็ก็ทรงรักษาใหห้าย 

จวนถึงเวลาเยน็ สาวกสองคนไปทูลพระองคว์า่ 
“อาจารยเ์จา้ขา้ เวลาเยน็มากแลว้ บอกประชาชนใหไ้ปหาซ้ืออาหารรับประทานท่ีหมู่บา้นใกล ้

ๆ น้ีไม่ดีหรือ ท่ีน่ีไม่มีอะไรรับประทานเลย” 
พระเยซูตรัสตอบวา่ “ไม่จ  าเป็นท่ีเขาจะตอ้งไปหาซ้ืออาหาร หาใหเ้ขารับประทานเสียทีเถอะ” 
สาวกมองดูพระองค ์ ไม่ทราบวา่ทรงหมายความเช่นนั้นจริงหรือไม่ “พระองคเ์จา้ขา้ จะทรงใช้

ใหพ้วกขา้พเจา้ไปซ้ืออาหารมาเล้ียงคนพวกน้ีทั้งหมดหรือ เราจะไปเองเงินท่ีไหนจึงจะพอ” 
อนัดเรอาทูลวา่ “ท่ีน่ีมีเด็กคนหน่ึงมีขนมปังอยูห่า้กอ้นและปลาอีกสองตวั แต่อาหารเท่าน้ีจะ

เล้ียงคนหา้พนัไดอ้ยา่งไร” 
พระเยซูตรัสตอบวา่ “บอกใหเ้ขานัง่ลงเถอะ” 
พวกสาวกไปบอกใหทุ้กคนนัง่ลงเป็นหมู่ หมู่ละหา้สิบคน 
พระเยซูทรงหยบิขนมปังและปลา ขอบพระคุณพระเจา้แลว้ทรงแบ่งขนมปังและปลามอบให้

สาวกไปแจกอีกต่อหน่ึง เขาแจกไปเท่าไรก็ไม่มีหมด ไม่มีใครทราบวา่ขนมปังและปลามาจากไหน แต่
พอส าหรับทุกคนรับประทาน ยงัเหลืออีกดว้ย 

ประชาชนต่างคนก็หิวเพราะเดินทางเป็นระยะทางไกลแลว้ตอ้งมายนืกร าแดดอีกตั้งหลาย
ชัว่โมง จึงรับประทานไดค้นละมาก ๆ เม่ืออ่ิมแลว้เขาก็คิดนึกถึงเหตุการณ์ท่ีบงัเกิดข้ึน 

“อาหารนั้นมาจากไหน พระเยซูไดอ้าหารมาจากท่ีใด”  
“มีขนมอยูห่า้กอ้นและปลาสองตวัเท่านั้น และเรายงักินกนัจนอ่ิม เหลือเฟือเสียดว้ยซ ้ า” 
ต่างก็โจษกนัเซ็งแซ่ “พระเยซูประทานอาหารแก่เรา” “น่าอศัจรรยจ์ริง ไม่มีอะไรเลยก็ยงัทรง

หาอาหารใหเ้รากินได”้ “น่ีแหละคือท่านท่ีเราตอ้งการละ” “ท่านจะท าใหช้นชาติยวิมัง่คัง่แขง็แรง เพราะ
ทรงนิรมิตอาหารได”้ 

ประชาชนพากนัลุกข้ึน แลว้โห่ร้อง “ใหเ้ราเชิญท่านเป็นกษตัริย ์ พระเยซูกษตัริยข์องชาติยวิ” 
เขาตะโกนกอ้ง “ขอใหท้่านเป็นกษตัริย”์ 

แต่พระเยซูทรงเล่ียงไปท่ีอ่ืนแลว้ แมแ้ต่สาวกก็ไม่ทราบวา่เสด็จไป ณ แห่งใด พระองคป์ระทบั
อยูแ่ต่ผูเ้ดียวท่ีภูเขาจนกระทัง่ค  ่า 

อนิจจา ความโง่ของคนเรา เขาช่างไม่เขา้ใจพระองคเ์สียเลยเขาไม่นึกถึงอะไรทั้งหมด นอกจาก
ทอ้งอยา่งเดียวเท่านั้นหรือ 
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พระเยซู ทรงระลึกคราวท่ีมารมาทดลองพระองคใ์นป่ามารไดก้ล่าววา่ “ถา้ท่านเป็นพระเมสิ
ยาห์ จงเปล่ียนกอ้นหินเหล่าน้ีใหเ้ป็นขนม” 

ประชาชนพวกน้ีจะสนบัสนุนพระองค ์ ถา้ทรงเล้ียงเขา เช่นน้ีบ่อย ๆ เขาจะตั้งพระองคข้ึ์นเป็น
กษตัริย ์ ถา้เขานึกวา่พระองคส์ามารถจะขบัไล่พวกโรมนัออกไป แลว้ทรงกอบกูป้ระเทศใหเ้ป็นอิสระ 
มัง่คัง่สมบูรณ์ มีอ านาจใหญ่โตข้ึนแมแ้ต่เพียงเล้ียงดูเขาเท่าน้ี เขายงัคิดอยากใหพ้ระเยซูเป็นกษตัริย ์
พระองคน่ี์แหละเป็นผูท่ี้เขารอคอยมานานแลว้ แต่พระเยซูมิไดเ้สด็จเขา้มาในโลกเพื่อกระท าตามความ
นึกคิดของชนพวกน้ี พระองคไ์ม่มีพระประสงคท่ี์จะเป็นกษตัริยด์งัท่ีกล่าวแลว้ 

ในไม่ชา้ก็จะถึงเทศกาลปัสกา หลายปีล่วงมาแลว้ เม่ือพระเยซูยงัทรงพระเยาว ์ ไดเ้คยเสด็จไปท่ี
พระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา ทรงเห็นเขาฆ่าแกะเป็นเคร่ืองถวายบูชาปีหนา้เม่ือถึงเทศกาล
น้ีอีก พระองคจึ์งจะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเสด็จเยรูซาเล็มคราวน้ีจะทรงเป็นกษติัรยข์องชาวยวิ แลว้จะ
ทรงกระท าส่ิงท่ีทรงทราบวา่จะตอ้งกระท าสักวนัหน่ึง 

เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัเมืองคาฟารนาอูม พระองคพ์าพวกสาวกไปทางทิศเหนือไกลออกไปจาก
ตวัเมืองมาก คราวน้ีไม่มีใครติดตาม ไม่มีใครอยากติดตามต่อไปอีกแลว้ เพราะเขาทั้งโกรธทั้งเจบ็ใจท่ี
พระองคไ์ม่ยอมเป็นกษตัริย ์

พระเยซูและสาวกมาใกลเ้มืองซีซาเรยาฟีลิปปี ณ ท่ีนั้นมีล าธารสายหน่ึงไหล่ออกจากน ้ าในไหล่
เขาลงสู่แม่น ้าจอร์แดนพวกกรีกท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลน้ีไดส้ร้างศาลาเทวรูปไวบู้ชาท่ีนัน่ 

พระเยซูมีพระประสงคท่ี์จะประทบัตามล าพงักบัพวกสาวกเพราะถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งพดูกนัถึง
เร่ืองส าคญั พระองครั์บสั่งถามเขาวา่ 

“ประชาชนคิดวา่เราคือผูใ้ด” 
สาวกทูลวา่ “บางคนวา่พระองคเ์ป็นยอห์นบพัติสโตฟ้ืนข้ึนมาจากตาย บางคนวา่เป็นเอลียาห์ 

หรือเยเรมีย ์หรือผูเ้ผยพระวจนะคนใดคนหน่ึง ทุก ๆ คนเห็นวา่พระองคเ์ป็นผูป้ระเสริฐใหญ่ยิง่” 
พระเยซูตรัสถามอีกวา่ 
“พวกท่านวา่เราเป็นผูใ้ดเล่า” 
เงียบกนัไปสักครู่หน่ึง ซีโมนทูลวา่ “พระองคเ์ป็นพระเมสิยาห์ พระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้

ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ 
น่ีแหละ พระเยซูทรงคอยมานานแลว้ พระพกัตร์แจ่มใสปิติยนิดี ทรงหนัไปตรัสกบัซีโมนวา่ 

“ซีโมนเอ๋ย น่ีเป็นส่ิงดีท่ีสุดในตวัท่านท่ีทราบวา่เราคือใคร มนุษยมิ์ไดแ้จง้ใหท้่านทราบแต่พระเจา้ได้
ส าแดงใหท้่านทราบวา่เราคือเมสิยาห์ ในเม่ือคนอ่ืนเขาไม่เช่ือ ต่อไปน้ีเราจะเรียกช่ือท่านใหม่วา่ “เป
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โตร” แปลวา่ศิลา ท่านเช่ือในเรา ความเช่ือน้ีเป็นเหมือนศิลาเราจะตั้งคริตสจกัรของเราไวบ้นความเช่ือ
อยา่งเช่นท่านน้ี และไม่มีส่ิงใดจะเอาชยัชนะได ้จะแขง็แกร่งท่ีสุดในโลก” 

“และบดัน้ี” พระเยซูรับสั่งเบา ๆ ต่อไป “บดัน้ีท่านทั้งหลายก็ทราบแลว้วา่เราคือผูใ้ด เรายงัมีอีก
หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีจะบอกท่าน ในชั้นตน้น้ีอยา่พึ่งไปบอกกบัใครเร่ืองท่ีวา่ เราคือเมสิยาห์ ยงัไม่ถึง
เวลาและน้ีเป็นเร่ืองส าคญั ต่อไปน้ีเราจะขาดคนนิยมไปมาก เราจะไปกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือถึงท่ีนัน่ศตัรู
ของเราจะวางแผนการจบัเราฆ่า” 

เปโตรคิดวา่น้ีเป็นเร่ืองไม่เป็นเร่ือง ใคร ๆ ก็ทราบวา่พระเมสิยาห์จะไม่ถูกปลงพระชนมเ์ช่นนั้น 
แต่จะเป็นวรีบุรุษผูเ้รืองนามและเป็นกษตัริยด์ว้ย เปโตรทูลเสียงแขง็ “เป็นไปไม่ไดเ้หตุการณ์นั้นจะ
เกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย” 

พระเยซูทรงหนัไปทางเปโตร คราวน้ีแทนท่ีจะทรงปิติยินดีกลบัไม่พอพระทยั ตรัสตอบเปโตร
เหมือนท่ีตรัสกบัมารในป่าวา่ 

“ซาตาน จงถอยไปขา้งหลงัเรา เปโตรเอ๋ย ท่ีท่านพดูนั้นพระเจา้ไม่ทรงเห็นดว้ยแน่ ท่านพดู
เหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ท่านเป็นคนอ่อนแอ ผูใ้ดใคร่จะเอาชีวติของตนรอด ผูน้ั้นจะเสียชีวติ ผูใ้ดใคร่จะ
บ าเพญ็ชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา ผูน้ั้นจะเขา้ใจวา่การมีชีวติอยูน่ั้นหมายความวา่อะไร” 

แต่พระเยซูทรงเห็นวา่สาวกยงัไม่เขา้ใจ แมแ้ต่เปโตรก็ขาดความเช่ือไปอีกแลว้ อยา่งไรก็ตาม
พระองคจ์  าตอ้งท าให้เขาเล่ือมใสในพระองค ์และเช่ือถือพระองค์ 

ดงันั้นต่อมาอีกหกวนั พระองคจึ์งทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์นไปบนภูเขาสูงเพื่อแสดงส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ณ ท่ีนั้นเขาไดเ้ห็นนิมิตอยา่งมหศัจรรย ์ พระพกัตร์พระเยซูสวา่งกลา้ดุจพระอาทิตยแ์ละฉลอง
พระองคสี์ขาว สาวกเล่าทีหลงัวา่ โมเสสและเอลียาห์ซ่ึงเป็นคนมีช่ือเสียงของพวกยวิในสมยัโบราณ ลง
มาสนทนากบัพระองค ์

เปโตรไม่ทราบวา่จะพดูอะไรดี จึงทูลวา่ 
“พระองคเ์จา้ขา้ อยูท่ี่น่ีอยา่งน้ีก็ดี ใหเ้ราสร้างพลบัพลาข้ึนสามหลงั หลงัหน่ึงเป็นของพระองค ์

อีกหลงัหน่ึงของโมเสสอีกหลงัหน่ึงของเอลียาห์” 
แลว้มีเมฆเหมือนเงามาปกคลุมภูเขานั้น เขาไดย้นิเสียงจากเมฆเป็นพระสุรเสียงของพระเจา้วา่ 

“ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเราเราพอใจท่านมาก จงฟังท่านเถิด” 
สาวกทั้งสามซบหนา้ลงกบัพื้นดิน และซบอยูเ่ช่นนั้นจนพระเยซูถูกตอ้งตวัเขา คร้ันเงยหนา้ข้ึน

ก็ไม่เห็นใครอีกนอกจากพระเยซูพระองคเ์ดียว 
พระเยซูตรัสวา่ “ลงไปขา้งล่างเถอะ แลว้อยา่ไปเล่าใหใ้ครฟังถึงส่ิงท่ีไดเ้ห็นน้ี” 
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ต่อจากนั้นเป็นเวลาชา้นานเขาจึงเล่าเร่ืองท่ีเขาไดเ้ห็นความสวา่ง ความงาม และท่านอาคนัตุกะ
สมยัโบราณลงมาพบพระเยซู พระสุรเสียงท่ีตรัสวา่ พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่เวลานั้น
เขาหาปริปากเล่าใหใ้ครฟังไม่ 

เขาทราบวา่บนภูเขานั้นเขาไดเ้ฝ้าพระเจา้ 



 52 

10. ทางไปกรุงเยรูซาเลม็ 

พระเยซูทรงตั้งพระทยัไวว้า่ จะเสด็จกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาปีหนา้พระองคท์รงทราบวา่
ถา้เสด็จไปจะตอ้งประสบความยุง่ยาก พวกสาวกก็ทราบเหมือนกนั เพราะพระองครั์บสั่งแก่เขาวา่ เวลา
แห่งความยากล าบากรอคอยอยูข่า้งหนา้ 

ไม่มีใครท่ีพระเยซูจะทรงพึ่งได ้ แมพ้วกสาวกก็หาเขา้ใจพระองคไ์ม่ นาน ๆ สักคร้ังหน่ึงจะมี
ผูส้มคัรเป็นศิษยข์องพระองค ์ แต่นอ้ยคนนกัจะติดตามพระองคจ์ริง ๆ เพราะไดย้นิพระองคอ์ธิบายวา่ ผู ้
ท่ีเป็นศิษยน์ั้นตอ้งเสียสละเพื่อพระองค ์

มีชายหน่ึงมาเฝ้าพระเยซูทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้พระองคจ์ะเสด็จไปไหน ขา้พเจา้จะตามไปดว้ย” 
พระเยซูตรัสวา่ “สุนขัจ้ิงจอกยงัมีโพรงอาศยันอนและนกในอากาศก็ยงัมีรัง แต่เราเดินทาง

ท่องเท่ียวไปทัว่ประเทศไม่มีบา้นช่องอาศยัอยูข่องเราเอง” 
ชายผูน้ั้นนึกถึงบา้นอนัส าราญของเขา ในท่ีสุดก็ตดัสินใจไม่ติดตามพระเยซูไป 
มีอยูค่ร้ังหน่ึง ท่ีพระเยซูทรงเชิญใหช้ายผูห้น่ึงมาเป็นศิษยข์องพระองค ์ เขาก็วา่เขายนิดีท่ีจะมา

แต่บิดาของเขาพึ่งตายจึงตอ้งกลบัไปดูแลท าศพใหเ้รียบร้อยเสียก่อน พวกยวินบัถือขนบธรรมเนียมจดั 
ถา้ใครตายเขามกัจะมีพิธีตั้งหลาย ๆ วนัพระเยซูทรงคอยชายผูน้ี้ไม่ได ้จึงตรัสวา่ 

“ใหค้นท่ีเขาไม่เล่ือมใสในเราจดัการเร่ืองน้ีก็แลว้กนั ท่านมีส่ิงอ่ืนท่ีส าคญัวา่ หนา้ท่ีของท่านคือ
การออกไปสั่งสอนทนัที ถา้ท่านมีศรัทธาในเราจริงแลว้ ท่านคงจะมากระท าการน้ี” 

มีอีกคนหน่ึงอยากติดตามมาดว้ยเหมือนกนั แต่เขาจะตอ้งกลบัไปบา้นลาครอบครัวของเขา
เสียก่อน พระเยซูก็ทรงเห็นวา่ ชายผูน้ี้ก็ยงัไม่ตดัสินใจอยา่งแทจ้ริงท่ีจะถวายหมดทุกอยา่งต่อพระเจา้ 
พระองครั์บสั่งวา่ 

“ท่านเป็นเหมือนชาวนาท่ีตั้งตน้ไถนา แลว้หนัหลงักลบัคิดวา่ควรจะท าอะไรสักอยา่งสักอยา่ง
หน่ึงท่ีบา้นเสียก่อน ถา้หากกวา่ไม่ติดตามเรามาโดยเตม็ใจแลว้ เรากลวัวา่ท่านจะไม่ท าประโยชน์อะไร” 

แมแ้ต่บางคนท่ีเรียกตนเองวา่ ศิษยข์องพระเยซู ก็ผละทิ้งพระองคไ์ป พระเยซูรับสั่งกบัสาวกสิบ
สองคนผูติ้ดตามพระองคม์าแต่ตน้วา่ 

“ท่านทั้งหลายจะผละไปจากเราดว้ยหรือ” 
เปโตรทูลตอบวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พวกขา้พเจา้จะกลบัไปหาผูใ้ดเล่า เราตอ้งตายถา้หากเราไม่ได้

ยนิค าสอนของพระองคเ์ราเช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระคริสต”์ 
พระเยซูรับสั่งวา่ “เราไดเ้ลือกพวกท่านใหอ้ยูก่บัเรา แต่ตอนปลายคนหน่ึงในพวกท่านจะเสีย

คน” 
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พระองคท์รงหมายถึงสาวกผูห้น่ึงช่ือยดูาอิสคาริโอธ แต่ไม่มีใครทราบ พระเยซูทรงทราบวา่ 
ยดูาเป็นคนท่ีไม่น่าไวใ้จ 

ในวนัยุง่ยากเหล่านั้น พระเยซูอธิษฐานคร้ังละนาน ๆ สาวกก็รู้สึกวา่เขาตอ้งการก าลงัจากพระ
เจา้ คร้ังหน่ึงเม่ือพระเยซูอธิษฐานจบลงแลว้ เขาทูลวา่ “พระเจา้ขา้ โปรดสอนใหข้า้พเจา้อธิษฐานเหมือน
อยา่งยอห์นบพัติสโตสอนศิษยข์องท่าน” 

ดงันั้นพระเยซูจึงสอนใหเ้ขาอธิษฐานดงัน้ี 
“ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองคท์ั้งหลาย ผูท้รงสถิตในสวรรค ์ ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็น

ท่ีเคารพสักการะ ขอให้แผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่ ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค ์ ในสวรรค์
เป็นอยา่งไร ก็ให้เป็นไปอยา่งนั้นในแผน่ดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจ าวนัแก่ขา้พระองค์
ทั้งหลายในกาลวนัน้ี และขอทรงโปรดยกบาปผดิของขา้พระองคเ์หมือนขา้พระองคย์กโทษผูท่ี้ท  าผดิต่อ
ขา้พระองคน์ั้นและขออยา่น าขา้พระองคเ์ขา้ไปในการทดลอง แต่ขอใหพ้น้จากซ่ึงชัว่ร้าย เหตุวา่ราช
อ านาจ และฤทธ์ิเดชและพระสิริเป็นของพระองคสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย ์อาเมน” 

“สมมุติวา่ท่านไปหาเพื่อนตอนเท่ียงคน แลว้เรียกเขาทางหนา้ต่างวา่ “ขอยมืขนมปังสักสอง
สามกอ้นเถอะ เพื่อนของฉนัมาไม่ทนัรู้ตวั แลว้ในบา้นฉนัไม่มีอะไรกินดว้ย” เพื่อนของท่านไม่อยากลุก
ข้ึนจากเตียงเลย แต่ท่านออ้นวอนเขาจนกระทัง่เขาตอ้งหยิบให ้ ในท านองเดียวกนั จงอธิษฐานต่อพระ
เจา้เร่ือยไป การอธิษฐานเหมือนกบัเคาะท่ีประตู เคาะแลว้ประตูก็จะเปิด”  

พระเยซูทรงทราบดีกวา่พวกฟาริสีวา่ เขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจา้มากเท่าใด 
ในสองสามเดือนต่อมา มีคนชอบมาลองความรู้พระเยซูเสียเหลือเกิน วนัหน่ึงมีธรรมาจรรยผ์ู ้

หน่ึง ซ่ึงคิดวา่ตนมีความรู้ดีกวา่พระเยซู เขาอยากมาโตเ้ถียงกบัพระองค ์ ซ่ึงจะเปิดโอกาสใหใ้คร ๆ 
ทราบวา่ เขามีความรู้แค่ไหน จึงมาเฝ้าพระองคท์ูลถามวา่ 

“ขา้พเจา้จะตอ้งท าอะไร เพื่อจะไดชี้วติจ าเริญเป็นนิจ” 
 พระเยซูตรัสตอบวา่ “ในพระบญัญติัมีค าเขียนวา่อยา่งไร”  
เขาทูลวา่ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ ดว้ยส้ินสุดก าลงัและสุด

ความคิดของเจา้ และจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” 
พระองคจึ์งตรัสแก่ของเขาวา่ “ท่านตอบถูกแลว้ จงกระท าอยา่งนั้นแลว้จะไดชี้วติ” 
ธรรมาจารยตี์ความหมายวา่ พระเยซูวา่  
“ท่านรู้ดีตลอดแลว้ ท าไมจึงมาถามอีกล่ะ” ธรรมาจารยจึ์งอยากจะลองดีกบัพระองคต่์อไป จึง

ทูลวา่ “ใครเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ควรรัก” 
พระเยซูตรัสตอบเป็นค าอุปมาดงัน้ี 
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“ชายผูห้น่ึงเดินทางเปล่ียวระหวา่งเมืองเยรูซาเล็ม และเมืองเยริโค ถูกโจรผูร้้ายปลน้ และทุบตี
เอา เขานอนเจบ็เกือบจะตายอยูข่า้งทางเดิน ปุโรหิตผูห้น่ึงจากพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มเดินผา่นมา เขา
มองดูคนป่วยแลว้ขา้มไปเดินเสียอีกฟากถนนหน่ึง อีกคนหน่ึงมาจากพระวหิารเหมือนกนั เคร่งครัดใน
เร่ืองศาสนามาก ก็เดินผา่นไปอีกเหมือนกนั 

“ในท่ีสุด ชาวสะมาเรียเดินมาทางนั้น ไม่ตอ้งบอกก็ทราบไดว้า่พวกสะมาเรียและพวกยวินั้น
เกลียดชงักนัปานใด แต่ชาวสะมาเรียนั้นเห็นคนป่วยก็รู้สึกเวทนา หาผา้มาพนัแผลแลว้พาไปท่ีโรงเแรม 
รุ่งเชา้ก่อนเดินทาง เขาไปช าระค่าพกัผอ่นใหช้ายคนป่วยนั้น และขอร้องให้เจา้ของโรงแรมดูแลรักษา
คนป่วยต่อไป ขากลบัมา เขาจะช าระเงินค่าใชจ่้ายใหท้ั้งหมด 

“คิดดูทีหรือ ในสามคนน้ี คนไหนเป็นเพื่อนบา้นของชายผูท่ี้ถูกโจรปลน้” 
ธรรมาจารยท์ูลวา่ “คนท่ีแสดงความเมตตาต่อเขา” 
พระเยซูตรัสวา่ “จงไปท าอยา่งนั้นเถิด” 
พระเยซูมีพระประสงคใ์หธ้รรมาจารยผ์ูน้ั้นเขา้ใจวา่ “ท่านรู้อยูแ่ก่ใจแลว้วา่เพื่อนบา้นท่ีดีควร

ปฏิบติัอยา่งไร เพราะพระเจา้จะทรงเมตตาแก่ท่าน แต่ท่านไม่สนใจเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีแก่ผูต้อ้งการความ
ช่วยเหลือจากท่านเสียเลย” 

แต่ถา้ธรรมาจารยผ์ูน้ั้นมองไม่เห็น ก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะบอกเขา เขาหยิง่เกินไปท่ีจะเขา้ใจ 
อีกวนัหน่ึงมีชายผูห้น่ึงมาเฝ้าพระองคท์ูลวา่ 
“พระอาจารยเ์จา้ขา้ ขอไดโ้ปรดรับสั่งกบัพี่ชายของขา้พเจา้ บิดาของขา้พเจา้ตายเม่ือไม่นานมาน้ี

เอง แลว้พี่เขารวบเอาสมบติัไวค้นเดียว โปรดสั่งพี่ใหแ้บ่งสมบติัใหข้า้พเจา้” 
พระเยซูไม่โปรดตดัสินความ จึงตรัสแก่เขาวา่ 
“ท่านควรจะคิดถึงส่ิงอ่ืนท่ีส าคญัยิง่กวา่สมบติั ชีวติของคนเราส าคญัยิง่กวา่สรรพส่ิงใด ๆ 

ทั้งส้ินเราจะเล่าเร่ืองใหท้่านฟัง 
“มีชาวนาผูห้น่ึง เก่ียวขา้วไดม้ากมายจนกระทัง่ไม่มียุง้จะใส่ เขาจึงร าพึงในใจวา่ “เราจะร้ือยุง้

เก่าน้ีเสีย แลว้สร้างใหม่ใหใ้หญ่โตยิง่กวา่น้ี แลว้เราจะไม่ท าอะไรหมด เพราะมีเงินมีทองกินไปไดห้ลาย
ปี” 

“แต่คืนวนันั้น พระเจา้ตรัสแก่เขาวา่ “คนโง่เอ๋ย คืนน้ีเจา้ตอ้งตาย เขา้ของเงินทองของเจา้ไม่มีค่า
อะไรส าหรับเจา้แลว้” น่ีแหละคนท่ีเก็บเงินเก็บทองส าหรับตวัเองเท่านั้น ไม่เผื่อแผผู่ใ้ดไม่คิดถึงพระเจา้ 
ก็จะมีอนัเป็นเช่นน้ี” 

ยงัมีชายอีกคนหน่ึงซ่ึงท าให้พระเยซูเศร้าพระทยัมาก เขาเป็นคนมัง่มี และเป็นผูมี้ช่ือในทอ้งถ่ิน
นั้น เขามาเฝ้าและคุกเข่าลงทูลวา่ 
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“พระอาจารยผ์ูป้ระเสริฐ ขา้พเจา้จะท าอยา่งไรจึงจะมีชีวิตจ าเริญเป็นนิจ 
ค าถามน้ีเหมือนกนักบัของธรรมมาจารยผ์ูน้ั้น แต่ชายผูน้ี้ถามเพื่ออยากรู้จริง ๆ ไม่ใช่มาลองดี

อะไร พระเยซูตรัสตอบวา่ 
“ท าไมท่านจึงเรียกเราวา่ผูป้ระเสริฐ ไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจา้” 
พระเยซูสงสัยวา่เศรษฐีหนุ่มผูน้ี้ทราบหรือไม่วา่ เขาก าลงัพดูกบัพระเมสิยาห์ หรือเขาคิดวา่พระ

เยซูเป็นแต่เพียงมนุษยธ์รรดาท่ีดีกวา่ผูอ่ื้นสักหน่อย พระเยซูตรัสต่อไป 
“ถา้ท่านอยากจะมีชีวติจ าเริญเป็นนิจ จงรักษาพระบญัญติัของพระเจา้ ท่านทราบแลว้วา่มี

อะไรบา้ง อยา่ฆ่าคน รักษาตวัใหบ้ริสุทธ์ิ อยา่กล่าวเทจ็ นบัถือบิดามารดาและรักเพื่อนบา้นเหมือนรัก
ตวัเอง” 

ชายหนุ่มรีบทูลวา่ “แต่ขา้พเจา้รักษาพระบญัญติัเหล่าน้ีมาตั้งแต่เล็ก ขา้พเจา้ยงับกพร่องในขอ้
ไหนอีก” 

พระเยซูทรงเห็นชายหนุ่มผูน้ี้อยากรู้จริง ๆ ก็ทรงเมตตาเขาตรัสวา่ 
“ท่านมีขอ้บกพร่องเพียงอยา่งเดียว คือยงัรักเงินทองอยูม่าก จงแจกจ่ายใหค้นยากจนเสียบา้ง 

แลว้ทา่นจะไดบ้  าเหน็จในแผน่ดินสวรรค ์จงสละทุกอยา่งท่ีท่านมีและตามเรามา” 
ชายหนุ่มลุกข้ึนอยา่งเช่ืองชา้ นัน่เป็นการเสียสละมากเกินไป เขาจะอยูกิ่นไดอ้ยา่งไรโดยไม่มี

เงิน เขายงัตอ้งการเงินเสมอเขาจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ พระเจา้จะทรงเล้ียงดูถา้หากเขาไม่ดูแลตนเอง เขา
กลบัไปโดยไม่พดูไม่จาเลยสักค าเดียว 

พระเยซูตรัสวา่ “การท่ีคนมัง่มีจะเช่ือฟังพระเจา้นั้นยากมาก” 
พวกสาวกพากนัประหลาดใจ เพราะเขานึกวา่การท่ีคนเรามัง่มีก็เพราะพระเจา้ทรงพอพระทยัวา่

เขาปฏิบติัตนอยูใ่นความดีเขากล่าววา่ “ถา้คนมัง่มีไปสวรรคไ์ม่ได ้ใครเล่าจะมีหวงัไดไ้ป” 
พระเยซูตรัสตอบวา่ “ไม่มีใครไปสวรรคไ์ดเ้ลยเพราะยงัไม่ดีพอ แต่พระเจา้ทรงช่วยคนบาปให้

รอดได ้คนเราไม่วา่มัง่มีหรือจน มีบาปดว้ยกนัทั้งนั้น พระเจา้ทรงเป็นท่ีพึ่งของมนุษย”์ 
เปโตรพดูแทนสาวกอ่ืน ๆ เขาทูลวา่ 
“พวกขา้พเจา้สละทุกส่ิงทุกอยา่งติดตามพระองคม์า” 
พระเยซูตรัสตอบวา่ “ถา้ท่านสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพราะเรา ท่านจะไม่เสียใจเลยตลอดชัว่ชีวติน้ี

และภายหลงัท่านตายแลว้” 
เดือนหน่ึง ๆ ล่วงไป และถึงเวลาท่ีจะตอ้งเดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูทรงพาพวกสาวก

ขา้มแม่น ้าจอร์แดนไปฟากตะวนัออก แลว้เดินทางต่อไปทางใต ้จึงขา้มแม่น ้าอีกคร้ังหน่ึงถึงเมืองเยรีโค 
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เมืองเยรีโคอุดมสมบูรณ์มาก มีสวนงดงาม ตน้ปาลม์ข้ึนสูงตระหง่าน ผูท่ี้ท่องไปมาในแถบลุ่ม
น ้าจอร์แดนมกัหยดุพกัท่ีเมืองน้ีก่อนท่ีจะเดินทาง ทั้งเปล่ียวทั้งกนัดารไปยงักรุงเยรูซาเล็มหนทาง
ขา้งหนา้ตอ้งขา้มทะเลทรายแห้งแลง้ และเนินเขาหลายลูกในเมืองเยรีโคบริบูรณ์ ทั้งน ้ากินและอาหาร ท่ี
พกัอาศยัก็สบายมากแต่พระเยซูจะประทบัในเมืองเยรีโคนานไม่ได ้เพราะจะตอ้งเสด็จกรุงเยรูซาเล็ม 

ชาวเมืองเยรีโคไดย้นิวา่พระเยซูจะเสด็จผา่น ก็พากนัมาดูพระองคแ์น่นไปหมด มีชายผูห้น่ึงช่ือ
ซกัคาย ตวัเต้ียมองไม่เห็น คนอ่ืนบงัหนา้เสียหมด จะขอใหเ้ขาหลีกก็ไม่ได ้ เพราะไม่มีใครชอบซกัคาย 
เขาเป็นคนเก็บภาษีและเคยกระท าเช่นเดียวกบัมทัธิวเคยกระท ามาแลว้แต่หนหลงั ซกัคายเก็บภาษีจนมัง่
มีมาก แต่ก็คนเกลียดมากดว้ยเหมือนกนั พวกยวิเห็นวา่เขาเป็นคนทรยศต่อชาติ เป็นยวิแท ้ ๆ กลบัไป
ร่วมมือกบัชาวโรมนั รีดเงินรีดทองจากพวกกนัเองแลว้เก็บเขา้กระเป๋าของตนเสียจนมัง่มี 

ซกัคายตั้งใจไวแ้ลว้วา่จะดูพระเยซูใหเ้ห็นใหไ้ด ้ จึงชิงวิง่ไปขา้งหนา้ข้ึนตน้มะเด่ือ คราวน้ีเขาสูง
กวา่เพื่อน มองลงมาขา้งล่างก็จะเห็นพระเยซูไดถ้นดั แต่พระองคค์งจะไม่มองข้ึนไปดูเขาเป็นแน่ 

พอพระเยซูเสด็จผา่นมาถึงท่ีตน้ไม ้ ซ่ึงซกัคายแฝงกายปีนอยูบ่นก่ิง จึงหยดุแหงนพระพกัตร์ดู
เขา ทรงรู้จกัวา่เขาคือใคร 

“รีบลงมาจากตน้ไมเ้ถอะซกัคาย” พระเยซูตรัสเรียก “วนัน้ีเราจะไปอาศยัอยูบ่า้นของท่าน” 
ซกัคายทั้งประหลาดใจและดีใจระคนกนั รีบลงจากตน้ไม ้ พาพระเยซูไปบา้นของตน 

ประชาชนรู้สึกแปลกใจ แต่ไม่พอใจเลย บ่นกนัพึมพ าวา่ 
“พระองคเ์สด็จไปเป็นแขกของเจา้คนคิดคดทรยศต่อชาติคนเก็บภาษีข้ีฉอ้” 
แต่ในวนันั้นซกัคายเปล่ียนเป็นอีกคนหน่ึง เขาทูลพระองคว์า่ 
“ขา้พเจา้จะแบ่งเงินคร่ึงหน่ึงท่ีมีอยูใ่หแ้ก่คนอนาถา และถา้ขา้พเจา้ไดฉ้อ้โกงเงินทองผูใ้ดมา 

ขา้พเจา้จะยอมคืนให้เขาส่ีเท่า” 
พระเยซูทรงยนิดีท่ีไดเ้รียกซกัคายลงมาจากตน้ไม ้ทรงตรัสวา่ 
“ซกัคายเอ๋ย วนัน้ีเจา้รอดพน้จากความบาปแลว้” 
พระเยซูทรงยนิดีท่ีมาพบคนมัง่มี แต่คนเดียวเท่านั้นท่ีรักพระเจา้มากกวา่เงิน ซกัคายไม่

เหมือนกบัเศรษฐีหนุ่มผูน้ั้นท่ีรักษาพระบญัญติัของพระเจา้มาตั้งแต่เด็ก พอซกัคายไดย้นิพระเยซูสั่งสอน 
เขาก็รู้ตวัวา่ผดิ จึงกลบัตวัใหม่ทนัที 

พระเยซูตรัสวา่ “น่ีแหละ เรามาเพื่อแสวงหาคนบาปเช่นน้ีเพื่อจะช่วยเขาให้รอด 
เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มแลว้ พระองคป์ระสบความล าบากอีกมากในการท่ีจะช่วย

มนุษยใ์หพ้บชีวติใหม่น้ีแต่ถึงแมว้า่พระองคจ์ะตอ้งทรงเสียสละสักเท่าใดก็ตาม ผลก็ไดคุ้ม้ค่า 
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11.ใกลก้รุง 

เทศกาลปัสกาจวนมาถึงแลว้ พระเยซูและเหล่าสาวกจึงออกจากเมืองเยรีโค เดินขา้มเนินเขาและ
ทะเลทรายซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกของกรุงเยรูซาเล็ม 

ทางน้ีพระเยซูเคยเสด็จมาในการเล้ียงปัสกา คร้ังหน่ึงเม่ือยีสิ่บปีล่วงมาแลว้ คราวนั้นมีชนัษาได้
สิบสองปี มาเรีย และโยเซฟพาพระองคม์าในการเล้ียงใหญ่ในพระนครหลวง กอ้นหินใหญ่นอ้ยก็ยงัอยู่
ระเกะระกะ แผน่ดินก็แหง้แลง้เช่นเคย แต่กระนั้นก็ดี ผูค้นทัว่ประเทศปาเลสไตน์ยงัพากนัมุ่งตรงไปกรุง
เยรูซาเล็ม ดงัเช่นปู่ ยา่ตายายของเขาเคยมาเล้ียงปัสกาในพระนครบริสุทธ์ิของชาวยวิ ขณะเดินไปนั้นหมู่
หน่ึง ๆ ร้องเพลงกนัเร่ือยไป เน้ือเพลงมีวา่ดงัน้ี 

“ขา้พเจา้ยนิดี เม่ือเขากล่าวแก่ขา้พเจา้วา่ 
“ใหเ้ราไปยงัพระนิเวศพระเจา้ฯ เถิด” 
จงอธิษฐานของสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็ม 
วา่ ขอบรรดาผูท่ี้รักเธอจงจ าเริญ” 
อีกสองสามวนัเขาก็จะน าลูกแกะไปถวายบูชา เขาจะอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงพระเมตตาต่อ

ชนชาติยวิ และทรงคุม้ครองไวใ้หพ้น้จากศตัรู อีกไม่ก่ีคืนเขาก็นัง่ลอ้มวงกนัรับประทานลูกแกะยา่งใน
การเล้ียงปัสกา เม่ือเสร็จการเล้ียงแลว้เขาจะร้องเพลงซ่ึงมีเน้ือวา่ดงัน้ี 

“จงสรรเสริญพระเจา้ ๆ เถิด 
จงโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ฯ 
เพราะพระองคป์ระเสริฐ 
เพราะความรักมัน่คงของพระองคด์ ารงเป็นนิตย”์ 
พระเยซูและเหล่าสาวกเดินพน้ทะเลทรายมาถึงสวนมะกอกเทศใกลห้มู่บา้นเบธาเนีย และใกล้

กรุงเยรูซาเล็มเขา้มาแลว้พอขา้มภูเขามะกอกเทศและล าธารขิตโรนก็ถึง พวกท่ีไปในการปัสกาเดินเขา้
ประตูเมือง และข้ึนไปยงัพระวหิารกนัแลว้ ในเทศกาลปัสกาหาท่ีพกัในกรุงยากมาก เพราะผูค้นมาจาก
ทุกทิศทุกทาง แน่นกนัไปหมด แต่พระเยซูทรงมีมิตรสหายสนิทท่ีเบธาเนีย จึงไปพกัอยูก่บัเขา 

พระเยซูไดท้รงรักษาซีโมนใหห้ายจากโรคเร้ือน บา้นของเขาอยูท่ี่เบธาเนีย จึงเชิญเสด็จให้
พระองคใ์หไ้ปประทบัท่ีนัน่ ท่ีเบธาเนียผูมี้หญิงผูห้น่ึงช่ือมาเรีย น าน ้ามนัหอมอยา่งวเิศษมาชะโลมพระ
เศียรพระเยซู ขณะท่ีพระองคก์ าลงัเสวยอยูใ่นบา้นของซีโมนหญิงผูห้น่ึงกระท าเช่นน้ีเหมือนกนั ซ่ึงท า
ใหพ้วกฟาริสีโกรธแต่คราวน้ีไม่มีฟาริสีในบา้นนั้นเลย ผูท่ี้เดือดร้อนกลบัเป็นสาวกของพระองคเ์อง เขา
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กล่าววา่ เอาน ้ามนัอยา่งดีราคาแพงมากระท าเช่นน้ีเสียของเปล่า ๆ ยดูาอิสคาริโอธเป็นตวัตั้งตวัตีเอ่ยข้ึน
วา่ “ท าไมไม่เอาน ้ามนัน้ีไปขาย ไดเ้งินมาจะไดแ้จกเล้ียงคนยากจน” 

ความจริงยดูาไม่เป็นห่วงคนยากจนเลย เขาเป็นคนถือถุงเงินของพระเยซูและสาวก ถา้หากเขา
ตอ้งการอะไรส่วนตวัก็แอบลว้งเงินซ่ึงเป็นของคนอ่ืนใชต้ามสบาย เขาคิดวา่ถา้ขายน ้ามนัหอม ก็จะมีเงิน
ในถุงมากข้ึน 

เม่ือพระเยซูทรงไดย้นิสาวกบ่นวา่ เร่ืองน ้ามนัหอมของมาเรีย ก็รับสั่งวา่ “อยา่ท าใหเ้ขาเสียใจ
เลย เขาไดก้ระท าความดีแก่เรา คนจนจะอยูก่บัท่านเป็นนิจ และท่านจะท าทานไดต้ามใจชอบ เม่ือเรา
จากไปแลว้ เราจะไม่อยูก่บัท่านเสมอไปท่านทราบธรรมเนียมของเราดีอยูแ่ลว้วา่ ถา้คนท่ีรักของเราตาย
เราพรมน ้ามนัหอมบนตวัเขาก่อนเอาไปฝ่ัง มาเรียไดม้าเตรียมเราไวใ้หพ้ร้อมท่ีจะฝังก่อนเราตาย เราบอก
ท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ช่ือเสียงของหญิงผูน้ี้จะเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก เพราะเขาไดช้โลมเราในวนัน้ี” 

พวกสาวกไม่พอใจเร่ืองน ้ามนัหอมท่ีหญิงผูน้ั้นจะโลมพระเศียรพระองค ์ ในสองสามเดือนท่ี
ผา่นพน้มาน้ี พระเยซูตอ้งรับสั่งอยา่งรุนแรงกบัสาวกของพระองค ์ ดูเหมือนยิง่อยูไ่ปกบัพระองคน์านเขา้
เขายิง่ไม่เขา้ใจในค าสั่งสอนของพระองค ์ จึงทรงรู้สึกวา้เหวข้ึ่นทุกวนั ความยากล าบากยงัคอยท่า
พระองคอ์ยูข่า้งหนา้ 

วนัหน่ึงขณะท่ีเดินกนัไปตามถนน ยอห์นมาทูลพระองคอ์ยา่งภูมิใจวา่ 
“พระอาจารยเ์จา้ขา้ พวกขา้พเจา้เห็นผูห้น่ึงรักษาคนวกิลจริตและใชพ้ระนามของพระองค ์

ขา้พเจา้ไดห้า้มปรามเขา เขาไม่มีสิทธ์ิอะไรท่ีจะใชพ้ระนามของพระองค ์เพราะไม่ใช่พวกเรา” 
พระเยซูตรัสวา่ อยา่หา้มเขา เพราะวา่ผูใ้ดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้ท่านก็เป็นฝ่ายท่านแลว้” 
วนัหน่ึงมีเร่ืองร้ายแรงอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน พวกสาวกต่างทะเลาะโตเ้ถียงกนัวา่ เม่ือพระเยซูทรง

เป็นกษตัริยแ์ลว้ ใครจะเป็นใหญ่ท่ีสุด ต่างคนต่างจะแยง่ต าแหน่งสูงท่ีสุดเป็นของตนพระเยซูจึงตรัสวา่ 
“ท่านไม่ควรจะแสวงหาลากยศเป็นของตน เหมือนอยา่งพวกโรมนั เขาอยากเป็นกษตัริย ์ มี

อ านาจใชค้น แต่ผูใ้ดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่าน ก็จงรับใชผู้อ่ื้น ช่วยเขาจนสุดความสามารถของตน  
ท่านอยากนัง่ท่ีโตะ๊มีคนใชน้ าอาหารมาส่งให ้ หรืออยากเป็นคนใชส่้งอาหารใหเ้ขา ท่านคงอยากนัง่ท่ี
โตะ๊แลว้มีคนใชม้าปฏิบติั แต่เราสมคัรท่ีจะเป็นคนรับใชข้องท่าน คนรับใชข้องทุก ๆ คน” 

พวกสาวกยงันึกแก่งแยง่กนัอยูเ่สมอ วา่ใครเป็นคนส าคญักวา่กนั และพวกเขาดีกวา่ใคร ๆ 
ทั้งหมด วนัหน่ึงมารดาสองสามคนน าลูกมาเฝ้าพระเยซู เพื่อขอใหพ้ระองคว์างพระหตัถอ์วยพระพร 
สาวกเห็นวา่เด็ก ๆ ยุง่ไม่เขา้เร่ือง จึงบอกกบัมารดาเหล่านั้นวา่ ไม่ควรพาเด็กเขา้มาเลย เพราะไม่ใช่ท่ี
ส าหรับเด็ก แต่พระเยซูทรงเรียกเด็กมาหาพระองค ์ ตรัสวา่ “จงยอมใหเ้ด็กเล็ก ๆ มาหาเรา อยา่หา้มเขา
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เลย แผน่ดินของพระเจา้มีแต่ผูซ่ึ้งคลา้ยเด็กทั้งนั้น พระเจา้ไม่มีท่ีส าหรับผูท่ี้คิดวา่เขาเป็นคนส าคญั เด็ก ๆ 
เหล่าน้ีไม่เห่อเหิมตั้งตวัเป็นใหญ่แต่สุภาพอ่อนโยน ถา้ท่านดูเด็กเป็นตวัอยา่งก็จะดี” 

แลว้พระเยซูก็ทรงวางพระหตัถ ์และอวยพรใหเ้ด็กเหล่านั้นตามประสงคข์องมารดา 
สาวกยงัไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีพระเยซูสอนอีกอยา่งหน่ึง คือการยกโทษผูท่ี้ก าหนดความผิด ความชัว่

ต่อเขา วนัหน่ึงเปโตรทูลถามวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้หากมีผูห้น่ึงกระท าผดิต่อขา้พเจา้เสมอ ขา้พเจา้จะยก
โทษใหเ้ขาสักก่ีคร้ัง เจด็คร้ังพอไหม” 

เปโตรคิดวา่เจ็ดคร้ังก็มากพออยูแ่ลว้ แต่พระเยซูรับสั่งวา่ “เจด็คร้ังคูณดว้ยเจด็สิบ ยกโทษใหเ้ขา
นบัคร้ังไม่ถว้น” 

เม่ือสาวกไดย้นิดงันั้นก็ทราบวา่ พระเยซูทรงหมายความวา่ใหย้กโทษผูท่ี้กระท าผดิต่อเขาทุก
คร้ังไป ไม่ตอ้งหยดุยกโทษเขารู้สึกวา่ส่ิงน้ีเขาจะกระท าเองไม่ไดถ้า้พระเจา้ไม่ทรงช่วยเขาเขายงัตอ้งการ
ความเช่ือในพระเจา้มากยิง่ข้ึน จึงทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอโปรดใหค้วามเช่ือของพวกขา้พเจา้มีมาก
ยิง่ข้ึน” 

พระเยซูตรัสวา่ “ความจริงพวกสาวกก็ยงัไม่มีความเช่ือเสียเลย ถา้พวกท่านมีความเช่ือเท่าพนัธ์ุ 
ผกักาดเมล็ดหน่ึง ท่านจะสั่งตน้ไมท่ี้อยูโ่นน้วา่ “จงถอนข้ึนออกไปปักในทะเลแลว้มนัจะฟังท่าน” 

พวกสาวกไม่มีความเช่ือมากเท่าใดเลย เขาไม่เขา้ใจพระเยซู เขาริษยากนัและกนั เขาคิดวา่พระ
เยซูคงจะเป็นกษตัริยแ์ลว้ต่างคนก็ต่างคิดวา่จะเป็นคนนัง่ขา้งขวา เป็นคนสนิท เม่ือพระเยซูเสด็จไปกรุง
เยรูซาเล็ม เขาเองไม่ทราบวา่จะเกิดเหตุร้ายอะไร ต่างคนจึงต่างกลวัยิง่นกั เขามีความเห็นอีกอยา่งหน่ึง
ดว้ยวา่ พระเยซูควรหนีไป ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงศตัรูของพระองคจ์ะตามไปพบ 

ร้ายยิง่กวา่นั้นมีคนหน่ึงในพวกสิบสองคนน้ีท่ีไม่จงรักภกัดีต่อพระองค ์ช่ือยดูา อิสคาริโอธ ยดูา
คิดแผนการร้ายแรงอยา่งหน่ึงซ่ึงไม่มีใครทราบ นอกจากพระเยซู 

ในการท่ีพระเยซูทรงคอยจนพวกสาวกจะเขา้ใจนั้นไม่ไดเ้สียแลว้ พระองคจ์ะทรงคอยใหเ้ขา
กลา้ข้ึน หรือเขม้แขง็ข้ึนหรือดีข้ึน ก็ไม่ไดเ้ช่นกนั เพราะถา้จะทรงคอย จะตอ้งคอยไม่มีท่ีส้ินสุด เวลาก็มี
นอ้ยเตม็ที 

มีส่ิงหน่ึงท่ีพระองคจ์ะตอ้งทรงกระท า ณ บดัน้ี ส่ิงนั้นทรงกะไวต้ลอดมา เม่ือคร้ังประทบัองค์
เดียวในป่า ภายหลงัท่ียอห์นใหศี้ลบพัติศมาพระองคท่ี์แม่น ้าจอร์แดนนั้น ทรงทราบวา่วนัหน่ึงจะตอ้ง
ทรงท าอะไร เวลาก็มาถึงแลว้ พระองคต์อ้งเสด็จกลบัไปยงัพระวหิาร ซ่ึงคร้ังหน่ึงไดท้อดพระเนตรเขา
ฆ่าแกะปัสกา คราวนั้นชนัษาไดสิ้บสองปี พระองคต์อ้งเสด็จไปเตรียมส าหรับปัสกา 

อีกราวสามกิโลเมตรก็จะถึงกรุงเยรูซาเล็ม พระองคจ์ะประทบัต่อไปในเบธาเนียไม่ได ้ ตอ้ง
เสด็จกรุงเยรูซาเล็มทนัที 
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พระองคท์รงเรียกสาวกสองคน และสั่งเขาวา่ “จงไปท่ีหมู่บา้น แลว้ท่านจะพบลูกลาตวัหน่ึงผกู
อยู ่ยงัไม่มีใครเลยข่ีลานั้นเลย จงแกม้นัจูงมาเถิด ถา้เจา้ของเขาถามจะบอกวา่ พระองคต์อ้งประสงคล์าน้ี 
เขาจะใหท้่านทนัที” 

สาวกรีบไปโดยเร็ว เขาเขา้ใจวา่ พระเยซูทรงหมายความวา่อะไร เพราะเขาอ่านพระธรรม ถา้
พระเยซูจะเสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มเช่นน้ี ก็ไม่มีอะไรท่ีจะตอ้งกลวั พระธรรมกล่าวถึงพระเมสิยาห์วา่จะ
เสด็จทางลาเขา้กรุงเยรูซาเล็ม ค าจารึกในพระธรรมมีวา่ดงัน้ี 

“ธิดาแห่งซีโยนเอ๋ย จงร่าเริงอยา่งยิง่เถิด โอบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษตัริยข์อง
เธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและมีความรอด พระองคท์รงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา” 

พระเยซูเสด็จทรงลาเขา้กรุงเยรูซาเล็มเป็นพระเมสิยาห์ ในท่ีสุดใคร ๆ ก็จะทราบวา่ พระองคคื์อ
ผูใ้ดเพราะพระธรรมมีจารึกไวว้า่พระเมสิยาห์จะเสด็จเขา้กรุงเช่นน้ี ใหช้นชาติยวิเตรียมพร้อมท่ีจะตอ้ง
รับกษตัริยซ่ึ์งคอยกนัมาชา้นานแลว้ 

คราวน้ีไม่ตอ้งรอคอยกนัต่อไปอีกแลว้ พระเมสิยาห์มหากษตัริยก์  าลงัเสด็จสู่บงัลงัก ์
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12. ในกรุงเยรูซาเลม็ 

สาวกไปท่ีหมู่บา้นตามรับสั่งของพระเยซูก็พบลา เขาแกม้นัจูงมา บางคนเอาผา้ปูบนหลงัลา บาง
คนก็เอาผา้ปูตามถนนเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่กษตัริย ์

พระเยซูทรงลา พวกสาวกเดินน าหนา้ พอจวนใกลเ้มืองเหล่าสาวกก็โห่ร้อง พระเยซูเคยทรง
ก าชบัไม่ใหเ้ขาบอกใครวา่พระองคคื์อพระเมสิยาห์ แต่เวลาน้ีเขาบอกทั้งโลกไดแ้ลว้ เพราะพระเยซูมี
พระประสงคใ์หทุ้กคนทราบ เขายนิดียิง่ท่ีไม่ตอ้งเก็บความลบัอนัน้ีอีกต่อไป 

เขาโห่ร้องวา่ “โฮซนันา” ซ่ึงแปลวา่” “ช่วยเราใหร้อดและร้องเพลงสรรเสริญวา่ดงัน้ี “โฮซนันา 
แก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผูท่ี้เสด็จมาในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงพระเจริญ โฮซนันา 
ในท่ีสูงสุด” 

นกัท่องเท่ียวทั้งใน และนอกประเทศมาในกรุงแน่นไปหมดต่างก็มุ่งมาเพื่อการเล้ียงปัสกา 
ประชาชนแลเห็นขบวนแห่มาเช่นนั้นก็ระลึกถึงพระธรรมท่ีจารึกไวว้า่ พระเมสิยาห์จะทรงลาเขา้มาใน
กรุง เขาไดย้นิเสียงโห่ร้องก็เขา้ใจความหมายถอ้ยค าเหล่านั้น นัน่แหละผูค้นจะพากนัร้องเช่นนั้น เม่ือ
พระเมสิยาห์เสด็จมาบางคนก็เลยร้องตามพวกสาวกบา้ง เสียงโฮซนันาดงักอ้งถนน ทุก ๆ คนดูเหมือน
จะกล่าววา่ “ขอใหท้่านผูท่ี้เสด็จมาในพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระเจริญ” บางคนตดัก่ิงไมม้าโบก
ขา้งหนา้ขบวนเป็นการตอ้นรับกษตัริย ์

พวกพระ พวกฟาริสี และผูท่ี้เก่ียวกบัฝ่ายปกครองเหล่าน้ีไม่อยากใหพ้ระเยซูเสด็จมาเลย 
“น่ีเราจะท าอยา่งไร” เขาปรึกษากนั “ดูซิ คนทั้งโลกติดตามท่าน” 
ทัว่ทั้งเมืองต่ืนเตน้กนัหมด มีคนแปลกถ่ินก็หลายคนท่ีไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระเยซูเลย 
“ใครกนันะ” เขาถาม 
คนท่ีรู้จกัพระองคก์็ตอบวา่ “นัน่คือพระเยซู ศาสดาจากนาซาเร็ธ มณฑลกาลิลี” 
พระเยซูเสด็จเขา้ไปในพระวิหาร ทอดพระเนตรประชาชนท่ีมากนัอยา่งเนืองแน่น น่ีคือพระ

วหิารของราชบิดาและของพระองคด์ว้ย ประชาชนเหล่าน้ีเป็นของพระบิดา และของพระองค ์
กษตัริยช์นชาติยวิคอยมานานแลว้ ในท่ีสุดก็เสด็จมาครอง 
คืนวนันั้น พระเยซูกบัสาวกกลบัไปพกัผอ่นท่ีบา้นเบธาเนีย 
เชา้วนัรุ่งข้ึนเสด็จกลบัมายงักรุงเยรูซาเล็มอีก แลว้เสด็จเขา้ไปในพระวหิาร คราวน้ีทรงถือแส้ไป

ดว้ย 
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ในหอ้งท่ีชาวต่างดา้วเขา้ไดน้ั้น เขานบัเงินเสียงกะทบกนัดงักร่ิง ๆ เหมือนเม่ือคร้ังพอพระองค์
ยงัทรงพระเยาวอ์ยู ่ ผูรั้บแลกเงินนัง่กนัเป็นโตะ๊ ๆ พวกน้ีก าไรในทางแลกเงินจนมัง่มี คนขายนกพิราบ
ส าหรับถวายบูชาก็ยงัขายอยู ่พวกคนจนตอ้งเสียเงินมากมายในการนมสัการพระเจา้ 

พระเยซูทรงด าเนินเขา้ไปในหอ้งนั้น ทรงถือแส้ แลว้คว  ่าโตะ๊แลกเงินเสีย ทรงขบัไล่พวกพอ่คา้
และเงิน พอ่คา้ขายสัตวพ์ร้อมทั้งฝงูแกะฝงูววัออกไปนอกพระวหิาร ตรัสวา่ “มีค าเขียนไวใ้นพระธรรม
มิใช่หรือวา่ “วหิารของพระเจา้เป็นท่ีอธิษฐาน”แต่เจา้ทั้งหลายมาท าใหเ้ป็นถ ้าของพวกโจร” 

พวกพระ และคนส าคญัฝ่ายปกครองพากนัโกรธเคืองพระเยซู ถึงกบับางคนมาเฝ้าพระองค ์ ทูล
ถามวา่ 

“ท่านมีสิทธ์ิอะไรท่ีกระท าเช่นน้ี ใครใหท้่านมีอ านาจท าการอยา่งน้ีได” 
จนตราบเท่าเวลานั้น พระเยซูยงัไม่เคยตรัสวา่ พระองคเ์ป็นพระเมสิยาห์ แต่พระองคท์รงปฏิบติั

ดงัเช่นพระเมสิยาห์ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองหวงัวา่พระองคจ์ะตรัสอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเขาจะจบัผดิ
พระองคไ์ด ้แต่พระเยซูฉลาดกวา่เขา รับสั่งวา่ 

“เราจะตอบค าถามของท่าน ถา้ท่านตอบค าถามของเราเม่ือโยฮนับพัติสโตเทศนาสั่งสอน และ
ใหป้ระชาชนรับศีลบพัติศมานั้น ใครใหสิ้ทธ์ิอนัน้ีแก่ท่าน” 

เขาไม่ทราบวา่จะตอบวา่อยา่งไร จึงปรึกษากนัวา่ 
“ถา้เราวา่พระเจา้ส่งยอห์นมาประกาศ ท่านจะถามเราวา่ “ท าไมไม่เช่ือยอห์นเล่า” ถา้เราวา่

ยอห์นไม่มีสิทธ์ิอะไรท่ีจะประกาสสั่งสอน ประชาชนก็จะโกรธและฆ่าเรา เพราะใคร ๆ พากนัเช่ือวา่
ยอห์นเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีพระเจา้ส่งมา” 

ดงันั้นพระองคจึ์งตรัสตอบวา่ “เราก็จะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกนัวา่ เราไดก้ระท าการน้ี
โดยอ านาจอะไร” 

ทุก ๆ วนัในสัปดาห์นั้น พระเยซูเสด็จมาสั่งสอนในพระวหิาร พวกศตัรูก็พยายามมาจบัผดิ
พระองค ์ ล่อใหรั้บสั่งอะไรสักอยา่งหน่ึงซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนเกลียดพระองค ์ แต่พระเยซูก็ทรงตอบเอา
เขาน่ิงไปทุกคราว วนัหน่ึงเขาทูลถามพระองคว์า่ “เราควรจะเสียภาษีใหแ้ก่ชาวโรมนัหรือไม่” 

ค าถามน้ีตอบยาก พวกยวิเกลียดชงัพวกโรมนั และถา้พระเยซูตรัสวา่ เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเสีย
ภาษี ประชาชนก็จะเกลียดพระองค ์ แต่ถา้หากวา่รับสั่งวา่ไม่ควรเสีย เขาก็จะฟ้องเจา้เมืองโรมนัให้
จดัการกบัพระองค ์

พระเยซูตอบวา่ “จงเอาเงินตรามาใหเ้ราดู” 
ใครคนหน่ึงส่งเงินแผน่หน่ึงถวายพระองค ์ขา้วหน่ึงตีตราเป็นรูปคน พระเยซูรับสั่งถามวา่ 
“น่ีรูปใคร” 



 63 

เขาทูลวา่ “รูปของซีซาร์ จกัรพรรดิกรุงโรม” 
พระเยซูตรัสวา่ “ดีแลว้ จงท าหนา้ท่ีของท่านต่อซีซาร์ และต่อรัฐบาลของท่าน และจงท าหนา้ท่ี

ของท่านต่อพระเจา้ดว้ย” 
ค าตอบน้ีหลกัแหลมมาก ท าใหทุ้กคนยอมจ านน พระเยซูยงัไม่ไดต้รัสอะไรเพลียงพล ้าลงไป ท่ี

เขาจะจบัผดิพระองคไ์ดเ้ลย แต่ก็มีหลายอยา่งท่ีท าใหเ้ขาโกรธ ส าหรับพวกฟาริสีแลว้พระองคท์รงใชค้  า
รุนแรง แลว้รับสั่งดงัน้ีวา่ 

“จงระวงัพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีใหดี้ และอยา่เอาอยา่งเขา เขาชอบสวมเส้ือขาวยาวเดิน
ไปมา ชอบใหค้นเคารพพินอบพิเทากลางถนน และนัง่ท่ีสูงในธรรมศาลาและท่ีการเล้ียงตลอดเวลาเขา
ริบเอาเงินหญิงแม่หมา้ย และปกปิดความชัว่ของตนโดยอธิษฐานยดืยาว” 

ทรงหนัไปทางฟาริสี รับสั่งวา่ 
“วบิากแก่เจา้พวกฟาริสี เจา้เป็นเหมือนอุโมงคท่ี์มีศพเน่าเป่ือย ใครเดินขา้มไปก็ไม่ทราบวา่

อะไรอยูภ่ายใตน้ั้น ไม่มีใครทราบวา่เจา้ร้ายอยา่งไร เจา้พวกงูร้าย เจา้จะพน้โทษซ่ึงพระเจา้จะทรงปรับ
เจา้ไดอ้ยา่งไร” 

พระองคท์รงละจากพวกฟาริสี แลว้เสด็จเขา้ไปในพระวิหารท่ีเขาถวายทรัพย ์ พวกเศรษฐีต่างก็
น าเงินเป็นถุง ๆ เทลงไปในหีบ ขณะนั้นมีหญิงหมา้ยยากจนผูห้น่ึง น าสตางคม์าหยอ่นในหีบแต่เพียง
สองสตางคเ์ท่านั้น 

พระเยซูทรงเรียกเหล่าสาวกมาตรัสแก่เขาวา่ 
“เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ หญิงหมา้ยยากจนผูน้ี้บริจาคเงินถวายมากกวา่เศรษฐีอีก 

เพราะเศรษฐีมีทรัพยม์ากมายและเขาน ามาถวายนั้นเป็นเงินเหลือใช ้ แต่หญิงหมา้ยน้ีขดัสนยงัน าเงินท่ี
ส าหรับเล้ียงชีวติของตนมาใส่หีบ” 

ตลอดสัปดาห์นั้น พระเยซูทรงสั่งสอนและเล่าเร่ืองอุปมาใหป้ระชาชนท่ีลอ้มรอบพระองคฟั์ง
ทุกวนั เร่ืองสุดทา้ยมีวา่ดงัน้ี 

“สักวนัหน่ึงเราจะนัง่บลัลงักข์องเรา และพิพากษาชนนานาชาติ เราจะบอกแก่บางคนวา่ 
“ท่านทั้งหลายไดรั้บพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับรางวลัท่ีทรงตระเตรียมไวแ้ลว้ส าหรับ

ท่าน เพราะวา่เม่ือเราอยากอาหารท่านก็ไดจ้ดัหาให้เรากิน เรากระหายน ้า ท่านก็ไดใ้หเ้ราด่ืม เราเป็นคน
แปลกหนา้ ท่านก็ไดต้อ้นรับเรา เราขาดเคร่ืองนุ่งห่มท่านก็ไดใ้หเ้ส้ือผา้เรา เม่ือเราเจ็บไขแ้ละถูกขงัใน
เรือนจ าท่านก็ไดม้าเยีย่มเรา 

ขณะนั้นบางคนจะถึงแปลกใจ และกล่าววา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ไดก้ระท าส่ิงเหล่าน้ีให้
พระองคเ์ม่ือไร 
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 “เราจะกล่าวแก่เขาวา่ “ท่านเมตตาต่อคนอตัคดัขดัสนและคนเจบ็ไข ้และคนท่ีอดอยาก ซ่ึงลว้น
เป็นผูต้  ่าตอ้ยในโลกน้ี ในเวลานั้นท่านไม่ทราบวา่ ความเมตตาท่ีท่านแสดงต่อคนพวกน้ีนั้น แทท่ี้จริง
ท่านไดก้ระท าต่อเราดว้ย” 

“แลว้เราจะบอกแก่บอกคนวา่ “ไปใหพ้น้เถอะพระเจา้ทรงตดัขาดจากท่านเสียแลว้ เพราะวา่เม่ือ
เราอดอยาก หิวกระหายไม่มีเคร่ืองนุ่งห่ม ป่วยไข ้และถูกขงัในเรือนจ า ท่านไม่ไดเ้หลียวแลช่วยเราเลย” 

“คนพวกน้ีจะประหลาดใจเช่นเดียวกนั เขาจะกล่าววา่ “พระองคเ์จา้ขา้ เม่ือไรท่ีขา้พเจา้เห็น
พระองคอ์ดอยาก หิวกระหาย ไม่มีเคร่ืองนุ่งห่ม ป่วยไขห้รือถูกขงัในเรือนจ า ถา้พวกขา้พเจา้เห็น
พระองคต์อ้งประสงคส่ิ์งใด ก็จะตอ้งน ามาถวาย” 

“และเราจะบอกเขาวา่ “คนยากจนมีอยูม่ากมายท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ แต่ท่านไม่ช่วยเขา 
เม่ือท่านเพิกเฉยต่อเขา ท่านก็เพิกเฉยต่อเราดว้ย เวลาน้ีสายเสียแลว้” 

ทั้งพวกพระและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองไม่ทราบวา่จะจดัการกบัพระเยซูอยา่งไรดี ถึงจะเป็นพระ
เมสิยาห์จริง เขาก็ทั้งเกลียดและทั้งกลวัพระองค ์ เขากลวัพวกโรมนัดว้ย เจา้เมืองโรมนัจะวา่อยา่งไรถา้
หากทราบวา่ มีใครคนหน่ึงในกรุงเยรูซาเล็มสมมุตตวัข้ึนเป็นกษติัรยข์องชาวยวิ 

ทั้งพวกพระ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองอยากปลงพระชนมพ์ระเยซู แต่ไม่ทราบวา่จะใชอุ้บาย
อยา่งไร เพราะไม่วา่จะเสด็จกรุงเยรูซาเล็มเวลาไหนมีประชาชนหอ้มลอ้มพระองคอ์ยูเ่สมอ ถา้จะจบั
พระองค ์ประชาชนคงไม่ยอมแน่ ดูเหมือนผูค้นจะพากนัเช่ือแลว้วา่พระเมสิยาห์ไดเ้สด็จมาแลว้ แต่พวก
ศตัรูของพระองคค์บคิดกนัวา่ จะตอ้งกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง การเล้ียงปัสกาก็จวนจะถึงอยูแ่ลว้ 

คนหน่ึงออกความเห็นวา่ “เราจะตอ้งจบัพระเยซูเงียบ ๆ”  
“จริงซิ” คนอ่ืน ๆ เห็นดว้ย “จะคอยถึงปัสกาไม่ได ้ถา้หากวา่จบัท่านวนันั้นคงเกิดจลาจลแน่” 
เขาจนปัญญาไม่ทราบวา่จะจบัพระองคด์ว้ยวธีิใด ผูท่ี้ปราดเปร่ืองท่ีสุดในกรุงเยรูซาเล็มคิดไม่

ออกวา่จะท าอยา่งไรดี 
มีเสียงเคาะท่ีประตู สาวกคนหน่ึงในสิบสองคนนั้นมาหาพวกพระและเจา้หนา้ท่ี 
ช่ือของเขาน่ะหรือ-ยดูา อิสคาริโอธ 
ยดูาพดูวา่ “ถา้ขา้พเจา้น าจบัพระเยซู ท่านจะใหอ้ะไรขา้พเจา้ล่ะ” 
พวกพระและเจา้หนา้ท่ีแทบจะไม่เช่ือหูตนเอง เขาตอบวา่ “ถา้น าจบัได ้ เราจะใหเ้งินสามสิบ

แผน่” 
เพียงเงินสามสิบแผน่เท่านั้น ยดูาตกลงจะน าเขาไปจบัพระเยซูในเวลาท่ีพระองคป์ระทบัตาม

ล าพงักบัสาวกสิบสองคน 
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ยดูาสั่งวา่ “เวลาขา้พเจา้บอกท่านก็ขอใหส่้งทหารไป สาวกทุกคนอยูท่ี่นัน่ดว้ย ทหารจะไม่รู้จกั
วา่ใครเป็นใคร ฉะนั้นขา้พเจา้จะจูบพระองค ์ผูท่ี้ขา้พเจา้จูบนัน่แหละเป็นผูท่ี้ท่านตอ้งการ” 

อีกไม่นานนกัในคืนใดคืนหน่ึงท่ีมืด ท่ีเงียบสงดัไม่มีใครเห็น และแลว้จะไม่มีใครตอ้งเป็นทุกข์
เป็นร้อนเร่ืองพระเยซูชาวนาซาเร็ธอีกต่อไป 
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13. คืนวนัสุดทา้ย 

วนันั้นเป็นวนัพฤหสับดี วนัศุกร์บ่ายเขาก็จะฆ่าลูกแกะส าหรับการเล้ียงปัสกา และกลางคืนวนั
ศุกร์ชนชาติยวิท่ีเป็นผูช้อบธรรมก็จะรับประทานแกะในการเล้ียงปัสกา พวกสาวกไมแ่น่ใจวา่พระองค์
จะโปรดใหฉ้ลองปัสกากนัท่ีไหน 

แต่พระเยซูไม่ทรงคอยจนถึงวนัศุกร์ ในการท่ีจะมีการเล้ียงกบัเขาในวนัพฤหสับดีนั้นเอง 
พระองคท์รงส่งสาวกสองคนจากบา้นเบธาเนียไปยงักรุงเยรูซาเล็ม รับสั่งใหเ้ขาไปหาชายมีช่ือผูห้น่ึง 

“ไปหาเขาแลว้บอกกบัเขาวา่ ถึงเวลาแลว้ เขาจะพาท่านไปช้ีหอ้งท่ีเราจะเล้ียงกนั แลว้จงไป
ตระเตรียมอาหารเถอะ” 

คืนวนันั้นพระเยซูและสาวกสิบสองคนไปพบกนัท่ีบา้นหลงันั้นในกรุงเยรูซาเล็ม มีอาหาร
จดัเตรียมไวส้ าเสร็จจบห้องชั้นท่ีสอง 

ขณะท่ีรับประทานดว้ยกนั พระเยซูรับสั่งวา่ “คนหน่ึงในพวกท่านจะทรยศต่อเรา” 
ทุกคนหยดุรับประทาน ต่างคนต่างสงสัยตนเองวา่จะไม่จงรักภกัดีต่อพระเยซู จึงทูลถามวา่ 
“พระอาจารยเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้หรือ” 
พระเยซูตรัสแต่เพียงวา่ 
“เป็นคนหน่ึงในพวกท่านสิบสองคนท่ีแหละ ถา้ผูท้รยศต่อเราน้ีไม่เกิดมาก็จะดีกวา่” 
สักครู่หน่ึงยดูา อิสคาริโอธก็ลุกข้ึน ออกจากห้องไป เหล่าสาวกหาทราบไม่วา่เขาไปไหน 
พระเยซูตรัสอีกวา่ 
“เรามีความปรารถนาอยา่งยิง่ ท่ีจะกินปัสกาน้ีกบัท่าน ท่านก่อนเราจะตอ้งทนทุกขท์รมาน แต่

เราจะไม่กินปัสกาน้ีกบัท่านจนกวา่จะถึงวนัอนัส าราญ ซ่ึงเราจะอยูร่่วมกนัอีก” 
พระองคท์รงหยบิขนมช้ินหน่ึง ขอบพระคุณพระเจา้แลว้หกัออกส่งไปใหเ้หล่าสาวกซ่ึงเหลือ

เพียงสิบเอด็คนเท่านั้น พระองครั์บสั่งถอ้ยค าท่ีเขาไม่เขา้ใจวา่ดงัน้ี 
“จงรับและกินขนมปัง น่ีแหละเป็นกายของเรา” 
พระองคท์รงหยบิน ้าองุ่นถว้ยหน่ึง แลว้ขอบพระคุณอีกส่งถว้ยไปใหส้าวกและรับสั่งวา่ 
“จงด่ืม-ทุกคน-ด่ืมน ้าองุ่นน้ี น่ีเป็นโลหิตของเราซ่ึงไหลออก เพื่อบาปผดิของมนุษยจ์ะไดโ้ปรด

ยกเสีย ต่อไปในวนัหนา้จงกระท าอยา่งน้ีใหเ้ป็นท่ีระลึกถึงเราเสมอ” แลว้เขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระ
เจา้ดว้ยกนั คืนนั้นมืด เขาพากนัเดินไปท่ีภูเขามะกอกเทศ 

ขณะท่ีเดินกนัไปนั้น พระเยซูรับสั่งแก่เหล่าสาวกวา่  
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“คืนวนัน้ีท่านจะทิ้งเรา เพราะมีค าเขียนไวใ้นหนงัสือพระธรรมวา่ “เม่ือผูเ้ล้ียงแกะไดรั้บภยั
พิบติั ฝงูแกะนั้นจะกระจดักระจายไป” แต่เราจะพบกบัท่านอีก 

เปโตรทูลอยา่งกลา้หาญอีก” 
“ถึงแมใ้คร ๆ จะละทิ้งพระองค ์ขา้พเจา้จะอยูก่บัพระองค”์ 
พระเยซูตรัสตอบวา่ 
“คืนน้ีก่อนไก่ขนัย  ้ารุ่ง ท่านจะปฏิเสธสามคร้ังวา่ท่านไม่รู้จกัเรา” 
แต่เปโตรยนืยนัวา่ ถึงแมจ้ะตอ้งตายเขาก็จะซ่ือตรงต่อพระองค ์ และสาวกอ่ืน ๆ ก็ปฏิญาณ

เช่นเดียวกนั 
ในท่ีสุดเม่ือมาถึงเก็ธเซมาเน เวลาค่อนขา้งดึกแลว้ พระเยซูตรัสแก่สาวกวา่ 
“จงนัง่คอยท่ีน่ี ขณะเราไปอธิษฐาน” 
พระองคท์รงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปห่างจากคนอ่ืน ๆ แลว้ตรัสวา่ 
“เราเป็นทุกขม์าก ไม่ทราบวา่จะทนต่อไปอีกไดห้รือไม่จงเฝ้าอยูก่บัเราท่ีน่ีเถิด” 
พระเยซูทรงด าเนินไปอีกสองสามกา้ว แลว้ทรงคุกเข่าอธิษฐานวา่ดงัน้ี 
“โอพระบิดาของขา้พระองค ์ ถา้เป็นไดข้อให้จอกน้ีเล่ือนพน้ไปจากขอ้พระองคเ์ถิด โปรดอยา่

ใหส่ิ้งเหล่าน้ีบงัเกิดแก่ขา้พระองคเ์ลย แต่กระนั้นก็ขออยา่ใหเ้ป็นไปตามความปรารถนาของขา้พระองค ์
ขอใหเ้ป็นไปตามชอบน ้าพระทยัของพระองค”์ 

เม่ืออธิษฐานแลว้ ก็เสด็จกลบัมายงัสาวกทั้งสาม เปโตร ยากอบ และยอห์น ทั้งสามหลบัสนิท 
พระเยซูทรงปลุกเปโตรข้ึน รับสั่งวา่ 

“เป็นอยา่งไรนะ ท่านจะเฝ้าอยูก่บัเราสักชัว่โมงเดียวไม่ไดห้รือ จงต่ืนข้ึนแลว้อธิษฐาน อธิษฐาน
ส าหรับตวัท่านเอง ท่านตอ้งการก าลงัเพราะท่านไม่แขง็แรงเท่าท่ีควร” 

พระเยซูเสด็จไปจากเหล่าสาวก และทรงอธิษฐานวา่ 
“ขา้แต่พระบิดา ถา้ขา้พระองคจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานแลว้ขอให้เป็นไปตามพระทยัของ

พระองค”์ 
คร้ันเสด็จกลบัมา สาวกต่างนอนหลบัสนิท เพราะเหน่ือยดว้ยกนัทุกคน 
คร้ังท่ีสามเสด็จไปอธิษฐานอีก อธิษฐานใชถ้อ้ยค าเหมือนกบัคราวก่อน แลว้ทนัใดนั้นทรงมี

พระก าลงัข้ึน เสด็จมาหาเหล่าสาวกทรงปลุกเขาวา่ 
“ท่านยงันอนหลบัอยูอี่กหรือ น่ีก็นอนกนัมานาน บดัน้ีถึงเวลาแลว้ เราจะตอ้งถูกจบัส่งไปใหค้น

บาป ลุกข้ึนเถอะ คนทรยศมาแลว้” 
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ขณะท่ีตรัสอยูน่ั้น ทหารหมู่หน่ึงถือดาบถือพลองพรวดเขา้มาทางพุม่ไม ้ยดูาวสิคาริโอธน าหนา้ 
ยดูาตรงร่ีเขา้มาถึงองคพ์ระเยซูแลว้จูบพระองค ์ทูลวา่ 

“พระอาจารยเ์จา้ขา้” 
พระเยซูรับสั่ง “สหายเอ๋ย ท่านมาท าไม” 
แลว้ทหารก็เขา้ลอ้มจบัพระองค ์ไม่ใหห้นีไปได ้
เปโตรต่ืนข้ึน เขาน าดาบติดตวัมาดว้ย จึงชกัออกฟันหูทหารผูห้น่ึงขาด พระเยซูตรัสกบัเปโตร

วา่ “จงเอาดาบใส่ฝักเสียพระบิดาโปรดใหเ้รารับการทรมานน้ี ถา้เราทูลขอ พระองคจ์ะทรงช่วยเรา แต่จะ
ไม่เป็นเช่นนั้น” 

แลว้พระเยซูผนิพระพกัตร์ไปทางหมู่ทหารตรัสวา่  
“ท าไมท่านถือดาบถือพลองมาจบัเราเหมือนกบัเราเป็นผูร้้าย เราสั่งสอนในพระวหิารทุกวนั

ท่านจะจบัเราท่ีนั้นก็ได ้ แต่ท่านไม่ท า น่ีแหละพระธรรมไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ เหตุการณ์เช่นน้ีจะเกิดข้ึนแก่
พระเมสิยาห์” 

เหล่าสาวกไม่กลา้อยูน่ัน่ต่อไป ต่างคนต่างกลวัเลยหนีไปหมด ทิ้งพระเยซูไวใ้นหมู่ศตัรูแต่
พระองคเ์ดียว 



 69 

14. วนัสุดทา้ย 

พวกทหารจบัพระเยซูพามายงักรุงเยรูซาเล็ม แลว้น ามาท่ีวงัของมหาปุโรหิต พวกหวัหนา้พระ 
และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองก าลงัประชุมปรึกษากนั 

ท่ีประชุมตกลงกนัแลว้วา่ จะตอ้งปลงพระชนมพ์ระเยซูแต่หาเหตุอนัใดมาฟ้องร้องพระองค์
ไมไ่ด ้ เขาตอ้งพิสูจน์วา่พระองคต์รัสหรือทรงกระท าอยา่งไรสักอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นความผดิถึงจะลงโทษ
พระองค ์พยานเท็จก็หามาปรักปร าพระเยซูไดห้ลายคนแลว้ แต่หาผูใ้หก้ารตรงกนัสองคนไม่ได ้

ในท่ีสุดมหาปุโรหิตผูมี้นามวา่ คายาฟา ยนืข้ึนทูลวา่ 
“ท่านไดย้นิเร่ืองท่ีเขาปรักปร าท่านแลว้ ท่านจะไม่ต่อสู้บา้งหรือ” 
พระเยซูไม่ตรัสตอบ 
มหาปุโรหิตกล่าวซ ้ าอีก 
“ในพระนามของพระเจา้ผูท้รงพระชมน์อยู ่ เราขอถามวา่ ท่านเป็นพระคริสต ์พระเมสิยาห์พระ

บุตรของพระเจา้หรือ? 
พระเยซูตรัสตอบวา่ 
“ท่านวา่ถูกแลว้” 
เท่าน้ีเองท่ีประชุมตอ้งการฟัง คายาฟาฉีกเส้ือของตนดว้ยความโกรธ ตะโกนลัน่วา่ 
“ท าไมเราจะตอ้งหาพยานอีกเล่า ท่านทั้งหลายไดย้นิเขาพดูอยูก่บัปากแลว้ เขาวา่เป็นพระเจา้

ท่านทั้งหลายคิดเห็นอยา่งไร” 
ท่ีประชุมทั้งหมดตอบวา่ “ความปรับโทษถึงตาย” 
แลว้มีบางคนถ่มน ้าลายรดพระพกัตร์ เขาปิดพระเนตรเสียแลว้ตบพระองค ์ตะโกนวา่ 
“ถา้เจา้เป็นพระเมสิยาห์ เจา้คงรู้วา่ใครตบเจา้ บอกหน่อยเถอะเมสิยาห์ บอกซีวา่ใครตบ” 
ท่ีวงัในหอ้งต่อไปจากห้องนั้น สาวกผูห้น่ึงยนือยู ่ ความเช่ือซ่ึงเขามีอยูค่ร้ังหน่ึงก าลงัจะเหือด

หายไปแลว้ ผูน้ั้นคือเปโตรสาวกอีกผูห้น่ึงรู้จกักบัพระ ไดล่้วงหนา้ไปก่อนแลว้สั่งหญิงคนใชใ้ห้
อนุญาตเปโตรเขา้ไปดว้ย 

หญิงผูน้ั้นมองดูเปโตรแลว้ถามวา่ “ท่านอยูก่บัพระเยซูไม่ใช่หรือ” 
เปโตรตอบวา่ “ท่ีเจา้พดูนั้นขา้ไม่รู้เร่ือง” 
คืนนั้นหนาว พวกคนรับใชม้หาปุโรหิตยนืผงิไฟกนัอยู ่ เปโตรก็เขา้ไปผงิไฟดว้ยคนหน่ึง คนใช้

พดูวา่  
“ท่านเป็นสาวกของพระเยซูดว้ย” 
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ความเช่ือของเปโตรสูญไปส้ินแลว้ เขาตอบวา่ 
“ขา้ไม่ไดเ้ป็น” 
แต่สักครู่หน่ึง มีอีกคนหน่ึงมายนัวา่ 
“แน่แลว้ ท่านเป็นสาวกของพระเยซูท่านมาจากกาลิลีฟังเสียงพดูก็รู้” 
เปโตรสบถสาบาน แลว้กล่าววา่ “เราไม่เคยรู้เลยวา่พระเยซูท่ีท่านพดูถึงน้ีคือใครกนั” 
ขณะนั้นไก่ขนั แลว้พระเยซูก็เสด็จออกประตูไป และทรงทอดพระเนตรมายงัเปโตร 
เปโตรระลึกถึงค าตรัสของพระเยซูข้ึนได ้
“วนันั้นก่อนไก่ขนัท่านจะปฏิเสธวา่ไม่รู้จกัเราถึงสามคร้ัง”  
เปโตรออกจากวงัไป ร้องไห้เป็นทุกขม์าก 
ท่ีปรึกษาใหญ่ของชาวยวิตดัสินประหารชีวิตได ้ แต่จะลงโทษเองไม่ได ้ เจา้เมืองโรมนัผูเ้ดียวท่ี

สั่งลงโทษ 
เจา้เมืองโรมนั ช่ือพนทิโอปีลาต มากรุงเยรูซาเล็ม ในการเล้ียงปัสกา พอสวา่งเขาก็พาพระเยซูมา

วงัปีลาต 
เม่ือยดูา อิสคาริโอธเห็นเหตุการณ์ดงันั้น รู้สึกความผดิของตน เขามาหาพวกพระน าเงินสามสิบ

แผน่มาคืน แลว้กล่าววา่ 
“ขา้พเจา้ผดิไปแลว้ ขา้พเจา้ล่อลวงท่านผูป้ราศจากราคี” 
พวกพระกลบัเยาะเยย้ 
“นัน่ไม่ใช่กงการอะไรของเรา เอาเงินของเจา้กลบัไปเถอะ” 
แต่ยดูาทิ้งเงินลงกบัพื้น วิง่ออกไปขา้งนอก เขาเอาเชือกไปเส้นหน่ึง ปีนข้ึนไปบนตน้ไมแ้ลว้ผกู

คอตาย เพราะการท่ีเขาล่อลวงพระเยซูเช่นน้ี เขาทนมีชีวิตอยูต่่อไปไม่ได ้
ขณะพระเยซูทรงยนือยูต่่อหนา้ปีลาต ท่ีปรึกษาไดฟ้้องวา่พระเยซูตั้งพระองคข้ึ์นเป็นกษตัริยข์อง

พวกยวิ เขากล่าวโทษพระองคว์า่ ก าลงัชกัชวนผูค้นให้กะดา้งกะเด่ืองต่อซีซาร์ และคิดวา่ปีลาตคงจะ
ลงโทษพระองคถึ์งตาย เพราะพวกโรมนัคงจะกลวัวา่พระเยซูจะขบถต่อรัฐบาลโรมนั 

ปีลาตทูลถามพระเยซูวา่ 
“ท่านเป็นกษตัริยข์องพวกยวิหรือ? 
พระเยซูตรัสตอบวา่ 
“ท่านวา่ถูกแลว้” 
แลว้พวกพระและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง ก็ปรับปร าพระเยซูหลายประการ 
ปีลาตทูลถามพระเยซูอีกคร้ังหน่ึงวา่ 
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“ท่านจะไม่พดูอะไรบา้งหรือ ไดย้นิไหมท่ีเขาปรักปร าท่าน” 
แต่พระเยซูมิไดต้รัสตอบวา่อยา่งไร ปีลาตประหลาดใจและแลเห็นวา่ท่ีปรึกษาน าพระเยซูมาหา 

ก็เพราะมีสาเหตุอยูข่อ้เดียวเท่านั้นคือเขาริษยาพระองค ์
ขณะนั้นประชาชนมาฟังการตดัสินกนัเนืองแน่น ส่วนมากเคยเป็นผูติ้ดตามพระเยซูมาแลว้ แต่

บดัน้ีเขาเลิกติดตามพระองคเ์ม่ือเขาเห็นพระเยซูถูกไต่สวนคลา้ยกบัผูร้้าย เขาก็ตดัสินใจวา่พวกพระและ
เจา้หนา้ท่ีเป็นฝ่ายถูก แลว้ต่างก็พดูปรักปร าพระเยซูดว้ยเหมือนกนั 

ปีลาตไม่แน่ใจวา่จะปล่อยพระเยซูไปดีหรือไม่ ทนัใดนั้นก็นึกข้ึนมาไดว้า่ ธรรมเนียมพวกยวิ
นั้น ทุก ๆ ปัสกาเขาปล่อยนกัโทษคนหน่ึง 

ปีลาตกล่าววา่ “ทุก ๆ ปีเราเคยปล่อยนกัโทษคนหน่ึงบดัน้ีท่านจงเลือกเอา ในคุกเรามีนกัโทษผู ้
หน่ึง ช่ือบารับบาคนท่ีก่อการขบถเม่ือเร็ว ๆ น้ี เราคิดจะตรึงเขาเสีย แต่น้ีมีอีกคนหน่ึงคือ พระเยซู คน
ไหนล่ะท่ีเราควรปล่อย บารับบาผูร้้ายหรือพระเยซูท่ีเรียกกนัวา่พระคริสต”์ 

เสียงตะโกนกึกกอ้ง 
“บารับบา” 
ปีลาตไม่ทราบวา่จะท าอะไรดี จึงพดูกบัประชาชนอีก 
“เราจะท าอยา่งไรกบัพระเยซูท่ีเรียกวา่พระคริสต”์ 
เสียงตะโกนกึกกอ้งอีก 
“ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาบนกางเขนจนกวา่เขาจะตาย” 
ทุก ๆ คนดูเหมือนจะเป็นศตัรูกบัพระองคเ์สียทั้งนั้น แต่กระนั้นปีลาตก็ลองอีกคร้ังหน่ึง 
“แต่เราหาความผิดในท่านผูน้ี้ไม่ได”้ 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองชาวยวิตอบวา่ “กฎหมายของเราลงโทษเขาถึงตาย เพราะเขาแสร้งท าตวั

เป็นพระบุตรของพระเจา้” 
ปีลาตร้อนใจ เขากลบัมาทูลพระเยซูอีก แต่พระองคไ์ม่ตรัสตอบ 
“ท่านจะไม่พดูกบัเราหรือ ท่านไม่ทราบหรือวา่เรามีอ านาจจะตรึงท่าน และมีอ านาจจะปล่อย

ท่านได”้ 
พระเยซูตรัสวา่ 
“ท่านจะมีอ านาจเหนือเรา ก็หามิได ้เวน้แต่พระเจา้จะประทานแก่ท่าน” 
เม่ือปีลาตไดย้นิดงันั้นก็หาโอกาสท่ีจะปล่อยพระองคอี์ก แต่ประชาชนจบักลุ่มกนัมากข้ึนทุกที 

เสียงก็ดงัข้ึน ดูเขากระหายเลือดไปตาม ๆ กนั ตะโกนอีกวา่ 
“ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย” 
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ปีลาตตอบวา่ 
“จะใหเ้ราตรึงกษตัริยข์องท่านทั้งหลายหรือ” 
หวัหนา้พระทั้งหลายของพวกยวิ ซ่ึงเกลียดชงัซีซาร์เป็นท่ียิง่ ตอบวา่ 
“กษตัริยข์องพวกเราไม่มี เวน้แต่ซีซาร์” 
ปีลาตเป็นคนอ่อนแอ สู้ต่อไปอีกไม่ไหว เขานึกหวัน่ ๆ อยูเ่หมือนกนัวา่ซีซาร์จะวา่อยา่งไร ถา้

หากไม่ตรึงผูท่ี้ตั้งตนเป็นกษตัริยข์องพวกยวิ 
”เอาเขาไป” ปีลาตสั่ง “เอาเขาไปตรึงเสียเถอะ”  
ก่อนท่ีเขาจะน าพระเยซูไปตรึง เขาโบยพระองคด์ว้ยเชือกหนงั ซ่ึงผกูตะปูแหลมหรือเศษแกว้ 

หวดลงไปทีหน่ึงก็เป็นแผลโลหิตไหลและฟกซ ้ า ทหารโรมนัท่ีโบยพระองคนึ์กสนุกข้ึนมาเลยน าเส้ือสี
ม่วง มาสวมใหพ้ระองค ์ แลว้เขาก็ท ามงกุฎสวมพระเศียรพระองคเ์หมือนท่ีจกัรพรรดิโรมนัสวม แต่
มงกุฎน้ีเป็นหนามท่ิมแทงพระเศียรจนโลหิตไหลโซมพระพกัตร์ ทหารบางคนก็ถ่มน ้ าลายรดบา้งก็มา
เยาะเยย้ ค  านบัพระองคแ์ลว้พูดวา่ 

“กษตัริยข์องพวกยวิ ขอใหท้รงพระเจริญ” 
แลว้เขาถอดเส้ือสีม่วงออก แลว้สวมฉลองพระองคใ์หต้ามเดิม เขาพาพระองคอ์อกไปนอกเมือง

เพื่อไปตรึง พระเยซูทรงเหน่ือยอ่อนแบกกางเขนของพระองคเ์ช่นผูท่ี้ถูกตรึงไม่ไหว ทหารจึงเกณฑช์าย
ผูห้น่ึงมาจากเมืองคูเรเนช่ือซีโมน ใหแ้บกกางเขนแทน 

เขามาถึงเนินแห่งหน่ึงช่ือ กลโกธา แลว้วางกางเขนลงเขาถอดฉลองพระองคพ์ระเยซูออก จบั
พระองคเ์หยยีดบนกางเขน เหยยีดพระหตัถท์ั้งสองขา้ง แลว้ตอกตะปูตรึงพระหตัถแ์ละพระบาทลงบน
กางเขน เสร็จแลว้ก็ยกกางเขนข้ึนปัก พระเยซูหอ้ยติดอยู ่ ขา้งบนกางเขนเขาเขียนป้ายติดวา่ “น่ีคือ
กษตัริยข์องชนชาติยวิ” เขาตรึงโจรผูร้้ายสองคนพร้อมกบัพระองค ์ เอาไวข้า้งซา้ยคนหน่ึง และขา้งขวา
คนหน่ึง 

พระเยซูตรัสวา่ “พระบิดาเจา้ขา้ โปรดยกโทษแก่เขาเพราะเขาไม่ทราบวา่เขาท าอะไร” 
พวกทหารเอาฉลองพระองคม์าแบ่งกนั แต่ฉลองพระองคช์ั้นในนั้นไม่มีตะเขบ็ ทอตั้งแต่บน

ตลอดล่าง เขาจึงจบัฉลากกนัวา่ใครควรจะได ้
ทหารน าน ้าองุ่นเปร้ียวมาถวาย เพื่อบรรเทาความเจบ็ปวดแต่ไม่ทรงด่ืม ผูค้นผา่นไปมาแลว้ร้อง

ตะโกนเยาะเยย้พระองค ์
“ทรงช่วยคนอ่ืนได ้แต่ท าไมไม่ช่วยตวัเองเล่า” โจรผูห้น่ึงหนัหนา้มาพดูหยาบชา้ต่อพระองค ์
“ท่านเป็นพระคริสตมิ์ใช่หรือ จงช่วยตวัเองกบัเราให้รอดเถิด” 
แต่โจรอีกผูห้น่ึงหา้มปรามวา่ 
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“เจา้ยงัจะไม่เกรงกลวัพระเจา้อีกหรือ เราก าลงัจะตายอยูแ่ลว้ เจา้ไม่กลวัหรือท่ีพดูดงันั้น เราถูก
ลงโทษถึงตายก็สมควรแลว้แต่ท่านผูน้ี้มิไดก้ระท าความผิดอยา่งหน่ึงอยา่งใด” แลว้เขาทูลพระเยซูวา่ 

“พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงระลึกถึงขา้พระองคเ์ม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ในแผน่ดินของ
พระองคแ์ลว้” 

พระเยซูตรัสตอบวา่ 
“เราบอกเจา้วา่ วนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเราในสวรรค”์ 
มารดาของพระเยซูและหญิงอ่ืน ๆ ท่ีชอบพอกบัพระองคไ์ดม้ายนือยูใ่กล ้ ๆ กางเขน ยอห์น

สาวกก็อยูท่ี่นัน่ดว้ย พระเยซูตรัสกบัมารดาของพระองคแ์ละยอห์นวา่ 
“ตั้งแต่น้ีต่อไปยอห์นจะเป็นบุตรของท่าน ยอห์น น่ีคือมารดาของท่าน” 
ยอห์นก็รับมารดาของพระเยซูไปบา้นของตนตั้งแต่นั้นมา 
ต่อมาอีกหลายชัว่โมง ถึงเวลาท่ีในเมืองเขาฆ่าลูกแกะส าหรับการเล้ียงปัสกา เมฆปกคลุมพระ

อาทิตยมื์ดหมด มืดเหมือนเวลากลางคืน 
พระเยซูทางเปล่งเสียงดงั 
“พระเจา้ขา้เหตุไฉนพระองคท์รงทอดทิ้งขา้พระองค”์ ประชาชนพากนัสนใจ คิดวา่จะเกิดอะไร

ต่อไป พระเยซูทรงอ่อนเพลียมากข้ึน ตรัสวา่ “เรากระหายน ้า” 
ทหารวิง่ไปเอาฟองน ้าชุบน ้าส้มใส่ปลายไมส่้งท่ีพระโอษฐข์องพระองค ์
พระเยซูตรัสอีกคร้ังหน่ึง 
“ส าเร็จแลว้ พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พระองคฝ์ากวิญญาณจิตของขา้พระองคไ์วใ้นพระหตัถพ์ระองค”์ 
พระเศียรอ่อนซบลงมา มีเสียงดงัคลา้ยฟ้าร้อง และแผน่ดินไหว 
พอเงียบสงดัลง ทหารโรมนัผูห้น่ึงพดูวา่ 
“แทจ้ริงท่านผูน้ี้เป็นพระบุตรของพระเจา้” 
แต่พระเยซูไม่ทรงไดย้นิเสียแลว้ พระองคส้ิ์นพระชนมแ์ลว้ 
คร้ันตกเยน็วนันั้นโยเซฟฮาริมาธายาไดไ้ปหาปีลาต โยเซฟเป็นเศรษฐี มีคนนบัหนา้ถือตามาก 

และเขาเล่ือมใสในพระเยซูเขากลวัพวกยวิ จึงแอบไปหาปีลาต เพื่อขออนุญาตรับพระศพพระเยซู  
ปีลาตก็อนุญาต 

โยเซฟมาท่ีกางเขน เอาพระศพลง แลว้ห่อดว้ยผา้เน้ือดีน าไปไวท่ี้อุโมงคแ์ห่งหน่ึง ท่ีเจาะเขา้ไป
ในศิลา ญาติมิตรสหายของพระองคจ์ะน าเคร่ืองหอมมาพรมพระศพไม่ได ้จนกระทัง่ภายหลงัวนั 
สะบาโต 

พอบรรจุพระศพแลว้ เขาก็กล้ิงหินกอ้นใหญ่มาปิดท่ีปากอุโมงค ์
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มาเรียมกัดาลา และมาเรียมารดาของพระเยซูมายนืดูเขาบรรจุพระศพท่านผูเ้ป็นท่ีรักยิง่ 



 75 

15. กษตัริยผ์ูมี้ชยั 

รุ่งข้ึนถดัจากวนัสะบาโต หญิงสามคนมาท่ีสวนท่ีเขาฝังพระเยซูไว ้ เขาน าน ้ามนัหอมและเคร่ือง
หมอมาชโลมพระศพของพระองคต์ามธรรมเนียม 

พอมาตามทางเขาระลึกข้ึนไดว้า่ หินกอ้นใหญ่ปิดอยูป่ากอุโมงค ์แลว้จะเขา้ไปขา้งในไดอ้ยา่งไร 
“ใครจะช่วยเรากล้ิงหินนั้นออกล่ะ” เขาต่างถามกนั 
แต่เม่ือไปถึงอุโมงคแ์ลว้ เขาเห็นกอ้นหินกล้ิงออกมาแลว้ใครคนหน่ึงมาก่อนหนา้น้ี ปากอุโมงค์

จึงเปิด 
หญิงทั้งสามคนเดินเขา้ไปในอุโมงค ์พบชายหนุ่มผูห้น่ึงสวมเส้ือผา้สีขาวนัง่อยูมุ่มหน่ึง พอเห็น

หญิงเหล่านั้นประหลาดใจชายหนุ่มจึงกล่าววา่ 
“อยา่พิศวงงงงวยเลย พวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ซ่ึงถูกตรึงไวท่ี้กางเขน 

พระองคห์าไดป้ระทบัอยูท่ี่น่ีไม่ ทรงฟ้ืนข้ึนจากความตายแลว้ จงดูท่ีท่ีเขาวางพระศพของพระองคเ์ถิด” 
เขาดูและเห็นวา่พระศพไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่จริง ๆ  
ชายหนุ่มนั้นกล่าวต่อไป 
“จงไปเด๋ียวน้ีไปบอกเหล่าสาวกของพระองคว์า่ พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาแลว้” 
หญิงทั้งสามก็รีบออกจากอุโมงค ์ ตวัสั่นดว้ยความกลวัและความประหลาดใจ หญิงผูห้น่ึงช่ือมา

เรียมกัดาลาวิง่ไปพบสาวกสองคน คือยอห์นและเปโตร นางจึงร้องเรียกและบอกวา่ 
“ใครเอาพระศพพระเยซูออกจากอุโมงคแ์ลว้ และเขาเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหนก็ไม่ทราบ” 
ยอห์นและเปโตรรีบวิง่มาท่ีอุโมงคย์อห์นวิง่เร็วกวา่จึงมาถึงก่อน เขามองเขา้ไปทางปากอุโมงค ์

แลเห็นผา้ขาวท่ีห่อพระศพพบัวางอยูอ่ยา่งเรียบร้อย แต่ไม่มีพระศพอยูใ่นนั้น เปโตรวิ่งมาทนั พรวดเขา้
ไปในอุโมงคท์นัที ก็มองเห็นแต่ผา้พบัไว ้ทั้งยอห์นและเปโตรจึงกลบับา้น จนปัญญาคิดไม่ออก 

ขณะนั้นมาเรียมกัดาลากลบัมาอีก ยนือยูใ่นสวนใกลก้บัอุโมงค ์ ร้องไหเ้สียจนหวัใจแทบแตก
สลาย พอหนัมาก็เห็นชายผูห้น่ึงยนือยูใ่กล ้ๆ ชายนั้นกล่าววา่ 

“เจา้ร้องไหท้ าไม มหาใคร” 
มาเรียเขา้ใจวา่ชายนั้นเป็นคนท าสวน นางพดูทั้งท่ีก าลงัสอ้ืน 
“นายเจา้ขา้ ถา้ท่านไดเ้อาพระองคไ์ป ขอบอกดิฉนัใหรู้้วา่ ท่านเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน และ

ดิฉนัจะรับพระองคไ์ป” 
ชายนั้นเรียกช่ือนางเบา ๆ  
“มาเรีย” 



 76 

นางเหลือบตามองดูอีกคร้ังหน่ึงจ าเสียงไดไ้ม่ใช่ใครอ่ืน คือพระเยซู พระเยซูทรงเรียกนาง 
“พระอาจารยเ์จา้ขา้” 
นางร่ีเขา้ไป คลา้ยกบัวา่จะเหน่ียวร้ังพระองคไ์ว ้พระเยซูรับสั่งอีกคร้ังหน่ึง เป็นองคพ์ระเยซูจริง 

ๆ 
“อยา่เหน่ียวร้ังเราไว ้ เรายงัไม่ไดข้ึ้นไปหาพระบิดาของเราบนสวรรค ์ จงไปหาพวกสาวกบอก

เขาวา่ เราก าลงัจะไปหาพระบิดาของเรา” 
แลว้มาเรียก็ไปบอกสาวกวา่ 
“ขา้พเจา้เห็นพระองคเ์จา้แลว้” 
ต่อมาไม่มีใครจ าไดห้มดทุกอยา่งวา่ เกิดอะไรข้ึนบา้งในวนันั้น ไม่มีใครทราบวา่เร่ืองราวเป็น

อยา่งไรกนัแน่ ไม่มีใครทราบวา่จะเช่ือดีหรือไม่เช่ือดี วา่พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจริง ๆ 
ตอนบ่ายวนันั้น สาวกสองคนก าลงัเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยงัหมู่บา้นช่ือเอมมาอู เขา

สนทนากนัถึงเร่ืองท่ีเกิดเม่ือวนัศุกร์และวนันั้นเป็นวนัอาทิตย ์ขณะท่ีพดูกนัอยูมี่ชายแปลกหนา้ผูห้น่ึงเขา้
ร่วมวงสนทนาดว้ย ชายแปลกหนา้ถามวา่ 

“ท่านพดูถึงเร่ืองอะไร” 
สาวกหยดุพดู เขารู้สึกเศร้าใจจนไม่อยากกล่าวอะไรต่อไปอีกแลว้ แต่คนหน่ึงตอบวา่ 
“ท่านเป็นนกัท่องเท่ียวผูเ้ดียวในกรุงเยรูซาเล็มกระมงัท่ีไม่ทราบเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในสอง

วนัน้ี” 
ชายแปลกหนา้ถามวา่ “เหตุการณ์อะไรกนั” 
สาวกตอบวา่ 
“อา้ว เร่ืองพระเยซูนาซาเร็ธอยา่งไรล่ะ” 
“ท่านเป็นทั้งผูเ้ผยพระวจนะใหญ่ยิง่ และเป็นทั้งอาจารยพ์วกหวัหนา้พระ และเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ปกครองตรึงท่านเสียท่ีกางเขนเราเคยหวงักนัวา่ท่านจะเป็นพระเมสิยาห์ ซ่ึงจะมาช่วยชนชาติยวิใหร้อด 
แต่ทวา่ท่านส้ินชีพมาแลว้สองวนั แลว้ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดข้ึนพวกผูห้ญิงเขาไปท่ีอุโมงคแ์ลว้ กลบัมาเล่า
วา่ท่านฟ้ืนข้ึนมาจากความตายแลว้” 

ชายแปลกหนา้พดูวา่ 
“น่ีท่านไม่ใชค้วามคิด ช่างไม่ยอมเช่ือฟังค าท านายของผูเ้ผยพระวจนะเสียเลย ไม่ทราบดอก

หรือวา่ พระเมสิยาห์จ าเป็นตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งนั้น เพื่อจะไดเ้ป็นกษตัริย”์ แลว้ท่านอธิฐานพระ
ธรรมท่ีเก่ียวกบัพระเมสิยาห์ เช่นท่านอิสยาห์ไดก้ล่าวไวน้านมาแลว้วา่ดงัน้ี 
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“ท่านเป็นท่ีดูหม่ิน และคนไม่คบหา เป็นคนเจา้ทุกขแ์ละใคร ๆ เบือนหนา้หนี ท่านถูกท าร้าย
เพราะความบาปของเรา ท่านถูกทรมานเพราะเรา เราฆ่าท่านเหมือนดงัลูกแกะและท่านไม่เคยปริปาก
เลย” 

ชายแปลกหนา้อธิบายวา่ “อิสยาห์กล่าวถึงพระเมสิยาห์วา่ท่านอ่อนสุภาพ และพลีชีวติของท่าน 
เหมือนลูกแกะถูกฆ่าในการเล้ียงปัสกา อิสยาห์หมายความวา่ ผูท่ี้จะช่วยผูอ่ื้นนั้นตอ้งยอมเสียสละ พระ 
เมสิยาห์ไม่มีพระประสงคจ์ะเป็นกษติัรยเ์หมือนกษติัรยอ่ื์น ๆ ไม่มีพระประสงคท่ี์จะครอบครองผูใ้ด 
พระองคท์รงรักมนุษย ์จึงทรงพลีชีวติเพื่อมนุษย”์ 

“ฉะนั้น” ชายแปลกหนา้กล่าวต่อไป “ท่านไม่ควรจะเศร้าโศกเสียใจคิดวา่พระเยซูไม่ใช่พระ 
เมสิยาห์เสียแลว้ พระเยซูทรงมีชีวติและส้ินพระชนม ์เหมือนกบัพระธรรมไดท้  านายไวก่้อนแลว้วา่ พระ 
เมสิยาห์จะตอ้งมีความเป็นอยูแ่ละส้ินชีพเช่นนั้น ความรักของพระองคแ์ละการท่ีทรงทุกขท์รมานพิสูจน์
แลว้วา่ ทรงเป็นพระเมสิยาห์จริง ๆ และถา้หากผูเ้ช่ือพระองคจ์ะรักซ่ึงกนัและกนัเหมือนพระองคท์รงรัก
เขา ยอมเสียสละดงัเช่นพระองคท์รงกระท าเป็นตวัอยา่งแลว้ เขาก็จะประสบสันติสุขและความปิติยนิดี” 

แลว้ทั้งสามคนก็เดินต่อไป แขกแปลกหนา้เป็นผูพู้ด พอเขา้หมู่บา้นมาอู ก็ถึงบา้นของสาวกผู ้
หน่ึงเขาบอกชายแปลกหนา้วา่ 

“คา้งกบัเราเถอะ น่ีเยน็มากแลว้ ประเด๋ียวก็ค  ่า” 
เม่ือเขา้ไปในบา้นแลว้ ก็มีคนจุดตะเกียง น าอาหารมาวางท่ีโตะ๊ 
ชายแปลกหนา้หยบิขนม ขอบพระคุณพระเจา้แลว้บิออกสาวกเคยเห็นการกระท าน้ีมาก่อนแลว้ 

คือการบิขนม เขาจึงมองดูชายผูน้ั้น 
ชายแปลกหนา้ผูน้ั้นหาใช่ใครอ่ืนเลย พระเยซูนัง่เอง พอดูหนา้ก็จ  าพระองคไ์ด ้ ขณะท่ีตกตลึงดู

อยูน่ั้น พระองคก์็อนัตรธานหายไป ทิ้งเขาไปไวแ้ต่เพียงสองคน 
เขาพดูกนัวา่ 
“รู้สึกแปลกมาตั้งแต่ทรงด าเนินมากบัเราตามทาง และอธิบายขอ้พระธรรมให้เราฟังแลว้” 
ถึงแมว้า่จะเป็นเวลากลางคืนแลว้ก็ตาม เขากลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็มอีก เม่ือพบสาวกอ่ืน ๆ ก็เล่า

ใหฟั้ง 
“พระองคเ์จา้ทรงเป็นข้ึนมาจริง ๆ พอทรงบิขนมเราก็จ  าพระองคไ์ดท้นัที” 
ขณะท่ีก าลงัพดูกนัอยู ่พระเยซูก็เสด็จมาปรากฏท่ามกลางเขารับสั่งวา่ 
“ความสุขส าราญจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด” 
เขาตกใจกลวั พระเยซูจึงรับสั่งอีกวา่ 
อยากลวัเราเลย เราไม่ใช่ผ?ี 
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เขาก็ยงัไม่ค่อยจะเช่ือนกั ดูออกจะเกินความจริง ขณะท่ียนืจงังงักนัอยูเ่ช่นนั้น ไม่ทราบวา่พระ
เยซูเป็นข้ึนมาจริงหรือไม่ พระองคต์รัสวา่ 

“พวกท่านมีอาหารมีกินท่ีน่ีบา้งไหม” 
เขาน าปลายา่งช้ินหน่ึงมาถวาย พระองคท์รงรับมาเสวยต่อหนา้เขา 
มีสาวกผูห้น่ึงไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่ เม่ือพระเยซูเสด็จมาปรากฏเขาช่ือโธมา แลว้ไม่วา่ใครจะบอกสัก

เท่าใดก็ตาม โธมาไม่ยอมเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นข้ึนมาอีก 
โธมากล่าววา่ 
“ถา้เราไม่ไดเ้ห็นรอยตาปูท่ีของตรึงพระองค ์ไม่ไดเ้อาน้ิวมือของเราแยงท่ีรอยตาปูนั้น เราจะไม่

เช่ือ” 
อีกแปดวนัต่อมา สาวกอยูก่บัพร้อมหนา้กนั คราวน้ีโธมาก็อยูท่ี่นัน่ดว้ย ประตูหอ้งปิดสนิท 

ทนัใดนั้นพระเยซูก็ทรงปรากฏแก่เขาอีก และตรัสเหมือนเช่นคร้ังก่อน 
“ความสุขส าราญจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิด” 
พระเยซูหนัมาหาโธมา รับสั่งวา่ 
“จงเอาน้ิวของท่านแยงดูฝ่ามือของเรา อยา่สังสัยต่อไปอีกเลย จงเช่ือเราเถอะ” 
โธมาคุกเข่าลงทูลวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้และพระเจา้ของขา้พเจา้”  
พระเยซูตรัสวา่ 
“ท่านเช่ือเพราะวา่ท่านไดเ้ห็นเรากบัตาของท่านเอง ผูท่ี้มิไดห็้นแต่เช่ือก็มีความสุข” 
ต่อจากนั้นเหล่าสาวก ไดเ้ห็นพระเยซูอีกหลายคร้ังหลายหนในท่ีต่าง ๆ แต่วนัอนัเป็นวนัสุดทา้ย

ท่ีเขาจะไดเ้ห็นพระองคบ์นพื้นโลกน้ีก็มาถึง 
วนันั้นพระเยซูเสด็จมาปรากฏแก่เขานอกกรุงเยรูซาเล็มรับสั่งวา่ 
“ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดีทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เราเป็นพระเจา้ และ

เป็นกษตัริยเ์หนือบรรดามนุษยโ์ลก จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหรู้้จกัเรา และเช่ือในเรา ให้เขารับ
บพัติศมาในนามของเรา สอนเขาถึงส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว ้ท่านจะไม่ตอ้งอยูโ่ดดเด่ียว เพราะ
ถึงแมท้่านจะไม่เห็นเรา เราก็จะอยูก่บัท่านเสมอเป็นนิจ” 

แลว้พระเยซูรับสั่งแก่เขาต่อไป “จงคอยสักหน่อย คอยในกรุงเยรูซาเล็มแลว้สักวนัหน่ึงท่านจะ
ทราบวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีจะออกไปสั่งสอน พระเจา้จะประทานฤทธ์ิอ านาจใหท้่าน เพื่อท าใหผู้อ่ื้นเช่ือวา่ 
เราคือพระผูช่้วยให้รอด ท่านจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยดูา ในแควน้สะมาเรีย และ
จนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 
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พระองคย์กพระหตัถข้ึ์นและประสาทพรแก่เขา ขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมพระองค ์ แลว้เขาก็ไม่
เห็นพระองคอี์ก 

พระเยซูเสด็จไปสวรรคป์ระทบักบัพระบิดาของพระองค ์ 
ขณะท่ีเขาพินิจดูบนทอ้งฟ้า ซ่ึงดูเหมือนพระองคจ์ะทรงลอยข้ึนไป เขาไดย้นิเสียงหน่ึงกล่าววา่ 
“ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงเขมน้ดูฟ้า พระเยซูเจา้จะเสด็จกลบัมาอีก” 
แลว้สาวกก็ระลึกข้ึนไดว้า่ เขามีงานท่ีจะกระท า ก่อนท่ีจะไดเ้ห็นพระเยซูอีก เขาจะตอ้งออกไป

ประกาศสั่งสอนตามท่ีพระเยซูไดท้รงสั่งไว ้เขาจะตอ้งเล่าเร่ืองของพระองคใ์หทุ้กผูทุ้กคนฟังทัว่ไป 
เขาเดินกลบัไปกรุงเยรูซาเล็ม ไปคอย แต่คราวน้ีไม่ใช่คอยพระคริสต ์พระผูช่้วยให้รอด เขาตอ้ง

คอยสัญญาณอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีบอกใหเ้ขาทราบวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งออกไปประกาศวา่ พระคริสต์
เสด็จมายงัโลกมนุษยแ์ลว้  

เทศกาลปัสกา ผา่นนบัไปอีกปีหน่ึง และชาวนาประเทสปาเลสไตน์ ก็กลบัไปท านา ข่าวสาลี
งอกงดงามทั้งในนาและแถบเนินเขา คร้ันเก็บเก่ียวนวดขา้วเสร็จแลว้ ก็ถึงเทศกาลในกรุงเยรูซาเล็มอีก 
คราวน้ีเรียกเทศกาลเพน็เทคสเต เป็นเวลาท่ีขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเก็บเก่ียวพืชผล 

เหล่าสาวกคอยอยูต่ลอดเวลาเหล่าน้ี ทุก ๆ วนัเขาไปท่ีพระวหิาร เพื่อขอบพระคุณสรรเสริญ
พระเจา้ท่ีไดท้รงพระเมตตาใหเ้ขาทราบวา่พระคริสตเ์สด็จมาแลว้ 

เจด็สัปดาห์ผา่นพน้ไป แสงพระอาทิตยส่์องกลา้ท าใหข้า้วสุก ชาวนาเก็บเก่ียวพืชผลของตน
ส าเร็จ ก็พอดีถึงเทศกาลเพน็เทคศเต ถนนหนทางในกรุงเยรูซาเล็มแน่นไปหมด ผูค้นพากนัเขา้กรุงจาก
ทุกทิศทุกทาง ทั้งใกลแ้ละไกล ฤดูเก่ียวขา้วเสร็จส้ินกนัแลว้ คร้ังน้ีก็มีการเล้ียงกนัอีก 

ในเชา้วนันั้นเหล่าสาวกอยูพ่ร้อมหนา้กนั เขาไดย้นิเสียงเหมือนพายพุดักลา้น ารับส่งมาจากพระ
เจา้ เขาเห็นนิมิตดว้ย ดูเหมือนมีเปลวไฟเหมือนล้ิน กระจายออกไปอยูบ่นเขาทุกคน แลว้เขาก็สามารถ
พดูภาษาต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ทรงโปรดใหพ้ดู 

พวกสาวกต่างพากนัออกไปประกาศสั่งสอน ผูท่ี้มาจากประเทศต่าง ๆ ก็ฟังเขาพดู เขา้ใจทั้งส้ิน 
ประชาชนต่ืนเตน้กนัทั้งเมือง 
“แปลกมาก” ต่างโจษกนั “เรามากนัคนละทิศคนละทาง พกูภาษาต่าง ๆ ตั้งหลายภาษา แลว้

เวลาท่ีคนพวกน้ีมาเล่าเร่ืองอศัจรรยท่ี์พระเจา้ทรงกระท า เราเขา้ใจวา่เขาพดูวา่อะไร น่ีเป็นเพราะเหตุใด
นะ” 

เปโตรยนืข้ึนกบัสาวกอ่ืน ๆ และกล่าวเสียงดงัวา่ดงัน้ี 
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“จงฟังขา้พเจา้ ทุก ๆ ท่านท่ีอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม ท่านไดอ่้านพระธรรมแลว้วา่ พระเจา้จะ
ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาประทบับนพลไพร่ของพระองค ์ และน่ีก็โปรดประทานมาแลว้บดัน้ีถึง
เวลาท่ีขา้พเจา้จะประกาศแก่ท่าน ฉะนั้นจงฟังถอ้ยค าของขา้พเจา้เถิด 

“พระเจา้โปรดประทานพระเยซูชาวนาซาเร็ธแก่ท่าน พระองคไ์ดท้รงกระท าการอศัจรรยห์ลาย
อยา่ง ซ่ึงท่านไดเ้ห็นเอง พระเจา้ยอมใหท้่านจบัพระองคป์ลงพระชนมเ์สีย โดยมืออนัชัว่ร้ายของท่าน
พระเจา้โปรดใหพ้ระองคฟ้ื์นข้ึนจากความตาย พวกขา้พเจา้เป็นพยานถึงเหตุการณ์น้ีได ้ พระองคเ์ป็น
กษตัริยแ์ละทรงมอบอ านาจใหเ้ราเพื่อจะประกาศกิตติคุณของพระองคแ์ก่ท่าน ขอให้ทุกคนทราบความ
จริงวา่ พระเยซูท่ีท่านตรึงบนกางเขนนั้นเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระคริสต ์

เม่ือประชาชนไดฟั้งถอ้ยค าเหล่าน้ี เขาก็รู้สึกเป็นทุกขม์าก 
“เราจะท าอยา่งไรดีเล่า” เขาพากนัถาม 
เปโตรตอบวา่ 
“จงกลบัใจเสียใหม่ ละทิ้งบาปของท่านเสีย แลว้ตั้งตน้ชีวิตใหม่ จงเช่ือในพระเยซูคริสต ์และรับ

บพัติศมาในพระนามของพระองค ์ เพื่อความผิดบาปของท่านจะทรงโปรดยกเสีย แลว้ประทานพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิมาเปล่ียนแปลงท่าน” 

เม่ือประชาชนไดย้นิดงันั้นก็รู้สึกยนิดียิง่ มารับบพัติศมาในพระนามพระเยซู ในวนันั้นวนัเดียวมี
คนเล่ือมใสมาเป็นศิษยถึ์งสามพนัคน เขามาร่วมนมสัการพบพวกสาวก และน าทรัพยส่ิ์งของมารวมกนั
เป็นกองกลาง พระเยซูมีคริสตจกัรแลว้ ณ บดันั้นเขาเช่ือแลว้วา่ พระองคเ์ป็นพระคริสต พระผูช่้วยให้
รอด 

ทุก ๆ วนัจ านวนสมาชิกในคริสตจกัรทวข้ึีน ทุก ๆ วนั คริสตจกัรของพระเยซูก็ถาวรมัน่คงมาก
ข้ึนทุกที 

คริสตจกัรเจริญข้ึนดุจขา้วในทุ่งนา 
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