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พระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 

การประสูติและเยาว์วยัของพระองค์ 

1.ทูตสวรรค์ได้ท านาย การประสูติ ของพระผู้ช่วยให้รอด 

ทูตสวรรคฆ์บัรีเอลนั้นไดรั้บใชจ้ากพระเจา้ มายงัเมืองหน่ึงในมณฆลกาลิลีช่ือนาซาเร็ธ มาถึง
สาวพรหมจารีคนหน่ึงท่ีไดห้มั้นกนัไวก้บัชายหน่ึงคนช่ือ โยเซฟเป็นเช้ือวงศข์องดาวิด สาวพรหมจารี
นั้นช่ือมาเรียทูตสวรรคม์าถึงหญิงสาวพรหมจารีนั้นแลว้วา่ จงจ าเริญเถิด เธอเป็นท่ีทรงโปรดปรานมาก 
ขอพระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัเธอเถิด (ท่านไดรั้บพรท่ามกลางสตรีทั้งปวง) ฝ่ายมาเรียก็ตกตะลึงเพราะค า
ของทูตนั้น และร าพึงวา่ค าปราศรัยนั้นจะหมายวา่อะไร แลว้ทูตสวรรคจึ์งกล่าวแก่นางวา่ มาเรียเอ๋ย อยา่
กลวัเลย เพราะเธอเป็นท่ีทรงโปรดปรานแลว้ น่ีแน่ะ เธอจะตั้งครรภแ์ละคลอดบุตรชาย จงตั้งช่ือบุตรนั้น
วา่เยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะไดช่ื้อวา่เป็นบุตรของผูสู้งสุด พระเจา้จะประทานพระท่ีนัง่ของดาวดิ 
บิดาของท่านให้แก่ท่าน และท่านจะครอบครองพงศพ์นัธ์ุของยาโคบสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์ และแผน่ดิน
ของท่านจะไม่รู้ส้ินสุดเลย 

ฝ่ายมาเรียทูลทูตสวรรคน์ั้นวา่ เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอยา่งไรได ้ เพราะขา้พเจา้ยงัหาไดร่้วมกบั
ชายไม่? ทูตสวรรคจึ์งตอบนางวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธ์ิเดชของผูสู้งสุดจะ
สวมทบัเธอ เหตุฉะนั้นองคบ์ริสุทธ์ิท่ีจะบงัเกิดนั้นจะไดน้ามวา่เป็นพระบุตรของพระเจา้ ส่วนนางมา
เรียจึงทูลวา่ ดูเถิด ขา้พเจา้เป็นทาสีของพระเจา้ ขอให้บงัเกิดแก่ขา้พเจา้ตามค าของท่านเถิด แลว้ทูต
สวรรคน์ั้นจึงไปจากนาง ลูกา 1:26-35,38. 

2.พระองค์ทรงบังเกดิในโรงววัทีเ่บธเลเฮ็ม 

อยูม่าคราวนั้น มีค าสั่งจากกายะซา ออฆูซะโต ใหจ้ดทะเบียนส ามะโนครัวทัว่แผน่ดิน คนทั้ง
ปวงต่างคนต่างไดไ้ปลงทะเบียนยงัเมืองของตน ฝ่ายโยเซฟก็ข้ึนไปจากเมืองนาซาเร็ธ มณฆลกาลิลี ถึง
เมืองของดาวดิช่ือเบธเลเฮม็ มณฑลยดูาห์ดว้ย เพราะวา่เขาเป็นเช้ือสายของดาวิด เขาไดไ้ปกบันาง มา
เรีย. เพื่อจะลงทะเบียน และครรภข์องนางก็แก่แลว้ เม่ือเขาทั้งสองยงัก าลงัอยูท่ี่นัน่ ก็ถึงเวลาท่ีมาเรียจะ
ประสูติบุตร นางจึงประสูติบุตรชายหวัปี เอาผา้ออ้มพนัและวางไวใ้นรางหญา้ เพราะวา่ไม่มีท่ีวา่งใน
โรงแรม ลูกา 2:1-7 
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2. พวกเลีย้งแกะได้มาเฝ้าพระองค์ 

ในเมืองนั้นมีคนเล้ียงแกะอยูใ่นทุ่งนา เฝ้าฝงูแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทูตองคห์น่ึงของพระ
เจา้มาปรากฏแก่เขา และรัศมีของพระเจา้ส่องลอ้มรอบเขาและเขาตกใจกลวัยิง่นกั ฝ่ายทูตองคน์ั้นกล่าว
แก่เขาวา่ อยา่กลวัเลย เพราะน่ีแน่ะ เราน าข่าวดีมาประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซ่ึงจะใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมยนิดี
เป็นอนัมากแก่คนทั้งปวง คือวา่ในวนัน้ีพระผูช่้วยใหร้อดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจา้มาบงัเกิดท่ี
เมืองดาวิด น่ีจะเป็นส าคญัแก่ท่านทั้งหลาย คือจะไดพ้บพระกุมารนั้นพนัออ้มนอนอยูใ่นรางหญา้ บดั
เด๋ียวนั้นมีหมู่ชาวสวรรค ์ พร้อมกบั ทูตองคน์ั้น สรรเสริญ พระเจา้วา่รัศมีภาพจงมีแก่พระเจา้ในท่ีสูงสุด 
และบนแผน่ดินโลกจงมีความสุขสงบส าราญท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวง 

เม่ือทูตสวรรคเ์หล่านั้นไปจากเขา ข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ พวกเล้ียงแกะไดพ้ดูกนัวา่ ใหเ้ราไปยงัเมือง
เบธเลเฮม็ ดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงพระเจา้ไดท้รงแจง้แก่เรา เขาก็รีบไปแลว้พบนางมาเรียกบัโยเซฟและ
พบพระกุมารนั้นนอนอยูใ่นรางหญา้ คร้ันเขาไดเ้ห็นแลว้ เขาจึงเล่าเร่ืองซ่ึงเขาไดย้นิถึงกุมารนั้น 

คนทั้งปวงท่ีไดย้นิก็ประหลาดใจ ดว้ยเน้ือความซ่ึงคนเล้ียงแกะไดบ้อกแก่เขา ฝ่ายนางมาเรียก็จ  า
บรรดาถอ้ยค าเหล่านั้นไวแ้ละร าพึงในใจ คนเล้ียงแกะนั้นจึงกลบัไปยกยอสรรเสริญพระเจา้ เพราะ
เหตุการณ์ทั้งปวงซ่ึงเขาไดย้นิและไดเ้ห็น เหมือนไดก้ล่าวไวแ้ก่เขาแลว้ ลูกา 2:8-20. 

4.นักปราชญ์ได้มานมสัการพระองค์ 

เม่ือพระเยซูไดบ้งัเกิดในบา้นเบธเลเฮม็ มณฑลยดูาห์ คร้ังนั้นเฮโรดเป็นกษตัริย ์ มีพวก
นกัปราชญจ์ากทิศตะวนัออกมายงักรุงเยรูซาเล็ม ถามวา่ ท่านผูท่ี้บงัเกิดมาเป็นกษตัริยช์าติยดูาห์อยูท่ี่
ไหน? เพราะวา่เม่ือเราผูอ้ยูใ่นทิศตะวนัออกไดเ้ห็นดาวของท่านปรากฏข้ึน เราจึงมาหวงัจะถวาย
นมสัการท่าน คร้ันกษตัริยเ์ฮโรดไดย้นิดงันั้นแลว้ก็สะดุง้กลวั ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยกลวัดว้ย แลว้
ท่านใหป้ระชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กบัพวกอาลกัษณ์แห่งพลเมือง ตรัสถามเขาวา่ ผูเ้ป็นพระคริสตน์ั้นจะ
บงัเกิดแห่งใด? เขาทูลวา่ท่ีบา้นเบธเลเฮม็มณฑลยดูาห์ เพราะวา่ศาสดาพยากรณ์ไดจ้ารึกไวด้งัน้ีวา่ ท่าน
บา้นเบธเลเฮม็ในแผน่ดินยดูาห์ จะเป็นผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดท่ามกลางพวกเจา้นายของยดูาห์ก็หามิได ้ เพราะวา่
ผูห้วัหนา้จะออกมาจากท่านผูซ่ึ้งจะครอบครองชาติอิสราเอลพลไพร่ของเรา 

เฮโรดจึงไดเ้ชิญพวกนกัปราชญ ์ เขา้มาเป็นการลบัถามเขาถว้นถ่ี ถึงเวลาท่ีดาวนั้นไดป้รากฏ 
แลว้ไดใ้หพ้วกนกัปราชญน์ั้นไปยงับา้นเบธเลเฮม็สั่งวา่ จงไปหากุมารนั้นเถิด เม่ือพบแลว้จงกลบัมาแจง้
แก่เราเพื่อเราจะไดไ้ปถวายนมสัการท่านดว้ย คร้ันเขาไดฟั้งค าของกษตัริยแ์ลว้ก็ลาไป และ...ดาวซ่ึงเขา
ไดเ้ห็นในทิศตะวนัออกนั้นก็ไดน้ าหนา้เขาไป จนมาหยดุอยูเ่หนือสถานท่ีท่ีกุมารอยูน่ั้น เม่ือพวก
นกัปราชญไ์ดเ้ห็นดาวนั้นแลว้ ก็มีความปีติยนิดีมาก 
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คร้ันเขา้ไปในท่ีอาศยัก็พบกุมาร กบันางมาเรียมารดา จึงกราบถวายนมสัการกุมารนั้น แลว้เปิด
หยบิของวเิศษของเขา ออกมา ถวาย แก่กุมาร เป็นเคร่ืองบรรณาการ คือทองค า ก ายานและมดยอบ แลว้
นกัปราชญไ์ดย้นิค าหา้มในความฝันมิใหก้ลบัไปเฝ้าเฮโรดเขาจึงกลบัไปยงัเมืองของตนทางอ่ืน มทัธิว 
2:1-12 

5. พระองค์ทรงรักพระคมัภีร์ 

พระกุมารนั้นก็เจริญวยัแขง็แรงข้ึน (ฝ่ายวญิญาณ) ประกอบดว้ยสติปัญญา และพระคุณของ
พระเจา้สถิตอยูก่บัท่านดว้ย 

ฝ่ายบิดามารดาเคยข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มในการเล้ียงปัสกาทุกปี ๆ เม่ือพระกุมารอายไุดสิ้บสอง
ปีแลว้เขาทั้งหลายก็ข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมการเล้ียงนั้น เม่ือครบก าหนดวนัเล้ียงกนัแลว้ 
ขณะก าลงักลบัไป พระกุมารเยซูก็ยงัคา้งอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกบัมารดาก็ไม่รู้ แต่เพราะเขาทั้ง
สองคิดวา่ พระกุมารนั้นอยูใ่นหมู่คนท่ีมาดว้ยกนั เขาจึงเดินทางไปไดว้นัหน่ึง พลางเท่ียวแสวงหาพระ
กุมารในหมู่ญาติพี่นอ้งและพวกคนท่ีรู้จกักนั เม่ือไม่พบจึงกลบัไปเท่ียวหาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 

เม่ือหามาไดส้ามวนัแลว้จึงพบพระกุมาร นัง่อยูใ่นโบสถท์่ามกลางพวกอาจารย ์ ก าลงัฟังและไต่
ถามพวกอาจารยเ์หล่านั้น คนทั้งปวงท่ีไดย้นิก็ประหลาดใจในสติปัญญาและค าตอบของพระกุมารนั้น 
ฝ่ายบิดามารดาเม่ือเห็นแลว้ก็ประหลาดใจ มารดาจึงวา่ ลูกเอ๋ย ท าไมจึงท าแก่เราเช่นน้ี? น่ีแน่ะ พอ่กบัแม่
แสวงหาเป็นทุกขน์กั พระเยซูจึงตอบวา่ ท่านเท่ียวหาฉนัท าไม? ท่านยงัไม่ทราบหรือวา่ ฉนัคงตอ้งอยูใ่น
ราชฐานแห่งพระบิดาของฉนั? ฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เขา้ใจค าซ่ึงท่านกล่าวแก่เขา 

แลว้พระกุมารก็กลบัไปกบัเขา ยงัเมืองนาซาเร็ธ อยูใ่ตค้วามปกครองของเขา มารดาก็จ  า
เหตุการณ์ทั้งปวงนั้นไวใ้นใจ พระเยซูก็ไดจ้  าเริญข้ึนในฝ่ายสติปัญญาในฝ่ายกาย และเป็นท่ีชอบจ าเพาะ
พระเจา้และต่อหนา้คนทั้งปวงดว้ย ลูกา 2:40-52 
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การตระเตรียมของพระองค์ 

6.พระองค์ทรงรับศีลบัพติศมาในแม่น า้จอร์แดน 

ขณะนั้น พระเยซูเสด็จจาก มณฑลกาลิลีมาหายอห์นท่ีแม่น ้าจอร์แดน เพื่อจะรับบพัติศมาจาก
ท่าน แต่ยอห์นทูลหา้มพระองคว์า่ ขา้พเจา้ตอ้งการจะรับบพัติศมาจากพระองค ์ ควรหรือท่ีพระองคจ์ะ
เสด็จมาหาขา้พเจา้? พระเยซูตรัสตอบยอห์นวา่ บดัน้ีจงยอมเถิด เพราะวา่ควรเราจะกระท าใหค้วามชอบ
ธรรมส าเร็จทั้งส้ิน แลว้ยอห์นก็ยอมท าตามพระองคค์ร้ันพระองคท์รงรับบติัศมา แลว้ก็รีบเสด็จข้ึนจาก
น ้าและทอ้งฟ้าก็แหวกออกตรงพระองค ์ และพระองคไ์ดท้รงเห็นพระวิญญาณของพระเจา้ ลงมาดุจ
นกพิราบสถิตบนพระองค ์ และพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าวา่ ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่าน
มาก มทัธิว 3:13-17. 

7. พระองค์ถูกเรียกว่า “พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจ้า” 

ยอห์นเป็นพยานกล่าวถึงพระองค ์ และร้องประกาศวา่ ท่านองคน้ี์เป็นผูท่ี้เราไดก้ล่าวไวว้า่ ผู ้
ท่ีมาภายหลงัเราเป็นใหญ่กวา่เรา เพราะเหตุวา่ท่านไดเ้ป็นอยูก่่อนเรา ดว้ยเราทั้งหลายไดรั้บความ
บริบูรณ์ของพระองคแ์ลว้ เป็นคุณซอ้นคุณ ดว้ยวา่ไดท้รงประทานพระบญัญติันั้นโดยโมเสส แต่
พระคุณและความจริงนั้น พระเยซูคริสตเ์ป็นผูน้ ามา ไม่มีใครไดเ้ห็นพระเจา้เลย พระบุตรองคเ์ดียวของ
พระเจา้ผูท้รงสถิตอยูใ่นทรวงของพระบิดา ท่านองคน์ั้นไดส้ าแดงพระองคแ์ลว้ 

น่ีแหละเป็นค าพยานของยอห์น เม่ือพวกยดูาห์ไดใ้ชพ้วกปุโรหิตและพวกเลวไีปจากกรุง
เยรูซาเล็มเพื่อจะถามท่านวา่ ท่านเป็นผูใ้ด? ยอห์นจึงยอมรับมิไดป้ฏิเสธ คือไดย้อมรับวา่ เรามิใช่พระ
คริสต ์ เขาจึงถามท่านวา่ ถา้อยา่งนั้นท่านเป็นใครเล่า? ท่านเป็นเอลียาห์หรือ? ท่านตอบวา่มิใช่ เป็น
ศาสดาพยากรณ์นั้นหรือ ท่านตอบวา่ หาไม่ คนเหล่านั้นจึงถามท่านวา่ ท่านเป็นผูใ้ด? เพื่อเราจะไดบ้อก
แก่คนเหล่านั้นท่ีไดใ้ชเ้รามา ท่านวา่ถึงตวัเองอยา่งไรบา้ง? ยอห์นจึงกล่าววา่ เราเป็นเสียงของผูร้้องในป่า
วา่ จงกระท ามรรคาของพระองคใ์หต้รงไปเถิด ตามค าซ่ึงอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ไดก้ล่าวไวน้ั้น 

ล่วงไปวนัหน่ึงยอห์นไดเ้ห็น พระเยซูเสด็จมาหาตน จึงกล่าววา่ ดูแน่ะ พระเมษโปดกของพระ
เจา้ผูท้รงรับความผิดบาปของโลก ยอห์น 1:15-23,29. 
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8. พระองค์ทรงถูกพญามารทดลอง 

พระเยซูประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดก้ลบัไปจากแม่น ้าจอร์แดน และพระวิญญาณได้
น าพระองคไ์ปในป่า ถึงส่ีสิบวนั มารก็ทดลองพระองคใ์นวนัเหล่านั้นพระองคมิ์ไดเ้สวยอะไรเลย และ
เม่ือส้ินส่ีสิบวนัแลว้ พระองคท์รงอยากพระกระยาหาร มารจึงกล่าวแก่พระองคว์า่ ถา้ท่านเป็นบุตรของ
พระเจา้จงสั่งหินกอ้นน้ีใหก้ลายเป็นขนมปัง ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารวา่ มีค  าเขียนไวว้า่ มนุษยจ์ะบ ารุง
ชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวก็หามิได ้

แลว้มารจึงน าพระองคข้ึ์นไปยงัท่ีสูงส าแดงแผน่ดินทั้งส้ินทัว่พิภพในขณะเดียวใหพ้ระองคเ์ห็น
มารจึงทูลพระองคว์า่ อ านาจและสง่าราศีทั้งหมดนั้นเราจะยกใหแ้ก่ท่าน เพราะวา่มอบเป็นสิทธ์ิไวแ้ก่เรา
แลว้และเราปรารถนาจะใหแ้ก่ผูใ้ดก็จะใหแ้ก่ผูน้ั้น เหตุฉะนั้นถา้ท่านจะกราบไหวเ้รา สรรพส่ิงนั้นจะ
เป็นสิทธ์ิขาดแก่ท่านทั้งหมด ฝ่ายพระเยซูทรงตอบมารวา่ มีค  าเขียนไวว้า่ จงกราบไหวพ้ระองคผ์ูเ้ป็น
พระเจา้ของตน และปฏิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว 

แลว้มารจึงน าพระองคไ์ปยงักรุงเยรูซาเล็ม และใหพ้ระองคป์ระทบัอยูท่ี่หอคอยบนหลงัคา
โบสถแ์ละทูลพระองคว์า่ ถา้ท่านเป็นบุตรพระเจา้ จงโจนลงไปจากท่ีน่ีเถิด เพราะมีค าเขียนไวว้า่ พระเจา้
จะรับสั่งแก่เหล่าทูตของพระองคใ์หป้้องกนัรักษาท่านไว ้ และเหล่าทูตจะรับประคองท่านไว ้ เกลือกวา่
เทา้ของท่านจะกระทบหิน ฝ่ายพระเยซูทรงตอบมารวา่ มีค  าเขียนไวว้า่อยา่ทดลองพระองคผ์ูเ้ป็นพระ
เจา้ของตน เม่ือมารท าการทดลองส้ินแลว้ จึงละพระองคไ์ปจนถึงโอกาสเหมาะ 

พระเยซูไดเ้สด็จกลบัมาดว้ยเดชพระวญิญาณยงัมณฑลกาลิลี และกิตติศพัทเ์ล่ืองลือไปทัว่ต าบล
ท่ีอยูร่อบนั้น ลูกา 4:1-14 
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พระราชกจิของพระองค์ประกอบด้วยพระเมตตา 

9.พระองค์ทรงเลีย้งคนหิวกระหายห้าพนัคน 

คนเป็นอนัมากไดต้ามพระองคไ์ป เพราะเขาไดเ้ห็นการอศัจรรยซ่ึ์งพระองคไ์ดท้รงกระท าแก่
คนทั้งหลายท่ีป่วยนั้น แต่พระเยซูเสด็จข้ึนภูเขาและทรงนัง่ลงท่ีนัน่กบัเหล่าสาวกของพระองค ์ ปัสกาคือ
การเล้ียงของพวกยดูาห์นั้นใกลจ้ะถึงแลว้ ฝ่ายพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอนัมากมาหาพระองค ์
จึงตรัสแก่ฟีลิบวา่ เราจะซ้ืออาหารท่ีไหนใหค้นเหล่าน้ีกินได ้ พระองคต์รัสอยา่งนั้นเพื่อจะลองใจฟีลิบ 
เพราะพระองคท์รงทราบแลว้วา่พระองคจ์ะทรงกระท าประการใด ฟีลิบทูลตอบวา่ อาหารราคาสองร้อย
บาทก็ไม่พอใหเ้ขากินคนละเล็กละนอ้ย 

สาวกคนหน่ึงคือ อนัดะเรอานอ้งชายของซีโมนเปโตร จึงทูลพระองคว์า่ ท่ีน่ีมีเด็กคนหน่ึงมี
ขนมบาระลีหา้อนักบัปลาสองตวั แต่เท่านั้นจะพออะไรส าหรับคนมากอยา่งน้ี? พระเยซูตรัสวา่ ใหค้น
ทั้งหลายนัง่ลงเถิด ท่ีนัน่มีหญา้สดมาก คนทั้งหลายจึงนัง่ลง นบัแต่ผูช้ายไดป้ระมาณหา้พนัคน ฝ่ายพระ
เยซูทรงหยบิขนมนั้นขอบพระคุณ แลว้แจกใหแ้ก่เหล่าสาวก และเหล่าสาวกก็แจกใหค้นทั้งหลายท่ีนัง่
อยูน่ั้นและก็ใหป้ลาดว้ยตามท่ีเขาปรารถนา เม่ือเขาทั้งหลายกินอ่ิมแลว้ พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกวา่ จง
เก็บเดนท่ีเหลือนั้น เพื่อมิให้ส่ิงใดเสียไป เขาจึงเก็บเดนขนมบาระลีหา้อนั ซ่ึงเหลือจากท่ีคนทั้งหลายได้
กินนั้น ใส่กระบุงไดสิ้บสองใบเตม็ 

เม่ือคนทั้งหลาย ไดเ้ห็นการอศัจรรยท่ี์พระเยซูไดท้รงกระท านั้น จึงพดูวา่ แทจ้ริงน้ีเป็นศาสดา
พยากรณ์นั้นท่ีจะเขา้มาในโลก ยอห์น 6:2-14. 

10.พระองค์ทรงรักษาคนโรคเร้ือน คนหน่ึงให้สะอาด 

มีคนหน่ึงเป็นโรคเร้ือนมาหาพระองค ์ คุกเข่าลงวงิวอนทูลพระองคว์า่ ถา้พระองคพ์อพระทยัจะ
โปรดใหข้า้พเจา้หายสะอาด พระองคก์็ทรงกระท าได ้ พระเยซูจึงทรงพระกรุณาเหยยีดพระหตัถถู์กตอ้ง
คนนั้นตรัสแก่เขาวา่ เราพอใจแลว้ จงหายโรคและสะอาดเถิด ในทนัใดนั้นโรคเร้ือนก็หาย และคนนั้นก็
สะอาดพระองคจึ์งก าชบัผูน้ั้นตรัสแก่เขาวา่ อยา่บอกเล่าแก่ผูใ้ดเลย แต่จงไปส าแดงตวัแก่ปุโรหิต และ
ถวายเคร่ืองบูชาส าหรับคนท่ีหายโรคเร้ือนแลว้ ตามซ่ึงโมเสสไดส้ั่งไว ้ เพื่อเป็นพยานต่อคนทั้งหลาย แต่
คนนั้นเม่ือออกไปแลว้ก็ ตั้งตน้ป่าวร้องมากมาย ใหเ้น้ือความนั้นเล่ืองลือไป จนพระองคจ์ะเขา้ไปใน
เมืองโดยเปิดเผยต่อไปมิได ้แต่ตอ้งอยูภ่ายนอกในท่ีสงดั และมีคนทุกแห่งทุกต าบลมาหาพระองค ์มาระ
โก 1:40-45. 
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11. พระองค์ทรงรักษาคนหูหนวกและใบ้คนหน่ึงให้หาย 

เขาพาผูช้ายหูหนวกพดูอ่างคนหน่ึงมาหาพระองค ์ แลว้ทูลขอพระองคใ์หท้รงวางพระหตัถบ์น
คนนั้น พระองคจึ์งน าคนนั้นออกจากประชาชนไปอยูต่่างหาก ทรงเอาน้ิวพระหตัถย์อนเขา้ท่ีหูของชายผู ้
นั้น และทรงบว้นน ้าลายเอาน้ิวพระหตัถจ้ิ์มแตะล้ินคนนั้น แลว้พระองคท์รงแหงนพระพกัตร์ดูฟ้าทรง
ถอนพระทยัตรัสแก่คนนั้นวา่ เอฟาธา แปลวา่ จงเปิดออก แลว้หูคนนั้นก็ปกติ ส่ิงท่ีขดัส้ินนั้นก็หลุด และ
เขาพดูไดค้ล่อง พระองคก์็ทรงหา้มปรามคนทั้งหลายมิให้แจง้ความน้ีแก่ผูใ้ดเลย แต่พระองคห์า้มปราม
มากเท่าใด เขาก็ยิง่เล่าลือไปมากเท่านั้น คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนกัหนาพดูกนัวา่ สรรพส่ิงซ่ึงพระองค์
ทรงกระท านั้นลว้นแต่ดี คนหูหนวกก็ไดย้นิและคนใบก้็พดูได ้มาระโก 7:32-37 

12. พระองค์ทรงกระท าให้คนตาบอดเห็นได้ 

เม่ือพระองค ์ก าลงัเสด็จไปทรงเห็นคนหน่ึงตาบอดแต่ก าเนิด เหล่าสาวกของพระองคจึ์งทูลถาม
พระองคว์า่ อาจารยเ์จา้ขา้ ใครไดท้  าผดิ คนน้ีหรือ ๆ บิดามารดาของเขา ๆ จึงเกิดมาตาบอด? พระเยซู
ตรัสตอบวา่ มิใช่คนน้ีไดท้  าผิด มิใช่บิดามารดาของเขา แต่เกิดข้ึนเพื่อการของพระเจา้จะไดป้รากฏในตวั
คนน้ี เราตอ้งท าการของพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามาเม่ือยงัวนัอยู ่ค  ่าคืนจะมาเม่ือไม่มีผูใ้ดท าการได ้เม่ือเรายงั
อยูใ่นโลกเราเป็นความสวา่งของโลก 

เม่ือตรัสอยา่งนั้นแลว้พระองคท์รงบว้นน ้าลายท่ีดินเอาน ้าลายนั้นผสมเป็นโคลน ทาท่ีตาของคน
ตาบอด แลว้ตรัสแก่เขาวา่จงไปลา้งเสียในสระสิโลอมัซ่ึงแปลวา่ใชไ้ป เขาก็ไปลา้งแลว้กลบัมาเห็นได้
พระองคต์รัสแก่เขาวา่ เจา้เช่ือถือในพระบุตรของพระเจา้หรือ คนนั้นทูลตอบวา่ ท่านเจา้ขา้ พระบุตรนั้น
เป็นผูใ้ด เพื่อขา้พเจา้จะเช่ือถือในพระองคไ์ด?้ พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ เจา้ไดเ้ห็นท่านแลว้ทั้งเป็นผูน้ั้นเอง
ท่ีก าลงัพดูอยูก่บัเจา้ เขาจึงทูลวา่ พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้เช่ือ เขาจึงกราบไหวพ้ระองค ์ ยอห์น 9:1-7,35-
38. 

13. พระองค์ทรงรักษาคนง่อยคนหน่ึงให้หาย 

วนัหน่ึงเม่ือพระองค ์ ทรงสั่งสอนอยูมี่พวกฟาริสีและพวกบาเรียนนัง่อยูด่ว้ย เขามาจากทุก
หมู่บา้นในมณฑลกาลิลี มณฑลยดูาห์ และจากกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ก็สถิตอยูใ่นพระองค์
เพื่อจะรักษาเขาใหห้ายโรค และ...มีผูห้ามคนง่อยคนหน่ึงนอนบนท่ีนอน และเขาหาช่องท่ีจะหามคน
ง่อยนั้นเขา้มาวางลงตรงพระพกัตร์ของพระองค ์ เม่ือหาช่องเอาเขา้มาไม่ไดเ้พราะคนมาก เขาจึงข้ึนไป
บนดาดฟ้าหลงัคาตึกหยอ่นคนง่อยลงมากบัทั้งท่ีนอน ตามช่องกระเบ้ืองตรงท่ามกลางหมู่คนต่อพระ
พกัตร์พระเยซู 
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เม่ือพระองคท์รงเห็นความเช่ือของเขา พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ บุรุษเอ๋ย ความผดิของเจา้ทรง
โปรดยกเสียแลว้ ฝ่ายพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีคิดในใจวา่ ผูท่ี้พดูหม่ินประมาทน้ีเป็นผูใ้ดเล่า? ใคร
จะยกความผดิไดเ้วน้แต่พระเจา้องคเ์ดียว? แต่เม่ือพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา พระองคจึ์งตรัสแก่
เขาวา่ ท่านทั้งหลายคิดอะไรในใจ? ซ่ึงจะวา่ ความผดิของเจา้โปรดยกเสียแลว้ หรือจะวา่ จงลุกข้ึนเดิน
ไปเถิด ขา้งไหนจะง่ายกวา่กนั? แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่บุตรมนุษยมี์อ านาจจะโปรดยกบาปโทษ
ในแผน่ดินโลกได ้พระองคจึ์งตรัสแก่คนง่อยวา่ เราสั่งเจา้วา่จงลุกข้ึนยกท่ีนอนไปยงับา้นของตนเถิด ใน
ทนัใดนั้นเขาจึงลุกข้ึนต่อหนา้คนทั้งปวง ยกเอาท่ีนอนซ่ึงเขาไดน้อนนั้นกลบัไปยงับา้นของตนร้อง
สรรเสริญพระเจา้คนทั้งปวงก็อศัจรรยใ์จมากยิง่นกั และไดส้รรเสริญพระเจา้ ต่างเต็มไปดว้ยความกลวั
และพดูวา่ วนัน้ีเราไดเ้ห็นส่ิงแปลกประหลาด ลูกา 5:17-26. 

14.พระองค์ทรงรักเด็กเลก็ ๆ 

ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองคเ์พื่อจะใหพ้ระองคท์รงจบัตอ้งตวัเด็กนั้น แต่เหล่าสาวก
ก็หา้มปรามไว ้ เม่ือพระเยซูทรงเห็นดงันั้นก็เคืองพระทยั จึงตรัสแก่เหล่าสาวกวา่ จงยอมใหเ้ด็กเล็ก ๆ 
เขา้มาหาเรา อยา่หา้มเขาเลย เพราะวา่ชาวแผน่ดินของพระเจา้ยอ่มเป็นคนอยา่งนั้น เราบอกท่านทั้งหลาย
ตามจริงวา่ ผูห้น่ึงผูใ้ดมิไดรั้บแผน่ดินของพระเจา้เหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ั้นจะเขา้ในแผน่ดินนั้นไม่ได ้แลว้
พระองคท์รงอุม้เด็กเล็ก ๆ เหล่านั้นวางพระหตัถบ์นเขาและทรงอวยพรให้ มาระโก 10:13-16. 

15. พระองค์ทรงเปลีย่นชีวติของผู้หญิงช่ัวคนหน่ึง 

มีคนหน่ึงในพวกฟาริสีเชิญพระองคไ์ปรับประทานอาหารกบัเขา พระองคก์็เสด็จเขา้ไปนัง่ใน
บา้นของฟาริสีคนนั้น และมีผูห้ญิงคนหน่ึงในเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชัว่ เม่ือรู้วา่พระองคท์รงนัง่
รับประทานอาหารอยูใ่นบา้นของคนฟาริสีนั้น เขาจึงถือผะอบศิลา มีน ้ามนัหอม มายืนอยู ่ ขา้งหลงัใกล้
พระบาทของพระองค ์ ร้องไหน้ ้าตาไหลช าระพระบาท เอาผมเช็ดจูบพระบาทของพระองคม์าก และเอา
น ้ามนันั้นชะโลม ฝ่ายคนฟาริสีท่ีไดเ้ชิญพระองคเ์ม่ือเห็นแลว้ก็นึกในใจวา่ ถา้ท่านน้ีเป็นศาสดาพยากรณ์
ก็คงจะรู้วา่หญิงน้ีท่ีถูกตอ้งกายของท่าน เป็นผูใ้ด และเป็นคนอยา่งไร เขาเป็นคนชัว่ 

ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาวา่ ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพดูกบัท่านบา้ง เขาทูลวา่ อาจารยเ์จา้ขา้ จง
พดูไปเถิด พระองคจึ์งตรัสวา่ เจา้หน้ีคนหน่ึงมีลูกหน้ีสองคน คนหน่ึงเป็นหน้ีเงินหา้ร้อยบาท อีกคนหน่ึง
เป็นหน้ีเงินหา้สิบบาท เม่ือเขาไม่มีอะไรจะใชห้น้ีแลว้ ท่านจึงโปรดยกหน้ีให้เขาทั้งสองคนนั้น ในสอง
คนนั้นคนไหนจะรักนายมากกวา่? ซีโมนจึงทูลตอบวา่ ขา้พเจา้เห็นวา่ คนท่ีนายไดโ้ปรดยกหน้ีใหม้ากก็
เป็นคนท่ีรักนายมาก 
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พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ ท่านพดูถูกแลว้ พระองค ์จึงเหลียวหลงัดูผูห้ญิงนั้น และตรัสแก่ซีโมน
วา่ ท่านเห็นผูห้ญิงน้ีหรือเราไดเ้ขา้มาในบา้นของท่าน ท่านมิไดใ้หน้ ้าลา้งเทา้ของเรา แต่ผูห้ญิงน้ีไดเ้อา
น ้าตาช าระเทา้ของเรา และไดเ้อาผมของตนเช็ด ท่านมิไดจู้บเรา แต่ผูห้ญิงคนน้ีตั้งแต่เขา้มามิไดห้ยดุจูบ
เทา้ของเรามาก ท่านมิไดเ้อาน ้ามนัชะโลมศรีษะของเรา แต่ผูห้ญิงน้ีไดเ้อาน ้ามนัหอมชะโลมเทา้ของเรา 
เหตุฉะนั้นเราบอกท่านวา่ ความผดิบาปของหญิงผูน้ี้ ซ่ึงมีมากไดโ้ปรดยกเสียแลว้เพราะเขารักมาก แต่ผู ้
ท่ีไดรั้บความยกโทษนอ้ย ผูน้ั้นก็รักนอ้ย พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวา่ ความผิดบาปของเจา้โปรดยก
เสียแลว้ฝ่ายคนทั้งหลายท่ีนัง่รับประทานดว้ยกนั คิดในใจวา่คนน้ีเป็นใครจนชั้นความผดิบาปก็ยกได ้
พระองคจึ์งตรัสแก่ผูห้ญิงนั้นวา่ ความเช่ือของเจา้ไดท้  าใหเ้จา้รอดจงไปเป็นสุขเถิด ลูกา 7:36-50. 
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ฤทธานุภาพใหญ่ยิง่ของพระเจ้า 

16. พระองค์ทรงห้ามพายทุีท่ะเล 

อยูม่าวนัหน่ึง พระองคเ์สด็จลงเรือกบัเหล่าสาวกของพระองค ์แลว้พระองคต์รัสแก่เขาวา่ ใหเ้รา
ขา้มทะเลสาปไปฟากขา้งโนน้ เขาก็ถอยเรือออกไป เม่ือก าลงัแล่นไป พระองคบ์รรทมหลบั และบงัเกิด
พายกุลา้กลางทะเล น ้าเขา้เกือบเตม็เรือน่ากลวัจะมีอนัตราย เขาจึงมาปลุกพระองคว์า่ อาจารยเ์จา้ขา้ 
อาจารยเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ก าลงัจะพินาศอยูแ่ลว้ พระองคจึ์งทรงลุกข้ึนหา้มลมและคล่ืน แลว้คล่ืนลมก็หยดุ
เงียบสงบทีเดียว พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ ความเช่ือของท่านอยูท่ี่ไหน? เขาเหล่านั้นกลวัและประหลาด
ใจพดูกนัวา่ ท่านน้ีเป็นผูใ้ดหนอ จึงสั่งบงัคบัลมและน ้าได ้และลมกบัน ้านั้นก็ฟังท่าน? ลูกา 8:22-25. 

17. พระองค์ทรงขบัไล่ผสิีง 

เขาแล่นไปถึงแขวงเมืองเกราซาท่ีอยูต่รงกาลิลีขา้ม เม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนบกแลว้ มีคนหน่ึง
ออกมาจากเมืองพบพระองค ์ คนนั้นมีผสิีงอยู ่ และนานแลว้มิไดใ้ส่เส้ือมิไดอ้ยูบ่า้นเรือน แต่อยูท่ี่อุโมงค ์
คร้ันเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้องและกราบลงตรงพระพกัตร์พระองคร้์องเสียงดงัวา่ โอ พระเยซูบุตรของ
พระเจา้สูงสุด ขา้พเจา้มีสาเหตุอะไรกบัพระองค?์ ขอพระองคอ์ยา่ทรมานขา้พเจา้เลย ท่ีพดูเช่นน้ีก็เพราะ
พระองคไ์ดส้ั่งผโีสโครกให้ออกมาจากตวัคนนั้น ดว้ยวา่ผีนั้นแผลงฤทธ์ิในตวัเขาบ่อย ๆ และเขาถูกจ า
ดว้ยโซ่ตรวนแต่เขาไดห้กัเคร่ืองจ านั้นเสีย แลว้ผกี็พาเขาไปในป่า 

ฝ่ายพระเยซูตรัสถามมนัวา่ เอง็ช่ืออะไร? มนัทูลตอบวา่ ช่ือกอง ดว้ยวา่มีผหีลายตนเขา้สิงในตวั
เขา ผนีั้นจึงออ้นวอนขอพระองคมิ์ใหส้ั่งใหม้นักลบัไปยงันรกขมุลึกเลย ต าบลนั้นมีสุกรฝงูใหญ่ก าลงัหา
กินอยูท่ี่ภูเขา ผเีหล่านั้นจึงออ้นวอนพระองคข์องอนุญาตใหม้นัเขา้ในฝงูสุกร พระองคก์็ทรงอนุญาต ผี
เหล่านั้นจึงออกมาจากคนนั้นแลว้เขาสิงในตวัสุกร สุกรทั้งฝงูก็วิง่กระโดดจากท่ีสูงชนัลงไปในทะเล
ส าลกัน ้าตาย ฝ่ายคนเล้ียงสุกร เม่ือเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ต่างก็หนีไปเล่าเน้ือความนั้นทั้งในเมืองและ
นอกเมือง คนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเม่ือเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั้นท่ีผีออกจาก
ตวันุ่งห่มผา้มีสติอารมณ์ดีนัง่ใกลพ้ระบาทพระเยซู เขาทั้งหลายก็พากนักลวั ฝ่ายคนทั้งหลายท่ีไดเ้ห็นก็
ไดเ้ล่าใหเ้ขาฟังถึงเร่ืองคนท่ีผีสิงอยูไ่ดห้ายปกติอยา่งไร 

คนทั้งปวงท่ีอยูใ่กลเ้คียงจึงมาออ้นวอนพระองคใ์หไ้ปเสียจากเขา เพราะวา่เขากลวัยิง่นกั 
พระองคจึ์งเสด็จลงเรือกลบัไป คนท่ีผอีอกจากตวันั้นออ้นวอนขออยูก่บัพระองค ์ แต่พระเยซูทรงสั่งเขา
ใหไ้ปและตรัสวา่ จงกลบัไปบา้นเรือนของตวั และบอกชาวบา้นถึงเร่ืองการใหญ่ซ่ึงพระเจา้ไดท้รง
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กระท าแก่เจา้ แลว้คนนั้นก็กลบัไปประกาศแก่คนทั้งเมือง ถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิง่ท่ีพระเยซูไดก้ระท าแก่
ตน ลูกา 8:26-39. 

18. พระองค์ทรงประทานชีวติให้แก่คนตาย 

พระองคก์็เสด็จเขา้ไปในเมืองหน่ึงช่ือนาอิน เหล่าสาวก ของพระองคก์บัคนเป็นอนัมากก็ตาม
พระองคไ์ป เม่ือมาใกลป้ระตูเมืองนั้น มีคนหามศพชายหนุ่มคนหน่ึงมา มารดาเขาเป็นหมา้ยมีลูกคน
เดียวและชาวเมืองเป็นอนัมากมากบัหญิงนั้น เม่ือพระองคไ์ดท้รงเห็นมารดานั้น พระองคท์รงเมตตา
กรุณาเขาและตรัสวา่ อยา่ร้องไหเ้ลย แลว้พระองคเ์สด็จเขา้ไปใกลถู้กตอ้งโลง คนหามศพนั้นก็หยดุยนื
อยู ่ พระองคจึ์งตรัสวา่ ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจา้ใหลุ้กข้ึนเถิด คนท่ีตายนั้นก็ลุกข้ึนนัง่พดู พระองคจึ์งทรง
มอบชายหนุ่มใหแ้ก่มารดาของเขา ฝ่ายตนทั้งปวงมีความกลวัและสรรเสริญพระเจา้วา่ ท่านศาสดา
พยากรณ์ใหญ่ไดเ้กิดข้ึนท่ามกลางเรา และพระเจา้ไดเ้สด็จมาเยีย่มเยียนพลเมืองของพระองคแ์ลว้ และ
กิตติศพัทข์องพระองคน้ี์ไดเ้ล่ืองลือไปตลอดทัว่มณฑลยดูาห์ และทัว่แวน่แควน้ลอ้มรอบ ลูกา 7:11-17 

มีนายธรรมศาลาคนหน่ึงมาไหวพ้ระองคท์ูลวา่ ลูกสาวของขา้พเจา้พึ่งตายเสีย แต่ขอพระองค์
เสด็จไปวางพระหตัถบ์นเขา แลว้เขาจะฟ้ืนข้ึนอีก ฝ่ายพระเยซูจึงทรงลุกข้ึนเสด็จตามเขาไป และพวก
สาวกของพระองคก์็ตามไปดว้ย 

คร้ันพระเยซูเสด็จเขา้ไปในเรือนนายธรรมศาลานั้น ทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าป่ีและคน
เป็นอนัมากชุลมุนกนัอยู ่ พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ จงถอยออกไปเถิด ดว้ยวา่หญิงสาวน้ีไม่ตาย เป็นแต่
นอนหลบัอยู ่ เขาก็พากนัหวัเราะเยาะพระองค ์ แต่เม่ือทรงขบัฝงูคนออกไปแลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จเขา้ไป
จบัมือหญิงสาว และหญิงสาวนั้นก็ลุกข้ึน แลว้กิตติศพัทน์ั้นลือไปตลอดทัว่ประเทศนั้น มทัธิว 
9:18,19,23-26. 
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พระวจนะอนัประเสริฐของพระองค์ 

19. เกีย่วกบัพระบิดาเจ้า 

พระเจา้เป็นพระวิญญาณ และผูท่ี้นมสัการพระองคต์อ้งนมสัการ โดยจิตวญิญาณ และความจริง 
ยอห์น 4:24. 

พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดา เวน้
ไวม้าทางเรา ถา้ท่านทั้งหลายไดรู้้จกัเราแลว้ท่านก็คงจะไดรู้้จกัพระบิดาของเราดว้ย ตั้งแต่น้ีไปท่านก็
รู้จกัพระองคแ์ละไดเ้ห็นพระองค์ 

ฟีลิบจึงทูลพระองคว์า่ พระองคเ์จา้ขา้ ขอส าแดงพระบิดาใหข้า้พเจา้ทั้งหลายเห็น ขา้พเจา้จึงจะ
พอใจ พระเยซูตรัสวา่ ฟีลิบเอ๋ย เราไดอ้ยูก่บัท่านนานแลว้เช่นน้ี และท่านยงัไม่รู้จกัเราหรือ ผูท่ี้ไดเ้ห็นเรา
ก็ไดเ้ห็นพระบิดา เหตุไฉนท่านจึงวา่ ขอส าแดงพระบิดาใหข้า้พเจา้ทั้งหลายเห็น ท่านไม่เช่ือหรือวา่เรา
อยูใ่นพระบิดาและพระบิดาอยูใ่นเรา? ค าซ่ึงเรา กล่าวแก่ท่านทั้งหลายเรามิไดก้ล่าวโดยล าพงัเราเอง แต่
พระบิดาท่ีอยูใ่นเรา พระองคน์ั้นทรงกระท ากิจการของพระองค ์ จงเช่ือเราวา่เราอยูใ่นพระบิดาและพระ
บิดาอยูใ่นเรา ถา้หาไม่ก็จงเช่ือเราเพราะกิจการนั้นเถิด เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ผูท่ี้วางใจในเรา
กิจการซ่ึงเรากระท านั้นเขาจะกระท าดว้ย และเขาจะกระท าการใหญ่กวา่นั้นอีก เพราะเราไปถึงพระบิดา
ของเรา ส่ิงใดท่ีท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา ส่ิงนั้น เราจะกระท าเพื่อพระบิดาจะมีเกียรติยศในพระ
บุตร ถา้ท่านจะขอส่ิงใดในนามของเรา เราจะกระท าส่ิงนั้น ยอห์น 14:6-14. 

20. เกีย่วกบัพระองค์เองในฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้า 

พระเยซูตรัสวา่ เราเป็นทิพยอ์าหารแห่งชีวิตผูท่ี้มาหาเราจะมิไดอ้ดอยาก และผูท่ี้วางใจในเราจะ
มิไดก้ระหายอีกเลย ผูท่ี้มาหาเรา ๆ จะไม่ทิ้งเลย เพราะวา่เราไดล้งมาจากสวรรค ์มิใช่เพื่อจะท าตามความ
ประสงคข์องเราเองแต่เพื่อจะท าตามความประสงคข์องพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา ความประสงคข์องพระ
บิดาท่ีทรงใชเ้รามานั้น คือใหเ้รารักษาสารพดัซ่ึงพระองคไ์ดท้รงมอบไวก้บัเรา มิให้หายไปสักส่ิงเดียว 
แต่ใหเ้ป็นข้ึนมาในวนัท่ีสุด เพราะน่ีแหละเป็นความประสงคข์องพระบิดาของเรา คือใหทุ้กคนท่ีไดเ้ห็น
พระบุตรและวางใจในพระบุตรนั้นมีชีวตินิรันดร และเราจะใหผู้น้ั้นเป็นข้ึนมาในวนัท่ีสุด 

พวกยดูาห์จึงกระซิบบ่นวา่พระองค ์ เพราะพระองคต์รัสวา่ เราเป็นทิพยอ์าหารท่ีลงมาจาก
สวรรค ์ เขาทั้งหลายจึงวา่ คนน้ีเป็นเยซูลูกของโยเซฟมิใช่หรือ พอ่แม่ของเขาเรารู้จกัมิใช่หรือ เหตุไฉน
คนน้ีจึงพดูวา่เราไดล้งมาจากสวรรค?์ พระเยซูจึงตรัสตอบเขาวา่อยา่บ่นกนั ไม่มีผูใ้ดจะมาถึงเราได ้ เวน้
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ไวพ้ระบิดาผูท้รงใชเ้รามาจะชกัน าเขา และเราจะใหผู้น้ั้นเป็นข้ึนในวนัท่ีสุด เราบอกท่านทั้งหลายตาม
ความจริงวา่ ผูท่ี้วางใจในเราก็มีชีวตินิรันดร เราเป็นทิพยอ์าหารแห่งชีวตินั้น บรรพบุรุษของท่าน 
ทั้งหลายไดกิ้นมานาในป่าและตายเสียแลว้ น่ีแหละเป็นทิพยอ์าหารซ่ึงลงมาจากสวรรคเ์พื่อวา่ถา้ผูใ้ดจะ
กินอาหารน้ีแลว้ ผูน้ั้นจะมิไดต้าย เราเป็นอาหารท่ีมีชีวติอยูซ่ึ่งลงมาจากสวรรค ์ ถา้ผูใ้ดจะกินอาหารน้ี ผู ้
นั้นจะมีชีวตินิรันดร และอาหารท่ีเราจะใหน้ั้นคือเน้ือของเรา ซ่ึงเราจะใหเ้พื่อเป็นชีวติของโลก ยอห์น 
6:35,37-44,47-51 

21. เกีย่วกบัความเช่ือในพระเจ้า 

พระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองคว์า่ เราบอกท่านทั้งหลายวา่ อยา่กระวนกระวายถึงการ
เล้ียงชีพของตนวา่จะเอาอะไรกิน หรืออยา่กระวนกระวายถึงร่างกายของตนวา่จะเอาอะไรนุ่งห่ม 
เพราะวา่ชีวติส าคญัยิง่กวา่อาหาร และร่างกายส าคญัยิง่กวา่เคร่ืองนุ่งห่ม จงพิจารณาดูฝงูกา มนัมิได้
หวา่นมิไดเ้ก่ียวและมิไดมี้ยุง้ฉาง แต่พระเจา้ยงัทรงเล้ียงมนัไว ้ท่านทั้งหลายประเสริฐยิง่กวา่ ฝงูนก มาก
เท่าใด มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตใหย้าวออกไปอีกศอกหน่ึงไดห้รือเหตุ
ฉะนั้นถา้ส่ิงเล็กนอ้ยท่ีสุดยงัท าไม่ไดเ้ลย ท่านยงัจะกระวนกระวายถึงส่ิงอ่ืนท าไมอีกเล่า? 

จงดูดอกไม ้ มนังอกข้ึนอยา่งไร มนัไม่ท างานมนัไม่ป่ันดา้ยเหน่ือย แต่เราบอกท่านทั้งหลายวา่
กษตัริยซ์าโลมอน เม่ือบริบูรณ์ดว้ยสง่าราศีก็มิไดท้รงเคร่ืองงามเท่าดอกไมน้ี้ดอกหน่ึง แมว้า่พระเจา้ทรง
ตกแต่งหญา้ทุ่งนาอยา่งนั้น ซ่ึงเป็นอยูว่นัน้ีและรุ่งข้ึนตอ้งทิ้งในเตาไฟ โอ ผูท่ี้มีความเช่ือนอ้ย พระองคจ์ะ
ทรงตกแต่งพวกท่านมากยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด? ท่านทั้งหลายอยา่เสาะหาวา่จะกินอะไรดีหรือจะด่ืมอะไร
ดีและอยา่มีใจกงัวลสงสัยเลย เพราะวา่คนทุกประเทศทัว่โลกเสาะหาบรรดาส่ิงเหล่าน้ี แต่พระบิดาของ
ท่านทั้งหลายทรงทราบแลว้วา่ท่านตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ 
แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให ้ลูกา 12:22-31 

คร้ันรุ่งข้ึน เม่ือพระองคเ์สด็จออกจาก หมู่บา้นเบธาเนียแลว้ก็ทรงหิว พอทอดพระเนตรเห็นตน้
มะเด่ือเทศตน้หน่ึงแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเขา้ไปดูวา่จะมีผลหรือไม่ คร้ันมาถึงตน้นั้นแลว้ไม่เห็นมีผลมีแต่
ใบเท่านั้น เพราะวา่ฤดูผลมะเด่ือเทศยงัไม่ถึง พระองคจึ์งตรัสแก่ตน้นั้นวา่ ตั้งแต่น้ีไปจะไม่มีใครไดกิ้น
ผลจากตน้น้ีเลย เหล่าสาวกก็ไดย้นิค าซ่ึงพระองคต์รัสนั้นคร้ันเวลาเชา้ เม่ือพระองคก์บัเหล่าสาวกไดผ้า่น
ท่ีนั้นไปก็ไดเ้ห็นตน้มะเด่ือเทศนั้นเห่ียวแหง้ไปจนถึงราก ฝ่ายเปโตรระลึกข้ึนไดจึ้งทูลพระองคว์า่ 
อาจารยเ์จา้ขา้ขอไดท้อดพระเนตรดู ตน้มะเด่ือเทศท่ีพระองคไ์ดส้าปไวน้ั้นก็เห่ียวแหง้ไปแลว้ พระเยซูจึง
ตรัสตอบเหล่าสาวกวา่ จงเช่ือในพระเจา้เถิด เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ถา้ผูใ้ด ๆ จะสั่งภูเขาน้ีวา่ 
จงถอยไปลงทะเล และมิไดส้งสัยในใจแต่เช่ือวา่จะเป็นไปตามค าท่ีวา่นั้น ก็คงเป็นตามค าสั่งนั้นจริง เหตุ
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ฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายวา่ ขณะเม่ือท่านจะอธิษฐานขอพระเจา้นั้นท่านจะปรารถนาส่ิงใด จงเช่ือวา่
ไดรั้บ และท่านคงจะไดส่ิ้งนั้น มาระโก 11:12-14,20-24 

22. เกีย่วกบัแผ่นดินของพระเจ้า 

แผน่ดินของพระเจา้อุปมาเหมือนเช่นน้ีคือ คนหน่ึงหวา่นพืชลงในดิน แลว้กลางคืนก็นอนหลบั
และกลางวนัก็ต่ืนข้ึน ฝ่ายพืชนั้นจะงอกจ าเริญข้ึนอยา่งไร เขาก็ไม่รู้ เพราะแผน่ดินท าใหพ้ืชงอกจ าเริญ
ข้ึนเป็นล าตน้ก่อน ภายหลงัก็ออกรวง แลว้ก็มีเมล็ดขา้วเตม็ในรวงนั้น คร้ันสุกแลว้เขาก็ใชค้นไปเก่ียว
เก็บ เพราะวา่ถึงฤดูเก่ียวแลว้ 

พระองคต์รัสวา่ แผน่ดินของพระเจา้เป็นเหมือนส่ิงใดหรือจะส าแดงดว้ยค าอุปมาอยา่งไร? ก็
อุปมาเหมือนพนัธ์ุ ผกักาดเมล็ดหน่ึงเวลาเพาะลงในดินนั้นก็เล็กกวา่เมล็ดทั้งปวง ทัว่ทั้งแผน่ดิน แต่เม่ือ
เพาะแลว้จึงงอกข้ึนจ าเริญโตใหญ่กวา่ผกัทั้งปวง และแตกก่ิงกา้นใหญ่พอใหน้กในอากาศมาอาศยัในร่ม
นั้นได ้มาระโก 4:26-32. 

มีคนหน่ึงในพวกฟาริสีช่ือนิโคเดมสัเป็นขุนนางในพวกยดูาห์ คนนั้นไดม้าหาพระเยซูเวลา
กลางคืนทูลพระองคว์า่ อาจารยเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้รู้อยูว่า่ท่านเป็นครูมาจากพระเจา้ เพราะวา่ไม่มีผูใ้ดอาจ
กระท านิมิตซ่ึงท่านไดก้ระท านั้นเวน้ไวพ้ระเจา้สถิตอยูด่ว้ย พระเยซูทรงตอบเขาวา่ เราบอกท่านตามจริง
วา่ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ จะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได ้ นิโคเดมสัจึงทูลพระองคว์า่ คนชรา
แลว้จะบงัเกิดอยา่งไรได?้ จะเขา้ในครรภม์รรดาคร้ังท่ีสองและบงัเกิดไดห้รือ 

พระเยซูตรัสตอบวา่ เราบอกท่านตามจริงวา่ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดจากน ้าและพระวิญญาณ จะเขา้
ในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได ้ ซ่ึงบงัเกิดจากเน้ือหนงัก็เป็นเน้ือหนงั และซ่ึงบงัเกิดจากพระวญิญาณก็เป็น
วญิญาณ อยา่ประหลาดใจเพราะเราบอกท่านวา่ ท่านทั้งหลายตอ้งบงัเกิดใหม่ ฝ่ายลมนั้นจะใคร่พดัไป
ขา้งไหนก็พดัไปขา้งนั้น และลมนั้นท่านไดย้นิเสียง แต่ไม่รู้วา่มาจากไปไหนและไปท่ีไหน คนท่ีบงัเกิด
จากพระวญิญาณก็เป็นอยา่งนั้นทุกคน 

นิโคเดมสัทูลตอบพระองคว์า่ เหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นอยา่งไรได?้ พระเยซูทรงตอบเขาวา่
ท่านเป็นอาจารยใ์นพวกอิสราเอล และยงัไม่เขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีหรือ เราบอกท่านตามจริงวา่ เราก าลงับอก
ส่ิงท่ีเราไดรู้้ และเป็นพยานถึงส่ิงซ่ึงเราไดเ้ห็น แต่ท่านหาไดรั้บค าพยานของเราไม่ ถา้เราบอกท่านถึงส่ิง
ท่ีเก่ียวกบัโลกน้ีและท่านไม่เช่ือ ถา้เราจะบอกถึงส่ิงท่ีเก่ียวกบัสวรรคท่ี์ไหนท่านจะเช่ือ? ไม่มีผูใ้ดไดข้ึ้น
ไปยงัสวรรคเ์วน้ไวท้่านท่ีลงมาจากสวรรค ์ คือบุตรมนุษยผ์ูส้ถิตในสวรรคน์ั้น โมเสสไดย้กงูข้ึนในป่า
ฉนัใด บุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกยกข้ึนฉนันั้น เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระองคจ์ะไดชี้วตินิรันดร ยอห์น 3:1-
15. 
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23. เกีย่วกบัพระด ารัสของพระเจ้า 

พระเยซูตรัสวา่ อยา่คิดวา่เรามาท าลายพระบญัญติัและค าของศาสดาพยากรณ์เสีย เรามิไดม้า
ท าลาย แต่มาเพื่อจะใหส้ าเร็จ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป พระบญัญติั
สักพิมพห์น่ึง หรือจุดหน่ึงจะขาดไปก็หามิได ้จนกวา่จะส าเร็จทั้งส้ิน เหตุฉะนั้นผูใ้ดไดท้  าใหข้อ้เล็กนอ้ย
สักขอ้หน่ึงในพระบญัญติัน้ีเบาข้ึน ทั้งสอนคนอ่ืนใหท้ าอยา่งนั้นดว้ย ผูน้ั้นจะไดช่ื้อวา่เป็นผูน้อ้ยท่ีสุดใน
เมืองสวรรค ์ แต่ผูใ้ดท่ีจะประพฤติและสอนตามพระบญัญติั ผูน้ั้นจะไดช่ื้อวา่เป็นใหญ่ในเมืองสวรรค ์
มทัธิว 5:17-19. 

เม่ือประชาชนเป็นอนัมากอยูพ่ร้อมกนั และคนก าลงัมาหาพระองคจ์ากทุกเมือง พระองคจึ์งตรัส
แก่เขาเป็นค าอุปมาวา่ มีผูห้วา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นพืชของตน และเม่ือเขาหวา่นพืชนั้นก็ตกอยูริ่ม
หนทางบา้งถูกเหยยีบย  ่า และนกในอากาศมาเก็บกินเสีย บา้งก็ตกท่ีหินและเม่ืองอกข้ึนแลว้ก็เห่ียวแหง้
ไปเพราะท่ีไม่ช้ืน บา้งก็ตกไปท่ีกลางหนาม หนามก็งอกข้ึนมาดว้ย ปกคลุมเสีย บา้งก็ตกท่ีดินดีจึงงอก
ข้ึนเกิดผลร้อยเท่าคร้ันพระองคต์รัสอยา่งนั้นแลว้จึงทรงร้องวา่ ใครมีหู ยนิไดก้็ใหฟั้งเอาเถิด 

ฝ่ายเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองคว์า่ ค  าเปรียบนั้นมีใจความอยา่งไร? พระองคจึ์งตรัสวา่ ขอ้
ลึกลบัแห่งแผน่ดิน ของพระเจา้ก็ทรงโปรดใหท้่านทั้งหลายรู้ได ้ แต่ส าหรับคนอ่ืนนั้นไดใ้ห้เป็นค า
เปรียบ เพื่อเม่ือเขาดูจะไม่เห็น และเม่ือเขายนิจะไม่เขา้ใจ ค าเปรียบนั้นก็อยา่งน้ี พืชนั้นไดแ้ก่พระวจนะ
ของพระเจา้ท่ีตกริมหนทางไดแ้ก่คนเหล่านั้นท่ีไดย้นิ แลว้มารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ
ไม่ใหเ้ขาเช่ือและรอดได ้ ซ่ึงตกท่ีหินนั้นไดแ้ก่คนเหล่านั้นไดย้นิแลว้ก็รับพระวจนะนั้นดว้ยความยนิดี 
แต่ไม่มีราก เช่ือไดแ้ต่ชัว่คราว เม่ือถูกทดลองเขาก็หลงเสียไป ท่ีตกกลางหนามนั้นไดแ้ก่คนเหล่านั้นท่ีได้
ยนิแลว้ก็ออกไป และความปรารภปรารมภ ์ และทรัพยส์มบติัและความสนุกสนานแห่งชีวติน้ีก็ปกคลุม
หุม้ห่อเขา ผลของเขาจึงมา้นไป ซ่ึงตกท่ีดินดีนั้นไดแ้ก่คนเหล่านั้นท่ีไดย้นิพระวจนะดว้ยใจเล่ือมใส
ศรัทธา แลว้ก็จดจ าไว ้จึงเกิดผลโดยความเพียร ลูกา 8:4-15. 

24.เกีย่วกบัการอธิษฐาน 

เม่ือท่านทั้งหลายจะอธิษฐาน อยา่เป็นเหมือนคนหนา้ซ่ือใจคด เพราะเขาชอบยนือธิษฐานใน
ธรรมศาลาและตามถนนเพื่อจะใหค้นทั้งปวงเห็น เราบอกท่านตามจริงวา่ เขาไดรั้บบ าเหน็จของเขาแลว้ 
ฝ่ายท่านเม่ืออธิษฐานจงเขา้ในหอ้งชั้นใน และเม่ือปิดประตูแลว้จงอธิษฐานขอจากพระบิดาของท่านผูอ้ยู่
ในท่ีลบัล้ีและพระบิดาของท่านผูอ้ยูใ่นท่ีลบัล้ีจะทรงโปรดประทานแก่ท่าน 



 19 

แต่เม่ือท่านอธิษฐาน อยา่กล่าวค าซ ้ าใหม้ากเหมือนคนต่างประเทศ เพราะเขาคิดวา่พดูมากหลาย
ค าพระจึงจะโปรดฟัง อยา่ท าเหมือนเขาเลย เพราะวา่ส่ิงไรซ่ึงท่านตอ้งการ พระบิดาของท่านทรงทราบ
ก่อนเม่ือท่านยงัไม่ไดข้อ ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอยา่งน้ีวา่ 

โอ พระบิดาแห่งขา้พเจา้ทั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์ขอใหพ้ระนามของพระองค ์ เป็นท่ีนบัถืออนั
บริสุทธ์ิ ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่พระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ยา่งไร ก็ใหส้ าเร็จใน
แผน่ดินโลกเหมือนกนั ขอทรงโปรดประทานอาหารเล้ียงขา้พเจา้ทั้งหลายในกาลวนัน้ี และขอทรงโปรด
ยกหน้ีของขา้พเจา้เหมือนขา้พเจา้ยกหน้ีของผูท่ี้เป็นหน้ีขา้พเจา้นั้น และขออยา่น าขา้พเจา้เขา้ไปในการ
ทดลอง แต่ขอใหพ้น้จากส่ิงซ่ึงชัว่ร้าย เหตุวา่ราชสมบติัและฤทธ์ิเดช และรัศมีภาพสิทธิขาดอยูแ่ก่
พระองคสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย ์อาเมน มทัธิว 6:5-13 

จงขอแลว้จะได ้ จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่าน เพราะวา่ทุกคนท่ีขอก็จะได ้ ทุก
คนท่ีแสวงหาก็จะพบ ทุกคนท่ีเคาะก็จะเปิดใหเ้ขา 

ในพวกท่านมีคนใดถา้บุตรขอขนมปัง จะเอากอ้นหินให้บุตรหรือ? ถา้บุตรขอปลาจะเอางูให้
หรือ? เหตุฉะนั้น ถา้ท่านเองผูเ้ป็นคนบาปยงัรู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตน ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด พระบิดา
ของท่านผูอ้ยูใ่นสวรรคจ์ะประทานของดีแก่ผูท่ี้ขอต่อพระองค ์

เหตุฉะนั้นส่ิงสารพดัซ่ึงท่านปรารถนาใหม้นุษยท์  าแก่ท่าน จงกระท าอยา่งนั้นแก่เขาเหมือนกนั 
เพราะวา่พระบญัญติัและค าของศาสดาพยากรณ์สอนดงันั้น มทัธิว 7:7-12. 

ส าหรับบางคนท่ีไวใ้จในตวัเองวา่ตนเป็นคนชอบธรรม และไดดู้หม่ินคนอ่ืนนั้นพระเยซูตรัสค า
เปรียบน้ีวา่ 

มีสองคนข้ึนไปอธิษฐานในโบสถ ์คนหน่ึงเป็นพวกฟาริสี และคนหน่ึงเป็นพวกเก็บภาษี คนฟา
ริสีนั้นยนืนึกในใจของตนอธิษฐานวา่ พระเจา้ขา้ ขา้พเจา้โมทนาขอบพระคุณของพระองคเ์พราะขา้พเจา้
ไม่เหมือนคนอ่ืนท่ีเป็นคนโลภ คนอธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนน้ีใน
สัปดาห์หน่ึงขา้พเจา้ถือศีลอดอาหารสองหน และของสารพดัซ่ึงขา้พเจา้หาได ้ ขา้พเจา้ไดเ้อาถึงสิบลด
หน่ึงมาถวาย ฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยนือยูแ่ต่ไกล ไม่แหงนตาดูฟ้า แต่ตีอกของตนวา่ โอพระเจา้ขา้ ขอ
โปรดพระเมตตาแก่ขา้พเจา้ผูเ้ป็นคนบาปเถิด เราบอกท่านทั้งหลายวา่ คนน้ีแหละเม่ือกลบัไปยงับา้นของ
ตนก็นบัวา่ชอบธรรมยิง่กวา่อีกคนหน่ึงนั้น เพราะวา่ทุกคนท่ียกตวัข้ึนจะถูกเหยยีดลง แต่ทุกคนท่ีไดถ่้อม
ตวัลงจะตอ้งถูกยกข้ึน ลูกา 18:9-14. 

25. เกีย่วกบัความบาปและการพพิากษา 

พระเยซูทรงตอบเขาวา่ เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ทุกคนท่ีไดท้  าการบาปก็เป็นทาสของ
ความบาป 



 20 

ถา้ผูใ้ดไม่ยอมรับเราและไม่รับค าของเรา ผูน้ั้นมีส่ิงหน่ึงซ่ึงจะพิจารณาเขา คือค าท่ีเราไดก้ล่าว
นั้นแหละจะพิพากษาเขาในวนัท่ีสุด ยอห์น 8:34,12:48. 

ความผดิและค าหม่ินประมาททุกอยา่ง จะทรงโปรดยกใหม้นุษยไ์ด ้ เวน้แต่ค าหม่ินประมาทต่อ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงยกใหม้นุษยไ์ม่ได ้ ผูใ้ดจะกล่าวค า ขดัขวาง บุตรมนุษย ์ จะโปรดยกใหผู้น้ั้น
ได ้แต่ผูใ้ด จะกล่าวขดัขวางพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงโปรดยกใหผู้น้ั้นไม่ไดท้ั้งโลกน้ีโลกหนา้ มทัธิว 
12:31,32. 

แลว้พระองคท์รงเรียกประชาชนอีกตรัสแก่เขาวา่ เจา้ทั้งหลายจงฟังเราและเขา้ใจเถิด ไม่มีส่ิงใด
ภายนอกท่ีเขา้ไปภายในมนุษยจ์ะกระท า ใหม้นุษยเ์ป็นมลทินได ้แต่ส่ิงซ่ึงออกมาแต่ภายในมนุษย ์ส่ิงนั้น
แหละกระท าใหม้นุษยเ์ป็นมลทิน 

คร้ันพระองคไ์ดเ้สด็จเขา้ไปในเรือนพน้ประชาชนแลว้ เหล่าสาวกก็ไดทู้ลถามพระองคถึ์งค า
อุปมานั้น พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ ถึงท่านทั้งหลายเองก็ยงัไม่เขา้ใจอีกหรือ ท่านไม่รู้หรือวา่ส่ิงใด ๆ แต่
ภายนอกท่ีเขา้ไปภายในมนุษยจ์ะกระท าใหเ้ป็นมลทินไม่ได ้ เพราะวา่ส่ิงนั้นมิไดเ้ขา้ในใจ แต่ลงไปใน
ทอ้งแลว้ก็ถ่ายออกมาภายนอก? ท่ีทรงสอนอยา่งน้ีก็หมายวา่อาหารทุกอยา่งปราศจากมลทิน พระองค์
ตรัสวา่ ส่ิงท่ีออกมาจากภายในมนุษย ์ ส่ิงนั้นแหละกระท าใหม้นุษยเ์ป็นมลทิน เพราะวา่ความคิดชัว่ร้าย 
การคบชู ้การลกัขโมย การฆ่าคน การผดิผวัผดิเมีย การโลภฉอ้ชิง การบาป ต่าง ๆ การล่อลวงเขา ราคะ
ตณัหา อิจฉาตาร้อน การใส่ร้าย การยกตนข่มท่าน และการปล่อยตวัไปตามล าพงัใจ สารพดัการชัว่น้ีเกิด
มาแต่ภายในจากใจมนุษยแ์ละการกระท าใหม้นุษยเ์ป็นมลทินไป มาระโก 7:14,17-23. 

26.เกีย่วกบัการกลบัใจเสียใหม่ 

พระเยซูไดเ้สด็จมา...เทศนาประกาศกิตติคุณแห่งพระเจา้ ตรัสวา่ เวลาก าหนดมาถึงและแผน่ดิน
ของพระเจา้ใกลจ้ะตั้งอยูแ่ลว้ ท่านทั้งหลายจงกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือกิตติคุณเถิด มาระโก 1:14,15. 

พระเยซูไดเ้สด็จออกไป และไดเ้ห็นคนเก็บภาษีคนหน่ึงช่ือเลวนีัง่อยูท่ี่ดา้นภาษี พระองคต์รัส
แก่เขาวา่จงตามเรามาเถิด เขาก็สละทิ้งส่ิงสารพดัลุกข้ึนตามพระองคไ์ป เลวไีดจ้ดัใหมี้การเล้ียงใหญ่ใน
เรือนของตนมีคนเก็บภาษีและคนอ่ืนมากมายมาร่วมโตะ๊ดว้ยกนั ฝ่ายพวกฟาริสี และพวกอาลกัษณ์ของ
เขา กระซิบบ่นติพวกศิษยข์องพระองคว์า่ เหตุไฉนพวกท่านมากินและด่ืมกบัพวกเก็บภาษีและกบัพวก
คนบาป? พระเยซูตรัสตอบเขาวา่ คนปกติไม่ตอ้งการหมอ แต่คนเจบ็ตอ้งการหมอ เรามิไดม้าเพื่อจะเรียก
คนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปใหก้ลบัใจเสียใหม่ ลูกา 5:27-32. 

คร้ังนั้นบรรดา คนเก็บภาษี และพวกคนบาปเขา้มาใกลเ้พื่อจะฟังพระองค ์ ฝ่ายพวกฟาริสี และ
พวกอาลกัษณ์บ่นวา่ คนน้ีตอ้นรับคนบาปและกินดว้ยกนักบัเขา พระองคต์รัสค าเปรียบใหเ้ขาฟังต่อไปน้ี
วา่ ในพวกท่านมีคนใดท่ีมีแกะร้อยตวั และมีตวัหน่ึงหายไปจะไม่ละเกา้สิบเกา้ตวันั้นไวใ้นป่า และไป
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เท่ียวหาตวัท่ีหายไปนั้นจนกวา่จะไดพ้บหรือ เม่ือพบแลว้เขาก็ยกข้ึนใส่บ่าแบกมาดว้ยความยนิดี เม่ือ
มาถึงบา้นแลว้จึงเชิญพวกมิตรสหายและเพื่อนบา้นใหม้าพร้อมกนัพดูกบัเขาวา่ จงยินดีกบัขา้พเจา้ เพราะ
ขา้พเจา้ไดพ้บแกะของขา้พเจา้ท่ีหายไปนั้น เราบอกท่านทั้งหลายวา่ เช่นนั้นแหละ จะมีความยนิดีใน
สวรรคเ์พราะคนบาปคนเดียวท่ีกลบัใจเสียใหม่ มากกวา่คนชอบธรรมเกา้สิบเกา้คนท่ีไม่ตอ้งการกลบัใจ
เสียใหม ่ลูกา 15:1-7. 

27. เกีย่วกบัชีวตินิรันดร 

เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร เพราะวา่พระเจา้มิไดท้รงใชพ้ระบุตรของพระองคเ์ขา้มา
ในโลกเพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อจะใหโ้ลกรอดไดเ้พราะพระบุตรนั้น ยอห์น 3:16,17. 

เราบอกท่านทั้งหลายตามความจริงวา่ ถา้ผูใ้ดฟังค าของเราและเช่ือพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา ผูน้ั้น
มีชีวตินิรันดร และมิไดเ้ขา้ในการพิพากษา แต่ไดพ้น้จากความตายเขา้ในชีวิตแลว้ เราบอกท่านทั้งหลาย
ตามจริงวา่ คงมีเวลาหน่ึงแหละ ท่ีจริงเวลานั้นก็ถึงแลว้คือเม่ือผูท่ี้ตายแลว้ จะไดย้นิส าเนียงพระบุตรของ
พระเจา้ และผูท่ี้ไดย้นินั้นจะมีชีวติ ยอห์น 5:24,25. 

มีคนหน่ึงมาทูลพระองคว์า่ ท่านอาจารยผ์ูป้ระเสริฐ ขา้พเจา้จะท าประการใดจึงจะไดชี้วติ
นิรันดรพระเยซูตรัสแก่เขาวา่ ท่านเรียกเราวา่ประเสริฐท าไม? ไม่มีใครประเสริฐ เวน้แต่พระเจา้องค์
เดียว แต่ถา้ท่านปรารถนาจะเขา้ในชีวติ ก็ใหถื้อรักษาพระบญัญติัไว ้

คนนั้นทูลถามวา่ คือพระบญัญติัขอ้ใดเล่า พระเยซูตรัสวา่ คือขอ้ท่ีวา่ อยา่ฆ่าคน อยา่ล่วง
ประเวณี อยา่ลกัทรัพย ์ อยา่เป็นพยานเทจ็ จงนบัถือบิดามารดาของตน และจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรัก
ตนเอง คนหนุ่มนั้นทูลพระองคว์า่ ขอ้เหล่านั้นขา้พเจา้ไดถื้อรักษาไวแ้ลว้ทุกประการ ขา้พเจา้ยงัขาด
อะไรอีกบา้ง? พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ ถา้ท่านปรารถนาเป็นผูดี้รอบคอบ จงไปขายบรรดาส่ิงของซ่ึงท่านมี
อยู ่แจกจ่ายใหค้นอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพยส์มบติัในสวรรค ์แลว้จงตามเรามา เม่ือคนหนุ่มไดย้นิถอ้ยค า
นั้นก็ออกไปเป็นทุกขน์กั เพราะเขามีทรัพยส่ิ์งของเป็นอนัมาก ลูกา 18:18,19, มทัธิว 19:17-22. 

28. เกีย่วกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระเยซูตรัสวา่ เราจะขอพระบิดา และพระองคจ์ะทรงประทานผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่าน เพื่อจะ
อยูก่บัท่านเป็นนิตย ์ คือพระวญิญาณแห่งความจริงผูน้ั้นโลกรับไม่ได ้ เพราะไม่เห็นและไม่รู้จกัพระองค ์
ท่านทั้งหลายรู้จกัพระองค ์เพราะวา่พระองคอ์าศยัอยูก่บัท่านและอยูภ่ายในท่าน ยอห์น 14:16,17. 

เราจะไปหาพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการท่ีเราจะไปนั้นจะ
เป็นประโยชน์แก่ท่าน เพราะถา้เราไม่ไป พระองคผ์ูช่้วยนั้นจะมิไดม้าหาท่าน แต่ถา้เราไป เราจะใช้
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พระองคน์ั้นมาหาท่าน เม่ือพระองคน์ั้นมาแลว้ พระองคจ์ะบนัดาลใหโ้ลกรู้สึกถึงความผดิ ถึงความชอบ
ธรรม และถึงความพิพากษา ความผดินั้น เพราะเขาไม่วางใจในเรา ความชอบธรรมนั้น เพราะเราไปหา
พระบิดาของเราและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก ความพิพากษานั้น เพราะผูค้รองโลกน้ีถูกพิพากษา
แลว้ 

เรายงัมีอีกหลายส่ิงท่ีจะบอกท่านทั้งหลาย แต่เด๋ียวน้ีท่านรับเอายงัไม่ได ้ แต่เม่ือพระวญิญาณ
แห่งความจริงมาแลว้ พระองคจ์ะน าท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอยา่ง เพราะพระองคจ์ะไม่ตรัสโดย
พระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใดจะตรัสส่ิงนั้น และจะแจง้ใหท้่านทั้งหลายรู้ส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงจะ
เกิดข้ึน พระองคจ์ะใหเ้รามีเกียรติยศ เพราะพระองคจ์ะเอาเร่ืองของเราส าแดงแก่ท่านทั้งหลาย ยอห์น 
16:5,7-14. 

29. เกีย่วกบัการส้ินพระชนม์ของพระองค์ 

เม่ือก าลงัเดินทางจะข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เสด็จน าหนา้เขา ฝ่ายเหล่าสาวกก็พากนัคิด
ประหลาดใจ และคนท่ีเดินมาขา้งหลงัก็หวาดกลวัพระองคจึ์งเรียกสาวกสิบสองคนอีกแลว้ตรัสส าแดง
ใหเ้ขาทราบถึงเหตุการณ์ซ่ึงจะเกิดแก่พระองคน์ั้นวา่ น่ีแน่ะ เราทั้งหลายจะข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และ
เขาจะมอบบุตรมนุษยไ์วก้บัปุโรหิตใหญ่ และพวกอาลกัษณ์ และเขาจะปรับโทษท่านถึงตาย และจะ
มอบท่านไวก้บัคนต่างประเทศ คนต่างประเทศนั้นจะเยาะเยย้ท่าน ถ่มน ้าลายรดท่าน จะเฆ่ียนตีท่าน และ
จะฆ่าท่านเสีย และสามวนัล่วงแลว้ท่านจะเป็นข้ึนมาใหม่ มาระโก 10:32-34. 

พระองคต์รัสวา่ น่ีเป็นถอ้ยค าของเราซ่ึงเราไดบ้อกไวแ้ก่ท่านทั้งหลายเม่ือเรายงัอยูก่บัท่านวา่ 
บรรดาค าท่ีเขียนไวใ้นบญัญติัของโมเสส และในคมัภีร์ของเหล่าศาสดาพยากรณ์ และในคมัภีร์เพลง
สดุดีกล่าวเล็งถึงเรานั้นจ าเป็นจะตอ้งส าเร็จ คร้ังนั้นพระองคท์รงบนัดาลใหใ้จเขาทั้งหลายเกิดสวา่งข้ึน
เพื่อจะไดเ้ขา้ใจพระคมัภีร์ และตรัสแก่เขาวา่ มีค  าเขียนไวอ้ยา่งนั้นวา่จ าเป็นท่ีพระคริสตจ์ะตอ้งทนทุกข์
ทรมานและเป็นข้ึนมาจากตายในวนัท่ีสาม และจะตอ้งประกาศในนามของพระองคเ์ร่ืองการกลบัใจใหม่ 
และเร่ืองยกบาปทัว่ทุกประเทศ ตั้งตน้ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานดว้ยขอ้ความเหล่านั้น ลูกา 
24:44-48. 

30. เกีย่วกบัการเสด็จมาอกี 

พระเยซูตรัสวา่ สมยัของโนอาห์ไดเ้ป็นอยา่งไร เม่ือบุตรมนุษยเ์สด็จมาก็จะเป็นอยา่งนั้น 
เพราะวา่เม่ือก่อนวนัน ้าท่วมนั้นคนทั้งหลายก็ยงัเล้ียงดู กิน ด่ืมท าการสมรสกนัและยกใหเ้ป็นสามีภรรยา
กนั จนถึงวนัท่ีโนอาห์ เขา้ในนาวา และน ้าท่วมมากวาดเอาเขาไปส้ินโดยไม่ทนัรู้ตวัฉนัใด เม่ือบุตร
มนุษยจ์ะเสด็จมาก็จะเป็นฉนันั้น เม่ือนั้นชายสองคนอยูท่ี่ทุ่งนาจะถูกเอาไปคนหน่ึงละไวค้นหน่ึง หญิง
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สองคนโม่แป้งอยูท่ี่โรงโม่จะถูกเอาไปคนหน่ึง ละไวค้นหน่ึง เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวงัอยูเ่พราะท่านไม่รู้วา่
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน จะเสด็จมาเวลาไหน แต่ใหเ้ขา้ใจอยา่งน้ีวา่ ถา้เจา้ของบา้นล่วงรู้ไดว้า่ขโมยจะ
มายามไหนเขาจะเฝ้าระวงัไว ้ ไม่ใหต้ดัฝาเรือนของเขาได ้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตวัไวใ้ห้
พร้อมในโมงท่ีท่านไม่ทนัคิดนั้นบุตรมนุษยจ์ะเสด็จมา มทัธิว 24:37-44. 
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การทนทุกข์ การส้ินพระชนม์และการถูกฝังของพระองค์ 

31. โครงการทีจ่ะฆ่าพระองค์ 

เม่ือพระเยซูตรัสถอ้ยค าเหล่าน้ีเสร็จแลว้ จึงรับสั่งแก่พวกสาวกของพระองคว์า่ท่านทั้งหลายรู้อยู่
วา่อีกสองวนัจะถึงเทศกาลปัสกา บุตรมนุษยจ์ะตอ้งมอบไวใ้หเ้ขาตรึงท่ีกางเขน คร้ังนั้นพวกปุโรหิต
ใหญ่และผูเ้ฒ่าของพลเมืองไดป้ระชุมกนัท่ีลานบา้นของมหาปุโรหิตช่ือคายาฟาส ปรึกษาเพื่อจะจบัพระ
เยซูฆ่าเสียดว้ยอุบาย แต่เขาตกลงกนัวา่ ในวนัเล้ียงอยา่เพิ่งท า เกลือกวา่จะเกิดวุน่วายในฝงูคน 

คร้ังนั้นยดูาสอิสคาริโอท เป็นคนหน่ึงในพวกสาวกสิบสองคน ไดไ้ปหาพวกปุโรหิตใหญ่ถาม
วา่ ถา้ขา้พเจา้จะมอบพระองคไ์วแ้ก่ท่าน ท่านทั้งหลายจะใหข้า้พเจา้เท่าไร? ฝ่ายเขาก็ชัง่เงินใหแ้ก่ยดูาห์
สามสิบแผน่ตั้งแต่นั้นมายดูาห์ คอยหาช่องทางท่ีจะมอบพระองคใ์หแ้ก่เขา มทัธิว 26:1-5,14-16. 

32.เทศกาลปัสกา 

เม่ือวนัตน้เทศกาลกินขนมไม่มีเช้ือ พวกสาวกมาทูลพระองคว์า่ จะใหข้า้พเจา้จดัเตรียมปัสกาให้
พระองคเ์สวยท่ีไหน? พระองคจึ์งทรงตอบวา่ จงเขา้ไปหาผูห้น่ึงในเมืองบอกเขาวา่ พระอาจารยว์า่ เวลา
ของเรามาใกลแ้ลว้ เราจะถือปัสกาท่ีบา้นของท่านพร้อมกบัพวกสาวกของเรา ฝ่ายสาวกเหล่านั้นก็กระท า
ตามรับสั่ง แลว้ไดจ้ดัเตรียมปัสกาไวพ้ร้อม 

คร้ันถึงเวลาพลบค ่า พระองคท์รงนัง่โตะ๊กบัสาวกสิบสองคนเม่ือรับประทานอยูจึ่งตรัสวา่ เรา
บอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ คนหน่ึงในพวกท่านจะมอบเราไว ้ ฝ่ายพวกสาวกก็พากนัเป็นทุกขน์กั ต่าง
คนต่างทูลถามพระองคว์า่ พระองคเ์จา้ขา้ คือขา้พเจา้หรือพระองคต์รัสตอบวา่ ผูท่ี้จ้ิมในชามเดียวกนักบั
เรา ผูน้ั้นแหละท่ีจะมอบเราไว ้ บุตรมนุษยจ์ะเสด็จไปเหมือนกบัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นคมัภีร์วา่ดว้ยพระองค์
นั้น แต่วบิติัแก่ผูท่ี้จะมอบบุตรมนุษยไ์ว ้ถา้ผูน้ั้นมิไดบ้งัเกิดมาก็จะดีกวา่ ยดูาห์ท่ีไดม้อบพระองคท์ูลถาม
วา่ อาจารยเ์จา้ขา้คือขา้พเจา้หรือ พระองคต์รัสตอบเขาวา่ท่านวา่ถูกแลว้ 

เม่ือก าลงัรับประทานอาหารอยูพ่ระเยซูทรงหยบิขนมปังมาขอพระพร แลว้ทรงหกัส่งใหแ้ก่
พวกสาวกและตรัสวา่ จงรับกินเถิด น่ีเป็นกายของเรา แลว้ทรงหยบิจอกมาโมทนาพระคุณ ส่งใหแ้ก่เขา
และตรัสวา่จงกินจากจอกน้ีทุกคนเถิด ดว้ยน่ีเป็นโลหิตแห่งค าสัญญาของเรา ซ่ึงตอ้งเทออกเพื่อไถ่โทษ
คนเป็นอนัมาก เราบอกท่านทั้งหลายวา่ เราจะไม่กินผลแห่งตน้องุ่นน้ีต่อไปอีกจนวนันั้นมาถึง คือวนัท่ี
เราจะกินกบัพวกท่านใหม่ในแผน่ดินแห่งพระบิดาของเรา เม่ือร้องเพลงสรรเสริญแลว้ เขาก็พากนั
ออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ มทัธิว26:17-30. 
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33. สวนเกทเสมนี 

แลว้พระเยซูทรงพาสาวกมายงัต าบลหน่ึง เรียกวา่ เกทเสมนี แลว้รับสั่งวา่ จงนัง่อยูท่ี่น่ีขณะเม่ือ
เราจะไปอธิษฐานท่ีโน่น พระองคก์็พาเปโตรกบับุตรทั้งสองของเศเบดีไปดว้ย ขณะนั้นพระองคท์รง
โศกเศร้าโทมนสัในพระทยัยิง่นกั จึงตรัสแก่เขาวา่ จิตใจของเราเป็นทุกขเ์พียงจะตาย จงเฝ้าอยูก่บัเราท่ีน่ี
เถิด แลว้ทรงพระด าเนินไปจากเขาหน่อยหน่ึงก็ทอดพระกายและซบพระพกัตร์ลงอธิษฐานวา่ โอ พระ
บิดาของขา้พเจา้ ถา้เป็นไดข้อใหจ้อกน้ีเล่ือนพน้ไปจากขา้พเจา้เถิด แต่อยา่งไรก็ดีอยา่ใหเ้ป็นไปตามใจ
ปรารถนาของขา้พเจา้ แต่ให้เป็นไปตามพระทยัของพระองคแ์ลว้เสด็จมายงัสาวกเหล่านั้น เห็นเขาหลบั
อยูจึ่งตรัสแก่เปโตรวา่ เป็นอยา่งไรนะ ท่านทั้งหลายจะเฝ้าอยูก่บัเราสักทุ่มเดียวไม่ไดห้รือ จงเฝ้าระวงั
และอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ไดเ้ขา้ในการทดลอง จิตใจพร้อมแลว้ก็จริง แต่เน้ือหนงัยงัอ่อนก าลงั 

พระองคจึ์งเสด็จไปอธิษฐานคร้ังท่ีสอง อีกวา่ โอ พระบิดาของขา้พเจา้ ถา้จอกน้ีเคล่ือนไปจาก
ขา้พเจา้ไม่ได ้ และขา้พเจา้จ าตอ้งด่ืมแลว้ ก็ใหเ้ป็นไปตามน ้าพระทยัของพระองค ์ แลว้พระองคเ์สด็จมา
หาสาวกเหล่านั้นอีก ทรงเห็นเขาหลบัอยู ่ เพราะตาเขาปรือง่วงนอน จึงทรงละเขาไวเ้สด็จไปอธิษฐาน
คร้ังท่ีสามเหมือนคราวก่อน ๆ อีก แลว้เสด็จมายงัพวกสาวกตรัสวา่ ท่าน...นอนต่อไปใหห้ายเหน่ือย...น่ี
แน่ะ เวลาซ่ึงบุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกมอบไวใ้นมือคนบาปนั้นมาใกลแ้ลว้ ลุกข้ึน ใหเ้ราพากนัไปเถอะ ผูท่ี้
จะมอบเราไวม้าใกลแ้ลว้ มทัธิว 26:36-46. 

34. การมอบพระองค์และการถูกจับ 

พระองคต์รัสยงัไม่ทนัขาดค า น่ีแน่ะ ยดูาสซ่ึงเป็นคนหน่ึงในพวกสาวกสิบสองคนนั้น กบัฝงู
คนเป็นอนัมากถือดาบถือไมต้ะบอง ไดม้าจากพวกปุโรหิตใหญ่และผูเ้ฒ่าแก่แห่งพลเมือง ผูท่ี้จะมอบ
พระองคน์ั้นไดใ้หอ้าณัติสัญญาแก่เขาวา่ เราจะจุบผูใ้ดก็เป็นผูน้ั้นแหละ จงจบัคุมเขาไว ้ ขณะนั้นยดูาส 
ตรงมาหาพระเยซูทูลวา่ อาจารยเ์จา้ขา้...แลว้ก็จุบพระองค ์ พระเยซูไดต้รัสแก่เขาวา่ สหายเอ๋ย...(ท่านมา
ท าไม?) เขาก็จบัคุมพระองคไ์ป มีคนหน่ึงท่ีอยูก่บัพระเยซูชกัดาบออกฟันหูทาสคนหน่ึงของมหา
ปุโรหิตขาด 

พระเยซูจึงตรัสแก่เขาวา่ จงเอาดาบใส่ฝักเสียดว้ยวา่บรรดาผูถื้อดาบจะตอ้งพินาศเพราะดาบ 
ท่านถือวา่เราจะขอพระบิดาของเรา และในประเด๋ียวเดียวพระองคจ์ะทรงประทานทูตสวรรคแ์ก่เรากวา่
สิบสองกองไม่ไดห้รือ ถา้อยา่งนั้นค าท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์วา่ จ  าจะตอ้งเป็นอยา่งนั้นจะส าเร็จอยา่งไร
ได?้ ขณะนั้นพระเยซูไดต้รัสแก่ฝงูคนวา่ ท่านทั้งหลายถือดาบถือตะบองออกมาจบัเราเหมือนจะจบัโจร
หรือ เราไดน้ัง่สั่งสอนในโบสถทุ์กวนัท่านก็หาไดจ้บัเราไม่ แต่เหตุการณ์ท่ีไดบ้งัเกิดข้ึนทั้งน้ี เพื่อค าของ



 26 

ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์จะส าเร็จ แลว้สาวกทั้งหมดก็ไดล้ะทิ้งพระองคไ์วแ้ละพากนัหนีไป มทัธิว 
26:47-56. 

35. การปฏเิสธโดยซีโมนเปโตร 

ผูท่ี้จบัพระเยซูไดพ้าพระองคไ์ปถึงบา้นคายาฟาสมหาปุโรหิต ท่ีพวกอาลกัษณ์และผูเ้ฒ่าแก่ได้
ประชุมกนัอยูน่ั้น เปโตรไดติ้ดตามพระองคไ์ปแต่ห่าง ๆ จนมาถึงบา้นของมหาปุโรหิตแลว้เขา้ไปนัง่ขา้ง
...กบัคนใชข้องมหาปุโรหิตจะคอยฟังความนั้นจนเสร็จส้ิน 

เวลานั้นเปโตรนัง่อยูน่อกตึกท่ีลานบา้น มีสาวใชค้นหน่ึงมาพดูกบัเขาวา่ ท่านไดอ้ยูก่บัเยซูชาว
กาลิลีดว้ย แต่เปโตรไดป้ฏิเสธต่อหนา้คนทั้งปวงวา่ท่ีเจา้วา่นั้นขา้ไม่รู้เร่ือง เม่ือเปโตรจะออกประตูบา้น
ไป สาวใชอี้กคนหน่ึงแลเห็น จึงบอกคนทั้งปวงท่ีอยูท่ี่นัน่วา่ คนน้ีไดอ้ยูก่บัเยซูชาวนาซาเร็ธดว้ย เปโตร
จึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานวา่ คนนั้นขา้ไม่รู้จกั อีกสักครู่หน่ึงคนทั้งหลายท่ียนือยูใ่กล ้ ๆ นั้น ก็มาวา่แก่ 
เปโตรวา่เจา้เป็นคนหน่ึงในพวกนั้นแน่แลว้ ดว้ยวา่ภาษาของเจา้ส่อตวัเจา้เอง เปโตรก็สบถสาบานและวา่ 
ขา้ไม่รู้จกัคนนั้น ในบดัเด๋ียวนั้นไก่ก็ขนั เปโตรก็ระลึกถึงค าท่ีพระเยซูตรัสไวแ้ก่เขาวา่ ก่อนไก่ขนัท่าน
จะปฏิเสธเราถึงสามคร้ัง แลว้เปโตรออกไปร้องไหข้า้งนอกเป็นทุกขย์ิง่นกั มทัธิว 26:57,58,68-75. 

36. การสอบสวนโดยพวกยูดาห์ 

พวกปุโรหิตใหญ่กบับรรดาตุลาการ จึงหาพยานเทจ็มาเบิกปรักปร าพระเยซู เพื่อจะประหาร
พระองคเ์สีย ถึงแมมี้พยานเท็จหลายคนแต่หลกัฐานยงัไม่พอ ภายหลงัมีสองคนมาเบิกวา่คนน้ีไดว้า่ เรา
สามารถจะท าลายโบสถข์องพระเจา้และจะสร้างขนใหม่ในสามวนั มหาปุโรหิตจึงลุกข้ึนถามพระองค์
วา่ เจา้ไม่ตอบอะไรหรือซ่ึงคนเหล่าน้ีเป็นพยานปรักปร าเจา้? พระเยซูก็ทรงน่ิงอยู ่ มหาปุโรหิตจึงวา่ เรา
ใหเ้จา้สาบานต่อพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ใหบ้อกเราวา่ เจา้เป็นพระคริสตบุ์ตรของพระเจา้หรือไม่? 

พระเยซูตรัสตอบวา่ ท่านวา่ถูกแลว้ และยิง่กวา่นั้นอีก เราบอกท่านทั้งหลายวา่ ในเวลาเบ้ือง
หนา้นั้น ท่านทั้งหลายจะไดเ้ห็นบุตรมนุษยน์ัง่อยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องผูท้รงฤทธานุภาพ และเสด็จมา
บนเมฆฟ้า ขณะนั้นมหาปุโรหิตจึงฉีกเส้ือของตนแลว้วา่ เขาพดูหม่ินประมาทแลว้ เราตอ้งการพยาน
อะไรอีกเล่า? น่ีแน่ะ ท่านทั้งหลายก็ไดย้นิค าหม่ินประมาทของเราแลว้ ท่านทั้งหลายคิดเห็นอยา่งไร? คน
ทั้งปวงก็ตอบวา่ ควรปรับโทษถึงตายแลว้เขาถ่มน ้าลายรดพระพกัตร์และตีพระองค ์ และบางคนเอามือ
ตบพระองคแ์ลว้วา่ เจา้พระคริสต ์จงทายใหเ้ราฟังวา่ใครตบ มทัธิว 26:59-68. 

คร้ันรุ่งเชา้บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่ และผูเ้ฒ่าแห่งพลเมืองปรึกษากนัดว้ยเร่ืองพระเยซู เพื่อจะ
ประหารพระองคเ์สีย เขาจึงมดัพระองคพ์าไปมอบไวแ้ก่ปีลาตซ่ึงเป็นเจา้เมือง มทัธิว 27:1,2 
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37. การสอบสวนโดยเจ้าเมอืงชาวโรมนั 

เม่ือพระเยซูยนือยูต่รงหนา้เจา้เมือง ๆ จึงถามวา่ ท่านเป็นกษตัริยข์องชาติยดูาห์หรือ? พระเยซู
ตรัสตอบวา่ ท่านวา่ถูกแลว้ แต่เม่ือพวกปุโรหิตใหญ่และผูเ้ฒ่าไดฟ้้องกล่าวโทษพระองค ์ พระองคมิ์ได้
ทรงตอบประการใด ปีลาตจึงกล่าวแก่พระองคว์า่ไม่ไดย้ินหรือ ซ่ึงเขาเบิกพยานปรักปร าท่านเป็นหลาย
ประการ? แต่พระองคมิ์ไดท้รงตอบสักค าเดียว จนเจา้เมืองประหลาดใจมาก ในเทศกาลนั้นเจา้เมืองเคย
ปล่อยนกัโทษคนหน่ึงใหแ้ก่ฝงูคนตามใจเขาชอบ คราวนั้นมีนกัโทษส าคญัคนหน่ึงช่ือบารับบสั เม่ือคน
ทั้งปวงประชุมกนัแลว้ ปีลาตไดถ้ามเขาวา่ เจา้ทั้งหลายปรารถนาใหป้ล่อยผูใ้ด บารับบสัหรือเยซูท่ี
เรียกวา่พระคริสต?์ เพราะรู้อยูแ่ลว้วา่ เขาไดม้อบพระองคโ์ดยความอิจฉา 

ขณะเม่ือปีลาตนัง่อยูบ่นบลัลงัก ์ ภรรยาของท่านไดใ้ชค้นมาเรียนวา่ อยา่ท าอะไรแก่คนชอบ
ธรรมนั้นเลย ดว้ยวา่วนัน้ีฉนัไม่สบายใจมากเพราะไดฝั้นถึงผูน้ั้น ปุโรหิตและผูเ้ฒ่าก็ยยุงฝงูคนใหข้อบา
รับบสัไว ้ใหป้ระหารพระเยซูเสีย เจา้เมืองจึงถามวา่ ในสองคนน้ีเจา้จะให้เราปล่อยคนไหน? เขาตอบวา่ 
บารับบสั ปีลาตจึงถามวา่ ถา้อยา่งนั้นเราจะท าอยา่งไร แก่พระเยซูท่ีเรียกวา่พระคริสต?์ เขาพากนัร้องวา่
ใหต้รึงเสียท่ีกางเขนเถิด เจา้เมืองถามวา่ ตรึงท าไมเขาไดท้  าผดิอะไรเล่า? แต่เขาทั้งหลายยิง่ร้องวา่ ให้
ตรึงเสียท่ีกางเขนเถิด 

เม่ือปีลาตเห็นวา่ไม่ไดก้าร มีแต่จะเกิดวุน่วายข้ึน ก็เอาน ้าลา้งมือต่อหนา้ฝงูคนแลว้วา่ เรา
ปราศจากเลือดของคนชอบธรรมน้ีแลว้ เจา้ทั้งหลายจงเป็นธุระเถิด บรรดาฝงูคนก็เรียนวา่ ใหเ้ลือดของ
เขาตกอยูบ่นเรา ทั้งบุตรของเราดว้ย 

ท่านจึงปล่อยบารับบสัใหเ้ขา แลว้ก็สั่งใหโ้บยตีพระเยซูมอบใหต้รึงไวท่ี้กางเขน มทัธิว 27:11-
26. 

38. การถูกตรึง 

พวกทหาร ของเจา้เมือง จึงพาพระเยซู ไปไวใ้นศาล แลว้ทั้งกองก็ประชุมลอ้มพระองคไ์ว ้แลว้
เปล้ืองฉลองพระองคอ์อก เอาเส้ือสีแดงเขม้สวมให ้เอาหนามสานเป็นมงกุฏสวมพระเศียรพระองค ์แลว้
เอาไมอ้อ้ใหถื้อไวใ้นพระหตัถเ์บ้ืองขวาของพระองค ์ และไดคุ้กเข่าลงต่อพระพกัตร์พระองคเ์ยาะเยย้วา่ 
กษตัริยช์าติยดูาห์ ขอใหท้รงพระเจริญ แลว้ก็ถ่มน ้าลายรดและเอาไมอ้อ้ตีพระเศียรของพระองค ์เม่ือเยาะ
เยย้พระองคแ์ลว้ก็ถอดเส้ือนั้นออก เอาเส้ือของพระองคส์วมให ้ และพาออกไปจะตรึงไวท่ี้กางเขน คร้ัน
ออกไปแลว้ไดพ้บชาวไซรีนคนหน่ึงช่ือซีโมน จึงเกณฑใ์หแ้บกกางเขนของพระองคไ์ป 

เม่ือมาถึงต าบลหน่ึงท่ีเรียกวา่กลโกธา แปลวา่กะโหลกศีรษะ เขาใหพ้ระองคเ์สวยน ้าองุ่นเปร้ียว
ระคนกบัดี เม่ือพระองคท์รงชิมก็ไม่เสวย คร้ันตรึงพระองคท่ี์กางเขนแลว้ เขาก็เอาฉลองพระองคม์าจบั
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สลากแบ่งกนั (เพื่อค าของศาสดาพยากรณ์จะไดส้ าเร็จ เม่ือพระองคไ์ดต้รัสวา่เส้ือผา้ของขา้พเจา้เขาแบ่ง
ซ่ึงกนัและกนั ส่วนเส้ือชั้นในของขา้พเจา้ เขาจบัสลากกนั) แลว้ก็นัง่เฝ้าพระองคอ์ยูท่ี่นัน่ และเขาได้
เขียนค าประจานพระองคไ์วเ้หนือพระเศียรวา่ ผู้นีค้ือเยซูกษัตริย์ของชาติยูดาห์ ขณะนั้นเขาไดต้รึงโจร
สองคน ไวข้า้งขวาคนหน่ึงและขา้งซา้ยคนหน่ึงพร้อมกบัพระองค ์

คนทั้งปวงท่ีเดินผา่นไปมานั้นไดส้ั่นศีรษะและกล่าวเยาะเยย้พระองคว์า่ เจา้ผูจ้ะท าลายโบสถ์
และสร้างข้ึนใหม่ในสามวนั จงช่วยตวัเองให้รอด ถา้เจา้เป็นบุตรของพระเจา้จงลงมาจากกางเขนเถิด 
พวกปุโรหิตใหญ่กบัพวกอาลกัษณ์และผูเ้ฒ่าก็เยาะเยย้พระองคว์า่ เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดได ้ ช่วยตวัของ
ตวัเองไม่ได ้ เขาเป็นกษตัริยข์องชาติอิสราเอลใหเ้ขาลงมาจากกางเขนเด๋ียวน้ี เราจะไดเ้ช่ือถือบา้ง เขาได้
ไวใ้จในพระเจา้ ถา้พระองคพ์อพระทยัก็ใหช่้วยเขาเด๋ียวน้ีเถิด ดว้ยเขาไดก้ล่าววา่เขาเป็นบุตรของพระเจา้ 
ถึงโจรท่ีตอ้งตรึงไวก้บัพระองคก์็ยงักล่าวค าหยาบชา้ต่อพระองคเ์หมือนกนั มทัธิว27:27-44. 

39. ค าตรัสทีไ่ม้กางเขน 

พระเยซูตรัสวา่ พระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรดยกโทษเขา เพราะวา่เขาไม่รู้วา่เขาท าอะไร ลูกา 23:34. 
เวลานั้นก็บงัเกิดมืดมวัทัว่แผน่ดิน ตั้งแต่เวลาเท่ียงจนถึงสามนาฬิกาหลงัเท่ียง คร้ันประมาณ

สามนาฬิกาหลงัเท่ียง พระเยซูทรงเปล่งเสียงดงัวา่ เอลี ๆ ลามาสะบกัธานี? แปลวา่ พระเจา้ขา้ ๆ เหตุ
ไฉนพระองคท์รงทอดทิ้งขา้พเจา้เสีย? มทัธิว27:45,46. 

ภายหลงันั้น พระเยซูทรงทราบวา่ส่ิงทั้งปวงส าเร็จแลว้ เพื่อพระคมัภีร์ท่ีเขียนไวน้ั้นจะส าเร็จ 
พระองคจึ์งตรัสวา่ เรากระหายน ้า ท่ีนัน่มีภาชนะใส่น ้าองุ่นเปร้ียวไวเ้ตม็ เขาจึงเอาฟองน ้าชุบน ้าองุ่น
เปร้ียวใส่ปลายไมส่้งท่ีพระโอษฐข์องพระองค ์ เม่ือพระเยซูทรงรับน ้าองุ่นเปร้ียวแลว้ พระองคจึ์งตรัสวา่ 
ส าเร็จแลว้ ยอห์น 19:28-30. 

พระเยซูทรงร้องเสียงดงัแลว้ตรัสวา่ พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้ฝากวญิญาณจิตของขา้พเจา้ไวใ้น
พระหตัถข์องพระองค ์ทรงตรัสอยา่งนั้นแลว้จึงปลงพระชนม ์ลูกา 23:46. 

40. การถูกฝังในอโุมงค์ 

คร้ันถึงเวลาพลบค ่า มีเศรษฐีคนหน่ึงมาแต่บา้นอาริมาเธียช่ือโยเซฟ เป็นศิษยข์องพระเยซู ได้
เขา้ไปขอพระศพต่อปีลาต ปีลาตจึงสั่งใหม้อบแก่เขาโยเซฟก็เชิญพระศพมาพนัหุม้ดว้ยผา้ป่านท่ีสะอาด 
ไปประดิษฐานไวท่ี้อุโมงคใ์หม่ของตน ซ่ึงไดเ้จาะไวใ้นศิลา กล้ิงหินใหญ่ปิดปากอุโมงคไ์วแ้ลว้ก็ไป ฝ่าย
มาเรียมกัดาลากบัมาเรียอีกคนหน่ึงนั้นก็นัง่อยูต่รงหนา้อุโมงค ์

รุ่งข้ึนเป็นวนัถดัจากวนัตระเตรียม พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีพากนัไปหาปีลาต เรียนวา่
เจา้คุณขอรับ ขา้พเจา้ทั้งหลายจ าไดว้า่ คนล่อลวงผูน้ั้นเม่ือยงัมีชีวติอยูไ่ดพ้ดูวา่ ล่วงไปสามวนัแลว้เราจะ
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เป็นข้ึนมาใหม่ เหตุฉะนั้นขอเจา้คุณไดมี้บญัชาสั่งใหปิ้ดอุโมงคไ์วใ้หม้ัน่คงจนถึงวนัท่ีสาม เกลือกวา่
พวกสาวกของเขาจะมาลกั เอาศพไปในเวลากลางคืนแลว้จะประกาศแก่ฝงูคนวา่ เขาเป็นข้ึนมาจากความ
ตายแลว้ และการบกพร่องขา้งปลายมือน้ีจะร้ายแรงยิง่กวา่ขา้งตน้มืออีก ปีลาตจึงบอกเขาวา่ พวกเจา้จง
พาทหารยามไปเฝ้าใหแ้ขง็แรงใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจท่ีสุด เขาจึงไปท าอุโมงคใ์หม้ัน่คง ประทบัตราไวท่ี้หิน ให้
ทหารประจ าอยู ่มทัธิว 27:57-66. 
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การคนืพระชนม์และการเสดจ็ขึน้สู่สวรรค์ 

41. ทีอ่โุมงค์ 

ภายหลงัวนัสะบาโตเวลาใกลรุ่้งเชา้วนัตน้สัปดาห์ มาเรียมกัดาลากบัมาเรียอีกคนหน่ึงนั้นมาดู
อุโมงค ์ น่ีแน่ะ เกิดแผน่ดินไหวใหญ่ยิง่นกั เพราะมีทูตของพระเจา้องคห์น่ึงไดล้งมาจากสวรรค ์กล้ิงหิน
นั้นออกจากปากอุโมงค ์แลว้ก็นัง่อยูบ่นหินนั้น สัณฐานของทูตนั้นเหมือนฟ้าแลบ เส้ือก็ขาวเหมือนหิมะ 
คนท่ีเฝ้าอยูน่ั้นกลวัทูตองคน์ั้นจนตวัสั่น และเป็นเหมือนคนตาย ทูตสวรรคน์ั้นจึงกล่าวแก่หญิงเหล่านั้น
วา่ อยา่กลวัเลย เรารู้แลว้วา่พวกท่านทั้งหลายมาหาพระเยซูซ่ึงถูกตรึงไวท่ี้กางเขน พระองคห์าไดป้ระทบั
อยูท่ี่น่ีไม ่ ทรงเป็นข้ึนมาแลว้ตามซ่ึงพระองคไ์ดต้รัสไวน้ั้น มาดูท่ีซ่ึงพระองคไ์ดท้รงนอนอยูน่ั้น แลว้จง
รีบไปบอกพวกสาวกของพระองคเ์ถิดวา่ พระองคท์รงเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ พระองคเ์สด็จไปยงั
มณฑลกาลิลีก่อนท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะไดเ้ห็นพระองคท่ี์นัน่ น่ีแหละ เราก็บอกท่านแลว้ หญิง
เหล่านั้นก็ไปจากอุโมงคโ์ดยเร็ว ทั้งกลวัทั้งยนิดีเป็นอนัมากวิง่ไปบอกพวกสาวกของพระองค ์ มทัธิว 
28:1-8. 

เปโตร จึงออกไปกบัสาวกคนนั้นแลว้ไดไ้ปยงัอุโมงค ์ เขาทั้งสองก็วิง่พร้อมกนั แต่สาวกคนนั้น
วิง่เร็วกวา่เปโตรมาถึงอุโมงคก่์อน เขาจึงกม้ลงมองดูเห็นผา้ป่านวางอยู ่แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้ไป 

ฝ่ายซีโมนเปโตร ตามเขามาภายหลงัจึงเขา้ไปในอุโมงคเ์ห็นผา้ป่านวางอยู ่ และผา้พนัพระเศียร
ของพระองคมิ์ไดว้างอยูก่บัผา้อ่ืน แต่พบัวางไวต่้างหากขณะนั้นสาวกคนนั้นท่ีมาถึงก่อนจึงเขา้ไปดว้ย 
และไดเ้ห็นและเช่ือ ดว้ยวา่เขายงัไม่ไดเ้ขา้ใจขอ้พระคมัภีร์ท่ีเขียนไว ้ แลว้วา่ พระองคต์อ้งเป็นข้ึนมาจาก
ความตายสาวกทั้งสองนั้นจึงกลบัไปยงับา้นของตน ยอห์น 20:3-10. 

42. มาเรียมกัดาลาได้เห็นพระองค์ 

ฝ่ายมาเรียยนืร้องใหอ้ยูข่า้งนอกอุโมงค ์ เม่ือก าลงัร้องให้อยูเ่ขากม้ลงมองดูอุโมงค ์ และไดเ้ห็น
ทูตสวรรค ์ สององคท์รงเส้ือขาวนัง่อยูเ่บ้ืองพระเศียรองคห์น่ึงเบ้ืองพระบาทองคห์น่ึงในท่ีท่ีพระศพของ
พระเยซูไดป้ระดิษฐานไว ้ ทูตทั้งสองนั้นจึงพดูกบัมาเรียวา่สตรีเอ๋ย ร้องไหท้ าไม? มาเรียจึงตอบวา่ 
เพราะเขาเอาพระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ไปเสียแลว้ และเขาเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหนขา้พเจา้ไม่รู้ เม่ือมา
เรียพดูอยา่งนั้นแลว้จึงหนัตวักลบัเห็นพระเยซูทรงยนือยู ่ และมิไดรู้้วา่เป็นองคพ์ระเยซู พระเยซูตรัสแก่
เขาวา่สตรีเอ๋ย ร้องไหท้ าไม? มาหาผูใ้ด? 
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มาเรียส าคญัวา่เป็นคนเฝ้าสวน จึงพดูกบัพระองคว์า่ นายเจา้ขา้ ถา้ท่านไดเ้อาพระองคไ์ป ขอ
บอกดิฉนัให้รู้วา่ท่านเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน และดิฉนัจะรับพระองคไ์ป พระเยซูตรัสวา่ มาเรียเอ๋ย มา
เรียก็หนัมาทูลพระองคว์า่ รับโบนี ซ่ึงแปลวา่ อาจารย ์ พระเยซูตรัสแก่มาเรียวา่ อยา่ยดึหน่วงเราไว ้
เพราะเรายงัไม่ไดข้ึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพี่นอ้งของเราบอกเขาวา่ เราจะข้ึนไปหาพระบิดา
ของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย และจะไปหาพระเจา้ของเราและพระเจา้ของท่านทั้งหลาย มาเรีย
มกัดาลาจึงไปบอกเหล่าสาวกวา่ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระองคแ์ลว้และพระองคไ์ดต้รัสค าอยา่งนั้นแก่เขา 
ยอห์น 20:11-18 

43. พระองค์ทรงปรากฏแก่เหล่าสาวก 

เม่ือเวลาค ่าวนัอาทิตยว์นันั้น เม่ือประตูห้องท่ีเหล่าสาวกประชุมกนัปิดแลว้ เพราะเขากลวัพวกยู
ดาห์พระเยซูจึงเสด็จเขา้มายนือยูท่่ามกลางเขาตรัสวา่ ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด คร้ันพระองคต์รัสอยา่ง
นั้นแลว้พระองคจึ์งส าแดง ฝ่าพระหตัถ ์ และสีขา้งของพระองคแ์ก่เขา เม่ือเหล่าสาวกเห็นพระองคแ์ลว้
เขาจึงมีความยนิดี เหตุฉะนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาอีกวา่ ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด พระบิดาไดท้รงใชเ้รา
มาฉนัใด เราใชท้่านทั้งหลายไปฉนันั้น พระองคต์รัสเช่นนั้นแลว้ ทรงระบายลมหายใจออกตรัสแก่เขาวา่ 
ท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเถิด ถา้ท่านจะยกความผดิของผูใ้ด ความผดินั้นก็จะยกเสียและ
ถา้ท่านจะใหค้วามผดิติดอยูก่บัผูใ้ด ความผดิก็จะติดอยูก่บัผูน้ั้น 

ฝ่ายโธมสัท่ีเรียกวา่ คิดุโมคนหน่ึงในสาวกสิบสองคนนั้น ไม่ไดอ้ยูก่บัเขาเม่ือพระเยซูเสด็จเขา้
มาสาวกอ่ืน ๆ จึงบอกโธมสัวา่ เราไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ โธมสัจึงตอบเขาวา่ ถา้เราไม่ไดเ้ป็นรอย
ตะปูท่ีฝ่าพระหตัถข์องพระองค ์ และมิไดเ้อาน้ิวมือของเราแยงเขา้ท่ีรอยตะปูนั้น และมิไดเ้อามือของเรา
แยงเขา้ไปในสีขา้งของพระองคแ์ลว้ เราจะไม่เช่ือ 

คร้ันล่วงไปแปดวนัแลว้ เหล่าสาวกชุมนุมกนัอยูข่า้งในอีก และโธมสัก็อยูก่บัเขาดว้ย ถึงแม้
ประตูปิดแลว้ พระเยซูยงัเสด็จเขา้มายนือยูท่่ามกลางเขาตรัสวา่ ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด แลว้พระองค์
ตรัสแก่โธมสัวา่ จงเอาน้ิวของท่านแยงดูฝ่ามือของเราและเอามือของท่านแยงเขา้ไปในสีขา้งของเรา อยา่
สงสัยเลย แต่จงเช่ือเถิด โธมสัทูลตอบพระองคว์า่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ และพระเจา้ของขา้พเจา้
พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ โธมสัเอ๋ย เพราะท่านไดเ้ห็นเราท่านจึงเช่ือ ผูท่ี้มิไดเ้ห็นเราแต่ไดเ้ช่ือก็เป็นสุข 
ยอห์น 20:19-29. 

พระเยซูเจา้จึงเสด็จมาใกล ้ๆ แลว้ตรัสแก่เขาวา่ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลก
ก็ดีทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก ใหรั้บ
บพัติศมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดั 
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ซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว ้น่ีแหละเราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ินโลก อาเมน มทัธิว 
28:18-20. 

44. พระองค์เสด็จกลบัสู่สวรรค์ 

พระองคจึ์งพาเขาออกไปถึงหมู่บา้นเบธาเนียแลว้ยกพระหตัถท์รงอวยพรใหเ้ขา เม่ือทรงอวยพร
อยูน่ั้น พระองคจึ์งเสด็จจากเขา (ข้ึนไปสู่สวรรค)์ เขาทั้งหลายจึง (กราบลงนมสัการพระองคแ์ลว้) 
กลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็มมีความยนิดีเป็นอนัมาก เขาทั้งหลายอยูใ่นโบสถทุ์กวนั สรรเสริญโมทนาพระ
เดชพระคุณของพระเจา้ ลูกา24:50-53. 

เม่ือพระองคต์รัสค าเหล่านั้นแลว้ ในขณะท่ีเขาทั้งหลายก าลงัพินิจดู พระองคก์็ถูกรับข้ึนไปและ
มีเมฆคลุมพระองคบ์งัตาเขาไว ้ เม่ือเขาก าลงัเขมน้ดูฟ้าขณะเม่ือพระองคเ์สด็จข้ึนไปนั้น ก็มีสองคนสวม
เส้ือขาวมายนือยูข่า้งเขา สองคนนั้นจึงกล่าวดว้ยวา่ ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยนืเขมน้ดูฟ้า? 
พระองคน้ี์ซ่ึงถูกรับไปจากท่านเสด็จข้ึนไปยงัสวรรค ์ แลว้จะเสด็จมาอีกเหมือนท่านทั้งหลายไดเ้ห็น
พระองคเ์สด็จข้ึนไปยงัสวรรคน์ั้น กิจการ1:9-11. 
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ค าส่งท้าย 

การป่าวประกาศถึงพระองค์เจ้า 

ดว้ยวา่จะมีบุตรคนหน่ึงเกิดข้ึนในพวกเรา คือทรงประทานบุตรคนหน่ึงให้แก่พวกเรา และท่าน
ไดแ้บกการปกครองไวเ้หนือบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านวา่ ท่ีปรึกษามหศัจรรย ์ พระเจา้
ทรงอานุภาพ พระบิดาองคถ์าวรและองคส์ันติราช อิสยาห์ 9:6. 

การละทิง้พระองค์เจ้า 

พระเยซูตรัสวา่ บุตรมนุษยจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานหลายประการ และพวกผูเ้ฒ่า พวกปุโรหิต
และพวกอาลกัษณ์จะละทิ้งและฆ่าท่านเสีย และวนัท่ีสามท่านจะเป็นข้ึนใหม่ ลูกา 9:22. 

พระเจา้...ไดท้รง โปรดประทานพระเกียรติยศใหมี้แก่พระเยซูพระบุตรของพระองค ์ แต่ท่าน
ทั้งหลายไดป้ฏิเสธพระองคซ่ึ์งเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและชอบธรรม และไดฆ่้าพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้ชีวติเสีย แลว้
พระเจา้ไดท้รงโปรดใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาอีก กิจการ 3:13-15. 

การยกพระองค์เจ้าขึน้ถึงทีสุ่ด 

พระเจา้...ไดท้รงบนัดาลให ้ (พระเยซู) เป็นข้ึนมาใหม่ พระเจา้ไดท้รงตั้งพระองคไ์วท่ี้พระหตัถ์
เบ้ืองขวาของพระองค ์ใหเ้ป็นพระองคเ์จา้และผูช่้วยใหร้อด กิจการ 5:30,31. 

พระเจา้จึงไดท้รงยกพระองคข้ึ์นถึงท่ีสุดดว้ย และไดท้รงประทานพระนามอนัใหญ่ยิง่ เหนือ
นามช่ือทั้งปวงใหแ้ก่พระองค ์ เพื่อทุกหวัเข่าในสวรรคก์็ดีท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ใตพ้ื้นแผน่โลกก็ดี จะไดคุ้ก
กราบลงนมสัการในพระนามแห่งพระเยซูนั้น และเพื่อล้ินทุกล้ินจะยอมรับวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ คือถวายเกียรติยศแก่พระเจา้พระบิดา ฟีลิปปี 2:9-11. 
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ค าสรรเสริญ 
พระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพยานอนัสัตยซ่ื์อ และทรงเป็นผูแ้รกในจ าพวกคนท่ีตายไปแลว้ ซ่ึงได้

กลบัมาเป็นข้ึนมา และผูท้รงครอบครองกษตัริยท์ ั้งปวงบนพื้นโลกจงถวายพระเกียรติยศ และไอศวรรยา
นุภาพแด่พระองคน์ั้นสืบ ๆ ไปเป็นนิตย ์ ผูไ้ดท้รงรักเราทั้งหลายและไดท้รงปลดเปล้ืองบาปของเราดว้ย
พระโลหิตของพระองคแ์ละทรงตั้งเราไวใ้ห้เป็นอาณาจกัร และเป็นปุโรหิตของพระเจา้ และของพระ
บิดาของพระองค ์อาเมน 

พระเมษโปดกท่ีถูกฆ่าเสียแลว้นั้นเป็นผูส้มควรจะทรงรับอ านาจทรัพยส์มบติั ปัญญา ฤทธ์ิเดช 
ยศศกัด์ิ รัศมีภาพ และค าสดุดี 

ววิรณ์ 1:5,6,5:12 


