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เรื่องราวที่ยิ่งใหญ 1.
 
เม่ือถึงเดือนท่ีหก พระเจาทรงใชทูตสวรรค

กาเบรียลนั้นใหมายังเมืองหนึ่งในแควนกาลิลี ช่ือนา
ซาเร็ธ มาถึงหญิงพรหมจารีคนหน่ึงท่ีไดหม้ันกนัไว
กับชายคนหนึง่ท่ีช่ือโยเซฟ เปนคนในเช้ือวงศดาวิด 
หญิงพรหมจารีนั้นช่ือมารียทูตสวรรคเขาบานมาถึง

หญิงพรหมจารีนั้นแลววา “เธอ ผูซ่ึงพระเจาทรง
โปรดปรานมาก จงจําเริญเถิด พระเปนเจาทรงสถิต
อยูกับเธอ” ฝายมารียก็ตกใจเพราะคําพดูของทูตนั้น 
และรําพึงวา คําทักทายนัน้จะหมายวาอะไร แลวทูต
สวรรคจึงกลาวแกเธอวา “มารียเอยอยากลัวเลย 
เพราะเธอเปนท่ีพระเจาทรงโปรดปรานแลว ดูเถิด 

เธอจะต้ังครรภและคลอดบุตรชาย จงต้ังช่ือบุตรนั้นวาเยซู” 
“บุตรนั้นจะเปนใหญ และจะทรงเรียกวาเปนบุตรของพระเจาสูงสุดพระเจาจะทรงประทานพระท่ี

นั่งของดาวดิบรรพบุรุษของทานใหแกทานและทานจะครอบครองพงศพันธุของยาโคบสืบไปเปนนิตย 
และแผนดินของทานจะไมรูจักส้ินสุดเลย” ฝายมารียทูลทูตสวรรคนั้นวา “เหตุการณนัน้จะเปนไป
อยางไรได เพราะขาพเจายงัหาไดรวมกับชายไม” ทูตสวรรคจึงตอบนางวา “พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ
เสด็จลงมาบนเธอและฤทธ์ิเดชของผูสูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรท่ีจะเกดิมานัน้จะไดเรียกวาวิสุทธ์ิ 
และเรียกวาพระบุตรของพระเจา ดูซิ ถึงนางเอลีซาเบธ ญาติของเธอชราแลว กย็ังต้ังครรภมีบุตรเปนชาย
ดวย บัดนีน้างนั้นท่ีคนเขาถือวาเปนหญิงหมัน ก็มีครรภไดหกเดือนแลว เพราะวาไมมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึง
พระเจาทรงกระทําไมได” สวนมารียจึงทูลวา “ดูเถิด ขาพเจาพรอมท่ีจะเปนไปตามคําของทาน” แลวทูต
สวรรคนั้นจึงจากเธอไป 

(ลูกา 1:26-38) 
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2.พระกําเนิดของพระเยซ ู
 

เร่ืองพระกําเนดิของพระเยซูคริสตเปนดังนี ้ คือ
มารียผูเปนมารดาของพระเยซูนั้น เดิมโยเซฟไดสูขอ
หม้ันกนัไวแลว กอนท่ีจะไดอยูกนิดวยกนัก็ปรากฏวา 
มารียมีครรภแลวดวยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แตโย
เซฟคูหม้ันของเขาเปนคนมีธัมมะไมพอใจท่ีจะแพรง

พรายความเปนไปของเธอ หมายจะถอนหมั้นเสียลับ 
ๆ แตเม่ือโยเซฟยังคิดในเร่ืองนี้อยูก็มีทูตองคหนึ่งของ
พระของพระเปนเจา มาปรากฏแกโยเซฟในความฝน
วา “โยเซฟบุตรดาวิดอยาเพิง่กลัวท่ีจะรับมารียมาเปน
ภรรยาเจาเลย เพราะวาผูซ่ึงปฏิสนธ์ิในครรภของเธอ
เปนโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เธอจะประสูติ
บุตรชาย แลวเจาจงเรียกนามทานวา เยซู เพราะวาทาน

เปนผูท่ีจะโปรดชวยชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา” ท้ังนี้เกิดข้ึนเพื่อจะใหสําเร็จตาม
พระวจนะของพระเปนเจา ซ่ึงตรัสไวโดยผูเผยพระวจนะวา ดเูถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะต้ังครรภ
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของทานวาอิมมานูลเอล (แปลวาพระเจาทรงอยูกบัเรา) 
คร้ันโยเซฟต่ืนข้ึนก็กระทําตามคําซ่ึงทูตของพระเจาส่ังนัน้ คือไดรับมารียมาเปนภรรยา แตมิไดสมสูกับ
เธอจนประสูตบุิตรชายแลว และโยเซฟเรียกนามบุตรนั้นวา “เยซู” 

มัทธิว 1:18-25 
อยูมาคราวน้ัน มีรับส่ังจากมหาจักรพรรด ิ ซีซาร ออกัสตัส ใหจดทะเบียนสํามะโนครัวท่ัวท้ัง

แผนดิน นี่เปนคร้ังแรกท่ีไดจดทะเบียนสํามะโนครัวเม่ือคีรีนิอัสเปนเจาเมืองซีเรีย คนท้ังปวงตางคนตาง
ไดไปข้ึนทะเบียนยังเมืองของตน ฝายโยเซฟก็ข้ึนจากเมืองนาซาเร็จแควนกาลิลีถึงเมืองของดาวิดช่ือเบธ
เลเฮม แควนยูเดยีดวย เพราะวาเขาเปนวงศวานและเช้ือสายของดาวดิเขาไดไปกับมารียท่ีเขาไดหม้ันไว
แลว เพื่อจะข้ึนทะเบียน และนางมีครรภ เม่ือเขาท้ังสองยังอยูท่ีนัน่ ก็ถึงเวลาท่ีมารียจะประสูติบุตร นาง
จึงประสูติบุตรชายหัวป เอาผาออมพันและวางไวในรางหญา เพราะวาไมมีท่ีวางใหเขาในโรงแรม 

(ลูกา 2:1-7) 
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3.ทูตสวรรคนําขาวมาบอก 
 

ในแถบนัน้มีคนเล้ียงแกะอยูในทุงนาเฝาฝูงแกะของเขา
ในเวลากลางคืนมีทูตองคหนึง่ของพระเปนเจามาปรากฏแก

เขา และพระสิริของพระเปนเจาสองลอมรอบเขา และเขา
กลัวนัก ฝายทูตองคนั้นกลาวแกเขาวา “อยากลัวเลย เพราะเรา
นําขาวดีมายังทานท้ังหลาย คือความปรีดียิง่ซ่ึงจะมาถึงคนท้ัง
ปวง เพราะวาในวนันี้พระผูชวยใหรอดของทานท้ังหลาย คือ 
พระคริสตเจามาบังเกิดท่ีเมืองดาวิด นี่จะเปนหมายสําคัญแก
ทานท้ังหลาย คือทานจะไดพบพระกุมารนั้นพันผาออมนอน
อยูในรางหญา” ในทันใดน้ัน มีชาวสวรรคหมูหนึ่งมาอยูกับ
ทูตองคนั้นรวมสรรเสริญพระเจาวา “พระสิริจงมีแดพระเจา
ในท่ีสูงสุด สวนแผนดนิโลก สันติสุขจงมีทามกลางมนษุยท้ัง
ปวงซ่ึงพระองคทรงโปรดปรานน้ัน” เม่ือทูตสวรรคเหลานั้น

ไปจากเขาข้ึนสูสวรรคแลว พวกเล้ียงแกะไดพดูกนัวา “ใหเราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตกุารณท่ีเกิดข้ึน
นั้น ซ่ึงพระเปนเจาไดทรงแจงแกเรา” เขาก็รีบไปแลวพบนางมารียกับโยเซฟ และพบพระกุมารนัน้นอน
อยูในรางหญา คร้ันเขาไดเห็นแลว จงึเลาเร่ืองซ่ึงเขาไดยนิถึงพระกุมารนั้น คนท้ังปวงท่ีไดยินก็
ประหลาดใจ ดวยเนื้อความท่ีคนเล้ียงแกะไดบอกแกเขา ฝายนางมารียก็เก็บบรรดาส่ิงเหลานั้นไวในใจ
และรําพึงอยูคนเล้ียงแกะจึงกลับไปยกยองสรรเสริญพระเจาเพราะเหตุการณท้ังปวงซ่ึงเขาไดยินและได
เห็นดังไดกลาวไวแกเขาแลว  

(ลูกา2:8-20) 
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4.นักปราชญเขาเฝา 
 

 
พระเยซูไดทรงบังเกิดท่ีบานเบธเลเฮม แ วนยเูดยี 

ในรัช ลของกษัตริยเฮโรด ภายหล พีวกโหราจารย 
จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามวา “กุมารผูท่ี

เกิดมาเปนกษัตริยของชนชาติยวินั้นอยูท่ีไหน เราได
เห็นดาวของทานปรากฏข้ึน เราจึงมาหวังจะนมัสการ
ทาน” คร้ัน ษัตริยเฮโรดไดยนิดังนัน้แลวก็วุนวาย
พระทัย ท้ังชา กรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุนวายใจไปดวย 
แลวทานใหประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมา

จารยของประชาชน ตรัสถามเขาวา “ผูเปนพระคริสต
นั้นจะบังเกดิแหงใด” เขาทูลวา “ท่ีบานเบธเลเฮมแควนยู
เดีย เพราะว ูเผยพระวจนะไดเขียนไวดงันี้วา บานเบธ
ลเฮมในแผนดินยูเดียจะเปนบานเล็กนอยท่ีสุดในสายตา

ของบรรดาผูครองแผนดินยูเดียกห็ามิไดเพราะวาเจานายคนหน่ึงจะออกมาจากทาน ผูซ่ึงจะครอบครอง
อิสราเอลชนชาติของเรา” 

ค
กา ังม

บัง

ก
ว



าผ
เ

แลวเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารยเขามาเปนการลับ ถามเขาไดความถวนถ่ีถึงเวลาท่ีดาวน้ันได
ปรากฏขึ้น แลวทานไดใหพวกโหราจารยไปยังบานเบธเลเฮมส่ังวา “จงไปคนหากมุารนั้นเถิด เม่ือพบ
แลวจงกลับมาแจงแกเรา เพื่อเราจะไดไปนมัสการทานดวย” โหราจารยเหลานั้นจึงไปตามรับส่ังและดาว
ซ่ึงเขาไดเห็นเมื่อปรากฏข้ึนนั้นก็ไดนําหนาเขาไป จนมาหยุดอยูเหนือสถานท่ีท่ีกุมารอยู เม่ือพวก
โหราจารยไดเห็นดาวนั้นแลว ก็มีความยินดียิ่งนกั คร้ันเขาไปในเรือนก็พบกมุารกับนางมารียมารดา จึง
กราบถวายนมัสการกุมารนั้น แลวเปดหีบหยิบทรัพยของเขาออกมาถวายแกกุมารเปนเคร่ืองบรรณาการ 
คือ ทองคํา กํายาน และมดยอบ แลวพวกโหราจารยไดยนิคําเตือนในความฝนมิใหกลับไปเฝาเฮโรด เขา
จึงกลับไปยังเมืองของตนทางอ่ืน 

 (มัทธิว 2:1-12) 
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5.พระเยซูในพระวิหาร 
 
คร้ันโยเซฟกับนางมารียไดกระทําการท้ังปวงตาม

ธรรมบัญญัติของพระเปนเจาเสร็จแลว จงึกลับไปถึงนา
ซาเร็ธเมืองของตน ในแควนกาลิลี พระกุมารนั้นกเ็จริญ
วัยแข็งแรงข้ึน ประกอบดวยสติปญญาและพระคุณของ
พระเจาอยูกับทาน 

ฝายบิดามารดาเคยข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ใน
เทศกาลปสกาทุกป ๆ เม่ือพระกุมารมีพระชนมสิบสอง
พรรษา เ ท้ังหลายก็ข้ึนไปตามธรรมเนียมในเทศกาลน้ัน 
เม่ือครบกําหนดวันเล้ียงกันแลว ขณะ ากําลังกลับไป 
พระกุมารเยซูยังคางอยูในกรุงเยรูซาเล็ม ฝายบิดากับ
มารดาก็ไมรู แตเพราะเขาท้ังสองคิดวา พระกุมารนั้นอยู
ในหมูคนท่ีมาดวยกัน เขาจึงเดินทางไปไดวนัหนึ่งแลว

เร่ิมหาพระกุมารในหมูญาติพี่นองและพวกคนท่ีรูจักกัน เม่ือไมพบจึงกลับไปเท่ียวหาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
คร้ันหามาไดสามวันแลว จงึพบพระกุมารนั่งอยูในพระวหิารทามกลางพวกอาจารย ฟงและไตถามพวก
อาจารยเหลานัน้อยู คนท้ังปวงท่ีไดยินกป็ระหลาดใจในสติปญญาและคําตอบของพระกุมารนัน้ ฝาย
บิดามารดาเม่ือเห็นแลวก็ประหลาดใจ มารดาจึงวา “ลูกเอย ทําไมจึงทําแกเราอยางนี้ ดูเถิด พอกับแม
แสวงหาเปนทุกขนัก” พระเยซูจึงตอบวา “ทานเท่ียวหาฉันทําไม ทานไมทราบหรือวาฉันตองอยูในพระ
นิเวศแหงพระบิดาของฉัน” ฝายบิดามารดาก็ไมเขาใจคําซ่ึงทานกลาวแกเขา แลวพระกุมารก็ลงไปกับ
เขา ไปยังเมืองนาซาเร็ธอยูใตความปกครองของเขา มารดาก็เก็บเร่ืองราวท้ังหมดไวในใจ 

ขา
เข

พระเยซูกไ็ดจาํเริญข้ึน ในดานสติปญญา ในดานรางกาย และเปนท่ีชอบจําเพาะพระเจา และตอ
หนาคนท้ังปวงดวย  

(ลูกา 2:39-52) 
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6. การอัศจรรยครัง้แรก 
 
วันท่ีสามมีงานสมรสท่ีหมูบานคานาแควนกาลิลี 

และมารดาของพระเยซูก็อยูท่ีนั่น พระเยซูและสาวกของ
พระองคก็ไดรับเชิญไปในงานนั้น เม่ือเหลาองุน
หมดแลว มารดาของพระเยซูทูลพระองควา “เขาไมมี
เหลาองุน” พระเยซูตรัสกับนางวา “หญิงเอย ใหเปนธุระ
ของขาพเจาเถิด เวลาของขาพเจายังไมมาถึง” มารดาของ
พระองคจึงบอกพวกคนใชวา “จงกระทําตามท่ีทานส่ัง
เถิด” มีโองหินต้ังอยูท่ีนัน่หกใบตามธรรมเนียมการชําระ
ของพวกยิว จนุ้ําโองละส่ีหาถังพระเยซูตรัสส่ังเขาวา “จง
ตักน้ําใสโองใหเต็มเถิด” และเขาก็ตกัน้าํเต็มโองเสมอ
ปาก แลวพระองคตรัสส่ังเขาวา “จงตักเอาไปใหเจาภาพ
เถิด” เขาก็เอาไปให เม่ือเจาภาพชิมน้ําท่ีกลายเปนเหลา

องุนแลว และไมรูวามาจากไหน (แตคนใชท่ีตักน้ํานัน้รู) เจาภาพจึงเรียกเจาบาวและพูดกับเขาวา “ใคร ๆ 
เขาก็เอาเหลาองุนอยางดีมาใหกอน เม่ือไดดื่มกนัมากแลวจึงเอาท่ีไมสูดีมา แตทานเก็บเหลาองุนอยางดี
ไวจนถึงบัดนี”้ นี่เปนการกระทําอันเปนหมายสําคัญคร้ังแรกของพระเยซู ทรงกระทําท่ีบานคานาแควน
กาลิลี และไดทรงสําแดงพระสิริของพระองค และสาวกของพระองคกไ็ดวางใจในพระองค 

ภายหลังเหตุการณนี้พระองคก็ไดเสดจ็ตอไปยังเมืองคาเปอรนาอุม พรอมกับมารดาและนองชาย
และสาวกของพระองค และอยูท่ีนั่นเพียงไมกี่วัน 

(ยอหน 2:1-12) 
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7. การติดตามองคพระเยซคูริสต 
 

รุงข้ึนอีกวันหนึ่งยอหนกําลังยืนอยูกับสาวกของ
ทานสองคน และทานมองดูพระเยซูขณะท่ีพระองคทรง
ดําเนินและกลาววา “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา” 
สาวกสองคนนั้นไดยินทานพูดเชนนี้ เขาจึงติดตามพระ
เยซูไป พระเยซูทรงเหลียวกลับมาและเห็นเขาตาม
พระองคไป จงึตรัสถามเขาวา “ทานหาอะไร” และเขาท้ัง
สองทูลพระองควา “รับบี (ซ่ึงแปลวาอาจารย) ทานอยูท่ี
ไหน” พระองคตรัสตอบเขาวา “มาดูเถิด” เขาก็ไปและ
เห็นที่ซ่ึงพระองคทรงพํานักและวนันั้นเขาก็ไดพกัอยูกับ

พระองค เพราะขณะนั้นประมาณส่ีโมงเยน็แลว คนหนึง่
ในสองคนท่ีไดยินยอหนพูดและไดตดิตามพระองคไป

นั้น คืออันดูรวนองชายของซีโมนเปโตร แลวอันดรูวก็ไป
หาซีโมนพ่ีชายของตนกอนและบอกเขาวา “เราไดพบพระเมสสิยาหแลว” (ซ่ึงแปลวาพระคริสต) อันด
รูวจึงพาซีโมนไปเฝาพระเยซู พระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแลวจึงตรัสวา “ทานคือซีโมนบุตรยอหนซี
นะ เขาจะเรียกทานวาเคฟาส” (ซ่ึงแปลวาศิลา) 

(ยอหน 1:35-42) 
ยากอบและยอหนบุตรของเศเบดีผูรวมการกับซีโมน ก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแกซี

โมนวา “อยากลัวเลย ตั้งแตนี้ไปทานจะเปนผูจับคน” เม่ือเขานําเรือมาถึงฝงแลว เขาก็สละส่ิงสารพัดท้ิง
ตามพระองคไป 

(ลูกา 5:10-11) 

 9 



8. การเล้ียงคนหาพัน 
 
หลังจากนัน้พระเยซูก็เสดจ็ไปขามทะเลสาบกาลิลี คือ

ทะเลทิเบเรียสคนเปนจํานวนมากไดตามพระองคไปเพราะ
เขาเหลานั้นไดเห็นหมายสําคัญท่ีพระองคไดทรงกระทําตอ

บรรดาคนปวย พระเยซูเสด็จไปบนภูเขาและประทับกับ
เหลาสาวกของพระองค ขณะนั้นใกลจะถึงปสกาซ่ึงเปน
เทศกาลของพวกยิวแลว พระเยซูทรงเงยพระพักตร

ทอดพระเนตรเห็นคนเปนอันมากพากนัมาหาพระองค 
พระองคจึงตรัสกับฟลิปวา “ทําอยางไรเราจึงจะซ้ืออาหารให
คนเหลานี้กนิได” พระองคทรงตรัสอยางนั้นเพ่ือจะลองใจฟ
ลิป เพราะพระองคทรงทราบแลววาพระองคจะทรงกระทํา
ประการใด ฟลิปทูล อบพระองควา “สองรอยเหรียญเดนาริ

อันก็ไมพอซ้ืออาหารใหเขากนิกันคนละเล็กละนอย” สาวกคนหน่ึงของพระองค คืออันดรูวนองชายของ
ซีโมนเปโตรทูลพระองควา “ท่ีนี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารลีหาอันกับปลาสองตัว แตเทานั้นจะพออ ไร
กับคนมากอยางนี้” พระเยซูตรัสวา “ใหคนท้ังปวงนั่งลงเถิด” ท่ีนั่นมีหญามากคนเหลานั้นจึงนั่งลง นับ
แตผูชายไดประมาณหาพันคน แลวพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปงนั้น เม่ือโมทนาพระคุณแลวก็ทรงแจกแก
บรรดาคนท่ีนัง่อยูนั้น และใหปลาดวยตามที่เขาปรารถนา เม่ือเขาท้ังหลายกินอ่ิมแลว พระเยซูตรัสแก
สาวกของพระองควา “จงเกบ็เศษอาหารท่ีเหลือไว อยาใหมีส่ิงใดตกหลน” เขาจึงเกบ็เศษขนมบารลีหา
อันซ่ึงเหลือจากท่ีคนท้ังหลายไดกินแลวนัน้ใสกระบุงไดสิบสองกระบุงเต็ม เม่ือคนท้ังหลายไดเห็น
หมายสําคัญซ่ึงพระองคไดทรงกระทํา เขาก็พูดกนัวา “แทจริงทานผูนี้เปนผูเผยพระวจนะนั้นท่ีทรง
กําหนดใหมาในโลก” 

ต

ะ

(ยอหน 6:1-14) 
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9.หามพายุ 
 

เย็นวันนัน้พระองคไดตรัสแกเหลาสาวกทัง้หลายวา 
“ใหพวกเราขามไปฝงฟากขางโนนเถิด” เม่ือลาประชาชน
แลว เขาจึงเชิญพระองคเสด็จไปในเรือท่ีพระองคประทับอยู
นั้นและมีเรืออ่ืนหลายลําไปดวย และพายใุหญไดบังเกิดข้ึน 
และคล่ืนก็ซัดเขาไปในเรือจนจวนจะเต็มอยูแลว ฝ องค
บรรทมหนุนหมอนหลับอยูท่ีทายเรือ เหลาสาวกจึงมาปลุก
พระองคทูลวา “อาจารยเจาขา ขาพเจาท้ังหลายกําลังจะจมอยู
แลว ทานไมเปนหวงบางหรือ” พระองคจึงทรงต่ืนข้ึนหามลม 
และตรัสแกทะเลวา “จงสงบเงียบซิ” แลวลมก็หยุดคล่ืนก็
สงบเงียบท่ัวไป พระองคจึงตรัสแกเขาวา “ทําไมเจากลัว เจา
ไมมีความเชื่อหรือ” ฝายเขาเกรงกลัวนกัหนาและพูดกนัและ
กันวา “ทานนี้เปนผูใดหนอ จนช้ันลมและทะเลก็เช่ือฟงทาน” 

ายพระ

(มาระโก 4:35-41) 
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10. บุตรสาวของไยรัสฟนจากตาย 
 
คร้ันพระเยซูเสด็จลงเรือขามฟากกลับไปแลว มีคนเปน

อันมากมาหาพระองค และพระองคยังประทับท่ีฝงทะเล มีนาย
รรมศาลาคนหน่ึงช่ือไยรัสเดินมาและเม่ือเขาเห็นพระเยซูก็

กราบลงท่ีพระบาทของพระองค แลวท นวอนพระองควา 
“ลูกสาวเล็ก ๆ ของขาพระองคเจ็บเกือบจะตายแลว ขอเชิญ
พระองคไปวางพระหัตถบนเขาเพ่ือเขาจะไดหายโรคและไม

ตาย” ฝายพระองคไดเสด็จไปกับคนนั้น มีคนเปนอันมากตาม
ไปและเบียดเสียดพระองค 

ธ
ูลออ

(มาระโก 5:21-24) 
เม่ือพระองคยงัตรัสไมทันขาดคํา มีบางคนไดมาจาก

บานนายธรรมศาลาบอกวา “ลูกสาวของทานตายเสียแลว ยัง
จะรบกวนอาจารยทําไมอีกเลา” ฝายพระเยซูไมทรงฟงซ่ึงเขา

วานั้น จึงตรัสแกนายธรรมศาลาวา “อยาวติกเลย จงเช่ือเทานั้นเถิด” พระองคไมทรงอนุญาตใหผูใดไป
ดวย เวนแตเปโตร ยากอบและยอหนนองชายของยากอบ คร้ันพระองคเสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลา
แลว ก็เหน็คนวุนวายรองไหครํ่าครวญเปนอันมากและเม่ือพระองคเสด็จเขาไปแลวจึงตรัสถามเขาวา 
“ทานท้ังหลายพากันรองไหวุนวายไปทําไม เด็กนั้นไมตาย แตนอนหลับอยู” เขาก็พากันหวัเราะเยาะ
พระองค แตเม่ือพระองคขับคนท้ังหลายออกไปแลว จึงนําบิดามารดาและสาวกสามคนท่ีตามพระองค
มานั้นเขาไปในท่ีท่ีเด็กหญิงอยู พระองคจงึจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสวา “ทาลิธา คูมิ” แปลวา “เด็กหญิงเอย 
เราวาแกเจาวา จงลุกข้ึนเถิด” ในทันใดน้ันเด็กหญิงนั้นก็ลุกข้ึนเดนิเพราะวาเด็กนัน้อายุไดสิบสองป ใน
ทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอยางยิ่ง พระองคก็กําชับหามเขาแข็งแรงไมใหบอกผูใดใหรู
เหตุการณนี้แลวจึงส่ังเขาใหนําอาหารมาใหเด็กรับประทาน  

(มาระโก 5:35-43) 
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11. รักเพือ่นบาน 
 
ดูเถิด มีบาเรียนคนหน่ึงยืนข้ึนทดลองพระองค ทูลถามวา 

“อาจารยเจาขา ขาพเจาจะตองทําอะไรเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร” 
พระองคตรัสบอกวา “ในธรรมบัญญัติมีคําเขียนวาอยางไร ทาน
ไดอานเขาใจอยางไร” เขาทูลตอบวา “จงรักพระองคผูเปนพระ
เจาของเจาดวยสุดจิตสุดใจของตัวเอง” พระองคจึงตรัสแกเขาวา 
“ทานตอบถูกแลว จงกระทําอยางนั้นแลวจะไดชีวิต” 

แตคนนัน้ปรารถนาจะแกตัว จึงทูลพระเยซูวา “ใครเปน
เพื่อนบานขาพเจา” พระเยซูตรัสตอบวา “มีชายคนหนึ่งลงไปจาก
กรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูกพวกโจรปลน โจร

ไดแยงชิงเส้ือผาของเขาและทุบตีแลวก็ละท้ิงเขาไวเกือบจะ
ตายแลว เผอิญปุโรหิตคนหนึง่เดินลงไปทางน้ัน เม่ือเหน็คนน้ันก็
เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง คนหน พวกเลวีก็ทําเหมือนกนั 

เม่ือมาถึงท่ีน และเห็นแลวกเ็ลยไปเสียอีกฟากหนึง่ แตชาวสะมาเรียคนหนึ่งเม่ือเดินทางมาถึงคนนั้น 
คร้ันเห็นแลวกมี็ใจเมตตาเขาไปหาเขาเอาผาพันบาดแผลใหพลางเอาน้ํามันกับเหลาองุนเทใสบาดแผล
นั้น แลวใหเขาข้ึ ข่ีสัตวของตนเอง พามาถึงโรงแรมแหงหนึ่ง และรักษาพยาบาลเขาไว วันรุงข้ึนเม่ือจะ
ไปเขาก็เอาเงนิสองเดนาริอันมอบใหเจาของโรงแรม บอกวา “จงรักษาเขาไวเถิดและเงินท่ีจะเสียเกินนี ้
เม่ือกลับมาฉันจะใชให” ในสามคนน้ัน ทานคิดเหน็วาคนไหนปรากฏวาเปนเพื่อนบานของคนท่ีถูกปลน 
เขาทูลตอบวา “คือคนน้ันแหละท่ีไดสําแดงความเมตตาแกเขา” พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา “ทานจงไปทํา
เหมือนอยางนัน้เถิด”  

นั้น

ึ่งใน
ั่น

น

(ลูกา 10:25-37) 
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12. แกะหาย 
 
พระองคจึงตรัสคําเปรียบใหเขาฟงดังตอไปนี้ วา “ใน

พวกทานมีคนใดท่ีมีแกะรอยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะไม
ละเกาสิบเกาตัวนั้นไวท่ีกลางทุงหญาและไปเท่ียวหาตวัท่ี

หายไปนั้นจนกวาจะไดพบหรือ เม่ือพบแลวเขากย็กข้ึนใส
บาแบกมาดวยความเปรมปรีดิ์ เม าถึงบานแลวจึงเชิญพวก
มิตรสหายและเพื่อนบานใหมาพรอมกัน พูดก เขาวา “จง
เปรมปรีดิ์กับขาพเจาเถิด เพราะขาพเจาไดพบแกะของ
ขาพเจาท่ีหายไปน้ันแลว” เราบอกทานท้ังหลายวา เชนนั้น
แหละ จะมีความปรีดีในสวรรคเพราะคนบาปคนเดียวท่ีกลับ

ใจใหมมากกวาเพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนท่ีไม
ตองการกลับใจใหม”  

ื่อม
ับ

(ลูกา 15:3-7) 
คําเปรียบนั้นพระเยซูไดตรัสกับเขาท้ังหลาย แตเขาไมเขาใจความหมายของพระดํารัสท่ีพระองค

ตรัสกับเขาเลย 

พระเยซูทรงเปนผูเลี้ยงดูแลที่ดี 

พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกวา “เราบอกความจริงแกทานวา เราเปนประตูของแกะท้ังหลาย บรรดาผู
ท่ีมากอนเรานัน้เปนขโมยและโจร แตฝูงแกะก็มิไดฟงเขา เราเปนประตู ถาผูใดเขาไปทางเราผูนั้นก็จะ
รอด เขาก็จะเขาออกแลวกจ็ะพบอาหาร ขโมยน้ันยอมมาเพ่ือจะลักและฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพ่ือ
เขาท้ังหลาจะไดชีวิตและจะไดอยางครบบริบูรณ เราเปนเปนผูเล้ียงท่ีด ี ผูเล้ียงท่ีดีนั้นยอมสละชีวติของ
ตนเพ่ือฝูงแกะ ผูท่ีรับจางมิไดเปนผูเล้ียงแกะ และฝูงแกะไมเปนของเขาเม่ือเห็นสุนขัปามาเขาจึงละท้ิงฝูง
แกะหนไีป สุนัขปาก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทําใหฝูงแกะกระจัดกระจายไป เขาหนีเพราะเขาเปนลูกจาง
และไมเปนหวงแกะเลยเราเปนผูเล้ียงท่ีดี เรารูจักแกะของเราและแกะของเราก็รูจักเรา ดังท่ีพระบิดาทรง
รูจักเราและเรารูจักพระบิดา และชีวิตของเราเราสละเพ่ือแกะ แกะอ่ืนซ่ึงมิได เปนของคอกน้ีเราก็มีอยู 
แกะเหลานัน้เราก็ตองพามาดวย และแกะเหลานั้นจะฟงเสียงของเราแลวจะรวมเปนฝูงเดียวและมีผูเล้ียง
เพียงผูเดยีว”  

(ยอหน 10:6-16) 
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13. ศักเคยีสกลับใจ 
 

ฝายพระเยซูจึงเสด็จเขาเมืองเยรีโคจะทรงผานไปดู
เถิด มีชายคนหนึ่งช่ือศักเคียส เปนนายดานภาษแีละเปนคน
ม่ังมี ศักเคียสพยายามจะดูใหเห็นพระเยซูวาพระองคเปน
ผูใด แตดไูมเห็นเพราะคนแนน ดวยเขาเปนคนเต้ีย เขาจงึวิ่ง
ไปขางหนาข้ึนตนมะเดื่อ เพื่อจะไดเหน็พระองค เพราะวา
พระองคจะเสด็จไปทางนัน้ เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึงท่ีนั่น 
พระองคทรงแหงนพระพักตรดศัูกเคียสแลวตรัสแกเขาวา 

“ศักเคียสเอย จงรีบลงมา เพราะวาเราจะตองพักอยูในตึก
ของทานวันนี”้ แลวเขาก็รีบลงมาตอนรับพระองค ดวย
ความปรีด ี เม่ือคนท้ังหลายเห็นแลวเขากพ็ากนับนวา 
“พระองคเขาไปพักอยูกับคนบาป” ฝายศักเคียสยนืทูลองค

พระผูเปนเจาวา “ดูเถิดพระเจาขา ทรัพยสินของของขาพระองค ขาพระองคยอมใหคนอนาถากึง่หนึ่ง 
และถาขาพระองคไดฉอโกงของของผูใด ขาพระองคยอมคืนใหเขาส่ีเทา” พระเยซูตรัสกับเขาวา “วันนี้
ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แลว เพราะคนนี้เปนลูกของอับราฮัมดวย เพราะวาบุตรมนุษยไดมาเพื่อจะ
เท่ียวหาและชวยผูท่ีหลงหายไปนั้นใหรอด”  

(ลูกา 19:1-10)  
คร้ันพระเยซูทรงทราบดังนั้น จึงตรัสแกเขาวา “คนเจ็บตองการหมอแตคนสบายไมตองการ เรา

มิไดมาเพื่อจะเรียกคนท่ีเห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียกคนท่ีพวกทานวานอกกรีต”  
มาระโก 2:17 
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14. รักษาคนตาบอด 
 
พระองคกับสาวกจึงไปยังเมืองเบธไซดา เขาพา

คนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค ทูลออนวอนขอ
พระองคใหโปรดถูกตองคนนั้น พระองคไดทรงจูงมือ
คนตาบอดออกไปนอกหมูบาน เม่ือไดทรงบวนน้ําลาย
ลงท่ีตาคนนั้น และวางพระหัตถบนเขาแลว พระองคจึง
ตรัสถามวา “เจาเห็นส่ิงใดบางหรือไม” คนนั้นเงยหนา
ดูแลวทูลวา “ขาพระองคแลเห็นคนเหมือนตนไมเดนิ
ไปเดินมา” พระองคจึงวางพระหัตถบนตาเขาอีก แลว
เขาก็เพงด ู และตาก็หายเปนปกติแลเห็นส่ิงท้ังหลายได
ชัด  

(มาระโก 8:22-25) 
เม่ือพระองคเสด็จดําเนนิไปนั้นทรงเหน็ชายคนหนึ่งตาบอดแตกําเนิดและพวกสาวกของพระองค

ทูลถามพระองควา “พระอาจารยเจาขา ใครไดทําผิดบาป ชายคนนีห้รือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกดิมา
ตาบอด” พระเยซูตรัสตอบวา “มิใชวาชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาไดทําบาป แตเขาเกิดมาตาบอด
เพื่อใหพระราชกิจของพระเจาปรากฏในตัวเขา เราตองกระทําพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเรามา
เม่ือยังวนัอยู เม่ือถึงกลางคืนไมมีผูใดทํางานได ตราบใดท่ีเรายังอยูในโลก เราเปนความสวางของโลก” 
เม่ือตรัสดังนั้นแลวพระองคกท็รงบวนพระเขฬะลงท่ีดนิ แลวทรงเอาพระเขฬะนั้นทําใหเปนโคลนทาท่ี
ตาของคนตาบอดแลวตรัสส่ังเขาวา “จงไป ลางโคลนออกเสียในสระสิโลอัมเถิด” (สิโลอัม แปลวา ใช
ไป) เขาจึงไปลางแลวกลับมาก็เห็นได  

(ยอหน 9:1-7) 
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15. อาหารม้ือสุดทาย 
 

คร้ันถึงเวลาพลบคํ่าพระองคประทับรวมสํารับกับ
สาวกสิบสองคน เม่ือรับประทานกันอยูจึงตรัสวา “เราบอก
ความจริงแกทานท้ังหลายวา คนหน่ึงในพวกทานจะอายัด
เรา” ฝายพวกสาวกก็พากันเปนทุกขนัก ตางคนตางทูลถาม
พระองควา “พระองคเจาขา คือขาพระองคหรือ” พระองค
ตรัสตอบวา “ผูท่ีเอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเรา ผูนั้น
แหละท่ีจะอายดัเราไว บุตรมนุษยจะเสดจ็ไปตามท่ีไดกลาว
ไวในพระคัมภีรวาดวยพระองคนั้น แตวิบัติแกผูท่ีจะอายัด
บุตรมนุษยไว ถาคนนั้นมิไดบังเกิดมาก็จะดีกวา” ยูดาสท่ีได
อายัดพระองคทูลถามวา “อาจารยเจาขา คือขาพระองคหรือ” 

พระองคตรัสตอบเขาวา “ทานวาถูกแลว” 
ระหวางอาหารมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปงมา และเม่ือถวายสาธุการแลว ทรงหักสงใหแก

เหลาสาวกตรัสวา “จงรับกนิเถิด นี่เปนกายของเรา” แลวพระองคจึงทรงหยิบถวยโมทนาพระคุณและสง
ใหเขา ตรัสวา “จงรับไปดื่มทุกคนเถิด ดวยวานี่เปนโลหติของเราอันเปนโลหิตแหงพนัธสัญญา ซ่ึงตอง
หล่ังออกเพ่ือยกบาปโทษคนเปนอันมาก เราบอกทานท้ังหลายวา เราจะไมดื่มน้ําผลแหงเถาองุนตอไป
อีกจนวันนัน้มาถึง คือวันท่ีเราจะด่ืมกันใหมกับพวกทานในแผนดินแหงพระบิดาของเรา”  

เม่ือรองเพลงสรรเสริญแลวเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ  
(มัทธิว 26:20-30) 
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16. ตรึงบนไมกางเขน 
 
มีอีกสองคนท่ีเปนผูราย ซ่ึงเขาไดพามาจะฆาเสีย

พรอมกับพระองคเม่ือมาถึงตําบลหนึ่ง ท่ีเรียกวากะโหลก
ศีรษะ เขาจึงตรึงพระองคไวท่ีกางเขนที่นัน่ พรอมกับผูราย
สองคนน้ัน ขางขวาคนหนึ่ง ขางซายคนหนึ่ง ฝายพระเยซู
จึงทรงอธิษฐานวา “โอพระบิดาเจาขา ขอโปรดอภัยโทษ
เขาเพราะวา เขาไมรูวา เขาทําอะไร” เขาก็เอาฉลอง
พระองคจับฉลากแบงปนกบัคนท้ังปวงกย็ืนมองด ูพวกขุน
นางก็เยาะเยยพระองคดวยวา “เขาชวยคนอ่ืนใหรอดได ถา
เขาเปนพระคริสตของพระเจาท่ีทรงเลือกไว ใหเขาชวย
ตัวเองเถิด” พวกทหารก็เยยหยันพระองคดวย เขามาเอา
เหลาองุนเปร้ียวสงใหพระองค แลววา “ถาทานเปนกษัตริย
ของพวกยิว จงชวยตัวเองใหรอดเถิด” และมีคําเขียนไว

เหนือพระองควา “ผูนี้เปนกษัตริยของพวกยวิ” 



ฝายคนหนึ่งในผูรายท่ีถูกตรึงไวจงึพดูหยาบชาตอพระองควา “ทานเปนพระคริสตมิใชหรือ จง
ชวยตวัเองกับเราใหรอดเถิด” แตอีกคนหนึง่หามปรามเขาวา “เจากไ็มเกรงกลัวพระเจาหรือ เพราะเจา
เปนคนถูกโทษเหมือนกัน และเราก็สมกับโทษน้ันจริง เพราะเราไดรับสมกับการท่ีเราไดกระทํา แตทาน
ผูนี้หาไดกระทําผิดประการใดไม” แลวคนนั้นจึงทูลวา “พระเยซูเจาขา ขอพระองคทรงระลึกถึงขา
พระองคเม่ือพระองคเสด็จเขาในแผนดินของพระองค” ฝายพระเยซูทรงตอบเขาวา “เราบอกความจริง
แกเจาวาวันนีเ้จาจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม” 

เวลานั้นประมาณเวลาเท่ียง ก็บังเกิดมดืมัวท่ัวแผนดินจนถึงบายสามโมงดวงอาทิตยกมื็ดไป มาน
ในพระวิหารกข็าดตรงกลาง พระเยซูทรงรองเสียงดังตรัสวา “พระบิดาเจาขา ขาพระองคฝากวิญญาณจิต
ของขาพระองคไวในพระหตัถของพระองค” ตรัสอยางนั้นแลวก็ส้ินพระชนม 

(ลูกา 23:32-46) 
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17. คืนพระชนม 
แตเชามืดในวนัตนสัปดาห ผูหญิงเหลานัน้จึงนําเคร่ืองหอมท่ีเขาไดจดัเตรียมไวมาถึงอุโมงค เขา

เหลานั้นเห็นกอนหินกล้ิงออกพนจากปากอุโมงคแลว และเม่ือเขาไปมิไดเห็นพระศพของพระเยซูเจา 
เม่ือเขากําลังคิดฉงนดวยเหตกุารณนัน้ ดูเถิด มีชายสองคนยืนอยูใกลเขา เคร่ืองนุงหมแพรวพราวจนพรา
ตา ฝายผูหญิงเหลานั้นกลัวและซบหนาลงถึงดิน ชายสองคนนั้นจึงพูดกบัเขาวา “พวกทานแสวงหาคน
เปนในพวกคนตายทําไมเลา (พระองคไมอยูท่ีนี่ แตทรงเปนข้ึนมาแลว) จงระลึกถึงคําท่ีพระองคไดตรัส
กับทานท้ังหลาย เม่ือพระองคยังอยูในแควนกาลิลี วา “บุตรมนุษยจะตองถูกอายัดไวในมือของคนบาป 
และตองถูกตรึงท่ีกางเขน และวนัท่ีสามจะเปนข้ึนมาใหม”  

(ลูกา 24:1-7) 
แตสาวกสิบเอ็ดคนนั้นก็ไดไปยังกาลิลี ถึงภูเขาท่ีพระเยซูไดทรงกําหนดไว และเม่ือเห็นพระองค

จึงกราบลงนมัสการ แตบางคนยังสงสัยอยู พระเยซูจึงเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพ
ท้ังส้ินในสวรรคก็ดีในแผนดินโลกก็ดีทรงมอบไวแกเราแลว เหตุฉะนั้นเจาท้ังหลายจงออกไปส่ังสอน
ชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ สอนเขาใหถือรักษาส่ิงสารพัดซ่ึงเราไดส่ังพวกเจาไว นีแ่หละเราจะอยูกับเจาท้ังหลายเสมอไป
จนกวาจะส้ินยคุ”  

(มัทธิว 28:16-20) 
พระองคจึงพาเขาออกไปจึงหมูบานเบธานี และทรงยกพระหัตถอวยพรเขา เม่ือทรงอวยพรอยูนั้น 

พระองคจึงเสด็จจากเขา เขาทั้งหลายจึงกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม มีความยินดีเปนอันมาก เขาท้ังหลายอยู
ในพระวิหารทกุวันสรรเสริญพระเจา  

(ลูกา 24:50-53) 
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แตพระเยซูทรงเรียกทารกมา แลวตรัสวา “จงยอมใหเดก็เล็ก ๆ เขาหาเรา อยาหามเขาเลย เพราะวา

แผนดินของพระเจายอมเปนของคนเชนเดก็เหลานั้น เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูหนึง่ผูใด
มิไดรับแผนดนิของพระเจาเหมือนเดก็เล็ก ๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดนินั้นไมได  

(ลูกา 18:16-17) 
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