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พระธรรมเก่า (พนัธสัญญาเก่า) - Old Testament 

 1. พระเจ้าทรงสร้างโลก 

 

เม่ือแรกเริ่มนัน้ พระเจา้ทรงเนรมิตสรา้งฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดนิยงัเป็นท่ีรา้งไรรู้ปรา่ง ความมืดมิดปกคลมุอยู่เหนือ

ทะเลลกึ และลมพายแุรงกลา้พดัอยู่เหนือน า้ 

            พระเจา้ตรสัวา่ "จงมีความสวา่ง" และความสวา่งก็อบุตัิขึน้  พระเจา้ทรงเห็นวา่ความสวา่งนัน้ดี ทรงแยกความสวา่งออก

จากความมืด พระเจา้ทรงเรียกความสว่างวา่ "วนั" ทรงเรียกความมืดวา่ "คืน" มีเวลาค ่า มีเวลาเชา้ นบัเป็นวนัท่ีหนึ่ง 

            พระเจา้ตรสัวา่ "จงมีแผ่นฟ้าขึน้ระหวา่งน า้ เพ่ือแยกน า้ออกจากกนั" และก็เป็นเชน่นัน้  พระเจา้ทรงสรา้งแผ่นฟ้า และ

ทรงแยกน า้ใตแ้ผ่นฟ้าออกจากน า้ท่ีอยู่เหนือแผ่นฟ้า  พระเจา้ทรงเรียกแผน่ฟ้าวา่ "ทอ้งฟ้า" มีเวลาค ่า มีเวลาเชา้ นบัเป็นวนัท่ี

สอง 

        พระเจา้ตรสัวา่ "น า้ใตท้อ้งฟ้าจงมารวมอยู่ในท่ีเดียวกนั ท่ีแหง้จงปรากฏขึน้" และก็เป็นเชน่นัน้ พระเจา้ทรงเรียกท่ีแหง้วา่ 

"แผ่นดิน" ทรงเรียกมวลน า้วา่ "ทะเล" พระเจา้ทรงเหน็วา่ดี 

        พระเจา้ตรสัวา่ "แผน่ดินจงผลิตหญา้เขียว คือพืชท่ีมีเมลด็และไมผ้ลท่ีมีเมลด็ในผลแตล่ะชนิดบนแผน่ดิน" และก็เป็น

เช่นนัน้  แผ่นดนิผลิตหญา้เขียว พืชท่ีมีเมลด็ และไมผ้ลท่ีมีเมลด็ในผลแตล่ะชนิด พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี  มีเวลาค ่า มีเวลาเชา้ 

นบัเป็นวนัท่ีสาม 

        พระเจา้ตรสัวา่ "จงมีดวงสวา่งบนแผ่นฟ้าเพ่ือแยกวนัออกจากคืน เป็นเครื่องก าหนดเทศกาล วนัและปี  ใชเ้ป็นตะเกียงบน

ทอ้งฟ้าเพ่ือสอ่งแสงเหนือแผ่นดิน" และก็เป็นเช่นนัน้  พระเจา้ทรงสรา้งดวงสวา่งใหญ่สองดวง ทรงใหด้วงใหญ่ก าหนดวนั ดวง

เลก็ก าหนดคืนและทรงสรา้งดวงดาวดว้ย  พระเจา้ทรงจดัสิ่งเหลา่นีไ้วบ้นแผน่ฟ้า เพ่ือสอ่งสวา่งเหนือแผ่นดิน  เพ่ือก าหนดวนั

และคืน เพ่ือแยกความสวา่งจากความมืด พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี  มีเวลาค ่า มีเวลาเชา้ นบัเป็นวนัท่ีสี่ 

        พระเจา้ตรสัวา่ "น า้จงผลิตสิ่งท่ีมีชีวิตมากมาย นกจงโผบินใตแ้ผ่นฟ้าเหนือแผ่นดิน" และก็เป็นเช่นนัน้  พระเจา้ทรงสรา้ง

สตัวท์ะเลขนาดใหญ่ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดท่ีแหวกวา่ยอยู่ในน า้ รวมทัง้นกมีปีกทกุชนิด พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี  พระเจา้ทรงอวย

พรสตัวเ์หลา่นีว้า่ "จงมีลกูมาก และเพ่ิมจ านวนขึน้จนเตม็ทะเล นกจงทวีจ านวนบนแผน่ดิน"  มีเวลาค ่า มีเวลาเชา้ นบัเป็นวนัท่ี
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หา้  พระเจา้ตรสัวา่ "แผ่นดินจงผลิตสตัวท์กุชนิด" ทัง้สตัวเ์ลีย้ง สตัวเ์ลือ้ยคลานj และสตัวป่์า และก็เป็นเช่นนัน้  พระเจา้ทรง

สรา้งสตัวป่์า สตัวเ์ลีย้ง และสตัวเ์ลือ้ยคลานทกุชนิดบนพืน้ดิน พระเจา้ทรงเหน็วา่ดี 

        พระเจา้ตรสัวา่ "เราจงสรา้งมนษุยข์ึน้ตามภาพลกัษณข์องเรา ใหม้ีความคลา้ยคลงึกบัเรา ใหเ้ป็นนายปกครองปลาใน

ทะเล นกในทอ้งฟ้า สตัวเ์ลีย้ง สตัวป่์าและสตัวเ์ลือ้ยคลานบนพืน้ดิน" 

        พระเจา้ทรงสรา้งมนษุยต์ามภาพลกัษณข์องพระองคพ์ระองคท์รงสรา้งเขาตามภาพลกัษณข์องพระเจา้พระองคท์รงสรา้ง

ใหเ้ป็นชายและหญิง 

        พระเจา้ทรงอวยพรเขาทัง้สองวา่ "จงมีลกูมากและทวีจ านวนขึน้จนเตม็แผ่นดิน จงปกครองแผ่นดิน จงเป็นนายเหนือปลา

ในทะเล นกในอากาศ และสตัวท์กุชนิดท่ีเคลื่อนไหวอยู่บนแผน่ดิน"  พระเจา้ยงัตรสัอีกวา่ "ดซูิ เราใหข้า้วทกุชนิดซึง่อยู่บน

แผ่นดิน และผลไมท่ี้มีเมลด็เป็นอาหารส าหรบัท่าน  สว่นบรรดาสตัวป่์า นกในทอ้งฟ้า และสตัวเ์ลือ้ยคลานทุกชนิดบนแผน่ดิน 

เราใหห้ญา้เขียวเป็นอาหาร" และก็เป็นเช่นนัน้  พระเจา้ทรงเหน็วา่ทกุสิ่งท่ีทรงสรา้งนัน้ดีมาก มีเวลาค ่า มีเวลาเชา้ นบัเป็นวนัท่ี

หก 

ฟ้า แผ่นดิน และสิ่งประดบัทัง้ปวงก็ส  าเรจ็บริบรูณ ์ ในวนัท่ีเจด็พระเจา้ทรงเสรจ็สิน้จากงานท่ีทรงกระท า พระองคท์รง

หยดุพกัในวนัท่ีเจ็ดจากงานทัง้หมดท่ีทรงกระท า  พระเจา้ทรงอวยพรวนัท่ีเจ็ดและทรงท าใหว้นันัน้เป็นวนัศกัดิส์ิทธ์ิ เพราะใน

วนันัน้ พระองคท์รงพกัจากงานทัง้ปวงท่ีทรงกระท าในการเนรมิตสรา้ง (ปฐก 1-2) 

2. พระเจ้าทรงใหส้วนสวรรคแ์ก่มนุษย ์

      องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเอาฝุ่ นจากพืน้ดิน มาป้ันมนษุยแ์ละทรงเป่าลมแห่งชีวิตเขา้ในจมกูของเขา มนษุยจ์งึเป็นผูม้ี

ชีวิต    องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงปลกูสวนขึน้ทางทิศตะวนัออกในแควน้เอเดน และทรงน ามนษุยท่ี์ทรงป้ันมาไวท่ี้นั่น  องคพ์ระผู้

เป็นเจา้ทรงบนัดาลใหต้น้ไมท้กุชนิดงอกขึน้จากดิน ตน้ไมเ้หลา่นีง้ดงามชวนมองและมีผลน่ากิน มีตน้ไมแ้ห่งชีวิตตน้หนึ่ง อยู่ท่ี

กลางสวน และมีตน้ไมแ้ห่งความรูด้ีรูช้ั่ว 
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    องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงน ามนษุยม์าไวใ้นสวนเอเดน เพ่ือเพาะปลกูและดแูลสวน  แลว้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชามนษุยน์ัน้

วา่ "ท่านจะกินผลไมจ้ากตน้ไมท้กุตน้ในสวนได ้แตอ่ย่ากินจากตน้ไมแ้ห่งความรูด้ีรูช้ั่ว วนัใดท่ีท่านกินผลจากตน้นัน้ ท่าน

จะตอ้งตาย" 

    องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัวา่ "มนษุยอ์ยู่เพียงคนเดียวนัน้ ไมด่ีเลย เราจะสรา้งผูช้่วยท่ีเหมาะกบัเขาให"้  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงึทรง

เอาดินมาป้ันสตัวป่์าทกุชนิดและนกทกุชนิดในทอ้งฟ้า ทรงน าสตัวเ์หลา่นีม้าใหม้นษุย ์เพ่ือดวูา่เขาจะตัง้ช่ือมนัวา่อย่างไร สตัว์

แตล่ะตวัจะมีช่ือตามท่ีมนษุยต์ัง้ให ้ มนษุยจ์งึตัง้ช่ือใหส้ตัวเ์ลีย้ง นกในอากาศ และสตัวป่์าทัง้หมด แตม่นษุยย์งัไมพ่บผูช้่วยท่ี

เหมาะกบัตน  ดงันัน้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าใหม้นษุยห์ลบัสนิท และขณะท่ีเขาก าลงันอนหลบั ก็ทรงเอากระดกูซี่โครงของ

เขาออกมาหนึ่งซี่ และทรงบนัดาลใหเ้นือ้ปิดสนิท  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ทรงเอาซี่โครงนัน้มาสรา้งหญิง แลว้ทรงน ามาให้

มนษุย ์ มนษุยจ์งึพดูวา่   "น่ีคือกระดกูจากกระดกูของฉนั และเนือ้จากเนือ้ของฉนั นางจะมีช่ือวา่หญิง เพราะนางมาจากชาย" 

        เพราะฉะนัน้ ชายจะละบิดามารดาของตนไปผกูพนักบัภรรยา และทัง้สองจะเป็นเนือ้เดียวกนั 

        เขาทัง้สองคือมนษุยแ์ละภรรยาตา่งเปลือยกายอยู่ แตไ่มอ่ายกนั 

 3. มนุษยต์กในบาป 

       ง ูเป็นสตัวเ์จา้เลห่ท่ี์สดุในบรรดาสตัวป่์าท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้ง มนัถามหญิงวา่ "จรงิหรือท่ีพระเจา้ตรสัหา้มวา่อย่า

กินผลจากตน้ไมใ้ด ๆ ในสวนนี"้ หญิงจงึตอบงวูา่ "ผลของตน้ไมต้า่ง ๆ ในสวนนี ้เรากินได  ้ แตผ่ลของตน้ไมท่ี้อยู่กลางสวน

เท่านัน้" พระเจา้ตรสัหา้มว่า "อย่ากินหรือแตะตอ้งเลย มิฉะนัน้ท่านจะตอ้งตาย"  งบูอกกบัหญิงวา่ "ท่านจะไมต่ายดอก  พระ

เจา้ทรงทราบวา่ ท่านกินผลไมน้ัน้วนัใด ตาของท่านจะเปิดในวนันัน้ ท่านจะเป็นเหมือนพระเจา้ คือรูด้ีรูช้ั่ว"  หญิงเหน็วา่ ตน้ไม้

นัน้มีผลน่ากิน งดงามชวนมอง ทัง้ยงัน่าปรารถนาเพราะใหปั้ญญา นางจงึเดด็ผลไมม้ากิน  แลว้ยงัใหส้ามีซึง่อยู่กบันางกิน

ดว้ย เขาก็กิน  ทนัใดนัน้ ตาของทัง้สองคนก็เปิดและเห็นวา่ตนเปลือยกายอยู่ จงึเอาใบมะเด่ือมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดรา่งไว ้

        เยน็วนันัน้มนษุยแ์ละภรรยา ไดยิ้นเสียงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัทรงพระด าเนินในสวน จงึหลบไปซอ่นใหพ้น้จากพระ

พกัตรอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในหมูต่น้ไมข้องสวน  แตอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกมนษุย ์ตรสัถามวา่ "ท่านอยู่ไหน"  มนษุยท์ลูตอบ

วา่ "ขา้พเจา้ไดยิ้นเสียงของพระองคใ์นสวน ก็กลวัเพราะขา้พเจา้เปลือยกายอยู่  จงึไดซ้อ่นตวั"  พระองคต์รสัถามวา่ "ใครบอก

ท่านวา่ท่านเปลือยกายอยู่ ท่านไดกิ้นผลจากตน้ไมท่ี้เราหา้มมิใหกิ้นนัน้หรือ"  มนษุยท์ลูตอบวา่ "หญิงท่ีพระองคป์ระทานใหอ้ยู่

กบัขา้พเจา้ไดใ้หผ้ลจากตน้ไมแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จงึกิน"  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสักบัหญิงวา่ "ท่านท าอะไรไปน่ี" หญิงทลูตอบ

วา่ "งหูลอกลวงขา้พเจา้ ขา้พเจา้จงึกิน" 

        องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงึตรสักบังวูา่ "เพราะเจา้ท าเช่นนี ้เจา้จงถกูสาปแช่ง ในบรรดาสตัวเ์ลีย้งและสตัวป่์าทัง้ปวง เจา้จะตอ้ง

ใชท้อ้งเลือ้ยไปตามพืน้ดินและกินฝุ่ นเป็นอาหารทกุวนัตลอดชีวิต 

        เราจะท าใหเ้จา้และหญิงเป็นศตัรูกนั ใหล้กูหลานของเจา้และลกูหลานของนางเป็นศตัรูกนัดว้ย เขาจะเหยียบหวัของเจา้

และเจา้จะกดัสน้เทา้ของเขา"  

        พระเจา้ตรสักบัหญิงวา่ "เราจะเพ่ิมความทกุขท์รมานในการคลอดบตุรแก่ท่าน ท่านจะคลอดบตุรดว้ยความเจ็บปวด ท่าน

จะใฝ่หาสามีแตเ่ขาจะเป็นนายเหนือท่าน" 
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        พระองคต์รสักบัมนษุยว์า่ "เพราะท่านไดฟั้งเสียงของภรรยา และกินผลจากตน้ไมท่ี้เราหา้มมิใหกิ้น แผ่นดนิจะถกูสาปแชง่

เพราะท่าน ท่านจะตอ้งหากินจากแผ่นดินดว้ยความทกุขย์ากทกุวนัตลอดชีวิต 

        แผ่นดินจะผลิตตน้หนามและกอหนามและท่านจะกินพืชท่ีงอกในทุ่งนา 

        ท่านจะมีอาหารกินก็ดว้ยหยาดเหง่ือบนใบหนา้ จนกวา่ท่านจะกลบัเป็นดินอีก เพราะท่านถกูป้ันมาจากดิน ท่านเป็นฝุ่ น

ดินและจะกลบัไปเป็นฝุ่ นดินอกี" 

        มนษุยเ์รียกภรรยาของตนวา่ "เอวา" เพราะนางเป็นมารดาของผูม้ีชีวิตทัง้หลาย  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเอาหนงัสตัวม์าท า

เสือ้ใหม้นษุยแ์ละภรรยาสวมปกปิดกาย     แลว้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัวา่ "ดซูิ มนษุยม์ารูด้ีรูช้ั่ว เหมือนเราผูห้นึ่งแลว้ บดันีอ้ย่า

ปลอ่ยใหเ้ขาย่ืนมือมาเดด็ผลจากตน้ไมแ้ห่งชีวิตมากินแลว้มีชีวิตตลอดไปดว้ย"  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงขบัไลเ่ขาออกจากสวน

เอเดน ใหอ้อกไปเพาะปลกูในท่ีดินซึง่เขาถกูป้ันมา   พระองคท์รงขบัไลม่นษุยแ์ละทรงตัง้บรรดาเครูบผูถื้อดาบเพลิง สอ่งแสง

แปลบปลาบไวท้างตะวนัออกของสวนเอเดน เพ่ือเฝา้ทางไปสูต่น้ไมแ้ห่งชีวิต 

4. กาอินและอาแบล 

          อาดมัและเอวามีบตุรชายสองคนช่ือ กาอินและอาแบล อาแบลเป็นเป็นคนเลีย้งแกะ สว่นกาอินเป็นคนเพาะปลกู    กา

อินน าผลท่ีเกิดจากแผ่นดนิมาถวายเป็นบชูาแดอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  สว่นอาแบลน าแกะท่ีเกิดจากฝงูรุน่แรกและไขมันแกะมา

ถวายดว้ย องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พอพระทยัอาแบลและเครื่องบชูาของเขา  แตไ่มพ่อพระทยักาอินและเครื่องบชูาของเขา กาอิน

โกรธมากหนา้ตาบึง้ตงึ  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัถามกาอินวา่ "ท่านโกรธหนา้ตาบึง้ตงึท าไม  ถา้ท่านท าดี ท่านย่อมเงยหนา้ขึน้

ได ้แตถ่า้ท่านท าไมด่ี บาปก าลงัหมอบอยู่ท่ีประต ูคอยตะครุบตวัท่าน แตท่่านจะตอ้งเอาชนะมนัใหไ้ด"้  กาอินพดูกบัอาแบล

นอ้งชายวา่ "เราจงไปในทุ่งนากนัเถิด" ขณะท่ีทัง้สองคนอยู่ในทุ่งนา กาอินก็ลงมือท ารา้ยอาแบลนอ้งชายและฆ่าเสีย 
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        องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัถามกาอินวา่ "อาแบลนอ้งชายท่านอยู่ท่ีไหน" เขาทลูตอบวา่ ขา้พเจา้ไมท่ราบ ขา้พเจา้เป็นผูด้แูล

นอ้งหรือ"  พระองคต์รสัวา่ "ท่านท าอะไรลงไป  เลือดของนอ้งชายของท่านจากพืน้ดินรอ้งดงัมาถงึเรา  บดันีท้่านจะตอ้งถกู

สาปแช่งใหอ้อกไปจากแผน่ดินท่ีอา้ปากรบัโลหิตของนอ้งชายท่ีท่านฆ่า  เม่ือท่านเพาะปลกู แผ่นดินจะไมใ่หผ้ลแก่ท่านอีก 

ท่านจะตอ้งเรร่อ่นหลบหนีไปบนแผ่นดิน"  กาอินทลูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ "โทษของขา้พเจา้หนกัเกินกวา่จะรบัอภยัได ้ ดซูิ วนันี ้

พระองคท์รงขบัไลข่า้พเจา้ออกจากแผ่นดินนี ้ขา้พเจา้ตอ้งหลบซอ่นจากพระพกัตรข์องพระองค ์เรร่อ่นหนีหนา้ผูค้นบนแผน่ดิน 

ใครพบขา้พเจา้ก็จะฆ่าขา้พเจา้เสีย"  ดงันัน้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงท าเครื่องหมายไวท่ี้ตวักาอิน เพ่ือเตือนคนท่ีพบไมใ่หฆ้่าเขา 

(ปฐก 4) 

5. โนอาหแ์ละน า้วินาศ 

        องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็นวา่ความชั่วรา้ยของมนษุยม์ีมากบนแผ่นดนิ และใจของเขาคิดแตส่ิ่งชั่วรา้ยอยู่
ตลอดเวลา    องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสียพระทยัท่ีไดท้รงสรา้งมนษุยไ์วบ้นแผ่นดนิ และเศรา้พระทยั    จงึตรสัวา่ "เราจะกวาดลา้ง
มนษุยท่ี์เราสรา้งมานีใ้หห้มดสิน้จากแผ่นดิน ไมว่า่คนหรือสตัว ์สตัวเ์ลือ้ยคลานหรือนกในทอ้งฟ้า เพราะเรารูส้กึเสียใจท่ีได้
สรา้งมา" 
     โนอาหเ์ป็นคนดี เป็นคนชอบธรรมในท่ามกลางคนรว่มสมยั เขาด าเนินชีวิตตามพระประสงคข์องพระเจา้  ดงันัน้ พระองค์
จงึทรงตอ้งการจะช่วยเขาใหร้อดพน้จากการถกูลงโทษท่ีจะมาถงึ        พระเจา้ตรสักบัโนอาหว์า่ “ จงตอ่เรือดว้ยไมเ้ป็นเรือ
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถลอยเหนือน า้    เราจะท าใหน้ า้ท่วมแผ่นดอน สิ่งท่ีมีชีวิตทัง้หมดจะถกูท าลายในน า้ ตวัเขา้และผูท่ี้อยู่กบั
เจา้เท่านัน้จะรอด 

    โนอาหก์บับตุรของเขาลงมือสรา้งเรือขึน้มาล าหนึ่ง ตามท่ีพระเจา้ทรงตรสักบัเขา    เขาไดส้รา้งหอ้งหลายหอ้งในเรือเพราะวา่
เขาไดน้ าสตัวแ์ตล่ะชนิดมาอย่างละคูข่ึน้มาบนเรือกบัเขาตามท่ีพระเจา้ไดต้รสักบัเขา    เม่ือเรอืพรอ้มแลว้โนอาหร์วบรวม
เสบียงใสเ่รือ พาบตุรและครอบครวัของเขาขึน้เรือ เขาน าสตัวแ์ตล่ะชนิดอย่างละคูข่ึน้เรือไปกบัเขา    พระเจา้ทรงปิดประตเูรือ
หลงัจากท่ีพวกเขาเขา้ไปแลว้ 

    แลว้ฝนก็เริ่มตกมา น า้เทลงมาจากฟ้าและท าใหน้ า้ท่วมโลก ระดบันัน้สงูขึน้ สงูขึน้ ท าใหส้ตัวต์า่งๆ จมน า้ตายรวมทั้งมนษุย์
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ดว้ย    นกหาก่ิงไมเ้กาะนอนไมไ่ดด้งันัน้ สิ่งท่ีมีชีวิตทัง้หมดในโลกก็ไดจ้มน า้ตายหมด    โนอาหแ์ละผูท่ี้อยู่กบัเขาในเรือเท่านัน้ท่ี
มีชีวิตรอดจากน า้ท่วมใหญ่ครัง้นัน้ 

 
 

        ในท่ีสดุ หลงัจากนานถงึสี่สิบวนั ฝนก็หยดุตก         และเม่ือน า้เริ่มลด โนอาหก์็ปลอ่ยนกกาออกไปตวัหนึ่งและในไมช่า้นก
กาตวันัน้ก็กลบัมาหาโนอาห ์และอีกเจ็ดวนัตอ่มา โนอาหก์็ปลอ่ยนกพิราบออกไปตวัหนึ่ง นกพิราบนัน้ก็กลบัมาหาเขา
เช่นกนั    ในท่ีสดุ นกพิราบตวัท่ีสองท่ีโนอาหป์ลอ่ยออกไปอีกเจ็ดวนัตอ่มา มนักลบัมายงัเรือพรอ้มกบัคาบก่ิงมะกอกเทศก่ิง
เลก็ ๆ มีใบเขียวสดมาดว้ย โนอาหจ์งึรูว้า่ น า้ลดจากพืน้แผ่นดินแลว้  เขาคอยอีกเจ็ดวนั และปลอ่ยนกพิราบออกไปอีกครัง้
หนึ่ง มนัไมก่ลบัมาหาเขาอีกเลย    หลงัจากนัน้ไมน่านพระเจา้ไดต้รสักบัโนอาหว์า่ “บดันีเ้จา้จงออกจากเรือไดแ้ลว้ ทัง้ตวัเจา้
และทกุสิ่งท่ีรอดมาพรอ้มกบัเจา้ พวกเขาออกมาจากเรือทัง้มนษุยแ์ละสตัว ์         และชีวิตใหมก่็ไดเ้ริ่มตน้จากเขาทัง้หมด โน
อาหข์อบคณุพระเจา้และไดท้ าพิธีบชูาถวายแดพ่ระเจา้ดว้ย 

    พระเจา้ตรสักบัโนอาหว์า่ “เราจะท าพนัธสญัญาไวก้บัเจา้ ส  าหรบัมนษุยแ์ละสตัว ์เจา้และลกูหลานของเจา้จะอยู่ภายใต้
พนัธสญัญานี ้   เราขอสญัญากบัเจา้วา่เราจะไมใ่หน้  า้ท่วมโลกท าลายชีวิตในโลกนีอ้ีกตอ่ไป (ปฐก 6-9) 

6. พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม 

    อบัราฮมัเป็นคนเลีย้งแกะ    พระเจา้ไดต้รสักบัเขาวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัแก่อบัรามวา่ "จงออกจากแผ่นดินของท่าน จาก

ญาติพ่ีนอ้ง จากบา้นของบิดา ไปยงัแผ่นดนิท่ีเราจะชีใ้หท้่าน  เราจะท าใหท้่านเป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน จะท าใหท้่านมี

ช่ือเสียงเลื่องลือ ท่านจะน าพระพรมาใหผู้อ้ื่น    เราจะอวยพรผูท่ี้อวยพรท่าน เราจะสาปแช่งผูท่ี้สาปแช่งท่าน บรรดาเผ่าพนัธุ์

ทัง้สิน้ทั่วแผน่ดินจะไดร้บัพรเพราะท่าน" 

    อบัราฮมัก็ไปตามพระด ารสัของพระเจา้    ขณะนัน้เขามีอายุได ้70 ปี เขาไดพ้าซาราหภ์รรยาไปกบัเขาดว้ย    และโลท

หลานชายก็ไปกบัเขา    สตัวท์ัง้หมดท่ีเป็นของเขาและคนทัง้หมดท่ีท างานใหแ้ก่เขาไปกบัเขาดว้ย    อบัราฮมัไดไ้ปยงัแผ่นดนิท่ี
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พระเจา้ไดใ้หส้ญัญาแก่เขาและลกูหลานของเขา    มนัเป็นแผน่ดินที่ดีและอดุมสมบรูณ ์แผ่นดินแห่งคานาอนั    อบัราฮมัได้

สรา้งท่านบชูาถวายพระเจา้ (ปฐก 12) 

7. พระเจ้าทรงท าพันธสัญญากับอับราฮัม 

 

    คืนหนึ่ง พระเจา้ไดต้รสักบัอบัราฮมัวา่ “อบัราฮมัเอย๋ อย่ากลวัเลย  เราเป็นโลป่้องกนัท่าน  บ าเหน็จรางวลัของท่านจะ

ย่ิงใหญ่มาก” แต ่อบัราฮมัทลูวา่ "ขา้แตอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ พระองคจ์ะประทานสิ่งใดแก่ขา้พเจา้เลา่ ถา้ขา้พเจา้

ยงัคงไมม่ีบตุร    พระองคท์รงพาอบัราฮมัออกไปขา้งนอก แลว้ตรสัวา่ "จงมองดทูอ้งฟ้า นับจ านวนดวงดาวเถิดถา้ท่านนบัได"้ 

พระองคท์รงเสริมวา่ "ลกูหลานของท่านจะมีจ านวนมากมายเช่นนี"้ อบัราฮมัเช่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคท์รงนบัวา่

ความเช่ือนีเ้ป็นความชอบธรรมส าหรบัเขา 

    องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงส าแดงพระองคแ์ก่อบัราฮมัท่ีหมูต่น้โอ๊คของมมัเร ขณะนัน้เป็นเวลาแดดรอ้นจดั อบัราฮมัก าลงันั่งอยู่ท่ี

ประตกูระโจม  เขาเงยหนา้ขึน้มอง ก็เห็นชายสามคนยืนอยู่ใกลต้น ทนัทีท่ีเหน็ อบัราฮมัก็ว่ิงจากประตกูระโจมไปตอ้นรบัและ

กราบลงท่ีพืน้ดนิ  เขาพดูวา่ "เจา้นายของขา้พเจา้ ถา้ท่านโปรดปรานขา้พเจา้ โปรดอย่าผ่านผูร้บัใชข้องท่านไปเลย  ขา้พเจา้จะ

ใหเ้ขาเอาน า้มาลา้งเทา้ใหท้่าน เชิญท่านพกัใตต้น้ไมนี้เ้ถิด  ขอใหข้า้พเจา้ไปน าอาหารมาใหท้า่นสกัเลก็นอ้ย ท่านจะไดส้ดช่ืน 

มีก าลงัเดินทางตอ่ไป ท่านมาถงึบา้นขา้พเจา้แลว้ ขอใหข้า้พเจา้รบัใชท้่านเถิด" เขาทัง้สามจงึตอบวา่ "จงท าตามท่ีท่านพดูนัน้

เถิด" 

    เขาเหลา่นัน้ถามวา่ "นางซาราห ์ภรรยาของท่านอยู่ท่ีไหน" อบัราฮมัตอบวา่ "นางอยู่ในกระโจม"  คนหนึ่งจงึพดูวา่ "ปีหนา้ 

เราจะกลบัมาหาท่านอีกอย่างแน่นอน นางซาราหภ์รรยาของท่านจะมีบตุรชายคนหนึ่ง" นางซาราหฟั์งอยู่ท่ีประตกูระโจม

เบือ้งหลงัอบัราฮมั  นางซาราหไ์ดยิ้นจึงหวัเราะอยู่ในใจคิดวา่ "ฉนัแก่เกินกวา่ท่ีจะมีบตุรแลว้ สามีของฉนัก็แก่แลว้  แตอ่งคพ์ระ

ผูเ้ป็นเจา้ตรสัถามอบัราฮมัวา่ " มีสิ่งใดท่ียากเกินไปส าหรบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หรือ” (ปฐก 8  : 1 – 15) 
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8. ความเช่ือของอับราฮัม 

 

     พระเป็นเจา้ทรงรกัษาพนัธสญัญาของพระองค ์   ซาราหห์ญิงชราไดเ้ป็นมารดา อบัราฮมัชายชราไดเ้ป็นบิดาและเขาได้

ทายาทสืบตระกลู     ซาราหแ์ละอบัราฮมัไดต้ัง้ช่ือบตุรชายตามช่ือท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกใหเ้ขาวา่ “อิสอคั” ซึง่มีความหมายว่า “ขอ

พระเจา้ทรงยิม้”    อิสอคัไดเ้จรญิเติบโตเป็นเดก็หนุ่ม 

    พระเจา้ทรงตอ้งการลองใจอบัราฮมั พระองคไ์ดต้รสักบัเขาวา่ "จงพาอิสอคับตุรของท่าน บตุรคนเดียวท่ีท่านรกัไปยงัดินแดน

โมริยาห ์แลว้ถวายเขาเป็นเครื่องเผาบชูาบนภเูขาท่ีเราจะบอกใหท้่านรู"้    เชา้ ตรูว่นัรุง่ขึน้ อบัราฮมัใสอ่านบนหลงัลา พาผูร้บั

ใชส้องคนและอิสอคับตุรชายไปดว้ย เขาผ่าฟืนส าหรบัใชเ้ผาบชูา แลว้ออกเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีพระเจา้ทรงบอกใหรู้ ้       ใน

วนัท่ีสามอบัราฮมัเงยหนา้แลเห็นท่ีนัน้แตไ่กล    ท่ีนั่นอบัราฮมัไดล้ะคนใชข้องเขาและลาไว ้และบอกกบัคนใชว้า่ "จงอยู่ท่ีน่ีเฝา้

ลาไวด้ว้ย สว่นเรากบัลกูจะไปนมสัการพระเจา้ท่ีโนน่แลว้จะกลบัมา" 

    อิสอคัแบกฟืนขึน้ไปบนภเูขา อบัราฮมัถือมีดและน าถ่านหินท่ีลกุเป็นไฟไปดว้ย อิสอคัไดพ้ดูอบัราฮมัวา่ "พ่อครบั ดซูิท่ีน่ีมไีฟ

และฟืน แตล่กูแกะท่ีจะใชเ้ผาบชูาอยู่ท่ีไหน" อบัราฮมัตอบวา่ "ลกูเอย๋ พระเจา้จะทรงจดัหาลกูแกะส าหรบัเผาบชูาใหเ้อง"    บน

ภเูขาอบัราฮมัก่อแท่นบชูาขึน้ จดัเรียงฟืนไวบ้นนัน้ แลว้มดัอิสอคัน ามาวางไวบ้นกองฟืนบนแท่นบชูา  อบัราฮมัย่ืนมือออกไป 

เงือ้มีดจะฆ่าบตุร  แตท่ตูขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้รอ้งเรียกจากสวรรคว์า่ "อบัราฮมัเอย๋ อบัราฮมั" อบัราฮมัตอบวา่ ”ขา้พเจา้อยู่

น่ี”  ทตูสวรรคก์ลา่ววา่ ”อย่าลงมือฆ่าเดก็หรือท ารา้ยเขาเลย บดันี ้เรารูแ้ลว้วา่ ท่านย าเกรงพระเจา้ และมิไดห้วงบตุรคนเดียว

ของท่านไว ้ไมถ่วายแก่เรา”  อบัราฮมัเงยหนา้ขึน้  แลเห็นแกะตวัผูต้วัหนึ่ง    เขาของมนัติดอยู่ในพุ่มไม ้อบัราฮมัจงึไปจบัมนัมา

ฆ่าเผาถวายบชูาแทนบตุรชายและเขาก็ไดก้ลบัลงมาจากภเูขาพรอ้มกบัอิสอคั (ปฐก 22) 
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9. อิสอัค เอซาว และยาโคบ 

 

        อิสอคัไดร้บัมรดกทัง้หมดจากอบัราฮมัซึง่รวมถงึฝงูสตัวเ์ลีย้ง คนใชแ้ละผูร้บัใชข้องอบัราฮมั    นอกจากนัน้อิสอคัยงัไดร้บั

พระพรของพระเจา้มาเป็นของเขาดว้ย    และโดยท่ีเรเบคาหภ์รรยาของเขาเป็นหมนั    อิสอคัจงึภาวนาของพระเจา้ พระเจา้ได้

ฟังค าภาวนาของเขา    ดงันัน้เรเบคาหจ์งึตัง้ครรภแ์ละคลอดบตุรเป็นชายฝาแฝด    ซึง่มีลกัษณะแตกตา่งกนันบัตัง้แตว่าระแรก

ท่ีคลอดออกมา      คนแรกท่ีออกมามีผิวแดงมีขนปกคลมุอยู่ทัง้ตวั จงึไดช่ื้อวา่เอซาว  หลงัจากนัน้นอ้งชายของเขาก็ออกมา มือ

ของเขาจบัสน้เทา้ของเอซาวไวแ้น่น จึงไดช่ื้อวา่ยาโคบ    เอซาวเติบโตขึน้เป็นนายพรานท่ีช านาญ ใชชี้วิตอยู่ในทอ้งทุ่ง สว่น

ยาโคบเป็นคนสงบเสง่ียมชอบอยู่ในกระโจม  อิสอคัรกัเอซาวมากกวา่ยาโคบ เพราะชอบกินเนือ้สตัวท่ี์เอซาวลา่มาให ้แตเ่รเบ

คาหร์กัยาโคบมากกว่าเอซาว 

         วนัหนึ่ง ขณะท่ียาโคบก าลงัปรุงอาหารอยู่ เอซาวกลบัเขา้มาจากทอ้งทุ่ง เขาก าลงัหิวจดั  จงึพดูกบัยาโคบวา่ "ขอแกงสี

แดงนัน้กินบา้งซิ ฉนัหิวจะตายอยู่แลว้" (เพราะเหตนีุเ้ขาจงึไดช่ื้อวา่เอโดม ท่ีเป็นการเลน่ค าส  าหรบัการท่ีเอซาวไดกิ้นแกงถั่วสี

แดง)  ยาโคบตอบวา่ "จงขายสิทธ์ิบตุรคนแรกใหฉ้นัก่อนซ"ิ  เอซาวตอบวา่ "เอาไปเลย ฉนัหิวจะตายอยู่แลว้ สิทธ์ินัน้จะมี

ประโยชนอ์ะไร"      ยาโคบพดูวา่ "จงสาบานมาก่อนซิ" เอซาวจงึสาบาน แลว้ขายสิทธ์ิบตุรคนแรกของตนแก่ยาโคบยาโคบจงึ

ใหข้นมปังและแกงถั่วแก่เอซาว เอซาวกินดื่ม แลว้ก็ลกุออกไป ไมส่นใจสิทธ์ิบตุรคนแรกของตนเลย 

เม่ืออิสอคัชรามาก และตามืดมวัจนมองไมเ่ห็น วนัหนึ่งเขาพดูกบัเอซาวว่า "ดซูิ พ่อแก่แลว้ ไมรู่ว้า่จะตายเมื่อไร จงเอาอาวธุ

ของลกู คือ แลง่ลกูศรและคนัธนอูอกไปในทอ้งทุ่ง ลา่สตัวม์าใหพ้่อ และท าอาหารอรอ่ย ๆ ใหพ้่อกิน พ่อจะไดอ้วยพรลกูก่อนท่ี

พ่อจะตาย" 

        นางเรเบคาหไ์ดยิ้นสิ่งท่ีอสิอคัพดู นางตอ้งการเก็บพรนัน้ไวใ้หย้าโคบ ดงันัน้ นางจงึพดูกบัยาโคบวา่ “จงไปท่ีฝงูสตัว ์

เลือกลกูแพะอว้นพีมาสองตวั แมจ่ะท าอาหารอรอ่ย ๆ อย่างท่ีพ่อชอบ  ลกูจะไดเ้อาไปใหพ้อ่ แลว้พ่อจะไดอ้วยพรลกูก่อนท่ีพ่อ

จะตาย"    นางเตรียมอาหารอรอ่ยอย่างท่ีอิสอคัชอบ  แลว้นางเรเบคาหก์็เอาเสือ้ตวัดีท่ีสดุของเอซาวบตุรคนโต เป็นเสือ้ท่ีนาง
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เก็บไวใ้นบา้นมาใหย้าโคบบตุรคนเลก็สวม  เอาหนงัแพะมาคลมุแขนและคอสว่นท่ีเกลีย้งของเขา  แลว้สง่เขาไปพบอิสอคั 

อิสอคัไดยิ้นเสียงฝีเทา้เขาถามวา่ “เจา้เป็นใคร?”    ยาโคบตอบไปวา่ “ลกูคือเอซาว บตุรคนโตของพ่อ ลกูท าตามท่ีพ่อสั่งลกู

แลว้ เชิญลกุขึน้นั่งกินเนือ้ท่ีลกูลา่มาไดเ้ถิด เพ่ือพ่อจะไดอ้วยพรลกู"    อิสอคัย่ืนแขนของเขาออกไปจบัแขนของลกูชาย เขาจบั

ถกูหนงัแพะท่ีหุม้หลอกไว ้อิสอคัจงึไดอ้วยพรใหย้าโคบวา่  

       “ดซูิ กลิ่นลกูชายของขา้ เป็นเหมือนกลิ่นทุ่งนาซึง่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอวยพร    ขอพระเจา้ประทานน า้คา้งจากฟ้าและ

ความอดุมสมบรูณข์องแผ่นดินทัง้ขา้วสาลีและเหลา้องุ่นใหมแ่ก่ลกูอย่างมาก” 

“ขอใหช้นชาติทัง้หลายรบัใชล้กู  ขอใหป้ระชาชาติทัง้หลายกราบไหวล้กู  ขอใหล้กูเป็นนายเหนือพ่ีนอ้ง ขอใหบ้ตุรของมารดา

ของลกู กราบไหวล้กู  ผูใ้ดสาปแช่งลกูใหผู้น้ัน้ถกูสาปแช่งดว้ย  ผูใ้ดอวยพรลกูใหผู้น้ัน้ไดร้บัพรดว้ย” 

หลงัจากนัน้ไมน่าน เอซาวก็กลบัมาจากการลา่สตัว ์เขาไดน้ าเนือ้ย่างมาใหแ้ก่บิดาและขอใหบิ้ดาของเขาอวยพรใหแ้ก่เขา 

อิสอคัจงึรูว้า่ยาโคบบตุรชายของเขาไดห้ลอกเขา แตเ่ขาไมส่ามารถจะเอาพรท่ีใหย้าโคบกลบัคืนมาได ้   เอซาวรูส้กึโกรธและ

พดูกบัตนเองวา่ เมื่ออิสอคับิดาของเราตาย เราจะฆ่ายาโคบเสีย    เรเบคาหไ์ดยิ้นเรื่องนี ้จงึไดบ้อกแก่ยาโคบวา่ จงหนีไปอยู่

กบัลาบนัลงุของเจา้ท่ีเมืองฮาราน จงคอยอยู่ท่ีนั่นจนกวา่เอเซาวจะลืมเรื่องความโกรธของเขาดงันัน้ ยาโคบจงึไปอยู่กบัลาบนั 

เขาท างานเป็นคนเลีย้งแกะใหก้บัลาบนั แตเ่ขาก็มีฝงูแกะของเขาเองดว้ย   ตอ่มายาโคบก็ไดแ้ตง่านและมีบตุรหลายคน 

         หลงัจากนัน้อีก 20 ปี ยาโคบก็กลบัไปท่ีเมืองคานาอนัพรอ้มกบัทกุคนในครอบครวัของเขา    ระหวา่งทางเขาไดพ้กัคา้งคืน

ใกลก้บัแมน่ า้ยบับอก เขาไดส้ง่สมัภาระของเขาทัง้หมดไปยงัอีกฟากหนึ่งของแมน่ า้และอยู่ตามล าพงั    คืนนัน้มีบรุุษผูห้นึ่งมา

ปล า้อยู่กบัเขาจนรุง่สาง หลงัจากเลิกตอ่สูแ้ลว้ชายผูน้ัน้ก็ใหพ้รแก่ยาโคบและพดูกบัเขาวา่ "ท่านจะไมช่ื่อยาโคบอีก แต่ช่ือ

อิสราเอล เพราะท่านไดต้อ่สูก้บัพระเจา้และกบัมนษุย ์แลว้ทา่นก็ชนะ" 

    ยาโคบท าไมตรีกบัเอซาวพ่ีชายของเขา เขาอาศยัอยู่ในเมืองคานาอนัและมีบตุรชาย 12 คน คือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยดูาห ์

อิสสาคาร ์เศบลูนุ  โยเซฟ เบนยามิน  ดาน นฟัทาล ีกาดและอาเชอร ์   คนทัง้หมดนีเ้ป็นบรรพบรุุษของชาวอิสราเอล (ปฐก 25-

35) 

10. โยเซฟไปยังอียปิต ์

       ยาโคบรกัโยเซฟมากกวา่บตุรชายคนอื่นๆ ของเขา    เขาใหเ้สือ้นอกอย่างดีแก่โยเซฟจงึท าใหค้นอื่นๆ อิจฉา        วนัหนึ่ง

ยาโคบสง่โยเซฟไปหาพ่ีชายของเขาในทุ่งหญา้    พวกพ่ีๆ จงึชว่ยกนัจบัโยเซฟและจบัเขาโยนลงในบ่อวา่งเปลา่บ่อหนึ่ง    ครัง้

แรกเขาตอ้งการจะฆ่าโยเซฟแตต่อ่มาเขาเหลา่นัน้ไดข้ายโยเซฟใหก้บัพ่อคา้ชาวอิชมาแอลเป็นเงินหนกัย่ีสิบบาท    พวกพ่ีชาย

ของเขาเอาเสือ้ยาวของเขา จุ่มเลือดแพะ  สง่เสือ้นัน้ไปใหบิ้ดาดพูรอ้มกบับอกวา่ "เราพบเสือ้นี ้คณุพ่อจงดเูถิดว่าเป็นเสือ้ของ

ลกูคณุพ่อหรือไม"่  ยาโคบจ าไดพ้ดูวา่ "ใช่แลว้ เป็นเสือ้ของลกูฉนั สตัวร์า้ยคงกดักินเขาแลว้    โยเซฟคงถกูมนัฉีกเนือ้ละเอียด

แลว้"  ยาโคบฉีกเสือ้ผา้ของตน เอาผา้กระสอบมาคาดเอว แสดงความเสียใจ เขาไวท้กุขใ์หบ้ตุรชายอยู่หลายวนั 
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       โยเซฟไปประเทศอยิีปตก์บัพ่อคา้    และท่ีนั่นเขาไดถ้กูขายตอ่ไปใหโ้ปทิฟารท่ี์ปรกึษาของพระเจา้ฟาโรหแ์ละ

ผูบ้งัคบับญัชาทหารรกัษาพระองค ์   โยเซฟท างานใหโ้ปทิฟาร ์และทกุสิ่งท่ีเขาท าก็เป็นไปดว้ยดีเพราะวา่พระเจา้อยู่กบัเขา 

โปทิฟารจ์งึใหโ้ยเซฟเป็นผูร้บัใชส้ว่นตวั แตง่ตัง้ใหเ้ขาดแูลบา้น และทรพัยส์มบตัทิัง้ปวง    ภรรยาของโปทิฟารพ์ยายามชกัชวน

ใหม้ีความสมัพนัธก์บัเธอแตโ่ยเซฟปฏิเสธ   นางจงึแกลง้ใสร่า้ยโยเซฟกบัสามีของนาง     โปทิฟารจ์งึจบัโยเซฟขงัคกุ     

       ในขณะนัน้พนกังานถวายน า้จณัฑแ์ละพนกังานเครื่องเสวยของกษัตริยอ์ียิปตก์็ถกูขงัคกุอยู่ดว้ย     เขาทัง้สองตา่งก็ฝัน

และไดเ้ลา่ความฝันใหโ้ยเซฟฟัง    โยเซฟก็ไดอ้ธิบายใหเ้ขาทัง้สองไดท้ราบวา่ความฝันของเขาหมายความอย่างไรพนกังาน

ถวายน า้จณัฑจ์ะไดร้บัการปลอ่ยตวัและกลบัไปท างานในหนา้ท่ีเดิม    สว่นพนกังานเครื่องเสวยจะถกูลงโทษประหาร

ชีวิต    และทกุอยา่งก็เป็นจริงอย่างท่ีโยเซฟบอก (ปฐก 37 : 39-40) 

11. ยาโคบและบุตรชายของเขาไปยังประเทศอียปิต ์

       สองปีตอ่มา พระเจา้ฟาโรหท์รงพระสบิุน    ทรงเรียกโหรและปราชญข์องประเทศอียิปตม์าเฝา้ พระองคท์รงเลา่พระสบิุน 

แตไ่มม่ีใครท านายได ้และเผอิญพนกังานถวายน า้จณัฑน์กึถงึโยเซฟได ้เขาจงึกราบทลูพระเจา้ฟาโรหว์า่    มีชายหนุ่มชาวฮีบรู

คนหนึ่งอยู่ในคกุ เขาสามารถท านายฝันของขา้พระองคแ์ละพนกังานเครื่องเสวยได ้เหตกุารณเ์ป็นไปตามท่ีเขาท านายทกุ

ประการ    พระเจา้ฟาโรหจ์งึรบัสั่งใหเ้รียกโยเซฟเขา้เฝา้ พระองคไ์ดอ้ธิบายความฝันของพระองคท่ี์ไดฝั้นเห็นแมโ่คลกัษณะดี

อว้นพีเจ็ดตวัขึน้จากแมน่ า้ไนล ์มากินหญา้ท่ีพงออ้ ทนัใดนัน้ แมโ่คอีกเจ็ดตวัน่าเกลียดและผอมโซท่ีสดุเท่าท่ีเคยเห็นมาใน

ประเทศอียิปต ์ขึน้จากแมน่ า้ตามมา    และความฝันของพระองคท่ี์ทรงเห็นรวงขา้วสมบรูณม์ีเมลด็เตม็เจ็ดรวงงอกขึน้จากตน้

เดียวกนั  แลว้มีรวงขา้วอีกเจ็ดรวงเห่ียว เมลด็ลีบและถกูลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมงอกตามมาโยเซฟไดอ้ธิบายพระเจา้

ฟาโรหว์า่    ความฝันในตอนกลางคืนท่ีพระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหพ้ระองคฝั์นเหน็นัน้วา่           จะมีเจ็ดปีท่ีอดุมสมบรูณท์ั่ว

แผ่นดินอียิปต ์หลงัจากนัน้จะเกิดกนัดารอาหารเป็นเวลาเจ็ดปี จนทกุคนลืมความอดุมสมบูรณใ์นแผน่ดินอียิปต ์ความกนัดาร

อาหารครัง้นีจ้ะลา้งผลาญแผน่ดิน    ”ขอใหพ้ระเจา้ฟาโรหท์รงหาผูท่ี้ฉลาดและมีปรีชา แตง่ตัง้ใหเ้ขามีอ านาจในแผ่นดินอียิปต ์

ขอใหพ้ระเจา้ฟาโรหท์รงแตง่ตัง้ขา้ราชการขึน้ทั่วแผ่นดิน ใหเ้ก็บหนึ่งในหา้ของพืชผลในแผน่ดินตลอดเจ็ดปีท่ีอดุมสมบรูณ ์ เขา
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จะรวบรวมเสบียงอาหารทัง้หมดท่ีเก็บไดใ้นปีท่ีอดุมสมบรูณนี์ต้ามพระบญัชาของพระเจา้ฟาโรห ์สะสมขา้วและเก็บรกัษาไว้

ใหด้ีในเมือง  เสบียงอาหารนีจ้ะส ารองไวส้  าหรบัแผ่นดิน ระหวา่งเจ็ดปีท่ีกนัดารอาหารในแผน่ดินอียิปต ์และดังนีค้วามกนัดาร

อาหารก็จะไมท่ าลายแผ่นดิน” 

        พระเจา้ฟาโรหต์รสักบัโยเซฟวา่ “เราตัง้ท่านเป็นผูส้  าเรจ็ราชการทั่วแผ่นดินอียิปต”์    โยเซฟสะสมเสบียงอาหารไว้

ตลอดเวลาเจ็ดปีท่ีมีความอดุมสมบรูณใ์นแผ่นดินอียิปต ์   เม่ือเกิดความกนัดารไปทั่วแผ่นดนิ โยเซฟก็เปิดยุง้ฉางทัง้หมดออก

ขายขา้วใหช้าวอียิปต ์ขณะท่ีความกนัดารทวีความรุนแรงขึน้ในอียิปต  ์ ผูค้นจากทกุประเทศตา่งมายงัอียิปตเ์พ่ือขอซือ้ขา้วจาก

โยเซฟ  เพราะความกนัดารอาหารทวีความรุนแรงไปทั่วทกุแผ่นดิน 

       ยาโคบและลกูๆ ของเขาไมม่ีอะไรเหลือท่ีจะกินไดอ้ีก    ดงันัน้ ยาโคบจงึสง่บตุรชายของตนไปท่ีอียิปต ์       โยเซฟเห็นพ่ีชาย

ของเขาก็จ าพวกเขาไดท้นัทีแตพ่ี่ชายจ าโยเซฟไมไ่ด ้   โยเซฟจงึจบัพ่ีชายมาทดสอบ    โยเซฟตอ้งการจะรูว้า่เขาจะยืนหยดัตอ่สู้

ใหแ้ก่กนัหรือไม?่    โยเซฟจงึสั่งใหค้นของเขาน าถว้ยเงินใสล่งไปในกระสอบของเบนยามิน    และขณะท่ีพ่ีชายของเขาเดินทาง

กลบับา้นโยเซฟสง่คนของเขาติดตามไป บอกใหพ้วกเขาหยดุและกลา่วหาพวกเขาวา่ “ท าไมท่านทัง้หลายจงึท าชั่วตอบแทน

ความดีเลา่  ถว้ยนีเ้ป็นถว้ยท่ีเจา้นายของขา้พเจา้ใชด้ื่ม และใชท้ านายเหตกุารณใ์นอนาคตมิใช่หรือ สิ่งท่ีท่านท านัน้เป็น

ความผิดอย่างมาก?”    พ่ีๆ ของโยเซฟตา่งก็ป้องกนัตนเองว่า “เราไมไ่ดข้โมยอะไรมา” แตเ่ม่ือกระสอบของเบนยามินถกูคน้ก็

ไดพ้บถว้ยเงินในกระสอบ 

        พ่ีๆ เดินทางกลบัมาหาโยเซฟ    โยเซฟพดูวา่ “คนที่พบถว้ยอยู่ในกระสอบของเขาเท่านัน้จะเป็นทาสของเรา สว่นท่าน

ทัง้หลาย จงกลบัไปหาบิดาของท่านอย่างปลอดภยั"    ยดูาหพ์ดูกบัเขาวา่ “บิดาของเรารกับตุรชายคนเลก็มาก เขาจะตาย

อย่างเศรา้โศกหากมีอะไรเกิดขึน้กบันอ้ง ขออนญุาตใหเ้ราอยู่แทนเบนยามินเถิด” โยเซฟไมส่ามารถปิดบงัตวัเองไดอ้ีกและได้

พดูกบัพ่ีๆ ของเขาวา่ "ฉนัคือโยเซฟ นอ้งชายของพ่ีท่ีพ่ีขายมาอียิปต ์   พ่ีพยายามท าสิ่งท่ีไมด่แีตพ่ระเจา้ไดต้อบแทนดว้ยการ

ท าใหเ้หตกุารณน์ัน้เป็นไปในทางท่ีดี    พระเจา้ทรงสง่ฉนัลว่งหนา้มาก่อน เพ่ือช่วยชีวิตของพ่ี ๆจงรีบกลบัไปหาบิดาของพวก

เราเถิด และน าท่านมาท่ีอียิปตเ์พ่ือท่านจะไดไ้มต่อ้งทกุขท์รมานอีกตอ่ไป”    ยาโคบดีใจเป็นอย่างย่ิงเม่ือทราบวา่โยเซฟยงัมี

ชีวิตอยู่     เขา, บตุรชายของเขาและครอบครวัไดเ้ดินทางไปอียิปต ์   ท่ีนั่นพวกเขาไดอ้ยู่แผ่นดินของเมืองโกเชนโดยยดึอาชีพ

การเลีย้งสตัว ์   โยเซฟไดด้แูลพ่ีๆ ของเขาจนความอดอยากแหง้แลง้ไดผ้่านพน้ไป (ปฐก 42-47) 

12. พระเป็นเจ้าช่วยชีวิตโมเสส 

    โยเซฟและพ่ีๆ ของเขาไดส้ิน้ชีวิตลง ลกูหลานของพวกเขาชาวอิสราเอลไดเ้จริญเติบโตอาศยัอยู่ในอียิปต ์ท่ีนั่นไดก้ลายเป็น

ประเทศท่ีย่ิงใหญ่    วนัเวลาผ่านไปหลายปี กษัตริยอ์งคใ์หมข่ึน้ครองราชยใ์นอียิปต ์พระองคม์ิไดท้รงรูจ้กัโยเซฟ ทรงประกาศ

แก่ประชาชนวา่ "ดซูิ ชาวอสิราเอลมีจ านวนมากและมีก าลงัมากกวา่เราดงันัน้ ขา้จะตอ้งหยดุมนั สิ่งแรกท่ีกษัตริยฟ์าโรหท์ าก็

คือ เกณฑใ์หช้าวอิสราเอลท างานตรากตร าและสรา้งเมืองปิธมและราเมเสสใหพ้ระเจา้ฟาโรห ์เพ่ือเป็นคลงัเก็บเสบียงอาหาร 

ตอ่มา พระองคไ์ดป้ระกาศใหฆ้า่บตุรชายแรกเกิดของชาวอิสราเอลดว้ยการถ่วงน า้ในแมน่ า้ไนล ์และเมื่อเขาไมม่ีบตุรชายท่ีจะ

เจริญเติบโตขึน้มาทดแทน พระองคก์็คิดวา่ชนชาติอิสราเอลก็จะเสื่อมสลายหมดไป 
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    ไดม้ีมารดาคนหนึ่งตอ้งการจะช่วยชีวิตบตุรชายนอ้ยๆ ของเธอ ตอนแรกเธอจงึซอ่นบตุรนัน้ไวส้ามเดือน    เม่ือซอ่นไวน้าน

กวา่นัน้ไมไ่ดแ้ลว้        นางจงึน าตะกรา้สานดว้ยตน้กกมาแลว้ยาดว้ยยางมะตอยและชนั วางเดก็ไวใ้นตะกรา้นัน้แลว้น าไปวาง

ไวใ้นพงออ้ริมฝ่ังแมน่ า้        พ่ีสาวของเดก็ช่ือมีเรียมยืนคอยเฝ้าอยู่ห่าง ๆ เพ่ือดวู่าจะเกิดอะไรขึน้กบัเดก็ 

    พระราชธิดาของพระเจา้ฟาโรหเ์สดจ็มาสรงท่ีแมน่ า้ ขณะท่ีบรรดานางก านลัเดินไปตามริมแมน่ า้ พระราชธิดาทอดพระเนตร

เห็นตะกรา้อยู่ในพงออ้ จงึรบัสั่งใหน้างก านลัไปน ามา  เม่ือทรงเปิดตะกรา้ก็ทอดพระเนตรเหน็ทารกก าลงัรอ้งไหอ้ยู่ กท็รง

สงสาร    พ่ีสาวของเดก็นัน้ก็ทลูถามวา่ “จะใหด้ิฉนัไปเรียกแมน่มชาวฮีบรูมาเลีย้งเดก็นีใ้หพ้ระองคไ์หมคะ” พระราชธิดาของ

พระเจา้ฟาโรหร์บัสั่งวา่ “ไปเรียกมาซิ” เดก็หญิงนัน้ก็ไปเรียกมารดาของทารกมา พระราชธิดาของพระเจา้ฟาโรหจ์งึตรสักบั

นางวา่ “จงน าเดก็คนนีไ้ปเลีย้งใหฉ้นัเถิด ฉนัจะใหค้า่จา้ง” หญิงนัน้ก็น าทารกไปเลีย้งไว ้   เมื่อเดก็เติบโตพอสมควรแลว้นางก็

น าไปถวายพระราชธิดาของพระเจา้ฟาโรห ์พระราชธิดาทรงรบัเขาเป็นบตุร และทรงตัง้ช่ือวา่ โมเสส 

    เม่ือโมเสสเติบโตมีอายมุากขึน้ก็พ านกัอยู่ในพระราชวงั    เขาถกูเลีย้งดใูหเ้ติบใหญ่ขึน้เย่ียงชาวอียิปต ์แตเ่ขาไมเ่คยลืมวา่เขา

ยงัเป็นชาวฮีบรูผูซ้ึง่ถกูบงัคบัใหท้ างานหนักเย่ียงทาส    ครัง้หนึ่งเมื่อเขาเห็นชาวอียิปตค์นหนึ่งก าลงัทบุตีชาวฮีบรู เพ่ือนรว่ม

ชาติของเขา โมเสสเกิดความเดือดดาลคนอียิปตค์นนัน้มาก เขาจงึฆ่าชาวอียิปตค์นนัน้        ดงันัน้ เขาจงึตอ้งหนีไปอยู่ท่ีเมือง

มีเดียน และท างานเป็นคนเลีย้งสตัวใ์นบา้นชองบโุรหิตช่ือเยโธร (อพย 1-2) 
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13. พระเป็นเจ้าส่งโมเสสไป 

 

        โมเสสเลีย้งฝงูแพะแกะของเยโธร ผูเ้ป็นพ่อตาและสมณะแห่งมีเดียน วนัหนึ่งเขาตอ้นฝงูแพะแกะขา้มทะเลทรายไปถงึ

โฮเรบ ภเูขาของพระเจา้    ท่ีนั่นเขาไดพ้บกบัพุ่มไมท่ี้เตม็ไปดว้ยหนามท่ีก าลงัลกุเป็นไฟแตพุ่ม่ไมน้ัน้กลบัไม่ไหมไ้ฟ    ดว้ยความ

อยากรูอ้ยากเห็นโมเสสเดินเขา้ไปใกล ้แลว้เขาก็ไดยิ้นเสียงหนึง่ดงัขึน้มาวา่ “โมเสส โมเสส เราเป็นพระเจา้ของบรรพบรุุษของ

ท่าน เป็นพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอิสอคั และพระเจา้ของยาโคบ” โมเสสยกมือขึน้ปิดหนา้ ไมก่ลา้มองดพูระเจา้    แต่

พระเจา้ก็ตรสักบัเขาวา่ “เราสงัเกตเห็นความทกุขย์ากของประชากรของเราในอียิปต ์เราไดยิ้นเสียงรอ้งเพราะความทารุณของ

นายงาน เรารูด้ีถงึความทกุขท์รมานของเขา  เราลงมาช่วยเขาใหพ้น้มือชาวอียิปต ์และน าเขาออกจากประเทศนัน้ ไปสู่

แผ่นดินที่อดุมสมบรูณแ์ละกวา้งใหญ่ ไปยงัแผ่นดินท่ีมีน า้นมและน า้ผึง้ไหลบริบรูณ ์ไปยงัท่ีอาศยัของชาวคานาอนั ชาวฮิต

ไทต ์ชาวอาโมไรต ์ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต ์และชาวเยบสุ  เราไดยิ้นเสียงรอ้งคร  ่าครวญของชาวอิสราเอล และเห็นเขาถกูชาว

อียิปตข์่มเหงอย่างทารุณ  บดันี ้เราจะสง่ท่านไปเฝา้พระเจา้ฟาโรห ์เพ่ือน าชาวอิสราเอลประชากรของเรา ออกจากอียิปต”์ 

      โมเสสทลูพระเจา้วา่ “ขา้พเจา้เป็นผูใ้ดเลา่ท่ีจะไปเฝา้พระเจา้ฟาโรห ์และน าชาวอิสราเอลออกจากอียิปต”์  พระองคต์รสัวา่ 

“เราจะอยู่กบัท่าน” แตโ่มเสสกม็ีขอ้โตแ้ยง้กบัพระเจา้อีกว่า “เม่ือขา้พเจา้ไปหาชาวอิสราเอลแลว้บอกเขาวา่ พระเจา้ของบรรพ

บรุุษของท่านทรงสง่ขา้พเจา้มาหาท่าน” ถา้เขาถามขา้พเจา้วา่ “พระองคท์รงพระนามวา่อะไรเลา่” ขา้พเจา้จะตอบเขา

อย่างไร  พระเจา้ตรสักบัโมเสสวา่ ”เราคือเราเป็น”    แตโ่มเสสยงัไมต่อ้งการจะเช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้ เขาจงึตอบพระเจา้วา่ 

“โปรดเถิดพระเจา้ขา้ โปรดอภยัใหข้า้พเจา้เถิด ขา้พเจา้พดูไมค่ลอ่งทัง้ในอดีตและตัง้แตพ่ระองคเ์ริ่มตรสักบัขา้พเจา้ผูร้บัใช้

ของพระองคแ์ลว้ ขา้พเจา้ก็ยงัพดูไมค่ลอ่ง ทัง้พดูชา้และตะกกุตะกกั” แตพ่ระเจา้ก็ตอบเขาวา่ “จงไปเถิด เราจะช่วยท่านพดู 

เราจะสอนท่านวา่ จะตอ้งพดูอะไรบา้ง” แตโ่มเสสทลูแยง้วา่ "ขอทรงอภยัขา้พเจา้ดว้ยเถิด พระเจา้ขา้ โปรดสง่ผูอ้ื่นไปเถิด"แต่

พระเจา้ก็ไดท้รงเลือกโมเสส 

         โมเสสไดก้ลบัไปยงัอียิปตก์บัครอบครวัของเขา พ่ีชายของเขาอาโรนไดม้าพบเขาและก็ไดพ้ดูคยุกนัถงึเรื่องบรรพบรุุษของ
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ครอบครวัอิสราเอล โมเสสไดบ้อกเขาถงึเรื่องท่ีพระเจา้ของอบัราฮมั อิศอคั และยาโคบไดส้ั่งใหเ้ขาท า โมเสสและอาโรนไป

เรียกผูอ้าวโุสชาวอิสราเอลทกุคนมาประชมุกนั  อาโรนเลา่ถอ้ยค าทกุประการท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัแก่โมเสสใหบ้รรดาผู้

อาวโุสฟัง และท าเครื่องหมายอศัจรรยท์ัง้หมดตอ่หนา้ประชาชน    ประชาชนจงึเช่ือเพราะรูว้า่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสดจ็มาเย่ียม

ชาวอิสราเอลและทอดพระเนตรเห็นความทกุขย์ากของเขา เขาทัง้หลายจงึกม้ลงกราบนมสัการพระองค ์(อพย 3) 

14. จงปล่อยประชาชนของเราเป็นอิสระ 

        ตอ่มา โมเสสและอาโรนไปเฝา้พระเจา้ฟาโรหท์ลูวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของอิสราเอลตรสัดงันี ้จงปลอ่ยประชากรของเรา

ไปจดังานเลีย้งฉลองเป็นเกียรติแก่เราในถ่ินทรุกนัดาร”  พระเจา้ฟาโรหต์รสัวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นใครเลา่ เราจงึตอ้งเช่ือ

ฟังและปลอ่ยชาวอิสราเอลไป    เราไมรู่จ้กัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และจะไมป่ลอ่ยอิสราเอล เราจะใหพ้วกเขาท างานหนกักวา่เดิม

เพ่ือเขาจะไดท้ างานแทนท่ีจะไปคอยฟังค าหลอกลวง” 

        ชาวอิสราเอลคร  ่าครวญถงึภาระอนัหนกัท่ีเขาตอ้งแบกรบัในครัง้นัน้ โมเสสไดก้ลบัไปหาพระเจา้และพระองคไ์ดส้ญัญา

กบัเขาวา่ “เราคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  เรา ไดส้  าแดงตนแก่อบัราฮมั อิสอคัและยาโคบวา่ เราคือพระผูท้รงสรรพานภุาพ ”เอล ชดั

ดาย (พระผูท้รงสรรพานภุาพ)” แตเ่ราไมไ่ดใ้หเ้ขารูจ้กัวา่นามของเราคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราจะน าเจา้ออกจากอียิปต ์เราจะ

รบัเจา้เป็นประชากรของเรา เจา้จงจ าไวเ้สมอวา่เราเป็นพระเจา้ของเจา้ เราจะน าพวกเจา้เขา้ไปในแผ่นดินซึง่เราไดส้ญัญาไว้

วา่เราจะใหแ้ก่อบัราฮมั แก่อิสอคัและแก่ยาโคบ เรายกแผ่นดินนัน้ใหแ้ก่เจา้ ในฐานะท่ีเป็นผูส้ืบทอด” 

        พระเจา้ท าใหพ้ระเจา้ฟาโรหไ์ดรู้ถ้งึอ  านาจของพระองค ์โดยใหเ้กิดภยัพิบตัิ 9 ประการ คอื น า้กลายเป็นเลือด ฝงูกบ ฝงูยงุ 

ฝงูเหลือบ ฝงูสตัวข์องชาวอียิปตล์ม้ตาย ฝีรา้ย ลกูเห็บ ฝงูตั๊กแตน ความมืดสามวนั        พระเจา้ฟาโรหท์ราบดีถงึสาเหตขุอง

ความวิบตัิครัง้นี ้       เป็นเวลาสองถงึสามครัง้พระองคแ์กลง้ท าเป็นวา่พระองคจ์ะปลอ่ยใหช้าวอิสราเอลเป็นอิสระจากการเป็น

ทาส แตเ่ม่ือโรคระบาดสงบลงพระองคก์็ผิดค าสญัญาอีก (อพย 5-11) 

15. ปัสกาคร้ังแรก 

    พระเจา้ตรสักบัโมเสสและอาโรนวา่ “เดือนนี ้จะเป็นเดือนแรกส าหรบัท่านทัง้หลาย เป็นเดือนเริ่มตน้ปี  ท่านทัง้สองจงบอก

ชมุชนชาวอิสราเอลทัง้หมดวา่ วนัท่ีสิบเดือนนี ้แตล่ะคนตอ้งเลือกลกูแกะหรือลกูแพะตวัหนึง่ส  าหรบัครอบครวัของตน หนึ่งตวั

ตอ่หนึ่งครอบครวั    แลว้ใหช้มุชนของชาวอิสราเอลทัง้หมดฆ่าลกูแกะนัน้ในตอนเย็น  เอาเลือดทากรอบดา้นขา้งและดา้นบน

ของประตบูา้นท่ีจะกินลกูแกะนัน้  คนืนัน้ จงย่างเนือ้สตัวน์ัน้แลว้กินกบัขนมปังไรเ้ชือ้และผกัรสขม  อย่ากินเนือ้ดิบหรือเนือ้ตม้ 

แตจ่งย่างไฟทัง้หวั ขาและเครื่องใน  อย่าใหม้ีสว่นใดเหลืออยู่จนกระทั่งเชา้ ถา้ยงัมีสว่นใดเหลอื ก็ใหเ้ผาเสีย  ท่านทัง้หลายจง

กิน โดยพรอ้มท่ีจะเดินทาง คือคาดสะเอว สวมรองเทา้ และถือไมเ้ทา้ ท่านจงกินอย่างเรง่รีบ น่ีเป็นปัสกาขององคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้  ในคืนนัน้ เราจะผ่านทั่วแผน่ดินอียิปต ์และประหารบตุรคนแรกทัง้หมดในแผ่นดนิอียิปต ์ทัง้ของคนและสตัว ์   เม่ือเราเห็น

เลือด เราจะผ่านเลยไป ท่านจะพน้จากภยัพิบตัิท่ีท าลาย ขณะที่เราลงโทษแผ่นดินอียิปต  ์ วนันีจ้ะเป็นวนัท่ีท่านทัง้หลายตอ้ง

จดจ าไว ้ท่านตอ้งถือเป็นวนัฉลองถวายพระเกียรติแดอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่านตอ้งฉลองเช่นนีเ้ป็นกฎถาวรชั่วลกูชั่วหลาน” 
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    ทกุสิ่งไดเ้ป็นไปตามท่ีพระเจา้รบัสั่ง ครัน้ ถงึเวลาเท่ียงคืน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประหารบตุรชายคนแรกทัง้หมดในแผ่นดนิ

อียิปต ์ตัง้แตโ่อรสองคแ์รกของพระเจา้ฟาโรห ์ผูป้ระทบับนพระบลัลงัก ์ไปจนถงึบตุรชายคนแรกของนกัโทษในคกุใตด้ินและ

ลกูตวัแรกของสตัวท์ัง้ปวง        คืนนัน้ชาวอียิปตท์ัง้หมดร ่าไหก้บัการจากไปของบตุรชายของเขา    ในคืนนัน้เอง พระเจา้ฟาโรห์

ทรงเรียกโมเสสและอาโรนเขา้เฝา้ ตรสัวา่ "ท่านทัง้สองและชาวอิสราเอล จงรีบออกไปจากประชาชนของเรา จงไปนมสัการ

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตามท่ีท่านขอเถิด จงตอ้นฝงูแพะแกะและฝงูโคไปดว้ยตามท่ีท่านไดข้อไว ้จงไปเถิดและจงขอพรใหเ้ราดว้ย” 

ชาวอิสราเอลไดร้วมตวักนัและเดินทางออกจากอียิปต ์    

    ประชาชนอสิราเอลไมเ่คยลืมคืนแรกของการเป็นอิสระ (First Passover Night) มารดาและบิดาไมเ่คยลืมวา่พรเจา้ไดช้่วยชีวิต

บตุรชายหวัปีของตนไวอ้ย่างไร    และเขาจะน าบตุรชายคนแรกท่ีเกิดมาหาพระเจา้และถวายบตุรนัน้แก่พระองค ์   ทกุปีพวก

เขาจะฉลองปัสกา ฉลองการอพยพ และเขาไดบ้อกแก่ลกูหลานของเขาว่าดว้ยพระหตัถอ์นัทรงอ านาจของพระเจา้ไดป้ลอ่ยให้

พวกเขาไดเ้ป็นอิสระจากการเป็นทาสของชาวอียิปต ์(อพย 12-13) 

16. พระเจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค ์

    ตอ่มาพระเจา้ฟาโรหเ์กิดเปลี่ยนพระทยัไมย่อมปลอ่ยใหช้าวอิสราเอลไป พระองคท์รงสั่งใหร้วบรวมทหารและรถศกึยอออก

ติดตามชาวอิสราเอลไป ชาวอิสราเอลไดต้ัง้คา่ยพกัอยู่ขา้งทะเลใกลปี้หะโรท เบือ้งหนา้บาอลัเซโฟน        เม่ือพระเจา้ฟาโรห์

ทรงเขา้มาใกล ้ชาวอิสราเอลเงยหนา้ขึน้ด ูแลเหน็ชาวอียิปตไ์ลต่ามมา ก็มีความกลวัย่ิงนกั เพราะวา่เขาถกูลอ้ม ดา้นหนา้เป็น

ทะเล ดา้นหลงัของเขาเป็นกองทพัอนัย่ิงใหญ่ของศตัรู เขาไดบ้่นกบัโมเสสวา่ เหตใุดท่านจงึน าเรามาสูค่วามหายนะครัง้นี ?้ 

พวกเราทัง้หมดจะถกูฆ่าท่ีน่ี แตโ่มเสสกลา่วกบัเขาว่า อย่างกลวั วนันีท้่านจะเป็นประจกัษพ์ยานใหเ้ห็นถงึอ านาจของพระเจา้

ท่ีจะคุม้ครองท่าน 
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    โมเสสย่ืนมือไปเหนือทะเล องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบนัดาลใหล้มตะวนัออกพดัแรงตลอดคืน ท าใหน้ า้ทะเลไหลกลบัไป และ

ท าใหท้ะเลกลบัเป็นพืน้ดินแหง้ น า้แยกจากกนั  ชาวอิสราเอลก็เดินบนพืน้ดินแหง้กลางทะเล โดยมีน า้อยู่ดา้นขวาและ

ดา้นซา้ย เป็นเหมือนก าแพง  ชาวอียิปตไ์ลต่ามชาวอิสราเอลลงไปในทะเล พรอ้มกบัมา้ทัง้หมดของพระเจา้ฟาโรห ์รถศกึและผู้

ขบัข่ี    แตท่างเดินที่ชาวอิสราเอลเดินผ่านไปไดด้ว้ยความเช่ือและไวว้างใจในพระเจา้ไดก้ลายเป็นทางมรณะของคน

อียิปต ์   น า้ไหลกลบัท่วมรถศกึ ผูข้บัข่ี กบักองทพัทัง้หมดของพระเจา้ฟาโรหท่ี์ไลต่ามชาวอิสราเอลลงไปในทะเล ไมม่ีผูใ้ดรอด

ชีวิตเลย    ชาวอิสราเอลไดม้ีประสบการณว์า่พระเจา้ไดช้่วยชีวิตเขาอย่างไร มีเรียมประกาศกหญิงพ่ีสาวของอาโรนตีกลอง

ร  ามะนา บรรดาสตรีก็ตีกลองร  ามะนาเดินตามพรอ้มกบัเริงระบ า    มีเรียมก่อบทเพลงใหเ้ขารอ้งรบัวา่"จงรอ้งเพลงถวายองค์

พระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพระองคท์รงชยัชนะอย่างย่ิงใหญ่พระองคท์รงโยนมา้และผูข้บัข่ีลงทะเล” (อพย 14-15) 

17. พระเจ้าทรงหว่งใยประชากรของพระองค ์

    จากทะเลตน้กก เดินทางเขา้ไปสูถ่ิ่นทรุกนัดารชรู ์เขาเดินทางในถ่ินทรุกนัดารเป็นเวลาสามวนัก็ไมพ่บน า้  เม่ือเขามาถงึมา

ราห ์เขาไมอ่าจดื่มน า้ท่ีมาราหไ์ด ้เพราะน า้นัน้ขม เพราะเหตนีุบ้่อน า้ท่ีนั่นจงึมีช่ือวา่มาราห  ์  ประชากรก็บน่วา่โมเสสวา่ “เราจะ

ดื่มอะไรเลา่”  โมเสสออ้นวอนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงชีใ้หเ้ขาเห็นท่อนไมท้่อนหนึ่ง เขาจงึโยนท่อนไมน้ัน้ลงไปในน า้ น า้

นัน้ก็หายขมและสามารถดบัความกระหายของพวกเขา 

    ชมุชนชาวอิสราเอลตา่งตอ่ว่าโมเสสและอาโรนในถ่ินทรุกนัดาร  ชาว อิสราเอลพดูกบัเขาทัง้สองวา่ “พระหตัถข์ององคพ์ระผู้

เป็นเจา้ประหารพวกเราในแผ่นดินอียิปตเ์ม่ือนั่งอยู่ รอบหมอ้เนือ้และกินอิ่มยงัดีกวา่ท่ีท่านพาพวกเราออกมาในถ่ินทรุกนัดาร

นี ้เพ่ือใหพ้วกเราทกุคนอดตาย”        องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงึตรสัแก่โมเสสวา่ “ดซูิ เราจะบนัดาลใหม้ีอาหารตกลงมาจากฟ้า

เหมือนฝนใหท้่านทัง้หลายกิน ทกุวนัประชากรตอ้งออกไปเกบ็อาหารใหพ้อกินในวนันัน้” เย็นวนันัน้ ฝงูนกคุม่บินมาจนเตม็

คา่ย   ในเวลาเชา้มีน า้คา้งแผ่อยู่ทั่วไปรอบคา่ยพกั  เม่ือน า้คา้งระเหยแลว้ ก็เห็นมีเกลด็เป็นเมด็เลก็ ๆ บนผิวดินในถ่ิน

ทรุกนัดาร เหมือนน า้คา้งท่ีจบัแข็ง    ชาวอิสราเอลเรียกอาหารนัน้วา่ “มานนา” มีลกัษณะเหมือนเมลด็ผกัชีสีขาว รสเหมือนกบั
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ขนมปังกรอบผสมน า้ผึง้    ทกุคนมารวมตวักนัและทกุคนก็มีอาหารอย่างพอเพียง    และมิใช่เพียงแตว่นันัน้เท่านัน้ แตท่กุๆ วนั

ตลอดสี่สิบปีท่ีชาวอิสราเอลตอ้งมีชีวิตอยู่ในถ่ินทรุกนัดารนัน้    พระเจา้ประทานมานนาและเนือ้ใหก้บัพวกเขาตลอดเวลา 

    นบัแตน่ัน้มาพ่อแมก่็บอกลกูหลานของตนวา่ พระเจา้มีความห่วงใยชนชาติของเขาอย่างไร และพระองคก์็ยงัมีความห่วงใย

จนตราบเท่าทกุวนันี ้   ดว้ยเหตนีุ ้มนษุยท์กุคนควรจะไดเ้รียนรูว้า่เขาสามารถไวว้างใจพระเจา้ได ้และเช่ือใจในความช่วยเหลือ

ของพระองค ์(อพย 15 : 22 – 16 : 36) 

18. พระเจ้าทรงเลือกประชากร 

    ประชาชนชาวอิสราเอลไดเ้ดินทางผ่านทะเลทราย จากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่งตลอดเวลา    วนัแรกของเดือนท่ีสามหลงัจาก

ท่ีชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต ์เขามาถงึถ่ินทรุกนัดารซีนาย ตัง้คา่ยอยู่ในถ่ินทรุกนัดารดา้นหนา้ภเูขา    โมเสสขึน้ไป

เฝา้พระเจา้บนภเูขา องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัเรียกเขาจากภเูขาวา่ ”จงบอกชาวอิสราเอลลกูหลานของยาโคบวา่ดงันี ้ ท่าน

ทัง้หลายเห็นแลว้วา่ เราไดท้ าตอ่ชาวอียิปตอ์ย่างไร และเราน าท่านมาหาเราท่ีน่ีเหมือนนกอินทรีที่พยงุลกูออ่นขึน้ไวบ้น

ปีก    ถา้ท่านเช่ือฟังเราและรกัษาพนัธสญัญาของเราไว ้ในบรรดาประชาชาติทัง้มวล ท่านจะเป็นกรรมสทิธ์ิพิเศษของเรา ท่าน

จะเป็นอาณาจกัรสมณะ เป็นชนชาติศกัดิส์ิทธ์ิส  าหรบัเรา”     

          เม่ือโมเสสลงจากภเูขาและบอกใหเ้ขารูต้ามท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาทกุประการ    ประชากรทัง้หมดก็ตอบเป็น

เสียงเดียวกนัวา่ “เราจะท าทกุสิ่งตามท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสั”    ท่ีภเูขาซีนาย พระเจา้ไดใ้หพ้ระบญัญตัิของพระองคแ์ก่พวก

เขา พระบญัญตัินัน้ส  าหรบัประชาชนทกุคนและตลอดไป    ผูใ้ดมีความไวว้างใจในพระเจา้ก็จะเห็นวา่พระเจา้ทรงวางไวใ้จใน

พวกเขา    พระเจา้ตรสัวา่ “เราคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่าน เป็นผูน้  าท่านออกจากแผ่นดินอียิปต ์ใหพ้น้จากการเป็น

ทาส” 

 

 

1. ท่านตอ้งไมม่ีพระเจา้อื่นใดนอกจากเรา    ท่านตอ้งไมท่ ารูปเคารพส าหรบัตน ไมว่า่จะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่อยู่ใน

ทอ้งฟ้าเบือ้งบน หรือซึง่อยู่ในแผ่นดินเบือ้งล่าง หรือซึง่อยู่ในน า้ใตแ้ผ่นดิน ท่านตอ้งไมก่ราบไหวรู้ปเคารพหรือ

นมสัการรูปเหลา่นัน้ เพราะเรา คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
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2. ท่านตอ้งไมก่ลา่วพระนามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่านอย่างไมเ่หมาะสม เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไมท่รง

ละเวน้โทษผูท่ี้กลา่วพระนามของพระองคอ์ย่างไมเ่หมาะสม 

3. จงระลกึถงึวนัสบับาโตวา่เป็นวนัศกัดิส์ิทธ์ิ  ท่านจะตอ้งออกแรงท างานทัง้หมดในหกวนั  แตว่นัท่ีเจ็ดเป็นวนัพกัผ่อน

ท่ีถวายแดอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน ในวนันัน้ ท่านตอ้งไมท่ างานใด ๆ ไมว่า่จะเป็นท่าน บตุรชาย บตุรหญิง บ่าว

ไพรช่ายหญิง สตัวใ์ชง้านหรือคนตา่งถ่ินท่ีอาศยัอยู่กบัท่าน 

4. จงนบัถือบิดามารดา เพ่ือท่านจะไดม้ีอายยืุนอยู่ในแผน่ดินท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่านประทานใหท้่าน 

5. อย่าฆ่าคน 

6. อย่าลว่งประเวณี 

7. อย่าลกัขโมย 

8. อย่าเป็นพยานเท็จใสร่า้ยเพ่ือนบา้น 

9. อย่าโลภมกัไดภ้รรยาของเพ่ือนบา้น 

10. อย่าโลภมกัไดบ้า้นเรือนของเพ่ือนบา้น หรือบ่าวไพรช่ายหญิง โค ลา หรือทรพัยส์ินใดท่ีเป็นของเพ่ือนบา้น 

        โมเสสสลกัพระบญัญตัิของพระเจา้ท่ีใหแ้ก่ประชาชนลงบนแผ่นหินสองแผน่เขาไดว้างแผ่นหินท่ีพระแท่น

ศกัดิส์ิทธ์ิแห่งพนัธสญัญาเป็นเครื่องแสดงถงึพนัธสญัญาซึง่พระเจา้ไดท้  าไวก้บัชนชาวอิสราเอล (อพย 19-20) 

19. กฎแหง่ชีวิต 

    ชาวอิสราเอลเอย๋ จงฟังเถิด องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเป็นพระเจา้ของเรา องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มีเพียงพระองคเ์ดียว  ท่านจะตอ้ง

รกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่าน สดุจิตใจ สดุวิญญาณ และสดุก าลงัของท่าน (ฉธบ 6 : 4-5)  

     เม่ือท่านลอ้มเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นเวลานานแลว้โจมตีเพ่ือจะยดึได ้ท่านจะตอ้งไมใ่ชข้วานโคน่ไมผ้ลรอบ ๆ เมืองนัน้ ท่าน

จะกินผลไมไ้ด ้แตอ่ย่าโคน่ตน้ไมเ้ลย เพราะตน้ไมไ้มใ่ช่ศตัรูของท่านท่ีจะตอ้งท าลาย (ฉธบ 20 : 19) 

    ท่านจะตอ้งไมข่่มเหงหญิงมา่ยหรือลกูก าพรา้  ถา้ท่านข่มเหงเขา เขาจะรอ้งขอความช่วยเหลือจากเรา เราจะฟังเสียงรอ้งขอ

ของเขาอย่างแน่นอน (อพย 22 : 22ff) 

    ถา้ท่านเหน็โคหรือแกะของพ่ีนอ้งของท่านพลดัหลงไป ท่านจะตอ้งไมน่ิ่งเฉย แตต่อ้งเอาใจใสน่ ามาคืนใหเ้ขา (ฉธบ 22 : 1) 

    ท่านจะตอ้งไมโ่กงคนยากจนและลกูจา้งท่ีขดัสน ทัง้ท่ีเป็นพ่ีนอ้งชาวอิสราเอลและท่ีเป็นคนตา่งดา้วอาศยัอยู่ในแผ่นดินและ

ในเมืองของท่าน  ท่านจะตอ้งจา่ยคา่จา้งใหเ้ขาทกุวนัก่อนดวงอาทิตยต์ก เพราะเขาเป็นคนยากจนและตอ้งการเงินนัน้ 

มิฉะนัน้ เขาจะทลูฟ้องรอ้งท่านต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และท่านจะมีความผิด (ฉธบ 24 : 14-15) 

    เม่ือท่านเขย่าตน้มะกอกเทศเพ่ือเก็บผล หรือ เม่ือท่านเก็บผลองุ่น ท่านจะตอ้งไมก่ลบัไปเกบ็เป็นครัง้ท่ีสอง ผลท่ีเหลือไวจ้ะ

เป็นของคนตา่งดา้ว ลกูก าพรา้และหญิงมา่ย  (ฉธบ 24 : 20-21) 

    ท่านจะตอ้งไมข่่มเหงคนตา่งดา้วท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในแผ่นดินของท่าน ท่านจะตอ้งปฏิบตัิตอ่คนตา่งดา้วเหมือนท่านปฏิบตัิ

ตอ่ชาวอิสราเอลดว้ยกนั และรกัเขาเหมือนรกัตนเอง อย่าลืมว่าท่านทัง้หลายเคยเป็นคนตา่งดา้วในแผ่นดินอียิปตม์าแลว้ เรา

คือ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของท่าน (ลนต 19 : 33-34) 

    ท่านจะตอ้งไมส่าปแช่งคนหหูนวก ผูซ้ึง่ไมส่ามารถป้องกนัตวัเองได ้เจา้อย่าเอาของไปวางขวางทางเดินของคนตาบอด ซึง่

อาจจะเป็นสาเหตทุ าใหเ้ขาตอ้งสะดดุหกลม้ (ลนต 19 : 14) 
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    ท่านจะตอ้งไมเ่ก็บความเกลียดชงัพ่ีนอ้งไวใ้นใจ แตจ่งตกัเตือนเพ่ือนบา้นอย่างตรงไปตรงมา ท่านจะไดไ้มต่อ้งรบัผิดชอบ

บาปของเรา  ท่านจะตอ้งไมแ่กแ้คน้ หรืออาฆาตชนชาติเดียวกบัท่าน แตจ่งรกัเพ่ือนบา้นเหมือนรกัตนเอง (ลนต 19 : 17-18) 

20. การสิน้ชีวิตของโมเสส 

    พระเป็นเจา้ทรงปลดปลอ่ยประชากรของพระองคใ์หพ้น้จากการเป็นทาสของอียิปต ์เป็นเวลา 40 ปีท่ีชาวอิสราเอลอยู่ใน

ทะเลทรายและไดเ้รียนรูว้า่พวกเขาสามารถจะเช่ือและไวใ้จในพระเจา้ได ้เขาไดเ้รียนรูถ้งึวิธีท่ีจะอยู่เคียงขา้งคนอื่นๆ     ชาย

หญิงท่ีออกจากอียิปตม์ากบัโมเสสไดส้ิน้ชีวิตในทะเลทราย โมเสสเองก็มีอายมุากแลว้     เขารูว้าเขาจะตอ้งตายในไมช่า้ เขาจงึ

ใหพ้รประชาชนของเขากลา่ววา่ “อิสราเอลเอย๋ ท่านมีความสขุ    ประชากรท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยใหร้อดพน้เอ๋ย ใคร

เหมือนท่านบา้ง    พระองคท์รงเป็นโลป่กป้องท่าน ทรงเป็นดาบท่ีน าชยัชนะมาใหท้่าน    บรรดาศตัรูจะพดูถอ้ยค าเอาใจท่าน 

แตท่่านจะเหยียบบนหลงัของเขา” 

 
 

    เสรจ็แลว้เขาก็ขึน้จากท่ีราบโมอบัไปบนยอดเขาเนโบ  ท่ีนั่นพระเจา้ไดใ้หเ้ขาเห็นแผ่นดินทัง้หมดของคานาอนัซึง่พระองคไ์ด้

เคยสญัญาไวก้บัประชากรของพระองค ์ โมเสสไดส้ิน้ชีวิตลงท่ีชายเขตของแผ่นดินในพระพนัธสญัญา เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

ตรสัแก่เขาวา่ “น่ีคือแผ่นดินที่เราสาบานแก่อบัราฮมั อิสอคั และยาโคบวา่ จะยกใหแ้ก่บตุรหลานของเขา เราใหท้่านเห็นกบัตา

ของท่านแตท่่านจะไมไ่ดเ้ขา้ไป” ชาวอิสราเอลไวท้กุขใ์หโ้มเสส ณ ท่ีราบโมอบัเป็นเวลาสามสิบวนั (ฉธบ 33-34) 

21. ในแผ่นดนิพันธสัญญา 

    ก่อนท่ีโมเสสจะสิน้ชีวิต เขาไดแ้ตง่ตัง้ใหโ้ยชอูาเป็นผูส้ืบทอดต าแหน่งของเขาเขาไดน้ าชาวอิสราเอลเขา้ไปในแผ่นดินของคา

นาอนัท่ีซึง่อบัราฮมั อิสอคัและยาโคบไดเ้คยอาศยัอยู่    แตป่ระชาชนที่อาศยัอยู่ในคานาอนัไมต่อ้งการใหช้าวอิสราเอลเขา้ไป

ในแผ่นดนิของพวกเขา        แตช่าวอิสราเอลภายใตก้ารน าของโยชอูามีความเช่ือในพนัธสญัญาของพระเป็นเจา้ แมว้า่พวกคา

นาอนัจะไมย่อมออกไปจากผืนแผ่นดินนัน้    ทีละเลก็ทีละนอ้ยพวกเขาก็ไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดิน  พวกเขาไดส้รา้งหมูบ่า้นของ

ตนเองขึน้ท่ีนั่นและมีชีวิตอยู่อย่างเกษตรกร หรือ ชาวนาชาวไรอ่ย่างเดียวกบัพวกคานาอนั 

    ชาวยิวสามารถเรียนรูอ้ะไรหลายๆ อย่างจากชาวคานาอนั เช่น เมื่อใดถงึควรจะปลกู?  เม่ือใดควรจะเก็บผลองุ่น? จะท า

เครื่องใชด้ีๆ ไดอ้ย่างไร? จะประกอบอาหารอย่างไร? และจะแตต่วัอย่างไร? แตม่ีสิ่งหนึ่งท่ีพวกเขาไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ลียนแบบ
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จากพวกคานาอนั คือ พวกเขาจะตอ้งยงัคงมีความเช่ือและความไวว้างใจในพระธรรมบญัญตัิของพระเจา้    พวกเขาจะไม่

เคารพบชูาพระเจา้ของพวกคานาอนั หรือ รบัใชพ้ระเจา้ของคานาอนั    ชาวอิสราเอลพบวา่มนัเป็นการยากท่ีจะรกัษาพระ

ธรรมบญัญตัิ    ชาวคานาอนัมีท่ีส  าหรบับชูาทั่วแผ่นดิน บนภเูขา ใตต้น้ไม  ้   พวกคานาอนัท าการสกัการบชูาพระเจา้ของเขาท่ี

นั่น สวดภาวนาอธิษฐานขอฝนและผลเก็บเก่ียวท่ีดี 

    ชาวอิสราเองไดพ้บสิ่งใหมบ่างอย่างในช่วงระยะเวลาเหลา่นีว้่า ตราบใดท่ีเขามีความเช่ือใจในพระเจา้ของอบัราอมั อิสอคั

และยาโคบ พระองคจ์ะใหพ้ระพรแก่เขาและปกป้องเขา    แตเ่มื่อเขาไมม่ีความเช่ือไวใ้จ เขาจะไดร้บัความทกุขย์ากและมีชีวิต

ท่ีล  าเคญ็    แตอ่ย่างไรก็ตาม ถา้เขาหนัหนา้มาหาพระองคแ์ละยอมรบัผิดและรอ้งขอใหพ้ระองคใ์หอ้ภยั    พระองคจ์ะหนัหนา้

กลบัมามองพวกเขาอีกครัง้และก็ทรงประทานพระพรของพระองคแ์ก่พวกเขา (ยชว) 

22. ประชาชนต้องการกษัตริย ์

    ชาวอิสราเอลไดแ้บ่งแผ่นดินของตนเองออกเป็นสิบสองสว่น    แตล่ะสว่นมีแนวอาณาเขตของตนเองอย่างชดัเจน    ท่านผู้

เฒ่าแตล่ะคนไดร้บัสว่นแบ่งตามจ านวนครอบครวัของตนที่มี    แตล่ะครอบครวัก็ไดร้บัสว่นแบง่เพียงพอท่ีจะใชท้ ามาหากิน 

    แตล่ะเผ่าอยู่กนัอย่างเป็นอิสระ แตถ่า้เม่ือขา้ศกึมาโจมตี เขาก็จะรวมตวักนัตอ่ตา้นศตัรู    และพระเจา้ก็ไดป้ระทานความ

ปลอดภยัใหก้บัเขา    เพ่ือมิใหเ้ขาตอ้งตกอยู่ในอนัตราย 

    และแลว้อิสราเอลก็เริ่มพบวา่ เป็นการยากอย่างย่ิงท่ีจะไวว้างใจพระเจา้แตเ่พียงองคเ์ดียว และท่ีจะคอยใหพ้ระองค์

ประทานความปลอดภยัใหแ้กพ่วกเขาทกุๆ ครัง้เมื่อเขาตอ้งการ    เขาตอ้งการผูน้  าท่ีถาวร คอื กษัตริย ์   ซามเูอลเป็นแตเ่พียงผู้

ตดัสินท่ีพระเจา้สง่มา    ซามเูอลไดถ้ามคนเหลา่นัน้วา่ “ท่านแน่ใจหรือวา่ท่านตอ้งการค านบัมนษุย?์ ท างานใหก้บัเขา จ่าย

ภาษีใหแ้ก่เขา”    แตผู่แ้ทนของเผ่าก็พดูวา่ “เราตอ้งการเป็นเหมือนชนชาติอ่ืนๆ กษัตริยจ์ะบอกเราวา่อะไรผิดอะไรถกู และ

กษัตริยจ์ะตอ้งเป็นผูน้  าในการออกสงคราม” 

    พระเป็นเจา้ทรงตรสักบัซามเูอลวา่ “จงฟังซิวา่คนเหลา่นัน้เรยีกรอ้งอะไร? ไมใ่ช่เจา้ท่ีเขาปฏิเสธ แตเ่ป็นเรา”    ดงันัน้ซามเูอล

จงึไดเ้จิมซาอลูในนามของพระเจา้ใหเ้ป็นกษัตริยแ์ห่งอิสราเอล    พระเจา้ประทานพระจิตมาเหนือเขา ซาอลูก็อาจจะยงัคงเป็น

กษัตริยท่ี์ดี ถา้ตวัเขาเองมีความไวว้างใจพระเจา้ดว้ยสิน้สดุจิตใจ    แตซ่าอลูไมไ่วใ้จคนอื่นแมก้ระทั่งพระเจา้    เขาไมม่ีความ

ไวว้างใจใครทัง้สิน้ เขาไดก้ลายเป็นคนโศกเศรา้และสบัสน    พระเจา้ไมไ่ดป้ระทบัอยู่กบัซาอลูตอ่ไปดงันัน้ซาอลูจงึไมส่ามารถ

เป็นผูน้  าของชาวอิสราเอล หรือ ท าการป้องกนัพวกเขาไดต้อ่ไป (1 ซมอ 8-15) 

 

23. ดาวดิ : คนเลีย้งแกะจากเบธเลเฮม 

    ดาวิดแห่งเบธเลเฮมก็ไดก้ลายเป็นกษัตริยอ์งคท่ี์สองและเป็นกษัตริยผ์ูย่ิ้งใหญ่ของอิสราเอล    พระองคม์ีความไวว้างใจใน

พระเจา้ และพระเจา้ก็ประทบัอยู่กบัเขา    และดงันัน้ประชาชนของพระเจา้จะไมล่ืมพระนามของกษัตริยด์าวิดในอิสราเอลมี

เรื่องเลา่หลายเรื่องเก่ียวกบักษัตริยด์าวิด 

    ดาวิดเป็นบตุรคนสดุทอ้งของเจสซี    เขาดแูลฝงูแกะอยู่เม่ือซามเูอลมาเพ่ือเจิมเขาเป็นกษัตริย ์   ดาวิดเป็นคนเลีย้งแกะท่ีดี

มาก เขารูจ้กัแกะของเขาและเขาก็รกัแกะของเขา    และเขาก็ไมห่นีเม่ือมีสตัวป่์าเขา้มา ดาวิดเป็นคนกลา้หาญ ท่านไมม่ีความ

กลวั ส  าหรบัผูท่ี้เป็นศตัรูตอ่พระเจา้และตอ่ประชาชนของท่าน    เม่ือท่านยงัทรงเยาวอ์ยู่ ท่านเสดจ็ไปเย่ียมพ่ีๆ ของท่านในคา่ย
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ในสนามรบ ท่ีนั่นเขาไดเ้ห็นนกัรบชาวฟิลิสเตียจากเมืองกทัรา่งใหญ่และมีอ านาจมากคนหนึง่ คือ โกลิอทัก าลงัเยาะเยย้ชาว

อิสราเอลและพระเจา้ของพวกเขา    ไมม่ีชาวอิสราเอลคนใดท่ีกลา้สูร้บกบัเขา แตด่าวิดพดูกบัเขาวา่ “เจา้จะไดเ้ห็นวา่พระ

เจา้ของอิสราเอลมีความแข็งแรงเพียงใด ดาวิดลว้งลงไปในย่าม หยิบหินขึน้มากอ้นหนึ่งใสส่ลิงเหว่ียงไปถกูหนา้ผากชาวฟิลิส

เตียคนนัน้ กอ้นหินเจาะหนา้ผากเขา้ไป เขาลม้หนา้คว ่ากบัพืน้ดินท าใหข้า้ศกึตกใจ พวกเขาไมต่อ้งการจะสูร้บกบัชาว

อิสราเอลตอ่ไป พวกเขาไดพ้ากนัว่ิงหนีอย่างอลหมา่น     

 

 

    ดาวิดสามารถรอ้งเพลงและดีดพิณได ้ในหนงัสือสดดดุีมีเพลงสวดของประชากรของพระเจา้ถงึหนึ่งรอ้ยหา้สิบเพลงซึง่ดาวิด

เคยรอ้งในเวลาท่ีเขาอาศยัอยู่ในพระราชวงัของกษัตริย ์   เม่ือใดท่ีซาอลูอยู่ในภาวะเศรา้หมอง ดาวิดก็จะดีดพิณใหฟั้งและกจ็ะ

ท าใหซ้าอลูกลบัมามีความสขุอีก    กษัตริยด์าวิดสามารถปราบขา้ศกึไดท้ัง้หมดเพราะวา่พระเจา้ประทบัอยู่กบั

พระองค ์   ดงันัน้ ซาอลูจงึไดแ้ตง่ตัง้เขาใหเ้ป็นผูบ้ญัชาการกองทพัของท่าน    และโดยเหตนีุด้าวิดไดม้ีชยัชนะตอ่ขา้ศกึนบัครัง้

ไมถ่ว้นและเป็นท่ีช่ืนชมของประชาชน ซาอลูจงึเกิดอิจฉาริษยา พระองคต์อ้งการจะก าจดัดาวิด    เป็นเวลาหลายปีท่ีดาวิดและ

เพ่ือนๆ ของเขาตอ้งหลบหนีซาอลูออกไปซอ่นตวั 

    เม่ือฟิลิสเตียท าสงครามกบัอสิราเอลอีกครัง้ กองทพัของซาอลูไมส่ามารถยืนหยดัตอ่สูก้บัพวกเขาได ้พระราชโอรสทัง้สาม

พระองคข์องซาอลูตอ้งเสียชีวิตท่ีภเูขากิลโบอา    ซาอลูเองก็ไดร้บับาดเจ็บสาหสั    ดงันัน้เขาจงึฆ่าตวัตายดว้ยการลม้ทบัดาบ

ของตวัเอง (1 ซมอ 16-31) 

24. ดาวดิกษัตริยใ์นเยรูซาเล็ม 

    หลงัจากท่ีซาอลูสิน้พระชนม ์ดาวิดก็กลายเป็นกษัตริยป์กครองอิสราเอลเขาไดท้ าสงครามมีชยัชนะตอ่กรุงเยรูซาเลม็และ

สถาปนาขึน้เป็นเมืองหลวงพระองคไ์ดน้  าพระแท่นศกัดิส์ิทธ์ิแห่งพนัธสญัญามายงักรุงเยรูซาเลม็พรอ้มกบัแผ่นศิลาจารกึธรรม

บญัญตัิของพนัธสญัญาท่ีไดจ้ารกึไว ้   พระองคต์อ้งการเยรูซาเลม็เป็นเมืองของพระเจา้ 

ดาวิดเช่ือและไวใ้จในพระเจา้ พระองคต์อ้งการที่จะซื่อสตัยต์อ่พนัธสญัญาเม่ือท่านท าอะไรบางอย่างท่ีไมด่ี ท่านจะยอมรบัผิด

และออ้นวอนใหพ้ระเจา้ใหอ้ภยัใหก้บัท่าน    วนัหนึ่งดาวิดเรียกหานาธนั    นาธนัเป็นชายซึง่พระเจา้ไดท้รงเลือกใหเ้ป็น
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ประกาศกผูเ้ผยพระวจนะ    ดาวิดกลา่วกบันาธนัวา่ “เราอยู่ในพระราชวงัท่ีสวยงามย่ิง แตว่า่พระแท่นศกัดิส์ิทธ์ิยงัคงอยู่ใน

กระโจม เราตอ้งการสรา้งพระวิหารของพระเจา้” 

    วนัรุง่ขึน้ นาธนักลบัมาหาดาวิดและทลูวา่ “พระเจา้ไมต่อ้งการใหพ้ระองคส์รา้งพระวิหารใหพ้ระองค ์และในทางตรงกนัขา้ม 

พระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะสรา้งราชวงศใ์หพ้ระองค ์   เม่ือพระองคส์ิน้พระชนมพ์ระราชโอรสของพระองคจ์ะเป็นผูส้รา้งพระ

วิหารใหแ้ก่นามของพระเจา้ พระเจา้จะทรงดแูลใหล้กูหลานของเขาเป็นกษัตริยค์รองราชยต์ลอดไป ค าพดูนีย้งัคงเป็นความ

จริงตลอดไป และดงันัน้ประชากรของพระเจา้ก็จะเช่ือวา่พระผูไ้ถ่ท่ีย่ิงใหญ่ “พระแมสสิยาห”์ ผูซ้ึง่พระเจา้ไดท้รงสญัญาไวก้บั

มนษุยจ์ะมาจากเชือ้พระวงศข์องดาวิด (2 ซมอ 7) 

25. เพลงบทหน่ึงของดาวิด 

o    พระยาหเ์วหท์รงเลีย้งดขูา้พเจา้อย่างผูเ้ลีย้งแกะ    ขา้พเจา้จงึไมข่าดสิ่งใด 

o    พระองคท์รงปลอ่ยใหข้า้พเจา้นอนพกัอยู่ในทุ่งหญา้เขียวขจี ทรงน าขา้พเจา้ไปริมสายนทีท่ีเงียบสงบ 

o    เพ่ือฟืนฟจิูตใจของขา้พเจา้ ทรงชีท้างใหข้า้พเจา้เดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรม 

ทรงซื่อสตัยต์อ่พระนามของพระองค ์

o    แมข้า้พเจา้จะตอ้งเดินไปในหบุเขาท่ีมืดมิด ขา้พเจา้ก็จะไมก่ลวัอนัตรายใดๆ เพราะพระองคท์รงอยู่กบัขา้พเจา้ 

พระคทาและธารพระกรของพระองคช์่วยใหข้า้พเจา้อุน่ใจ 

o    พระองคท์รงจดัเตรียมโต๊ะอาหารไวส้  าหรบัขา้พเจา้ตอ่หนา้เหลา่ศตัรู ทรงเทน า้มนัเจิมศีรษะของขา้พเจา้ 

ทรงเทเครื่องดื่มลงในถว้ยของขา้พเจา้จนลน้ปรี่ 

o    พระกรุณาและความรกัมั่นคงของพระองคจ์ะติดตามขา้พเจา้ไปทกุวนัตลอดชีวิต ขา้พเจา้จะพ านกัอยู่ในพระเคหาของพระ

ยาหเ์วหต์ลอดไปเป็นนิจนิรนัดร ์(สดด 23) 

26. ซาโลมอนสร้างพระวิหารของพระเจ้า 

    กษัตริยด์าวิดไดส้ิน้พระชนมแ์ละถกูฝังไวใ้นกรุงเยรูซาเลม็    โอรสของพระองคซ์าโลมอนก็ไดข้ึน้ปกครองอิสราเอล 

    ซาโลมอนเป็นกษัตริยท่ี์ฉลาด พระองคท์ราบดีวา่อะไรถกูและอะไรผิด    ในกรุงเยรูซาเลม็พระองคไ์ดส้รา้งพระราชวงัส าหรบั

พระองค ์   และไดส้รา้งพระวิหารส าหรบัพระเจา้ดว้ยและพระองคไ์ดน้  าพระแท่นศกัดิส์ทิธ์ิแหง่พนัธสญัญาเขา้มาประดิษฐาน

ไว ้   และในวนัท่ีพระวิหารไดร้บัการเสกซาโลมอนก็ไดส้วดภาวนาอธิษฐานวา่ “ขา้แตพ่ระเจา้ พระเจา้ของขา้พระองค ์พระองค์

ไดส้ญัญาไวว้า่พระองคจ์ะทรงประทบัอยู่ใกลเ้หลา่ขา้พระองคใ์นพระวิหารนี  ้   โปรดทรงฟังเสียงรอ้งและค าอธิษฐานภาวนาซึง่

ผูร้บัใชข้องพระองคก์ราบทลูเฉพาะพระพกัตรใ์นวนันีเ้ถิด โปรดทรงฟังค าวอนขอของผูร้บัใชแ้ละของอิสราเอลประชากรของ

พระองค ์เมื่อเขาอธิษฐานในสถานท่ีแห่งนี ้   โปรดทรงฟังและประทานอภยั หากไดท้ าผิดดว้ยเถิดพระเจา้ขา้” 
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    ซาโลมอนไมต่อ้งการท าสงครามดงัเช่นดาวิดพระบิดาของพระองคไ์ดท้  ามาในอดีต    พระองคไ์ดท้  าสนธิสญัญากบัประเทศ

ตา่งๆ     พระองคท์รงสนพระทยัทางดา้นการคา้และไดส้ง่เรือขา้มทะเลไปยงัท่ีตา่งๆ    พระองคไ์ดน้  าคนงานจากตา่งประเทศ

เขา้มาในประเทศของพระองคแ์ละแตง่งานกบัหญิงตา่งชาติชาวตา่งชาติผูซ้ึง่ซาโลมอนไดน้ าเขา้มาในประเทศตอ้งการจะ

เคารพบชูาพระเจา้ของเขาเอง    ซาโลมอนก็ทรงอนญุาตใหเ้ขาสรา้งพระแทน่ของพระเจา้ของเขาในแผ่นดินชองอิสราเอล

ได ้   ซาโลมอนเองบางครัง้ก็รว่มสวดอธิษฐานกบัพระเจา้ของชาวตา่งชาติและถวายสกัการะบชูาพระเจา้ของพวกเขา

ดว้ย    ดงันัน้พระองคจ์งึเป็นคนทรยศตอ่พระเจา้เท่ียงแทพ้ระองคเ์ดียว    พระองคเ์ป็นคนท าลายพนัธสญัญาของพระเจา้ (1 

พกษ 5-11) 

27. สุภาษติของซาโลมอน 

บตุรท่ีมีปรีชาท าใหบิ้ดายินดี บตุรท่ีโง่เขลาท าใหม้ารดาเศรา้โศก (สภษ 10 : 1) 

ความเกลียดชงัก่อใหเ้กิดการทะเลาะวิวาท    แตค่วามรกัใหอ้ภยัการลว่งละเมิดทกุอย่าง (สภษ 10 : 12) 

ผูม้ีใจกวา้งย่อมร ่ารวย    ผูใ้หน้  า้ดบักระหายผูอ้ื่นย่อมไดร้บัน า้ดบัความกระหายของตน (สภษ 11 : 25) 

ผูด้  าเนินชีวิตสจุริตย่อมย าเกรงพระยาเวห ์   ผูห้นัเหจากหนทางของพระองคย์่อมดหูมิ่นพระองค ์(สภษ 14 : 2) 

ผูด้หูมิ่นเพ่ือนบา้นก็ท าบาป    คนจ านวนมากรกัคนร  ่ารวย (สภษ 14 : 21) 

ผูใ้ดอดุหไูมฟั่งเสียงรอ้งของคนยากจน   เม่ือผูน้ัน้รอ้งก็จะไมม่ผีูใ้ดฟังเขา (สภษ 21 : 13) 

28. กษัตริยส์องพระองคใ์นชาตเิดยีวกัน 

    หลงัจากกษัตริยซ์าโลมอนสิน้พระชนม ์เรโหโบอมัพระราชโอรสตอ้งการจะเป็นกษัตริยใ์นกรุงเยรูซาเลม็    เหลา่นกัปราชญไ์ด้

ถวายค าแนะน าแก่พระองคว์า่ ในสมยัพระบิดาของท่านไดเ้รียกรอ้งเครื่องบรรณาการมากมายจากชาวนา  และเก็บภาษีอย่าง

รุนแรงจากพ่อคา้ ถา้พระองคเ์รียกรอ้งใหน้อ้ยลงชาวอิสราเอลทัง้หมดก็จะยอมรบัท่านเป็นกษัตริยข์องพวกเขา 
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    แตโ่รโหโบอมัไมย่อมฟังค าแนะน าของเหลา่ผูเ้ฒ่านกัปราชญ ์   ดงันัน้ ชนชาติตา่งๆ จ านวนสิบเผ่าท่ีอาศยัอยู่ในภาคเหนือ

ของประเทศจงึพดูกนัวา่ เราไมต่อ้งการกษัตริยท่ี์มาจากพระราชวงัของดาวิด เราจะเลือกกษัตริยข์องเราเอง คงเหลือแตเ่ผ่ายู

ดาหซ์ี่งไดร้บัการตัง้ช่ือตามบตุรชายของยาโคบและอาศยัอยู่ใกลก้รุงเยรูซาเลม็เท่านัน้ท่ียงัจงรกัภกัดีตอ่เรโหโบอมั    และนบั

แตน่ัน้มาก็มิใช่มีกษัตริยอ์งคเ์ดียวครองกรุงเยรูซาเลม็ แตย่งัมีกษัตริยอ์ีกองคห์นึ่งในเมืองเซเคมหรือสะมาเรีย 

29. พระเจ้าผู้ทรงชีวิต 

    เยโรโบอมักษัตริยอ์งคแ์รกของชนเผ่าทางภาคเหนือไดพ้ดูกบัตนเองวา่ “มนัเป็นการไมด่ีเลยที่ประชาชนของอาณาจกัรของ

เราตอ้งไปท่ีพระวิหารในกรุงเยรูซาเลม็    เม่ือเขาตอ้งการประกอบพิธีทางศาสนาหรือการสกัการะบชูา ดงันัน้พระองคจ์งึสรา้ง

รูปลกูววัทองค าขึน้สองตวั ตวัหนึ่งอยู่ทางดา้นเหนือของอาณาจกัรท่ีเมืองดาน และอีกตวัหนึ่งอยู่ทางใตท่ี้เมืองเบธเอล    แลว้

พระองคท์รงประกาศแก่ประชาชนทัง้ปวงวา่ “ท่านทัง้หลายไมจ่ าเป็นตอ้งเดินทางขึน้ไปกรุงเยรูซาเลม็อีกตอ่ไปแลว้ เมื่อท่าน

ตอ้งการจะฉลองเทศกาลทางศาสนาหรือสกัการะบูชา    ท่านจะพบพระเจา้ของท่านท่ีเมืองดานและเบธเอล    พระเจา้องค์

เดียวกนัท่ีไดน้  าบรรพบรุุษของท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต”์ 

    แตป่รากฏวา่ชาวอิสราเอลบางคนไมย่อมเช่ือฟังกษัตริยเ์ยโรโบอมั เพราะพวกเขายงัจ าไดว้า่พระเจา้ทรงหา้มพวกเขาไมใ่ห้

ท ารูปพระเทจ็เทียมใดอีกเหมือรนกบัท่ีอียิปตเ์คยท ามาแลว้    พวกเขารูว้า่เขาจะท าผิดพนัธสญัญาถา้เขาเปลี่ยนใจจากพระ

เจา้ผูท้รงชีวิตเพ่ือพระเจา้ท่ีใชชี้วิต (1 พกษ 12, อพย 32-34) 

30. พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 

    กษัตริยแ์ห่งอิสราเอลหลายองคม์กัจะลืมพระเจา้และพนัธสญัญาของพระองค ์   แตพ่ระเจา้ยงัคงรกัษาพนัธสญัญาของ

พระองค ์   พระองคไ์ดส้ง่บรรดาประกาศกใหม้าพดูกบักษัตริยแ์ละประชาชนในนามของพระองค ์

    กษัตริยอ์าหบัเป็นอีกองคห์นึง่ท่ีท าการเคารพรูปบชูาพระบาอลั    เอลียาหเ์ป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้    เขาไปเฝา้

กษัตริยอ์าหบัและทลูวา่”พระยาหเ์วห ์พระเจา้แห่งอิสราเอลซึง่ขา้พเจา้รบัใชท้รงพระชนมอ์ยูฉ่นัใด จะไมม่ีน า้คา้งหรือฝนตก

ในปีตอ่ๆ ไป จนกวา่ท่ีขา้พเจา้จะสั่งฉนันัน้” 

    เอลียาหม์ีความเกรงกลวัอ านาจของกษัตริย ์   เขาจงึไดห้นีขา้ไปยงัโฟนีเซีย ท่ีนั่นเขาไดอ้าศยัอยู่กบัหญิงยากจนคนหนึ่ง เธอ

เป็นมา่ยและมีบตุรชายอยู่คนหนึ่งตอ่มาบตุรชายของนางป่วยแลว้ก็ตาย แลว้หญิงคนนัน้กบ็่นกบัเอลียาหว์า่ “ท่านผูเ้ป็นคน

ของพระเจา้ ท่านตอ้งการอะไรจากดิฉนั ท่านมาท่ีน่ีเพ่ือเตือนใหด้ิฉนัระลกึถงึความผิด เพ่ือฆ่าลกูชายของดิฉนัหรือ” เอลียาห์

รบัเดก็มาจากออ้มกอดของนาง อุม้ไปวางบนเตียงของตนในหอ้งชัน้บนท่ีเขาพกัอยู่ เอลียาหน์อนทบัเดก็คนนัน้สามครัง้แลว้

รอ้งเรียกพระยาหเ์วหว์า่ “ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์พระเจา้ของขา้พเจา้ ขอใหเ้ดก็มีลมหายใจอีกครัง้หนึ่งเถิด”     พระยาหเ์วหท์รงฟัง

เสียงรอ้งของเอลิยาห ์เดก็ก็มีลมหายใจอีกครัง้หนึ่ง เขาก็มีชีวิต    เอลียาหน์ าเดก็จากหอ้งชัน้บนลงไปชัน้ลา่งและมอบให้

มารดา (1 พกษ 17) 
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31. พระเจ้าเทีย่งแทแ้ต่ผู้เดยีว 

 

    ตอ่มาในปีท่ีสาม พระจา้ไดส้ง่เอลียาหไ์ปหากษัตริยอ์าหบัอีกครัง้ กษัตริยอ์าหบักลา่วกบัเอลียาหว์า่ “อยู่น่ีเอง เจา้คนน า

ความวุน่วายมาสูอ่ิสราเอล” แตเ่อลียาหท์ลูตอบพระองคว์า่ “ขา้พเจา้ไมใ่ช่ผูก้่อความวุน่วายใหอ้ิสราเอล พระองคก์บัราชวงศ์

ตา่งหาก    เพราะไมท่รงปฏิบตัติามตามพระบญัชาของพระยาหเ์วห ์ไปติดตามพระบาอลั    บดันีข้อมีพระบญัชาใหช้าว

อิสราเอลทัง้หมดมาชมุนมุกนักบัขา้พเจา้ท่ีภเูขาคารแ์มลพรอ้มกบัประกาศกของพระบาอลัอีกสี่รอ้ยหา้สิบคนและประกาศก

ของเทพีอาเชราหส์ี่รอ้ยคน    เอลียาหท์ลูวา่ “จงสรา้งพระแท่นแลว้น าสตัวท่ี์ท่านจะถวายลงบนแท่น แลว้ก็ใหท้่านภาวนา

อธิษฐานขอพระเจา้ของท่านใหส้่งไฟลงมาจากสวรรคแ์ละรบัการบชูาถวายของท่าน    ประกาศกของพระบาอลัไดส้รา้งพระ

แท่นขึน้มาแลว้ก็เอาสตัวท่ี์จะถวายบชูาขึน้ไปวาง แลว้พวกเขาก็เริ่มภาวนาอธิษฐานตัง้แตรุ่ง่เชา้จนเท่ียงวนัและจากเท่ียงวนั

จนถงึเย็นวา่ “ขา้แตพ่ระบาอลั โปรดตอบขา้พเจา้ทัง้หลายดว้ย” แตไ่มว่า่เขาจะออ้นวอนอย่างไรก็ไมม่ีอะไรเกิดขึน้ 

    ในตอนเย็น เอลียาหก์ไ็ดส้รา้งพระแท่นขึน้แท่นหนึ่งถวายแดพ่ระนามของพระยาหเ์วห ์เขาวางสตัวท่ี์เขาจะถวายบชูาบนพระ

แท่นสั่งวา่ “จงตกัน า้มาสี่ถงัเทลงบนเครื่องบชูาและฟืน” จ านวนสามครัง้ แลว้เอลียาหก์็อธิษฐานวา่ “ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์พระ

เจา้ของอบัราฮมั อิสอคัและอิสราเอล วนันีโ้ปรดส าแดงใหเ้ขาทัง้หลายรูว้า่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ในหมูช่าวอิสราเอล และ

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชข้องพระองค ์ทกุคนจะไดรู้ว้า่ขา้พเจา้ไดก้ระท าสิ่งเหลา่นีต้ามพระบญัชาของพระองค ์ ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์

โปรดทรงตอบขา้พเจา้เถิด โปรดทรงตอบขา้พเจา้ เพ่ือประชากรเหลา่นีจ้ะไดรู้ว้า่พระองค ์พระยาหเ์วหท์รงเป็นพระเจา้และ

ทรงบนดาลใหเ้ขากลบัใจมาหาพระองค”์    พระยาหเ์วหท์รงสง่ไฟลงมาเผาเครื่องบชูา ฟืน หินและฝุ่ นจนหมด ประชากรทกุคน

เห็นดงันัน้ก็ซบหนา้ลงจรดพืน้ดินรอ้งวา่ “พระยาหเ์วหท์รงเป็นพระเจา้ พระยาหเ์วหท์รงเป็นพระเจา้”    ทนัใดนัน้ทอ้งฟ้าก็มี

เมฆมืดครึม้ ลมพดัแรงแลว้ฝนก็ตกหนกั (1 พกษ 18) 

32. พระเจ้าทรงรับเอลียาหไ์ปจากโลกนี ้

    เอลียาหต์ระหนกัถงึพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะเรียกเขากลบัไปหาพระองค ์   เขาไดเ้ดินทางเขา้ไปบริเวณท่ีห่างไกลจาก

จอรแ์ดน    เขาตอ้งการจะอยู่ตามล าพงั แตเ่อลีชาศิษยข์องเขาไมต่อ้งการปลอ่ยใหเ้ขาอยู่ตามล าพงั เขาจงึไปกบัเอลียาห  ์   เอ

ลีชามองเห็นรถมา้เพลิงคนัหนึง่เทียมมา้เพลิงปรากฏขึน้ แยกคนทัง้สองออกจากกนั เอลียาหถ์กูยกขึน้บนฟ้าในพายหุมนุ 

    เม่ือเอลีชาเดินทางขา้มแมน่ า้จอรแ์ดนตามล าพงั เขาไดพ้บประกาศกจ านวนหา้สิบคน พวกเขาถามวา่เอลียาหอ์ยู่ไหน? 
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ขอใหเ้ราไปตามหาเขา” แตเ่อลีชาตอบเขาว่า พวกท่านจะหาเขาไมพ่บ เป็นเวลาสามวนัเตม็ท่ีพวกเขาพยายามคน้หาเอลียาห์

แตพ่วกเขาก็ไมไ่ดพ้บเอลียาห ์พวกเขากลบัมาแลว้พดูว่า “พระเจา้ไดน้  าประกาศกกลบัไปหาพระองคแ์ลว้โดยราชรถ

เพลิง”    นบัแตน่ัน้มา ประชาชนชาวอิสราเอลก็เช่ือวา่ในวนัสิน้โลก พระเจา้จะสง่เอลียาหผ์ูน้  าสารของพระองคก์ลบัมายงัโลก

อีก (2 พกษ 2) 

33. การทวีขนมปัง 

    มีชายคนหนึ่งมาหาประกาศกเอลีชา    ไดน้  าเอาขนมปัง 20 กอ้นท าจากขา้วบารเ์ลยท่ี์เพ่ิงเก็บเก่ียวในปีนัน้ และรวงขา้วท่ีเพ่ิง

เก่ียวไดอ้ีก 1 กระสอบมาใหท้่านเอลีชาพดูกบัคนใชข้องตนวา่ “จงน าไปใหท้กุคนกินเถิด” แตผู่ร้บัใชข้องเขาแยง้วา่ “ขา้พเจา้

จะน าอาหารแคนี่ไ้ปเลีย้งคนหนึ่งรอ้ยคนไดอ้ย่างไร?”    แตเ่อลชีายงัคงย า้ค  าพดูของเขาต่อไปอีกวา่ “จงแจกใหท้กุคนกินเถิด 

เพราะพระยาหเ์วหต์รสัดงันี ้ทา่นทัง้หลายจะไดกิ้นแลว้ยงัจะมีเหลืออีก” ผูร้บัใชจ้งึจดัอาหารใหท้กุคน ทกุคนกินและยงัมี

เหลืออยู่อีกตามท่ีพระยาห็เวหต์รสัไว ้(2 พกษ 4 : 42) 

34. เคร่ืองหมายของพระเจ้ากับประชากรของพระองค ์

    ขณะท่ีอาหสัเป็นกษัตริย ์   ครองกรุงเยรูซาเลม็ มีกษัตริยส์ององคไ์ดป้ระกาศสงครามกบัอาหสั    พวกเขาไดส้ง่ทหารมาลอ้ม

กรุงเยรูซาเลม็    หวัใจของกษัตริยอ์าหสัและหวัใจของประชาชนสั่นไปดว้ยความกลวัคลา้ยกบัตน้ไมใ้นป่าท่ีล  าตน้สั่นไปมา 

หรือ เม่ือโดนพายแุรงมากระทบกบัมนั 

    กษัตริยอ์าหสัไดไ้ปตรวจดคูนู  า้และประกาศกอิสยาหก์็ไปดว้ย    เขาไดน้ าข่าวชองพระเจา้มาบอกแก่กษัตริยอ์าหสัวา่ “จง

สงบใจไวแ้ละอย่ากลวั กษัตริยท์ัง้สองก าลงัออกอบุายรา้ยกบัท่าน จงมีความจงรกัภกัดีตอ่พระเจา้ แลว้พระองคจ์ะภกัดีตอ่

ท่านดว้ย    อิสยาหท์ลูวา่ พระเจา้จะใหห้มายส าคญัอย่างหนึ่งแก่ท่าน หมายอะไรก็ไดต้ามท่ีพระองคท์รงขอเพ่ือท่านจะได้

มั่นใจวา่พระเจา้จะช่วยท่าน    แตก่ษัตริยอ์าหสัทรงปฏิเสธท่ีจะไดร้บัสิ่งท่ีเสนอใหม้า และตรสัวา่ “ไม ่เราจะไมท่ลูขอหมายใดๆ 

จากพระเจา้    แตอ่ิสยาหก์็ยงัยืนยนัวา่ถงึอย่างไรก็ตามพระเจา้ก็จะใหเ้ครื่องหมายแก่ท่าน ดเูถิด หญิงสาวนางหนึ่งจะตัง้ครรภ ์

นางจะคลอดบตุรชายคนหนึ่ง จงใหช่ื้อเขาวา่อิมมานแูอล ซึง่หมายความวา่ พระเจา้สถิตกบัเรา (อสย 7) 

35. ประกาศกอาโมสถูกกล่าวหา 

    พระเจา้ตรสัวา่ เป็นเวลาสามครัง้สี่ครัง้ท่ียดูาหไ์ดก้ระท าผิด เราจะไม่ยอมกลบัการลงทณัฑข์องเรา เขาไดป้ฏิเสธวาจาชอง

เรา และเขาไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัิของเรา    เขายอมใหพ้ระเทจ็เทียมเป็นผูน้  าทางของเขา เหมือนกบับรรพบรุุษของเขาใน

อดีต    ดงันัน้ เราจะสง่ไฟลงมาท่ียดูาหแ์ละจะเผาพระราชวงัของกรุงเยรูซาเลม็เสีย 

    พระเจา้ตรสัวา่ “เป็นเวลาสามครัง้สี่ครัง้ท่ีชาวอิสราเอลไดท้ าผิด เราจะไมย่อมกลบัการลงทณัฑ ์   พวกเขาไดผู้ช้อบธรรมคน

บริสทุธ์ิเพ่ือจะไดเ้งินมา  พวกเขาทัง้หลายไดเ้หยียบย ่าศีรษะของคนยากจนลงไปในฝุ่ นของแผ่นดิน    และฉอ้โกงคนออ่นแอ

จากสิทธิอนัชอบธรรมของเขา 

    และเราจะกดท่านลงในท่ีท่ีทา่นอยู่เหมือนเกวียนท่ีบรรทกุฟ่อนขา้วอดัแน่นจมลงในดิน    แมผู้ว่ิ้งเรว็ท่ีสดุก็จะหนีไมพ่น้ คน

แข็งแรงท่ีสดุจะใชก้ าลงัของตนก็มิไดค้นที่กลา้ท่ีสดุกจ็ะหมดความกลา้ (อมส 2) 
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36. เยเรมียเ์ตอืนใหร้ะวังการลงโทษของพระเจ้า 

    ประชาชนท่ีรกัษาพนัธสญัญากบัพระเจา้มีไมม่ากนกั    กองทพัของพวกเขาไมอ่าจจะเทียบไดก้บักองทพัของประเทศ

มหาอ านาจ เขาไมส่ามารถป้องกนัจากชาวอสัซีเรีย    เพ่ือใหร้อดพน้จากการถกูยดึแผ่นดิน และไลต่อ้นคนเป็นจ านวนมาก

ออกจากประเทศของตนเองไปยงัดินแดนตา่งชาติ    นบัวา่เป็นเคราะหร์า้ยของผูท่ี้มีความเช่ือซึง่จ าตอ้งยอมรบัการลงโทษจาก

พระเจา้    ทัง้ๆ ท่ีไดร้บัการเตือนลว่งหนา้จากประกาศกของพระเจา้แลว้ 

    ในกรุงเยรูซาเลม็ เยเรมียไ์ดเ้ตือนประชาชนวา่ “จนถงึเวลานีเ้ป็นเวลาย่ีสิบสามปีแลว้ท่ีพระยาหเ์วหต์รสัพระวาจาแก่ขา้พเจา้ 

และขา้พเจา้ไดเ้อาใจใสพ่ดูกบัท่านทัง้หลายโดยไมห่ยดุยัง้ แตท่่านทัง้หลายไมย่อมฟัง     ท่านแตล่ะคนจงละทิง้ความประพฤติ

ชั่วและการกระท าผิดของคนแลว้ท่านจะไดอ้าศยัอยู่ในแผ่นดนิท่ีพระยาหเ์วหป์ระทานแก่ท่านและแก่บรรพบรุุษตัง้แตน่าน

มาแลว้และตลอดไป แตท่่านทัง้หลายไมย่อมฟังเรา    ดงันัน้พระยาหเ์วหจ์อมจกัรวาลตรสัดงันี ้“เพราะท่านทัง้หลายไมย่อมฟัง

ถอ้ยค าของเรา บดันี ้เราจะเรียกกษัตริยเ์นบคูดัเนสซารแ์ห่งบาบิโลนผูร้บัใชข้องเราไปรวบรวมชนทกุเผ่าทางเหนือ จะน าเขา

ทัง้หลายมาโจมตีแผ่นดินนี ้   แผ่นดินนีท้ัง้หมดจะกลายเป็นซากปรกัหกัพงัและเป็นท่ีรา้ง ชนชาติเหลา่นีจ้ะรบัใชก้ษัตริยแ์หง่

บาบิโลนเป็นเวลาเจ็ดสิบปี” 

    และทกุอย่างก็เป็นไปตามนัน้ เนบคูดัเนสซารไ์ดย้กทพัมาลอ้มกรุงเยรูซาเลม็และตอ่มาไม่นานประชาชนในเมืองก็ขาด

แคลนขนมปัง ประชาชนไดร้บัความเดือดรอ้นอย่างรุนแรงแลว้พวกบาบิโลนก็เจาะก าแพงเป็นช่องเขา้ไปในเมือง เผาพระ

วิหาร พระราชวงัของกษัตริยแ์ละบา้นใหญ่ๆ ของประชาชน ก าแพงของกรุงเยรูซาเลม็ถกูพงัทลายลง ภาชนะท่ีใชเ้ป็นเครื่อง

สกัการะในพระวิหารก็ถกูยดึเอาไปโดยชาวบาบิโลน  ประชาชนท่ีส าคญัและช่างแกะสลกัก็ถกูไลต่อ้นออกจากเมืองไปกรุงบา

บิโลน        นอกจากคนยากจน คนบา้นนอก และคนปลกูองุ่นเท่านัน้ท่ียงัไดร้บัอนญุาตใหอ้ยูต่อ่ไปในผืนแผ่นดนิท่ีเป็นบา้นเกิด

ของเขา (ยรม 25 : 52) 

37. พระเจ้าต้องการใหอ้ภัยแก่ประชากรของพระองค ์

    พระเจา้ทรงตรสักบัประชากรของพระองคโ์ดยผ่านประกาศกเอเสเคียลวา่ เพราะว่าพวกเจา้ไมม่ีความเช่ือในเรา เพราะวา่

พวกเจา้ไมฟั่งค าของเรา แตย่งักระท าผิดต่อพระบญัญตัิของเรา เจา้จงึตอ้งสญูเสียประเทศของเจา้ และบดันีเ้จา้ตอ้งมีชีวิต

อย่างคนพลดับา้นพลดัเมือง    บดันีช้าวบาบิโลนกลา่ววา่ คนเหลา่นีเ้ป็นประชากรของพระยาหเ์วห ์ถงึกระนัน้เขาก็ยงัถกูขบัไล่

ออกไปจากแผ่นดินของพระองค ์   เขาก าลงัเยาะเยย้ท่านและเยาะเยย้เรา    แตพ่วกเขาจะไดเ้รียนรูว้า่ เราเป็นพระเจา้ของทา่น 

เราจะน าท่านออกมาจากนานาชาติ เราจะรวบรวมท่านมาจากทกุแผ่นดิน และน าท่านเขา้มาในแผ่นดินของท่าน    เราจะท า

ใหท้่านเป็นคนใหม ่ผูท่ี้จะรบัใชเ้ราดว้ยความซื่อสตัย  ์    เราจะน าใจหินออกไปจากรา่งของท่านและใหใ้จเนือ้แก่ท่าน เราจะใส่

จิตใจของเราภายในท่าน จะท าใหท้่านด าเนินชีวิตตามขอ้ก าหนดของเรา ท่านจะรกัษาและปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์อง

เรา    ท่านจะอาศยัอยู่ในแผ่นดนิ    ท่ีเราใหแ้กบ่รรพบรุุษของทา่น ท่านจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจา้ของท่าน 

(อสค 36 : 20-28) 

38.  การกลับจากบาบโิลน 

    ประชาชนท่ีพลดัถ่ินจากยดูาหแ์ละเยรูซาเลม็ไดต้กคา้งอยู่ในบาบิโลนเป็นเวลา 40 ปี ตอ่มากษัตริยไ์ซรสัแห่งเปอรเ์ชียมีชยั

ยดึกรุงบาบิโลนได ้พระองคไ์ดท้รงประกาศทั่วราชอาณาจกัรของพระองคว์า่ “พระยาหเ์วห ์พระเจา้แห่งสวรรค ์ไดป้ระทาน
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อาณาจกัรทัง้สิน้บนแผ่นดินแก่เรา และพระองคท์รงบญัชาเราใหส้รา้งพระวหิารถวายพระองคท่ี์กรุงเยรูซาเลม็ในแควน้ยดูาห ์

ผูใ้ดในหมูท่่านทัง้หลายเป็นประชากรของพระองค ์ใหเ้ขากลบัขึน้ไปยงักรุงเยรูซาเลม็ในแควน้ยดูาห ์และสรา้งพระวิหารของ

พระยาหเ์วห ์

 

    แลว้พวกเขาก็ออกเดินทาง คือ ทกุคนท่ีพระเจา้ทรงดลใจใหก้ลบัขึน้ไปสรา้งพระวิหารของพระยาหเ์วหข์ึน้ใหมท่ี่กรุง

เยรูซาเลม็    เพ่ือนบา้นทกุคนชว่ยเหลือเขาใหเ้งิน ทองค า ขา้วของ สตัวเ์ลีย้งและของมีคา่    กษัตริยไ์ซรสัทรงบญัชาใหน้ า

เครื่องใชข้องพระวิหารแห่งพระยาหเ์วหอ์อกมา           เครื่องใชเ้หลา่นีก้ษัตริยเ์นบูคดัเนสซารท์รงยดึจากกรุงเยรูซาเลม็ น ามา

เก็บไวในพระวิหารของเทพท่านของพระองคม์ามอบใหไ้ปเก็บไวท่ี้พระวิหารใหม ่(อสร 1) 

39. เพลงการกลับสู่บ้านเดมิ 

    เม่ือพระยาหเ์วหท์รงน าบรรดาเชลยกลบัมาสูศ่ิโยน        เราเป็นเสมือนผูอ้ยู่ในความฝัน 

    ขณะนัน้ ปากของเราก าลงัหวัเราะ        สิน้ของเรามีแตเ่สียงโห่รอ้งยินดี 

ขณะนัน้ นานาชาติพดูวา่        “พระยาหเ์วหท์รงกระท าการย่ิงใหญ่เพ่ือเขาทัง้หลาย” 

    ถกูตอ้งแลว้ พระยาหเ์วหท์รงกระท ากิจการย่ิงใหญ่เพ่ือเรา และเรามีความยินดี 

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์โปรดทรงเปลี่ยนสภาพของขา้พเจา้ทัง้หลายใหก้ลบัดีเช่นเดิม    เหมือนธารน า้บริเวณเนเกบ 

    ผูท่ี้หวา่นดว้ยน า้ตา        ย่อมโห่รอ้งยินดีเมื่อเก็บเก่ียว    เขาเดินพลาง รอ้งไหพ้ลาง    หอบเมลด็พืชไปหวา่น 

    ยามกลบัมา เขาโห่รอ้งดว้ยความยินดี น าฟ่อนขา้กลบัมาดว้ย (สดด 126) 

40. ประชาชนชาวยวิ 

    ครอบครวัจ านวนมากไดก้ลบัมาจากการถกูเนรเทศท่ีบาบิโลนมีบา้นอยู่ในแผน่ดินของเผ่ายดูาหใ์นเยรูซาเลม็ และรอบๆ 

เยรูซาเลม็    พวกเขาไดก้ลายเป็นกลุม่ชนหลกัของชาวยิว    พวกเขาเหลา่นัน้ตอ้งการจะมีชีวิตอยู่อย่างท่ีบิดาของเขาไดเ้คยอยู่

มาก่อน แตไ่มม่ีอะไรเป็นอย่างเก่าเหลืออีกแลว้    ชาวบาบิโลนไดน้ าชาวตา่งประเทศมาตัง้หลกัแหลง่ในเยรูซาเลม็และบริเวณ

รอบๆ     เขาเหลา่นัน้ไดอ้ยู่กนัตามขนบธรรมเนียมหรือวฒันธรรมเดิมของเขาและมีการปรนนิบตัิรบัใชพ้ระเจา้ของเขาเอง 

    ก าแพงซึง่ใชป้้องกนักรุงเยรูซาเลม็ก็ไดพ้งัทลายลงมา พระวิหารซึง่ซาโลมอนไดส้รา้งไวก้็กลายเป็นกองเศษหินขนาด
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ใหญ่    พวกยิวไดส้รา้งบา้นของพวกเขาขึน้มาใหม ่รวมทัง้ก าแพงรอบๆ กรุงเยรูซาเลม็ดว้ย    ในปีท่ีสองหลงัจากท่ีเขากลบัมาสู่

บา้นเกิดเมืองนอน เขาก็ไดว้างศิลาฤกษพ์ระวิหารหลงัท่ีสอง 

    ชาวยิวไดก้ลบัมามีชีวิตใหมใ่นแผ่นดินของพวกเขาอีกครัง้หนึ่ง    แตแ่ผ่นดินท่ีเขาอยู่ปัจจบุนันีไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของ

อาณาจกัรท่ีย่ิงใหญ่ของกษัตริยต์า่งประเทศ    กษัตริยไ์ดส้ง่ทหาร คนเก็บภาษี และท่านผูค้รองนครของเขามายงักรุง

เยรูซาเลม็    ชาวตา่งประเทศเหลา่นัน้ไดใ้ชเ้วลาท่ีจะพยายามเปลี่ยนชาวยิวไปจากความเช่ือของอบัราฮมั    กษัตริยช์าว

ตา่งประเทศพยายามท่ีจะบงัคบัใหผู้ท่ี้อยู่ในอาณาจกัรของเขามีชีวิตและมีความเช่ือตามแนวทางของเขาและรบัใชพ้ระ

เจา้ของเขา 

    ในระหวา่งศตวรรษเหลา่นีพ้วกปโุรหิตในเยรูซาเลม็ไดพ้ยายามรวมตวักนัเขียนเรื่องเก่ียวกบัสิ่งอนัเป็นท่ีสกัการะในศาสนา

และธรรมประเพณีของพวกเขาตลอดระยะเวลาเหลา่นีป้ระชาชนท่ีเลื่อมใสศรทัธาก็ไดย้ดึติดกบักฎหมายและค าแนะน า

ทัง้หมด    พวกเขาไดม้ีความเขา้ใจในเรื่องของพระเจา้และพนัธสญัญาของพระองค ์   พวกเขารอคอยกษัตริย ์พระผูไ้ถ่ ผูซ้ึง่

พระเจา้ไดส้ญัญาจะใหแ้ก่ประชากรของพระองค ์   หลายคนถกูประหารและทรมาน    ถงึแมว้า่พวกเขาจะตอ้งเผชิญกบัความ

ตาย แตเ่ขาก็ยงัประกาศความเช่ือของเขาต่อพระเจา้ท่ีมีชีวิตผูท่ี้ช่วยเหลือประชาชนใหพ้น้จากความตายดว้ยการยอมตาย 

(อสร, นทม, มคบ) 

41. โยบร้องขอค าตอบจากพระเจ้า 

 
 

    โยบเป็นผูท่ี้ศรทัธา เขามีความเช่ือและไวว้างใจพระเจา้และหลีกเลี่ยงการท าบาป โยบเป็นคนมั่งมี เขามีบตุรชายเจ็ดคน 

บตุรสาวสามคน และมีแกะจ านวนมากนอกจากนัน้เขาก็ยงัมีอฐู ววั และลาตวัเมีย    ส  าหรบัโยบไมเ่ป็นการยากท่ีเขาจะมี

ความเช่ือในพระเจา้ ผูท้รงประทานทกุสิ่งทกุอย่างใหแ้ก่เขา 

    แตพ่ระเจา้ตอ้งการจะทดลองใจโยบ ไดม้ีกลุม่โจรเขา้มาท่ีฝงูสตัวข์องเขา โจรเหลา่นัน้ไดฆ้า่คนเลีย้งแกะและก็ขโมยสตัวไ์ป 

แตถ่งึกระนัน้โยบก็ไมรู่ส้กึเดือดรอ้นอะไรเพราะวา่เขามีความไวใ้จในพระเจา้    ตอ่มาเหตกุารณร์า้ยก็เกิดกบัโยบเป็นครัง้ท่ี

สองขณะท่ีบตุรชายและบตุรสาวของเขานั่งท่ีโต๊ะอาหาร    พายหุมนุก็พดัมาอย่างรุนแรงและท าลายบา้นของเขา    บตุรชาย
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และบตุรสาวของโยบก็ตายโดยกอ้นหินท่ีสรา้งบา้นไดต้กลงมาทบัเขาเหลา่นัน้    เม่ือโยบไดยิ้นเรื่องเศรา้โศกดงักลา่ว เขาก็ลกุ

ขึน้ ฉีกเสือ้คลมุ โกนศีรษะแสดงความทกุข ์กราบลงหนา้จรดพืน้ กลา่ววา่  

“ขา้พเจา้ตวัเปลา่ออกมาจากครรภม์ารดา ขา้พเจา้ก็จะตวัเปลา่กลบัไป พระยาหเ์วหป์ระทานให ้พระยาหเ์วหท์รงเอาคืน ขอ

ถวายพระพรแดพ่ระนามของพระยาหเ์วห”์ 

    แตก่็ยงัมีสิ่งเลวรา้ยเกิดขึน้กบัโยบตามมาอีก    เขาไดเ้ป็นฝีรา้ยตัง้แตฝ่่าเทา้จรดศรีษะ    เขาใชเ้ศษภาชนะดินเผาขดูตาม

ตวัและนั่งอยู่บนกองขีเ้ถา้    ภรรยาของโยบเขา้มาหาและพูดวา่ “ท่านยงัยดึมั่นในความดีพรอ้มอยู่อีกหรือ จงสาปแช่งพระเจา้

และตายเสียเถอะ”    แตเ่ขาตอบนางวา่ “เธอพดูอย่างหญิงโง่จะพงึพดู ถา้เรารบัของดีๆ จากพระเจา้ ท าไมเราจงึไมร่บัของไม่

ดีดว้ยเลา่” 

    โยบมีเพ่ือนอยู่สามคน    เม่ือเขาทัง้สามไดยิ้นเรื่องโชครา้ยของโยบ    เขาก็ตกลงกนัจะไปเย่ียมโยบเพ่ือท่ีจะใหก้ าลงัใจเขา

และท าใหเ้ขามีความสบายใจขึน้บา้งแตเ่ม่ือพวกเขาไดม้าพบกบัโชครา้ยท่ีโยบไดร้บั    เขาทัง้สามก็รอ้งไหส้งสารโยบท่ีตอ้ง

เผชิญเคราะหก์รรมเช่นนัน้    เขาทัง้สามนั่งอยู่ขา้งๆ โยบเป็นเวลาเจ็ดวนัเจ็ดคืน ไมม่ีใครพดูกบัโยบแมเ้พียงค าเดียวเพราะ

เห็นวา่โยบตอ้งทกุขท์รมานมาก    แลว้วนัหนึ่งโยบก็เป็นผูเ้ริ่มตน้พดูกบัพระเจา้และโตเ้ถียงกบัพระองค ์   เขาไดบ้น่กบั

พระองคใ์นความทกุขล์  าบากท่ีเขาไดร้บั    เขาตอ่วา่พระองคท่ี์สง่เขามาในโลกนี ้เขาเป็นคนบริสทุธ์ิคนหนึ่ง แตเ่คราะหก์รรมท่ี

เกิดกบัเขามากมายนกั 

    เพ่ือนทัง้สามของโยบมีความกลวัมากท่ีไดยิ้นโยบกลา่วดงันัน้ เขาตอ้งการจะปกป้องพระเจา้ และเขาก็พดูกบัโยบวา่ “ท่าน

กลา่วปรกัปร  าพระเจา้ไดอ้ย่างไร ทกุคนทราบดีวา่พระองคท์รงไวซ้ึง่ความยตุิธรรม พระองคป์ระทานรางวลัใหก้บัคนดีและ

ลงโทษคนบาป        พระองคจ์ะไมท่ าใหท้่านไดร้บัความทกุขท์รมานอย่างนีถ้า้ท่านไมส่มควรจะไดร้บัการลงโทษอย่างนัน้ แต่

โยบมีความเช่ือในเหตผุลของเขา เขาเรียกรอ้งใหพ้ระเจา้อธิบายใหเ้ขาฟังวา่ ท าไมคนท่ีศรทัธาอย่างเขาจงึตอ้งมาสมควร

ไดร้บัความทกุขย์ากล าบากอย่างนี ้

    เพ่ือนของเขาพยายามอธิบายใหเ้ขาฟังเป็นเวลานานเพ่ือใหเ้ขาเปลี่ยนใจยอมรบัวา่เขาเป็นคนผิด    เพราะวา่พระเจา้มิใช่ผู ้

ทรงความอยตุิธรรม แตโ่ยบก็ไมย่อกเลิก เขาตอ้งการจะเขา้ใจใหไ้ดว้า่ท าไมพระเจา้จงึตอบแทนความเช่ือของเขาดว้ยสิ่งชั่ว

รา้ย แลว้พระเจา้ก็ตรสักบัโยบออกมาจากลมพาย ุพระองคถ์ามเขาว่า “ผูนี้เ้ป็นใครท่ีใชถ้อ้ยค าไรค้วามรู ้ท าแผนการของเรา

ผิดไป จงคาดสะเอวอย่างชายฉกรรจเ์ถิด เราจะถามท่าน ท่านจะตอ้งตอบเรา”    “ท่านอยูท่ี่ไหนเม่ือเราวางรากฐานของ

แผ่นดิน จงบอกมาซิถา้ท่านมีความรูม้ากจริง    ท่านสามารถแยกแผ่นดินออกจากน า้ไดไ้หม? ท่านใหม้ีเวลากลางวนัและ

กลางคืนหรือ ก าหนดเวลาไดไ้หม? ท่านท าใหด้วงดาวเกิดขึน้บนทอ้งฟ้าไดไ้หม? ท่านเป็นคนจดัหาอาหารใหส้  าหรบัสตัวบ์น

โลกนีห้รือ?”  โยบไดฟั้งค าถามของพระเจา้แตเ่ขาไมม่ีค  าตอบใหพ้ระเจา้ และแลว้เขาก็ไดเ้ขา้ใจวา่พระเจา้เป็นผูย่ิ้งใหญ่

เหนือกวา่การเขา้ใจได ้   ดงันัน้ นบัวา่เป็นสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ท่ีเขามีความวางใจในพระองค ์   แมว้า่แผนการของพระองคจ์ะไม่

สามารถเขา้ใจไดก้็ตาม 

    โยบทลูตอบพระเจา้วา่ “ขา้พเจา้เขา้ใจแลว้วา่พระองคท์รงกระท าไดทุ้กสิ่ง ไมม่ีผูใ้ดขดัขวางพระประสงคข์องพระองคไ์ด ้   

พระองคส์ามารถท าไดส้  าเรจ็ นอกเหนือไปจากวามโง่เขลา ขา้พระองคข์อยอมรบัวา่พระองคม์ีเหตผุลของพระองค ์แผนการ

ของพระองคเ์ป็นสิ่งประเสริฐ ขา้พระองคไ์มส่ามารถท่ีจะเขา้ใจได ้นบัตัง้แตบ่ดันีข้า้พระองคไ์มเ่พียงแตจ่ะทราบจากสิ่งท่ี
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พระองคต์รสัแก่ขา้พระองคเ์ท่านัน้ แตข่า้พระองคไ์ดเ้ห็นดว้ยตาของขา้พระองคเ์องดว้ย    และดงันัน้ ขา้พระองคจ์ะเอาทกุสิ่ง

ทกุอย่างท่ีขา้พระองคไ์ดท้ลูกบัพระองคก์ลบัไป และขา้พระองคจ์ะวางใจในพระองคต์ลอดไป” (โยบ) 

42. โยนาหม์ารู้จักพระเจ้า 

    พระเจา้ไดต้รสักบัโยนาหว์า่ “จงลกุขึน้ ไปยงักรุงนินะเวหน์ครใหญ่ เมืองหลวงของอาณาจกัรอสัซีเรีย    และประกาศแก่เมือง

นัน้วา่    การลงโทษของพระเจา้ไดต้กมาถงึเขาแลว้    แตโ่ยนาหไ์มต่อ้งการจะไปท่ีนินะเวห ์   เขาว่ิงหนีขึน้ไปบนเรือและมุง่หนา้

ไปสูเ่มืองทารชิชอนัห่างไกล    เขาตอ้งการหลบไปใหพ้น้จากพระพกัตรพ์ระยาหเ์วห ์

    แตพ่ระเจา้ไดบ้นัดาลใหเ้กิดพายใุหญ่ในทะเลจนน่ากลวัวา่เรือจะอบัปาง บรรดาลกูเรือมีความกลวั ตา่งรอ้งหาเทพเจา้ของ

ตนและโยนขา้วของในเรือลงทะเล แตโ่ยนาหห์ลบัสนิทอยู่ใตท้อ้งเรือ    กปัตนัมาปลกุโยนาหใ์หต้ื่นและถามเขาวา่ “อะไรกนั 

ท่านยงันอนหลบัไดห้รือ จงลกุขึน้ เรียกพระเจา้ของท่าน บางทีพระองคจ์ะทรงคิดถงึพวกเราบา้ง เราจะไดไ้มต่อ้งพินาศ”    แลว้

ทกุคนพดูกนัวา่ “มาเถอะ เรามาจบัสลากกนั เพ่ือจะรูว้า่ใครเป็นเหตทุ าใหภ้ยันีเ้กิดแก่เรา” เขาจงึจบัสลาก สลากก็ตกแก่โย

นาห ์    โยนาหจ์งึตอบวา่ “จงจบัขา้พเจา้โยนลงไปในทะเล ทะเลก็จะสงบลงส าหรบัท่าน เพราะขา้พเจา้รูว้า่เป็นความผิดของ

ขา้พเจา้ท่ีพายใุหญ่เกิดขึน้แก่ทา่นเช่นนี”้    พวกลกูเรือพยายามแจวเรืออย่างสดุก าลงัเพ่ือน าเรือกลบัเขา้ฝ่ัง แตไ่มส่  าเรจ็ 

เพราะทะเลย่ิงป่ันป่วนมากขึน้ตา้นเขา เขาทัง้หลายจึงรอ้งหาพระยาหเ์วหพ์ดูวา่ “ขา้แตพ่ระยาหเ์วหไ์ดท้รงโปรดเถิด ขา้พเจา้

ทัง้หลายวอนขอพระองคอ์ย่าทรงปลอ่ยใหข้า้พเจา้ทัง้หลายตอ้งพินาศเพราะชีวิตของชายผูนี้เ้ลย อย่าใหข้า้พเจา้ตอ้ง

รบัผิดชอบความตายของผูบ้ริสทุธ์ิ    เพราะพระองคข์า้แตพ่ระยาหเ์วหไ์ดท้รงท าตามท่ีพอพระทยั” เขาทัง้หลายจงึจบัโยนาห์

โยนลงไปในทะเล ความป่ันป่วนของทะเลก็สงบลง 

 

 

    พระยาหเ์วหท์รงจดัใหป้ลาใหญ่ตวัหนึ่งกลืนโยนาหเ์ขา้ไป โยนาหอ์ยู่ในทอ้งปลาเป็นเวลาสามวนัสามคืน    จากทอ้งปลาโย

นาหอ์ธิษฐานภาวนาตอ่พระยาหเ์วห ์แลว้พระยาหเ์วหต์รสัสั่งปลาใหส้  ารอกโยนาหอ์อกไวบ้นแผ่นดินแหง้    พระยาหเ์วหต์รสั

กบัโยนาหอ์ีกครัง้หนึ่งวา่ “จงลกุขึน้ไปยงักรุงนินะเวหน์ครใหญ่ และประกาศเรื่องท่ีเราจะบอกท่านแก่เขา”    โยนาหก์็ลกุขึน้ไป

ยงักรุงนินะเวหต์ามพระวาจาของพระยาหเ์วห ์   และท่ีนั่นเขาไดป้ระกาศวา่ “อีกสี่สิบวนักรุงนินะเวหจ์ะถกูท าลาย”    ชาวกรุงนิ
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นะเวหเ์ช่ือฟังพระเจา้และประกาศใหอ้ดอาหาร สวมเสือ้ผา้กระสอบทกุคนตัง้แตค่นใหญ่ท่ีสดุจนถงึคนเลก็ท่ีสดุ    พระเจา้

ทอดพระเนตรเหน็ความพยายามของเขาท่ีจะกลบัใจไมป่ระพฤติชั่วอีกตอ่ไป พระองคท์รงเมตตาไมล่งโทษตามท่ีตรสัไวว้า่จะ

ทรงลงโทษเขา    โยนาหไ์มพ่อใจอย่างมากและมีความโกรธเคือง    เขาอธิษฐานภาวนาตอ่พระยาหเ์วหว์า่ “ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ์

ขา้พเจา้รูว้า่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูเ้มตตาและกรุณา ไมโ่กรธง่าย เป่ียมดว้ยความรกัมั่นคง และกลบัพระทยัไมล่งโทษ 

บดันีข้า้แตพ่ระยาหเ์วหข์อพระองคท์รงเอาชีวิตของขา้พเจา้ไปเถิด เพราะขา้พเจา้ตายเสียยงัดีกวา่มีชีวิตอยู่” 

    โยนาหจ์งึออกจากเมืองไปนั่งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมือง เขาสรา้งเพิงแลว้ไปนั่งในท่ีรม่ท่ีนั่น คอยดวูา่อะไรจะเกิดขึน้กบั

เมืองนัน้    พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ทรงจดัใหต้น้ละหุ่งตน้หนึ่งงอกขึน้มาเหนือโยนาหเ์พ่ือใหร้ม่บงัศีรษะชองเขา    โยนาหจ์งึยินดย่ิีง

นกัเพราะตน้ละหุ่งตน้นี ้   แตว่นัตอ่มาเม่ือตะวนัขึน้ พระเจา้ทรงจดัใหห้นอนควัหนึ่งมากดักินตน้ละหุ่งตน้นัน้จนเห่ียวไป     เม่ือ

ตะวนัขึน้แลว้ พระเจา้ทรงจดัใหล้มตะวนัออกท่ีรอ้นจดัพดัมา แสดงแดดก็แผดเผาศีรษะของโยนาหจ์นเป็นลม เขาจงึทลูขอให้

ตาย พดูวา่ “ขา้พเจา้ตายเสียก็ยงัดีกวา่มีชีวิตอยู่” พระยาหเ์วหจ์งึตรสัวา่ “ดีแลว้หรือท่ีท่านโกรธเพราะตน้ละหุ่งตน้นัน้” โย

นาหท์ลูตอบวา่ “ดีแลว้ พระเจา้ขา้ ขา้พเจา้โกรธมากจนอยากตาย” แตพ่ระยาหเ์วหต์รสัวา่ “ท่านสงสารตน้ละหุ่งตน้นัน้ท่ีทา่น

ไมไ่ดล้งแรงปลกูหรือท าใหม้นังอกขึน้ มนัโตขึน้ในคืนเดียวแลว้ก็ตายไปในคืนเดียว แลว้จะไมส่งสารกรุงนินะเวหน์ครย่ิงใหญ่

นัน้ ซึง่มีประชาชนมากกวา่หนึ่งแสนสองหมื่นคนท่ีแยกไมอ่อกวา่ขา้งไหนมือขวา ขา้งไหนมือซา้ย และมีสตัวเ์ลีย้งจ านวนมาก

ดว้ยละหรือ” (ยนา) 

43. ความยิง่ใหญ่ของพระเจ้า 

    ประกาศกดาเนียลไดอ้ธิบายถงึความฝันและนิมิตท่ีพระเป็นท่านไดป้ระทานแก่เขาวา่ “ขา้พเจา้เห็นบลัลงักห์ลายองคถ์กู

น ามาตัง้ไว ้มีผูอ้าวโุสท่านหนึ่งมานั่งบนบลัลงัก ์   สวมอาภรณข์าวอย่างหิมะ ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ บลัลงักข์องเขา

เหมือนเปลวเพลิงและมีลอ้เหมือนไฟลกุโพลง    เบือ้งหนา้เขามีธารไฟไหลออกมา ผูร้บัใชจ้  านวนมากนบัโกฏิอสงไขยคอยเฝา้

รบัใชเ้ขา” 

    และไดเ้หน็ในนิมิตวา่บนเมฆสวรรค ์เห็นท่านผูห้นึ่งเหมือนบตุรแห่งมนษุยม์าพรอ้มกบัหมูก่อ้นเมฆในทอ้งฟ้า เขามาพบผู้

อาวโุส และมีผูแ้นะน าเขาแก่ผูอ้าวโุส เขาไดร้บัมอบอ านาจปกครอง สิริรุง่โรจน ์และอาณาจกัรประชาชนทุกชาติทกุภาษารบั

ใชเ้ขา    อ านาจปกครองของเขาเป็นอ านาจท่ีคงอยู่ตลอดไปไมม่ีวนัสิน้สดุและอาณาจกัรของเขาจะไมม่ีวนัถกูท าลายเลย” 

(ดนล 7 : 9 - 14) 

44. บทเพลงแรกของผู้รับใช้พระยาหเ์วห ์

    ประกาศกรอ้งเพลงเก่ียวกบัผูร้บัใช ้ผูท้  างานทกุสิ่งทกุอย่างตามน า้พระทยัของพระเป็นท่าน    จากเขาเหลา่นัน้ผูเ้ช่ือฟังพระ

เป็นท่าน ความยตุิธรรมของพระผูเ้ป็นท่านและการช่วยใหร้อดก็ไดห้ลั่งลงมาสูแ่ผน่ดินดงับทเพลงท่ีวา่ 

    “น่ีคือผูร้บัใชข้องเรา ซึง่เราเชิดช ู   เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา    เราใหจิ้ตของเราแก่เขา เขาจะน าความยตุิธรรมไปใหแ้ก่

นานาชาติ     เขาจะไมร่อ้งตะโกนหรือเปลง่เสียงดงั จะไมท่ าใหใ้ครไดยิ้นเสียงของเขาตามถนน ไมอ้อ้ท่ีช า้แลว้เขาจะไมห่กั 

และไสต้ะเกียงท่ีริบหรี่อยู่เขาจะไมด่บั เขาจะประกาศความยตุิธรรมดว้ยความสตัยจ์ริง เขาจะไมห่มดหวงัหรือทอ้ใจจนกวา่จะ

ไดส้ถาปนาความยตุิธรรมไวบ้นแผ่นดิน ดินแดนชายทะเลจะรอคอยค าสอนของเขา” (อสย 42 : 1-4) 
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45. โลกใหม่ของพระเจา้ 

    พระเจา้ตรสัวา่ “ดซูิ เราจะสรา้งฟ้าใหมแ่ละแผ่นดินใหม ่จะไมม่ีผูใ้ดคิดถงึและจดจ าเรื่องราวในอดีตอีก    แตจ่งรา่เริงและ

ยินดีเสมอในสิ่งซึง่เราก าลงัจะสรา้งขึน้    เพราะเราก าลงัจะสรา้งกรุงเยรูซาเลม็ใหเ้ป็นความยินดี และสรา้งประชากรของเมือง

นัน้ใหเ้ป็นความช่ืนบาน     เราจะยินดีเพราะกรุงเยรูซาเลม็และร่าเริงเพราะประชากรของเรา จะไมม่ีผูใ้ดไดยิ้นเสียงรอ้งไหแ้ละ

เสียงคร ่าครวญในเมืองนัน้อีก    ท่ีนั่นจะไมม่ีทารกท่ีมีชีวิตเพียงสองสามวนัหรือคนชราท่ีตายกอ่นถงึก าหนด    เพราะคนหนึ่ง

ท่ีสดุจะตายเมื่อมีอายหุนึ่งรอ้ยปี    ผูท่ี้มีอายไุมถ่งึหนึ่งรอ้ยปีจะนบัไดว้า่เป็นผูถ้กูสาปแช่ง    เขาจะสรา้งบา้นและจะเขา้มา

อาศยั จะไมป่ลกูสวนองุ่นใหค้นอื่นกินผล    เพราะประชากรของเราจะมีอายยืุนนานเท่ากบัอายขุองตน้ไมแ้ละผูเ้ลือกสรรของ

เราจะใชป้ระโยชนผ์ลงานจากมือของตนเป็นเวลานาน    เขาจะไมท่ างานหนกัโดยเปลา่ประโยชนห์รือคลอดบตุรท่ีจะตอ้งตาย

อยา่งน่าอนาถ    เพราะเขาเป็นเชือ้สายของผูท่ี้พระยาหเ์วหท์รงอวยพร    ลกูหลานของเขาจะไดร้บัพระพรพรอ้มกนั

ดว้ย    ก่อนท่ีเขาจะเรียกขานเรา เราก็จะตอบ ขณะท่ีเขาก าลงัพดู เราก็จะฟังเขาแลว้    สนุขัป่าและลกูแกะจะหากินอยู่ดว้ยกนั 

สิงโตจะกินฟางเหมือนโค ฝุ่ นดินจะเป็นอาหารของง ูสตัวเ์หลา่นีจ้ะไมท่  ารา้ยหรือท าลายทั่วภเูขาศกัดิส์ิทธ์ิของเรา – พระยาห์

เวหต์รสั  

(อสย 65 : 17 – 25) 
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พระธรรมใหม่ (พนัธสัญญาใหม่) - New Testament 

46. พระองคค์ือพระบุตรของพระเจ้าผู้มีอ านาจสูงสุด 

 
 

    พระเจา้ทรงใชท้ตูสวรรคก์าเบรียลใหเ้ป็นผูน้  าข่าวมายงัเมืองหนึ่ง  ในแควน้กาลิลี ช่ือ เมืองนาซาเรธ็ มาพบหญิงพรหมจารี

คนหนึ่งซึง่หมัน้อยู่กบัชายช่ือโยเซฟในราชวงศข์องกษัตริยด์าวิด    หญิงพรหมจารีผูน้ัน้ช่ือมารีย ์   ทตูสวรรคเ์ขา้ในบา้นกลา่ว

กบัพระนางวา่ “จงยินดีเถิด ท่านผูท่ี้พระเจา้โปรดปราน พระเจา้สถิตอยู่กบัท่าน”    เม่ือทรงไดยิ้นถอ้ยค านีพ้ระนางมารียท์รง

วุน่วายพระทยัมาก ทรงถามพระองคเ์องว่า ค  าทกัทายนีห้มายความว่ากระไร    แตท่ตูสวรรคก์ลา่วแก่พระนางวา่ “มารีย ์อย่า

กลวัเลย ท่านเป็นผูท่ี้พระเจา้โปรดปราน ท่านจะตัง้ครรภแ์ละใหก้ าเนิดบตุรชายคนหนึ่ง ท่านจะตัง้ช่ือเขาวา่เยซู เขาจะเป็นผู้

ย่ิงใหญ่และพระเจา้ผูส้งูสดุจะทรงเรียกเขาเป็นบตุรของพระองค”์ 

    พระนางมารียจ์งึทรงถามทตูสวรรคว์า่ “เหตกุารณนี์จ้ะเป็นไปไดอ้ย่างไร เพราะขา้พเจา้ตัง้ใจจะเป็นพรหมจารี”    ทตูสวรรค์

ตอบวา่ “พระจิตเจา้จะเสดจ็ลงมาเหนือท่านและพระอานภุาพของพระผูส้งูสดุจะแผ่เงาปกคลมุท่าน  เพราะฉะนัน้ บตุรท่ีเกิด

มาจะเป็นผูศ้กัดิส์ิทธ์ิและรบันามวา่บตุรของพระเจา้ ดซูิ เอลีซาเบธญาติของท่าน ทัง้ๆ ท่ีชราแลว้ก็ยงัตัง้ครรภบ์ตุรชาย ใครๆ 

คิดวา่นางเป็นหมนั แตน่างก็ตัง้ครรภไ์ดห้กเดือนแลว้ เพราะไมม่ีสิ่งใดท่ีพระเจา้จะทรงกระท าไมไ่ด”้  พระนางมารียจ์งึตรสัวา่ 

“ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้ ขอใหเ้ป็นไปกบัขา้พเจา้ตามวาจาของท่านเถิด” แลว้ทตูสวรรคก์็จากพระนางไป (ลก 1 : 27-38) 

47. ช่ือของเขาคือ “อิมมานูเอล” พระเจ้าสถติกบัเรา 

    โยเซฟคูห่มัน้ของพระนางเป็นผูช้อบธรรมไมต่อ้งการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จงึคิดจะถอนหมัน้อย่างเงียบๆ    ขณะท่ี

โยเซฟก าลงัคิดถงึเรื่องนีอ้ยู่ ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นท่านก็มาเขา้ฝัน กลา่ววา่ โยเซฟ โอรสกษัตริยด์าวิด อย่ากลวัท่ีจะ

รบัมารียม์าเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กท่ีปฏิสนธิในครรภข์องนางนัน้มาจากพระจิตท่าน นางจะใหก้ าเนิดบตุรชาย 
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ท่านจงตัง้ช่ือบตุรนัน้วา่เยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาใหร้อดพน้จากบาป    เหตกุารณนี์เ้กิดขึน้เพ่ือพระด ารสัขององค์

พระผูเ้ป็นท่านท่ีตรสัผ่านประกาศกจะเป็นความจริงวา่ “หญิงพรหมจารีจะตัง้ครรภแ์ละจะคลอดบตุรชาย ซึง่จะไดร้บันามวา่ 

“อิมมานเูอล” แปลวา่ พระเจา้สถิตกบัเรา (มธ 1) 

48. การประสูตขิองพระเยซูทา่น 

 
 

    ครัง้นัน้ พระจกัรพรรดิออกสัตสั  ทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหม้ีการส ารวจส ามะโนประชากรทั่วจกัรวรรดิโรมนั  การส ารวจ

ส ามะโนประชากรครัง้แรกนี ้มขีึน้เม่ือคีรินีอสัเป็นผูว้า่ราชการแควน้ซีเรีย  ทกุคนตา่งไปลงทะเบียนในเมืองของตน  โยเซฟออก

เดินทางจากเมืองนาซาเรธ็ในแควน้กาลิลีไปยงัเมืองของกษัตริยด์าวิดช่ือ เบธเลเฮมในแควน้ยเูดีย เพราะโยเซฟสืบเชือ้สายมา

จากราชวงศก์ษัตริยด์าวิด  ท่านไปลงทะเบียนพรอ้มกบัพระนางมารีย ์ซึง่ก าลงัทรงพระครรภ ์ ขณะท่ีอยู่ท่ีนั่น ก็ถงึก าหนดเวลา

ท่ีพระนางมารียจ์ะมีพระประสตูิกาล  พระนางประสตูิพระโอรสองคแ์รก ทรงใชผ้า้พนัพระวรกายพระกมุารนัน้ แลว้ทรงวางไว้

ในรางหญา้ เน่ืองจากไมม่ีท่ีในหอ้งพกัแรมเลย  ในบริเวณนัน้มีคนเลีย้งแกะกลุม่หนึ่งอยู่กลางแจง้ ก าลงัเฝา้ฝงูแกะในยาม

กลางคืน  ทตูสวรรคอ์งคห์นึ่งของพระเจา้ปรากฏองคต์อ่หนา้เขา และพระสริิของพระเจา้ก็สอ่งแสงรอบตวัเขา คนเลีย้งแกะมี

ความกลวัอย่างย่ิง  แตท่ตูสวรรคก์ลา่วแก่เขาว่า "อย่ากลวัเลย เพราะเราน าข่าวดีมาบอกท่านทัง้หลาย เป็นข่าวดีท่ีจะท าให้

ประชาชนทกุคนยินดีอย่างย่ิง  วนันี ้ในเมืองของกษัตริยด์าวิด พระผูไ้ถ่ประสตูิเพ่ือท่านแลว้ พระองคค์ือพระคริสต ์องคพ์ระผู้

เป็นเจา้  ท่านจะรูจ้กัพระองคไ์ดจ้ากเครื่องหมายนี ้ท่านจะพบกมุารคนหนึ่ง มีผา้พนักายนอนอยู่ในรางหญา้"  ทนัใดนัน้ ทตู

สวรรคอ์ีกจ านวนมากปรากฏมาสมทบกบัทตูสวรรคอ์งคน์ัน้ รอ้งสรรเสริญพระเจา้วา่ 

“พระสิริรุง่โรจนจ์งมีแดพ่ระเจา้ในสวรรคส์งูสดุและบนแผน่ดิน สนัติจงมีแก่มนษุยท่ี์พระองคโ์ปรดปราน” 

เม่ือบรรดาทตูสวรรคจ์ากเขากลบัสูส่วรรคแ์ลว้ คนเลีย้งแกะเหลา่นัน้จึงพดูกนัวา่ “เราจงไปเมืองเบธเลเฮมกนัเถิด จะไดเ้ห็น

เหตกุารณนี์ท่ี้พระเจา้ทรงแจง้ใหเ้รารู”้  เขาจงึรีบไปและพบพระนางมารีย ์โยเซฟ และพระกมุารซึง่บรรทมอยู่ในรางหญา้  เม่ือ

คนเลีย้งแกะเห็น ก็เลา่เรื่องท่ีเขาไดยิ้นมาเก่ียวกบัพระกมุาร  ทกุคนท่ีไดยิ้นตา่งประหลาดใจในเรื่องท่ีคนเลีย้งแกะเลา่ให้

ฟัง  สว่นพระนางมารียท์รงเก็บเรื่องทัง้หมดเหลา่นีไ้วใ้นพระทยัและยงัทรงค านงึถงึอยู่  คนเลีย้งแกะกลบัไปโดยถวายพระพร
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และสรรเสริญพระเจา้ในเรื่องตา่ง ๆ ท่ีพวกเขาไดยิ้นและไดเ้หน็ ตามท่ีทตูสวรรคบ์อกไว  ้   เม่ือครบก าหนดแปดวนั ถงึเวลาท่ี

พระกมุารจะตอ้งทรงเขา้สหุนตั เขาถวายพระนามพระองคว์า่เยซู เป็นพระนามท่ีทตูสวรรคใ์หไ้วก้่อนท่ีพระองคจ์ะทรงปฏิสนธ์ิ

ในพระครรภข์องพระมารดา (ลก 2 : 1-21) 

49. พระองคค์ือกษัตริยข์องชาวยวิ 

    ในรชัสมยักษัตริยเ์ฮโรด พระเยซูท่านประสตูิท่ีเมืองเบธเลเฮมในแควน้ยเูดีย โหราจารยบ์างท่านจากทิศตะวนัออก เดินทาง

มายงักรุงเยรูซาเลม็      สืบถามวา่  ”กษัตริยช์าวยิวท่ีเพ่ิงประสตูิอยู่ท่ีใด พวกเราไดเ้ห็นดาวประจ าพระองคข์ึน้ จงึพรอ้มใจกนั

มาเพ่ือนมสัการพระองค”์  เม่ือกษัตริยเ์ฮโรดทรงทราบข่าวนี ้พระองคท์รงวุน่วายพระทยั ชาวกรุงเยรูซาเลม็ทกุคนตา่งก็วุน่วาย

ใจไปดว้ย  พระองคท์รงเรียกประชมุบรรดาหวัหนา้สมณะและธรรมาจารย ์ตรสัถามเขาวา่ ”พระคริสตจ์ะประสตูท่ีิใด”  เขาจงึ

ทลูตอบวา่ “ในเมืองเบธเลเฮม แควน้ยเูดีย เพราะประกาศกเขียนไวว้า่ 

     “เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยดูาห ์ท่านมิใช่เลก็ท่ีสดุในบรรดาหวัเมืองแห่งยดูาห ์เพราะผูน้  าคนหนึ่งจะออกมาจากท่าน ซึง่จะ

เป็นผูน้  าอิสราเอลประชากรของเรา” 

          ดงันัน้ กษัตริยเ์ฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารยม์าเฝา้เป็นการสว่นพระองค ์ทรงซกัถามถงึวนัเวลาท่ีดาวปรากฏแลว้ทรง

ใชบ้รรดาโหราจารยไ์ปท่ีเมืองเบธเลเฮม ทรงก าชบัวา่ ”จงไปสบืถามเรื่องพระกมุารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกมุารแลว้ 

จงกลบัมาบอกใหเ้รารู ้เราจะไดไ้ปนมสัการพระองคด์ว้ย”  เม่ือบรรดาโหราจารยไ์ดฟั้งพระด ารสัแลว้ก็ออกเดินทาง ดาวท่ีเขา

เห็นทางทิศตะวนัออกปรากฏอีกครัง้หนึ่งน าทางใหแ้ละมาหยดุน่ิงอยู่เหนือสถานท่ีประทบัของพระกมุาร  เม่ือเห็นดาวอีกครัง้

หนึ่งบรรดาโหราจารยม์ีความยินดีย่ิงนกั  เขาเขา้ไปในบา้น พบพระกมุารกบัพระนางมารียพ์ระมารดา จงึคกุเข่าลงนมสัการ

พระองค ์แลว้เปิดหีบสมบตัิน าทองค า ก ายาน และมดยอบออกมาถวายพระองค ์ แตพ่ระเจา้ทรงเตือนเขาในความฝันมิให้

กลบัไปหากษัตริยเ์ฮโรด เขาจงึกลบัไปบา้นเมืองของตนโดยทางอ่ืน (มธ 2 : 1-12) 

50. ทรงถูกตามล่า 

    เม่ือบรรดาโหราจารยก์ลบัไปแลว้ ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นท่านมาเขา้ฝันโยเซฟ กลา่ววา่ “จงลกุขึน้ พาพระกมุารและ

พระมารดาหนีไปประเทศอียิปต ์และจงอยู่ท่ีนั่นจนกวา่เราจะบอกท่าน เพราะกษัตริยเ์ฮโรดก าลงัสืบหาพระกมุารเพ่ือจะ

ประหารชีวิต”  โยเซฟจงึลกุขึน้พาพระกมุารและพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปตใ์นคืนนัน้  และอยู่ท่ีนั่น จนกระทั่ง

กษัตริยเ์ฮโรดสิน้พระชนม ์ทัง้นีเ้พ่ือใหพ้ระด ารสัขององคพ์ระผูเ้ป็นท่านท่ีตรสัทางประกาศกเป็นความจริงวา่  เราเรียกบตุรของ

เรามาจากประเทศอียิปต ์

      เม่ือกษัตริยเ์ฮโรดทรงเห็นวา่พระองคถ์กูบรรดาโหราจารยห์ลอกก็กริว้ย่ิงนกั จงึทรงสั่งใหป้ระหารเดก็ชายทกุคนท่ีมีอายุ

ตัง้แตส่องขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกลเ้คียง    ดงันีพ้ระด ารสัที่ตรสัไวโ้ดยประกาศกเยเรมียi์ก็เป็นความจริงว่า 

 “ มีผูไ้ดยิ้นเสียงในหมูบ่า้นรามาห ์เป็นเสียงรอ้งไหแ้ละคร ่าครวญอย่างขมข่ืน นางราเคลรอ้งไหอ้าลยัถงึบรรดาบตุร  นางไม่

ยอมรบัค าปลอบโยนใด ๆ เพราะบตุรเหลา่นัน้ไมอ่ยู่แลว้” 

       หลงัจากกษัตริยเ์ฮโรดสิน้พระชนม ์ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นท่านมาเขา้ฝันโยเซฟในประเทศอียิปต  ์ กลา่ววา่ “จงลกุขึน้ 

พาพระกมุารและพระมารดากลบัไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผูท่ี้ตอ้งการฆ่าพระกมุารตายแลว้”  โยเซฟจงึลกุขึน้  พาพระกมุาร

และพระมารดากลบัไปแผ่นดนิอิสราเอล  แตเ่ม่ือรูว้า่อารเคลาอสัขึน้ ครองราชยเ์ป็นกษัตริยใ์นแควน้ยเูดีย สืบตอ่จากกษัตริย์
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เฮโรดพระบิดา โยเซฟก็กลวัท่ีจะไปท่ีนั่น และเม่ือพระเจา้ทรงเตือนเขาในความฝัน เขาจงึกลบัไปยงัแควน้กาลิลี  ไปอาศยัอยู่

ในเมืองหนึ่งช่ือนาซาเรธ็ ทัง้นี ้เพ่ือใหพ้ระด ารสัท่ีตรสัทางประกาศกเป็นความจริงวา่ พระองคจ์ะไดร้บัพระนามวา่ชาวนาซา

เรธ็ (มธ 2 : 13-23) 

51. พระองคเ์ป็นของพระเป็นทา่น 

    โยเซฟพรอ้มกบัพระมารดาของพระเยซูท่านเคยขึน้ไปยงักรุงเยรูซาเลม็ในเทศกาลปัสกาทกุปี  เม่ือพระองคม์ีพระชนมายสุิบ

สองพรรษา โยเซฟพรอ้มกบัพระมารดาก็ขึน้ไปกรุงเยรูซาเลม็ตามธรรมเนียมของเทศกาลนัน้  เม่ือวนัฉลองสิน้สดุลง ทกุคนก็

เดินทางกลบั แตพ่ระเยซทู่านยงัประทบัอยู่ท่ีกรุงเยรูซาเลม็โดยท่ีบิดามารดาไมรู่ ้ เพราะ คิดวา่ พระองคท์รงอยู่ในหมูผู่ร้ว่ม

เดินทาง เม่ือเดินทางไปไดห้นึ่งวนัแลว้ โยเซฟพรอ้มกบัพระนางมารียต์ามหาพระองคใ์นหมูญ่าติและคนรูจ้กั  เม่ือไมพ่บจงึ

กลบัไปกรุงเยรูซาเลม็ เพ่ือตามหาพระองคท่ี์นั่น 

 

 

          ในวนัท่ีสาม โยเซฟพรอ้มกบัพระนางมารียพ์บพระองคใ์นพระวิหารประทบันั่งอยู่ในหมูอ่าจารย ์ทรงฟังและทรงไตถ่าม

พวกเขา  ทกุคนท่ีไดฟั้งพระองคต์า่งประหลาดใจในพระปรีชาท่ีทรงแสดงในการตอบค าถาม  เม่ือโยเซฟพรอ้มกบัพระนางมา

รียเ์ห็นพระองคก์็รูส้กึแปลกใจ พระมารดาจงึตรสัถามพระองคว์า่ ”ลกูเอย๋ ท าไมจงึท ากบัเราเช่นนี ้ดซูิ พ่อกบัแมต่อ้งกงัวลใจ

ตามหาลกู”  พระองคต์รสัตอบวา่  “พ่อกบัแมต่ามหาลกูท าไม พ่อแมไ่มรู่ห้รือวา่ ลกูตอ้งอยู่ในบา้นของพระบิดาของลกู” โยเซฟ

พรอ้มกบัพระนางมารียไ์มเ่ขา้ใจท่ีพระองคต์รสั    พระเยซทู่านเสดจ็กลบัไปท่ีเมืองนาซาเรธ็กบับิดามารดาและเช่ือฟังท่านทัง้

สอง พระมารดาทรงเก็บเรื่องทัง้หมดเหลา่นีไ้วใ้นพระทยั  พระเยซูท่านทรงเจริญขึน้ทัง้ในพระปรีชาญาณ พระชนมาย ุและ

พระหรรษทานเฉพาะพระพกัตรข์องพระเจา้และตอ่หนา้มนษุย ์ (ลก 2 : 41-52) 
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52. ค าประกาศของยอหน์ ผู้ท าพธีิล้าง 

    ในปีท่ีสิบหา้แห่งรชักาลพระจกัรพรรดทิิเบรีอสั ปอนทิอสัปีลาตเป็นผูว้า่ราชการแควน้ยเูดีย กษัตริยเ์ฮโรดทรงเป็นเจา้

ปกครองแควน้กาลิลี ฟีลิปพระอนชุา ทรงเป็นเจา้ปกครองแควน้อิทเูรียและตราโคนิติส ลซีาเนียเป็นเจา้ปกครองแควน้อาบี

เลน  อนันาสและคายาฟาสเป็นหวัหนา้สมณะ พระวาจาของพระเจา้มาถงึยอหน์บตุรของเศคาริยาหใ์นถ่ินทรุกนัดาร  เขาจงึไป

ทั่วแมน่ า้จอรแ์ดน เทศนส์อนเรื่องพิธีลา้งซึง่แสดงการเป็นทกุขก์ลบัใจเพ่ือจะไดร้บัการอภยับาป  ตามท่ีมีเขียนไวใ้นหนงัสือ

บนัทกึของประกาศกอิสยาหว์า่ 

"คนคนหนึ่งรอ้งตะโกนในถ่ินทรุกนัดารวา่ จงเตรียมทางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

จงท าทางเดินของพระองคใ์หต้รงเถิด 

หบุเขาทกุแห่งจะถกูถมใหเ้ตม็ ภเูขาและเนินทกุแห่งจะถกูปรบัใหต้  ่าลง 

ทางคดเคีย้วจะกลายเป็นทางตรง ทางขรุขระจะถกูท าใหร้าบเรียบ 

แลว้มนษุยท์กุคนจะเห็นความรอดพน้จากพระเจา้"  

ดงันัน้ ยอหน์พดูกบัประชาชนท่ีมารบัพิธีลา้งจากเขาวา่ “สญัชาติงรูา้ย ผูใ้ดแนะน าท่านใหห้นีการลงโทษท่ีก าลงัจะมาถงึ  จง

ประพฤติตนใหส้มกบัท่ีไดก้ลบัใจแลว้เถิด และอย่ามาอา้งวา่ “เรามีอบัราฮมัเป็นบิดา” ขา้พเจา้บอกท่านทัง้หลายวา่ พระเจา้

ทรงบนัดาลใหก้อ้นหินเหลา่นีก้ลายเป็นลกูของอบัราฮมัได ้ บดันี ้ขวานก าลงัจ่ออยู่ท่ีรากของตน้ไมแ้ลว้ ตน้ไมต้น้ใดท่ีไมอ่อก

ผลดีจะถกูโคน่และโยนใสไ่ฟ” 

      เม่ือประชาชนถามยอหน์วา่ “เราจะตอ้งท าอะไร”  เขาก็ตอบวา่ “ใครมีเสือ้สองตวั จงแบ่งตวัหนึ่งใหก้บัคนท่ีไมม่ี คนท่ีมี

อาหาร ก็จงท าเช่นเดียวกนั”  คนเก็บภาษีมาหายอหน์เพ่ือรบัพิธีลา้งดว้ย และถามเขาว่า “ท่านอาจารย ์พวกเราจะตอ้งท าสิ่ง

ใด”  ยอหน์ตอบวา่ “ท่านอย่าเรยีกเก็บภาษีเกินพิกดั”  พวก ทหารถามเขาดว้ยวา่ “แลว้พวกเราเลา่ เราจะตอ้งท าสิ่งใด” เขา

ตอบวา่ “อย่าขู่กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็นความเท็จเพ่ือเอาเงิน จงพอใจกบัคา่จา้งของตน” 

       ขณะนัน้ ประชาชนก าลงัรอคอย ทกุคนตา่งคิดในใจวา่ ยอหน์เป็นพระคริสตห์รือ  ยอหน์จงึประกาศตอ่หนา้ทกุคนวา่ 

"ขา้พเจา้ใชน้  า้ท าพิธีลา้งใหท้่านทัง้หลาย  แตผู่ท่ี้ทรงอ านาจย่ิงกวา่ขา้พเจา้จะมา และขา้พเจา้ไมส่มควรแมแ้ตจ่ะแกส้ายรดั

รองเทา้ของเขา เขาจะท าพิธีลา้งใหท้่านเดชะพระจิตเจา้และดว้ยไฟ  เขาก าลงัถือพลั่วอยู่แลว้ จะช าระลานนวดขา้วใหส้ะอาด 

จะรวบรวมขา้วใสยุ่ง้ สว่นฟางนัน้จะเผาทิง้ในไฟท่ีไมรู่ด้บั"  ยอหน์ยงัใชถ้อ้ยค าอื่นอีกมากตกัเตือนและประกาศข่าวดีแก่ 

ประชาชน ( ลก 3 : 1-18 
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53. การเป็นพยานถงึพระบดิา 

    เม่ือพระเยซูเจา้อายไุดป้ระมาณ 30 ปี พระองคม์าหายอหน์ท่ีแมน่ า้จอรแ์ดนพระองคไ์ดใ้หย้อหน์ท าพิธีลา้งแก่พระองค์

เหมือนคนอื่นๆ    แลว้พระองคก์็ทรงภาวนา ทนัใดนัน้ ทอ้งฟ้าก็เปิดออก  และพระจิตเจา้เสดจ็ลงมาเหนือพระองค ์มีรูปรา่งท่ี

เห็นไดด้จุนกพิราบ แลว้มีเสียงจากสวรรคว์า่ "ท่านเป็นบตุรท่ีรกัของเรา เป็นท่ีโปรดปรานของเรา” (ลก 3 : 21-22 

54. ข่าวสารของพระเยซูทา่น 

    พระเยซูท่านเสดจ็ไปท่ีกาลิลี พระองคท์รงเทศนาประกาศข่าวดีของพระเจา้ ตรสัวา่  “เวลาท่ีก าหนดไวม้าถงึแลว้ พระ

อาณาจกัรของพระเจา้อยู่ใกลแ้ลว้ จงกลบัใจ และเช่ือข่าวดีเถิด” (มก 1 : 14-15) 

    เม่ือพระเยซูเจา้มาถงึบา้นของพระองคท่ี์นาซาเรธ็ พระองคเ์สดจ็ไปท่ีศาลาธรรมในวนัสบับาโต และท่ีนั่นพระองคไ์ดอ้า่น

ขอ้ความในหนงัสือของประกาศกอีสยาหว์า่ “พระจิตของพระเจา้ทรงอยู่เหนือขา้พเจา้  เพราะพระองคท์รงเจิมขา้พเจา้ไว ้   ให้

ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนi  ทรงสง่ขา้พเจา้ไปประกาศการปลดปลอ่ยแก่ผูถ้กูจองจ า    คืนสายตาใหแ้ก่คนตาบอด 

ปลดปลอ่ยผูถ้กูกดข่ีใหเ้ป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจา้”    พระเยซูท่านอธิบายใหผู้ท่ี้อยูท่ี่ในศาลาธรรม

ฟังวา่ “ในวนันี ้ขอ้ความจากพระคมัภีรท่ี์ท่านไดยิ้นกบัหอูยู่นีเ้ป็นความจริงแลว้” ครัง้แรกคนเหลา่นัน้ประหลาดใจมากแลว้เขา

ก็เริ่มคิดวา่ คนนีเ้ป็นบตุรของโยเซฟมิใช่หรือ?    พระเยซูท่านทรงตอบเขาวา่ “ท่านคงจะกลา่วค าพงัเพยนีแ้ก่เราเป็นแน่วา่ 

"หมอเอย๋ จงรกัษาตนเองเถิด สิ่งท่ีพวกเราไดยิ้นวา่เกิดขึน้ท่ีเมืองคาเปอรนาอมุนัน้ท่านจงท าท่ีน่ีในบา้นเมืองของท่านดว้ย

เถิด”  แลว้พระองคย์งัทรงเสริมอีกวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายวา่ ไมม่ีประกาศกคนใดไดร้บัการตอ้นรบัอย่างดีใน

บา้นเมืองของตน” 

    คนในศาลาธรรมไดยิ้นดงันัน้ก็โกรธย่ิงนกั    เขาลกุขึน้แลว้ผลกัไสพระองคอ์อกไปนอกเมือง หมายจะผลกัพระองคใ์หต้กลง

ไปท่ีหนา้ผา แตพ่ระองคท์รงด าเนินฝ่ากลุม่คนเหลา่นัน้ แลว้เสดจ็จากไป (ลก 4 : 16-30) 
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55. ชาวประมงตัดสินใจตดิตามพระองค ์

 

 

    พระเยซูเจา้เสดจ็มาท่ีชายฝ่ังทะเลกาลิลี ท่ีนั่นพระองคท์รงพบซีโมน หรือท่ีเรียกวา่เปโตร และอนัดรูวน์อ้งชาย    เขาทัง้สอง

ก าลงัตีอวน    เพราะเขาวา่เขาทัง้สองเป็นชาวประมง พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาวา่ “จงตามเรามาเถิด เราจะท าใหท้่านเป็น

ชาวประมงหามนษุย”์ เขาทัง้สองทิง้อวนทนัทีและติดตามพระเยซูเจา้ไป 

    ตอ่จากนัน้ไมน่านพระเยซูเจา้ทรงพบยากอบบตุรของเศเบดีกบัยอหน์นอ้งชาย    เขาทัง้สองอยู่ในเรือกบับิดาของเขาก าลงั

ชนุอวนอยู่    พระเยซูเจา้ไดท้รงเรียกเขา ทนัใดนัน้เขาก็ละเรือและบิดาของเขาและตามพระองคไ์ป (มธ 4 : 18-22) 

56. คนอัมพาตเดนิได ้

พระเยซูเจา้เสดจ็ไปเมืองคาเปอรน์าอมุอีกครัง้    ในไมช่า้คนทัง้ปวงก็ทราบวา่พระองคอ์ยู่ท่ีนั่น ประชาชนจ านวนมากตา่งก็มา

ชมุนมุกนั จนบา้นไมม่ีท่ีบรรจแุมแ้ตน่อกประต ู   พระเยซูเจา้บอกประชาชนวา่พระเป็นเจา้ทรงรกัเขาทัง้หลาย 

    และแลว้มีชายสี่คนหามคนอมัพาตคนหนึ่งมา เขาตอ้งการจะน าเพ่ือนของเขาเขา้ไปหาพระเยซูเจา้ แตไ่มส่ามารถเขา้ถงึ

พระองคไ์ดเ้พราะคนมากมาย    ดงันัน้ ชายทัง้สี่จงึปีนขึน้ไปบนดาดฟ้าหลงัคาบา้น แลว้เจาะหลงัคาบา้นท าเป็นช่องเหนือ

บริเวณท่ีพระเยซูเจา้ประทบัอยู ่แลว้เขาก็คอ่ยๆ หย่อนคนอมัพาตลงมา    พระเยซูเจา้เห็นวา่ชายเหลา่นีม้ีความเช่ือในพระองค ์

พระองคจ์งึพดูกบัคนอมัพาตว่า “ลกูเอย๋ บาปของท่านไดร้บัการอภยัแลว้”     
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    มีธรรมาจารยบ์างคนไดยิ้นพระเยซูเจา้กลา่วดงันัน้ เขาก็คิดในใจวา่ “ท าไมคนนีจ้งึพดูเช่นนีเ้ลา่ เขากลา่วดหูมิ่นพระเจา้ ใคร

เลา่อภยับาปไดน้อกจากพระเจา้เท่านัน้"  พระเยซูเจา้ทรงทราบความคิดของเขาดว้ยพระจิตของพระองค ์จงึตรสัวา่ "ท่าน

ทัง้หลายคิดเช่นนีใ้นใจท าไม  อย่างใดง่ายกว่ากนั การบอกคนอมัพาตว่า ‘บาปของท่านไดร้บัการอภยัแลว้' หรือบอกวา่ ‘ลกุขึน้ 

แบกแครเ่ดินไปเถิด' แตเ่พ่ือใหท้่านรูว้า่ บตุรแห่งมนษุยม์ีอ  านาจอภยับาปไดบ้นแผ่นดนินี”้ พระองคต์รสัแก่คนอมัพาตวา่ “เรา

สั่งท่าน จงลกุขึน้ แบกแคร ่กลบัไปบา้นเถิด” เขาก็ลกุขึน้แบกแครอ่อกเดินไปทนัทีตอ่หนา้คนทัง้ปวง ทกุคนตา่งประหลาดใจ 

ถวายพระเกียรติแดพ่ระเจา้และพดูวา่ “พวกเรายงัไมเ่คยเห็นอะไรเช่นนีม้าก่อนเลย” (มก 1 : 1-12) 

57. พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนบาป 

    คนเก็บภาษีเป็นคนไมสู่ด้ีนกั เขาเหลา่นัน้มกัจะเรียกเก็บภาษีมากกว่าท่ีก าหนดไว ้เขาเหลา่นั้นท างานใหก้บักรุงโรม 

ผูป้กครองประเทศ    ดว้ยเหตนีุ ้พวกฟาริสีจงึไมต่อ้งการจะเก่ียวขอ้งกบัเขาเหลา่นี  ้

    วนัหนึ่งพระเยซูเจา้เสดจ็ไปท่ีชายฝ่ังทะเลกาลิลี พระองคเ์หน็คนเก็บภาษีคนหนึ่งช่ือเลวี    นั่งอยู่ท่ีดา่นเก็บภาษีของเขา พระ

เยซูเจา้ตรสักบัเขาวา่ “จงตามเรามาเถิด” เลวีลกุขึน้แลว้ก็ตามพระองคไ์ป    เม่ือพระเยซูเจา้รบัประทานอาหารเย็นในบา้น

ของเลวี คนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆ อีกหลายคนก็ทานอาหารกบัพระองคแ์ละสาวกของพระองค ์   ฟาริสีและธรรมาจารย์

เห็นเหตกุารณด์งักลา่ว จงึถามสาวกของพระองคว์า่ “ท าไมอาจารยข์องท่านกินอาหารกบัคนเก็บภาษีและคนบาปเลา่"  17พระ 

เยซูเจา้ทรงไดยิ้นดงันัน้จงึตรสัตอบวา่ "คนสบายดีไมต่อ้งการหมอ แตค่นเจ็บไขต้อ้งการ เราไมไ่ดม้าเพ่ือเรียกคนชอบธรรม แต่

เรามาเพ่ือเรียกคนบาป” (มก 2 :  13-17) 
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58. พระเยซูเจ้าเลือกอัครสาวกสิบสองคน 

    พระเยซูเจา้เสดจ็ขึน้ไปบนภเูขา ไดท้รงเรียกผูท่ี้ทรงพอพระทยั เขาก็มาเฝา้ พระองคท์รงเลือกไวเ้พียง 12 คน เขาเหลา่นัน้อยู่

กบัพระองคต์ลอดเวลา ดวูา่พระองคท์ าอะไร และฟังวา่พระองคส์อนอะไร พระองคต์อ้งการสง่คนทัง้ 12 คนออกในฐานะสาวก

ของพระองค ์   เพ่ือเขาจะไดน้ าข่าวดีไปใหป้ระชาชนและรกัษาคนเจ็บในพระนามของพระองค ์   สาวกทัง้สบิสองคน คือ ซีโมน 

พระองคท์รงตัง้ช่ือใหมใ่หเ้ขาวา่ “เปโตร”  ยากอบบตุรของเศเบดี และยอหน์ นอ้งชายของยากอบ พระองคท์รงตัง้ช่ือใหส้องพ่ี

นอ้งนีว้า่ "โบอาแนรเกส" ซึง่แปลวา่ "ลกูฟ้ารอ้ง" อนัดรูว ์ฟิลปิ บารโธโลมิว มทัธิว  โทมสั ยากอบบตุรของอลัเฟอสั ธดัเดอสั ซี

โมนจากกลุม่ชาตินิยม  และยดูาสอิสคาริโอท ผูท่ี้จะทรยศตอ่พระองค ์(มก 3 : 13-19) 

59. พระเยซูเจ้าสอนประชาชน 

    พระเยซูเจา้ไดเ้สดจ็ไปทั่วแควน้กาลิลี พระองคท์รงสอนในศาลาธรรมและทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจกัร

สวรรค ์       พระองคท์รงรกัษาคนเจ็บป่วยและทกุขท์รมานใหห้ายจากโรค    กิตติศพัทข์องพระองคเ์ลื่องลือไปทั่วประเทศ มีคน

จ านวนมากจากแดนไกลโพน้มาหาพระองค ์   พระองคท์อดพระเนตรเห็นฝงูชนจ านวนมากมาชมุนมุกนั    พระเยซูเจา้จงึเสดจ็

ไปบนเนินเขา พระองคน์ั่งลงและอคัรสาวกของพระองคน์ั่งรว่มกบัพระองค ์แลว้พระองคเ์ริ่มสอนวา่ 

“ผูม้ีใจยากจนย่อมเป็นสขุ     เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขา 

ผูเ้ป็นทกุขโ์ศกเศรา้ย่อมเป็นสขุ เพราะเขาจะไดร้บัการปลอบโยน 

ผูม้ีใจออ่นโยนย่อมเป็นสขุ     เพราะเขาจะไดร้บัแผน่ดินเป็นมรดก 

ผูหิ้วกระหายความชอบธรรมยอ่มเป็นสขุ     เพราะเขาจะอิ่ม 

ผูม้ีใจเมตตาย่อมเป็นสขุ         เพราะเขาจะไดร้บัพระเมตตา 

ผูมี้ใจบรสิทุธ์ิย่อมเป็นสขุ         เพราะเขาจะไดเ้ห็นพระเจา้ 

ผูส้รา้งสนัติย่อมเป็นสขุ         เพราะเขาจะไดช่ื้อวา่เป็นบตุรของพระเจา้ 

ผูถ้กูเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสขุ เพราะอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของเขา 

“ท่านทัง้หลายย่อมเป็นสขุ เมื่อถกูดหูมิ่น ข่มเหงและใสร่า้ยตา่ง ๆ นานาเพราะเรา จงช่ืนชมยินดีเถิด เพราะบ าเหน็จรางวลัของ

ท่านในสวรรคน์ัน้ย่ิงใหญ่นกั  เขาไดเ้บียดเบียนบรรดาประกาศกท่ีอยู่ก่อนท่านดงันีด้ว้ยเช่นเดียวกนั” (มธ 4 : 23-25,51-10) 

60. กฎชีวิตของพระเยซูเจ้า 

    “ท่านไดยิ้นค ากลา่วแก่คนโบราณวา่ อย่าฆ่าคน ผูใ้ดฆ่าคนจะตอ้งขึน้ศาล  แตเ่รากลา่วแก่ท่านวา่ ทกุคนท่ีโกรธเคืองพ่ีนอ้ง 

จะตอ้งขึน้ศาล ผูใ้ดกลา่วแก่พ่ีนอ้งวา่  ‘ไอโ้ง่'ผูน้ัน้จะตอ้งขึน้ศาลสงู ผูใ้ดกลา่วแก่พ่ีนอ้งวา่ ‘ไอโ้ง่บดัซบ' ผูน้ัน้จะตอ้งถกูปรบัโทษ

ถงึไฟนรก” (มธ 5 : 21-22)   

“ดงันัน้ ขณะท่ีท่านน าเครื่องบชูาไปถวายยงัพระแท่น ถา้ระลกึไดว้า่พ่ีนอ้งของท่านมีขอ้บาดหมางกบัท่านแลว้"จงวางเครื่อง

บชูาไวห้นา้พระแท่น กลบัไปคืนดีกบัพ่ีนอ้งเสียก่อน แลว้จงึคอ่ยกลบัมาถวายเครื่องบชูานัน้” (มธ 5 : 23-24) 

“ท่านไดยิ้นค ากลา่วท่ีวา่ อย่าลว่งประเวณี  แตเ่รากลา่วแก่ท่านทัง้หลายวา่ ผูใ้ดมองหญิงดว้ยความใคร ่ก็ไดล้ว่งประเวณีกบั

นางในใจแลว้” (มธ 5 : 27-28)   

“ท่านทัง้หลายไดยิ้นค ากลา่ววา่ จงรกัเพ่ือนบา้น จงเกลียดศตัรู  แตเ่รากลา่วแก่ท่านวา่ จงรกัศตัรู จงอธิษฐานภาวนาใหผู้ท่ี้
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เบียดเบียนท่าน  เพ่ือท่านจะไดเ้ป็นบตุรของพระบิดาท่านสวรรค ์พระองคโ์ปรดใหด้วงอาทิตยข์องพระองคข์ึน้เหนือคนดีและ

คนชั่ว โปรดใหฝ้นตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5 : 43-45) 

“แตท่่านจงรกัศตัรู จงท าดีตอ่เขา จงใหยื้มโดยไมห่วงัอะไรกลบัคืน    แลว้บ าเหน็จรางวลัของทา่นจะใหญ่ย่ิง ท่านจะเป็นบตุร

ของพระผูส้งูสดุ เพราะพระองคท์รงพระกรุณาตอ่คนอกตญัญแูละตอ่คนชั่วรา้ย จงเป็นผูเ้มตตากรุณาดงัท่ีพระบิดาของท่าน

ทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6 : 35-36) 

“อย่าตดัสินเขาแลว้พระเจา้จะไมท่รงตดัสินท่าน อย่ากลา่วโทษเขา แลว้พระเจา้จะไมท่รงกล่าวโทษท่าน จงใหอ้ภยัเขาแลว้

พระเจา้จะทรงใหอ้ภยัท่าน  จงให ้แลว้พระเจา้จะประทานแกท่่าน ท่านจะไดร้บัเตม็สดัเตม็ทะนานอดัแน่นจนลน้ เพราะวา่

ท่านใชท้ะนานใดตวงใหเ้ขา พระเจา้ก็จะทรงใชท้ะนานนัน้ตวงตอบแทนใหท้่านดว้ย” (ลก 6 : 37-38) 

61. การภาวนาของอัครสาวก 

    พระเยซูเจา้ตรสักบัสาวกของพระองคว์า่ ท่านทัง้หลายจงอธิษฐานภาวนาดงันี ้ 

”ขา้แตพ่ระบิดาของขา้พเจา้ทัง้หลาย พระองคส์ถิตในสวรรคพ์ระนามพระองคจ์งเป็นท่ีสกัการะ    พระอาณาจกัรจงมาถงึพระ

ประสงคจ์งส าเรจ็ในแผน่ดิน เหมือนในสวรรค ์   โปรดประทานอาหารประจ าวนัแก่ขา้พเจา้ทัง้หลายในวนันี ้   โปรดประทาน

อภยัแก่ขา้พเจา้เหมือนขา้พเจา้ใหอ้ภยัแก่ผูอ้ื่น    โปรดช่วยขา้พเจา้ไมใ่หแ้พก้ารประจญแตโ่ปรดช่วยใหพ้น้จากความชั่วรา้ย

เทอญ” (มธ 6 : 9-13) 

62. พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรของหญิงม่ายทีเ่มืองนาอินใหก้ลับคืนชีพ 

    หลงัจากนัน้ไมน่าน พระเยซเูจา้เสด็จไปท่ีเมืองหนึ่งช่ือนาอิน บรรดาศิษยแ์ละประชาชนจ านวนมากติดตามพระองคไ์ป  เมื่อ

พระองคเ์สดจ็มาใกลป้ระตเูมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมา ผูต้ายเป็นบตุรคนเดียวของมารดาซึง่เป็นมา่ย ชาวเมืองกลุม่

ใหญ่มาพรอ้มกบันางดว้ย  เม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นท่านทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรสักบันางวา่ “อย่ารอ้งไหไ้ปเลย”  แลว้

พระองคเ์สดจ็เขา้ไปใกล ้ทรงแตะแครห่ามศพ คนหามก็หยดุ พระองคจ์งึตรสัวา่ “หนุ่มเอย๋ เราบอกท่านวา่ จงลกุขึน้เถิด”  คน

ตายก็ลกุขึน้นั่งและเริ่มพดู พระเยซูเจา้จงึทรงมอบเขาใหแ้ก่มารดา  ทกุคนตา่งมีความกลวัและถวายพระเกียรติแดพ่ระเจา้ 

กลา่ววา่ “ประกาศกย่ิงใหญ่ไดเ้กิดขึน้ในหมูเ่รา พระเจา้ไดเ้สดจ็มาเย่ียมประชากรของพระองค”์  และข่าวเรื่องนีก้็แพรไ่ปทั่ว

แควน้ยเูดียและทั่วอาณาบริเวณนัน้ 

63. ทา่นกลัวท าไม? 
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เย็นวนัหนึ่ง พระเยซูเจา้ตรสัสั่งบรรดาศิษยว์า่ "เราจงขา้มไปทะเลสาบฝ่ังโนน้กนัเถิด" บรรดาศิษยจ์งึละประชาชนไว ้และออก

เรือท่ีพระองคป์ระทบัอยู่นัน้ไป มีเรือล  าอื่น ๆ ติดตามไปดว้ย ขณะนัน้เกิดพายแุรงกลา้ คลื่นซดัเขา้เรือจนน า้เกือบจะเตม็เรือ

อยู่แลว้ พระองคบ์รรทมหลบัหนนุหมอนอยู่ท่ีทา้ยเรือ บรรดาศิษยจ์งึปลกุพระองค ์ทลูถามวา่ “พระอาจารย ์พระองคไ์มส่น

พระทยัท่ีพวกเราก าลงัจะตายอยู่แลว้หรือ” พระองคจ์งึทรงลกุขึน้ บงัคบัลม ตรสัสั่งทะเลวา่ “เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ลมก็หยดุ 

ทอ้งทะเลราบเรียบอย่างย่ิง แลว้พระองคต์รสัถามเขาว่า “ตกใจกลวัเช่นนีท้  าไม ท่านยงัไมม่ีความเช่ือหรือ” เขาเหลา่นัน้กลวั

มาก พดูกนัวา่ “ท่านผูนี้เ้ป็นใครหนอ ลมและทะเลจงึยอมเช่ือฟังเช่นนี”้ 

64. ทรงเลีย้งคนหวิโหย 

    พระเยซูเจา้ตอ้งการอยู่ตามล าพงักบัสาวกของพระองค ์   แตฝ่งูชนก็ติดตามพระองคไ์ปตลอดเวลา พระเยซูเจา้ตรสักบัฝงูชน

เก่ียวกบัชีวิตท่ีพระเจา้ประทานให ้พระองคไ์ดท้  าการรกัษาผูซ้ึง่ตอ้งการใหพ้ระองคช์่วยเหลือทกุคน    ในตอนเยน็วนันัน้อคัร

สาวกทัง้สิบสองคนของพระองคก์็ทลูกบัพระองคว์า่ ”ขอพระองคท์รงอนญุาตใหป้ระชาชนกลบัไปเถิด เขาจะไดไ้ปตาม

หมูบ่า้นและชนบทโดยรอบเพ่ือหาท่ีพกัและอาหาร เพราะขณะนีเ้ราอยู่ในท่ีเปลี่ยว”  พระองคต์รสักบัเขาวา่ “ท่านทัง้หลายจง

หาอาหารใหเ้ขากินเถิด” เขาทลูวา่ “เราไมม่ีอะไรนอกจากขนมปังหา้กอ้นและปลาสองตวัเท่านัน้ หรือวา่เราจะไปซือ้อาหาร

ส าหรบัคนเหลา่นีท้ัง้หมด”  ท่ีนั่นมีผูช้ายประมาณหา้พนัคน พระองคจ์งึตรสักบับรรดาศิษยว์า่ ”จงบอกใหพ้วกเขานั่งลงเป็น

กลุม่ กลุม่ละประมาณหา้สิบคน”  เขาก็ท าตามและใหท้กุคนนั่งลง  พระเยซูเจา้ทรงรบัขนมปังหา้กอ้นกบัปลาสองตวันัน้มา 

ทรงแหงนพระพกัตรข์ึน้มองทอ้งฟ้า ทรงกลา่วถวายพระพร ทรงบิขนมปัง สง่ใหบ้รรดาศิษยน์ าไปแจกจ่ายแก่ประชาชน  ทกุคน

ไดกิ้นจนอิ่ม แลว้ยงัเก็บเศษท่ีเหลือไดส้ิบสองกระบงุ (ลก 9 : 10-17) 

 

65. ปังแหง่ชีวิต 

    คนท่ีไดกิ้นขนมปังไดก้ลา่วแก่กนัและกนัวา่ “ท่านผูนี้เ้ป็นประกาศกแท ้ซึง่จะตอ้งมาในโลก" พระเยซูเจา้ทรงทราบวา่คน

เหลา่นัน้จะใชก้ าลงับงัคบัพระองคใ์หเ้ป็นกษัตริย ์จงึเสดจ็ไปบนภเูขาตามล าพงัอีกครัง้หนึ่ง 

    วนัรุง่ขึน้พวกเขาไดม้าท่ีเมืองคาเปอรนาอมุ เพ่ือหาพระองค ์   เขาพบพระองคแ์ละไดท้ลูามพระองคว์า่ ”ท่านอาจารย ์ท่าน

มาท่ีน่ีเม่ือไหร?่” พระเยซูเจา้ตรสัตอบวา่ ”เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายวา่ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะไดเ้ห็นเครื่องหมาย

อศัจรรยแ์ตเ่พราะไดกิ้นขนมปังจนอิ่ม    อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแลว้เสื่อมสลายไปแตจ่งหาอาหารที่คงอยู่และน าชีวิต
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นิรนัดรมาใหอ้าหารนีบ้ตุรแห่งมนษุยจ์ะประทานใหf้ท่านเพราะพระเจา้พระบิดาทรงประทบัตรารบัรองบตุรแห่งมนษุยไ์ว้

แลว้”        เขาเหลา่นัน้จงึทลูวา่ ”พวกเราจะตอ้งท าอะไรเพ่ือใหกิ้จการของพระเจา้ส  าเรจ็”  พระเยซูเจา้ตรสัตอบวา่ “กิจการของ

พระเจา้ก็คือใหท้่านทัง้หลายเช่ือในผูท่ี้พระองคท์รงสง่มา”    พระเยซูเจา้ตรสักบัเขาวา่ “เราเป็น ปังแห่งชีวิตผูท่ี้มาหาเราจะไม่

หิวและผูท่ี้เช่ือในเราจะไมก่ระหายอีกเลย” (ยน 6) 

66. สาวกสารภาพความเช่ือของเขา 

    พระเยซูเจา้ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองคเ์ดียว บรรดาศิษยเ์ขา้มาเฝา้ พระองคจ์งึตรสัถามเขาวา่ “ประชาชนวา่เรา

เป็นใคร”  เขาทลูตอบวา่ ”บา้งวา่เป็นยอหน์ผูท้  าพิธีลา้ง บา้งวา่เป็นเอลียาห ์บา้งวา่เป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึง่กลบัคืน

ชีพ”  พระเยซูเจา้ตรสัถามเขาว่า “ท่านละ่วา่เราเป็นใคร” เปโตรทลูตอบวา่ “พระองคค์ือพระคริสตข์องพระเจา้”  พระองคจ์งึ

ทรงก าชบับรรดาศิษยม์ิใหพ้ดูเรื่องนีแ้ก่ผูใ้ด    พระองคต์รสัวา่ “บตุรแห่งมนษุยจ์ะตอ้งรบัทรมานเป็นอนัมาก จะถกูบรรดาผู้

อาวโุส มหาสมณะและธรรมาจารยป์ฏิเสธไมย่อมรบั และจะถกูประหารชีวิต   แตจ่ะกลบัคืนชีพในวนัท่ีสาม” พระเยซูเจา้ตรสั

ทัง้นีท้รงหมายถงึตวัพระองคเ์อง (ลก 9  18-22) 

67. เป็นพยานถงึพระบิดา 

    พระเยซูเจา้ทรงพาเปโตร ยอหน์ และยากอบ ขึน้ไปบนภเูขาเพ่ืออธิษฐานภาวนา  ขณะท่ีทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นัน้ 

ลกัษณะของพระพกัตรเ์ปลี่ยนไปและฉลองพระองคม์ีสีขาวเจิดจา้  ทนัใดนัน้  บรุุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาหม์า

สนทนากบัพระองค ์ ทัง้สองคนปรากฏมาในสิริรุง่โรจน ์กลา่วถงึการจากไปของพระองคท่ี์ก าลงัจะส าเรจ็ในกรุง

เยรูซาเลม็  เปโตรและเพ่ือนท่ีอยู่ดว้ยตา่งก็ง่วงนอนมาก เมื่อตื่นขึน้ก็เห็นพระสริิรุง่โรจนข์องพระองคแ์ละเห็นบรุุษทัง้สองคนยืน

อยู่กบัพระองค ์ ขณะท่ีบรุุษทัง้สองคนก าลงัจะจากพระเยซูท่านไป เปโตรทลูพระองคว์า่ “พระอาจารยท์่านขา้ ท่ีน่ีสบายน่าอยู่

จริง ๆ เราจงสรา้งเพิงขึน้สามหลงัเถิด หลงัหนึ่งส  าหรบัพระองค ์หลงัหนึ่งส  าหรบัโมเสส อีกหลงัหนึ่งส  าหรบัประกาศกเอลียาห์” 

เขาไมรู่ว้า่ก าลงัพดูอะไร  ขณะท่ีเขาก าลงัพดูอยู่นัน้ เมฆกอ้นหนึ่งลอยมาปกคลมุเขาไว ้เมื่ออยู่ในเมฆ เขากลวัมาก  เสียงหนึ่ง

ดงัออกมาจากเมฆว่า “ท่านผูนี้เ้ป็นบตุรของเรา ผูท่ี้เราไดเ้ลือกสรรiจงฟังท่านเถิด”  เม่ือ สิน้เสยีงนัน้แลว้ ศิษยท์ัง้สามก็เห็นพระ

เยซูเจา้เพียงพระองคเ์ดียว  เขาเก็บเรื่องนีเ้ป็นความลบั ไมไ่ดบ้อกเรื่องท่ีเห็นใหผู้ใ้ดรูเ้ลยในเวลานัน้ (ลก 9 : 28-36) 

68. พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรใหแ้ก่ใคร? 

       ขณะนัน้ นกักฎหมายคนหนึ่งยืนขึน้ทลูถามเพ่ือจะจบัผิดพระองคว์า่ “พระอาจารย ์ขา้พเจา้จะตอ้งท าสิ่งใดเพ่ือจะไดชี้วิต

นิรนัดร”  พระองคต์รสัถามเขาวา่ ”ในธรรมบญัญตัิมีเขียนไวอ้ย่างไร ท่านอา่นวา่อย่างไร”  เขาทลูตอบวา่ “ท่านจะตอ้งรกัองค์

พระผูเ้ป็นท่าน พระเจา้ของท่านสดุจิตใจ สดุวิญญาณ สดุก าลงั และสดุสติปัญญาของท่าน ท่านจะตอ้งรกัเพ่ือนมนษุย์

เหมือนรกัตนเอง”  พระองคต์รสักบัเขาวา่ "ท่านตอบถกูแลว้ จงท าเช่นนี ้แลว้จะไดชี้วิต  

        ชายคนนัน้ตอ้งการแสดงวา่ตนถกูตอ้งจงึทลูถามพระเยซูท่านวา่ “แลว้ใครเลา่เป็นเพ่ือนมนษุยข์องขา้พเจา้”  พระเยซูเจา้

จงึตรสัตอ่ไปวา่ “ชายคนหนึ่งก าลงัเดินทางจากกรุงเยรูซาเลม็ไปยงัเมืองเยรีโค เขาถกูโจรปลน้ พวกโจรปลน้ทกุสิ่ง ทบุตี

เขา  แลว้ก็จากไป ทิง้เขาไวอ้าการสาหสัเกือบสิน้ชีวิต  สมณะผูห้นึ่งเดินผ่านมาทางนัน้โดยบงัเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไป

อีกฟากหนึ่ง  ชาวเลวีคนหนึ่งผา่นมาทางนัน้  เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกนั  แตช่าวสะมาเรียผูห้นึ่งhเดิน
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ทางผ่านมาใกล ้ๆ เห็นเขาก็รูส้กึสงสาร  จงึเดินเขา้ไปหา เทน า้มนัและเหลา้องุ่นลงบนบาดแผลแลว้พนัผา้ให ้น าเขาขึน้หลงั

สตัวข์องตนพาไปถงึโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดแูลเขา  วนัรุง่ขึน้ชาวสะมาเรียผูน้ัน้น าเงินสองเหรียญออกมามอบใหท้่านของ

โรงแรมไว ้กลา่ววา่ “ช่วยดแูลเขาดว้ย เงินท่ีท่านจะจ่ายเกินไปนัน้ ฉนัจะคนืใหเ้ม่ือกลบัมา”  ท่านคิดวา่ในสามคนนีใ้ครเป็น

เพ่ือนมนษุยข์องคนที่ถกูโจรปลน้"  เขาทลูตอบวา่ "คนท่ีแสดงความเมตตาต่อเขา" พระเยซูเจา้จงึตรสักบัเขาวา่ “ท่านจงไปและ

ท าเช่นเดียวกนัเถิด” (ลก 10 : 25-37) 

 

69.  ใครทีพ่ระเจ้ายอมรับเข้าในพระอาณาจักรของพระองค?์ 

    พระเยซูเจา้ตรสัวา่ “เม่ือบตุรแห่งมนษุยจ์ะเสดจ็มาในพระสริิรุง่โรจนพ์รอ้มกบับรรดาทตูสวรรคท์ัง้หลาย พระองคจ์ะประทบั

เหนือพระบลัลงักอ์นัรุง่โรจน ์บรรดาประชาชาติจะมาชมุนมุกนัเฉพาะพระพกัตร ์พระองคจ์ะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดงั

คนเลีย้งแกะแยกแกะออกจากแพะ  ใหแ้กะอยู่เบือ้งขวา สว่นแพะอยู่เบือ้งซา้ย  แลว้พระมหากษัตริยจ์ะตรสัแก่ผูท่ี้อยู่เบือ้งขวา

วา่ “เชิญมาเถิด ท่านทัง้หลายท่ีไดร้บัพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารบัอาณาจกัรเป็นมรดกท่ีเตรียมไวใ้หท้่านแลว้ตัง้แต่

สรา้งโลก  เพราะวา่ เมื่อเราหิว ท่านใหเ้รากิน เรากระหาย ท่านใหเ้ราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหนา้ ท่านก็ตอ้นรบั  เราไมม่ีเสือ้ผา้ 

ท่านก็ใหเ้สือ้ผา้แก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเย่ียม เราอยู่ในคกุ ท่านก็มาหา”  

            “บรรดาผูช้อบธรรมจะทลูถามวา่ ”พระเจา้ขา้ เมื่อไรเลา่ขา้พเจา้ทัง้หลายเห็นพระองคท์รงหิว แลว้ถวายพระกระยาหาร 

หรือทรงกระหาย แลว้ถวายใหท้รงดื่ม  เม่ือใดเลา่ขา้พเจา้ทัง้หลายเห็นพระองคท์รงเป็นแขกแปลกหนา้ แลว้ตอ้นรบั หรือทรง

ไมม่ีเสือ้ผา้ แลว้ถวายให ้ เม่ือใดเลา่ขา้พเจา้ทัง้หลายเห็นพระองคป์ระชวรหรือทรงอยู่ในคกุแลว้ไปเย่ียม'  พระมหากษัตริยจ์ะ

ตรสัตอบวา่”เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายวา่ ท่านท าสิ่งใดตอ่พ่ีนอ้งผูต้  ่าตอ้ยท่ีสดุของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท าสิ่งนัน้ตอ่เรา” 

           แลว้พระองคจ์ะตรสักบัพวกท่ีอยู่เบือ้งซา้ยวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายวา่ ท่านไมไ่ดท้  าสิ่งใดตอ่ผูต้  ่าตอ้ยของ

เราคนหนึ่งท่านกไ็มไ่ดท้  าสิ่งนัน้ตอ่ เรา” (มธ 26 : 31-45) 

 

 

 



48. 
 

70. เศรษฐีเบาปัญญา 

 
 

    พระเยซูเจา้ทรงเตือนผูท่ี้อยู่กบัพระองคว์า่ “จงระวงัและรกัษาตวัไวใ้หพ้น้จากความโลภทกุชนิด เพราะชีวิตของคนเราไม่

ขึน้กบัทรพัยส์มบตัิของเขา แมว้า่เขาจะมั่งมีมากเพียงใดก็ตาม”     พระองคย์งัตรสัอปุมาเรื่องหนึ่งใหเ้ขาทัง้หลายฟังอีกวา่ ”

เศรษฐีคนหนึ่งมีท่ีดินที่เกิดผลดอีย่างมาก  เขาจงึคิดวา่ "ฉนัจะท าอย่างไรดี ฉนัไมม่ีท่ีพอจะเก็บพืชผลของฉนั"  เขาคิดอีกวา่ 

"ฉนัจะท าอย่างนี ้จะรือ้ยุง้ฉางเก่าแลว้สรา้งใหมใ่หใ้หญ่โตกวา่เดิม จะไดเ้ก็บขา้วและสมบตัิทัง้หมดไว  ้ แลว้ฉนัจะพดูกบัตนเอง

วา่ "ดีแลว้ ท่านมีทรพัยส์มบตัิมากมายเก็บไวใ้ชไ้ดห้ลายปี จงพกัผ่อน กินดื่มและสนกุสนานเถิด"  แตพ่ระเจา้ตรสักบัเขาวา่ 

"คนโง่เอย๋ คืนนี ้เขาจะเรียกเอาชีวิตท่านไป แลว้สิ่งท่ีท่านไดเ้ตรียมไวจ้ะเป็นของใครเลา่  คนท่ีสะสมทรพัยส์มบตัิไวส้  าหรบั

ตนเองแตไ่มเ่ป็นคนมั่งมีส  าหรบัพระเจา้ ก็จะเป็นเชน่นี ้(ลก 12 : 15-21) 

71. แกะทีพ่ลัดหลง 

    บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเขา้มาใกลเ้พ่ือฟังพระเยซูท่าน  ชาวฟาริสีและธรรมาจารยต์า่งบ่นวา่ ‘คนนีต้อ้นรบัคนบาป

และกินอาหารรว่มกบัเขา'  พระองคจ์งึตรสัเรื่องอปุมานีใ้หเ้ขาฟัง“ท่านใดท่ีมีแกะหนึ่งรอ้ยตวั ตวัหนึ่งพลดัหลง จะไมล่ะแกะ

เกา้สิบเกา้ตวัไวใ้นถ่ินทรุกนัดาร ออกไปตามหาแกะท่ีพลดัหลงจนพบหรือ  เม่ือพบแลว้ เขาจะยกมนัใสบ่่าดว้ยความ

ยินดี  กลบับา้น เรียกมิตรสหายและเพ่ือนบา้นมา พดูวา่ "จงรว่มยินดีกบัฉนัเถิด ฉนัพบแกะตวัท่ีพลดัหลงนัน้แลว้"  เรา บอก

ท่านทัง้หลายวา่ในสวรรคจ์ะมคีวามยินดีเช่นนีเ้พราะคนบาปคนหนึ่งกลบัใจ มากกวา่ความยินดีเพราะคนชอบธรรมเกา้สิบ

เกา้คนที่ไมต่อ้งการกลบัใจใหม”่ (ลก 15 : 1-7) 
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72. ชุมภาบาลทีด่ ี

 เราเป็นผูเ้ลีย้งแกะท่ีดfีผูเ้ลีย้งแกะย่อมสละชีวิตเพ่ือแกะของตน    ลกูจา้ง ท่ีไมใ่ช่ผูเ้ลีย้งแกะและไมเ่ป็นท่านของแกะเม่ือเห็น

สนุขัป่าเขา้มาก็ละทิง้บรรดาแกะและหนีไปสนุขัป่าแย่งชิงแกะ และฝงูแกะก็กระจดักระจายไป    ลกูจา้งว่ิงหนีเพราะเขาเป็น

เพียงลกูจา้งไมม่ีความห่วงใยฝูงแกะเลย    เราเป็นผูเ้ลีย้งแกะท่ีดีเรารูจ้กัแกะของเราและแกะของเราก็รูจ้กัเรา    พระบิดาทรง

รูจ้กัเราฉนัใดเราก็รูจ้กัพระบิดาฉนันัน้เรายอมสละชีวิตเพ่ือแกะของเรา” 

 

 

    ชาวยิวมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัอีกเพราะพระวาจานี ้ หลายคนพดูวา่ "คนนีถ้กูปีศาจสิง ก าลงัพดูเพอ้เจอ้ ท่านทัง้หลายฟัง

เขาท าไม"  คนอื่นพดูวา่ “ถอ้ยค าเหลา่นีไ้มใ่ช่ถอ้ยค าของผูถ้กูปีศาจสิง ปีศาจรกัษาตาของคนตาบอดไดห้รือ?” (ยน 10 : 11, 19-21) 

73. ลูกล้างผลาญและลูกทีค่ิดว่าตนท าดแีล้ว 

       พระเยซูเจา้ตรสัวา่ “ชายผูห้นึ่งมีบตุรสองคน  บตุรคนเลก็พดูกบับิดาวา่  "พ่อครบั โปรดใหท้รพัยส์มบตัิสว่นท่ีเป็นมรดกแก่

ลกูเถิด" บิดาก็แบ่งทรพัยส์มบตัิใหแ้ก่ลกูทัง้สองคน    ตอ่มาไมน่าน บตุรคนเลก็รวบรวมทกุสิ่งท่ีมีแลว้เดินทางไปยงัประเทศ

ห่างไกล ท่ีนั่นเขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิน้ 

        ‘เม่ือเขาหมดตวั  ก็เกิดกนัดารอาหารอย่างหนกัทั่วแถบนัน้   และเขาเริ่มขดัสน  จงึไปรบัจา้งอยู่กบัชาวเมืองคนหนึ่ง  คนนัน้

ใชเ้ขาไปเลีย้งหมใูนทุ่งนา 

     เขาอยากกินฝักถั่วท่ีหมกิูนเพ่ือระงบัความหิว แตไ่มม่ีใครให  ้ เขาจงึรูส้  านกึและคิดวา่ "คนรบัใชข้องพ่อฉนัมีอาหารกินอดุม

สมบรูณ ์สว่นฉนัอยู่ท่ีน่ี หิวจะตายอยู่แลว้  ฉนัจะกลบัไปหาพ่อ พดูกบัพ่อวา่ "พ่อครบั ลกูท าบาปผิดตอ่สวรรคแ์ละตอ่พ่อ  ลกู

ไมส่มควรไดช่ื้อวา่เป็นลกูของพ่ออีก โปรดนบัวา่ลกูเป็นผูร้บัใชค้นหนึ่งของพ่อเถิด"  เขาก็กลบัไปหาบิดา ‘ขณะท่ีเขายงัอยู่ไกล 

บิดามองเห็นเขา รูส้กึสงสาร จงึว่ิงไปสวมกอดและจบูเขา บตุรจงึพดูกบับิดาวา่ “พ่อครบั ลกูท าบาปผิดตอ่สวรรคแ์ละตอ่พอ่ 

ลกูไมส่มควรไดช่ื้อวา่เป็นลกูของพ่ออีก” แตบิ่ดาพดูกบัผูร้บัใชว้า่ ”เรว็เขา้ จงไปน าเสือ้สวยท่ีสดุมาสวมใหล้กูเรา น าแหวนมา

สวมนิว้ น ารองเทา้มาใสใ่ห ้ จงน าลกูววัท่ีขนุอว้นแลว้ไปฆ่า แลว้กินเลีย้งฉลองกนัเถิด  เพราะลกูของเราผูนี้ต้ายไปแลว้กลบัมี

ชีวิตอีก หายไปแลว้ ไดพ้บกนัอกี” แลว้การฉลองก็เริ่มขึน้ 

          สว่นบตุรคนโตอยู่ในทุ่งนา เมื่อกลบัมาใกลบ้า้น ไดยิ้นเสียงดนตรีและการรอ้งร  า  จงึเรยีกผูร้บัใชค้นหนึ่งมาถามวา่เกิด
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อะไรขึน้  ผูร้บัใชบ้อกเขาวา่ “นอ้งชายของท่านกลบัมาแลว้ บิดาสั่งใหฆ้่าลกูววัท่ีขนุอว้นแลว้ เพราะเขาไดล้กูกลบัคืนมาอย่าง

ปลอดภยั”   บตุรคนโตรูส้กึโกรธ ไมย่อมเขา้ไปในบา้น บิดาจงึออกมาขอรอ้งใหเ้ขา้ไป  แตเ่ขาตอบบิดาวา่ “ลกูรบัใชพ้่อมานาน

หลายปีแลว้ ไมเ่คยฝ่าฝืนค าสั่งของพ่อเลย พ่อก็ไมเ่คยใหล้กูแพะแมแ้ตต่วัเดียวแก่ลกูเพ่ือเลีย้งฉลองกบัเพ่ือน ๆ  แตพ่อลกูคน

นีข้องพ่อกลบัมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรพัยส์มบตัิของพ่อจนหมด พ่อยงัฆ่าลกูววัท่ีขนุอว้นแลว้ใหเ้ขาดว้ย” 

           บิดาพดูวา่ “ลกูเอย๋ ลกูอยู่กบัพ่อเสมอมา ทกุสิ่งท่ีพ่อมีก็เป็นของลกู แตจ่ าเป็นตอ้งเลีย้งฉลองและช่ืนชมยินดี เพราะ

นอ้งชายคนนีข้องลกูตายไปแลว้ กลบัมีชีวิตอีก หายไปแลว้ ไดพ้บกนัอีก” (ลก 15 : 11-32) 

74. เศรษฐีกับลาซารัส 

    เศรษฐีผูห้นึ่ง แตง่กายหรูหราดว้ยเสือ้ผา้เนือ้ดีราคาแพง จดังานเลีย้งใหญ่ทกุวนั  คนยากจนผูห้นึ่งช่ือลาซารสั นอนอยู่ท่ี

ประตบูา้นของเศรษฐีผูน้ัน้ เขามีบาดแผลเตม็ตวั  อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีมีแตส่นุขัมาเลียแผลของ

เขา  วนัหนึ่งคนยากจนผูนี้ต้ายทตูสวรรคน์ าเขาไปอยู่ในออ้มอกของอบัราฮมั    เศรษฐีคนนัน้ก็ตายเช่นเดียวกนั และถกูฝัง

ไว ้    เศรษฐีซึง่ก าลงัถกูทรมานอยู่ในแดนผูต้าย แหงนหนา้ขึน้ มองเห็นอบัราฮมัแตไ่กล และเห็นลาซารสัอยู่ในออ้มอก  จงึ รอ้ง

ตะโกนวา่ “ท่านพ่ออบัราฮมั จงสงสารลกูดว้ย กรุณาสง่ลาซารสัใหใ้ชป้ลายนิว้จุ่มน า้มาแตะลิน้ใหล้กูสดช่ืนขึน้บา้ง เพราะลกู

ก าลงัทกุขท์รมานอย่างสาหสัในเปลวไฟนี”้  แตอ่บัราฮมัตอบวา่ “ลกูเอย๋ จงจ าไวว้า่ เมื่อยงัมีชีวิต ลกูไดร้บัแตส่ิ่งดี ๆ สว่น

ลาซารสัไดร้บัแตส่ิ่งเลว ๆ  บดันีเ้ขาไดร้บัการบรรเทาใจท่ีน่ี สว่นลกูตอ้งรบัทรมาน  ย่ิงกวา่นัน้ ยงัมีเหวใหญ่iขวางอยู่ ระหวา่ง

เราทัง้สอง จนใครท่ีตอ้งการจะขา้มจากท่ีน่ีไปหาลกู ก็ขา้มไปไมไ่ด ้และผูท่ี้ตอ้งการจะขา้มจากดา้นโน้นมาหาเรา ก็ขา้มมา

ไมไ่ดด้ว้ย” 

          เศรษฐีจงึพดูวา่ “ท่านพ่อ ลกูออ้นวอนใหท้่านสง่ลาซารสัไปยงับา้นบิดาของลกู  เพราะลกูยงัมีพ่ีนอ้งอีกหา้คน ขอให้

ลาซารสัเตือนเขาอย่าใหม้ายงัสถานท่ีทรมานแห่งนีเ้ลย”  อบัราฮมัตอบวา่ “พ่ีนอ้งของลกูมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู่แลว้ 

ใหเ้ขาเช่ือฟังท่านเหลา่นัน้เถิด” แตเ่ศรษฐีพดูวา่ “มิใช่เช่นนัน้ ท่านพ่ออบัราฮมั ถา้ใครคนหนึ่งจากบรรดาผูต้ายไปหาเขา เขา

จงึจะกลบัใจ”  อบัราฮมัตอบวา่   “ถา้เขาไมเ่ช่ือฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แมใ้ครท่ีกลบัคนืชีวิตจากบรรดาผูต้ายเตือนเขา 

เขาก็จะไมเ่ช่ือ”  (ลก 16 : 19-31) 

75. ฟาริสีกับคนเกบ็ภาษี 

    ครัง้หนึ่งพระเยซูเจา้ไดพ้บกบัฟาริสีบางคน เขาเหลา่นัน้คิดวา่ไดป้ฏิบตัิพระบญัญตัิของพระเจา้แลว้และมกัดหูมิ่นคน

อื่นๆ    พระเยซูเจา้ไดต้รสักบัเขาเหลา่นัน้เป็นค าอปุมาวา่ “มีชายสองคนขึน้ไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็น

ชาวฟาริสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเกบ็ภาษี  ชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจวา่ "ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้พเจา้ขอบพระคณุพระองคท่ี์

ขา้พเจา้ไมเ่ป็นเหมือนมนษุยค์นอื่น ท่ีเป็นขโมย อยตุิธรรม ลว่งประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี  ้ ขา้พเจา้จ าศีลอดอาหาร

สปัดาหล์ะสองวนั และถวายหนึ่งในสิบของรายไดท้ัง้หมดของขา้พเจา้"  สว่น คนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไป ไมก่ลา้แมแ้ตจ่ะ

เงยหนา้ขึน้มองทอ้งฟ้าไดแ้ตข่อ้นอก พดูวา่ "ขา้แตพ่ระเจา้ โปรดทรงพระกรุณาตอ่ขา้พเจา้คนบาปดว้ยเถิด"  เราบอกท่านทัง้ 

หลายวา่คนเก็บภาษีกลบัไปบา้น ไดร้บัความชอบธรรม แตช่าวฟาริสีไมไ่ดร้บั  เพราะวา่ผูใ้ดท่ียกตนขึน้จะถกูกดใหต้  ่าลง ผูใ้ด

ท่ีถ่อมตนลงจะไดร้บัการยกย่องใหส้งูขึน้” (ลก 18 : 9-14) 
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 76. ความเช่ือของคนตาบอด 

 
 

    ขณะท่ีพระเยซูเจา้ทรงพระด าเนินมาใกลเ้มืองเยริโค ชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทาง    เม่ือเขาไดยิ้นเสียงผูค้นผา่น

มา เขาจงึถามวา่ “เกิดอะไรขึน้?”มีคนบอกเขาว่า พระเยซูชาวนาซาเรธ็ก าลงัเสดจ็ผ่านมา    คนตาบอดจงึรอ้งขึน้วา่ “ขา้แตพ่ระ

เยซู โอรสของกษัตริยด์าวิดท่านขา้ โปรดเมตตาขา้พเจา้เถิด”    ผูค้นท่ีเดินขา้งหนา้ไดด้วุา่เขาบอกใหเ้งียบ แต่เขากลบัตะโกน

ดงัย่ิงกวา่เดิมวา่ “พระโอรสชองกษัตริยด์าวิดท่านขา้ โปรดเมตตาขา้พเจา้เถิด”     พระเยซูเจา้ทรงหยดุตรสัสั่งใหน้  าคนนัน้เขา้

มา    เม่ือเขาเขา้มาใกลพ้ระองคต์รสัถาวา่ “ท่านอยากใหเ้ราท าอะไรให”้    เขาทลูวา่”พระเจา้ขา้ใหข้า้พเจา้มองเห็นเถิด”    พระ

เยซูเจา้ตรสักบัเขาวา่ “จงมองเห็นเถิดความเช่ือของท่านช่วยทานใหร้อดพน้แลว้”    ทนัใดนัน้ เขาก็มองเห็นไดอ้ีกและเดินตาม

พระองคไ์ปพลางถวายพระเกียรติแดพ่ระเจา้ประชาชนทัง้ปวงเห็นเช่นนัน้ ตา่งรอ้งสรรเสริญพระเจา้ (ลก 18 : 35-43) 

77. ศักเคียสกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา 

 

    พระเยซูเจา้เสดจ็เขา้เมืองเยรีโคและก าลงัจะเสดจ็ผ่านเมืองนัน้  ชายคนหนึ่งช่ือศกัเคียส เป็นหวัหนา้คนเก็บภาษี เป็นคนมั่ง

มี  เขาพยายามมองดวู่าใครคือพระเยซูเจา้ แตก่็มองไมเ่ห็นเพราะมีคนมากและเพราะเขาเป็นคนรา่งเตีย้  เขาจงึว่ิงน าหนา้ไป 

ปีนขึน้ตน้มะเด่ือเทศ เพ่ือใหเ้หน็พระเยซูเจา้  เพราะพระองคก์ าลงัจะเสดจ็ผ่านไปทางนัน้ เมื่อพระเยซูเจา้เสดจ็มาถงึท่ีนั่น  ทรง

เงยพระพกัตรข์ึน้ทอดพระเนตรตรสักบัเขาวา่ “ศกัเคียส  รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพกัท่ีบา้นท่านวนันี”้ เขารีบลงมาตอ้นรบั
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พระองคด์ว้ยความยินดี  ทกุคนท่ีเห็นตา่งบ่นวา่  “เขาไปพกัท่ีบา้นคนบาป” ศกัเคียสยืนขึน้ทลูพระเยซูเจา้วา่ “พระเจา้ขา้ 

ขา้พเจา้จะยกทรพัยส์มบตัิครึง่หนึ่งใหแ้ก่คนจน และถา้ขา้พเจา้โกงสิ่งใดของใครมา ขา้พเจา้จะคืนใหเ้ขาสี่เท่า” พระเยซูท่าน

ตรสัวา่ “วนันี ้ ความรอดพน้มาสูบ่า้นนีแ้ลว้  เพราะคนนีเ้ป็นบตุรของอบัราฮมัดว้ย  บตุรแห่งมนษุยม์าเพ่ือแสวงหาและเพ่ือ

ช่วยผูท่ี้เสียไปใหร้อดพน้” (ลก 19 : 1-10) 

78. พระเยซูเจ้าเสดจ็มายังกรุงเยรูซาเล็มเพือ่ฉลองปัสกา 

 
 

    อีกสองสามวนัก่อนถงึเทศกาลปัสกา พระเยซูเจา้ตรสักบัอคัรสาวกทัง้สิบสองวา่ “บดันี ้พวกเราก าลงัจะขึน้ไปยงักรุง

เยรูซาเลม็ บตุรแห่งมนษุยจ์ะถกูมอบใหบ้รรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย ์เขาจะตดัสินประหารชีวิตพระองค ์และ

มอบพระองคใ์หค้นตา่งชาติ สบประมาทเยาะเยย้ ถ่มน า้ลายรด โบยตี และฆ่าเสีย แตห่ลงัจากนัน้สามวนั พระองคจ์ะทรง

กลบัคืนชีพ” (มก 10 : 32-34) 

 เม่ือพระเยซูเจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศิษยเ์ขา้มาใกลก้รุงเยรูซาเลม็ ท่ีหมูบ่า้นเบธฟายีและเบธานี ใกลก้บัภเูขามะกอกเทศ 

พระองคท์รงใชศ้ิษยส์องคนไป  ตรสัแก่เขาวา่ “จงเขา้ไปในหมูบ่า้นขา้งหนา้ เมื่อเขา้ไปแลว้ ท่านจะพบลกูลาตวัหนึ่งผกูอยู่ ยงั

ไมม่ีใครเคยข่ีลาตวันัน้เลย จงแกเ้ชือกและจงูมนัมาเถิด  ถา้มีผูใ้ดถามวา่ ‘ท าไมท่านจงึท าเช่นนี'้ จงบอกเขาวา่ ‘พระอาจารย์

ตอ้งการใชม้นั และจะสง่กลบัคนืมาใหท้นัที”  ศิษยท์ัง้สองคนออกไป พบลกูลาตวัหนึ่งผกูอยู่ท่ีประตดูา้นนอกบนถนน  ขณะท่ี

เขาก าลงัแกเ้ชือก  บางคนท่ียืนอยู่ท่ีนั่นถามวา่ "ท าอะไรกนั แกเ้ชือกลกูลาท าไม"  ศิษยท์ัง้สองคนก็ตอบตามท่ีพระเยซูท่านได้

ตรสัไว ้เขาจงึยอมใหน้ าลกูลาไป  ศิษยท์ัง้สองคนจงูลกูลามาถวายพระเยซูท่าน ปเูสือ้คลมุของตนบนหลงัลา พระองคจ์งึทรง

ลกูลาตวันัน้  คนจ านวนมากปเูสือ้คลมุของตนตามทาง บางคนปก่ิูงไมซ้ึง่ตดัมาจากทุ่งนาดว้ย  พวกท่ีเดินไปขา้งหนา้ และผูท่ี้

ตามมาขา้งหลงัตา่งโห่รอ้งว่า "โฮซานนา ขอถวายพระพรแดผู่ม้าในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นท่าน  ขอพระพรจงมีแดพ่ระ

อาณาจกัรท่ีก าลงัจะมาถงึของกษัตริยด์าวิด บรรพบรุุษของเรา โฮซานนา ณ สวรรคส์งูสดุ” (มก 11 : 1-10) 
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79. ยูดาสผู้ทรยศต่อพระเยซูทา่น 

    สองวนัก่อนจะถงึวนัปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชือ้ บรรดาหวัหนา้สมณะและธรรมาจารยค์ิดหาอบุายเพ่ือจบักมุพระ

เยซูท่าน จะไดฆ้่าเสีย  เขาพดูกนัวา่  “อย่าท าในวนัฉลองเลย มิฉะนัน้ ประชาชนจะก่อการจลาจล”     

    ยดูาส อิสคาริโอท หนึ่งในบรรดาอคัรสาวกสิบสองคน ไปพบบรรดาหวัหนา้สมณะเพ่ือจะมอบพระเยซูท่าน  เม่ือเขาเหลา่นัน้

ไดยิ้นดงันีก้็ดีใจและสญัญาจะใหเ้งินแก่ยดูาส ยดูาสจงึหาโอกาสที่จะมอบพระองค ์(มก 14 : 1-2,10-11) 

80. อาหารค ่ามือ้สุดทา้ย 

 

    ก่อนจะถงึเทศกาลกินขนมปังไรเ้ชือ้ท่ีตอ้งฆ่าลกูแกะปัสกา  พระเยซูเจา้ตรสัใชเ้ปโตรและยอหน์วา่ “จงไปจดัเตรียมการ

เลีย้งปัสกาใหเ้ราเถิด”  เขาทลูพระองคว์า่ “พระองคม์ีพระประสงคใ์หเ้ราจดัเตรียมท่ีไหน?” พระองคต์รสัตอบวา่ “เม่ือท่านเขา้

ไปในกรุง ชายคนหนึ่งก าลงัเดินแบกหมอ้น า้อยู่จะมาพบท่าน จงตามเขาไปในบา้นท่ีเขาจะเขา้ไป  และจงถามท่านของบา้นวา่ 

"พระอาจารยถ์ามวา่หอ้งท่ีเราจะกินปัสกากบับรรดาศิษยน์ัน้อยู่ท่ีไหน"  เขาจะชีใ้หท้่านเห็นหอ้งใหญ่ชัน้บน มีพรมปไูว ้จง

จดัเตรียมปัสกาท่ีนั่น”  ศิษยท์ัง้สองคนออกไปและพบทกุสิ่งดงัท่ีพระองคท์รงบอกไว ้ จงึเตรียมปัสกา     

    เม่ือถงึเวลา พระเยซูเจา้ประทบัท่ีโต๊ะพรอ้มกบับรรดาอคัรสาวก  พระองคต์รสักบัเขาวา่ ”เราปรารถนาอย่างย่ิงจะกินปัสกา

ครัง้นีร้ว่มกบัท่านก่อนจะรบัทรมาน  เราบอกท่านทัง้หลายวา่เราจะไมกิ่นปัสกาอีกจนกวา่ปัสกานีจ้ะเป็นความจริงในพระ

อาณาจกัรของพระเจา้” 

          พระองคท์รงหยิบถว้ยขึน้  ทรงขอบพระคณุ  ตรสัวา่  ”จงรบัถว้ยนีไ้ปแบ่งกนัดื่มเถิด เราบอกท่านทัง้หลายวา่ตัง้แตนี่ไ้ปเรา

จะไมด่ื่มเหลา้จากผลองุ่นอีกจนกวา่พระอาณาจกัรของพระเจา้จะมาถงึ” 

    พระองค ์ทรงหยิบขนมปัง ทรงขอบพระคณุ ทรงบิขนมปังประทานใหบ้รรดาศิษย ์ตรสัวา่ ”น่ีเป็นกายของเราท่ีถกูมอบเพ่ือ

ท่านทัง้หลาย จงท าดงันีเ้พ่ือระลกึถงึเราเถิด”  ในท านองเดียวกนั เมื่อกินอาหารเสรจ็แลว้ พระองคท์รงหยิบถว้ยตรสัวา่  ”ถว้ยนี ้

เป็นพนัธสญัญาใหมใ่นโลหิตของเราท่ีหลั่งเพ่ือท่านทัง้หลาย” (ลก : 22  7-20) 
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81 สัญลักษณท์ีแ่ทจ้ริงของสาวกพระเยซูเจ้า 

    ในระหวา่งรบัประทานอาหาร พระเยซูเจา้ไดแ้สดงใหอ้คัรสาวกของพระองครู์ว้า่พระองคร์กัเขามากมายเพียงไร และเขาควร

จะรกักนัและกนัอย่างไร    พระเยซูเจา้ทรงลกุขึน้จากโต๊ะ ทรงถอดเสือ้คลมุออกวางไว ้ทรงใชผ้า้เช็ดตวัคาดสะเอว  แลว้ทรงเท

น า้ลงในอา่ง เริ่มลา้งเทา้บรรดาศิษย ์และใชผ้า้ท่ีคาดสะเอวเช็ดให  ้   เม่ือเสดจ็มาถงึซีโมนเปโตร เขาทลูพระองคว์า่ “พระเจา้

ขา้ พระองคจ์ะทรงลา้งเทา้ของขา้พเจา้หรือ”  พระเยซูเจา้ตรสัตอบเขาวา่ “สิ่งท่ีเราท าอยู่ขณะนี ้ท่านยงัไมเ่ขา้ใจ แตจ่ะเขา้ใจ

ในภายหลงั”  เปโตรทลูวา่ “ขา้พเจา้ไมย่อมใหพ้ระองคล์า้งเทา้ขา้พเจา้” พระเยซูเจา้ตรสัตอบวา่ “ถา้ท่านไมใ่หเ้ราลา้ง ท่านจะ

ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัเรา" ซีโมนเปโตรทลูวา่  “พระเจา้ขา้ อย่าลา้งเฉพาะเทา้เท่านัน้ แตล่า้งทัง้มือและศีรษะดว้ย” 

    เม่ือทรงลา้งเทา้ของบรรดาศษิยเ์สรจ็แลว้ พระเยซูเจา้ทรงสวมเสือ้คลมุอีกครัง้หนึ่งเสดจ็กลบัไปท่ีโต๊ะตรสัวา่ “ท่านเขา้ใจ

ไหมวา่เราท าอะไรใหท้่าน"  ท่านทัง้หลายเรียกเราวา่อาจารยแ์ละองคพ์ระผูเ้ป็นท่าน ก็ถกูแลว้ เพราะเราเป็นอย่างนัน้จริง ๆ  ใน

เม่ือเราซึง่เป็นทัง้องคพ์ระผูเ้ป็นท่านและอาจารยย์งัลา้งเทา้ใหท้่าน ท่านก็ตอ้งลา้งเทา้ใหก้นัและกนัดว้ย  เราวางแบบอย่างไว้

ใหแ้ลว้ ท่านจะไดท้ าเหมือนกบัท่ีเราท ากบัท่าน” 

    พระเยซูเจา้ตรสัวา่ “ลกูทัง้หลายเอย๋เราจะอยู่กบัท่านอีกไมน่าน ใจของท่านทัง้หลายจงอยา่หวั่นไหวเลยจงเช่ือในพระเจา้ 

และเช่ือในเราดว้ย    ในบา้นพระบิดาของเรา มีท่ีพ านกัมากมายถา้ไมม่ี เราคงบอกท่านแลว้ เราก าลงัไปเตรียมท่ีใหท้่านเม่ือ

เราไป และเตรียมท่ีใหท้่านแลว้เราจะกลบัมารบัท่านไปอยู่กบัเราดว้ย เพ่ือวา่เราอยู่ท่ีใดท่านทัง้หลายจะอยู่ท่ีนั่นดว้ย    เราจะ

วอนขอพระบิดาแลว้พระองคจ์ะประทานผูช้่วยเหลืออีกองคห์นึ่งใหท้่านiเพ่ือจะอยู่กบัท่านตลอดไป    คือพระจิตแห่งความจริง

ซึง่โลกรบัไวไ้มไ่ดเ้พราะมองพระองคไ์มเ่ห็น และไมรู่จ้กัพระองคแ์ตท่่านทัง้หลายรูจ้กัพระองคเ์พราะพระองคท์รงด ารงอยู่กบั

ท่าน และอยู่ในท่าน    เราจะไมทิ่ง้ท่านทัง้หลายใหเ้ป็นก าพรา้เราจะกลบัมาหาท่าน    ในไมช่า้ โลกจะไมเ่ห็นเราแตท่่าน

ทัง้หลายจะเหน็เรา เพราะเรามีชีวิตและท่านก็จะมีชีวิตดว้ย    ในวนันัน้ ท่านจะรูว้า่ เราอยู่ในพระบิดาของเราท่านอยู่ในเรา 

และเราอยู่ในท่าน” (ยน 13-15) 

82. พระเยซูเจ้าทรงภาวนาบนภูเขามะกอก 

 
 

    หลงัอาหารค ่า พระเยซูเจา้เสดจ็จากท่ีนั่นไปยงัภเูขามะกอกเทศเช่นเคย บรรดาศิษยต์ามเสดจ็ไปดว้ย  เม่ือเสดจ็ถงึท่ีนั่นแลว้ 

พระองคต์รสักบัเขาเหลา่นัน้วา่ “จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพ่ือจะไมถ่กูทดลอง” 

แลว้พระองคเ์สดจ็ห่างออกไปจากบรรดาศิษยป์ระมาณระยะปากอ้นหิน ทรงคกุเข่าลงอธิษฐานภาวนาว่า  “พระบิดาท่านขา้ 
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ถา้พระองคม์ีพระประสงค ์โปรดทรงน าถว้ยนีไ้ปจากขา้พเจา้เถิด แตอ่ย่าใหเ้ป็นไปตามใจขา้พเจา้ ใหเ้ป็นไปตามพระประสงค์

ของพระองคเ์ถิด” 

    พระองคท์รงอยู่ในความทกุขก์งัวลอย่างสาหสั  จงึทรงอธิษฐานอย่างมุง่มั่นย่ิงขึน้  พระเสโทตกลงบนพืน้ดินประดจุหยด

โลหิต        พระองคท์รงลกุขึน้จากการอธิษฐานภาวนา เสดจ็ไปพบบรรดาศิษยซ์ึง่หลบัอยู่เพราะความโศกเศรา้ พระองคจ์งึตรสั

กบัเขาวา่ “นอนหลบัท าไม จงลกุขึน้อธิษฐานภาวนาเถิดเพ่ือจะไมถ่กูทดลอง” 

    ขณะท่ีพระเยซทู่านตรสัอยู่นัน้ คนหมูห่นึ่งก็มาถงึ ยดูาสหนึง่ในบรรดาอคัรสาวกสิบสองคนเป็นผูน้  า ยดูาสเขา้มาใกลพ้ระ

เยซูท่านเพ่ือจมุพิตพระองค ์ พระเยซูท่านตรสักบัเขาวา่ “ยดูาส ท่านใชก้ารจมุพิตเพ่ือทรยศบตุรแห่งมนษุยห์รือ?”  เม่ือบรรดา

ศิษยท่ี์อยู่กบัพระองคเ์ห็นวา่เกิดอะไรขึน้ก็ทลูวา่ ”พระเจา้ขา้ พวกเราใชด้าบฟันไดไ้หม?”  แลว้ศิษยค์นหนึ่งไดฟั้นผูร้บัใชข้อง

หวัหนา้สมณะ  ตดัใบหขูา้งขวาของเขา  แตพ่ระเยซูเจา้ตรสัวา่ “หยดุเถิด พอแลว้” ทรงสมัผสัหแูละทรงรกัษาเขา 

          พระเยซูเจา้ตรสักบับรรดาหวัหนา้สมณะ นายทหารผูร้กัษาพระวิหารและบรรดาผูอ้าวุโสซึง่มาจบักมุพระองคว์า่ ”เราเป็น

โจรหรือ ท่านทัง้หลายจงึถือดาบ ถือไมต้ะบองมาจบัเรา”  เราอยู่กบัท่านทกุวนัในพระวิหาร ท่านก็ไมจ่บักมุเราเลย แตน่ี่เป็น

เวลาของท่าน เป็นอ านาจของความมืด” (ลก 22 : 39-53) 

83. เปโตรปฏเิสธพระเยซูเจ้า 

     เขาทัง้หลายจบักมุพระเยซูเจา้และน าพระองคเ์ขา้ไปในบา้นของมหาสมณะ  เปโตรติดตามไปห่าง ๆ  คนในบา้นมหาสมณะ

ก่อไฟขึน้ท่ีกลางลานบา้น เปโตรจงึเขา้ไปนั่งรวมอยู่กบัคนเหลา่นัน้ดว้ย  หญิงรบัใชค้นหนึ่งเหน็เปโตรนั่งขา้งกองไฟ  จงึจอ้ง

หนา้ พดูวา่ “คนนีอ้ยู่กบัเขาดว้ย”  แตเ่ปโตรปฏิเสธวา่ “นางเอย๋ ขา้พเจา้ไมรู่จ้กัเขา”  ตอ่มาไมน่าน อีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจงึพดู

วา่ ”ท่านเป็นคนหนึ่งในพวกเขาดว้ย” แตเ่ปโตรตอบว่า ”ไมใ่ช่ดอก เพ่ือนเอย๋”  หนึ่งชั่วโมงตอ่มา อีกคนหนึ่งพดูย า้วา่ “แน่

ทีเดียว คนคนนีอ้ยู่กบัเขาดว้ย เพราะเป็นชาวกาลิลี'  แตเ่ปโตรตอบวา่  “เพ่ือนเอย๋ ขา้พเจา้ไมรู่ว้า่ท่านก าลงัพดูอะไร' เปโตรพดู

ยงัไมท่นัขาดค า ไก่ก็ขนั    องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเหลียวมามองเปโตร เปโตรจงึระลกึถงึพระวาจาขององคพ์ระผูเ้ป็นท่านท่ีตรสั

กบัเขาวา่ “วนันี ้ก่อนไก่ขนั ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้” เปโตรจงึออกไปขา้งนอก รอ้งไหอ้ย่างขมข่ืน (ลก 22 : 54-62) 

84. พระเยซูเจ้าต่อหน้าสภาสูง 

    ครัน้รุง่เชา้ บรรดาผูอ้าวโุสtหวัหนา้สมณะและธรรมาจารยร์ว่มประชมุกนั สั่งใหน้  าพระองคม์าอยู่ตอ่หนา้สภาสงู  และพดูวา่ 

“ถา้ท่านเป็นพระครสิต ์จงบอกเราเถิด” พระองคต์รสัตอบวา่ “ถา้เราบอกท่าน ท่านก็ไมเ่ช่ือ  ถา้เราถามท่าน ท่านก็ไม่

ตอบ  ตัง้แตบ่ดันี ้บตุรแห่งมนษุยจ์ะประทบั ณ เบือ้งขวาพระอานภุาพของพระเจา้”  ทกุคนจงึพดูวา่ “ดงันัน้ ท่านเป็นบตุรของ

พระเจา้ใช่ไหม?” พระองคต์รสัตอบวา่  “ท่านพดูเองนะวา่เราเป็น”  คนเหลา่นัน้จงึพดูวา่ “เราจะตอ้งการพยานอะไรอีก เราได้

ยินจากปากของเขาแลว้” (ลก 22 : 66-71) 
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85. การถูกกล่าวหาต่อหน้าปิลาต 

 
 

    หวัหนา้ของประชาชนไดน้ าพระเยซูเจา้ไปใหข้า้หลวงโรมนั ช่ือ ปอนทิอสั ปิลาต และไดก้ลา่วหาพระองคว์า่ เขาก าลงั

ก่อกวนความสงบของประชาชน อา้งตวัเองเป็นพระผูไ้ถ่ เป็นกษัตริย  ์   ปิลาตถามพระเยซูเจา้วา่ “ท่านเป็นกษัตริยข์องชาวยิว

หรือ”  พระเยซูเจา้ตรสัตอบวา่ “ท่านถามดงันีด้ว้ยตนเอง หรือผูอ้ื่นบอกท่านถงึเรื่องของเรา”  ปีลาตตอบวา่ “ขา้พเจา้เป็น

ชาวยิวหรือ ชนชาติของท่าน และบรรดาหวัหนา้สมณะมอบทา่นใหข้า้พเจา้ ท่านท าผิดสิ่งใด”  พระเยซูเจา้ตรสัตอบวา่ ”

อาณาจกัรของเรามิไดม้าจากโลกนี ้ถา้อาณาจกัรของเรามาจากโลกนี ้ผูร้บัใชข้องเราก็คงจะตอ่สูเ้พ่ือมิใหเ้ราถกูมอบใหช้าวยิว 

แตอ่าณาจกัรของเราไมไ่ดเ้ป็นของโลกนี”้  ปีลาตจงึถามพระองคว์า่ “ถา้เช่นนัน้ ท่านเป็นกษัตริยใ์ช่ไหม?” พระเยซูเจา้ตรสัตอบ

วา่ “ท่านพดูวา่เราเป็นกษัตริยน์ัน้ถกูตอ้งแลว้ เราเกิดมาเพ่ือเป็นกษัตริย ์เรามาในโลกนีเ้พ่ือเป็นพยานถงึความจริง ผูใ้ดอยู่

ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”  ปีลาตจงึถามวา่ “ความจริงคืออะไร?” 

    ปิลาตกลบัออกมาพบชาวยิวขา้งนอกอีก พดูวา่ ”ขา้พเจา้ไม่พบขอ้กลา่วหาอะไรปรกัปร  าชายผูนี้ไ้ด ้ แตท่่านทัง้หลายมีธรรม

เนียมใหป้ลอ่ยนกัโทษคนหนึ่งในเทศกาลปัสกา ท่านทัง้หลายตอ้งการใหข้า้พเจา้ปลอ่ยกษัตริยข์องชาวยิวหรือ”  เขาเหลา่นัน้

จงึรอ้งตะโกนวา่ “อย่าปลอ่ยคนนี ้แตจ่งปลอ่ยบารบับสั” บารบับสัผูนี้เ้ป็นโจร    ดงันัน้ ปิลาตจงึปลอ่ยบารบับสัใหเ้ป็นอิสระ

และเอาพระเยซูท่านไปโบยตีพวก ปีลาตสั่งใหน้  าพระเยซทู่านไปเฆ่ียน  บรรดาทหารน าหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียร 

ใหพ้ระองคท์รงเสือ้คลมุสีแดง  ทหารเขา้มาหาพระองคแ์ละพดูวา่ “กษัตริยข์องชาวยิว ขอทรงพระเจริญ” แลว้ตบพระพกัตร์

พระองค ์ปีลาตออกมาขา้งนอกอีกครัง้หนึ่ง พดูกบัคนเหลา่นัน้วา่ “ดเูถิด เราน าชายผูนี้อ้อกมา ใหท้่านรูว้า่เราไมพ่บวา่เขามี

ความผิดประการใด”  แลว้พระเยซูเจา้เสดจ็ออกมาขา้งนอก ทรงมงกฎุหนามและเสือ้คลมุสีแดง ปีลาตพดูกบัประชาชนวา่ “น่ี

คือ คนคนนัน้”  เม่ือ บรรดาหวัหนา้สมณะและยามรกัษาพระวิหารเห็นพระองคก์็ตะโกนวา่ “เอาไปตรงึกางเขน เอาไปตรงึ

กางเขน” ปีลาตสั่งวา่ “ท่านทัง้หลาย จงน าเขาไปตรงึกางเขนกนัเองเถิด เพราะเราไมพ่บวา่เขามีความผิดประการใด”  ชาวยิว

ตอบวา่ “พวกเรามีกฎหมาย และตามกฎหมายนัน้ เขาตอ้งตาย เพราะตัง้ตนเป็นบตุรของพระเจา้” พวกเขาบีบบงัคบัปิลาตต

ลอดเวลา จนกระทั่งปิลาตเกิดความกลวั และเขาไดพิ้พากษาใหพ้ระเยซูเจา้ตอ้งโทษประหารชีวิตโดยการตรงึบนกางเขน (ยน 
18 : 22, - 19 : 19) 
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86. พระเยซูเจ้าสิน้พระชนมบ์นกางเขน 

 
 

    พระองคท์รงแบกไมก้างเขน เสดจ็ออกไปยงัสถานท่ีท่ีเรียกวา่ “เนินหวักระโหลก” ภาษาฮีบรูวา่ “กลโกธา”  เขาตรงึพระองค์

บนไมก้างเขนท่ีนั่นพรอ้มกบันกัโทษอีกสองคน อยู่คนละขา้ง พระเยซูเจา้ทรงอยู่ตรงกลาง  ปีลาตเขียนป้ายประกาศติดไวบ้น

ไมก้างเขนเป็นขอ้ความวา่ “เยซู ชาวนาซาเรธ็ กษัตริยข์องชาวยิว”  ชาวยิวจ านวนมากไดอ้า่นป้ายประกาศนีเ้พราะสถานท่ีท่ี

พระเยซูเจา้ทรงถกูตรงึนัน้ อยู่ใกลก้รุงและป้ายประกาศนัน้เขียนไวเ้ป็นภาษาฮีบรู ละตนิ และกรีก  บรรดา หวัหนา้สมณะของ

ชาวยิวกลา่วกบัปีลาตว่า “อย่าเขียนวา่ กษัตริยข์องชาวยิว” แตจ่งเขียนวา่คนนีไ้ดก้ลา่ววา่ ”ขา้พเจา้เป็นกษัตริยข์อง

ชาวยิว”    ปีลาต ตอบวา่ “เขียนแลว้ ก็แลว้ไปเถอะ” 

    พระมารดาของพระเยซูเจา้ทรงยืนอยู่ขา้งไมก้างเขนของพระองคพ์รอ้มกบันอ้งสาวของพระนาง มารียภ์รรยาของเคลโอปัส 

และมารียช์าวมกัดาลา  เม่ือพระเยซูท่านทรงเหน็พระมารดาและศิษยท่ี์รกัยืนอยู่ใกล ้ๆ จงึตรสักบัพระมารดาวา่ “แม ่น่ีคือลกู

ของแม”่  แลว้ตรสักบัศิษยผ์ูน้ัน้วา่ “น่ีคือแมข่องท่าน” นบัตัง้แตน่ัน้ ศิษยผ์ูน้ัน้กร็บัพระนางเป็นมารดาของตน 

    หลงัจากนัน้ พระเยซูเจา้ทรงทราบวา่ทกุสิ่งส  าเรจ็แลว้ จงึตรสัวา่ “เรากระหาย” พระคมัภีรต์อนนีจ้งึเป็นจริงดว้ย    ท่ีนั่นมี

ภาชนะใบหนึ่งบรรจนุ  า้องุ่นเปรีย้วเตม็วางอยู่ ทหารจงึใชฟ้องน า้ชบุน า้องุ่นเปรีย้วเสียบปลายก่ิงหสุบ ย่ืนถงึพระโอษฐ์  พระ

เยซูเจา้ทรงจิบน า้องุ่นเปรีย้วแลว้ตรสัวา่ “ส  าเรจ็บริบรูณแ์ลว้” พระองคท์รงเอนพระเศียรสิน้พระชนม ์(ยน 19 : 17-30) 

87. พระเยซูเจ้าถูกฝัง 

    ครัน้ถงึเวลาเย็น โยเซฟชาวอาริมาเธียซึง่เป็นสมาชิกท่ีน่านบัถือคนหนึ่งของสภาสงูiและก าลงัรอคอยพระอาณาจกัรของพระ

เจา้ กลา้เขา้ไปพบปีลาต ขอพระศพของพระเยซูเจา้  ปีลาตประหลาดใจท่ีพระองคส์ิน้พระชนมแ์ลว้ จงึเรียกนายรอ้ยมาถามวา่

พระองคส์ิน้พระชนมน์านแลว้หรือ  เม่ือรูจ้ากนายรอ้ย จงึมอบพระศพใหโ้ยเซฟ  โยเซฟซือ้ผา้ป่านมาผืนหนึ่ง  เชิญพระศพลง

มา ห่อดว้ยผา้ป่าน วางพระศพในคหูาท่ีขดุไวใ้นหิน แลว้กลิง้กอ้นหินปิดทางเขา้คหูา  มารียช์าวมกัดาลา และมารียม์ารดาของ

โยเสทคอยมองดวู่าเขาวางพระศพไวท่ี้ใด (มก 15 : 42-47) 
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88. สารจากทตูสวรรค ์

 

    เม่ือวนัสบับาโตลว่งไปแลว้ มารียช์าวมกัดาลา มารียม์ารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซือ้เครื่องหอมเพ่ือชโลมพระศพ

ของพระเยซูเจา้  เชา้ตรูข่องวนัตน้สปัดาห ์เมื่อดวงอาทิตยข์ึน้แลว้        สตรีทัง้สามคนไปยงัพระคหูา และกลา่วแก่กนัวา่ ”ใคร

จะกลิง้กอ้นหินออกจากทางเขา้พระคหูาใหเ้รา”  แตเ่ม่ือมองไป ก็เห็นวา่กอ้นหินนัน้ถกูกลิง้ออกไปแลว้ หินกอ้นนัน้ใหญ่โต

มาก  ครัน้เขา้ไปภายในพระคหูา สตรีทัง้สามคนเห็นชายหนุ่มผูห้นึ่งสวมเสือ้ยาวสีขาวนั่งอยู่ดา้นขวามือ ก็ตกตะลงึ  ชายหนุ่ม

ผูน้ัน้กลา่วกบัสตรีทัง้สามคนวา่ “อย่ากลวัไปเลย ท่านก าลงัมองหาพระเยซู ชาวนาซาเรธ็ ผูถ้กูตรงึกางเขน พระองคท์รง

กลบัคืนพระชนมชีพแลว้ พระองคม์ิไดป้ระทบัอยู่ท่ีน่ี สถานท่ีนีค้ือสถานท่ีท่ีเขาไดว้างพระศพไว ้ จงไปแจง้บรรดาศิษยแ์ละเป

โตรใหรู้ว้า่  พระองคเ์สดจ็ลว่งหนา้ท่านทัง้หลายไปในแควน้กาลิลีแลว้ ท่านจะเห็นพระองคท่ี์นั่น  ดงัท่ีทรงบอกท่านไว”้  สตรทีัง้

สามคนออกจากพระคหูา หนีไปเพราะตกใจกลวัจนตวัสั่น และไมไ่ดพ้ดูเรื่องใด ๆ กบัใครเลยเพราะกลวั (มก 16 : 1-8) 

89. อัครสาวกสองคนพบกับพระเยซูเจ้าทีก่ลับเป็นขึน้มา 

 

    วนันัน้ ศิษยส์องคนก าลงัเดินทางไปยงัหมูบ่า้นเอมมาอสู ซึง่อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเลม็ประมาณ 11 กิโลเมตร ทัง้สองคน

สนทนากนัถงึเหตกุารณท์ัง้หมดท่ีเกิดขึน้  ขณะท่ีก าลงัสนทนาและถกเถียงกนัอยู่นัน้ พระเยซูเจา้เสดจ็เขา้มารว่มเดินทาง

ดว้ย  แตเ่ขาจ าพระองคไ์มไ่ดเ้หมือนดวงตาถกูปิดบงั  พระองคต์รสัถามวา่ “ท่านสนทนากนัเรื่องอะไรตามทาง” ทัง้สองคนก็
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หยดุเดิน ใบหนา้เศรา้หมอง  

          ศิษยท่ี์ช่ือเคลโอปัสถามวา่ “ท่านเป็นเพียงคนเดียวในกรุงเยรูซาเลม็หรือท่ีไมรู่เ้รื่องราวท่ีเกิดขึน้ท่ีนั่นเม่ือสองสามวนัมา

นี”้  พระองคต์รสัถามวา่ “เรื่องอะไรกนั”  เขาตอบวา่ “ก็เรื่องพระเยซู ชาวนาซาเรธ็ประกาศกทรงอ านาจในกิจการและค าพดู

เฉพาะพระพกัตรข์องพระเจา้และตอ่หนา้ประชาชนทัง้ปวง  บรรดาหวัหนา้สมณะและผูน้  าของเรามอบพระองคใ์หต้อ้งโทษ

ประหารชีวิต และตรงึพระองคบ์นไมก้างเขน  เราเคยหวงัไวว้า่พระองคจ์ะทรงปลดปลอ่ยอิสราเอลใหเ้ป็นอิสระ แตน่ี่เป็นวนัท่ี

สามแลว้ตัง้แตเ่หตกุารณนี์เ้กิดขึน้  สตรีบางคนในกลุม่ของเราท าใหเ้ราประหลาดใจอย่างย่ิง เขาไปท่ีพระคหูาตัง้แตเ่ชา้ตรู่  เมื่อ

ไมพ่บพระศพ เขากลบัมาเลา่ว่าไดเ้ห็นนิมิตของทตูสวรรคซ์ึง่พดูวา่ พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู่  บางคนในกลุม่ของเราไปท่ี

พระคหูา และพบทกุอย่างดงัท่ีบรรดาสตรีเลา่ใหฟั้ง แตไ่มเ่ห็นพระองค”์ 

          พระองคจ์งึตรสักบัเขาวา่ “ท่านคนเขลาเอย๋ ใจของท่านชา่งเช่ืองชา้ท่ีจะเช่ือขอ้ความท่ีบรรดาประกาศกกลา่วไว ้พระ

คริสตท่านจ าเป็นตอ้งทนทรมานเช่นนีเ้พ่ือจะเขา้ไปรบัพระสิรรุิง่โรจนข์องพระองคม์ิใช่หรือ?” แลว้พระองคท์รงอธิบายพระ

คมัภีรท์กุขอ้ท่ีกลา่วถงึพระองคใ์หเ้ขาฟังโดยเริ่มตัง้แตโ่มเสสจนถงึบรรดาประกาศก 

          เม่ือพระองคท์รงพระด าเนินพรอ้มกบัศิษยท์ัง้สองคนใกลจ้ะถงึหมูบ่า้นท่ีเขาตัง้ใจจะไป พระองคท์รงท าท่าวา่จะทรงพระ

ด าเนินเลยไป  แตเ่ขาทัง้สองรบเรา้พระองคว์า่ “จงพกัอยู่กบัพวกเราเถิด เพราะใกลค้  ่าและวนัก็ลว่งไปมากแลว้” พระองคจ์งึ

เสดจ็เขา้ไปพกักบัเขา  ขณะประทบัท่ีโต๊ะกบัเขา พระองคท์รงหยิบขนมปัง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปังและย่ืนใหเ้ขา  เขาก็

ตาสวา่งและจ าพระองคไ์ด ้แตพ่ระองคห์ายไปจากสายตาของเขา  ศิษยท์ัง้สองจงึพดูกนัวา่ “ใจของเราไมไ่ดเ้รา่รอ้นเป็นไฟอยู่

ภายในหรือเมื่อพระองคต์รสักบัเราขณะเดินทาง และอธิบายพระคมัภีรใ์หเ้ราฟัง” 

    เขาทัง้สองคนจงึรีบออกเดินทางกลบัไปกรุงเยรูซาเลม็ในเวลานัน้ พบบรรดาอคัรสาวกสิบเอด็คนก าลงัชมุนมุกนัอยู่กบัศิษย์

อื่น ๆ  เขาเหลา่นีบ้อกวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นท่านทรงกลบัคืนพระชนมชี์พแลว้จริง ๆ และทรงส าแดงพระองคแ์ก่ซีโมน” ศิษยท์ัง้

สองคนจงึเลา่เรื่องท่ีเกิดขึน้ตามทางและเลา่วา่ตนจ าพระองคไ์ดเ้ม่ือทรงบิขนมปัง (ลก 24 : 13-35) 

90. พบพระองคท์ีเ่ยรูซาเล็ม 

    พวกสาวกประชมุกนัอยู่ท่ีกรุงเยรูซาเลม็โดยประตหูอ้งปิดอยู่เพราะกลวัชาวยิว พระเยซูเจา้เสดจ็เขา้มาประทบัยืนอยู่ตรง

กลาง ตรสักบัเขาทัง้หลายวา่ “สนัติสขุจงสถิตอยู่กบัท่านทัง้หลายเถิด”  ตรสัดงันีแ้ลว้ พระองคท์รงใหบ้รรดาศิษยด์พูระหตัถ์

และดา้นขา้งพระวรกาย เม่ือเขาเหลา่นัน้เห็นองคพ์ระผูเ้ป็นท่าน ก็มีความยินดี  พระองคต์รสักบัเขาอีกวา่ “สนัติสขุจงสถิตอยู่

กบัท่านทัง้หลายเถิดพระบิดาทรงสง่เรามาฉนัใดเราก็ส่งท่านทัง้หลายไปฉนันัน้”    ตรสัดงันีแ้ลว้ พระองคท์รงเป่าลมเหนือเขา

ทัง้หลาย ตรสัวา่"จงรบัพระจิตท่านเถิด    ท่านทัง้หลายอภยับาปของผูใ้ดบาปของผูน้ัน้ก็ไดร้บัการอภยัท่านทัง้หลายไมอ่ภยั

บาปของผูใ้ดบาปของผูน้ัน้กไ็มไ่ดร้บัการอภยัดว้ย” (ยน 20 : 19-23) 

91. พระเป็นเจา้สง่ค าเทศนส์อนของพระองคไ์ปทั่วโลก 

    บรรดาศิษยท์ัง้สิบเอด็คนไดไ้ปยงัแควน้กาลิลี ถงึภเูขาท่ีพระเยซูเจา้ทรงก าหนดไว  ้ เม่ือเขาเห็นพระองค ์ก็กราบนมสัการ แต่

บางคนยงัสงสยัอยู่  

            พระเยซูเจา้เสดจ็เขา้มาใกล ้ตรสัแก่เขาเหลา่นัน้วา่ ”พระเจา้ทรงมอบอ านาจอาชญาสิทธ์ิทัง้หมดในสวรรคแ์ละบน

แผ่นดินใหแ้ก่เรา    เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหม้าเป็นศิษยข์องเรา ท าพิธีลา้งบาปใหเ้ขาเดชะพระ
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นามพระบิดา พระบตุร และพระจิต  จงสอนเขาใหป้ฏิบตัิตามค าสั่งทกุขอ้ท่ีเราใหแ้ก่ท่าน  แลว้จงรูเ้ถิดวา่เราอยู่กบัท่านทกุวนั

ตลอดไปตราบจนสิน้พิภพ” (มธ 28 : 16-20) 

92. การเลีย้งต้อนรับอัครสาวก 

 

    สี่สิบวนัผ่านไปหลงัจากวนัปัสกา     ในระหวา่งนัน้พระเยซูเจา้ไดป้รากฏพระองคใ์หอ้คัรสาวกเห็นและทรงก าชบัวา่ “อย่า

ออกจากกรุงเยรูซาเลม็แตจ่งคอยรบัพระพรท่ีพระบิดาทรงสญัญาไว ้ดงัท่ีท่านไดยิ้นจากเรา ยอหน์ท าพิธีลา้งดว้ยน า้แตภ่ายใน

ไมก่ี่วนั ท่านจะไดร้บัพิธีลา้งเดชะพระจิตท่าน    แลว้ท่านจะเป็นพยานถงึเราในกรุงเยรูซาเลม็ ทั่วแควน้ยเูดีย แควน้สะมาเรีย

จนถงึสดุปลายแผน่ดิน” 

    เม่ือตรสัดงันีแ้ลว้ พระองคเ์สดจ็ขึน้สวรรคต์อ่หนา้เขาทัง้หลาย เมฆบงัพระองคจ์ากสายตาของเขา    เขายงัคงจอ้งมอง

ทอ้งฟ้าขณะท่ีพระองคท์รงจากไป ทนัใดนัน้มีชายสองคนสวมเสือ้ขาวปรากฏกบัเขากลา่ววา่ “ชาวกาลิลีเอย๋ ท่านทัง้หลายยืน

แหงนมองทอ้งฟ้าอยู่ท  าไม? พระเยซูเจา้พระองคนี์ท่ี้ททรงเสดจ็ขึน้สูส่วรรค ์จะเสดจ็กลบัมาเช่นเดียวกบัท่ีท่านทัง้หลายเห็น

พระองคท์รงจากไปสูส่วรรค”์ (กจ 1 : 1-11) 

93. ประชากรใหม่ของพระเป็นเจ้า  พระศาสนจักรของพระเยซูคริสตท่าน 

 
 

    เม่ือวนัเปนเตกอสเตมาถงึ บรรดาศิษยท์กุคนมาชมุนมุในสถานท่ีเดียวกนั รวมทัง้พระนางมารียพ์ระมารดาของพระเยซู

เจา้    เขาทัง้หมดไดค้อยพระผูช้่วยผูซ้ึง่พระเยซูเจา้ไดส้ญัญาไวก้บัเขา    ทนัใดนัน้มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพดัแรงกลา้ทกุ

คนที่อยู่ในบา้นไดยิ้น  เขาเห็นเปลวไฟลกัษณะเหมือนลิน้แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแตล่ะคน  ทกุคนไดร้บัพระจิตท่านเตม็

เป่ียม    เขากลา่วสรรเสริญพระเจา้และพระเยซูเจา้พระบตุรของพระองค ์

    ขณะนัน้ท่ีกรุงเยรูซาเลม็มีชาวยิวผูเ้ลื่อมใสศรทัธาในพระเจา้มาจากทกุชาติทั่วโลก  เม่ือประชาชนไดยิ้นเสยีงนี ้จงึมาชมุนมุ

กนัจ านวนมาก รูส้กึฉงนสนเทห่เ์พราะแตล่ะคนไดยิ้นคนเหลา่นีพู้ดภาษาของตน    ทกุคนประหลาดใจและฉงนสนเท่หพ์ดูกนั

วา่ "น่ีหมายความวา่อย่างไร"    เปโตรบอกใหท้กุคนเงียบและพดูวา่ “โปรดฟังขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะอธิบายใหท้่านไดท้ราบวา่ 
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เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้นีเ้ป็นไปตามพระด ารสัของพระเจา้ท่ีตรสัโดยทางประกาศกโยเอลวา่  

     “พระเจา้ตรสัวา่ ในวนัสดุทา้ยเราจะใหพ้ระจิตท่านของเรากบัมนษุยท์กุคน”พระเยซชูาวนาซาเรธ็ เป็นบรุุษท่ีพระเจา้ทรงสง่

มาหาท่าน พระเจา้ทรงรบัรองพระองคโ์ดยประทานอ านาจท าอศัจรรย ์ปาฏิหาริยแ์ละเครื่องหมายตา่ง ๆ เดชะพระเยซูเจา้ 

พระเจา้ทรงกระท าการเหลา่นีใ้นหมูท่่านทัง้หลาย ดงัท่ีท่านรูอ้ยู่แลว้  พระเยซูเจา้ทรงถกูมอบในเงือ้มมือของท่านตามท่ีพระ

เจา้มีพระประสงคแ์ละทรงทราบลว่งหนา้แลว้ ท่านใชม้ือของบรรดาคนอธรรมประหารพระองคโ์ดยตรงึบนไมก้างเขน  แตพ่ระ

เจา้ทรงบนัดาลใหพ้ระองคก์ลบัคืนพระชนมชี์พ พน้จากอ านาจแห่งความตายเพราะความตายยดึพระองคไ์วใ้ตอ้  านาจอีก

ตอ่ไปไมไ่ด ้   พระเยซูท่านพระองคนี์ ้พระเจา้ทรงบนัดาลใหก้ลบัคืนพระชนมชี์พ เราทกุคนเป็นพยานได  ้ พระองคท์รงไดร้บัการ

เทิดทนูใหป้ระทบัเบือ้งขวาของพระเจา้ พระองคท์รงไดร้บัพระจิตท่านจากพระบิดาตามพระสญัญา และประทานพระจิตทา่น

นีใ้หเ้ราดงัท่ีท่านไดเ้ห็นและไดยิ้นอยู่นี ้   ดงันัน้ ขอใหเ้ผ่าพนัธุอ์ิสราเอลทัง้มวลรูแ้น่เถิดวา่ พระเจา้ทรงแตง่ตัง้พระเยซูผูนี้ท่ี้ทา่น

ทัง้หลายน าไปตรงึบนไมก้างเขนใหเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นท่านและพระคริสตเจา้” 

    ถอ้ยค าเหลา่นี ้เสียดแทงใจของทกุคน เขาเหลา่นัน้ จงึถามเปโตรและอคัรสาวกอื่น ๆ วา่ "พ่ีนอ้ง พวกเราจะตอ้งท าอย่างไร

เลา่"  เปโตรตอบวา่ "ท่านทัง้หลายจงกลบัใจเถิด แตล่ะคนจงรบัศีลลา้งบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจา้ เพ่ือจะไดร้บั

การอภยับาป แลว้ท่านจะไดร้บัพระพรของพระจิตเจา้  พระสญัญานีม้ีไวส้  าหรบัท่านทัง้หลาย ส  าหรบับตุรหลานของท่านและ

ส าหรบัทกุคนท่ีอยู่ห่างไกล ซึง่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของเราจะทรงเรียก"  เปโตรกลา่วถอ้ยค าอีกมาก ออ้นวอนและ

ตกัเตือนเขาว่า “ท่านทัง้หลายจงช่วยตนใหร้อดพน้จากคนชั่วรา้ยในยคุนีเ้ถิด”  คนเหลา่นัน้รบัถอ้ยค าของเปโตรและไดร้บัศีล

ลา้งบาป วนันัน้ผูม้ีความเช่ือมีจ านวนเพ่ิมขึน้อีกประมาณสามพนัคน (กจ 2) 

94. มีชีวิตอยู่และตายเพือ่พระเยซู 

    นบัแตน่ัน้มาบรรดาสาวกก็ออกไปประกาศข่าวดีในกรุงเยรูซาเลม็ รกัษาคนป่วยใหห้ายและเป็นประจกัษพ์ยานถงึชีวิตและ

การตายของพระเยซูเจา้    คนท่ีมีความเช่ือก็เพ่ิมจ านวนมากขึน้    มหาปโุรหิตและธรรมาจารยช์าวยิวตอ้งการใหป้ระชาชนลมื

พระเยซู ดงันัน้เขาจงึจบัสาวกของพระองค ์ซกัถามเขาและสั่งหา้มเขาไมใ่หท้  าการเทศนส์อนในนามของพระเยซูเจา้ แตส่าวก

ของพระองคไ์มส่นใจในค าสั่งหา้มเหลา่นัน้ สเทเฟนหนึ่งในสงัฆานกุรรุ่นแรกไดถ้กูหินทุ่มจนเสียชีวิต    แตก่่อนท่ีเขาจะสลบ

ภายใตก้องหิน    เขาไดต้ะโกนรอ้งออกมาวา่ “ดซูิ ขา้พเจา้เห็นทอ้งฟ้าเปิดออก และเห็นบตุรแห่งมนษุยท์รงยืนอยู่เบือ้งขวาของ

พระเจา้ พระเยซูเจา้ขา้ โปรดรบัขา้พเจา้ดว้ยเถิด” 

    ครสิตชมุชนของพระเยซูเจา้ถกูข่มเหงในกรุงเยรูซาเลม็    ผูค้นที่มีความเช่ือในพระองคจ์ะถกูขบัออกจากเมือง แตไ่มว่่าเขา

ไปท่ีไหน เขาก็ไดป้ระกาศวา่พระเจา้ไดท้  าอะไรใหป้ระชาชนโดยผ่านทางพระเยซูเจา้ พวกเขาสรา้งชมุชนใหมเ่พ่ิมขึน้เรื่อยๆ 

ตามท่ีตา่งๆ (กจ 2-8) 

95. เปาโล : ผู้ประกาศข่าวดแีก่นานาชาต ิ

    เปาโลช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่เซาโล เป็นชาวยิวท่ีมีความเลื่อมใสศรทัธา เขาไดร้บัการกลา่วถงึเป็นอย่างมากในพระคมัภีรแ์ละ

ไดร้บัการชกัจงูใหเ้ช่ือวา่พระเยซูเจา้ไมใ่ช่พระผูไ้ถ่    แตเ่ป็นคนหลอกลวงประชาชน    ดงันัน้ เซาโลจงึเดินทางจากเมืองหนึ่งไป

ยงัอีกเมืองหนึ่งเพ่ือน าคนที่มีความเช่ือศรทัธาในพระเยซูเจา้มาลงโทษและท าใหค้นเหลา่นัน้หมดความเช่ือและความไวว้างใจ

ในพระเยซ ู   ครัง้หนึ่ง เม่ือเขาควบมา้ไปยงัเมืองดามสักสั เพ่ือจะจบัคริสตชนท่ีนั่นมาคมุขงัท่ีกรุงเยรูซาเลม็ เขาไดร้ับ
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ประสบการณซ์ึง่ท าใหขี้วิตเขาทัง้ชีวิตเปลี่ยนไป    เพราะวา่ขณะท่ีเขาเดินทางใกลถ้งึเมืองดามสักสั ทนัใดนัน้มีแสงสวา่งจาก

ทอ้งฟ้าลอ้มรอบตวัเขาไว ้ เขาลม้ลงท่ีพืน้ดินและไดยิ้นเสียงกลา่ววา่ “เซาโล เซาโล ท่านเบียดเบียนเราท าไม”  เซาโลจงึถามวา่ 

“พระเจา้ขา้ พระองคค์ือใคร?” พระองคต์รสัวา่ “เราคือเยซู ซึง่ท่านก าลงัเบียดเบียน  ท่านจงลกุขึน้ เขา้ไปในเมืองแลว้จะมีคน

บอกใหรู้ว้า่จะตอ้งท าอะไร”  เซาโลจงึลกุขึน้จากพืน้ดิน ลืมตา แตก่็มองสิ่งใดไมเ่ห็น คนอื่นจงึจงูมือเขา พาเขา้ไปในเมือง

ดามสักสั      ท่ีนั่นเขาไดพ้บกบัอานาเนีย    อานาเนียไมเ่ช่ือวา่เซาโลไดพ้บกบัพระเยซูเจา้และจะใหเ้ขาเป็นสาวกของ

พระองค ์   องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกเขาในนิมิตวา่ “อานาเนีย จงลกุขึน้ไปท่ีถนนซึง่เรียกวา่ถนนตรง จงไปท่ีบา้นของยดูาส 

ถามหาชายคนหนึ่งช่ือเซาโลที่มาจากเมืองทารซ์สั ปกมือให ้เพ่ือใหเ้ขามองเห็นไดอ้ีก    จงไปเถิด เพราะชายผูนี้เ้ป็นเครื่องมือท่ี

เราเลือกสรรไวเ้พ่ือน านามของเราไปประกาศแก่คนตา่งศาสนา บรรดากษัตริยแ์ละลกูหลานของอิสราเอล  เราจะแสดงใหเ้ขารู ้

วา่ เขาจะตอ้งทนทกุขท์รมานมากเท่าใดเพราะนามของเรา”    ดงันัน้ อานาเนียจงึไดร้บัเซาโลเขา้กลุม่ 

    นบัแตน่ัน้เป็นตน้มา เปาโลก็ไมเ่คยข่มเหงคริสตชนอีกแตป่ระกาศพระนามของพระเจา้แทน    ในเมืองดามสักสัและในเมือง

อื่นๆ    เขาไดป้ระกาศวา่พระเยซูคริสตเจา้คือองคพ์ระผูไ้ถ่ เปาโลไดก้ลายเป็นผูป้ระกาศข่าวดีในท่ีตา่งๆ รวมทัง้ในการเสวนา

กบัชาวยิวในศาลาธรรม    เขาไดต้ัง้กลุม่คริสตชนขึน้ เขาไดพ้ยายามท าทกุอย่างเพ่ือท่ีจะท าใหช้าวยิว ชาวกรีก และประชาชน

ของทกุประเทศบนโลกมาเป็นประชาชนใหมข่องพระเจา้ 

        เปาโลถกูกลา่วโทษและถกูตามลา่จากเมืองหนึ่งไปยงัอีกเมืองหนึ่ง แมก้ระทั่งไกลไปถงึประเทศกรีซ    เปาโลไดเ้ขียน

จดหมายไปถงึคริสตชนชมุชนซึ่งตนไดต้ัง้ขึน้    ในจดหมายเหลา่นีเ้ปาโลไดต้กัเตือนเขาและกระตุน้ใหก้ าลงัใจเขา ไดอ้ธิบายให้

คนเหลา่นัน้ฟังวา่ความเช่ือตอ่พระเยซูเจา้มีความหมายอะไรตอ่มนษุยแ์ละจะตอ้งด ารงชีวิตคริสตชนอย่างไร    ในท่ีสดุเปาโลก็

ถกูจบัในกรุงเยรูซาเลม็ และไดถ้กูสง่ตวัไปท่ีโรม    ในสภาพของนกัโทษท่ีนั่นเขาไดร้บัการพิพากษาใหป้ระหารชีวิต เปาโลได้

ตายเพ่ือพระเยซูคริสต ์(กจ 9-28) 

96. เปาโลเขียนจดหมายถงึคริสตชุมนุม 

พระคริสตเยซูสิน้พระชนม ์ทัง้ยงัทรงกลบัคืนพระชนมชี์พ ประทบัอยู่เบือ้งขวาของพระเจา้ ทรงวอนขอแทนเราอีกดว้ย  ใครจะ

พรากเราจากความรกัของพระคริสตเจา้ได ้ความทกุขล์  าเคญ็หรือ ความคบัแคน้ใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาด

อาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือ ภยนัตรายและคมดาบหรือ?  แตใ่นการทดลองทัง้หมดนี ้เราชนะไดง้่ายอาศยัพระผูท้รงรกั

เรา  เพราะขา้พเจา้เช่ือมั่นวา่ ไมว่า่ความตายหรือชีวิต ไมว่า่ทตูสวรรคห์รือผูม้ีอ  านาจปกครอง ไมว่า่ปัจจุบนัหรืออนาคต  ไมว่า่

ฤทธ์ิอ านาจใดหรือความสงู ความลกึ ไมมี่สรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราไดจ้ากความรกัของพระเจา้ ซึง่ปรากฏในพระคริสตเยซู 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา (รม 8 : 34-39) 

    ท่านทกุคนเป็นบตุรของพระเจา้ โดยอาศยัความเช่ือในพระคริสตเยซู  เพราะท่านทกุคนท่ีไดร้บัศีลลา้งบาปในพระครสิตเจา้

ก็สวมพระคริสตเจา้ไว ้ ไมม่ีชาวยิวหรือชาวกรีก ไมม่ีทาสหรือไทย ไมม่ีชายหรือหญิงอีกตอ่ไป เพราะท่านทกุคนเป็นหนึ่ง

เดียวกนัในพระครสิตเยซู (กท 3 : 26-28) 

    จงรา่เริงยินดีเสมอ  จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม ่าเสมอ  จงขอบพระคณุพระเจา้ในทกุกรณี เพราะพระองคท์รงปรารถนาให้

ท่านท าสิ่งเหลา่นีใ้นพระคริสตเยซูอย่าดบัไฟของพระจิตท่าน  อย่าดหูมิ่นการประกาศพระวาจา  จงทดสอบทกุสิ่งและยดึสิ่งท่ีดี

งามไว ้ จงละเวน้ความชั่วทกุรูปแบบ (1 ธส 5 : 16-22) 
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    เพราะความรกัของพระคริสตเจา้ผลกัดนัเรา เราแน่ใจวา่ ถา้คนหนึ่งตายเพ่ือทกุคน ก็เหมือนกบัวา่ทกุคนไดต้ายดว้ย 

พระองค ์สิน้พระชนมแ์ทนทกุคน เพ่ือผูท่ี้มีชีวิตจะไดไ้มม่ีชีวิตเพ่ือตนเองอีกตอ่ไป แตม่ีชีวิตเพ่ือพระองคผ์ู ้ไดส้ิน้พระชนม ์และ

ทรงกลบัคืนพระชนมชี์พเพ่ือเขา (2 คร 5  14-15) 

    พ่ีนอ้งทัง้หลาย จงช่ืนชมเถิด จงปรบัปรุงตนใหด้ีพรอ้ม จงใหก้ าลงัใจกนั จงเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั จงด าเนินชีวิตอย่างสนัติ 

แลว้พระเจา้แห่งความรกัและสนัติจะสถิตอยู่กบัท่าน    จงทกัทายกนัดว้ยการจมุพิตศกัดิส์ิทธ์ิ ผูศ้กัดิส์ิทธ์ิทกุคนฝากความคิด

ถงึท่าน ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอความรกัของพระเจา้และความสนิทสมัพนัธข์องพระจิตเจา้ 

สถิตอยู่กบัทกุท่านเทอญ (2 คร 13 : 11-13) 

97. เราไม่ได้มีชีวติอยู่อย่างคนไร้ความหวัง 

    พระเป็นเจา้ทรงใหชี้วิต สิ่งท่ีมีชีวิตนีด้  ารงชีวิตโดยพระองค ์ช่วงอายชีุวิตของขา้พเจา้ทัง้หลายยาวนานเจ็ดสิบปี อาจจะถงึ

แปดสิบส าหรบัผูท่ี้แข็งแรงคนเหลา่นีท้ัง้หมดสว่นใหญ่เป็นคนท่ีมีความยากล าบากและเตม็ไปดว้ยความทกุข ์แตม่นัก็ผ่านไป

อย่างรวดเรว็คลา้ยกบันกบิน (สดด 90 : 10)     

    เพราะพระองคจ์ะไมท่รงทอดทิง้ขา้พเจา้ไวใ้นแดนมรณะ จะไมท่รงปลอ่ยใหผู้ซ้ื่อสตัยข์องพระองคต์อ้งเผชิญเหว

ลกึ    พระองคจ์ะทรงสอนขา้พเจา้ใหรู้จ้กัหนทางแห่งชีวิต ขา้พเจา้จะยินดีอย่างเตม็เป่ียมเม่ืออยู่เฉพาะพระพกัตร ์ขา้พเจา้จะมี

ความสขุตลอดไปเม่ืออยู่เบือ้งขวาของพระองค ์(สดด 16 : 10-11) 

    นกับญุเปาโลเขียนไวว้า่ “พ่ีนอ้งทัง้หลาย เราไมอ่ยากใหท้่านขาดความรูค้วามเขา้ใจถงึเรื่องผูล้ว่งหลบัคือผูท่ี้ตายไปแลว้ 

เพ่ือท่านจะไดไ้มโ่ศกเศรา้เหมือนคนอื่นท่ีไมม่ีความหวงั  เราเช่ือวา่พระเยซูเจา้สิน้พระชนมแ์ละทรงกลบัคนืพระชนมชี์พ เราจงึ

เช่ือวา่พระเจา้จะทรงน าบรรดาผูห้ลบัอยู่มากบัพระองคโ์ดยทางพระเยซู เจา้เช่นเดียวกนั” (1 ธส 4 : 13-14) 

    ประกาศกของอิสราเอลไดก้ลา่วถงึ “วนัของพระเจา้” วา่ เขาเหลา่นัน้รอคอยวนัของพระเจา้และพยายามเรง่ใหว้นันัน้มาถงึ 

ในวนันัน้ทอ้งฟ้าจะถกูไฟเผาผลาญ และโลกธาตจุะถกูไฟเผาละลายไป  เราก าลงัรอคอยฟ้าใหมแ่ละแผน่ดินใหม ่ซึง่เป็นท่ีอยู่

ถาวรของความชอบธรรมตามพระสญัญา    สวรรคใ์หมแ่ละแผ่นดินใหมแ่ละสถานท่ีซึง่ความชอบธรรมจะด ารงอยู่ (2 ปต 3 : 12-

13) 
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    สาวกของพระเยซูเจา้ดเูหมือนจะไมค่อ่ยยอมอดทนเลย ไดท้ลูถามพระองคว์า่ “โปรดบอกขา้พเจา้วา่ เมื่อใดพระอาณาจกัร

ของพระเจา้จะเริ่มตน้” พระเยซูตอบวา่ “เรื่องวนัและเวลานัน้ไมม่ีใครรูเ้ลย ทัง้บรรดาทตูสวรรคแ์ละแมแ้ตพ่ระบตุรนอกจาก

พระบิดาเพียงพระองคเ์ดียวเท่านัน้” (มธ 24 : 30, มก 13 : 32) 

    “จงตื่นเฝา้ระวงัเถิด เพราะท่านไมรู่ว้า่นายของท่านจะมาเมื่อไร” (มธ 24 : 42)    เม่ือพระเจา้ผูท้รงสรา้งเสดจ็มาเพ่ือท่ีจะท าทกุ

สิ่งทกุอย่างใหส้มบรูณ ์พระองคจ์ะพิพากษาทัง้ผูเ้ป็นและผูต้าย ในการพิพากษานีม้นษุยจ์ะไดท้ราบอย่างแทจ้ริงวา่มีพระเจา้

แตอ่งคเ์ดียวและความรกัหนึ่งเดียว    เขาจะไดท้ราบอย่างถ่องแทว้า่สิ่งท่ีโชครา้ยมีแตป่ระการเดียว นั่นก็คือการไมย่อมมี

มิตรภาพกบัพระองคแ์ละมีความยินดีแตเ่พียงอย่างเดียวคือ การไดม้ีชีวิตร่วมกบัพระองค ์

    นกับญุเปาโลเขียนไวว้า่ “เพราะพระเจา้มิไดท้รงก าหนดใหเ้ราตอ้งรบัโทษ แตท่รงก าหนดใหเ้ราไดร้บัความรอดพน้เดชะพระ

เยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา    พระองคส์ิน้พระชนมเ์พ่ือเรา เราจะไดม้ีชีวิตอยู่รว่มกบัพระองค ์ไมว่า่เราจะตื่นหรือหลบั” 

(1 ธส 5 : 9-10) 

    พระเยซูเจา้ทรงตรสักบับิดาของเดก็ท่ีตายว่า “อย่ากลวัเลย จงมีความเช่ือไวเ้ถิด” (มก 5 : 36) 

98. โลกใหม่ของพระเจา้ 

    ยอหน์ไดเ้ขียนเก่ียวกบัโลกใหมข่องพระเจา้ไวว้า่ “ขา้พเจา้เห็นฟ้าใหมแ่ละแผ่นดินใหม ่เพราะฟ้าและแผ่นดินเดิมสญูหายไป 

ไมม่ีทะเลอีกตอ่ไป  ขา้พเจา้เหน็นครศกัดิส์ิทธ์ิ คือนครเยรูซาเลม็ใหมล่งมาจากสวรรค ์ลงมาจากพระเจา้ เตรียมพรอ้ม

เหมือนกบัท่านสาวท่ีแตง่ตวัรอท่านบ่าว  ขา้พเจา้ไดยิ้นเสียงดงัจากพระบลัลงักว์า่ “น่ีคือท่ีพ านกัของพระเจา้ในหมู่

มนษุย ์  พระองคจ์ะทรงพ านกัอยู่ในหมูเ่ขา เขาจะเป็นประชากรของพระองค ์และพระองคจ์ะทรงเป็นพระเจา้ของเขา ทรงเป็น 

“พระเจา้สถิตกบัเขา”  พระองคจ์ะทรงเช็ดน า้ตาทกุหยดจากนยันต์าของเขา จะไมม่ีความตายอีกตอ่ไป จะไมม่ีการคร  ่าครวญ 

การรอ้งไห ้และความทกุขอ์ีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพน้ไปแลว้” 

    พระองคผ์ูป้ระทบับนพระบลัลงักต์รสัว่า “ดซูิ เราท าทกุสิ่งขึน้ใหม่” และทรงเสริมวา่ “จงบนัทกึลงไปวา่ "ถอ้ยค าเหลา่นีส้ตัย์

จริง เช่ือถือได”้    ถกูตอ้งแลว้พระเจา้ขา้ เชิญเสดจ็มาพระเยซูเจา้ขา้ (วว 21 : 1-5) 
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รายชือ่หนังสือพระคัมภรีไ์บเบิล้ 

 

พระธรรมเก่า (Old Testament)                                                  พระธรรมใหม่ (New Testament) 

1. ปฐมกาล ปฐก  Genesis 1. ฉบบั น.มทัธิว มธ St.Matthew 
2. อพยพ อพย  Exodus 2. ฉบบั น.มาระโก มก St.Mark 
3. เลวีนิต ิ ลนต  Leviticus 3. ฉบบั น.ลกูา ลก St.Luke 
4. กนัดารวิถี กดว  Numbers 4. ฉบบั น.ยอหน์ ยน St.John 
5. เฉลยธรรมบญัญตั ิ ฉธบ  Deuteronomy 5. กิจการอคัรสาวก กจ Apostles' Acts 
6. โยชวูา ยชว  Josue 6. โรม รม Romans 
7. ผูว้ินิจฉยั วนฉ  Judges 7. โครนิธ ์ฉบบัท่ี 1 1 คร 1.Corinthians 
8. นางรูธ นรธ  Ruth 8. โครนิธ ์ฉบบัท่ี 2 2 คร 2.Corinthians 
9. ซามแูอล 1  1 ซมอ 1 Samuel 9. กาลาเทีย กท Galatians 
10. ซามแูอล 2 2 ซมอ 2 Samuel 10. เอเฟซสั อฟ Ephesians 
11. พงศก์ษัตรยิ ์ฉบบัท่ี 1  1 พกษ 1 Kings   11. ฟิลปิปี ฟป Philippians 
12. พงศก์ษัตรยิ ์ฉบบัท่ี 2 2 พกษ 2 Kings 12. โคโลสี คส Colossians 
13. พงศาวดาร ฉบบัท่ี 1   1 พศด 1 Chronicles   13. เธสะโลนิกา ฉบบัท่ี 1 1 ธส 1 Thessalonians 
14. พงศาวดาร ฉบบัท่ี 2 2 พศด 2 Chronicles 14. เธสะโลนิกา ฉบบัท่ี 2 2 ธส 2 Thessalonians 
15. เอสรา อสร Ezra 15. ทิโมธี ฉบบัท่ี 1 1 ทธ 1 Timothy 
16. เนหะมีย ์ นหม Nehemiah 16. ทิโมธี ฉบบัท่ี 2 2 ทธ 2 Timothy 
17. เอสเธอร ์ อสธ Esther 17. ทิตสั ทต Titus 
18. โยบ โยบ Job 18. ฟิเลโมน ฟม Philemon 
19. เพลงสดดุ ี สดด Psalms 19. ฮิบรู ฮบ Hebrews 
20. สภุาษิต สภษ Proverbs 20. ยากอบ ยก James 
21. ปัญญาจารย ์ ปญจ Ecclesiastes 21. เปโตร ฉบบัท่ี 1 1 ปต 1 Peter 
22. เพลงโซโลมอน พซม Song of Songs 22. เปโตร ฉบบัท่ี 2 2 ปต 2 Peter 
23. อิสยาห ์ อสย Isaiah 23. ยอหน์ ฉบบัท่ี 1 1 ยน 1 John 
24. เยเรมยี ์ ยรม  Jeremias 24. ยอหน์ ฉบบัท่ี 2 2 ยน 2 John 
25. เพลงคร ่าครวญ พคค  Lamentations 25. ยอหน์ ฉบบัท่ี 3 3 ยน 3 John 
26. เอเสเคยีล อสค  Ezechiel 26. ยดูา ยด Jude 
27. ดาเนยีล ดนล  Daniel 27. วิวรณ ์ วว Revelation 
28. โฮเชยา ฮซย  Hosea   
29. โยเอล ยอล  Joel   
30. อาโมส อมส  Amos   
31. โอบาดีย ์ อบด  Abdias      
32. โยนาห ์ ยนา  Jonah      
33. มีคาห ์ มคา  Micah      
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34. นาฮมู นฮม  Nahum      
35. ฮะบากกุ ฮบก  Habakkuk      
36. เศฟันยาห ์ ศฟย  Zephaniah      
37. ฮกักยั ฮกก  Aggeus      
38. เศคารยิาห ์ ศคย  Zachariah      
39. มาลาค ี มลค  Malachias      
40. โทบิต ทบต Tobit      
41. ยดูิธ ยดธ Judith    
42. มคัคาบี ฉบบัท่ี 1 มคบ 1 Maccabees    

43. มคัคาบี ฉบบัท่ี 2 มคบ 2 Maccabees  
 

44. ปรชีาญาณ ปชญ Wisdom   
 

45. บตุรสริา บสร Ben-Sira[ch]     
 

46. บารุค บรค Baruch      
      
      

 

Note: 

1. หนงัสือท่ีไมม่ีอยู่ในพระคมัภีรฉ์บบัภาษาฮีบรู มีจ  านวน 7 เลม่ เรียกวา่ " อธิกธรรม " หรือ "Deutero Canonical Books" ดงันี ้โทบิต

ยดูิธ มคัคาบีฉบบัท่ี 1    มคัคาบีฉบบัท่ี 2    ปรีชาญาณ    บตุรสิรา และ บารุค 

2. เอสเธอร ์และ ดาเนียล มีขอ้ความท่ีพระศาสนจกัรรบัรองเป็นพระคมัภีร  ์แตไ่มม่ีอยู่ในฉบบัภาษาฮีบรู รวมอยู่ดว้ยสว่นหนึ่ง 

 


