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พระธรรมเก่า (พันธสัญญาเก่า) - Old Testament
1. พระเจ้าทรงสร้างโลก

เมื่อแรกเริ่มนัน้ พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินยังเป็ นที่รา้ งไร้รูปร่าง ความมืดมิดปกคลุมอยู่เหนือ
ทะเลลึก และลมพายุแรงกล้าพัดอยู่เหนือนา้
พระเจ้าตรัสว่า "จงมีความสว่าง" และความสว่างก็อบุ ตั ิขนึ ้ พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนัน้ ดี ทรงแยกความสว่างออก
จากความมืด พระเจ้าทรงเรียกความสว่างว่า "วัน" ทรงเรียกความมืดว่า "คืน" มีเวลาค่า มีเวลาเช้า นับเป็ นวันที่หนึ่ง
พระเจ้าตรัสว่า "จงมีแผ่นฟ้าขึน้ ระหว่างนา้ เพื่อแยกนา้ ออกจากกัน" และก็เป็ นเช่นนัน้ พระเจ้าทรงสร้างแผ่นฟ้า และ
ทรงแยกนา้ ใต้แผ่นฟ้าออกจากนา้ ที่อยู่เหนือแผ่นฟ้า พระเจ้าทรงเรียกแผ่นฟ้าว่า "ท้องฟ้า" มีเวลาค่า มีเวลาเช้า นับเป็ นวันที่
สอง
พระเจ้าตรัสว่า "นา้ ใต้ทอ้ งฟ้าจงมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึน้ " และก็เป็ นเช่นนัน้ พระเจ้าทรงเรียกที่แห้งว่า
"แผ่นดิน" ทรงเรียกมวลนา้ ว่า "ทะเล" พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
พระเจ้าตรัสว่า "แผ่นดินจงผลิตหญ้าเขียว คือพืชที่มีเมล็ดและไม้ผลที่มีเมล็ดในผลแต่ละชนิดบนแผ่นดิน" และก็เป็ น
เช่นนัน้ แผ่นดินผลิตหญ้าเขียว พืชที่มีเมล็ด และไม้ผลที่มีเมล็ดในผลแต่ละชนิด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี มีเวลาค่า มีเวลาเช้า
นับเป็ นวันที่สาม
พระเจ้าตรัสว่า "จงมีดวงสว่างบนแผ่นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืน เป็ นเครื่องกาหนดเทศกาล วันและปี ใช้เป็ นตะเกียงบน
ท้องฟ้าเพื่อส่องแสงเหนือแผ่นดิน" และก็เป็ นเช่นนัน้ พระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ทรงให้ดวงใหญ่กาหนดวัน ดวง
เล็กกาหนดคืนและทรงสร้างดวงดาวด้วย พระเจ้าทรงจัดสิ่งเหล่านีไ้ ว้บนแผ่นฟ้า เพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดิน เพื่อกาหนดวัน
และคืน เพื่อแยกความสว่างจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี มีเวลาค่า มีเวลาเช้า นับเป็ นวันที่ส่ี
พระเจ้าตรัสว่า "นา้ จงผลิตสิ่งที่มีชีวิตมากมาย นกจงโผบินใต้แผ่นฟ้าเหนือแผ่นดิน" และก็เป็ นเช่นนัน้ พระเจ้าทรงสร้าง
สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่แหวกว่ายอยู่ในนา้ รวมทัง้ นกมีปีกทุกชนิด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าทรงอวย
พรสัตว์เหล่านีว้ า่ "จงมีลกู มาก และเพิ่มจานวนขึน้ จนเต็มทะเล นกจงทวีจานวนบนแผ่นดิน" มีเวลาค่า มีเวลาเช้า นับเป็ นวันที่
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ห้า พระเจ้าตรัสว่า "แผ่นดินจงผลิตสัตว์ทกุ ชนิด" ทัง้ สัตว์เลีย้ ง สัตว์เลือ้ ยคลานj และสัตว์ป่า และก็เป็ นเช่นนัน้ พระเจ้าทรง
สร้างสัตว์ป่า สัตว์เลีย้ ง และสัตว์เลือ้ ยคลานทุกชนิดบนพืน้ ดิน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
พระเจ้าตรัสว่า "เราจงสร้างมนุษย์ขนึ ้ ตามภาพลักษณ์ของเรา ให้มีความคล้ายคลึงกับเรา ให้เป็ นนายปกครองปลาใน
ทะเล นกในท้องฟ้า สัตว์เลีย้ ง สัตว์ป่าและสัตว์เลือ้ ยคลานบนพืน้ ดิน"
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้าง
ให้เป็ นชายและหญิง
พระเจ้าทรงอวยพรเขาทัง้ สองว่า "จงมีลกู มากและทวีจานวนขึน้ จนเต็มแผ่นดิน จงปกครองแผ่นดิน จงเป็ นนายเหนือปลา
ในทะเล นกในอากาศ และสัตว์ทกุ ชนิดที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดิน" พระเจ้ายังตรัสอีกว่า "ดูซิ เราให้ขา้ วทุกชนิดซึง่ อยู่บน
แผ่นดิน และผลไม้ท่ีมีเมล็ดเป็ นอาหารสาหรับท่าน ส่วนบรรดาสัตว์ป่า นกในท้องฟ้า และสัตว์เลือ้ ยคลานทุกชนิดบนแผ่นดิน
เราให้หญ้าเขียวเป็ นอาหาร" และก็เป็ นเช่นนัน้ พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างนัน้ ดีมาก มีเวลาค่า มีเวลาเช้า นับเป็ นวันที่
หก
ฟ้า แผ่นดิน และสิ่งประดับทัง้ ปวงก็สาเร็จบริบรู ณ์ ในวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงเสร็จสิน้ จากงานที่ทรงกระทา พระองค์ทรง
หยุดพักในวันที่เจ็ดจากงานทัง้ หมดที่ทรงกระทา พระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงทาให้วนั นัน้ เป็ นวันศักดิส์ ิทธิ์ เพราะใน
วันนัน้ พระองค์ทรงพักจากงานทัง้ ปวงที่ทรงกระทาในการเนรมิตสร้าง (ปฐก 1-2)
2. พระเจ้าทรงให้สวนสวรรค์แก่มนุษย์

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเอาฝุ่ นจากพืน้ ดิน มาปั้ นมนุษย์และทรงเป่ าลมแห่งชีวิตเข้าในจมูกของเขา มนุษย์จงึ เป็ นผูม้ ี
ชีวิต องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงปลูกสวนขึน้ ทางทิศตะวันออกในแคว้นเอเดน และทรงนามนุษย์ท่ีทรงปั้นมาไว้ท่ีน่ นั องค์พระผู้
เป็ นเจ้าทรงบันดาลให้ตน้ ไม้ทกุ ชนิดงอกขึน้ จากดิน ต้นไม้เหล่านีง้ ดงามชวนมองและมีผลน่ากิน มีตน้ ไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่ง อยู่ท่ี
กลางสวน และมีตน้ ไม้แห่งความรู ด้ ีรูช้ ่ วั
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องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงนามนุษย์มาไว้ในสวนเอเดน เพื่อเพาะปลูกและดูแลสวน แล้วองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงบัญชามนุษย์นนั้
ว่า "ท่านจะกินผลไม้จากต้นไม้ทกุ ต้นในสวนได้ แต่อย่ากินจากต้นไม้แห่งความรู ด้ ีรูช้ ่ วั วันใดที่ท่านกินผลจากต้นนัน้ ท่าน
จะต้องตาย"
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า "มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวนัน้ ไม่ดีเลย เราจะสร้างผูช้ ่วยที่เหมาะกับเขาให้" องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงทรง
เอาดินมาปั้ นสัตว์ป่าทุกชนิดและนกทุกชนิดในท้องฟ้า ทรงนาสัตว์เหล่านีม้ าให้มนุษย์ เพื่อดูวา่ เขาจะตัง้ ชื่อมันว่าอย่างไร สัตว์
แต่ละตัวจะมีช่ือตามที่มนุษย์ตงั้ ให้ มนุษย์จงึ ตัง้ ชื่อให้สตั ว์เลีย้ ง นกในอากาศ และสัตว์ป่าทัง้ หมด แต่มนุษย์ยงั ไม่พบผูช้ ่วยที่
เหมาะกับตน ดังนัน้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทาให้มนุษย์หลับสนิท และขณะที่เขากาลังนอนหลับ ก็ทรงเอากระดูกซี่โครงของ
เขาออกมาหนึ่งซี่ และทรงบันดาลให้เนือ้ ปิ ดสนิท องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าทรงเอาซี่โครงนัน้ มาสร้างหญิง แล้วทรงนามาให้
มนุษย์ มนุษย์จงึ พูดว่า "นี่คือกระดูกจากกระดูกของฉัน และเนือ้ จากเนือ้ ของฉัน นางจะมีช่ือว่าหญิง เพราะนางมาจากชาย"
เพราะฉะนัน้ ชายจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา และทัง้ สองจะเป็ นเนือ้ เดียวกัน
เขาทัง้ สองคือมนุษย์และภรรยาต่างเปลือยกายอยู่ แต่ไม่อายกัน
3. มนุษย์ตกในบาป

งู เป็ นสัตว์เจ้าเล่หท์ ่ีสดุ ในบรรดาสัตว์ป่าที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสร้าง มันถามหญิงว่า "จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่า
กินผลจากต้นไม้ใด ๆ ในสวนนี"้ หญิงจึงตอบงูวา่ "ผลของต้นไม้ตา่ ง ๆ ในสวนนี ้ เรากินได้ แต่ผลของต้นไม้ท่ีอยู่กลางสวน
เท่านัน้ " พระเจ้าตรัสห้ามว่า "อย่ากินหรือแตะต้องเลย มิฉะนัน้ ท่านจะต้องตาย" งูบอกกับหญิงว่า "ท่านจะไม่ตายดอก พระ
เจ้าทรงทราบว่า ท่านกินผลไม้นนั้ วันใด ตาของท่านจะเปิ ดในวันนัน้ ท่านจะเป็ นเหมือนพระเจ้า คือรู ด้ ีรูช้ ่ วั " หญิงเห็นว่า ต้นไม้
นัน้ มีผลน่ากิน งดงามชวนมอง ทัง้ ยังน่าปรารถนาเพราะให้ปัญญา นางจึงเด็ดผลไม้มากิน แล้วยังให้สามีซง่ึ อยู่กบั นางกิน
ด้วย เขาก็กิน ทันใดนัน้ ตาของทัง้ สองคนก็เปิ ดและเห็นว่าตนเปลือยกายอยู่ จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็ นเครื่องปกปิ ดร่างไว้
เย็นวันนัน้ มนุษย์และภรรยา ได้ยินเสียงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากาลังทรงพระดาเนินในสวน จึงหลบไปซ่อนให้พน้ จากพระ
พักตร์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในหมูต่ น้ ไม้ของสวน แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า "ท่านอยู่ไหน" มนุษย์ทลู ตอบ
ว่า "ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ในสวน ก็กลัวเพราะข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่ จึงได้ซอ่ นตัว" พระองค์ตรัสถามว่า "ใครบอก
ท่านว่าท่านเปลือยกายอยู่ ท่านได้กินผลจากต้นไม้ท่ีเราห้ามมิให้กินนัน้ หรือ" มนุษย์ทลู ตอบว่า "หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่
กับข้าพเจ้าได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน" องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสกับหญิงว่า "ท่านทาอะไรไปนี่" หญิงทูลตอบ
ว่า "งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน"
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงตรัสกับงูวา่ "เพราะเจ้าทาเช่นนี ้ เจ้าจงถูกสาปแช่ง ในบรรดาสัตว์เลีย้ งและสัตว์ป่าทัง้ ปวง เจ้าจะต้อง
ใช้ทอ้ งเลือ้ ยไปตามพืน้ ดินและกินฝุ่ นเป็ นอาหารทุกวันตลอดชีวิต
เราจะทาให้เจ้าและหญิงเป็ นศัตรู กนั ให้ลกู หลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็ นศัตรูกนั ด้วย เขาจะเหยียบหัวของเจ้า
และเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา"
พระเจ้าตรัสกับหญิงว่า "เราจะเพิ่มความทุกข์ทรมานในการคลอดบุตรแก่ท่าน ท่านจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด ท่าน
จะใฝ่ หาสามีแต่เขาจะเป็ นนายเหนือท่าน"
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พระองค์ตรัสกับมนุษย์วา่ "เพราะท่านได้ฟังเสียงของภรรยา และกินผลจากต้นไม้ท่ีเราห้ามมิให้กิน แผ่นดินจะถูกสาปแช่ง
เพราะท่าน ท่านจะต้องหากินจากแผ่นดินด้วยความทุกข์ยากทุกวันตลอดชีวิต
แผ่นดินจะผลิตต้นหนามและกอหนามและท่านจะกินพืชที่งอกในทุ่งนา
ท่านจะมีอาหารกินก็ดว้ ยหยาดเหงื่อบนใบหน้า จนกว่าท่านจะกลับเป็ นดินอีก เพราะท่านถูกปั้ นมาจากดิน ท่านเป็ นฝุ่ น
ดินและจะกลับไปเป็ นฝุ่ นดินอีก"
มนุษย์เรียกภรรยาของตนว่า "เอวา" เพราะนางเป็ นมารดาของผูม้ ีชีวิตทัง้ หลาย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเอาหนังสัตว์มาทา
เสือ้ ให้มนุษย์และภรรยาสวมปกปิ ดกาย แล้วองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า "ดูซิ มนุษย์มารู ด้ ีรูช้ ่ วั เหมือนเราผูห้ นึ่งแล้ว บัดนีอ้ ย่า
ปล่อยให้เขายื่นมือมาเด็ดผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีชีวิตตลอดไปด้วย" องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงขับไล่เขาออกจากสวน
เอเดน ให้ออกไปเพาะปลูกในที่ดินซึง่ เขาถูกปั้ นมา พระองค์ทรงขับไล่มนุษย์และทรงตัง้ บรรดาเครู บผูถ้ ือดาบเพลิง ส่องแสง
แปลบปลาบไว้ทางตะวันออกของสวนเอเดน เพื่อเฝ้าทางไปสูต่ น้ ไม้แห่งชีวิต
4. กาอินและอาแบล

อาดัมและเอวามีบตุ รชายสองคนชื่อ กาอินและอาแบล อาแบลเป็ นเป็ นคนเลีย้ งแกะ ส่วนกาอินเป็ นคนเพาะปลูก กา
อินนาผลที่เกิดจากแผ่นดินมาถวายเป็ นบูชาแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ส่วนอาแบลนาแกะที่เกิดจากฝูงรุ น่ แรกและไขมันแกะมา
ถวายด้วย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา แต่ไม่พอพระทัยกาอินและเครื่องบูชาของเขา กาอิ น
โกรธมากหน้าตาบึง้ ตึง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสถามกาอินว่า "ท่านโกรธหน้าตาบึง้ ตึงทาไม ถ้าท่านทาดี ท่านย่อมเงยหน้าขึน้
ได้ แต่ถา้ ท่านทาไม่ดี บาปกาลังหมอบอยู่ท่ีประตู คอยตะครุ บตัวท่าน แต่ท่านจะต้องเอาชนะมันให้ได้" กาอินพูดกับอาแบล
น้องชายว่า "เราจงไปในทุ่งนากันเถิด" ขณะที่ทงั้ สองคนอยู่ในทุ่งนา กาอินก็ลงมือทาร้ายอาแบลน้องชายและฆ่าเสีย
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องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสถามกาอินว่า "อาแบลน้องชายท่านอยู่ท่ีไหน" เขาทูลตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าเป็ นผูด้ แู ล
น้องหรือ" พระองค์ตรัสว่า "ท่านทาอะไรลงไป เลือดของน้องชายของท่านจากพืน้ ดินร้องดังมาถึงเรา บัดนีท้ ่านจะต้องถูก
สาปแช่งให้ออกไปจากแผ่นดินที่อา้ ปากรับโลหิตของน้องชายที่ท่านฆ่า เมื่อท่านเพาะปลูก แผ่นดินจะไม่ให้ผลแก่ท่านอีก
ท่านจะต้องเร่รอ่ นหลบหนีไปบนแผ่นดิน" กาอินทูลองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า "โทษของข้าพเจ้าหนักเกินกว่าจะรับอภัยได้ ดูซิ วันนี ้
พระองค์ทรงขับไล่ขา้ พเจ้าออกจากแผ่นดินนี ้ ข้าพเจ้าต้องหลบซ่อนจากพระพักตร์ของพระองค์ เร่รอ่ นหนีหน้าผูค้ นบนแผ่นดิน
ใครพบข้าพเจ้าก็จะฆ่าข้าพเจ้าเสีย" ดังนัน้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทาเครื่องหมายไว้ท่ีตวั กาอิน เพื่อเตือนคนที่พบไม่ให้ฆ่าเขา
(ปฐก 4)
5. โนอาห์และนา้ วินาศ

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และใจของเขาคิดแต่ส่ิงชั่วร้ายอยู่
ตลอดเวลา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน และเศร้าพระทัย จึงตรัสว่า "เราจะกวาดล้าง
มนุษย์ท่ีเราสร้างมานีใ้ ห้หมดสิน้ จากแผ่นดิน ไม่วา่ คนหรือสัตว์ สัตว์เลือ้ ยคลานหรือนกในท้องฟ้า เพราะเรารู ส้ กึ เสียใจที่ได้
สร้างมา"
โนอาห์เป็ นคนดี เป็ นคนชอบธรรมในท่ามกลางคนร่วมสมัย เขาดาเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดังนัน้ พระองค์
จึงทรงต้องการจะช่วยเขาให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษที่จะมาถึง พระเจ้าตรัสกับโนอาห์วา่ “ จงต่อเรือด้วยไม้เป็ นเรือ
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถลอยเหนือนา้ เราจะทาให้นา้ ท่วมแผ่นดอน สิ่งที่มีชีวิตทัง้ หมดจะถูกทาลายในนา้ ตัวเข้าและผูท้ ่ีอยู่กบั
เจ้าเท่านัน้ จะรอด
โนอาห์กบั บุตรของเขาลงมือสร้างเรือขึน้ มาลาหนึ่ง ตามที่พระเจ้าทรงตรัสกับเขา เขาได้สร้างห้องหลายห้องในเรือเพราะว่า
เขาได้นาสัตว์แต่ละชนิดมาอย่างละคูข่ นึ ้ มาบนเรือกับเขาตามที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขา เมื่อเรือพร้อมแล้วโนอาห์รวบรวม
เสบียงใส่เรือ พาบุตรและครอบครัวของเขาขึน้ เรือ เขานาสัตว์แต่ละชนิดอย่างละคูข่ นึ ้ เรือไปกับเขา พระเจ้าทรงปิ ดประตูเรือ
หลังจากที่พวกเขาเข้าไปแล้ว
แล้วฝนก็เริ่มตกมา นา้ เทลงมาจากฟ้าและทาให้นา้ ท่วมโลก ระดับนัน้ สูงขึน้ สูงขึน้ ทาให้สตั ว์ตา่ งๆ จมนา้ ตายรวมทั้งมนุษย์
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ด้วย นกหากิ่งไม้เกาะนอนไม่ได้ดงั นัน้ สิ่งที่มีชีวิตทัง้ หมดในโลกก็ได้จมนา้ ตายหมด โนอาห์และผูท้ ่ีอยู่กบั เขาในเรือเท่านัน้ ที่
มีชีวิตรอดจากนา้ ท่วมใหญ่ครัง้ นัน้

ในที่สดุ หลังจากนานถึงสี่สิบวัน ฝนก็หยุดตก และเมื่อนา้ เริ่มลด โนอาห์ก็ปล่อยนกกาออกไปตัวหนึ่งและในไม่ชา้ นก
กาตัวนัน้ ก็กลับมาหาโนอาห์ และอีกเจ็ดวันต่อมา โนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบออกไปตัวหนึ่ง นกพิราบนัน้ ก็กลับมาหาเขา
เช่นกัน ในที่สดุ นกพิราบตัวที่สองที่โนอาห์ปล่อยออกไปอีกเจ็ดวันต่อมา มันกลับมายังเรือพร้อมกับคาบกิ่งมะกอกเทศกิ่ง
เล็ก ๆ มีใบเขียวสดมาด้วย โนอาห์จงึ รู ว้ า่ นา้ ลดจากพืน้ แผ่นดินแล้ว เขาคอยอีกเจ็ดวัน และปล่อยนกพิราบออกไปอีกครัง้
หนึ่ง มันไม่กลับมาหาเขาอีกเลย หลังจากนัน้ ไม่นานพระเจ้าได้ตรัสกับโนอาห์วา่ “บัดนีเ้ จ้าจงออกจากเรือได้แล้ว ทัง้ ตัวเจ้า
และทุกสิ่งที่รอดมาพร้อมกับเจ้า พวกเขาออกมาจากเรือทัง้ มนุษย์และสัตว์ และชีวิตใหม่ก็ได้เริ่มต้นจากเขาทัง้ หมด โน
อาห์ขอบคุณพระเจ้าและได้ทาพิธีบชู าถวายแด่พระเจ้าด้วย
พระเจ้าตรัสกับโนอาห์วา่ “เราจะทาพันธสัญญาไว้กบั เจ้า สาหรับมนุษย์และสัตว์ เจ้าและลูกหลานของเจ้าจะอยู่ภายใต้
พันธสัญญานี ้ เราขอสัญญากับเจ้าว่าเราจะไม่ให้นา้ ท่วมโลกทาลายชีวิตในโลกนีอ้ ีกต่อไป (ปฐก 6-9)
6. พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม

อับราฮัมเป็ นคนเลีย้ งแกะ พระเจ้าได้ตรัสกับเขาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสแก่อบั รามว่า "จงออกจากแผ่นดินของท่าน จาก
ญาติพ่ีนอ้ ง จากบ้านของบิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชีใ้ ห้ท่าน เราจะทาให้ท่านเป็ นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน จะทาให้ท่านมี
ชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านจะนาพระพรมาให้ผอู้ ่นื เราจะอวยพรผูท้ ่ีอวยพรท่าน เราจะสาปแช่งผูท้ ่ีสาปแช่งท่าน บรรดาเผ่าพันธุ์
ทัง้ สิน้ ทั่วแผ่นดินจะได้รบั พรเพราะท่าน"
อับราฮัมก็ไปตามพระดารัสของพระเจ้า ขณะนัน้ เขามีอายุได้ 70 ปี เขาได้พาซาราห์ภรรยาไปกับเขาด้วย และโลท
หลานชายก็ไปกับเขา สัตว์ทงั้ หมดที่เป็ นของเขาและคนทัง้ หมดที่ทางานให้แก่เขาไปกับเขาด้วย อับราฮัมได้ไปยังแผ่นดินที่
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พระเจ้าได้ให้สญ
ั ญาแก่เขาและลูกหลานของเขา มันเป็ นแผ่นดินที่ดีและอุดมสมบูรณ์ แผ่นดินแห่งคานาอัน อับราฮัมได้
สร้างท่านบูชาถวายพระเจ้า (ปฐก 12)
7. พระเจ้าทรงทาพันธสัญญากับอับราฮัม

คืนหนึ่ง พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่า “อับราฮัมเอ๋ย อย่ากลัวเลย เราเป็ นโล่ป้องกันท่าน บาเหน็จรางวัลของท่านจะ
ยิ่งใหญ่มาก” แต่ อับราฮัมทูลว่า "ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่ขา้ พเจ้าเล่า ถ้าข้าพเจ้า
ยังคงไม่มีบตุ ร พระองค์ทรงพาอับราฮัมออกไปข้างนอก แล้วตรัสว่า "จงมองดูทอ้ งฟ้า นับจานวนดวงดาวเถิดถ้าท่านนับได้"
พระองค์ทรงเสริมว่า "ลูกหลานของท่านจะมีจานวนมากมายเช่นนี"้ อับราฮัมเชื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระองค์ทรงนับว่า
ความเชื่อนีเ้ ป็ นความชอบธรรมสาหรับเขา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสาแดงพระองค์แก่อบั ราฮัมที่หมูต่ น้ โอ๊คของมัมเร ขณะนัน้ เป็ นเวลาแดดร้อนจัด อับราฮัมกาลังนั่งอยู่ท่ี
ประตูกระโจม เขาเงยหน้าขึน้ มอง ก็เห็นชายสามคนยืนอยู่ใกล้ตน ทันทีท่ีเห็น อับราฮัมก็ว่งิ จากประตูกระโจมไปต้อนรับและ
กราบลงที่พืน้ ดิน เขาพูดว่า "เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าท่านโปรดปรานข้าพเจ้า โปรดอย่าผ่านผูร้ บั ใช้ของท่านไปเลย ข้าพเจ้าจะ
ให้เขาเอานา้ มาล้างเท้าให้ท่าน เชิญท่านพักใต้ตน้ ไม้นีเ้ ถิด ขอให้ขา้ พเจ้าไปนาอาหารมาให้ทา่ นสักเล็กน้อย ท่านจะได้สดชื่น
มีกาลังเดินทางต่อไป ท่านมาถึงบ้านข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ขา้ พเจ้ารับใช้ท่านเถิด" เขาทัง้ สามจึงตอบว่า "จงทาตามที่ท่านพูดนัน้
เถิด"
เขาเหล่านัน้ ถามว่า "นางซาราห์ ภรรยาของท่านอยู่ท่ีไหน" อับราฮัมตอบว่า "นางอยู่ในกระโจม" คนหนึ่งจึงพูดว่า "ปี หน้า
เราจะกลับมาหาท่านอีกอย่างแน่นอน นางซาราห์ภรรยาของท่านจะมีบตุ รชายคนหนึ่ง" นางซาราห์ฟังอยู่ท่ีประตูกระโจม
เบือ้ งหลังอับราฮัม นางซาราห์ได้ยินจึงหัวเราะอยู่ในใจคิดว่า "ฉันแก่เกินกว่าที่จะมีบตุ รแล้ว สามีของฉันก็แก่แล้ว แต่องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสถามอับราฮัมว่า " มีส่งิ ใดที่ยากเกินไปสาหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรือ ” (ปฐก 8 : 1 – 15)
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8. ความเชื่อของอับราฮัม

พระเป็ นเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ ซาราห์หญิงชราได้เป็ นมารดา อับราฮัมชายชราได้เป็ นบิดาและเขาได้
ทายาทสืบตระกูล ซาราห์และอับราฮัมได้ตงั้ ชื่อบุตรชายตามชื่อที่พระเจ้าได้เลือกให้เขาว่า “อิสอัค” ซึง่ มีความหมายว่า “ขอ
พระเจ้าทรงยิม้ ” อิสอัคได้เจริญเติบโตเป็ นเด็กหนุ่ม
พระเจ้าทรงต้องการลองใจอับราฮัม พระองค์ได้ตรัสกับเขาว่า "จงพาอิสอัคบุตรของท่าน บุตรคนเดียวที่ท่านรักไปยังดินแดน
โมริยาห์ แล้วถวายเขาเป็ นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาที่เราจะบอกให้ท่านรู"้ เช้า ตรู ว่ นั รุ ง่ ขึน้ อับราฮัมใส่อานบนหลังลา พาผูร้ บั
ใช้สองคนและอิสอัคบุตรชายไปด้วย เขาผ่าฟื นสาหรับใช้เผาบูชา แล้วออกเดินทางไปยังสถานที่ท่ีพระเจ้าทรงบอกให้รู ้ ใน
วันที่สามอับราฮัมเงยหน้าแลเห็นที่นนั้ แต่ไกล ที่น่ นั อับราฮัมได้ละคนใช้ของเขาและลาไว้ และบอกกับคนใช้วา่ "จงอยู่ท่นี ่ีเฝ้า
ลาไว้ดว้ ย ส่วนเรากับลูกจะไปนมัสการพระเจ้าที่โน่นแล้วจะกลับมา"
อิสอัคแบกฟื นขึน้ ไปบนภูเขา อับราฮัมถือมีดและนาถ่านหินที่ลกุ เป็ นไฟไปด้วย อิสอัคได้พดู อับราฮัมว่า "พ่อครับ ดูซิท่ีน่ีมไี ฟ
และฟื น แต่ลกู แกะที่จะใช้เผาบูชาอยู่ท่ีไหน" อับราฮัมตอบว่า "ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสาหรับเผาบูชาให้เอง" บน
ภูเขาอับราฮัมก่อแท่นบูชาขึน้ จัดเรียงฟื นไว้บนนัน้ แล้วมัดอิสอัคนามาวางไว้บนกองฟื นบนแท่นบูชา อับราฮัมยื่นมือออกไป
เงือ้ มีดจะฆ่าบุตร แต่ทตู ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าร้องเรียกจากสวรรค์วา่ "อับราฮัมเอ๋ย อับราฮัม" อับราฮัมตอบว่า ”ข้าพเจ้าอยู่
นี่” ทูตสวรรค์กล่าวว่า ”อย่าลงมือฆ่าเด็กหรือทาร้ายเขาเลย บัดนี ้ เรารู แ้ ล้วว่า ท่านยาเกรงพระเจ้า และมิได้หวงบุตรคนเดียว
ของท่านไว้ ไม่ถวายแก่เรา” อับราฮัมเงยหน้าขึน้ แลเห็นแกะตัวผูต้ วั หนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ อับราฮัมจึงไปจับมันมา
ฆ่าเผาถวายบูชาแทนบุตรชายและเขาก็ได้กลับลงมาจากภูเขาพร้อมกับอิสอัค (ปฐก 22)

9.

9. อิสอัค เอซาว และยาโคบ

อิสอัคได้รบั มรดกทัง้ หมดจากอับราฮัมซึง่ รวมถึงฝูงสัตว์เลีย้ ง คนใช้และผูร้ บั ใช้ของอับราฮัม นอกจากนัน้ อิสอัคยังได้รบั
พระพรของพระเจ้ามาเป็ นของเขาด้วย และโดยที่เรเบคาห์ภรรยาของเขาเป็ นหมัน อิสอัคจึงภาวนาของพระเจ้า พระเจ้าได้
ฟั งคาภาวนาของเขา ดังนัน้ เรเบคาห์จงึ ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรเป็ นชายฝาแฝด ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างกันนับตัง้ แต่วาระแรก
ที่คลอดออกมา คนแรกที่ออกมามีผิวแดงมีขนปกคลุมอยู่ทงั้ ตัว จึงได้ช่ือว่าเอซาว หลังจากนัน้ น้องชายของเขาก็ออกมา มือ
ของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้แน่น จึงได้ช่ือว่ายาโคบ เอซาวเติบโตขึน้ เป็ นนายพรานที่ชานาญ ใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่ง ส่วน
ยาโคบเป็ นคนสงบเสงี่ยมชอบอยู่ในกระโจม อิสอัครักเอซาวมากกว่ายาโคบ เพราะชอบกินเนือ้ สัตว์ท่ีเอซาวล่ามาให้ แต่เรเบ
คาห์รกั ยาโคบมากกว่าเอซาว
วันหนึ่ง ขณะที่ยาโคบกาลังปรุ งอาหารอยู่ เอซาวกลับเข้ามาจากท้องทุ่ง เขากาลังหิวจัด จึงพูดกับยาโคบว่า "ขอแกงสี
แดงนัน้ กินบ้างซิ ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว" (เพราะเหตุนีเ้ ขาจึงได้ช่ือว่าเอโดม ที่เป็ นการเล่นคาสาหรับการที่เอซาวได้กินแกงถั่วสี
แดง) ยาโคบตอบว่า "จงขายสิทธิ์บตุ รคนแรกให้ฉนั ก่อนซิ" เอซาวตอบว่า "เอาไปเลย ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว สิทธิ์นนั้ จะมี
ประโยชน์อะไร" ยาโคบพูดว่า "จงสาบานมาก่อนซิ" เอซาวจึงสาบาน แล้วขายสิทธิ์บตุ รคนแรกของตนแก่ยาโคบยาโคบจึง
ให้ขนมปั งและแกงถั่วแก่เอซาว เอซาวกินดื่ม แล้วก็ลกุ ออกไป ไม่สนใจสิทธิ์บตุ รคนแรกของตนเลย
เมื่ออิสอัคชรามาก และตามืดมัวจนมองไม่เห็น วันหนึ่งเขาพูดกับเอซาวว่า "ดูซิ พ่อแก่แล้ว ไม่รูว้ า่ จะตายเมื่อไร จงเอาอาวุธ
ของลูก คือ แล่งลูกศรและคันธนูออกไปในท้องทุ่ง ล่าสัตว์มาให้พ่อ และทาอาหารอร่อย ๆ ให้พ่อกิน พ่อจะได้อวยพรลูกก่อนที่
พ่อจะตาย"
นางเรเบคาห์ได้ยินสิ่งที่อสิ อัคพูด นางต้องการเก็บพรนัน้ ไว้ให้ยาโคบ ดังนัน้ นางจึงพูดกับยาโคบว่า “จงไปที่ฝงู สัตว์
เลือกลูกแพะอ้วนพีมาสองตัว แม่จะทาอาหารอร่อย ๆ อย่างที่พ่อชอบ ลูกจะได้เอาไปให้พอ่ แล้วพ่อจะได้อวยพรลูกก่อนที่พ่อ
จะตาย" นางเตรียมอาหารอร่อยอย่างที่อิสอัคชอบ แล้วนางเรเบคาห์ก็เอาเสือ้ ตัวดีท่ีสดุ ของเอซาวบุตรคนโต เป็ นเสือ้ ที่นาง
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เก็บไว้ในบ้านมาให้ยาโคบบุตรคนเล็กสวม เอาหนังแพะมาคลุมแขนและคอส่วนที่เกลีย้ งของเขา แล้วส่งเขาไปพบอิสอัค
อิสอัคได้ยินเสียงฝี เท้าเขาถามว่า “เจ้าเป็ นใคร?” ยาโคบตอบไปว่า “ลูกคือเอซาว บุตรคนโตของพ่อ ลูกทาตามที่พ่อสั่งลูก
แล้ว เชิญลุกขึน้ นั่งกินเนือ้ ที่ลกู ล่ามาได้เถิด เพื่อพ่อจะได้อวยพรลูก" อิสอัคยื่นแขนของเขาออกไปจับแขนของลูกชาย เขาจับ
ถูกหนังแพะที่หมุ้ หลอกไว้ อิสอัคจึงได้อวยพรให้ยาโคบว่า
“ดูซิ กลิ่นลูกชายของข้า เป็ นเหมือนกลิ่นทุ่งนาซึง่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอวยพร ขอพระเจ้าประทานนา้ ค้างจากฟ้าและ
ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทัง้ ข้าวสาลีและเหล้าองุ่นใหม่แก่ลกู อย่างมาก”
“ขอให้ชนชาติทงั้ หลายรับใช้ลก
ู ขอให้ประชาชาติทงั้ หลายกราบไหว้ลกู ขอให้ลกู เป็ นนายเหนือพี่นอ้ ง ขอให้บตุ รของมารดา
ของลูก กราบไหว้ลกู ผูใ้ ดสาปแช่งลูกให้ผนู้ นั้ ถูกสาปแช่งด้วย ผูใ้ ดอวยพรลูกให้ผนู้ นั้ ได้รบั พรด้วย”
หลังจากนัน้ ไม่นาน เอซาวก็กลับมาจากการล่าสัตว์ เขาได้นาเนือ้ ย่างมาให้แก่บิดาและขอให้บิดาของเขาอวยพรให้แก่เขา
อิสอัคจึงรู ว้ า่ ยาโคบบุตรชายของเขาได้หลอกเขา แต่เขาไม่สามารถจะเอาพรที่ให้ยาโคบกลับคืนมาได้ เอซาวรู ส้ กึ โกรธและ
พูดกับตนเองว่า เมื่ออิสอัคบิดาของเราตาย เราจะฆ่ายาโคบเสีย เรเบคาห์ได้ยินเรื่องนี ้ จึงได้บอกแก่ยาโคบว่า จงหนีไปอยู่
กับลาบันลุงของเจ้าที่เมืองฮาราน จงคอยอยู่ท่ีน่ นั จนกว่าเอเซาวจะลืมเรื่องความโกรธของเขาดังนัน้ ยาโคบจึงไปอยู่กบั ลาบัน
เขาทางานเป็ นคนเลีย้ งแกะให้กบั ลาบัน แต่เขาก็มีฝงู แกะของเขาเองด้วย ต่อมายาโคบก็ได้แต่งานและมีบตุ รหลายคน
หลังจากนัน้ อีก 20 ปี ยาโคบก็กลับไปที่เมืองคานาอันพร้อมกับทุกคนในครอบครัวของเขา ระหว่างทางเขาได้พกั ค้างคืน
ใกล้กบั แม่นา้ ยับบอก เขาได้สง่ สัมภาระของเขาทัง้ หมดไปยังอีกฟากหนึ่งของแม่นา้ และอยู่ตามลาพัง คืนนัน้ มีบรุ ุ ษผูห้ นึ่งมา
ปลา้ อยู่กบั เขาจนรุ ง่ สาง หลังจากเลิกต่อสูแ้ ล้วชายผูน้ นั้ ก็ให้พรแก่ยาโคบและพูดกับเขาว่า "ท่านจะไม่ช่ือยาโคบอีก แต่ช่ือ
อิสราเอล เพราะท่านได้ตอ่ สูก้ บั พระเจ้าและกับมนุษย์ แล้วท่านก็ชนะ"
ยาโคบทาไมตรีกบั เอซาวพี่ชายของเขา เขาอาศัยอยู่ในเมืองคานาอันและมีบตุ รชาย 12 คน คือ รู เบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์
อิสสาคาร์ เศบูลนุ โยเซฟ เบนยามิน ดาน นัฟทาลี กาดและอาเชอร์ คนทัง้ หมดนีเ้ ป็ นบรรพบุรุษของชาวอิสราเอล (ปฐก 2535)

10. โยเซฟไปยังอียป
ิ ต์

ยาโคบรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายคนอื่นๆ ของเขา เขาให้เสือ้ นอกอย่างดีแก่โยเซฟจึงทาให้คนอื่นๆ อิจฉา วันหนึ่ง
ยาโคบส่งโยเซฟไปหาพี่ชายของเขาในทุ่งหญ้า พวกพี่ๆ จึงช่วยกันจับโยเซฟและจับเขาโยนลงในบ่อว่างเปล่าบ่อหนึ่ง ครัง้
แรกเขาต้องการจะฆ่าโยเซฟแต่ตอ่ มาเขาเหล่านัน้ ได้ขายโยเซฟให้กบั พ่อค้าชาวอิชมาแอลเป็ นเงินหนักยี่สิบบาท พวกพี่ชาย
ของเขาเอาเสือ้ ยาวของเขา จุ่มเลือดแพะ ส่งเสือ้ นัน้ ไปให้บิดาดูพร้อมกับบอกว่า "เราพบเสือ้ นี ้ คุณพ่อจงดูเถิดว่าเป็ นเสือ้ ของ
ลูกคุณพ่อหรือไม่" ยาโคบจาได้พดู ว่า "ใช่แล้ว เป็ นเสือ้ ของลูกฉัน สัตว์รา้ ยคงกัดกินเขาแล้ว โยเซฟคงถูกมันฉีกเนือ้ ละเอียด
แล้ว" ยาโคบฉีกเสือ้ ผ้าของตน เอาผ้ากระสอบมาคาดเอว แสดงความเสียใจ เขาไว้ทกุ ข์ให้บตุ รชายอยู่หลายวัน
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โยเซฟไปประเทศอียิปต์กบั พ่อค้า และที่น่ นั เขาได้ถกู ขายต่อไปให้โปทิฟาร์ท่ีปรึกษาของพระเจ้าฟาโรห์และ
ผูบ้ งั คับบัญชาทหารรักษาพระองค์ โยเซฟทางานให้โปทิฟาร์ และทุกสิ่งที่เขาทาก็เป็ นไปด้วยดีเพราะว่าพระเจ้าอยู่กบั เขา
โปทิฟาร์จงึ ให้โยเซฟเป็ นผูร้ บั ใช้สว่ นตัว แต่งตัง้ ให้เขาดูแลบ้าน และทรัพย์สมบัตทิ งั้ ปวง ภรรยาของโปทิฟาร์พยายามชักชวน
ให้มีความสัมพันธ์กบั เธอแต่โยเซฟปฏิเสธ นางจึงแกล้งใส่รา้ ยโยเซฟกับสามีของนาง โปทิฟาร์จงึ จับโยเซฟขังคุก
ในขณะนัน้ พนักงานถวายนา้ จัณฑ์และพนักงานเครื่องเสวยของกษัตริยอ์ ียิปต์ก็ถกู ขังคุก อยู่ดว้ ย เขาทัง้ สองต่างก็ฝัน
และได้เล่าความฝั นให้โยเซฟฟั ง โยเซฟก็ได้อธิบายให้เขาทัง้ สองได้ทราบว่าความฝั นของเขาหมายความอย่างไรพนักงาน
ถวายนา้ จัณฑ์จะได้รบั การปล่อยตัวและกลับไปทางานในหน้าที่เดิม ส่วนพนักงานเครื่องเสวยจะถูกลงโทษประหาร
ชีวิต และทุกอย่างก็เป็ นจริงอย่างที่โยเซฟบอก (ปฐก 37 : 39-40)
11. ยาโคบและบุตรชายของเขาไปยังประเทศอียป
ิ ต์

สองปี ตอ่ มา พระเจ้าฟาโรห์ทรงพระสุบิน ทรงเรียกโหรและปราชญ์ของประเทศอียิปต์มาเฝ้า พระองค์ทรงเล่าพระสุบิน
แต่ไม่มีใครทานายได้ และเผอิญพนักงานถวายนา้ จัณฑ์นกึ ถึงโยเซฟได้ เขาจึงกราบทูลพระเจ้าฟาโรห์วา่ มีชายหนุ่มชาวฮีบรู
คนหนึ่งอยู่ในคุก เขาสามารถทานายฝั นของข้าพระองค์และพนักงานเครื่องเสวยได้ เหตุการณ์เป็ นไปตามที่เขาทานายทุก
ประการ พระเจ้าฟาโรห์จงึ รับสั่งให้เรียกโยเซฟเข้าเฝ้า พระองค์ได้อธิบายความฝั นของพระองค์ท่ีได้ฝันเห็นแม่โคลักษณะดี
อ้วนพีเจ็ดตัวขึน้ จากแม่นา้ ไนล์ มากินหญ้าที่พงอ้อ ทันใดนัน้ แม่โคอีกเจ็ดตัวน่าเกลียดและผอมโซที่สดุ เท่าที่เคยเห็นมาใน
ประเทศอียิปต์ ขึน้ จากแม่นา้ ตามมา และความฝั นของพระองค์ท่ีทรงเห็นรวงข้าวสมบูรณ์มีเมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกขึน้ จากต้น
เดียวกัน แล้วมีรวงข้าวอีกเจ็ดรวงเหี่ยว เมล็ดลีบและถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมงอกตามมาโยเซฟได้อธิบายพระเจ้า
ฟาโรห์วา่ ความฝั นในตอนกลางคืนที่พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์ฝันเห็นนัน้ ว่า
จะมีเจ็ดปี ท่ีอดุ มสมบูรณ์ท่ วั
แผ่นดินอียิปต์ หลังจากนัน้ จะเกิดกันดารอาหารเป็ นเวลาเจ็ดปี จนทุกคนลืมความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์ ความกันดาร
อาหารครัง้ นีจ้ ะล้างผลาญแผ่นดิน ”ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงหาผูท้ ่ีฉลาดและมีปรีชา แต่งตัง้ ให้เขามีอานาจในแผ่นดินอียิปต์
ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงแต่งตัง้ ข้าราชการขึน้ ทั่วแผ่นดิน ให้เก็บหนึ่งในห้าของพืชผลในแผ่นดินตลอดเจ็ดปี ท่ีอดุ มสมบูรณ์ เขา
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จะรวบรวมเสบียงอาหารทัง้ หมดที่เก็บได้ในปี ท่ีอดุ มสมบูรณ์นตี ้ ามพระบัญชาของพระเจ้าฟาโรห์ สะสมข้าวและเก็บรักษาไว้
ให้ดีในเมือง เสบียงอาหารนีจ้ ะสารองไว้สาหรับแผ่นดิน ระหว่างเจ็ดปี ท่ีกนั ดารอาหารในแผ่นดินอียิปต์ และดังนีค้ วามกันดาร
อาหารก็จะไม่ทาลายแผ่นดิน”
พระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า “เราตัง้ ท่านเป็ นผูส้ าเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์” โยเซฟสะสมเสบียงอาหารไว้
ตลอดเวลาเจ็ดปี ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์ เมื่อเกิดความกันดารไปทั่วแผ่นดิน โยเซฟก็เปิ ดยุง้ ฉางทัง้ หมดออก
ขายข้าวให้ชาวอียิปต์ ขณะที่ความกันดารทวีความรุ นแรงขึน้ ในอียิปต์ ผูค้ นจากทุกประเทศต่างมายังอียิปต์เพื่อขอซือ้ ข้าวจาก
โยเซฟ เพราะความกันดารอาหารทวีความรุ นแรงไปทั่วทุกแผ่นดิน
ยาโคบและลูกๆ ของเขาไม่มีอะไรเหลือที่จะกินได้อีก ดังนัน้ ยาโคบจึงส่งบุตรชายของตนไปที่อียิปต์ โยเซฟเห็นพี่ชาย
ของเขาก็จาพวกเขาได้ทนั ทีแต่พ่ีชายจาโยเซฟไม่ได้ โยเซฟจึงจับพี่ชายมาทดสอบ โยเซฟต้องการจะรู ว้ า่ เขาจะยืนหยัดต่อสู้
ให้แก่กนั หรือไม่? โยเซฟจึงสั่งให้คนของเขานาถ้วยเงินใส่ลงไปในกระสอบของเบนยามิน และขณะที่พ่ีชายของเขาเดินทาง
กลับบ้านโยเซฟส่งคนของเขาติดตามไป บอกให้พวกเขาหยุดและกล่าวหาพวกเขาว่า “ทาไมท่านทัง้ หลายจึงทาชั่วตอบแทน
ความดีเล่า ถ้วยนีเ้ ป็ นถ้วยที่เจ้านายของข้าพเจ้าใช้ด่มื และใช้ทานายเหตุการณ์ในอนาคตมิใช่หรือ สิ่งที่ท่านทานัน้ เป็ น
ความผิดอย่างมาก?” พี่ๆ ของโยเซฟต่างก็ป้องกันตนเองว่า “เราไม่ได้ขโมยอะไรมา” แต่เมื่อกระสอบของเบนยามินถูกค้นก็
ได้พบถ้วยเงินในกระสอบ
พี่ๆ เดินทางกลับมาหาโยเซฟ โยเซฟพูดว่า “คนที่พบถ้วยอยู่ในกระสอบของเขาเท่านัน้ จะเป็ นทาสของเรา ส่วนท่าน
ทัง้ หลาย จงกลับไปหาบิดาของท่านอย่างปลอดภัย" ยูดาห์พดู กับเขาว่า “บิดาของเรารักบุตรชายคนเล็กมาก เขาจะตาย
อย่างเศร้าโศกหากมีอะไรเกิดขึน้ กับน้อง ขออนุญาตให้เราอยู่แทนเบนยามินเถิด” โยเซฟไม่สามารถปิ ดบังตัวเองได้อีกและได้
พูดกับพี่ๆ ของเขาว่า "ฉันคือโยเซฟ น้องชายของพี่ท่ีพ่ีขายมาอียิปต์ พี่พยายามทาสิ่งที่ไม่ดแี ต่พระเจ้าได้ตอบแทนด้วยการ
ทาให้เหตุการณ์นนั้ เป็ นไปในทางที่ดี พระเจ้าทรงส่งฉันล่วงหน้ามาก่อน เพื่อช่วยชีวิตของพี่ ๆจงรีบกลับไปหาบิดาของพวก
เราเถิด และนาท่านมาที่อียิปต์เพื่อท่านจะได้ไม่ตอ้ งทุกข์ทรมานอีกต่อไป” ยาโคบดีใจเป็ นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าโยเซฟยังมี
ชีวิตอยู่ เขา, บุตรชายของเขาและครอบครัวได้เดินทางไปอียิปต์ ที่น่ นั พวกเขาได้อยู่แผ่นดินของเมืองโกเชนโดยยึดอาชีพ
การเลีย้ งสัตว์ โยเซฟได้ดแู ลพี่ๆ ของเขาจนความอดอยากแห้งแล้งได้ผ่านพ้นไป (ปฐก 42-47)
12. พระเป็ นเจ้าช่วยชีวิตโมเสส

โยเซฟและพี่ๆ ของเขาได้สิน้ ชีวิตลง ลูกหลานของพวกเขาชาวอิสราเอลได้เจริญเติบโตอาศัยอยู่ในอียิปต์ ที่น่ นั ได้กลายเป็ น
ประเทศที่ย่ิงใหญ่ วันเวลาผ่านไปหลายปี กษัตริยอ์ งค์ใหม่ขนึ ้ ครองราชย์ในอียิปต์ พระองค์มิได้ทรงรู จ้ กั โยเซฟ ทรงประกาศ
แก่ประชาชนว่า "ดูซิ ชาวอิสราเอลมีจานวนมากและมีกาลังมากกว่าเราดังนัน้ ข้าจะต้องหยุดมัน สิ่งแรกที่กษัตริยฟ์ าโรห์ทาก็
คือ เกณฑ์ให้ชาวอิสราเอลทางานตรากตราและสร้างเมืองปิ ธมและราเมเสสให้พระเจ้าฟาโรห์ เพื่อเป็ นคลังเก็บเสบียงอาหาร
ต่อมา พระองค์ได้ประกาศให้ฆา่ บุตรชายแรกเกิดของชาวอิสราเอลด้วยการถ่วงนา้ ในแม่นา้ ไนล์ และเมื่อเขาไม่มีบตุ รชายที่จะ
เจริญเติบโตขึน้ มาทดแทน พระองค์ก็คิดว่าชนชาติอิสราเอลก็จะเสื่อมสลายหมดไป
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ได้มีมารดาคนหนึ่งต้องการจะช่วยชีวิตบุตรชายน้อยๆ ของเธอ ตอนแรกเธอจึงซ่อนบุตรนัน้ ไว้สามเดือน เมื่อซ่อนไว้นาน
กว่านัน้ ไม่ได้แล้ว นางจึงนาตะกร้าสานด้วยต้นกกมาแล้วยาด้วยยางมะตอยและชัน วางเด็กไว้ในตะกร้านัน้ แล้วนาไปวาง
ไว้ในพงอ้อริมฝั่ งแม่นา้ พี่สาวของเด็กชื่อมีเรียมยืนคอยเฝ้าอยู่ห่าง ๆ เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับเด็ก
พระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์เสด็จมาสรงที่แม่นา้ ขณะที่บรรดานางกานัลเดินไปตามริมแม่นา้ พระราชธิดาทอดพระเนตร
เห็นตะกร้าอยู่ในพงอ้อ จึงรับสั่งให้นางกานัลไปนามา เมื่อทรงเปิ ดตะกร้าก็ทอดพระเนตรเห็นทารกกาลังร้องไห้อยู่ ก็ทรง
สงสาร พี่สาวของเด็กนัน้ ก็ทลู ถามว่า “จะให้ดิฉนั ไปเรียกแม่นมชาวฮีบรู มาเลีย้ งเด็กนีใ้ ห้พระองค์ไหมคะ” พระราชธิดาของ
พระเจ้าฟาโรห์รบั สั่งว่า “ไปเรียกมาซิ” เด็กหญิงนัน้ ก็ไปเรียกมารดาของทารกมา พระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์จงึ ตรัสกับ
นางว่า “จงนาเด็กคนนีไ้ ปเลีย้ งให้ฉนั เถิด ฉันจะให้คา่ จ้าง” หญิงนัน้ ก็นาทารกไปเลีย้ งไว้ เมื่อเด็กเติบโตพอสมควรแล้วนางก็
นาไปถวายพระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์ พระราชธิดาทรงรับเขาเป็ นบุตร และทรงตัง้ ชื่อว่า โมเสส
เมื่อโมเสสเติบโตมีอายุมากขึน้ ก็พานักอยู่ในพระราชวัง เขาถูกเลีย้ งดูให้เติบใหญ่ขนึ ้ เยี่ยงชาวอียิปต์ แต่เขาไม่เคยลืมว่าเขา
ยังเป็ นชาวฮีบรู ผซู้ ง่ึ ถูกบังคับให้ทางานหนักเยี่ยงทาส ครัง้ หนึ่งเมื่อเขาเห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งกาลังทุบตีชาวฮีบรู เพื่อนร่วม
ชาติของเขา โมเสสเกิดความเดือดดาลคนอียิปต์คนนัน้ มาก เขาจึงฆ่าชาวอียิปต์คนนัน้
ดังนัน้ เขาจึงต้องหนีไปอยู่ท่ีเมือง
มีเดียน และทางานเป็ นคนเลีย้ งสัตว์ในบ้านชองบุโรหิตชื่อเยโธร (อพย 1-2)
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13. พระเป็ นเจ้าส่งโมเสสไป

โมเสสเลีย้ งฝูงแพะแกะของเยโธร ผูเ้ ป็ นพ่อตาและสมณะแห่งมีเดียน วันหนึ่งเขาต้อนฝูงแพะแกะข้ามทะเลทรายไปถึง
โฮเรบ ภูเขาของพระเจ้า ที่น่ นั เขาได้พบกับพุ่มไม้ท่ีเต็มไปด้วยหนามที่กาลังลุกเป็ นไฟแต่พมุ่ ไม้นนั้ กลับไม่ไหม้ไฟ ด้วยความ
อยากรู อ้ ยากเห็นโมเสสเดินเข้าไปใกล้ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหนึง่ ดังขึน้ มาว่า “โมเสส โมเสส เราเป็ นพระเจ้าของบรรพบุรุษของ
ท่าน เป็ นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ” โมเสสยกมือขึน้ ปิ ดหน้า ไม่กล้ามองดูพระเจ้า แต่
พระเจ้าก็ตรัสกับเขาว่า “เราสังเกตเห็นความทุกข์ยากของประชากรของเราในอียิปต์ เราได้ยินเสียงร้องเพราะความทารุ ณของ
นายงาน เรารู ด้ ีถงึ ความทุกข์ทรมานของเขา เราลงมาช่วยเขาให้พน้ มือชาวอียิปต์ และนาเขาออกจากประเทศนัน้ ไปสู่
แผ่นดินที่อดุ มสมบูรณ์และกว้างใหญ่ ไปยังแผ่นดินที่มีนา้ นมและนา้ ผึง้ ไหลบริบรู ณ์ ไปยังที่อาศัยของชาวคานาอัน ชาวฮิต
ไทต์ ชาวอาโมไรต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์ และชาวเยบุส เราได้ยินเสียงร้องคร่าครวญของชาวอิสราเอล และเห็นเขาถูกชาว
อียิปต์ข่มเหงอย่างทารุ ณ บัดนี ้ เราจะส่งท่านไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ เพื่อนาชาวอิสราเอลประชากรของเรา ออกจากอียิปต์”
โมเสสทูลพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ดเล่าที่จะไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ และนาชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์” พระองค์ตรัสว่า
“เราจะอยู่กบั ท่าน” แต่โมเสสก็มีขอ้ โต้แย้งกับพระเจ้าอีกว่า “เมื่อข้าพเจ้าไปหาชาวอิสราเอลแล้วบอกเขาว่า พระเจ้าของบรรพ
บุรุษของท่านทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน” ถ้าเขาถามข้าพเจ้าว่า “พระองค์ทรงพระนามว่าอะไรเล่า” ข้าพเจ้าจะตอบเขา
อย่างไร พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ”เราคือเราเป็ น” แต่โมเสสยังไม่ตอ้ งการจะเชื่อฟั งคาสั่งของพระเจ้า เขาจึงตอบพระเจ้าว่า
“โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดอภัยให้ขา้ พเจ้าเถิด ข้าพเจ้าพูดไม่คล่องทัง้ ในอดีตและตัง้ แต่พระองค์เริ่มตรัสกับข้าพเจ้าผูร้ บั ใช้
ของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าก็ยงั พูดไม่คล่อง ทัง้ พูดช้าและตะกุกตะกัก” แต่พระเจ้าก็ตอบเขาว่า “จงไปเถิด เราจะช่วยท่านพูด
เราจะสอนท่านว่า จะต้องพูดอะไรบ้าง” แต่โมเสสทูลแย้งว่า "ขอทรงอภัยข้าพเจ้าด้วยเถิด พระเจ้าข้า โปรดส่งผูอ้ ่นื ไปเถิด"แต่
พระเจ้าก็ได้ทรงเลือกโมเสส
โมเสสได้กลับไปยังอียิปต์กบั ครอบครัวของเขา พี่ชายของเขาอาโรนได้มาพบเขาและก็ได้พดู คุยกันถึงเรื่องบรรพบุรุษของ

15.

ครอบครัวอิสราเอล โมเสสได้บอกเขาถึงเรื่องที่พระเจ้าของอับราฮัม อิศอัค และยาโคบได้ส่งั ให้เขาทา โมเสสและอาโรนไป
เรียกผูอ้ าวุโสชาวอิสราเอลทุกคนมาประชุมกัน อาโรนเล่าถ้อยคาทุกประการที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสแก่โมเสสให้บรรดาผู้
อาวุโสฟั ง และทาเครื่องหมายอัศจรรย์ทงั้ หมดต่อหน้าประชาชน ประชาชนจึงเชื่อเพราะรู ว้ า่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมาเยี่ยม
ชาวอิสราเอลและทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขา เขาทัง้ หลายจึงก้มลงกราบนมัสการพระองค์ (อพย 3)
14. จงปล่อยประชาชนของเราเป็ นอิสระ

ต่อมา โมเสสและอาโรนไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ทลู ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี ้ จงปล่อยประชากรของเรา
ไปจัดงานเลีย้ งฉลองเป็ นเกียรติแก่เราในถิ่นทุรกันดาร” พระเจ้าฟาโรห์ตรัสว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นใครเล่า เราจึงต้องเชื่อ
ฟั งและปล่อยชาวอิสราเอลไป เราไม่รูจ้ กั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและจะไม่ปล่อยอิสราเอล เราจะให้พวกเขาทางานหนักกว่าเดิม
เพื่อเขาจะได้ทางานแทนที่จะไปคอยฟั งคาหลอกลวง”
ชาวอิสราเอลคร่าครวญถึงภาระอันหนักที่เขาต้องแบกรับในครัง้ นัน้ โมเสสได้กลับไปหาพระเจ้าและพระองค์ได้สญ
ั ญา
กับเขาว่า “เราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เรา ได้สาแดงตนแก่อบั ราฮัม อิสอัคและยาโคบว่า เราคือพระผูท้ รงสรรพานุภาพ ”เอล ชัด
ดาย (พระผูท้ รงสรรพานุภาพ)” แต่เราไม่ได้ให้เขารู จ้ กั ว่านามของเราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราจะนาเจ้าออกจากอียิปต์ เราจะ
รับเจ้าเป็ นประชากรของเรา เจ้าจงจาไว้เสมอว่าเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า เราจะนาพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดินซึง่ เราได้สญ
ั ญาไว้
ว่าเราจะให้แก่อบั ราฮัม แก่อิสอัคและแก่ยาโคบ เรายกแผ่นดินนัน้ ให้แก่เจ้า ในฐานะที่เป็ นผูส้ ืบทอด”
พระเจ้าทาให้พระเจ้าฟาโรห์ได้รูถ้ งึ อานาจของพระองค์ โดยให้เกิดภัยพิบตั ิ 9 ประการ คือ นา้ กลายเป็ นเลือด ฝูงกบ ฝูงยุง
ฝูงเหลือบ ฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ลม้ ตาย ฝี รา้ ย ลูกเห็บ ฝูงตั๊กแตน ความมืดสามวัน พระเจ้าฟาโรห์ทราบดีถงึ สาเหตุของ
ความวิบตั ิครัง้ นี ้ เป็ นเวลาสองถึงสามครัง้ พระองค์แกล้งทาเป็ นว่าพระองค์จะปล่อยให้ชาวอิสราเอลเป็ นอิสระจากการเป็ น
ทาส แต่เมื่อโรคระบาดสงบลงพระองค์ก็ผิดคาสัญญาอีก (อพย 5-11)
15. ปั สกาครั้งแรก

พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เดือนนี ้ จะเป็ นเดือนแรกสาหรับท่านทัง้ หลาย เป็ นเดือนเริ่มต้นปี ท่านทัง้ สองจงบอก
ชุมชนชาวอิสราเอลทัง้ หมดว่า วันที่สิบเดือนนี ้ แต่ละคนต้องเลือกลูกแกะหรือลูกแพะตัวหนึง่ สาหรับครอบครัวของตน หนึ่งตัว
ต่อหนึ่งครอบครัว แล้วให้ชมุ ชนของชาวอิสราเอลทัง้ หมดฆ่าลูกแกะนัน้ ในตอนเย็น เอาเลือดทากรอบด้านข้างและด้านบน
ของประตูบา้ นที่จะกินลูกแกะนัน้ คืนนัน้ จงย่างเนือ้ สัตว์นนั้ แล้วกินกับขนมปั งไร้เชือ้ และผักรสขม อย่ากินเนือ้ ดิบหรือเนือ้ ต้ม
แต่จงย่างไฟทัง้ หัว ขาและเครื่องใน อย่าให้มีสว่ นใดเหลืออยู่จนกระทั่งเช้า ถ้ายังมีสว่ นใดเหลือ ก็ให้เผาเสีย ท่านทัง้ หลายจง
กิน โดยพร้อมที่จะเดินทาง คือคาดสะเอว สวมรองเท้า และถือไม้เท้า ท่านจงกินอย่างเร่งรีบ นี่เป็ นปั สกาขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ในคืนนัน้ เราจะผ่านทั่วแผ่นดินอียิปต์ และประหารบุตรคนแรกทัง้ หมดในแผ่นดินอียิปต์ ทัง้ ของคนและสัตว์ เมื่อเราเห็น
เลือด เราจะผ่านเลยไป ท่านจะพ้นจากภัยพิบตั ิท่ที าลาย ขณะที่เราลงโทษแผ่นดินอียิปต์ วันนีจ้ ะเป็ นวันที่ท่านทัง้ หลายต้อง
จดจาไว้ ท่านต้องถือเป็ นวันฉลองถวายพระเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านต้องฉลองเช่นนีเ้ ป็ นกฎถาวรชั่วลูกชั่วหลาน”
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ทุกสิ่งได้เป็ นไปตามที่พระเจ้ารับสั่ง ครัน้ ถึงเวลาเที่ยงคืน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงประหารบุตรชายคนแรกทัง้ หมดในแผ่นดิน
อียิปต์ ตัง้ แต่โอรสองค์แรกของพระเจ้าฟาโรห์ ผูป้ ระทับบนพระบัลลังก์ ไปจนถึงบุตรชายคนแรกของนักโทษในคุกใต้ดินและ
ลูกตัวแรกของสัตว์ทงั้ ปวง คืนนัน้ ชาวอียิปต์ทงั้ หมดร่าไห้กบั การจากไปของบุตรชายของเขา ในคืนนัน้ เอง พระเจ้าฟาโรห์
ทรงเรียกโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า ตรัสว่า "ท่านทัง้ สองและชาวอิสราเอล จงรีบออกไปจากประชาชนของเรา จงไปนมัสการ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตามที่ท่านขอเถิด จงต้อนฝูงแพะแกะและฝูงโคไปด้วยตามที่ท่านได้ขอไว้ จงไปเถิดและจงขอพรให้เราด้วย”
ชาวอิสราเอลได้รวมตัวกันและเดินทางออกจากอียิปต์
ประชาชนอิสราเอลไม่เคยลืมคืนแรกของการเป็ นอิสระ (First Passover Night) มารดาและบิดาไม่เคยลืมว่าพรเจ้าได้ช่วยชีวิต
บุตรชายหัวปี ของตนไว้อย่างไร และเขาจะนาบุตรชายคนแรกที่เกิดมาหาพระเจ้าและถวายบุตรนัน้ แก่พระองค์ ทุกปี พวก
เขาจะฉลองปั สกา ฉลองการอพยพ และเขาได้บอกแก่ลกู หลานของเขาว่าด้วยพระหัตถ์อนั ทรงอานาจของพระเจ้าได้ปล่อยให้
พวกเขาได้เป็ นอิสระจากการเป็ นทาสของชาวอียิปต์ (อพย 12-13)
16. พระเจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค์

ต่อมาพระเจ้าฟาโรห์เกิดเปลี่ยนพระทัยไม่ยอมปล่อยให้ชาวอิสราเอลไป พระองค์ทรงสั่งให้รวบรวมทหารและรถศึกยอออก
ติดตามชาวอิสราเอลไป ชาวอิสราเอลได้ตงั้ ค่ายพักอยู่ขา้ งทะเลใกล้ปีหะโรท เบือ้ งหน้าบาอัลเซโฟน เมื่อพระเจ้าฟาโรห์
ทรงเข้ามาใกล้ ชาวอิสราเอลเงยหน้าขึน้ ดู แลเห็นชาวอียิปต์ไล่ตามมา ก็มีความกลัวยิ่งนัก เพราะว่าเขาถูกล้อม ด้านหน้าเป็ น
ทะเล ด้านหลังของเขาเป็ นกองทัพอันยิ่งใหญ่ของศัตรู เขาได้บ่นกับโมเสสว่า เหตุใดท่านจึงนาเรามาสูค่ วามหายนะครัง้ นี ?้
พวกเราทัง้ หมดจะถูกฆ่าที่น่ี แต่โมเสสกล่าวกับเขาว่า อย่างกลัว วันนีท้ ่านจะเป็ นประจักษ์พยานให้เห็นถึงอานาจของพระเจ้า
ที่จะคุม้ ครองท่าน
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โมเสสยื่นมือไปเหนือทะเล องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดแรงตลอดคืน ทาให้นา้ ทะเลไหลกลับไป และ
ทาให้ทะเลกลับเป็ นพืน้ ดินแห้ง นา้ แยกจากกัน ชาวอิสราเอลก็เดินบนพืน้ ดินแห้งกลางทะเล โดยมีนา้ อยู่ดา้ นขวาและ
ด้านซ้าย เป็ นเหมือนกาแพง ชาวอียิปต์ไล่ตามชาวอิสราเอลลงไปในทะเล พร้อมกับม้าทัง้ หมดของพระเจ้าฟาโรห์ รถศึกและผู้
ขับขี่ แต่ทางเดินที่ชาวอิสราเอลเดินผ่านไปได้ดว้ ยความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าได้กลายเป็ นทางมรณะของคน
อียิปต์ นา้ ไหลกลับท่วมรถศึก ผูข้ บั ขี่ กับกองทัพทัง้ หมดของพระเจ้าฟาโรห์ท่ีไล่ตามชาวอิสราเอลลงไปในทะเล ไม่มีผใู้ ดรอด
ชีวิตเลย ชาวอิสราเอลได้มีประสบการณ์วา่ พระเจ้าได้ช่วยชีวิตเขาอย่างไร มีเรียมประกาศกหญิงพี่สาวของอาโรนตีกลอง
รามะนา บรรดาสตรีก็ตีกลองรามะนาเดินตามพร้อมกับเริงระบา มีเรียมก่อบทเพลงให้เขาร้องรับว่า"จงร้องเพลงถวายองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะพระองค์ทรงชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่พระองค์ทรงโยนม้าและผูข้ บั ขี่ลงทะเล” (อพย 14-15)
17. พระเจ้าทรงห่วงใยประชากรของพระองค์

จากทะเลต้นกก เดินทางเข้าไปสูถ่ ่ินทุรกันดารชูร ์ เขาเดินทางในถิ่นทุรกันดารเป็ นเวลาสามวันก็ไม่พบนา้ เมื่อเขามาถึงมา
ราห์ เขาไม่อาจดื่มนา้ ที่มาราห์ได้ เพราะนา้ นัน้ ขม เพราะเหตุนบี ้ ่อนา้ ที่น่ นั จึงมีช่ือว่ามาราห์ ประชากรก็บน่ ว่าโมเสสว่า “เราจะ
ดื่มอะไรเล่า” โมเสสอ้อนวอนองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงชีใ้ ห้เขาเห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่ง เขาจึงโยนท่อนไม้นนั้ ลงไปในนา้ นา้
นัน้ ก็หายขมและสามารถดับความกระหายของพวกเขา
ชุมชนชาวอิสราเอลต่างต่อว่าโมเสสและอาโรนในถิ่นทุรกันดาร ชาว อิสราเอลพูดกับเขาทัง้ สองว่า “พระหัตถ์ขององค์พระผู้
เป็ นเจ้าประหารพวกเราในแผ่นดินอียิปต์เมื่อนั่งอยู่ รอบหม้อเนือ้ และกินอิ่มยังดีกว่าที่ท่านพาพวกเราออกมาในถิ่นทุรกันดาร
นี ้ เพื่อให้พวกเราทุกคนอดตาย” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสว่า “ดูซิ เราจะบันดาลให้มีอาหารตกลงมาจากฟ้า
เหมือนฝนให้ท่านทัง้ หลายกิน ทุกวันประชากรต้องออกไปเก็บอาหารให้พอกินในวันนัน้ ” เย็นวันนัน้ ฝูงนกคุม่ บินมาจนเต็ม
ค่าย ในเวลาเช้ามีนา้ ค้างแผ่อยู่ท่ วั ไปรอบค่ายพัก เมื่อนา้ ค้างระเหยแล้ว ก็เห็นมีเกล็ดเป็ นเม็ดเล็ก ๆ บนผิวดินในถิ่น
ทุรกันดาร เหมือนนา้ ค้างที่จบั แข็ง ชาวอิสราเอลเรียกอาหารนัน้ ว่า “มานนา” มีลกั ษณะเหมือนเมล็ดผักชีสีขาว รสเหมือนกับ
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ขนมปั งกรอบผสมนา้ ผึง้ ทุกคนมารวมตัวกันและทุกคนก็มีอาหารอย่างพอเพียง และมิใช่เพียงแต่วนั นัน้ เท่านัน้ แต่ทกุ ๆ วัน
ตลอดสี่สิบปี ท่ชี าวอิสราเอลต้องมีชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารนัน้ พระเจ้าประทานมานนาและเนือ้ ให้กบั พวกเขาตลอดเวลา
นับแต่นนั้ มาพ่อแม่ก็บอกลูกหลานของตนว่า พระเจ้ามีความห่วงใยชนชาติของเขาอย่างไร และพระองค์ก็ยงั มีความห่วงใย
จนตราบเท่าทุกวันนี ้ ด้วยเหตุนี ้ มนุษย์ทกุ คนควรจะได้เรียนรูว้ า่ เขาสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ และเชื่อใจในความช่วยเหลือ
ของพระองค์ (อพย 15 : 22 – 16 : 36)
18. พระเจ้าทรงเลือกประชากร

ประชาชนชาวอิสราเอลได้เดินทางผ่านทะเลทราย จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตลอดเวลา วันแรกของเดือนที่สามหลังจาก
ที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ เขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย ตัง้ ค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้านหน้าภูเ ขา โมเสสขึน้ ไป
เฝ้าพระเจ้าบนภูเขา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสเรียกเขาจากภูเขาว่า ”จงบอกชาวอิสราเอลลูกหลานของยาโคบว่าดังนี ้ ท่าน
ทัง้ หลายเห็นแล้วว่า เราได้ทาต่อชาวอียิปต์อย่างไร และเรานาท่านมาหาเราที่น่ีเหมือนนกอินทรีท่ีพยุงลูกอ่อนขึน้ ไว้บน
ปี ก ถ้าท่านเชื่อฟั งเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้ ในบรรดาประชาชาติทงั้ มวล ท่านจะเป็ นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา ท่าน
จะเป็ นอาณาจักรสมณะ เป็ นชนชาติศกั ดิส์ ิทธิ์สาหรับเรา”
เมื่อโมเสสลงจากภูเขาและบอกให้เขารู ต้ ามที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงบัญชาทุกประการ ประชากรทัง้ หมดก็ตอบเป็ น
เสียงเดียวกันว่า “เราจะทาทุกสิ่งตามที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัส” ที่ภเู ขาซีนาย พระเจ้าได้ให้พระบัญญัติของพระองค์แก่พวก
เขา พระบัญญัตินนั้ สาหรับประชาชนทุกคนและตลอดไป ผูใ้ ดมีความไว้วางใจในพระเจ้าก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงวางไว้ใจใน
พวกเขา พระเจ้าตรัสว่า “เราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็ นผูน้ าท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พน้ จากการเป็ น
ทาส”

1. ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา

ท่านต้องไม่ทารู ปเคารพสาหรับตน ไม่วา่ จะเป็ นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ อยู่ใน
ท้องฟ้าเบือ้ งบน หรือซึง่ อยู่ในแผ่นดินเบือ้ งล่าง หรือซึง่ อยู่ในนา้ ใต้แผ่นดิน ท่านต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพหรือ
นมัสการรู ปเหล่านัน้ เพราะเรา คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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2. ท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะไม่ทรง

ละเว้นโทษผูท้ ่ีกล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่เหมาะสม
์ ิทธิ์ ท่านจะต้องออกแรงทางานทัง้ หมดในหกวัน แต่วนั ที่เจ็ดเป็ นวันพักผ่อน
3. จงระลึกถึงวันสับบาโตว่าเป็ นวันศักดิส
ที่ถวายแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน ในวันนัน้ ท่านต้องไม่ทางานใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นท่าน บุตรชาย บุตรหญิง บ่าว
ไพร่ชายหญิง สัตว์ใช้งานหรือคนต่างถิ่นที่อาศัยอยู่กบั ท่าน
4. จงนับถือบิดามารดา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านประทานให้ท่าน
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าล่วงประเวณี
7. อย่าลักขโมย
8. อย่าเป็ นพยานเท็จใส่รา้ ยเพื่อนบ้าน
9. อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน
10. อย่าโลภมักได้บา้ นเรือนของเพื่อนบ้าน หรือบ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา หรือทรัพย์สินใดที่เป็ นของเพื่อนบ้าน
โมเสสสลักพระบัญญัติของพระเจ้าที่ให้แก่ประชาชนลงบนแผ่นหินสองแผ่นเขาได้วางแผ่นหินที่พระแท่น
ศักดิส์ ิทธิ์แห่งพันธสัญญาเป็ นเครื่องแสดงถึงพันธสัญญาซึง่ พระเจ้าได้ทาไว้กบั ชนชาวอิสราเอล (อพย 19-20)
19. กฎแห่งชีวิต

ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟั งเถิด องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงเป็ นพระเจ้าของเรา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว ท่านจะต้อง
รักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของท่าน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกาลังของท่าน (ฉธบ 6 : 4-5)
เมื่อท่านล้อมเมืองใดเมืองหนึ่งเป็ นเวลานานแล้วโจมตีเพื่อจะยึดได้ ท่านจะต้องไม่ใช้ขวานโค่นไม้ผลรอบ ๆ เมืองนัน้ ท่าน
จะกินผลไม้ได้ แต่อย่าโค่นต้นไม้เลย เพราะต้นไม้ไม่ใช่ศตั รู ของท่านที่จะต้องทาลาย (ฉธบ 20 : 19)
ท่านจะต้องไม่ข่มเหงหญิงม่ายหรือลูกกาพร้า ถ้าท่านข่มเหงเขา เขาจะร้องขอความช่วยเหลือจากเรา เราจะฟั งเสียงร้องขอ
ของเขาอย่างแน่นอน (อพย 22 : 22ff)
ถ้าท่านเห็นโคหรือแกะของพี่นอ้ งของท่านพลัดหลงไป ท่านจะต้องไม่น่ิงเฉย แต่ตอ้ งเอาใจใส่นามาคืนให้เขา (ฉธบ 22 : 1)
ท่านจะต้องไม่โกงคนยากจนและลูกจ้างที่ขดั สน ทัง้ ที่เป็ นพี่นอ้ งชาวอิสราเอลและที่เป็ นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ในแผ่นดินและ
ในเมืองของท่าน ท่านจะต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาทุกวันก่อนดวงอาทิตย์ตก เพราะเขาเป็ นคนยากจนและต้องการเงินนัน้
มิฉะนัน้ เขาจะทูลฟ้องร้องท่านต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และท่านจะมีความผิด (ฉธบ 24 : 14-15)
เมื่อท่านเขย่าต้นมะกอกเทศเพื่อเก็บผล หรือ เมื่อท่านเก็บผลองุ่น ท่านจะต้องไม่กลับไปเก็บเป็ นครัง้ ที่สอง ผลที่เหลือไว้จะ
เป็ นของคนต่างด้าว ลูกกาพร้าและหญิงม่าย (ฉธบ 24 : 20-21)
ท่านจะต้องไม่ข่มเหงคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่าน ท่านจะต้องปฏิบตั ิตอ่ คนต่างด้าวเหมือนท่านปฏิบตั ิ
ต่อชาวอิสราเอลด้วยกัน และรักเขาเหมือนรักตนเอง อย่าลืมว่าท่านทัง้ หลายเคยเป็ นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์มาแล้ว เรา
คือ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าของท่าน (ลนต 19 : 33-34)
ท่านจะต้องไม่สาปแช่งคนหูหนวก ผูซ้ ง่ึ ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ เจ้าอย่าเอาของไปวางขวางทางเดินของคนตาบอด ซึง่
อาจจะเป็ นสาเหตุทาให้เขาต้องสะดุดหกล้ม (ลนต 19 : 14)
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ท่านจะต้องไม่เก็บความเกลียดชังพี่นอ้ งไว้ในใจ แต่จงตักเตือนเพื่อนบ้านอย่างตรงไปตรงมา ท่านจะได้ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
บาปของเรา ท่านจะต้องไม่แก้แค้น หรืออาฆาตชนชาติเดียวกับท่าน แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (ลนต 19 : 17-18)

้ ชีวิตของโมเสส
20. การสิน
พระเป็ นเจ้าทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้พน้ จากการเป็ นทาสของอียิปต์ เป็ นเวลา 40 ปี ท่ชี าวอิสราเอลอยู่ใน
ทะเลทรายและได้เรียนรู ว้ า่ พวกเขาสามารถจะเชื่อและไว้ใจในพระเจ้าได้ เขาได้เรียนรู ถ้ งึ วิธีท่ีจะอยู่เคียงข้างคนอื่นๆ ชาย
หญิงที่ออกจากอียิปต์มากับโมเสสได้สนิ ้ ชีวิตในทะเลทราย โมเสสเองก็มีอายุมากแล้ว เขารูว้ าเขาจะต้องตายในไม่ชา้ เขาจึง
ให้พรประชาชนของเขากล่าวว่า “อิสราเอลเอ๋ย ท่านมีความสุข ประชากรที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นเอ๋ย ใคร
เหมือนท่านบ้าง พระองค์ทรงเป็ นโล่ปกป้องท่าน ทรงเป็ นดาบที่นาชัยชนะมาให้ท่าน บรรดาศัตรู จะพูดถ้อยคาเอาใจท่าน
แต่ท่านจะเหยียบบนหลังของเขา”

เสร็จแล้วเขาก็ขนึ ้ จากที่ราบโมอับไปบนยอดเขาเนโบ ที่น่นั พระเจ้าได้ให้เขาเห็นแผ่นดินทัง้ หมดของคานาอันซึง่ พระองค์ได้
เคยสัญญาไว้กบั ประชากรของพระองค์ โมเสสได้สนิ ้ ชีวิตลงที่ชายเขตของแผ่นดินในพระพันธสัญญา เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ตรัสแก่เขาว่า “นี่คือแผ่นดินที่เราสาบานแก่อบั ราฮัม อิสอัค และยาโคบว่า จะยกให้แก่บตุ รหลานของเขา เราให้ท่านเห็นกับตา
ของท่านแต่ท่านจะไม่ได้เข้าไป” ชาวอิสราเอลไว้ทกุ ข์ให้โมเสส ณ ที่ราบโมอับเป็ นเวลาสามสิบวัน (ฉธบ 33-34)
21. ในแผ่นดินพันธสัญญา

ก่อนที่โมเสสจะสิน้ ชีวิต เขาได้แต่งตัง้ ให้โยชูอาเป็ นผูส้ ืบทอดตาแหน่งของเขาเขาได้นาชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินของคา
นาอันที่ซง่ึ อับราฮัม อิสอัคและยาโคบได้เคยอาศัยอยู่ แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในคานาอันไม่ตอ้ งการให้ชาวอิสราเอลเข้าไป
ในแผ่นดินของพวกเขา แต่ชาวอิสราเอลภายใต้การนาของโยชูอามีความเชื่อในพันธสัญญาของพระเป็ นเจ้า แม้วา่ พวกคา
นาอันจะไม่ยอมออกไปจากผืนแผ่นดินนัน้ ทีละเล็กทีละน้อยพวกเขาก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน พวกเขาได้สร้างหมูบ่ า้ นของ
ตนเองขึน้ ที่น่ นั และมีชีวิตอยู่อย่างเกษตรกร หรือ ชาวนาชาวไร่อย่างเดียวกับพวกคานาอัน
ชาวยิวสามารถเรียนรู อ้ ะไรหลายๆ อย่างจากชาวคานาอัน เช่น เมื่อใดถึงควรจะปลูก? เมื่อใดควรจะเก็บผลองุ่น? จะทา
เครื่องใช้ดีๆ ได้อย่างไร? จะประกอบอาหารอย่างไร? และจะแต่ตวั อย่างไร? แต่มีส่งิ หนึ่งที่พวกเขาไม่ได้รบั อนุญาตให้เลียนแบบ
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จากพวกคานาอัน คือ พวกเขาจะต้องยังคงมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาจะไม่
เคารพบูชาพระเจ้าของพวกคานาอัน หรือ รับใช้พระเจ้าของคานาอัน ชาวอิสราเอลพบว่ามันเป็ นการยากที่จะรักษาพระ
ธรรมบัญญัติ ชาวคานาอันมีท่ีสาหรับบูชาทั่วแผ่นดิน บนภูเขา ใต้ตน้ ไม้ พวกคานาอันทาการสักการบูชาพระเจ้าของเขาที่
นั่น สวดภาวนาอธิษฐานขอฝนและผลเก็บเกี่ยวที่ดี
ชาวอิสราเองได้พบสิ่งใหม่บางอย่างในช่วงระยะเวลาเหล่านีว้ ่า ตราบใดที่เขามีความเชื่อใจในพระเจ้าของอับราอัม อิสอัค
และยาโคบ พระองค์จะให้พระพรแก่เขาและปกป้องเขา แต่เมื่อเขาไม่มีความเชื่อไว้ใจ เขาจะได้รบั ความทุกข์ยากและมีชีวิต
ที่ลาเค็ญ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเขาหันหน้ามาหาพระองค์และยอมรับผิดและร้องขอให้พระองค์ให้อภัย พระองค์จะหันหน้า
กลับมามองพวกเขาอีกครัง้ และก็ทรงประทานพระพรของพระองค์แก่พวกเขา (ยชว)
22. ประชาชนต้องการกษัตริย ์

ชาวอิสราเอลได้แบ่งแผ่นดินของตนเองออกเป็ นสิบสองส่วน แต่ละส่วนมีแนวอาณาเขตของตนเองอย่างชัดเจน ท่านผู้
เฒ่าแต่ละคนได้รบั ส่วนแบ่งตามจานวนครอบครัวของตนที่มี แต่ละครอบครัวก็ได้รบั ส่วนแบ่งเพียงพอที่จะใช้ทามาหากิน
แต่ละเผ่าอยู่กนั อย่างเป็ นอิสระ แต่ถา้ เมื่อข้าศึกมาโจมตี เขาก็จะรวมตัวกันต่อต้านศัตรู และพระเจ้าก็ได้ประทานความ
ปลอดภัยให้กบั เขา เพื่อมิให้เขาต้องตกอยู่ในอันตราย
และแล้วอิสราเอลก็เริ่มพบว่า เป็ นการยากอย่างยิ่งที่จะไว้วางใจพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว และที่จะคอยให้พระองค์
ประทานความปลอดภัยให้แก่พวกเขาทุกๆ ครัง้ เมื่อเขาต้องการ เขาต้องการผูน้ าที่ถาวร คือ กษัตริย ์ ซามูเอลเป็ นแต่เพียงผู้
ตัดสินที่พระเจ้าส่งมา ซามูเอลได้ถามคนเหล่านัน้ ว่า “ท่านแน่ใจหรือว่าท่านต้องการคานับมนุษย์? ทางานให้กบั เขา จ่าย
ภาษี ให้แก่เขา” แต่ผแู้ ทนของเผ่าก็พดู ว่า “เราต้องการเป็ นเหมือนชนชาติอ่นื ๆ กษัตริยจ์ ะบอกเราว่าอะไรผิดอะไรถูก และ
กษัตริยจ์ ะต้องเป็ นผูน้ าในการออกสงคราม”
พระเป็ นเจ้าทรงตรัสกับซามูเอลว่า “จงฟั งซิวา่ คนเหล่านัน้ เรียกร้องอะไร? ไม่ใช่เจ้าที่เขาปฏิเสธ แต่เป็ นเรา” ดังนัน้ ซามูเอล
จึงได้เจิมซาอูลในนามของพระเจ้าให้เป็ นกษัตริยแ์ ห่งอิสราเอล พระเจ้าประทานพระจิตมาเหนือเขา ซาอูลก็อาจจะยังคงเป็ น
กษัตริยท์ ่ีดี ถ้าตัวเขาเองมีความไว้วางใจพระเจ้าด้วยสิน้ สุดจิตใจ แต่ซาอูลไม่ไว้ใจคนอื่นแม้กระทั่งพระเจ้า เขาไม่มีความ
ไว้วางใจใครทัง้ สิน้ เขาได้กลายเป็ นคนโศกเศร้าและสับสน พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่กบั ซาอูลต่อไปดังนัน้ ซาอูลจึงไม่สามารถ
เป็ นผูน้ าของชาวอิสราเอล หรือ ทาการป้องกันพวกเขาได้ตอ่ ไป (1 ซมอ 8-15)

้ งแกะจากเบธเลเฮม
23. ดาวิด : คนเลีย
ดาวิดแห่งเบธเลเฮมก็ได้กลายเป็ นกษัตริยอ์ งค์ท่ีสองและเป็ นกษัตริยผ์ ยู้ ่ิงใหญ่ของอิสราเอล พระองค์มีความไว้วางใจใน
พระเจ้า และพระเจ้าก็ประทับอยู่กบั เขา และดังนัน้ ประชาชนของพระเจ้าจะไม่ลืมพระนามของกษัตริยด์ าวิดในอิสราเอลมี
เรื่องเล่าหลายเรื่องเกี่ยวกับกษัตริยด์ าวิด
ดาวิดเป็ นบุตรคนสุดท้องของเจสซี เขาดูแลฝูงแกะอยู่เมื่อซามูเอลมาเพื่อเจิมเขาเป็ นกษัตริย ์ ดาวิดเป็ นคนเลีย้ งแกะที่ดี
มาก เขารู จ้ กั แกะของเขาและเขาก็รกั แกะของเขา และเขาก็ไม่หนีเมื่อมีสตั ว์ป่าเข้ามา ดาวิดเป็ นคนกล้าหาญ ท่านไม่มีความ
กลัว สาหรับผูท้ ่ีเป็ นศัตรู ตอ่ พระเจ้าและต่อประชาชนของท่าน เมื่อท่านยังทรงเยาว์อยู่ ท่านเสด็จไปเยี่ยมพี่ๆ ของท่านในค่าย
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ในสนามรบ ที่น่นั เขาได้เห็นนักรบชาวฟิ ลิสเตียจากเมืองกัทร่างใหญ่และมีอานาจมากคนหนึง่ คือ โกลิอทั กาลังเยาะเย้ยชาว
อิสราเอลและพระเจ้าของพวกเขา ไม่มีชาวอิสราเอลคนใดที่กล้าสูร้ บกับเขา แต่ดาวิดพูดกับเขาว่า “เจ้าจะได้เห็นว่าพระ
เจ้าของอิสราเอลมีความแข็งแรงเพียงใด ดาวิดล้วงลงไปในย่าม หยิบหินขึน้ มาก้อนหนึ่งใส่สลิงเหวี่ยงไปถูกหน้าผากชาวฟิ ลิส
เตียคนนัน้ ก้อนหินเจาะหน้าผากเข้าไป เขาล้มหน้าคว่ากับพืน้ ดินทาให้ขา้ ศึกตกใจ พวกเขาไม่ตอ้ งการจะสูร้ บกับชาว
อิสราเอลต่อไป พวกเขาได้พากันวิ่งหนีอย่างอลหม่าน

ดาวิดสามารถร้องเพลงและดีดพิณได้ ในหนังสือสดดุดีมีเพลงสวดของประชากรของพระเจ้าถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเพลงซึง่ ดาวิด
เคยร้องในเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในพระราชวังของกษัตริย ์ เมื่อใดที่ซาอูลอยู่ในภาวะเศร้าหมอง ดาวิดก็จะดีดพิณให้ฟังและก็จะ
ทาให้ซาอูลกลับมามีความสุขอีก กษัตริยด์ าวิดสามารถปราบข้าศึกได้ทงั้ หมดเพราะว่าพระเจ้าประทับอยู่กบั
พระองค์ ดังนัน้ ซาอูลจึงได้แต่งตัง้ เขาให้เป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพของท่าน และโดยเหตุนดี ้ าวิดได้มีชยั ชนะต่อข้าศึกนับครัง้
ไม่ถว้ นและเป็ นที่ช่ืนชมของประชาชน ซาอูลจึงเกิดอิจฉาริษยา พระองค์ตอ้ งการจะกาจัดดาวิด เป็ นเวลาหลายปี ท่ีดาวิดและ
เพื่อนๆ ของเขาต้องหลบหนีซาอูลออกไปซ่อนตัว
เมื่อฟิ ลิสเตียทาสงครามกับอิสราเอลอีกครัง้ กองทัพของซาอูลไม่สามารถยืนหยัดต่อสูก้ บั พวกเขาได้ พระราชโอรสทัง้ สาม
พระองค์ของซาอูลต้องเสียชีวิตที่ภเู ขากิลโบอา ซาอูลเองก็ได้รบั บาดเจ็บสาหัส ดังนัน้ เขาจึงฆ่าตัวตายด้วยการล้มทับดาบ
ของตัวเอง (1 ซมอ 16-31)
24. ดาวิดกษัตริยใ์ นเยรู ซาเล็ม

หลังจากที่ซาอูลสิน้ พระชนม์ ดาวิดก็กลายเป็ นกษัตริยป์ กครองอิสราเอลเขาได้ทาสงครามมีชยั ชนะต่อกรุ งเยรู ซาเล็มและ
สถาปนาขึน้ เป็ นเมืองหลวงพระองค์ได้นาพระแท่นศักดิส์ ิทธิ์แห่งพันธสัญญามายังกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับแผ่นศิลาจารึกธรรม
บัญญัติของพันธสัญญาที่ได้จารึกไว้ พระองค์ตอ้ งการเยรู ซาเล็มเป็ นเมืองของพระเจ้า
ดาวิดเชื่อและไว้ใจในพระเจ้า พระองค์ตอ้ งการที่จะซื่อสัตย์ตอ่ พันธสัญญาเมื่อท่านทาอะไรบางอย่างที่ไม่ดี ท่านจะยอมรับผิด
และอ้อนวอนให้พระเจ้าให้อภัยให้กบั ท่าน วันหนึ่งดาวิดเรียกหานาธัน นาธันเป็ นชายซึง่ พระเจ้าได้ทรงเลือกให้เป็ น
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ประกาศกผูเ้ ผยพระวจนะ ดาวิดกล่าวกับนาธันว่า “เราอยู่ในพระราชวังที่สวยงามยิ่ง แต่วา่ พระแท่นศักดิส์ ิทธิ์ยงั คงอยู่ใน
กระโจม เราต้องการสร้างพระวิหารของพระเจ้า”
วันรุ ง่ ขึน้ นาธันกลับมาหาดาวิดและทูลว่า “พระเจ้าไม่ตอ้ งการให้พระองค์สร้างพระวิหารให้พระองค์ และในทางตรงกันข้าม
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะสร้างราชวงศ์ให้พระองค์ เมื่อพระองค์สิน้ พระชนม์พระราชโอรสของพระองค์จะเป็ นผูส้ ร้างพระ
วิหารให้แก่นามของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงดูแลให้ลกู หลานของเขาเป็ นกษัตริยค์ รองราชย์ตลอดไป คาพูดนี ย้ งั คงเป็ นความ
จริงตลอดไป และดังนัน้ ประชากรของพระเจ้าก็จะเชื่อว่าพระผูไ้ ถ่ท่ีย่ิงใหญ่ “พระแมสสิยาห์” ผูซ้ ง่ึ พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กบั
มนุษย์จะมาจากเชือ้ พระวงศ์ของดาวิด (2 ซมอ 7)
25. เพลงบทหนึ่งของดาวิด

พระยาห์เวห์ทรงเลีย้ งดูขา้ พเจ้าอย่างผูเ้ ลีย้ งแกะ ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด
o พระองค์ทรงปล่อยให้ขา้ พเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจี ทรงนาข้าพเจ้าไปริมสายนทีท่ีเงียบสงบ
o เพื่อฟื นฟูจิตใจของข้าพเจ้า ทรงชีท
้ างให้ขา้ พเจ้าเดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรม
ทรงซื่อสัตย์ตอ่ พระนามของพระองค์
o แม้ขา้ พเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิด ข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงอยู่กบ
ั ข้าพเจ้า
พระคทาและธารพระกรของพระองค์ช่วยให้ขา้ พเจ้าอุน่ ใจ
o พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้สาหรับข้าพเจ้าต่อหน้าเหล่าศัตรู ทรงเทนา้ มันเจิมศีรษะของข้าพเจ้า
ทรงเทเครื่องดื่มลงในถ้วยของข้าพเจ้าจนล้นปรี่
o พระกรุ ณาและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปทุกวันตลอดชีวิต ข้าพเจ้าจะพานักอยู่ในพระเคหาของพระ
o

ยาห์เวห์ตลอดไปเป็ นนิจนิรนั ดร์ (สดด 23)
26. ซาโลมอนสร้างพระวิหารของพระเจ้า

กษัตริยด์ าวิดได้สิน้ พระชนม์และถูกฝั งไว้ในกรุ งเยรู ซาเล็ม โอรสของพระองค์ซาโลมอนก็ได้ขนึ ้ ปกครองอิสราเอล
ซาโลมอนเป็ นกษัตริยท์ ่ีฉลาด พระองค์ทราบดีวา่ อะไรถูกและอะไรผิด ในกรุ งเยรู ซาเล็มพระองค์ได้สร้างพระราชวังสาหรับ
พระองค์ และได้สร้างพระวิหารสาหรับพระเจ้าด้วยและพระองค์ได้นาพระแท่นศักดิส์ ทิ ธิ์แห่งพันธสัญญาเข้ามาประดิษฐาน
ไว้ และในวันที่พระวิหารได้รบั การเสกซาโลมอนก็ได้สวดภาวนาอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์
ได้สญ
ั ญาไว้วา่ พระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้เหล่าข้าพระองค์ในพระวิหารนี ้ โปรดทรงฟั งเสียงร้องและคาอธิษฐานภาวนาซึง่
ผูร้ บั ใช้ของพระองค์กราบทูลเฉพาะพระพักตร์ในวันนีเ้ ถิด โปรดทรงฟั งคาวอนขอของผูร้ บั ใช้และของอิสราเอลประชากรของ
พระองค์ เมื่อเขาอธิษฐานในสถานที่แห่งนี ้ โปรดทรงฟั งและประทานอภัย หากได้ทาผิดด้วยเถิดพระเจ้าข้า”
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ซาโลมอนไม่ตอ้ งการทาสงครามดังเช่นดาวิดพระบิดาของพระองค์ได้ทามาในอดีต พระองค์ได้ทาสนธิสญ
ั ญากับประเทศ
ต่างๆ พระองค์ทรงสนพระทัยทางด้านการค้าและได้สง่ เรือข้ามทะเลไปยังที่ตา่ งๆ พระองค์ได้นาคนงานจากต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศของพระองค์และแต่งงานกับหญิงต่างชาติชาวต่างชาติผซู้ ง่ึ ซาโลมอนได้นาเข้ามาในประเทศต้องการจะ
เคารพบูชาพระเจ้าของเขาเอง ซาโลมอนก็ทรงอนุญาตให้เขาสร้างพระแท่นของพระเจ้าของเขาในแผ่นดินชองอิสราเอล
ได้ ซาโลมอนเองบางครัง้ ก็รว่ มสวดอธิษฐานกับพระเจ้าของชาวต่างชาติและถวายสักการะบูชาพระเจ้าของพวกเขา
ด้วย ดังนัน้ พระองค์จงึ เป็ นคนทรยศต่อพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว พระองค์เป็ นคนทาลายพันธสัญญาของพระเจ้า (1
พกษ 5-11)
27. สุภาษิตของซาโลมอน

บุตรที่มีปรีชาทาให้บิดายินดี บุตรที่โง่เขลาทาให้มารดาเศร้าโศก (สภษ 10 : 1)
ความเกลียดชังก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท แต่ความรักให้อภัยการล่วงละเมิดทุกอย่าง (สภษ 10 : 12)
ผูม้ ีใจกว้างย่อมร่ารวย ผูใ้ ห้นา้ ดับกระหายผูอ้ ่นื ย่อมได้รบั นา้ ดับความกระหายของตน (สภษ 11 : 25)
ผูด้ าเนินชีวิตสุจริตย่อมยาเกรงพระยาเวห์ ผูห้ นั เหจากหนทางของพระองค์ย่อมดูหมิ่นพระองค์ (สภษ 14 : 2)
ผูด้ หู มิ่นเพื่อนบ้านก็ทาบาป คนจานวนมากรักคนร่ารวย (สภษ 14 : 21)
ผูใ้ ดอุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจน เมื่อผูน้ นั้ ร้องก็จะไม่มผี ใู้ ดฟั งเขา (สภษ 21 : 13)
28. กษัตริยส
์ องพระองค์ในชาติเดียวกัน

หลังจากกษัตริยซ์ าโลมอนสิน้ พระชนม์ เรโหโบอัมพระราชโอรสต้องการจะเป็ นกษัตริยใ์ นกรุ งเยรู ซาเล็ม เหล่านักปราชญ์ได้
ถวายคาแนะนาแก่พระองค์วา่ ในสมัยพระบิดาของท่านได้เรียกร้องเครื่องบรรณาการมากมายจากชาวนา และเก็บภาษี อย่าง
รุ นแรงจากพ่อค้า ถ้าพระองค์เรียกร้องให้นอ้ ยลงชาวอิสราเอลทัง้ หมดก็จะยอมรับท่านเป็ นกษัตริยข์ องพวกเขา
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แต่โรโหโบอัมไม่ยอมฟั งคาแนะนาของเหล่าผูเ้ ฒ่านักปราชญ์ ดังนัน้ ชนชาติตา่ งๆ จานวนสิบเผ่าที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ
ของประเทศจึงพูดกันว่า เราไม่ตอ้ งการกษัตริยท์ ่ีมาจากพระราชวังของดาวิด เราจะเลือกกษัตริยข์ องเราเอง คงเหลือแต่เผ่ายู
ดาห์ซ่ีงได้รบั การตัง้ ชื่อตามบุตรชายของยาโคบและอาศัยอยู่ใกล้กรุ งเยรู ซาเล็มเท่านัน้ ที่ยงั จงรักภักดีตอ่ เรโหโบอัม และนับ
แต่นนั้ มาก็มิใช่มีกษัตริยอ์ งค์เดียวครองกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ยงั มีกษัตริยอ์ ีกองค์หนึ่งในเมืองเซเคมหรือสะมาเรีย
29. พระเจ้าผู้ทรงชีวิต

เยโรโบอัมกษัตริยอ์ งค์แรกของชนเผ่าทางภาคเหนือได้พดู กับตนเองว่า “มันเป็ นการไม่ดีเลยที่ประชาชนของอาณาจักรของ
เราต้องไปที่พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อเขาต้องการประกอบพิธีทางศาสนาหรือการสักการะบูชา ดังนัน้ พระองค์จงึ สร้าง
รู ปลูกวัวทองคาขึน้ สองตัว ตัวหนึ่งอยู่ทางด้านเหนือของอาณาจักรที่เมืองดาน และอีกตัวหนึ่งอยู่ทางใต้ท่ีเมืองเบธเอล แล้ว
พระองค์ทรงประกาศแก่ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายไม่จาเป็ นต้องเดินทางขึน้ ไปกรุ งเยรู ซาเล็มอีกต่อไปแล้ว เมื่อท่าน
ต้องการจะฉลองเทศกาลทางศาสนาหรือสักการะบูชา ท่านจะพบพระเจ้าของท่านที่เมืองดานและเบธเอล พระเจ้าองค์
เดียวกันที่ได้นาบรรพบุรุษของท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์”
แต่ปรากฏว่าชาวอิสราเอลบางคนไม่ยอมเชื่อฟั งกษัตริยเ์ ยโรโบอัม เพราะพวกเขายังจาได้วา่ พระเจ้าทรงห้ามพวกเขาไม่ให้
ทารู ปพระเท็จเทียมใดอีกเหมือรนกับที่อียิปต์เคยทามาแล้ว พวกเขารู ว้ า่ เขาจะทาผิดพันธสัญญาถ้าเขาเปลี่ยนใจจากพระ
เจ้าผูท้ รงชีวิตเพื่อพระเจ้าที่ใช้ชีวิต (1 พกษ 12, อพย 32-34)
30. พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

กษัตริยแ์ ห่งอิสราเอลหลายองค์มกั จะลืมพระเจ้าและพันธสัญญาของพระองค์ แต่พระเจ้ายังคงรักษาพันธสัญญาของ
พระองค์ พระองค์ได้สง่ บรรดาประกาศกให้มาพูดกับกษัตริยแ์ ละประชาชนในนามของพระองค์
กษัตริยอ์ าหับเป็ นอีกองค์หนึง่ ที่ทาการเคารพรู ปบูชาพระบาอัล เอลียาห์เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า เขาไปเฝ้า
กษัตริยอ์ าหับและทูลว่า”พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลซึง่ ข้าพเจ้ารับใช้ทรงพระชนม์อยูฉ่ นั ใด จะไม่มีนา้ ค้างหรือฝนตก
ในปี ตอ่ ๆ ไป จนกว่าที่ขา้ พเจ้าจะสั่งฉันนัน้ ”
เอลียาห์มีความเกรงกลัวอานาจของกษัตริย ์ เขาจึงได้หนีขา้ ไปยังโฟนีเซีย ที่น่นั เขาได้อาศัยอยู่กบั หญิงยากจนคนหนึ่ง เธอ
เป็ นม่ายและมีบตุ รชายอยู่คนหนึ่งต่อมาบุตรชายของนางป่ วยแล้วก็ตาย แล้วหญิงคนนัน้ ก็บ่นกับเอลียาห์วา่ “ท่านผูเ้ ป็ นคน
ของพระเจ้า ท่านต้องการอะไรจากดิฉนั ท่านมาที่น่ีเพื่อเตือนให้ดิฉนั ระลึกถึงความผิด เพื่อฆ่าลูกชายของดิฉนั หรือ” เอลียาห์
รับเด็กมาจากอ้อมกอดของนาง อุม้ ไปวางบนเตียงของตนในห้องชัน้ บนที่เขาพักอยู่ เอลียาห์นอนทับเด็กคนนัน้ สามครัง้ แล้ว
ร้องเรียกพระยาห์เวห์วา่ “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้เด็กมีลมหายใจอีกครัง้ หนึ่งเถิด” พระยาห์เวห์ทรงฟั ง
เสียงร้องของเอลิยาห์ เด็กก็มีลมหายใจอีกครัง้ หนึ่ง เขาก็มีชีวิต เอลียาห์นาเด็กจากห้องชัน้ บนลงไปชัน้ ล่างและมอบให้
มารดา (1 พกษ 17)
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่ งแท้แต่ผู้เดียว
31. พระเจ้าเทีย

ต่อมาในปี ท่สี าม พระจ้าได้สง่ เอลียาห์ไปหากษัตริยอ์ าหับอีกครัง้ กษัตริยอ์ าหับกล่าวกับเอลียาห์วา่ “อยู่น่ีเอง เจ้าคนนา
ความวุน่ วายมาสูอ่ ิสราเอล” แต่เอลียาห์ทลู ตอบพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าไม่ใช่ผกู้ ่อความวุน่ วายให้อิสราเอล พระองค์กบั ราชวงศ์
ต่างหาก เพราะไม่ทรงปฏิบตั ติ ามตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ ไปติดตามพระบาอัล บัดนีข้ อมีพระบัญชาให้ชาว
อิสราเอลทัง้ หมดมาชุมนุมกันกับข้าพเจ้าที่ภเู ขาคาร์แมลพร้อมกับประกาศกของพระบาอัลอีกสี่รอ้ ยห้าสิบคนและประกาศก
ของเทพีอาเชราห์ส่ีรอ้ ยคน เอลียาห์ทลู ว่า “จงสร้างพระแท่นแล้วนาสัตว์ท่ีท่านจะถวายลงบนแท่น แล้วก็ให้ท่านภาวนา
อธิษฐานขอพระเจ้าของท่านให้ส่งไฟลงมาจากสวรรค์และรับการบูชาถวายของท่าน ประกาศกของพระบาอัลได้สร้างพระ
แท่นขึน้ มาแล้วก็เอาสัตว์ท่ีจะถวายบูชาขึน้ ไปวาง แล้วพวกเขาก็เริ่มภาวนาอธิษฐานตัง้ แต่รุง่ เช้าจนเที่ยงวันและจากเที่ยงวัน
จนถึงเย็นว่า “ข้าแต่พระบาอัล โปรดตอบข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย” แต่ไม่วา่ เขาจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้
ในตอนเย็น เอลียาห์กไ็ ด้สร้างพระแท่นขึน้ แท่นหนึ่งถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ เขาวางสัตว์ท่ีเขาจะถวายบูชาบนพระ
แท่นสั่งว่า “จงตักนา้ มาสี่ถงั เทลงบนเครื่องบูชาและฟื น” จานวนสามครัง้ แล้วเอลียาห์ก็อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระ
เจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล วันนีโ้ ปรดสาแดงให้เขาทัง้ หลายรู ว้ า่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าในหมูช่ าวอิสราเอล และ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ของพระองค์ ทุกคนจะได้รูว้ า่ ข้าพเจ้าได้กระทาสิ่งเหล่านีต้ ามพระบัญชาของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์
โปรดทรงตอบข้าพเจ้าเถิด โปรดทรงตอบข้าพเจ้า เพื่อประชากรเหล่านีจ้ ะได้รูว้ า่ พระองค์ พระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้าและ
ทรงบนดาลให้เขากลับใจมาหาพระองค์” พระยาห์เวห์ทรงส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชา ฟื น หินและฝุ่ นจนหมด ประชากรทุกคน
เห็นดังนัน้ ก็ซบหน้าลงจรดพืน้ ดินร้องว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้า พระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้า” ทันใดนัน้ ท้องฟ้าก็มี
เมฆมืดครึม้ ลมพัดแรงแล้วฝนก็ตกหนัก (1 พกษ 18)
32. พระเจ้าทรงรับเอลียาห์ไปจากโลกนี ้

เอลียาห์ตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเรียกเขากลับไปหาพระองค์ เขาได้เดินทางเข้าไปบริเวณที่ห่างไกลจาก
จอร์แดน เขาต้องการจะอยู่ตามลาพัง แต่เอลีชาศิษย์ของเขาไม่ตอ้ งการปล่อยให้เขาอยู่ตามลาพัง เขาจึงไปกับเอลียาห์ เอ
ลีชามองเห็นรถม้าเพลิงคันหนึง่ เทียมม้าเพลิงปรากฏขึน้ แยกคนทัง้ สองออกจากกัน เอลียาห์ถกู ยกขึน้ บนฟ้าในพายุหมุน
เมื่อเอลีชาเดินทางข้ามแม่นา้ จอร์แดนตามลาพัง เขาได้พบประกาศกจานวนห้าสิบคน พวกเขาถามว่าเอลียาห์อยู่ไหน?
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ขอให้เราไปตามหาเขา” แต่เอลีชาตอบเขาว่า พวกท่านจะหาเขาไม่พบ เป็ นเวลาสามวันเต็มที่พวกเขาพยายามค้นหาเอลียาห์
แต่พวกเขาก็ไม่ได้พบเอลียาห์ พวกเขากลับมาแล้วพูดว่า “พระเจ้าได้นาประกาศกกลับไปหาพระองค์แล้วโดยราชรถ
เพลิง” นับแต่นนั้ มา ประชาชนชาวอิสราเอลก็เชื่อว่าในวันสิน้ โลก พระเจ้าจะส่งเอลียาห์ผนู้ าสารของพระองค์กลับมายังโลก
อีก (2 พกษ 2)
33. การทวีขนมปั ง

มีชายคนหนึ่งมาหาประกาศกเอลีชา ได้นาเอาขนมปั ง 20 ก้อนทาจากข้าวบาร์เลย์ท่ีเพิ่งเก็บเกี่ยวในปี นนั้ และรวงข้าวที่เพิ่ง
เกี่ยวได้อีก 1 กระสอบมาให้ท่านเอลีชาพูดกับคนใช้ของตนว่า “จงนาไปให้ทกุ คนกินเถิด” แต่ผรู้ บั ใช้ของเขาแย้งว่า “ข้าพเจ้า
จะนาอาหารแค่นีไ้ ปเลีย้ งคนหนึ่งร้อยคนได้อย่างไร?” แต่เอลีชายังคงยา้ คาพูดของเขาต่อไปอีกว่า “จงแจกให้ทกุ คนกินเถิด
เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี ้ ท่านทัง้ หลายจะได้กินแล้วยังจะมีเหลืออีก” ผูร้ บั ใช้จงึ จัดอาหารให้ทกุ คน ทุกคนกินและยังมี
เหลืออยู่อีกตามที่พระยาห็เวห์ตรัสไว้ (2 พกษ 4 : 42)
34. เครื่องหมายของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์

ขณะที่อาหัสเป็ นกษัตริย ์ ครองกรุ งเยรู ซาเล็ม มีกษัตริยส์ ององค์ได้ประกาศสงครามกับอาหัส พวกเขาได้สง่ ทหารมาล้อม
กรุ งเยรู ซาเล็ม หัวใจของกษัตริยอ์ าหัสและหัวใจของประชาชนสั่นไปด้วยความกลัวคล้ายกับต้นไม้ในป่ าที่ลาต้นสั่นไปมา
หรือ เมื่อโดนพายุแรงมากระทบกับมัน
กษัตริยอ์ าหัสได้ไปตรวจดูคนู า้ และประกาศกอิสยาห์ก็ไปด้วย เขาได้นาข่าวชองพระเจ้ามาบอกแก่กษัตริยอ์ าหัสว่า “จง
สงบใจไว้และอย่ากลัว กษัตริยท์ งั้ สองกาลังออกอุบายร้ายกับท่าน จงมีความจงรักภักดีตอ่ พระเจ้า แล้วพระองค์จะภักดีตอ่
ท่านด้วย อิสยาห์ทลู ว่า พระเจ้าจะให้หมายสาคัญอย่างหนึ่งแก่ท่าน หมายอะไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงขอเพื่อท่านจะได้
มั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยท่าน แต่กษัตริยอ์ าหัสทรงปฏิเสธที่จะได้รบั สิ่งที่เสนอให้มา และตรัสว่า “ไม่ เราจะไม่ทลู ขอหมายใดๆ
จากพระเจ้า แต่อิสยาห์ก็ยงั ยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็จะให้เครื่องหมายแก่ท่าน ดูเถิด หญิงสาวนางหนึ่งจะตัง้ ครรภ์
นางจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงให้ช่ือเขาว่าอิมมานูแอล ซึง่ หมายความว่า พระเจ้าสถิตกับเรา (อสย 7)
35. ประกาศกอาโมสถูกกล่าวหา

พระเจ้าตรัสว่า เป็ นเวลาสามครัง้ สี่ครัง้ ที่ยดู าห์ได้กระทาผิด เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ของเรา เขาได้ปฏิเสธวาจาชอง
เรา และเขาไม่เชื่อฟั งพระบัญญัติของเรา เขายอมให้พระเท็จเทียมเป็ นผูน้ าทางของเขา เหมือนกับบรรพบุรุษของเขาใน
อดีต ดังนัน้ เราจะส่งไฟลงมาที่ยดู าห์และจะเผาพระราชวังของกรุ งเยรู ซาเล็มเสีย
พระเจ้าตรัสว่า “เป็ นเวลาสามครัง้ สี่ครัง้ ที่ชาวอิสราเอลได้ทาผิด เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ พวกเขาได้ผชู้ อบธรรมคน
บริสทุ ธิ์เพื่อจะได้เงินมา พวกเขาทัง้ หลายได้เหยียบย่าศีรษะของคนยากจนลงไปในฝุ่ นของแผ่นดิน และฉ้อโกงคนอ่อนแอ
จากสิทธิอนั ชอบธรรมของเขา
และเราจะกดท่านลงในที่ท่ีทา่ นอยู่เหมือนเกวียนที่บรรทุกฟ่ อนข้าวอัดแน่นจมลงในดิน แม้ผวู้ ่งิ เร็วที่สดุ ก็จะหนีไม่พน้ คน
แข็งแรงที่สดุ จะใช้กาลังของตนก็มิได้คนที่กล้าที่สดุ ก็จะหมดความกล้า (อมส 2)
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36. เยเรมียเ์ ตือนให้ระวังการลงโทษของพระเจ้า

ประชาชนที่รกั ษาพันธสัญญากับพระเจ้ามีไม่มากนัก กองทัพของพวกเขาไม่อาจจะเทียบได้กบั กองทัพของประเทศ
มหาอานาจ เขาไม่สามารถป้องกันจากชาวอัสซีเรีย เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกยึดแผ่นดิน และไล่ตอ้ นคนเป็ นจานวนมาก
ออกจากประเทศของตนเองไปยังดินแดนต่างชาติ นับว่าเป็ นเคราะห์รา้ ยของผูท้ ่ีมีความเชื่อซึง่ จาต้องยอมรับการลงโทษจาก
พระเจ้า ทัง้ ๆ ที่ได้รบั การเตือนล่วงหน้าจากประกาศกของพระเจ้าแล้ว
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เยเรมียไ์ ด้เตือนประชาชนว่า “จนถึงเวลานีเ้ ป็ นเวลายี่สิบสามปี แล้วที่พระยาห์เวห์ตรัสพระวาจาแก่ขา้ พเจ้า
และข้าพเจ้าได้เอาใจใส่พดู กับท่านทัง้ หลายโดยไม่หยุดยัง้ แต่ท่านทัง้ หลายไม่ยอมฟั ง ท่านแต่ละคนจงละทิง้ ความประพฤติ
ชั่วและการกระทาผิดของคนแล้วท่านจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ประทานแก่ท่านและแก่บรรพบุรุษตัง้ แต่นาน
มาแล้วและตลอดไป แต่ท่านทัง้ หลายไม่ยอมฟั งเรา ดังนัน้ พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี ้ “เพราะท่านทัง้ หลายไม่ยอมฟั ง
ถ้อยคาของเรา บัดนี ้ เราจะเรียกกษัตริยเ์ นบูคดั เนสซาร์แห่งบาบิโลนผูร้ บั ใช้ของเราไปรวบรวมชนทุกเผ่าทางเหนือ จะนาเขา
ทัง้ หลายมาโจมตีแผ่นดินนี ้ แผ่นดินนีท้ งั้ หมดจะกลายเป็ นซากปรักหักพังและเป็ นที่รา้ ง ชนชาติเหล่านีจ้ ะรับใช้กษัตริยแ์ ห่ง
บาบิโลนเป็ นเวลาเจ็ดสิบปี ”
และทุกอย่างก็เป็ นไปตามนัน้ เนบูคดั เนสซาร์ได้ยกทัพมาล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มและต่อมาไม่นานประชาชนในเมืองก็ขาด
แคลนขนมปั ง ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนอย่างรุ นแรงแล้วพวกบาบิโลนก็เจาะกาแพงเป็ นช่องเข้าไปในเมือง เผาพระ
วิหาร พระราชวังของกษัตริยแ์ ละบ้านใหญ่ๆ ของประชาชน กาแพงของกรุ งเยรู ซาเล็มถูกพังทลายลง ภาชนะที่ใช้เป็ นเครื่อง
สักการะในพระวิหารก็ถกู ยึดเอาไปโดยชาวบาบิโลน ประชาชนที่สาคัญและช่างแกะสลักก็ถกู ไล่ตอ้ นออกจากเมืองไปกรุ งบา
บิโลน นอกจากคนยากจน คนบ้านนอก และคนปลูกองุ่นเท่านัน้ ที่ยงั ได้รบั อนุญาตให้อยูต่ อ่ ไปในผืนแผ่นดินที่เป็ นบ้านเกิด
ของเขา (ยรม 25 : 52)
37. พระเจ้าต้องการให้อภัยแก่ประชากรของพระองค์

พระเจ้าทรงตรัสกับประชากรของพระองค์โดยผ่านประกาศกเอเสเคียลว่า เพราะว่าพวกเจ้าไม่มีความเชื่อในเรา เพราะว่า
พวกเจ้าไม่ฟังคาของเรา แต่ยงั กระทาผิดต่อพระบัญญัติของเรา เจ้าจึงต้องสูญเสียประเทศของเจ้า และบัดนีเ้ จ้าต้องมีชีวิต
อย่างคนพลัดบ้านพลัดเมือง บัดนีช้ าวบาบิโลนกล่าวว่า คนเหล่านีเ้ ป็ นประชากรของพระยาห์เวห์ ถึงกระนัน้ เขาก็ยงั ถูกขับไล่
ออกไปจากแผ่นดินของพระองค์ เขากาลังเยาะเย้ยท่านและเยาะเย้ยเรา แต่พวกเขาจะได้เรียนรู ว้ า่ เราเป็ นพระเจ้าของท่าน
เราจะนาท่านออกมาจากนานาชาติ เราจะรวบรวมท่านมาจากทุกแผ่นดิน และนาท่านเข้ามาในแผ่นดินของท่าน เราจะทา
ให้ท่านเป็ นคนใหม่ ผูท้ ่ีจะรับใช้เราด้วยความซื่อสัตย์ เราจะนาใจหินออกไปจากร่างของท่านและให้ใจเนือ้ แก่ท่าน เราจะใส่
จิตใจของเราภายในท่าน จะทาให้ท่านดาเนินชีวิตตามข้อกาหนดของเรา ท่านจะรักษาและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
เรา ท่านจะอาศัยอยู่ในแผ่นดิน ที่เราให้แก่บรรพบุรุษของท่าน ท่านจะเป็ นประชากรของเราและเราจะเป็ นพระเจ้าของท่าน
(อสค 36 : 20-28)

38. การกลับจากบาบิโลน
ประชาชนที่พลัดถิ่นจากยูดาห์และเยรู ซาเล็มได้ตกค้างอยู่ในบาบิโลนเป็ นเวลา 40 ปี ต่อมากษัตริยไ์ ซรัสแห่งเปอร์เชียมีชยั
ยึดกรุ งบาบิโลนได้ พระองค์ได้ทรงประกาศทั่วราชอาณาจักรของพระองค์วา่ “พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ ได้ประทาน
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อาณาจักรทัง้ สิน้ บนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ท่ีกรุ งเยรู ซาเล็มในแคว้นยูดาห์
ผูใ้ ดในหมูท่ ่านทัง้ หลายเป็ นประชากรของพระองค์ ให้เขากลับขึน้ ไปยังกรุ งเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารของ
พระยาห์เวห์

แล้วพวกเขาก็ออกเดินทาง คือ ทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึน้ ไปสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ขึน้ ใหม่ท่ีกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อนบ้านทุกคนช่วยเหลือเขาให้เงิน ทองคา ข้าวของ สัตว์เลีย้ งและของมีคา่ กษัตริยไ์ ซรัสทรงบัญชาให้นา
เครื่องใช้ของพระวิหารแห่งพระยาห์เวห์ออกมา
เครื่องใช้เหล่านีก้ ษัตริยเ์ นบูคดั เนสซาร์ทรงยึดจากกรุ งเยรู ซาเล็ม นามา
เก็บไวในพระวิหารของเทพท่านของพระองค์มามอบให้ไปเก็บไว้ท่ีพระวิหารใหม่ (อสร 1)
39. เพลงการกลับสู่บ้านเดิม

เมื่อพระยาห์เวห์ทรงนาบรรดาเชลยกลับมาสูศ่ ิโยน เราเป็ นเสมือนผูอ้ ยู่ในความฝั น
ขณะนัน้ ปากของเรากาลังหัวเราะ สิน้ ของเรามีแต่เสียงโห่รอ้ งยินดี
ขณะนัน้ นานาชาติพดู ว่า “พระยาห์เวห์ทรงกระทาการยิ่งใหญ่เพื่อเขาทัง้ หลาย”
ถูกต้องแล้ว พระยาห์เวห์ทรงกระทากิจการยิ่งใหญ่เพื่อเรา และเรามีความยินดี
ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเปลี่ยนสภาพของข้าพเจ้าทัง้ หลายให้กลับดีเช่นเดิม เหมือนธารนา้ บริเวณเนเกบ
ผูท้ ่ีหว่านด้วยนา้ ตา ย่อมโห่รอ้ งยินดีเมื่อเก็บเกี่ยว เขาเดินพลาง ร้องไห้พลาง หอบเมล็ดพืชไปหว่าน
ยามกลับมา เขาโห่รอ้ งด้วยความยินดี นาฟ่ อนข้ากลับมาด้วย (สดด 126)
40. ประชาชนชาวยิว

ครอบครัวจานวนมากได้กลับมาจากการถูกเนรเทศที่บาบิโลนมีบา้ นอยู่ในแผ่นดินของเผ่ายูดาห์ในเยรู ซาเล็ม และรอบๆ
เยรู ซาเล็ม พวกเขาได้กลายเป็ นกลุม่ ชนหลักของชาวยิว พวกเขาเหล่านัน้ ต้องการจะมีชีวิตอยู่อย่างที่บิดาของเขาได้เคยอยู่
มาก่อน แต่ไม่มีอะไรเป็ นอย่างเก่าเหลืออีกแล้ว ชาวบาบิโลนได้นาชาวต่างประเทศมาตัง้ หลักแหล่งในเยรูซาเล็มและบริเวณ
รอบๆ เขาเหล่านัน้ ได้อยู่กนั ตามขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมเดิมของเขาและมีการปรนนิบตั ิรบั ใช้พระเจ้าของเขาเอง
กาแพงซึง่ ใช้ป้องกันกรุ งเยรู ซาเล็มก็ได้พงั ทลายลงมา พระวิหารซึง่ ซาโลมอนได้สร้างไว้ก็กลายเป็ นกองเศษหินขนาด
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ใหญ่ พวกยิวได้สร้างบ้านของพวกเขาขึน้ มาใหม่ รวมทัง้ กาแพงรอบๆ กรุ งเยรู ซาเล็มด้วย ในปี ท่ีสองหลังจากที่เขากลับมาสู่
บ้านเกิดเมืองนอน เขาก็ได้วางศิลาฤกษ์พระวิหารหลังที่สอง
ชาวยิวได้กลับมามีชีวิตใหม่ในแผ่นดินของพวกเขาอีกครัง้ หนึ่ง แต่แผ่นดินที่เขาอยู่ปัจจุบนั นีไ้ ด้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรที่ย่ิงใหญ่ของกษัตริยต์ า่ งประเทศ กษัตริยไ์ ด้สง่ ทหาร คนเก็บภาษี และท่านผูค้ รองนครของเขามายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ชาวต่างประเทศเหล่านัน้ ได้ใช้เวลาที่จะพยายามเปลี่ยนชาวยิวไปจากความเชื่อของอับราฮัม กษัตริยช์ าว
ต่างประเทศพยายามที่จะบังคับให้ผทู้ ่ีอยู่ในอาณาจักรของเขามีชีวิตและมีความเชื่อตามแนวทางของเขาและรับใช้พระ
เจ้าของเขา
ในระหว่างศตวรรษเหล่านีพ้ วกปุโรหิตในเยรู ซาเล็มได้พยายามรวมตัวกันเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอันเป็ นที่สกั การะในศาสนา
และธรรมประเพณีของพวกเขาตลอดระยะเวลาเหล่านีป้ ระชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาก็ได้ยดึ ติดกับกฎหมายและคาแนะนา
ทัง้ หมด พวกเขาได้มีความเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าและพันธสัญญาของพระองค์ พวกเขารอคอยกษัตริย ์ พระผูไ้ ถ่ ผูซ้ ง่ึ
พระเจ้าได้สญ
ั ญาจะให้แก่ประชากรของพระองค์ หลายคนถูกประหารและทรมาน ถึงแม้วา่ พวกเขาจะต้องเผชิญกับความ
ตาย แต่เขาก็ยงั ประกาศความเชื่อของเขาต่อพระเจ้าที่มีชีวิตผูท้ ่ีช่วยเหลือประชาชนให้พน้ จากความตายด้วยการยอมตาย
(อสร, นทม, มคบ)
41. โยบร้องขอคาตอบจากพระเจ้า

โยบเป็ นผูท้ ่ีศรัทธา เขามีความเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าและหลีกเลี่ยงการทาบาป โยบเป็ นคนมั่งมี เขามีบตุ รชายเจ็ดคน
บุตรสาวสามคน และมีแกะจานวนมากนอกจากนัน้ เขาก็ยงั มีอฐู วัว และลาตัวเมีย สาหรับโยบไม่เป็ นการยากที่เขาจะมี
ความเชื่อในพระเจ้า ผูท้ รงประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เขา
แต่พระเจ้าต้องการจะทดลองใจโยบ ได้มีกลุม่ โจรเข้ามาที่ฝงู สัตว์ของเขา โจรเหล่านัน้ ได้ฆา่ คนเลีย้ งแกะและก็ขโมยสัตว์ไป
แต่ถงึ กระนัน้ โยบก็ไม่รูส้ กึ เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเขามีความไว้ใจในพระเจ้า ต่อมาเหตุการณ์รา้ ยก็เกิดกับโยบเป็ นครัง้ ที่
สองขณะที่บตุ รชายและบุตรสาวของเขานั่งที่โต๊ะอาหาร พายุหมุนก็พดั มาอย่างรุ นแรงและทาลายบ้านของเขา บุตรชาย
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และบุตรสาวของโยบก็ตายโดยก้อนหินที่สร้างบ้านได้ตกลงมาทับเขาเหล่านัน้ เมื่อโยบได้ยินเรื่องเศร้าโศกดังกล่าว เขาก็ลกุ
ขึน้ ฉีกเสือ้ คลุม โกนศีรษะแสดงความทุกข์ กราบลงหน้าจรดพืน้ กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าตัวเปล่าออกมาจากครรภ์มารดา ข้าพเจ้าก็จะตัวเปล่ากลับไป พระยาห์เวห์ประทานให้ พระยาห์เวห์ทรงเอาคืน ขอ

ถวายพระพรแด่พระนามของพระยาห์เวห์”
แต่ก็ยงั มีส่งิ เลวร้ายเกิดขึน้ กับโยบตามมาอีก เขาได้เป็ นฝี รา้ ยตัง้ แต่ฝ่าเท้าจรดศรีษะ เขาใช้เศษภาชนะดินเผาขูดตาม
ตัวและนั่งอยู่บนกองขีเ้ ถ้า ภรรยาของโยบเข้ามาหาและพูดว่า “ท่านยังยึดมั่นในความดีพร้อมอยู่อีกหรือ จงสาปแช่งพระเจ้า
และตายเสียเถอะ” แต่เขาตอบนางว่า “เธอพูดอย่างหญิงโง่จะพึงพูด ถ้าเรารับของดีๆ จากพระเจ้า ทาไมเราจึงไม่รบั ของไม่
ดีดว้ ยเล่า”
โยบมีเพื่อนอยู่สามคน เมื่อเขาทัง้ สามได้ยินเรื่องโชคร้ายของโยบ เขาก็ตกลงกันจะไปเยี่ยมโยบเพื่อที่จะให้กาลังใจเขา
และทาให้เขามีความสบายใจขึน้ บ้างแต่เมื่อพวกเขาได้มาพบกับโชคร้ายที่โยบได้รบั เขาทัง้ สามก็รอ้ งไห้สงสารโยบที่ตอ้ ง
เผชิญเคราะห์กรรมเช่นนัน้ เขาทัง้ สามนั่งอยู่ขา้ งๆ โยบเป็ นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่มีใครพูดกับโยบแม้เพียงคาเดียวเพราะ
เห็นว่าโยบต้องทุกข์ทรมานมาก แล้ววันหนึ่งโยบก็เป็ นผูเ้ ริ่มต้นพูดกับพระเจ้าและโต้เถียงกับพระองค์ เขาได้บน่ กับ
พระองค์ในความทุกข์ลาบากที่เขาได้รบั เขาต่อว่าพระองค์ท่ีสง่ เขามาในโลกนี ้ เขาเป็ นคนบริสทุ ธิ์คนหนึ่ง แต่เคราะห์กรรมที่
เกิดกับเขามากมายนัก
เพื่อนทัง้ สามของโยบมีความกลัวมากที่ได้ยินโยบกล่าวดังนัน้ เขาต้องการจะปกป้องพระเจ้า และเขาก็พดู กับโยบว่า “ท่าน
กล่าวปรักปราพระเจ้าได้อย่างไร ทุกคนทราบดีวา่ พระองค์ทรงไว้ซง่ึ ความยุติธรรม พระองค์ประทานรางวัลให้กบั คนดีและ
ลงโทษคนบาป พระองค์จะไม่ทาให้ท่านได้รบั ความทุกข์ทรมานอย่างนีถ้ า้ ท่านไม่สมควรจะได้รบั การลงโทษอย่างนัน้ แต่
โยบมีความเชื่อในเหตุผลของเขา เขาเรียกร้องให้พระเจ้าอธิบายให้เขาฟั งว่า ทาไมคนที่ศรัทธาอย่างเขาจึงต้องมาสมควร
ได้รบั ความทุกข์ยากลาบากอย่างนี ้
เพื่อนของเขาพยายามอธิบายให้เขาฟั งเป็ นเวลานานเพื่อให้เขาเปลี่ยนใจยอมรับว่าเขาเป็ นคนผิด เพราะว่าพระเจ้ามิใช่ผู้
ทรงความอยุติธรรม แต่โยบก็ไม่ยอกเลิก เขาต้องการจะเข้าใจให้ได้วา่ ทาไมพระเจ้าจึงตอบแทนความเชื่อของเขาด้วยสิ่งชั่ว
ร้าย แล้วพระเจ้าก็ตรัสกับโยบออกมาจากลมพายุ พระองค์ถามเขาว่า “ผูน้ ีเ้ ป็ นใครที่ใช้ถอ้ ยคาไร้ความรู ้ ทาแผนการของเรา
ผิดไป จงคาดสะเอวอย่างชายฉกรรจ์เถิด เราจะถามท่าน ท่านจะต้องตอบเรา” “ท่านอยูท่ ่ไี หนเมื่อเราวางรากฐานของ
แผ่นดิน จงบอกมาซิถา้ ท่านมีความรู ม้ ากจริง ท่านสามารถแยกแผ่นดินออกจากนา้ ได้ไหม? ท่านให้มีเวลากลางวันและ
กลางคืนหรือ กาหนดเวลาได้ไหม? ท่านทาให้ดวงดาวเกิดขึน้ บนท้องฟ้าได้ไหม? ท่านเป็ นคนจัดหาอาหารให้สาหรับสัตว์บน
โลกนีห้ รือ?” โยบได้ฟังคาถามของพระเจ้าแต่เขาไม่มีคาตอบให้พระเจ้า และแล้วเขาก็ได้เข้าใจว่าพระเจ้าเป็ นผูย้ ่ิงใหญ่
เหนือกว่าการเข้าใจได้ ดังนัน้ นับว่าเป็ นสิ่งที่ย่ิงใหญ่ท่ีเขามีความวางใจในพระองค์ แม้วา่ แผนการของพระองค์จะไม่
สามารถเข้าใจได้ก็ตาม
โยบทูลตอบพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าพระองค์ทรงกระทาได้ทุกสิ่ง ไม่มีผใู้ ดขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้
พระองค์สามารถทาได้สาเร็จ นอกเหนือไปจากวามโง่เขลา ข้าพระองค์ขอยอมรับว่าพระองค์มีเหตุผลของพระองค์ แผนการ
ของพระองค์เป็ นสิ่งประเสริฐ ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ นับตัง้ แต่บดั นีข้ า้ พระองค์ไม่เพียงแต่จะทราบจากสิ่งที่
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พระองค์ตรัสแก่ขา้ พระองค์เท่านัน้ แต่ขา้ พระองค์ได้เห็นด้วยตาของข้าพระองค์เองด้วย และดังนัน้ ข้าพระองค์จะเอาทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ขา้ พระองค์ได้ทลู กับพระองค์กลับไป และข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ตลอดไป” (โยบ)
42. โยนาห์มารู ้จักพระเจ้า

พระเจ้าได้ตรัสกับโยนาห์วา่ “จงลุกขึน้ ไปยังกรุ งนินะเวห์นครใหญ่ เมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย และประกาศแก่เมือง
นัน้ ว่า การลงโทษของพระเจ้าได้ตกมาถึงเขาแล้ว แต่โยนาห์ไม่ตอ้ งการจะไปที่นินะเวห์ เขาวิ่งหนีขนึ ้ ไปบนเรือและมุง่ หน้า
ไปสูเ่ มืองทารชิชอันห่างไกล เขาต้องการหลบไปให้พน้ จากพระพักตร์พระยาห์เวห์
แต่พระเจ้าได้บนั ดาลให้เกิดพายุใหญ่ในทะเลจนน่ากลัวว่าเรือจะอับปาง บรรดาลูกเรือมีความกลัว ต่างร้องหาเทพเจ้าของ
ตนและโยนข้าวของในเรือลงทะเล แต่โยนาห์หลับสนิทอยู่ใต้ทอ้ งเรือ กัปตันมาปลุกโยนาห์ให้ต่นื และถามเขาว่า “อะไรกัน
ท่านยังนอนหลับได้หรือ จงลุกขึน้ เรียกพระเจ้าของท่าน บางทีพระองค์จะทรงคิดถึงพวกเราบ้าง เราจะได้ไม่ตอ้ งพินาศ” แล้ว
ทุกคนพูดกันว่า “มาเถอะ เรามาจับสลากกัน เพื่อจะรู ว้ า่ ใครเป็ นเหตุทาให้ภยั นีเ้ กิดแก่เรา” เขาจึงจับสลาก สลากก็ตกแก่โย
นาห์ โยนาห์จงึ ตอบว่า “จงจับข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเล ทะเลก็จะสงบลงสาหรับท่าน เพราะข้าพเจ้ารู ว้ า่ เป็ นความผิดของ
ข้าพเจ้าที่พายุใหญ่เกิดขึน้ แก่ทา่ นเช่นนี”้ พวกลูกเรือพยายามแจวเรืออย่างสุดกาลังเพื่อนาเรือกลับเข้าฝั่ ง แต่ไม่สาเร็จ
เพราะทะเลยิ่งปั่ นป่ วนมากขึน้ ต้านเขา เขาทัง้ หลายจึงร้องหาพระยาห์เวห์พดู ว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ได้ทรงโปรดเถิด ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายวอนขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายต้องพินาศเพราะชีวิตของชายผูน้ ีเ้ ลย อย่าให้ขา้ พเจ้าต้อง
รับผิดชอบความตายของผูบ้ ริสทุ ธิ์ เพราะพระองค์ขา้ แต่พระยาห์เวห์ได้ทรงทาตามที่พอพระทัย” เขาทัง้ หลายจึงจับโยนาห์
โยนลงไปในทะเล ความปั่ นป่ วนของทะเลก็สงบลง

พระยาห์เวห์ทรงจัดให้ปลาใหญ่ตวั หนึ่งกลืนโยนาห์เข้าไป โยนาห์อยู่ในท้องปลาเป็ นเวลาสามวันสามคืน จากท้องปลาโย
นาห์อธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์ แล้วพระยาห์เวห์ตรัสสั่งปลาให้สารอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง พระยาห์เวห์ตรัส
กับโยนาห์อีกครัง้ หนึ่งว่า “จงลุกขึน้ ไปยังกรุ งนินะเวห์นครใหญ่ และประกาศเรื่องที่เราจะบอกท่านแก่เขา” โยนาห์ก็ลกุ ขึน้ ไป
ยังกรุ งนินะเวห์ตามพระวาจาของพระยาห์เวห์ และที่น่ นั เขาได้ประกาศว่า “อีกสี่สิบวันกรุ งนินะเวห์จะถูกทาลาย” ชาวกรุ งนิ
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นะเวห์เชื่อฟั งพระเจ้าและประกาศให้อดอาหาร สวมเสือ้ ผ้ากระสอบทุกคนตัง้ แต่คนใหญ่ท่สี ดุ จนถึงคนเล็กที่สดุ พระเจ้า
ทอดพระเนตรเห็นความพยายามของเขาที่จะกลับใจไม่ประพฤติช่ วั อีกต่อไป พระองค์ทรงเมตตาไม่ลงโทษตามที่ตรัสไว้วา่ จะ
ทรงลงโทษเขา โยนาห์ไม่พอใจอย่างมากและมีความโกรธเคือง เขาอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์วา่ “ข้าแต่พระยาห์เวห์
ข้าพเจ้ารู ว้ า่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูเ้ มตตาและกรุ ณา ไม่โกรธง่าย เปี่ ยมด้วยความรักมั่นคง และกลับพระทัยไม่ลงโทษ
บัดนีข้ า้ แต่พระยาห์เวห์ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเถิด เพราะข้าพเจ้าตายเสียยังดีกว่ามีชีวิตอยู่”
โยนาห์จงึ ออกจากเมืองไปนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง เขาสร้างเพิงแล้วไปนั่งในที่รม่ ที่น่ นั คอยดูวา่ อะไรจะเกิดขึน้ กับ
เมืองนัน้ พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงจัดให้ตน้ ละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึน้ มาเหนือโยนาห์เพื่อให้รม่ บังศีรษะชองเขา โยนาห์จงึ ยินดีย่ิง
นักเพราะต้นละหุ่งต้นนี ้ แต่วนั ต่อมาเมื่อตะวันขึน้ พระเจ้าทรงจัดให้หนอนคัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งต้นนัน้ จนเหี่ยวไป เมื่อ
ตะวันขึน้ แล้ว พระเจ้าทรงจัดให้ลมตะวันออกที่รอ้ นจัดพัดมา แสดงแดดก็แผดเผาศีรษะของโยนาห์จนเป็ นลม เขาจึงทูลขอให้
ตาย พูดว่า “ข้าพเจ้าตายเสียก็ยงั ดีกว่ามีชีวิตอยู่” พระยาห์เวห์จงึ ตรัสว่า “ดีแล้วหรือที่ท่านโกรธเพราะต้นละหุ่งต้นนัน้ ” โย
นาห์ทลู ตอบว่า “ดีแล้ว พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าโกรธมากจนอยากตาย” แต่พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ท่านสงสารต้นละหุ่งต้นนัน้ ที่ทา่ น
ไม่ได้ลงแรงปลูกหรือทาให้มนั งอกขึน้ มันโตขึน้ ในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียว แล้วจะไม่สงสารกรุ งนินะเวห์นครยิ่งใหญ่
นัน้ ซึง่ มีประชาชนมากกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนที่แยกไม่ออกว่าข้างไหนมือขวา ข้างไหนมือซ้าย และมีสตั ว์เลีย้ งจานวนมาก
ด้วยละหรือ” (ยนา)
43. ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า

ประกาศกดาเนียลได้อธิบายถึงความฝั นและนิมิตที่พระเป็ นท่านได้ประทานแก่เขาว่า “ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถกู
นามาตัง้ ไว้ มีผอู้ าวุโสท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์ สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะ ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ บัลลังก์ของเขา
เหมือนเปลวเพลิงและมีลอ้ เหมือนไฟลุกโพลง เบือ้ งหน้าเขามีธารไฟไหลออกมา ผูร้ บั ใช้จานวนมากนับโกฏิอสงไขยคอยเฝ้า
รับใช้เขา”
และได้เห็นในนิมิตว่าบนเมฆสวรรค์ เห็นท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมูก่ อ้ นเมฆในท้องฟ้า เขามาพบผู้
อาวุโส และมีผแู้ นะนาเขาแก่ผอู้ าวุโส เขาได้รบั มอบอานาจปกครอง สิริรุง่ โรจน์ และอาณาจักรประชาชนทุกชาติทกุ ภาษารับ
ใช้เขา อานาจปกครองของเขาเป็ นอานาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวนั สิน้ สุดและอาณาจักรของเขาจะไม่มีวนั ถูกทาลายเลย”
(ดนล 7 : 9 - 14)
44. บทเพลงแรกของผู้รับใช้พระยาห์เวห์

ประกาศกร้องเพลงเกี่ยวกับผูร้ บั ใช้ ผูท้ างานทุกสิ่งทุกอย่างตามนา้ พระทัยของพระเป็ นท่าน จากเขาเหล่านัน้ ผูเ้ ชื่อฟั งพระ
เป็ นท่าน ความยุติธรรมของพระผูเ้ ป็ นท่านและการช่วยให้รอดก็ได้หลั่งลงมาสูแ่ ผ่นดินดังบทเพลงที่วา่
“นี่คือผูร้ บ
ั ใช้ของเรา ซึง่ เราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนาความยุติธรรมไปให้แก่
นานาชาติ เขาจะไม่รอ้ งตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง จะไม่ทาให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน ไม้ออ้ ที่ชา้ แล้วเขาจะไม่หกั
และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่เขาจะไม่ดบั เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง เขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจจนกว่าจะ
ได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน ดินแดนชายทะเลจะรอคอยคาสอนของเขา” (อสย 42 : 1-4)
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45. โลกใหม่ของพระเจ้า

พระเจ้าตรัสว่า “ดูซิ เราจะสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ จะไม่มีผใู้ ดคิดถึงและจดจาเรื่องราวในอดีตอีก แต่จงร่าเริงและ
ยินดีเสมอในสิ่งซึง่ เรากาลังจะสร้างขึน้ เพราะเรากาลังจะสร้างกรุ งเยรู ซาเล็มให้เป็ นความยินดี และสร้างประชากรของเมือง
นัน้ ให้เป็ นความชื่นบาน เราจะยินดีเพราะกรุ งเยรู ซาเล็มและร่าเริงเพราะประชากรของเรา จะไม่มีผใู้ ดได้ยินเสียงร้องไห้และ
เสียงคร่าครวญในเมืองนัน้ อีก ที่น่ นั จะไม่มีทารกที่มีชีวิตเพียงสองสามวันหรือคนชราที่ตายก่อนถึงกาหนด เพราะคนหนึ่ง
ที่สดุ จะตายเมื่อมีอายุหนึ่งร้อยปี ผูท้ ่ีมีอายุไม่ถงึ หนึ่งร้อยปี จะนับได้วา่ เป็ นผูถ้ กู สาปแช่ง เขาจะสร้างบ้านและจะเข้ามา
อาศัย จะไม่ปลูกสวนองุ่นให้คนอื่นกินผล เพราะประชากรของเราจะมีอายุยืนนานเท่ากับอายุของต้นไม้และผูเ้ ลือกสรรของ
เราจะใช้ประโยชน์ผลงานจากมือของตนเป็ นเวลานาน เขาจะไม่ทางานหนักโดยเปล่าประโยชน์หรือคลอดบุตรที่จะต้องตาย
อย่างน่าอนาถ เพราะเขาเป็ นเชือ้ สายของผูท้ ่ีพระยาห์เวห์ทรงอวยพร ลูกหลานของเขาจะได้รบั พระพรพร้อมกัน
ด้วย ก่อนที่เขาจะเรียกขานเรา เราก็จะตอบ ขณะที่เขากาลังพูด เราก็จะฟั งเขาแล้ว สุนขั ป่ าและลูกแกะจะหากินอยู่ดว้ ยกัน
สิงโตจะกินฟางเหมือนโค ฝุ่ นดินจะเป็ นอาหารของงู สัตว์เหล่านีจ้ ะไม่ทาร้ายหรือทาลายทั่วภูเขาศักดิส์ ิทธิ์ของเรา – พระยาห์
เวห์ตรัส
(อสย 65 : 17 – 25)
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พระธรรมใหม่ (พันธสัญญาใหม่) - New Testament
46. พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้มีอานาจสูงสุด

พระเจ้าทรงใช้ทตู สวรรค์กาเบรียลให้เป็ นผูน้ าข่าวมายังเมืองหนึ่ง ในแคว้นกาลิลี ชื่อ เมืองนาซาเร็ธ มาพบหญิงพรหมจารี
คนหนึ่งซึง่ หมัน้ อยู่กบั ชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริยด์ าวิด หญิงพรหมจารีผนู้ นั้ ชื่อมารีย ์ ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าว
กับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผูท้ ่ีพระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กบั ท่าน” เมื่อทรงได้ยินถ้อยคานีพ้ ระนางมารียท์ รง
วุน่ วายพระทัยมาก ทรงถามพระองค์เองว่า คาทักทายนีห้ มายความว่ากระไร แต่ทตู สวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย ์ อย่า
กลัวเลย ท่านเป็ นผูท้ ่ีพระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตัง้ ครรภ์และให้กาเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตัง้ ชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็ นผู้
ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผูส้ งู สุดจะทรงเรียกเขาเป็ นบุตรของพระองค์”
พระนางมารียจ์ งึ ทรงถามทูตสวรรค์วา่ “เหตุการณ์นีจ้ ะเป็ นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตัง้ ใจจะเป็ นพรหมจารี” ทูตสวรรค์
ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของพระผูส้ งู สุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนัน้ บุตรที่เกิด
มาจะเป็ นผูศ้ กั ดิส์ ิทธิ์และรับนามว่าบุตรของพระเจ้า ดูซิ เอลีซาเบธญาติของท่าน ทัง้ ๆ ที่ชราแล้วก็ยงั ตัง้ ครรภ์บตุ รชาย ใครๆ
คิดว่านางเป็ นหมัน แต่นางก็ตงั้ ครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะไม่มีส่งิ ใดที่พระเจ้าจะทรงกระทาไม่ได้” พระนางมารียจ์ งึ ตรัสว่า
“ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป (ลก 1 : 27-38)
47. ชื่อของเขาคือ “อิมมานูเอล” พระเจ้าสถิตกับเรา

โยเซฟคูห่ มัน้ ของพระนางเป็ นผูช้ อบธรรมไม่ตอ้ งการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิ ดเผย จึงคิดจะถอนหมัน้ อย่างเงียบๆ ขณะที่
โยเซฟกาลังคิดถึงเรื่องนีอ้ ยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นท่านก็มาเข้าฝั น กล่าวว่า โยเซฟ โอรสกษั ตริยด์ าวิด อย่ากลัวที่จะ
รับมารียม์ าเป็ นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนัน้ มาจากพระจิตท่าน นางจะให้กาเนิดบุตรชาย
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ท่านจงตัง้ ชื่อบุตรนัน้ ว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป เหตุการณ์นีเ้ กิดขึน้ เพื่อพระดารัสขององค์
พระผูเ้ ป็ นท่านที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็ นความจริงว่า “หญิงพรหมจารีจะตัง้ ครรภ์และจะคลอดบุตรชาย ซึง่ จะได้รบั นามว่า
“อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา (มธ 1)
48. การประสูตข
ิ องพระเยซูทา่ น

ครัง้ นัน้ พระจักรพรรดิออกัสตัส ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสารวจสามะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน การสารวจ
สามะโนประชากรครัง้ แรกนี ้ มีขนึ ้ เมื่อคีรินีอสั เป็ นผูว้ า่ ราชการแคว้นซีเรีย ทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตน โยเซฟออก
เดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริยด์ าวิดชื่อ เบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟสืบเชือ้ สายมา
จากราชวงศ์กษัตริยด์ าวิด ท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย ์ ซึง่ กาลังทรงพระครรภ์ ขณะที่อยู่ท่นี ่ นั ก็ถงึ กาหนดเวลา
ที่พระนางมารียจ์ ะมีพระประสูติกาล พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผา้ พันพระวรกายพระกุมารนัน้ แล้วทรงวางไว้
ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีท่ีในห้องพักแรมเลย ในบริเวณนัน้ มีคนเลีย้ งแกะกลุม่ หนึ่งอยู่กลางแจ้ง กาลังเฝ้าฝูงแกะในยาม
กลางคืน ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ตอ่ หน้าเขา และพระสิริของพระเจ้าก็สอ่ งแสงรอบตัวเขา คนเลีย้ งแกะมี
ความกลัวอย่างยิ่ง แต่ทตู สวรรค์กล่าวแก่เขาว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเรานาข่าวดีมาบอกท่านทัง้ หลาย เป็ นข่าวดีท่ีจะทาให้
ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วันนี ้ ในเมืองของกษัตริยด์ าวิด พระผูไ้ ถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้
เป็ นเจ้า ท่านจะรู จ้ กั พระองค์ได้จากเครื่องหมายนี ้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ง มีผา้ พันกายนอนอยู่ในรางหญ้า" ทันใดนัน้ ทูต
สวรรค์อีกจานวนมากปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรค์องค์นนั้ ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า
“พระสิริรุง่ โรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สงู สุดและบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่มนุษย์ท่ีพระองค์โปรดปราน”
เมื่อบรรดาทูตสวรรค์จากเขากลับสูส่ วรรค์แล้ว คนเลีย้ งแกะเหล่านัน้ จึงพูดกันว่า “เราจงไปเมืองเบธเลเฮมกันเถิด จะได้เห็น
เหตุการณ์นีท้ ่ีพระเจ้าทรงแจ้งให้เรารู ”้ เขาจึงรีบไปและพบพระนางมารีย ์ โยเซฟ และพระกุมารซึง่ บรรทมอยู่ในรางหญ้า เมื่อ
คนเลีย้ งแกะเห็น ก็เล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คนเลีย้ งแกะเล่าให้
ฟั ง ส่วนพระนางมารียท์ รงเก็บเรื่องทัง้ หมดเหล่านีไ้ ว้ในพระทัยและยังทรงคานึงถึงอยู่ คนเลีย้ งแกะกลับไปโดยถวายพระพร
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และสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ยินและได้เห็น ตามที่ทตู สวรรค์บอกไว้ เมื่อครบกาหนดแปดวัน ถึงเวลาที่
พระกุมารจะต้องทรงเข้าสุหนัต เขาถวายพระนามพระองค์วา่ เยซู เป็ นพระนามที่ทตู สวรรค์ให้ไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงปฏิสนธิ์
ในพระครรภ์ของพระมารดา (ลก 2 : 1-21)
49. พระองค์คือกษัตริยข
์ องชาวยิว

ในรัชสมัยกษัตริยเ์ ฮโรด พระเยซูท่านประสูติท่ีเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทาง
มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม สืบถามว่า ”กษัตริยช์ าวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ท่ีใด พวกเราได้เห็นดาวประจาพระองค์ขนึ ้ จึงพร้อมใจกัน
มาเพื่อนมัสการพระองค์” เมื่อกษัตริยเ์ ฮโรดทรงทราบข่าวนี ้ พระองค์ทรงวุน่ วายพระทัย ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มทุกคนต่างก็วนุ่ วาย
ใจไปด้วย พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ ตรัสถามเขาว่า ”พระคริสต์จะประสูตทิ ่ีใด” เขาจึง
ทูลตอบว่า “ในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไว้วา่
“เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ ท่านมิใช่เล็กที่สด
ุ ในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผูน้ าคนหนึ่งจะออกมาจากท่าน ซึง่ จะ
เป็ นผูน้ าอิสราเอลประชากรของเรา”
ดังนัน้ กษัตริยเ์ ฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็ นการส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏแล้วทรง
ใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกาชับว่า ”จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว
จงกลับมาบอกให้เรารู ้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ดว้ ย” เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังพระดารัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขา
เห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครัง้ หนึ่งนาทางให้และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครัง้
หนึ่งบรรดาโหราจารย์มีความยินดีย่ิงนัก เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารียพ์ ระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการ
พระองค์ แล้วเปิ ดหีบสมบัตินาทองคา กายาน และมดยอบออกมาถวายพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝั นมิให้
กลับไปหากษัตริยเ์ ฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น (มธ 2 : 1-12)
50. ทรงถูกตามล่า

เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นท่านมาเข้าฝั นโยเซฟ กล่าวว่า “จงลุกขึน้ พาพระกุมารและ
พระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และจงอยู่ท่ีน่นั จนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะกษัตริยเ์ ฮโรดกาลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะ
ประหารชีวิต” โยเซฟจึงลุกขึน้ พาพระกุมารและพระมารดาออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ในคืนนัน้ และอยู่ท่นี ่ นั จนกระทั่ง
กษัตริยเ์ ฮโรดสิน้ พระชนม์ ทัง้ นีเ้ พื่อให้พระดารัสขององค์พระผูเ้ ป็ นท่านที่ตรัสทางประกาศกเป็ นความจริงว่า เราเรียกบุตรของ
เรามาจากประเทศอียิปต์
เมื่อกษัตริยเ์ ฮโรดทรงเห็นว่าพระองค์ถกู บรรดาโหราจารย์หลอกก็กริว้ ยิ่งนัก จึงทรงสั่งให้ประหารเด็กชายทุกคนที่มีอายุ
ตัง้ แต่สองขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียง ดังนีพ้ ระดารัสที่ตรัสไว้โดยประกาศกเยเรมียi์ ก็เป็ นความจริงว่า
“ มีผไู ้ ด้ยินเสียงในหมูบ
่ า้ นรามาห์ เป็ นเสียงร้องไห้และคร่าครวญอย่างขมขื่น นางราเคลร้องไห้อาลัยถึงบรรดาบุตร นางไม่
ยอมรับคาปลอบโยนใด ๆ เพราะบุตรเหล่านัน้ ไม่อยู่แล้ว”
หลังจากกษัตริยเ์ ฮโรดสิน้ พระชนม์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นท่านมาเข้าฝั นโยเซฟในประเทศอียิปต์ กล่าวว่า “จงลุกขึน้
พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล เพราะผูท้ ่ีตอ้ งการฆ่าพระกุมารตายแล้ว” โยเซฟจึงลุกขึน้ พาพระกุมาร
และพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล แต่เมื่อรู ว้ า่ อารเคลาอัสขึน้ ครองราชย์เป็ นกษัตริยใ์ นแคว้นยูเดีย สืบต่อจากกษัตริย ์
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เฮโรดพระบิดา โยเซฟก็กลัวที่จะไปที่น่ นั และเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝั น เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่
ในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ ทัง้ นี ้ เพื่อให้พระดารัสที่ตรัสทางประกาศกเป็ นความจริงว่า พระองค์จะได้รบั พระนามว่าชาวนาซา
เร็ธ (มธ 2 : 13-23)
51. พระองค์เป็ นของพระเป็ นท่าน

โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูท่านเคยขึน้ ไปยังกรุงเยรู ซาเล็มในเทศกาลปั สกาทุกปี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบ
สองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขนึ ้ ไปกรุ งเยรู ซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนัน้ เมื่อวันฉลองสิน้ สุดลง ทุกคนก็
เดินทางกลับ แต่พระเยซูท่านยังประทับอยู่ท่ีกรุ งเยรู ซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู ้ เพราะ คิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมูผ่ รู้ ว่ ม
เดินทาง เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารียต์ ามหาพระองค์ในหมูญ
่ าติและคนรู จ้ กั เมื่อไม่พบจึง
กลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ท่ีน่ นั

ในวันที่สาม โยเซฟพร้อมกับพระนางมารียพ์ บพระองค์ในพระวิหารประทับนั่งอยู่ในหมูอ่ าจารย์ ทรงฟั งและทรงไต่ถาม
พวกเขา ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ตา่ งประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบคาถาม เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมา
รียเ์ ห็นพระองค์ก็รูส้ กึ แปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์วา่ ”ลูกเอ๋ย ทาไมจึงทากับเราเช่นนี ้ ดูซิ พ่อกับแม่ตอ้ งกังวลใจ
ตามหาลูก” พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทาไม พ่อแม่ไม่รูห้ รือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” โยเซฟ
พร้อมกับพระนางมารียไ์ ม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส พระเยซูท่านเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟั งท่านทัง้
สอง พระมารดาทรงเก็บเรื่องทัง้ หมดเหล่านีไ้ ว้ในพระทัย พระเยซูท่านทรงเจริญขึน้ ทัง้ ในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และ
พระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ (ลก 2 : 41-52)
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52. คาประกาศของยอห์น ผู้ทาพิธีล้าง

ในปี ท่สี ิบห้าแห่งรัชกาลพระจักรพรรดิทิเบรีอสั ปอนทิอสั ปี ลาตเป็ นผูว้ า่ ราชการแคว้นยูเดีย กษัตริยเ์ ฮโรดทรงเป็ นเจ้า
ปกครองแคว้นกาลิลี ฟี ลิปพระอนุชา ทรงเป็ นเจ้าปกครองแคว้นอิทเู รียและตราโคนิติส ลีซาเนียเป็ นเจ้าปกครองแคว้นอาบี
เลน อันนาสและคายาฟาสเป็ นหัวหน้าสมณะ พระวาจาของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรของเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร เขาจึงไป
ทั่วแม่นา้ จอร์แดน เทศน์สอนเรื่องพิธีลา้ งซึง่ แสดงการเป็ นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รบั การอภัยบาป ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือ
บันทึกของประกาศกอิสยาห์วา่
"คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
จงทาทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด
หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่าลง
ทางคดเคีย้ วจะกลายเป็ นทางตรง ทางขรุ ขระจะถูกทาให้ราบเรียบ
แล้วมนุษย์ทกุ คนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า"
ดังนัน้ ยอห์นพูดกับประชาชนที่มารับพิธีลา้ งจากเขาว่า “สัญชาติงรู า้ ย ผูใ้ ดแนะนาท่านให้หนีการลงโทษที่กาลังจะมาถึง จง
ประพฤติตนให้สมกับที่ได้กลับใจแล้วเถิด และอย่ามาอ้างว่า “เรามีอบั ราฮัมเป็ นบิดา” ข้าพเจ้าบอกท่านทัง้ หลายว่า พระเจ้า
ทรงบันดาลให้กอ้ นหินเหล่านีก้ ลายเป็ นลูกของอับราฮัมได้ บัดนี ้ ขวานกาลังจ่ออยู่ท่ีรากของต้นไม้แล้ว ต้นไม้ตน้ ใดที่ไม่ออก
ผลดีจะถูกโค่นและโยนใส่ไฟ”
เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า “เราจะต้องทาอะไร” เขาก็ตอบว่า “ใครมีเสือ้ สองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้กบั คนที่ไม่มี คนที่มี
อาหาร ก็จงทาเช่นเดียวกัน” คนเก็บภาษี มาหายอห์นเพื่อรับพิธีลา้ งด้วย และถามเขาว่า “ท่านอาจารย์ พวกเราจะต้องทาสิ่ง
ใด” ยอห์นตอบว่า “ท่านอย่าเรียกเก็บภาษี เกินพิกดั ” พวก ทหารถามเขาด้วยว่า “แล้วพวกเราเล่า เราจะต้องทาสิ่งใด” เขา
ตอบว่า “อย่าขู่กรรโชก อย่ากล่าวหาเป็ นความเท็จเพื่อเอาเงิน จงพอใจกับค่าจ้างของตน”
ขณะนัน้ ประชาชนกาลังรอคอย ทุกคนต่างคิดในใจว่า ยอห์นเป็ นพระคริสต์หรือ ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า
"ข้าพเจ้าใช้นา้ ทาพิธีลา้ งให้ท่านทัง้ หลาย แต่ผทู้ ่ที รงอานาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัด
รองเท้าของเขา เขาจะทาพิธีลา้ งให้ท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ เขากาลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชาระลานนวดข้าวให้สะอาด
จะรวบรวมข้าวใส่ยงุ้ ส่วนฟางนัน้ จะเผาทิง้ ในไฟที่ไม่รูด้ บั " ยอห์นยังใช้ถอ้ ยคาอื่นอีกมากตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่
ประชาชน ( ลก 3 : 1-18
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53. การเป็ นพยานถึงพระบิดา

เมื่อพระเยซูเจ้าอายุได้ประมาณ 30 ปี พระองค์มาหายอห์นที่แม่นา้ จอร์แดนพระองค์ได้ให้ยอห์นทาพิธีลา้ งแก่พระองค์
เหมือนคนอื่นๆ แล้วพระองค์ก็ทรงภาวนา ทันใดนัน้ ท้องฟ้าก็เปิ ดออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่
เห็นได้ดจุ นกพิราบ แล้วมีเสียงจากสวรรค์วา่ "ท่านเป็ นบุตรที่รกั ของเรา เป็ นที่โปรดปรานของเรา” (ลก 3 : 21-22
54. ข่าวสารของพระเยซูทา่ น

พระเยซูท่านเสด็จไปที่กาลิลี พระองค์ทรงเทศนาประกาศข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า “เวลาที่กาหนดไว้มาถึงแล้ว พระ
อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1 : 14-15)
เมื่อพระเยซูเจ้ามาถึงบ้านของพระองค์ท่ีนาซาเร็ธ พระองค์เสด็จไปที่ศาลาธรรมในวันสับบาโต และที่น่ นั พระองค์ได้อา่ น
ข้อความในหนังสือของประกาศกอีสยาห์วา่ “พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนi ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผถู้ กู จองจา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด
ปลดปล่อยผูถ้ กู กดขี่ให้เป็ นอิสระประกาศปี แห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า” พระเยซูท่านอธิบายให้ผทู้ ่ีอยูท่ ่ีในศาลาธรรม
ฟั งว่า “ในวันนี ้ ข้อความจากพระคัมภีรท์ ่ีท่านได้ยินกับหูอยู่นีเ้ ป็ นความจริงแล้ว” ครัง้ แรกคนเหล่านัน้ ประหลาดใจมากแล้วเขา
ก็เริ่มคิดว่า คนนีเ้ ป็ นบุตรของโยเซฟมิใช่หรือ? พระเยซูท่านทรงตอบเขาว่า “ท่านคงจะกล่าวคาพังเพยนีแ้ ก่เราเป็ นแน่วา่
"หมอเอ๋ย จงรักษาตนเองเถิด สิ่งที่พวกเราได้ยินว่าเกิดขึน้ ที่เมืองคาเปอรนาอุมนัน้ ท่านจงทาที่น่ีในบ้านเมืองของท่านด้วย
เถิด” แล้วพระองค์ยงั ทรงเสริมอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ไม่มีประกาศกคนใดได้รบั การต้อนรับอย่างดีใน
บ้านเมืองของตน”
คนในศาลาธรรมได้ยินดังนัน้ ก็โกรธยิ่งนัก เขาลุกขึน้ แล้วผลักไสพระองค์ออกไปนอกเมือง หมายจะผลักพระองค์ให้ตกลง
ไปที่หน้าผา แต่พระองค์ทรงดาเนินฝ่ ากลุม่ คนเหล่านัน้ แล้วเสด็จจากไป (ลก 4 : 16-30)
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55. ชาวประมงตัดสินใจติดตามพระองค์

พระเยซูเจ้าเสด็จมาที่ชายฝั่ งทะเลกาลิลี ที่น่ นั พระองค์ทรงพบซีโมน หรือที่เรียกว่าเปโตร และอันดรู วน์ อ้ งชาย เขาทัง้ สอง
กาลังตีอวน เพราะเขาว่าเขาทัง้ สองเป็ นชาวประมง พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทาให้ท่านเป็ น
ชาวประมงหามนุษย์” เขาทัง้ สองทิง้ อวนทันทีและติดตามพระเยซูเจ้าไป
ต่อจากนัน้ ไม่นานพระเยซูเจ้าทรงพบยากอบบุตรของเศเบดีกบั ยอห์นน้องชาย เขาทัง้ สองอยู่ในเรือกับบิดาของเขากาลัง
ชุนอวนอยู่ พระเยซูเจ้าได้ทรงเรียกเขา ทันใดนัน้ เขาก็ละเรือและบิดาของเขาและตามพระองค์ไป (มธ 4 : 18-22)
56. คนอัมพาตเดินได้

พระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอร์นาอุมอีกครัง้ ในไม่ชา้ คนทัง้ ปวงก็ทราบว่าพระองค์อยู่ท่ีน่ นั ประชาชนจานวนมากต่างก็มา
ชุมนุมกัน จนบ้านไม่มีท่ีบรรจุแม้แต่นอกประตู พระเยซูเจ้าบอกประชาชนว่าพระเป็ นเจ้าทรงรักเขาทัง้ หลาย
และแล้วมีชายสี่คนหามคนอัมพาตคนหนึ่งมา เขาต้องการจะนาเพื่อนของเขาเข้าไปหาพระเยซูเจ้า แต่ไม่สามารถเข้าถึง
พระองค์ได้เพราะคนมากมาย ดังนัน้ ชายทัง้ สี่จงึ ปี นขึน้ ไปบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน แล้วเจาะหลังคาบ้านทาเป็ นช่องเหนือ
บริเวณที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่ แล้วเขาก็คอ่ ยๆ หย่อนคนอัมพาตลงมา พระเยซูเจ้าเห็นว่าชายเหล่านีม้ ีความเชื่อในพระองค์
พระองค์จงึ พูดกับคนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของท่านได้รบั การอภัยแล้ว”
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มีธรรมาจารย์บางคนได้ยินพระเยซูเจ้ากล่าวดังนัน้ เขาก็คิดในใจว่า “ทาไมคนนีจ้ งึ พูดเช่นนีเ้ ล่า เขากล่าวดูหมิ่นพระเจ้า ใคร
เล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านัน้ " พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาด้วยพระจิตของพระองค์ จึงตรัสว่า "ท่าน
ทัง้ หลายคิดเช่นนีใ้ นใจทาไม อย่างใดง่ายกว่ากัน การบอกคนอัมพาตว่า ‘บาปของท่านได้รบั การอภัยแล้ว' หรือบอกว่า ‘ลุกขึน้
แบกแคร่เดินไปเถิด' แต่เพื่อให้ท่านรู ว้ า่ บุตรแห่งมนุษย์มีอานาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี ”้ พระองค์ตรัสแก่คนอัมพาตว่า “เรา
สั่งท่าน จงลุกขึน้ แบกแคร่ กลับไปบ้านเถิด” เขาก็ลกุ ขึน้ แบกแคร่ออกเดินไปทันทีตอ่ หน้าคนทัง้ ปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและพูดว่า “พวกเรายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนีม้ าก่อนเลย” (มก 1 : 1-12)
57. พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนบาป

คนเก็บภาษี เป็ นคนไม่สดู้ ีนกั เขาเหล่านัน้ มักจะเรียกเก็บภาษี มากกว่าที่กาหนดไว้ เขาเหล่านั้นทางานให้กบั กรุ งโรม
ผูป้ กครองประเทศ ด้วยเหตุนี ้ พวกฟาริสีจงึ ไม่ตอ้ งการจะเกี่ยวข้องกับเขาเหล่านี ้
วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ชายฝั่ งทะเลกาลิลี พระองค์เห็นคนเก็บภาษี คนหนึ่งชื่อเลวี นั่งอยู่ท่ีดา่ นเก็บภาษี ของเขา พระ
เยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เลวีลกุ ขึน้ แล้วก็ตามพระองค์ไป เมื่อพระเยซูเจ้ารับประทานอาหารเย็นในบ้าน
ของเลวี คนเก็บภาษี และคนบาปอื่นๆ อีกหลายคนก็ทานอาหารกับพระองค์และสาวกของพระองค์ ฟาริสีและธรรมาจารย์
เห็นเหตุการณ์ดงั กล่าว จึงถามสาวกของพระองค์วา่ “ทาไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษี และคนบาปเล่า" 17พระ
เยซูเจ้าทรงได้ยินดังนัน้ จึงตรัสตอบว่า "คนสบายดีไม่ตอ้ งการหมอ แต่คนเจ็บไข้ตอ้ งการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่
เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2 : 13-17)
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58. พระเยซูเจ้าเลือกอัครสาวกสิบสองคน

พระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ ไปบนภูเขา ได้ทรงเรียกผูท้ ่ีทรงพอพระทัย เขาก็มาเฝ้า พระองค์ทรงเลือกไว้เพียง 12 คน เขาเหล่านัน้ อยู่
กับพระองค์ตลอดเวลา ดูวา่ พระองค์ทาอะไร และฟั งว่าพระองค์สอนอะไร พระองค์ตอ้ งการส่งคนทัง้ 12 คนออกในฐานะสาวก
ของพระองค์ เพื่อเขาจะได้นาข่าวดีไปให้ประชาชนและรักษาคนเจ็บในพระนามของพระองค์ สาวกทัง้ สิบสองคน คือ ซีโมน
พระองค์ทรงตัง้ ชื่อใหม่ให้เขาว่า “เปโตร” ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ พระองค์ทรงตัง้ ชื่อให้สองพี่
น้องนีว้ า่ "โบอาแนรเกส" ซึง่ แปลว่า "ลูกฟ้าร้อง" อันดรู ว ์ ฟิ ลิป บารโธโลมิว มัทธิว โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซี
โมนจากกลุม่ ชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ผูท้ ่ีจะทรยศต่อพระองค์ (มก 3 : 13-19)
59. พระเยซูเจ้าสอนประชาชน

พระเยซูเจ้าได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี พระองค์ทรงสอนในศาลาธรรมและทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร
สวรรค์ พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่ วยและทุกข์ทรมานให้หายจากโรค กิตติศพั ท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วประเทศ มีคน
จานวนมากจากแดนไกลโพ้นมาหาพระองค์ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนจานวนมากมาชุมนุมกัน พระเยซูเจ้าจึงเสด็จ
ไปบนเนินเขา พระองค์น่ งั ลงและอัครสาวกของพระองค์น่ งั ร่วมกับพระองค์ แล้วพระองค์เริ่มสอนว่า
“ผูม
้ ีใจยากจนย่อมเป็ นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา
ผูเ้ ป็ นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รบั การปลอบโยน
ผูม้ ีใจอ่อนโยนย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รบั แผ่นดินเป็ นมรดก
ผูห้ ิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
ผูม้ ีใจเมตตาย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รบั พระเมตตา
ผูม้ ีใจบริสทุ ธิ์ย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
ผูส้ ร้างสันติย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้ช่ือว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า
ผูถ้ กู เบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็ นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของเขา
“ท่านทัง้ หลายย่อมเป็ นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่รา้ ยต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัลของ
ท่านในสวรรค์นนั้ ยิ่งใหญ่นกั เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนีด้ ว้ ยเช่นเดียวกัน” (มธ 4 : 23-25,51-10)
60. กฎชีวิตของพระเยซูเจ้า
“ท่านได้ยินคากล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผูใ้ ดฆ่าคนจะต้องขึน
้ ศาล

แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่นอ้ ง
จะต้องขึน้ ศาล ผูใ้ ดกล่าวแก่พ่นี อ้ งว่า ‘ไอ้โง่'ผูน้ นั้ จะต้องขึน้ ศาลสูง ผูใ้ ดกล่าวแก่พ่ีนอ้ งว่า ‘ไอ้โง่บดั ซบ' ผูน้ นั้ จะต้องถูกปรับโทษ
ถึงไฟนรก” (มธ 5 : 21-22)
“ดังนัน
้ ขณะที่ท่านนาเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้วา่ พี่นอ้ งของท่านมีขอ้ บาดหมางกับท่านแล้ว"จงวางเครื่อง
บูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกบั พี่นอ้ งเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานัน้ ” (มธ 5 : 23-24)
“ท่านได้ยินคากล่าวที่วา่ อย่าล่วงประเวณี แต่เรากล่าวแก่ท่านทัง้ หลายว่า ผูใ้ ดมองหญิงด้วยความใคร่ ก็ได้ลว่ งประเวณีกบ
ั
นางในใจแล้ว” (มธ 5 : 27-28)
“ท่านทัง้ หลายได้ยินคากล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผูท
้ ่ี
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เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็ นบุตรของพระบิดาท่านสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขนึ ้ เหนือคนดีและ
คนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ 5 : 43-45)
“แต่ท่านจงรักศัตรู จงทาดีตอ
่ เขา จงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืน แล้วบาเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ย่ิง ท่านจะเป็ นบุตร
ของพระผูส้ งู สุด เพราะพระองค์ทรงพระกรุ ณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย จงเป็ นผูเ้ มตตากรุ ณาดังที่พระบิดาของท่าน
ทรงพระเมตตากรุ ณาเถิด” (ลก 6 : 35-36)
“อย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขาแล้ว
พระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน จงให้ แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รบั เต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นจนล้น เพราะว่า
ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนัน้ ตวงตอบแทนให้ท่านด้วย” (ลก 6 : 37-38)
61. การภาวนาของอัครสาวก

พระเยซูเจ้าตรัสกับสาวกของพระองค์วา่ ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี ้
”ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย พระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็ นที่สก
ั การะ พระอาณาจักรจงมาถึงพระ
ประสงค์จงสาเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจาวันแก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลายในวันนี ้ โปรดประทาน
อภัยแก่ขา้ พเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผอู้ ่นื โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญแต่โปรดช่วยให้พน้ จากความชั่วร้าย
เทอญ” (มธ 6 : 9-13)
62. พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรของหญิงม่ายทีเ่ มืองนาอินให้กลับคืนชีพ

หลังจากนัน้ ไม่นาน พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอิน บรรดาศิษย์และประชาชนจานวนมากติดตามพระองค์ไป เมื่อ
พระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมา ผูต้ ายเป็ นบุตรคนเดียวของมารดาซึง่ เป็ นม่าย ชาวเมืองกลุม่
ใหญ่มาพร้อมกับนางด้วย เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นท่านทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่า “อย่าร้องไห้ไปเลย” แล้ว
พระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ ทรงแตะแคร่หามศพ คนหามก็หยุด พระองค์จงึ ตรัสว่า “หนุ่มเอ๋ย เราบอกท่านว่า จงลุกขึน้ เถิด” คน
ตายก็ลกุ ขึน้ นั่งและเริ่มพูด พระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดา ทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
กล่าวว่า “ประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึน้ ในหมูเ่ รา พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์” และข่าวเรื่องนีก้ ็แพร่ไปทั่ว
แคว้นยูเดียและทั่วอาณาบริเวณนัน้
63. ท่านกลัวทาไม?
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เย็นวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์วา่ "เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่ งโน้นกันเถิด" บรรดาศิษย์จงึ ละประชาชนไว้ และออก
เรือที่พระองค์ประทับอยู่นนั้ ไป มีเรือลาอื่น ๆ ติดตามไปด้วย ขณะนัน้ เกิ ดพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือจนนา้ เกือบจะเต็มเรือ
อยู่แล้ว พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ท่ีทา้ ยเรือ บรรดาศิษย์จงึ ปลุกพระองค์ ทูลถามว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่สน
พระทัยที่พวกเรากาลังจะตายอยู่แล้วหรือ” พระองค์จงึ ทรงลุกขึน้ บังคับลม ตรัสสั่งทะเลว่า “เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ลมก็หยุด
ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ตกใจกลัวเช่นนีท้ าไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ” เขาเหล่านัน้ กลัว
มาก พูดกันว่า “ท่านผูน้ ีเ้ ป็ นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟั งเช่นนี”้

้ งคนหิวโหย
64. ทรงเลีย
พระเยซูเจ้าต้องการอยู่ตามลาพังกับสาวกของพระองค์ แต่ฝงู ชนก็ติดตามพระองค์ไปตลอดเวลา พระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชน
เกี่ยวกับชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ พระองค์ได้ทาการรักษาผูซ้ ง่ึ ต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือทุกคน ในตอนเย็นวันนัน้ อัคร
สาวกทัง้ สิบสองคนของพระองค์ก็ทลู กับพระองค์วา่ ”ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิด เขาจะได้ไปตาม
หมูบ่ า้ นและชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พกั และอาหาร เพราะขณะนีเ้ ราอยู่ในที่เปลี่ยว” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายจง
หาอาหารให้เขากินเถิด” เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรนอกจากขนมปั งห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านัน้ หรือว่าเราจะไปซือ้ อาหาร
สาหรับคนเหล่านีท้ งั้ หมด” ที่น่นั มีผชู้ ายประมาณห้าพันคน พระองค์จงึ ตรัสกับบรรดาศิษย์วา่ ”จงบอกให้พวกเขานั่งลงเป็ น
กลุม่ กลุม่ ละประมาณห้าสิบคน” เขาก็ทาตามและให้ทกุ คนนั่งลง พระเยซูเจ้าทรงรับขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัวนัน้ มา
ทรงแหงนพระพักตร์ขนึ ้ มองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปั ง ส่งให้บรรดาศิษย์นาไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ทุกคน
ได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง (ลก 9 : 10-17)

65. ปั งแห่งชีวิต

คนที่ได้กินขนมปั งได้กล่าวแก่กนั และกันว่า “ท่านผูน้ ีเ้ ป็ นประกาศกแท้ ซึง่ จะต้องมาในโลก" พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าคน
เหล่านัน้ จะใช้กาลังบังคับพระองค์ให้เป็ นกษัตริย ์ จึงเสด็จไปบนภูเขาตามลาพังอีกครัง้ หนึ่ง
วันรุ ง่ ขึน้ พวกเขาได้มาที่เมืองคาเปอรนาอุม เพื่อหาพระองค์ เขาพบพระองค์และได้ทลู ามพระองค์วา่ ”ท่านอาจารย์ ท่าน
มาที่น่ีเมื่อไหร่?” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ”เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่าท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมาย
อัศจรรย์แต่เพราะได้กินขนมปั งจนอิ่ม อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนาชีวิต
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นิรนั ดรมาให้อาหารนีบ้ ตุ รแห่งมนุษย์จะประทานให้fท่านเพราะพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรารับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้
แล้ว” เขาเหล่านัน้ จึงทูลว่า ”พวกเราจะต้องทาอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสาเร็จ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “กิจการของ
พระเจ้าก็คือให้ท่านทัง้ หลายเชื่อในผูท้ ่ีพระองค์ทรงส่งมา” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราเป็ น ปั งแห่งชีวิตผูท้ ่ีมาหาเราจะไม่
หิวและผูท้ ่ีเชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน 6)
66. สาวกสารภาพความเชื่อของเขา

พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียว บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้า พระองค์จงึ ตรัสถามเขาว่า “ประชาชนว่าเรา
เป็ นใคร” เขาทูลตอบว่า ”บ้างว่าเป็ นยอห์นผูท้ าพิธีลา้ ง บ้างว่าเป็ นเอลียาห์ บ้างว่าเป็ นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึง่ กลับคืน
ชีพ” พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่า “ท่านล่ะว่าเราเป็ นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้า” พระองค์จงึ
ทรงกาชับบรรดาศิษย์มิให้พดู เรื่องนีแ้ ก่ผใู้ ด พระองค์ตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็ นอันมาก จะถูกบรรดาผู้
อาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม” พระเยซูเจ้าตรัส
ทัง้ นีท้ รงหมายถึงตัวพระองค์เอง (ลก 9 18-22)
67. เป็ นพยานถึงพระบิดา

พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ ขึน้ ไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นนั้
ลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า ทันใดนัน้ บุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาห์มา
สนทนากับพระองค์ ทัง้ สองคนปรากฏมาในสิริรุง่ โรจน์ กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ท่ีกาลังจะสาเร็จในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เปโตรและเพื่อนที่อยู่ดว้ ยต่างก็ง่วงนอนมาก เมื่อตื่นขึน้ ก็เห็นพระสิริรุง่ โรจน์ของพระองค์และเห็นบุรุษทัง้ สองคนยืน
อยู่กบั พระองค์ ขณะที่บรุ ุ ษทัง้ สองคนกาลังจะจากพระเยซูท่านไป เปโตรทูลพระองค์วา่ “พระอาจารย์ท่านข้า ที่น่ีสบายน่าอยู่
จริง ๆ เราจงสร้างเพิงขึน้ สามหลังเถิด หลังหนึ่งสาหรับพระองค์ หลังหนึ่งสาหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสาหรับประกาศกเอลียาห์”
เขาไม่รูว้ า่ กาลังพูดอะไร ขณะที่เขากาลังพูดอยู่นนั้ เมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ เมื่ออยู่ในเมฆ เขากลัวมาก เสียงหนึ่ง
ดังออกมาจากเมฆว่า “ท่านผูน้ เี ้ ป็ นบุตรของเรา ผูท้ ่ีเราได้เลือกสรรiจงฟั งท่านเถิด” เมื่อ สิน้ เสียงนัน้ แล้ว ศิษย์ทงั้ สามก็เห็นพระ
เยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียว เขาเก็บเรื่องนีเ้ ป็ นความลับ ไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผใู้ ดรู เ้ ลยในเวลานัน้ (ลก 9 : 28-36)
68. พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรให้แก่ใคร?

ขณะนัน้ นักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึน้ ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์วา่ “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทาสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิต
นิรนั ดร” พระองค์ตรัสถามเขาว่า ”ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” เขาทูลตอบว่า “ท่านจะต้องรักองค์
พระผูเ้ ป็ นท่าน พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกาลัง และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์
เหมือนรักตนเอง” พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่านตอบถูกแล้ว จงทาเช่นนี ้ แล้วจะได้ชีวิต
ชายคนนัน้ ต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูท่านว่า “แล้วใครเล่าเป็ นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้า
จึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งกาลังเดินทางจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้น พวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตี
เขา แล้วก็จากไป ทิง้ เขาไว้อาการสาหัสเกือบสิน้ ชีวิต สมณะผูห้ นึ่งเดินผ่านมาทางนัน้ โดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไป
อีกฟากหนึ่ง ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนัน้ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่ชาวสะมาเรียผูห้ นึ่งhเดิน
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ทางผ่านมาใกล้ ๆ เห็นเขาก็รูส้ กึ สงสาร จึงเดินเข้าไปหา เทนา้ มันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ นาเขาขึน้ หลัง
สัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา วันรุ ง่ ขึน้ ชาวสะมาเรียผูน้ นั้ นาเงินสองเหรียญออกมามอบให้ท่านของ
โรงแรมไว้ กล่าวว่า “ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนัน้ ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา” ท่านคิดว่าในสามคนนีใ้ ครเป็ น
เพื่อนมนุษย์ของคนที่ถกู โจรปล้น" เขาทูลตอบว่า "คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา" พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและ
ทาเช่นเดียวกันเถิด” (ลก 10 : 25-37)

69.

่ ระเจ้ายอมรับเข้าในพระอาณาจักรของพระองค์?
ใครทีพ

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุง่ โรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทงั้ หลาย พระองค์จะประทับ
เหนือพระบัลลังก์อนั รุ ง่ โรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็ นสองพวก ดัง
คนเลีย้ งแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบือ้ งขวา ส่วนแพะอยู่เบือ้ งซ้าย แล้วพระมหากษัตริยจ์ ะตรัสแก่ผทู้ ่ีอยู่เบือ้ งขวา
ว่า “เชิญมาเถิด ท่านทัง้ หลายที่ได้รบั พระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็ นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตัง้ แต่
สร้างโลก เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็ นแขกแปลกหน้า ท่านก็ตอ้ นรับ เราไม่มีเสือ้ ผ้า
ท่านก็ให้เสือ้ ผ้าแก่เรา เราเจ็บป่ วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา”
“บรรดาผูช้ อบธรรมจะทูลถามว่า ”พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร
หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นพระองค์ทรงเป็ นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรง
ไม่มีเสือ้ ผ้า แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม' พระมหากษัตริยจ์ ะ
ตรัสตอบว่า”เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ท่านทาสิ่งใดต่อพี่นอ้ งผูต้ ่าต้อยที่สดุ ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทาสิ่งนัน้ ต่อเรา”
แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบือ้ งซ้ายว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ท่านไม่ได้ทาสิ่งใดต่อผูต้ ่าต้อยของ
เราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทาสิ่งนัน้ ต่อ เรา” (มธ 26 : 31-45)
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70. เศรษฐีเบาปั ญญา

พระเยซูเจ้าทรงเตือนผูท้ ่ีอยู่กบั พระองค์วา่ “จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พน้ จากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตของคนเราไม่
ขึน้ กับทรัพย์สมบัติของเขา แม้วา่ เขาจะมั่งมีมากเพียงใดก็ตาม” พระองค์ยงั ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทัง้ หลายฟั งอีกว่า ”
เศรษฐี คนหนึ่งมีท่ีดินที่เกิดผลดีอย่างมาก เขาจึงคิดว่า "ฉันจะทาอย่างไรดี ฉันไม่มีท่ีพอจะเก็บพืชผลของฉัน" เขาคิดอีกว่า
"ฉันจะทาอย่างนี ้ จะรือ้ ยุง้ ฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัติทงั้ หมดไว้ แล้วฉันจะพูดกับตนเอง
ว่า "ดีแล้ว ท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จงพักผ่อน กินดื่มและสนุกสนานเถิด" แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า
"คนโง่เอ๋ย คืนนี ้ เขาจะเรียกเอาชีวิตท่านไป แล้วสิ่งที่ท่านได้เตรียมไว้จะเป็ นของใครเล่า คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับ
ตนเองแต่ไม่เป็ นคนมั่งมีสาหรับพระเจ้า ก็จะเป็ นเช่นนี ้ (ลก 12 : 15-21)

่ ลัดหลง
71. แกะทีพ
บรรดาคนเก็บภาษี และคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟั งพระเยซูท่าน ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ตา่ งบ่นว่า ‘คนนีต้ อ้ นรับคนบาป
และกินอาหารร่วมกับเขา' พระองค์จงึ ตรัสเรื่องอุปมานีใ้ ห้เขาฟั ง“ท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่งพลัดหลง จะไม่ละแกะ
เก้าสิบเก้าตัวไว้ในถิ่นทุรกันดาร ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงจนพบหรือ เมื่อพบแล้ว เขาจะยกมันใส่บ่าด้วยความ
ยินดี กลับบ้าน เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมา พูดว่า "จงร่วมยินดีกบั ฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่พลัดหลงนัน้ แล้ว" เรา บอก
ท่านทัง้ หลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนีเ้ พราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจ มากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบ
เก้าคนที่ไม่ตอ้ งการกลับใจใหม่” (ลก 15 : 1-7)

49.

่ ี
72. ชุมภาบาลทีด
เราเป็ นผูเ้ ลีย้ งแกะที่ดfี ผูเ้ ลีย้ งแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน ลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ผเู้ ลีย้ งแกะและไม่เป็ นท่านของแกะเมื่อเห็น
สุนขั ป่ าเข้ามาก็ละทิง้ บรรดาแกะและหนีไปสุนขั ป่ าแย่งชิงแกะ และฝูงแกะก็กระจัดกระจายไป ลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็ น
เพียงลูกจ้างไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลย เราเป็ นผูเ้ ลีย้ งแกะที่ดีเรารู จ้ กั แกะของเราและแกะของเราก็รูจ้ กั เรา พระบิดาทรง
รู จ้ กั เราฉันใดเราก็รูจ้ กั พระบิดาฉันนัน้ เรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเรา”

ชาวยิวมีความคิดเห็นแตกต่างกันอีกเพราะพระวาจานี ้ หลายคนพูดว่า "คนนีถ้ กู ปี ศาจสิง กาลังพูดเพ้อเจ้อ ท่านทัง้ หลายฟั ง
เขาทาไม" คนอื่นพูดว่า “ถ้อยคาเหล่านีไ้ ม่ใช่ถอ้ ยคาของผูถ้ กู ปี ศาจสิง ปี ศาจรักษาตาของคนตาบอดได้หรือ?” (ยน 10 : 11, 19-21)

่ ิดว่าตนทาดีแล้ว
73. ลูกล้างผลาญและลูกทีค
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ชายผูห้ นึ่งมีบตุ รสองคน บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่า "พ่อครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัติสว่ นที่เป็ นมรดกแก่
ลูกเถิด" บิดาก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลกู ทัง้ สองคน ต่อมาไม่นาน บุตรคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแล้วเดินทางไปยังประเทศ
ห่างไกล ที่น่ นั เขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิน้
‘เมื่อเขาหมดตัว ก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนักทั่วแถบนัน
้ และเขาเริ่มขัดสน จึงไปรับจ้างอยู่กบั ชาวเมืองคนหนึ่ง คนนัน้
ใช้เขาไปเลีย้ งหมูในทุ่งนา
เขาอยากกินฝั กถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิว แต่ไม่มีใครให้ เขาจึงรู ส้ านึกและคิดว่า "คนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดม
สมบูรณ์ ส่วนฉันอยู่ท่นี ่ี หิวจะตายอยู่แล้ว ฉันจะกลับไปหาพ่อ พูดกับพ่อว่า "พ่อครับ ลูกทาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูก
ไม่สมควรได้ช่ือว่าเป็ นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็ นผูร้ บั ใช้คนหนึ่งของพ่อเถิด" เขาก็กลับไปหาบิดา ‘ขณะที่เขายังอยู่ไกล
บิดามองเห็นเขา รู ส้ กึ สงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขา บุตรจึงพูดกับบิดาว่า “พ่อครับ ลูกทาบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ
ลูกไม่สมควรได้ช่ือว่าเป็ นลูกของพ่ออีก” แต่บิดาพูดกับผูร้ บั ใช้วา่ ”เร็วเข้า จงไปนาเสือ้ สวยที่สดุ มาสวมให้ลกู เรา นาแหวนมา
สวมนิว้ นารองเท้ามาใส่ให้ จงนาลูกวัวที่ขนุ อ้วนแล้วไปฆ่า แล้วกินเลีย้ งฉลองกันเถิด เพราะลูกของเราผูน้ ีต้ ายไปแล้วกลับมี
ชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก” แล้วการฉลองก็เริ่มขึน้
ส่วนบุตรคนโตอยู่ในทุ่งนา เมื่อกลับมาใกล้บา้ น ได้ยินเสียงดนตรีและการร้องรา จึงเรียกผูร้ บั ใช้คนหนึ่งมาถามว่าเกิด

50.

อะไรขึน้ ผูร้ บั ใช้บอกเขาว่า “น้องชายของท่านกลับมาแล้ว บิดาสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขนุ อ้วนแล้ว เพราะเขาได้ลกู กลับคืนมาอย่าง
ปลอดภัย” บุตรคนโตรู ส้ กึ โกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน บิดาจึงออกมาขอร้องให้เข้าไป แต่เขาตอบบิดาว่า “ลูกรับใช้พ่อมานาน
หลายปี แล้ว ไม่เคยฝ่ าฝื นคาสั่งของพ่อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลกู แพะแม้แต่ตวั เดียวแก่ลกู เพื่อเลีย้ งฉลองกับเพื่อน ๆ แต่พอลูกคน
นีข้ องพ่อกลับมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อจนหมด พ่อยังฆ่าลูกวัวที่ขนุ อ้วนแล้วให้เขาด้วย”
บิดาพูดว่า “ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กบั พ่อเสมอมา ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็ นของลูก แต่จาเป็ นต้องเลีย้ งฉลองและชื่ นชมยินดี เพราะ
น้องชายคนนีข้ องลูกตายไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก” (ลก 15 : 11-32)
74. เศรษฐีกับลาซารัส

เศรษฐี ผหู้ นึ่ง แต่งกายหรูหราด้วยเสือ้ ผ้าเนือ้ ดีราคาแพง จัดงานเลีย้ งใหญ่ทกุ วัน คนยากจนผูห้ นึ่งชื่อลาซารัส นอนอยู่ท่ี
ประตูบา้ นของเศรษฐี ผนู้ นั้ เขามีบาดแผลเต็มตัว อยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี มีแต่สนุ ขั มาเลียแผลของ
เขา วันหนึ่งคนยากจนผูน้ ีต้ ายทูตสวรรค์นาเขาไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เศรษฐี คนนัน้ ก็ตายเช่นเดียวกัน และถูกฝั ง
ไว้ เศรษฐี ซง่ึ กาลังถูกทรมานอยู่ในแดนผูต้ าย แหงนหน้าขึน้ มองเห็นอับราฮัมแต่ไกล และเห็นลาซารัสอยู่ในอ้อมอก จึง ร้อง
ตะโกนว่า “ท่านพ่ออับราฮัม จงสงสารลูกด้วย กรุ ณาส่งลาซารัสให้ใช้ปลายนิว้ จุ่มนา้ มาแตะลิน้ ให้ลกู สดชื่นขึน้ บ้าง เพราะลูก
กาลังทุกข์ทรมานอย่างสาหัสในเปลวไฟนี”้ แต่อบั ราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย จงจาไว้วา่ เมื่อยังมีชีวิต ลูกได้รบั แต่ส่ิงดี ๆ ส่วน
ลาซารัสได้รบั แต่ส่ิงเลว ๆ บัดนีเ้ ขาได้รบั การบรรเทาใจที่น่ี ส่วนลูกต้องรับทรมาน ยิ่งกว่านัน้ ยังมีเหวใหญ่iขวางอยู่ ระหว่าง
เราทัง้ สอง จนใครที่ตอ้ งการจะข้ามจากที่น่ีไปหาลูก ก็ขา้ มไปไม่ได้ และผูท้ ่ีตอ้ งการจะข้ามจากด้านโน้นมาหาเรา ก็ขา้ มมา
ไม่ได้ดว้ ย”
เศรษฐี จงึ พูดว่า “ท่านพ่อ ลูกอ้อนวอนให้ท่านส่งลาซารัสไปยังบ้านบิดาของลูก เพราะลูกยังมีพ่ีนอ้ งอีกห้าคน ขอให้
ลาซารัสเตือนเขาอย่าให้มายังสถานที่ทรมานแห่งนีเ้ ลย” อับราฮัมตอบว่า “พี่นอ้ งของลูกมีโมเสสและบรรดาประกาศกอยู่แล้ว
ให้เขาเชื่อฟั งท่านเหล่านัน้ เถิด” แต่เศรษฐี พดู ว่า “มิใช่เช่นนัน้ ท่านพ่ออับราฮัม ถ้าใครคนหนึ่งจากบรรดาผูต้ ายไปหาเขา เขา
จึงจะกลับใจ” อับราฮัมตอบว่า “ถ้าเขาไม่เชื่อฟั งโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผูต้ ายเตือนเขา
เขาก็จะไม่เชื่อ” (ลก 16 : 19-31)
75. ฟาริสีกับคนเก็บภาษี

ครัง้ หนึ่งพระเยซูเจ้าได้พบกับฟาริสีบางคน เขาเหล่านัน้ คิดว่าได้ปฏิบตั ิพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วและมักดูหมิ่นคน
อื่นๆ พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับเขาเหล่านัน้ เป็ นคาอุปมาว่า “มีชายสองคนขึน้ ไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็ น
ชาวฟาริสี อีกคนหนึ่งเป็ นคนเก็บภาษี ชาวฟาริสียืนอธิษฐานภาวนาในใจว่า "ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ท่ี
ข้าพเจ้าไม่เป็ นเหมือนมนุษย์คนอื่น ที่เป็ นขโมย อยุติธรรม ล่วงประเวณี หรือเหมือนคนเก็บภาษี คนนี ้ ข้าพเจ้าจาศีลอดอาหาร
สัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทงั้ หมดของข้าพเจ้า" ส่วน คนเก็บภาษี ยืนอยู่ห่างออกไป ไม่กล้าแม้แต่จะ
เงยหน้าขึน้ มองท้องฟ้าได้แต่ขอ้ นอก พูดว่า "ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุ ณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถิด" เราบอกท่านทัง้
หลายว่าคนเก็บภาษี กลับไปบ้าน ได้รบั ความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสีไม่ได้รบั เพราะว่าผูใ้ ดที่ยกตนขึน้ จะถูกกดให้ต่าลง ผูใ้ ด
ที่ถ่อมตนลงจะได้รบั การยกย่องให้สงู ขึน้ ” (ลก 18 : 9-14)
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่ ของคนตาบอด
76. ความเชือ

ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดาเนินมาใกล้เมืองเยริโค ชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทาง เมื่อเขาได้ยินเสียงผูค้ นผ่าน
มา เขาจึงถามว่า “เกิดอะไรขึน้ ?”มีคนบอกเขาว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธกาลังเสด็จผ่านมา คนตาบอดจึงร้องขึน้ ว่า “ข้าแต่พระ
เยซู โอรสของกษัตริยด์ าวิดท่านข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” ผูค้ นที่เดินข้างหน้าได้ดวุ า่ เขาบอกให้เงียบ แต่เขากลับตะโกน
ดังยิ่งกว่าเดิมว่า “พระโอรสชองกษัตริยด์ าวิดท่านข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” พระเยซูเจ้าทรงหยุดตรัสสั่งให้นาคนนัน้ เข้า
มา เมื่อเขาเข้ามาใกล้พระองค์ตรัสถาว่า “ท่านอยากให้เราทาอะไรให้” เขาทูลว่า”พระเจ้าข้าให้ขา้ พเจ้ามองเห็นเถิด” พระ
เยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงมองเห็นเถิดความเชื่อของท่านช่วยทานให้รอดพ้นแล้ว” ทันใดนัน้ เขาก็มองเห็นได้อีกและเดินตาม
พระองค์ไปพลางถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าประชาชนทัง้ ปวงเห็นเช่นนัน้ ต่างร้องสรรเสริญพระเจ้า (ลก 18 : 35-43)
77. ศักเคียสกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา

พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกาลังจะเสด็จผ่านเมืองนัน้ ชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็ นหัวหน้าคนเก็บภาษี เป็ นคนมั่ง
มี เขาพยายามมองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้า แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมีคนมากและเพราะเขาเป็ นคนร่างเตีย้ เขาจึงวิ่งนาหน้าไป
ปี นขึน้ ต้นมะเดื่อเทศ เพื่อให้เห็นพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์กาลังจะเสด็จผ่านไปทางนัน้ เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงที่น่ นั ทรง
เงยพระพักตร์ขนึ ้ ทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า “ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บา้ นท่านวันนี”้ เขารีบลงมาต้อนรับ
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พระองค์ดว้ ยความยินดี ทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่า “เขาไปพักที่บา้ นคนบาป” ศักเคียสยืนขึน้ ทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า
ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึง่ หนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” พระเยซูท่าน
ตรัสว่า “วันนี ้ ความรอดพ้นมาสูบ่ า้ นนีแ้ ล้ว เพราะคนนีเ้ ป็ นบุตรของอับราฮัมด้วย บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและเพื่อ
ช่วยผูท้ ่ีเสียไปให้รอดพ้น” (ลก 19 : 1-10)

่ ฉลองปั สกา
78. พระเยซูเจ้าเสด็จมายังกรุ งเยรู ซาเล็มเพือ

อีกสองสามวันก่อนถึงเทศกาลปั สกา พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกทัง้ สิบสองว่า “บัดนี ้ พวกเรากาลังจะขึน้ ไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบให้บรรดามหาสมณะและบรรดาธรรมาจารย์ เขาจะตัดสินประหารชีวิตพระองค์ และ
มอบพระองค์ให้คนต่างชาติ สบประมาทเยาะเย้ย ถ่มนา้ ลายรด โบยตี และฆ่าเสีย แต่หลังจากนัน้ สามวัน พระองค์จะทรง
กลับคืนชีพ” (มก 10 : 32-34)
เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ที่หมูบ่ า้ นเบธฟายีและเบธานี ใกล้กบั ภูเขามะกอกเทศ
พระองค์ทรงใช้ศิษย์สองคนไป ตรัสแก่เขาว่า “จงเข้าไปในหมูบ่ า้ นข้างหน้า เมื่อเข้าไปแล้ว ท่านจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ ยัง
ไม่มีใครเคยขี่ลาตัวนัน้ เลย จงแก้เชือกและจูงมันมาเถิด ถ้ามีผใู้ ดถามว่า ‘ทาไมท่านจึงทาเช่นนี'้ จงบอกเขาว่า ‘พระอาจารย์
ต้องการใช้มนั และจะส่งกลับคืนมาให้ทนั ที” ศิษย์ทงั้ สองคนออกไป พบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ท่ปี ระตูดา้ นนอกบนถนน ขณะที่
เขากาลังแก้เชือก บางคนที่ยืนอยู่ท่ีน่ นั ถามว่า "ทาอะไรกัน แก้เชือกลูกลาทาไม" ศิษย์ทงั้ สองคนก็ตอบตามที่พระเยซูท่านได้
ตรัสไว้ เขาจึงยอมให้นาลูกลาไป ศิษย์ทงั้ สองคนจูงลูกลามาถวายพระเยซูท่าน ปูเสือ้ คลุมของตนบนหลังลา พระองค์จงึ ทรง
ลูกลาตัวนัน้ คนจานวนมากปูเสือ้ คลุมของตนตามทาง บางคนปูก่ิงไม้ซง่ึ ตัดมาจากทุ่งนาด้วย พวกที่เดินไปข้างหน้า และผูท้ ่ี
ตามมาข้างหลังต่างโห่รอ้ งว่า "โฮซานนา ขอถวายพระพรแด่ผมู้ าในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นท่าน ขอพระพรจงมีแด่พระ
อาณาจักรที่กาลังจะมาถึงของกษัตริยด์ าวิด บรรพบุรุษของเรา โฮซานนา ณ สวรรค์สงู สุด” (มก 11 : 1-10)
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79. ยูดาสผู้ทรยศต่อพระเยซูทา่ น

สองวันก่อนจะถึงวันปั สกาและเทศกาลกินขนมปั งไร้เชือ้ บรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์คิดหาอุบายเพื่อจับกุมพระ
เยซูท่าน จะได้ฆ่าเสีย เขาพูดกันว่า “อย่าทาในวันฉลองเลย มิฉะนัน้ ประชาชนจะก่อการจลาจล”
ยูดาส อิสคาริโอท หนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ไปพบบรรดาหัวหน้าสมณะเพื่อจะมอบพระเยซูท่าน เมื่อเขาเหล่านัน้
ได้ยินดังนีก้ ็ดีใจและสัญญาจะให้เงินแก่ยดู าส ยูดาสจึงหาโอกาสที่จะมอบพระองค์ (มก 14 : 1-2,10-11)

้ สุดท้าย
80. อาหารค่ามือ

ก่อนจะถึงเทศกาลกินขนมปั งไร้เชือ้ ที่ตอ้ งฆ่าลูกแกะปั สกา พระเยซูเจ้าตรัสใช้เปโตรและยอห์นว่า “จงไปจัดเตรียมการ
เลีย้ งปั สกาให้เราเถิด” เขาทูลพระองค์วา่ “พระองค์มีพระประสงค์ให้เราจัดเตรียมที่ไหน?” พระองค์ตรัสตอบว่า “เมื่อท่านเข้า
ไปในกรุ ง ชายคนหนึ่งกาลังเดินแบกหม้อนา้ อยู่จะมาพบท่าน จงตามเขาไปในบ้านที่เขาจะเข้าไป และจงถามท่านของบ้านว่า
"พระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปั สกากับบรรดาศิษย์นนั้ อยู่ท่ีไหน" เขาจะชีใ้ ห้ท่านเห็นห้องใหญ่ชนั้ บน มีพรมปูไว้ จง
จัดเตรียมปั สกาที่น่ นั ” ศิษย์ทงั้ สองคนออกไปและพบทุกสิ่งดังที่พระองค์ทรงบอกไว้ จึงเตรียมปั สกา
เมื่อถึงเวลา พระเยซูเจ้าประทับที่โต๊ะพร้อมกับบรรดาอัครสาวก พระองค์ตรัสกับเขาว่า ”เราปรารถนาอย่างยิ่งจะกินปั สกา
ครัง้ นีร้ ว่ มกับท่านก่อนจะรับทรมาน เราบอกท่านทัง้ หลายว่าเราจะไม่กินปั สกาอีกจนกว่าปั สกานีจ้ ะเป็ นความจริงในพระ
อาณาจักรของพระเจ้า”
พระองค์ทรงหยิบถ้วยขึน้ ทรงขอบพระคุณ ตรัสว่า ”จงรับถ้วยนีไ้ ปแบ่งกันดื่มเถิด เราบอกท่านทัง้ หลายว่าตัง้ แต่นีไ้ ปเรา
จะไม่ด่มื เหล้าจากผลองุ่นอีกจนกว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง”
พระองค์ ทรงหยิบขนมปั ง ทรงขอบพระคุณ ทรงบิขนมปั งประทานให้บรรดาศิษย์ ตรัสว่า ”นี่เป็ นกายของเราที่ถกู มอบเพื่อ
ท่านทัง้ หลาย จงทาดังนีเ้ พื่อระลึกถึงเราเถิด” ในทานองเดียวกัน เมื่อกินอาหารเสร็จแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยตรัสว่า ”ถ้วยนี ้
เป็ นพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเราที่หลั่งเพื่อท่านทัง้ หลาย” (ลก : 22 7-20)
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่ี ท้จริงของสาวกพระเยซูเจ้า
81 สัญลักษณ์ทแ
ในระหว่างรับประทานอาหาร พระเยซูเจ้าได้แสดงให้อคั รสาวกของพระองค์รูว้ า่ พระองค์รกั เขามากมายเพียงไร และเขาควร
จะรักกันและกันอย่างไร พระเยซูเจ้าทรงลุกขึน้ จากโต๊ะ ทรงถอดเสือ้ คลุมออกวางไว้ ทรงใช้ผา้ เช็ดตัวคาดสะเอว แล้วทรงเท
นา้ ลงในอ่าง เริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์ และใช้ผา้ ที่คาดสะเอวเช็ดให้ เมื่อเสด็จมาถึงซีโมนเปโตร เขาทูลพระองค์วา่ “พระเจ้า
ข้า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพเจ้าหรือ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “สิ่งที่เราทาอยู่ขณะนี ้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่จะเข้าใจ
ในภายหลัง” เปโตรทูลว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พระองค์ลา้ งเท้าข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ถ้าท่านไม่ให้เราล้าง ท่านจะ
ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับเรา" ซีโมนเปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า อย่าล้างเฉพาะเท้าเท่านัน้ แต่ลา้ งทัง้ มือและศีรษะด้วย”
เมื่อทรงล้างเท้าของบรรดาศิษย์เสร็จแล้ว พระเยซูเจ้าทรงสวมเสือ้ คลุมอีกครัง้ หนึ่งเสด็จกลับไปที่โต๊ะตรัสว่า “ท่านเข้าใจ
ไหมว่าเราทาอะไรให้ท่าน" ท่านทัง้ หลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผูเ้ ป็ นท่าน ก็ถกู แล้ว เพราะเราเป็ นอย่างนัน้ จริง ๆ ใน
เมื่อเราซึง่ เป็ นทัง้ องค์พระผูเ้ ป็ นท่านและอาจารย์ยงั ล้างเท้าให้ท่าน ท่านก็ตอ้ งล้างเท้าให้กนั และกันด้วย เราวางแบบอย่างไว้
ให้แล้ว ท่านจะได้ทาเหมือนกับที่เราทากับท่าน”
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ลูกทัง้ หลายเอ๋ยเราจะอยู่กบั ท่านอีกไม่นาน ใจของท่านทัง้ หลายจงอย่าหวั่นไหวเลยจงเชื่อในพระเจ้า
และเชื่อในเราด้วย ในบ้านพระบิดาของเรา มีท่ีพานักมากมายถ้าไม่มี เราคงบอกท่านแล้ว เรากาลังไปเตรียมที่ให้ท่านเมื่อ
เราไป และเตรียมที่ให้ท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กบั เราด้วย เพื่อว่าเราอยู่ท่ีใดท่านทัง้ หลายจะอยู่ท่ีน่นั ด้วย เราจะ
วอนขอพระบิดาแล้วพระองค์จะประทานผูช้ ่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านiเพื่อจะอยู่กบั ท่านตลอดไป คือพระจิตแห่งความจริง
ซึง่ โลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองพระองค์ไม่เห็น และไม่รูจ้ กั พระองค์แต่ท่านทัง้ หลายรู จ้ กั พระองค์เพราะพระองค์ทรงดารงอยู่กบั
ท่าน และอยู่ในท่าน เราจะไม่ทิง้ ท่านทัง้ หลายให้เป็ นกาพร้าเราจะกลับมาหาท่าน ในไม่ชา้ โลกจะไม่เห็นเราแต่ท่าน
ทัง้ หลายจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิตและท่านก็จะมีชีวิตด้วย ในวันนัน้ ท่านจะรู ว้ า่ เราอยู่ในพระบิดาของเราท่านอยู่ในเรา
และเราอยู่ในท่าน” (ยน 13-15)
82. พระเยซูเจ้าทรงภาวนาบนภูเขามะกอก

หลังอาหารค่า พระเยซูเจ้าเสด็จจากที่น่ นั ไปยังภูเขามะกอกเทศเช่นเคย บรรดาศิษย์ตามเสด็จไปด้วย เมื่อเสด็จถึงที่น่ นั แล้ว
พระองค์ตรัสกับเขาเหล่านัน้ ว่า “จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพื่อจะไม่ถกู ทดลอง”
แล้วพระองค์เสด็จห่างออกไปจากบรรดาศิษย์ประมาณระยะปาก้อนหิน ทรงคุกเข่าลงอธิษฐานภาวนาว่า “พระบิดาท่านข้า
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ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ โปรดทรงนาถ้วยนีไ้ ปจากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่าให้เป็ นไปตามใจข้าพเจ้า ให้เป็ นไปตามพระประสงค์
ของพระองค์เถิด”
พระองค์ทรงอยู่ในความทุกข์กงั วลอย่างสาหัส จึงทรงอธิษฐานอย่างมุง่ มั่นยิ่งขึน้ พระเสโทตกลงบนพืน้ ดินประดุจหยด
โลหิต พระองค์ทรงลุกขึน้ จากการอธิษฐานภาวนา เสด็จไปพบบรรดาศิษย์ซง่ึ หลับอยู่เพราะความโศกเศร้า พระองค์จงึ ตรัส
กับเขาว่า “นอนหลับทาไม จงลุกขึน้ อธิษฐานภาวนาเถิดเพื่อจะไม่ถกู ทดลอง”
ขณะที่พระเยซูท่านตรัสอยู่นนั้ คนหมูห่ นึ่งก็มาถึง ยูดาสหนึง่ ในบรรดาอัครสาวกสิบสองคนเป็ นผูน้ า ยูดาสเข้ามาใกล้พระ
เยซูท่านเพื่อจุมพิตพระองค์ พระเยซูท่านตรัสกับเขาว่า “ยูดาส ท่านใช้การจุมพิตเพื่อทรยศบุตรแห่งมนุษย์หรือ?” เมื่อบรรดา
ศิษย์ท่ีอยู่กบั พระองค์เห็นว่าเกิดอะไรขึน้ ก็ทลู ว่า ”พระเจ้าข้า พวกเราใช้ดาบฟั นได้ไหม?” แล้วศิษย์คนหนึ่งได้ฟันผูร้ บั ใช้ของ
หัวหน้าสมณะ ตัดใบหูขา้ งขวาของเขา แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “หยุดเถิด พอแล้ว” ทรงสัมผัสหูและทรงรักษาเขา
พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาหัวหน้าสมณะ นายทหารผูร้ กั ษาพระวิหารและบรรดาผูอ้ าวุโสซึง่ มาจับกุมพระองค์วา่ ”เราเป็ น
โจรหรือ ท่านทัง้ หลายจึงถือดาบ ถือไม้ตะบองมาจับเรา” เราอยู่กบั ท่านทุกวันในพระวิหาร ท่านก็ไม่จบั กุมเราเลย แต่น่ีเป็ น
เวลาของท่าน เป็ นอานาจของความมืด” (ลก 22 : 39-53)
83. เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า

เขาทัง้ หลายจับกุมพระเยซูเจ้าและนาพระองค์เข้าไปในบ้านของมหาสมณะ เปโตรติดตามไปห่าง ๆ คนในบ้านมหาสมณะ
ก่อไฟขึน้ ที่กลางลานบ้าน เปโตรจึงเข้าไปนั่งรวมอยู่กบั คนเหล่านัน้ ด้วย หญิงรับใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งข้างกองไฟ จึงจ้อง
หน้า พูดว่า “คนนีอ้ ยู่กบั เขาด้วย” แต่เปโตรปฏิเสธว่า “นางเอ๋ย ข้าพเจ้าไม่รูจ้ กั เขา” ต่อมาไม่นาน อีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจึงพูด
ว่า ”ท่านเป็ นคนหนึ่งในพวกเขาด้วย” แต่เปโตรตอบว่า ”ไม่ใช่ดอก เพื่อนเอ๋ย” หนึ่งชั่วโมงต่อมา อีกคนหนึ่งพูดยา้ ว่า “แน่
ทีเดียว คนคนนีอ้ ยู่กบั เขาด้วย เพราะเป็ นชาวกาลิลี' แต่เปโตรตอบว่า “เพื่อนเอ๋ย ข้าพเจ้าไม่รูว้ า่ ท่านกาลังพูดอะไร' เปโตรพูด
ยังไม่ทนั ขาดคา ไก่ก็ขนั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเหลียวมามองเปโตร เปโตรจึงระลึกถึงพระวาจาขององค์พระผูเ้ ป็ นท่านที่ตรัส
กับเขาว่า “วันนี ้ ก่อนไก่ขนั ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ ” เปโตรจึงออกไปข้างนอก ร้องไห้อย่างขมขื่น (ลก 22 : 54-62)
84. พระเยซูเจ้าต่อหน้าสภาสูง

ครัน้ รุ ง่ เช้า บรรดาผูอ้ าวุโสtหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์รว่ มประชุมกัน สั่งให้นาพระองค์มาอยู่ตอ่ หน้าสภาสูง และพูดว่า
“ถ้าท่านเป็ นพระคริสต์ จงบอกเราเถิด” พระองค์ตรัสตอบว่า “ถ้าเราบอกท่าน ท่านก็ไม่เชื่อ ถ้าเราถามท่าน ท่านก็ไม่
ตอบ ตัง้ แต่บดั นี ้ บุตรแห่งมนุษย์จะประทับ ณ เบือ้ งขวาพระอานุภาพของพระเจ้า” ทุกคนจึงพูดว่า “ดังนัน้ ท่านเป็ นบุตรของ
พระเจ้าใช่ไหม?” พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านพูดเองนะว่าเราเป็ น” คนเหล่านัน้ จึงพูดว่า “เราจะต้องการพยานอะไรอีก เราได้
ยินจากปากของเขาแล้ว” (ลก 22 : 66-71)

56.

85. การถูกกล่าวหาต่อหน้าปิ ลาต

หัวหน้าของประชาชนได้นาพระเยซูเจ้าไปให้ขา้ หลวงโรมัน ชื่อ ปอนทิอสั ปิ ลาต และได้กล่าวหาพระองค์วา่ เขากาลัง
ก่อกวนความสงบของประชาชน อ้างตัวเองเป็ นพระผูไ้ ถ่ เป็ นกษัตริย ์ ปิ ลาตถามพระเยซูเจ้าว่า “ท่านเป็ นกษัตริยข์ องชาวยิว
หรือ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านถามดังนีด้ ว้ ยตนเอง หรือผูอ้ ่นื บอกท่านถึงเรื่องของเรา” ปี ลาตตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็ น
ชาวยิวหรือ ชนชาติของท่าน และบรรดาหัวหน้าสมณะมอบท่านให้ขา้ พเจ้า ท่านทาผิดสิ่งใด” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ”
อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี ้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี ้ ผูร้ บั ใช้ของเราก็คงจะต่อสูเ้ พื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวยิว
แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็ นของโลกนี”้ ปี ลาตจึงถามพระองค์วา่ “ถ้าเช่นนัน้ ท่านเป็ นกษัตริยใ์ ช่ไหม?” พระเยซูเจ้าตรัสตอบ
ว่า “ท่านพูดว่าเราเป็ นกษัตริยน์ นั้ ถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็ นกษัตริย ์ เรามาในโลกนีเ้ พื่อเป็ นพยานถึงความจริง ผูใ้ ดอยู่
ฝ่ ายความจริงก็ฟังเรา” ปี ลาตจึงถามว่า “ความจริงคืออะไร?”
ปิ ลาตกลับออกมาพบชาวยิวข้างนอกอีก พูดว่า ”ข้าพเจ้าไม่พบข้อกล่าวหาอะไรปรักปราชายผูน้ ีไ้ ด้ แต่ท่านทัง้ หลายมีธรรม
เนียมให้ปล่อยนักโทษคนหนึ่งในเทศกาลปั สกา ท่านทัง้ หลายต้องการให้ขา้ พเจ้าปล่อยกษัตริยข์ องชาวยิวหรือ” เขาเหล่านัน้
จึงร้องตะโกนว่า “อย่าปล่อยคนนี ้ แต่จงปล่อยบารับบัส” บารับบัสผูน้ ีเ้ ป็ นโจร ดังนัน้ ปิ ลาตจึงปล่อยบารับบัสให้เป็ นอิสระ
และเอาพระเยซูท่านไปโบยตีพวก ปี ลาตสั่งให้นาพระเยซูท่านไปเฆี่ยน บรรดาทหารนาหนามมาสานเป็ นมงกุฎสวมพระเศียร
ให้พระองค์ทรงเสือ้ คลุมสีแดง ทหารเข้ามาหาพระองค์และพูดว่า “กษัตริยข์ องชาวยิว ขอทรงพระเจริญ” แล้วตบพระพักตร์
พระองค์ ปี ลาตออกมาข้างนอกอีกครัง้ หนึ่ง พูดกับคนเหล่านัน้ ว่า “ดูเถิด เรานาชายผูน้ ีอ้ อกมา ให้ท่านรู ว้ า่ เราไม่พบว่าเขามี
ความผิดประการใด” แล้วพระเยซูเจ้าเสด็จออกมาข้างนอก ทรงมงกุฎหนามและเสือ้ คลุมสีแดง ปี ลาตพูดกับประชาชนว่า “นี่
คือ คนคนนัน้ ” เมื่อ บรรดาหัวหน้าสมณะและยามรักษาพระวิหารเห็นพระองค์ก็ตะโกนว่า “เอาไปตรึงกางเขน เอาไปตรึง
กางเขน” ปี ลาตสั่งว่า “ท่านทัง้ หลาย จงนาเขาไปตรึงกางเขนกันเองเถิด เพราะเราไม่พบว่าเขามีความผิดประการใด” ชาวยิว
ตอบว่า “พวกเรามีกฎหมาย และตามกฎหมายนัน้ เขาต้องตาย เพราะตัง้ ตนเป็ นบุตรของพระเจ้า” พวกเขาบีบบังคับปิ ลาตต
ลอดเวลา จนกระทั่งปิ ลาตเกิดความกลัว และเขาได้พิพากษาให้พระเยซูเจ้าต้องโทษประหารชีวิตโดยการตรึงบนกางเขน (ยน
18 : 22, - 19 : 19)

57.

้ พระชนม์บนกางเขน
86. พระเยซูเจ้าสิน

พระองค์ทรงแบกไม้กางเขน เสด็จออกไปยังสถานที่ท่ีเรียกว่า “เนินหัวกระโหลก” ภาษาฮีบรู วา่ “กลโกธา” เขาตรึงพระองค์
บนไม้กางเขนที่น่นั พร้อมกับนักโทษอีกสองคน อยู่คนละข้าง พระเยซูเจ้าทรงอยู่ตรงกลาง ปี ลาตเขียนป้ายประกาศติดไว้บน
ไม้กางเขนเป็ นข้อความว่า “เยซู ชาวนาซาเร็ธ กษัตริยข์ องชาวยิว” ชาวยิวจานวนมากได้อา่ นป้ายประกาศนีเ้ พราะสถานที่ท่ี
พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงนัน้ อยู่ใกล้กรุ งและป้ายประกาศนัน้ เขียนไว้เป็ นภาษาฮีบรู ละติน และกรีก บรรดา หัวหน้าสมณะของ
ชาวยิวกล่าวกับปี ลาตว่า “อย่าเขียนว่า กษัตริยข์ องชาวยิว” แต่จงเขียนว่าคนนีไ้ ด้กล่าวว่า ”ข้าพเจ้าเป็ นกษัตริยข์ อง
ชาวยิว” ปี ลาต ตอบว่า “เขียนแล้ว ก็แล้วไปเถอะ”
พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ขา้ งไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนาง มารียภ์ รรยาของเคลโอปั ส
และมารียช์ าวมักดาลา เมื่อพระเยซูท่านทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ท่ีรกั ยืนอยู่ใกล้ ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูก
ของแม่” แล้วตรัสกับศิษย์ผนู้ นั้ ว่า “นี่คือแม่ของท่าน” นับตัง้ แต่นนั้ ศิษย์ผนู้ นั้ ก็รบั พระนางเป็ นมารดาของตน
หลังจากนัน้ พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่งสาเร็จแล้ว จึงตรัสว่า “เรากระหาย” พระคัมภีรต์ อนนีจ้ งึ เป็ นจริงด้วย ที่น่ นั มี
ภาชนะใบหนึ่งบรรจุนา้ องุ่นเปรีย้ วเต็มวางอยู่ ทหารจึงใช้ฟองนา้ ชุบนา้ องุ่นเปรีย้ วเสียบปลายกิ่งหุสบ ยื่นถึงพระโอษฐ์ พระ
เยซูเจ้าทรงจิบนา้ องุ่นเปรีย้ วแล้วตรัสว่า “สาเร็จบริบรู ณ์แล้ว” พระองค์ทรงเอนพระเศียรสิน้ พระชนม์ (ยน 19 : 17-30)
87. พระเยซูเจ้าถูกฝั ง

ครัน้ ถึงเวลาเย็น โยเซฟชาวอาริมาเธียซึง่ เป็ นสมาชิกที่น่านับถือคนหนึ่งของสภาสูงiและกาลังรอคอยพระอาณาจักรของพระ
เจ้า กล้าเข้าไปพบปี ลาต ขอพระศพของพระเยซูเจ้า ปี ลาตประหลาดใจที่พระองค์สิน้ พระชนม์แล้ว จึงเรียกนายร้อยมาถามว่า
พระองค์สิน้ พระชนม์นานแล้วหรือ เมื่อรู จ้ ากนายร้อย จึงมอบพระศพให้โยเซฟ โยเซฟซือ้ ผ้าป่ านมาผืนหนึ่ง เชิญพระศพลง
มา ห่อด้วยผ้าป่ าน วางพระศพในคูหาที่ขดุ ไว้ในหิน แล้วกลิง้ ก้อนหินปิ ดทางเข้าคูหา มารียช์ าวมักดาลา และมารียม์ ารดาของ
โยเสทคอยมองดูว่าเขาวางพระศพไว้ท่ีใด (มก 15 : 42-47)
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88. สารจากทูตสวรรค์

เมื่อวันสับบาโตล่วงไปแล้ว มารียช์ าวมักดาลา มารียม์ ารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซือ้ เครื่องหอมเพื่อชโลมพระศพ
ของพระเยซูเจ้า เช้าตรู ข่ องวันต้นสัปดาห์ เมื่อดวงอาทิตย์ขึน้ แล้ว สตรีทงั้ สามคนไปยังพระคูหา และกล่าวแก่กนั ว่า ”ใคร
จะกลิง้ ก้อนหินออกจากทางเข้าพระคูหาให้เรา” แต่เมื่อมองไป ก็เห็นว่าก้อนหินนัน้ ถูกกลิง้ ออกไปแล้ว หินก้อนนัน้ ใหญ่โต
มาก ครัน้ เข้าไปภายในพระคูหา สตรีทงั้ สามคนเห็นชายหนุ่มผูห้ นึ่งสวมเสือ้ ยาวสีขาวนั่งอยู่ดา้ นขวามือ ก็ตกตะลึง ชายหนุ่ม
ผูน้ นั้ กล่าวกับสตรีทงั้ สามคนว่า “อย่ากลัวไปเลย ท่านกาลังมองหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ผูถ้ กู ตรึงกางเขน พระองค์ทรง
กลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์มิได้ประทับอยู่ท่นี ่ี สถานที่นคี ้ ือสถานที่ท่ีเขาได้วางพระศพไว้ จงไปแจ้งบรรดาศิษย์และเป
โตรให้รูว้ า่ พระองค์เสด็จล่วงหน้าท่านทัง้ หลายไปในแคว้นกาลิลีแล้ว ท่านจะเห็นพระองค์ท่นี ่ นั ดังที่ทรงบอกท่านไว้” สตรีทงั้
สามคนออกจากพระคูหา หนีไปเพราะตกใจกลัวจนตัวสั่น และไม่ได้พดู เรื่องใด ๆ กับใครเลยเพราะกลัว (มก 16 : 1-8)

่ ลับเป็ นขึน้ มา
89. อัครสาวกสองคนพบกับพระเยซูเจ้าทีก

วันนัน้ ศิษย์สองคนกาลังเดินทางไปยังหมูบ่ า้ นเอมมาอูส ซึง่ อยู่ห่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ 11 กิโลเมตร ทัง้ สองคน
สนทนากันถึงเหตุการณ์ทงั้ หมดที่เกิดขึน้ ขณะที่กาลังสนทนาและถกเถียงกันอยู่นนั้ พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาร่วมเดินทาง
ด้วย แต่เขาจาพระองค์ไม่ได้เหมือนดวงตาถูกปิ ดบัง พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านสนทนากันเรื่องอะไรตามทาง” ทัง้ สองคนก็
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หยุดเดิน ใบหน้าเศร้าหมอง
ศิษย์ท่ีช่ือเคลโอปั สถามว่า “ท่านเป็ นเพียงคนเดียวในกรุงเยรู ซาเล็มหรือที่ไม่รูเ้ รื่องราวที่เกิดขึน้ ที่น่ นั เมื่อสองสามวันมา
นี”้ พระองค์ตรัสถามว่า “เรื่องอะไรกัน” เขาตอบว่า “ก็เรื่องพระเยซู ชาวนาซาเร็ธประกาศกทรงอานาจในกิจการและคาพูด
เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวง บรรดาหัวหน้าสมณะและผูน้ าของเรามอบพระองค์ให้ตอ้ งโทษ
ประหารชีวิต และตรึงพระองค์บนไม้กางเขน เราเคยหวังไว้วา่ พระองค์จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็ นอิสระ แต่น่ีเป็ นวันที่
สามแล้วตัง้ แต่เหตุการณ์นีเ้ กิดขึน้ สตรีบางคนในกลุม่ ของเราทาให้เราประหลาดใจอย่างยิ่ง เขาไปที่พระคูหาตัง้ แต่เช้าตรู ่ เมื่อ
ไม่พบพระศพ เขากลับมาเล่าว่าได้เห็นนิมิตของทูตสวรรค์ซง่ึ พูดว่า พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ บางคนในกลุม่ ของเราไปที่
พระคูหา และพบทุกอย่างดังที่บรรดาสตรีเล่าให้ฟัง แต่ไม่เห็นพระองค์”
พระองค์จงึ ตรัสกับเขาว่า “ท่านคนเขลาเอ๋ย ใจของท่านช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศกกล่าวไว้ พระ
คริสตท่านจาเป็ นต้องทนทรมานเช่นนีเ้ พื่อจะเข้าไปรับพระสิรริ ุง่ โรจน์ของพระองค์มิใช่หรือ?” แล้วพระองค์ทรงอธิบายพระ
คัมภีรท์ กุ ข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟั งโดยเริ่มตัง้ แต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศก
เมื่อพระองค์ทรงพระดาเนินพร้อมกับศิษย์ทงั้ สองคนใกล้จะถึงหมูบ่ า้ นที่เขาตัง้ ใจจะไป พระองค์ทรงทาท่าว่าจะทรงพระ
ดาเนินเลยไป แต่เขาทัง้ สองรบเร้าพระองค์วา่ “จงพักอยู่กบั พวกเราเถิด เพราะใกล้ค่าและวันก็ลว่ งไปมากแล้ว” พระองค์จงึ
เสด็จเข้าไปพักกับเขา ขณะประทับที่โต๊ะกับเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปั งและยื่นให้เขา เขาก็
ตาสว่างและจาพระองค์ได้ แต่พระองค์หายไปจากสายตาของเขา ศิษย์ทงั้ สองจึงพูดกันว่า “ใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็ นไฟอยู่
ภายในหรือเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทาง และอธิบายพระคัมภีรใ์ ห้เราฟั ง”
เขาทัง้ สองคนจึงรีบออกเดินทางกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานัน้ พบบรรดาอัครสาวกสิบเอ็ดคนกาลังชุมนุมกันอยู่กบั ศิษย์
อื่น ๆ เขาเหล่านีบ้ อกว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นท่านทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วจริง ๆ และทรงสาแดงพระองค์แก่ซีโมน” ศิษย์ทงั้
สองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึน้ ตามทางและเล่าว่าตนจาพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปั ง (ลก 24 : 13-35)
90. พบพระองค์ทเี่ ยรู ซาเล็ม

พวกสาวกประชุมกันอยู่ท่ีกรุงเยรู ซาเล็มโดยประตูหอ้ งปิ ดอยู่เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรง
กลาง ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “สันติสขุ จงสถิตอยู่กบั ท่านทัง้ หลายเถิด” ตรัสดังนีแ้ ล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดพู ระหัตถ์
และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านัน้ เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นท่าน ก็มีความยินดี พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสขุ จงสถิตอยู่
กับท่านทัง้ หลายเถิดพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทัง้ หลายไปฉันนัน้ ” ตรัสดังนีแ้ ล้ว พระองค์ทรงเป่ าลมเหนือเขา
ทัง้ หลาย ตรัสว่า"จงรับพระจิตท่านเถิด ท่านทัง้ หลายอภัยบาปของผูใ้ ดบาปของผูน้ นั้ ก็ได้รบั การอภัยท่านทัง้ หลายไม่อภัย
บาปของผูใ้ ดบาปของผูน้ นั้ ก็ไม่ได้รบั การอภัยด้วย” (ยน 20 : 19-23)
91. พระเป็ นเจ้าส่งคาเทศน์สอนของพระองค์ไปทั่วโลก

บรรดาศิษย์ทงั้ สิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกาหนดไว้ เมื่อเขาเห็นพระองค์ ก็กราบนมัสการ แต่
บางคนยังสงสัยอยู่
พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาเหล่านัน้ ว่า ”พระเจ้าทรงมอบอานาจอาชญาสิทธิ์ทงั้ หมดในสวรรค์และบน
แผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็ นศิษย์ของเรา ทาพิธีลา้ งบาปให้เขาเดชะพระ
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นามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู เ้ ถิดว่าเราอยู่กบั ท่านทุกวัน
ตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ” (มธ 28 : 16-20)

้ งต้อนรับอัครสาวก
92. การเลีย
สี่สิบวันผ่านไปหลังจากวันปั สกา ในระหว่างนัน้ พระเยซูเจ้าได้ปรากฏพระองค์ให้อคั รสาวกเห็นและทรงกาชับว่า “อย่า
ออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มแต่จงคอยรับพระพรที่พระบิดาทรงสัญญาไว้ ดังที่ท่านได้ยินจากเรา ยอห์นทาพิธีลา้ งด้วยนา้ แต่ภายใน
ไม่ก่ีวนั ท่านจะได้รบั พิธีลา้ งเดชะพระจิตท่าน แล้วท่านจะเป็ นพยานถึงเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย
จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”
เมื่อตรัสดังนีแ้ ล้ว พระองค์เสด็จขึน้ สวรรค์ตอ่ หน้าเขาทัง้ หลาย เมฆบังพระองค์จากสายตาของเขา เขายังคงจ้องมอง
ท้องฟ้าขณะที่พระองค์ทรงจากไป ทันใดนัน้ มีชายสองคนสวมเสือ้ ขาวปรากฏกับเขากล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทัง้ หลายยืน
แหงนมองท้องฟ้าอยู่ทาไม? พระเยซูเจ้าพระองค์นีท้ ่ีททรงเสด็จขึน้ สูส่ วรรค์ จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่ท่านทัง้ หลายเห็ น
พระองค์ทรงจากไปสูส่ วรรค์” (กจ 1 : 1-11)
93. ประชากรใหม่ของพระเป็ นเจ้า

พระศาสนจักรของพระเยซูคริสตท่าน

เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทกุ คนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน รวมทัง้ พระนางมารียพ์ ระมารดาของพระเยซู
เจ้า เขาทัง้ หมดได้คอยพระผูช้ ่วยผูซ้ ง่ึ พระเยซูเจ้าได้สญ
ั ญาไว้กบั เขา ทันใดนัน้ มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุก
คนที่อยู่ในบ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิน้ แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รบั พระจิตท่านเต็ม
เปี่ ยม เขากล่าวสรรเสริญพระเจ้าและพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์
ขณะนัน้ ที่กรุ งเยรู ซาเล็มมีชาวยิวผูเ้ ลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้ามาจากทุกชาติท่ วั โลก เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี ้ จึงมาชุมนุม
กันจานวนมาก รู ส้ กึ ฉงนสนเท่หเ์ พราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านีพ้ ูดภาษาของตน ทุกคนประหลาดใจและฉงนสนเท่หพ์ ดู กัน
ว่า "นี่หมายความว่าอย่างไร" เปโตรบอกให้ทกุ คนเงียบและพูดว่า “โปรดฟั งข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ท่านได้ทราบว่า
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เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ นีเ้ ป็ นไปตามพระดารัสของพระเจ้าที่ตรัสโดยทางประกาศกโยเอลว่า
“พระเจ้าตรัสว่า ในวันสุดท้ายเราจะให้พระจิตท่านของเรากับมนุษย์ทก
ุ คน”พระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็ นบุรุษที่พระเจ้าทรงส่ง
มาหาท่าน พระเจ้าทรงรับรองพระองค์โดยประทานอานาจทาอัศจรรย์ ปาฏิหาริยแ์ ละเครื่องหมายต่าง ๆ เดชะพระเยซูเจ้า
พระเจ้าทรงกระทาการเหล่านีใ้ นหมูท่ ่านทัง้ หลาย ดังที่ท่านรู อ้ ยู่แล้ว พระเยซูเจ้าทรงถูกมอบในเงือ้ มมือของท่านตามที่พระ
เจ้ามีพระประสงค์และทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านใช้มือของบรรดาคนอธรรมประหารพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขน แต่พระ
เจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพ พ้นจากอานาจแห่งความตายเพราะความตายยึดพระองค์ไว้ใต้อานาจอีก
ต่อไปไม่ได้ พระเยซูท่านพระองค์นี ้ พระเจ้าทรงบันดาลให้กลับคืนพระชนม์ชีพ เราทุกคนเป็ นพยานได้ พระองค์ทรงได้รบั การ
เทิดทูนให้ประทับเบือ้ งขวาของพระเจ้า พระองค์ทรงได้รบั พระจิตท่านจากพระบิดาตามพระสัญญา และประทานพระจิตท่าน
นีใ้ ห้เราดังที่ท่านได้เห็นและได้ยินอยู่นี ้ ดังนัน้ ขอให้เผ่าพันธุอ์ ิสราเอลทัง้ มวลรู แ้ น่เถิดว่า พระเจ้าทรงแต่งตัง้ พระเยซูผนู้ ที ้ ่ีทา่ น
ทัง้ หลายนาไปตรึงบนไม้กางเขนให้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นท่านและพระคริสตเจ้า”
ถ้อยคาเหล่านี ้ เสียดแทงใจของทุกคน เขาเหล่านัน้ จึงถามเปโตรและอัครสาวกอื่น ๆ ว่า "พี่นอ้ ง พวกเราจะต้องทาอย่างไร
เล่า" เปโตรตอบว่า "ท่านทัง้ หลายจงกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้รบั
การอภัยบาป แล้วท่านจะได้รบั พระพรของพระจิตเจ้า พระสัญญานีม้ ีไว้สาหรับท่านทัง้ หลาย สาหรับบุตรหลานของท่านและ
สาหรับทุกคนที่อยู่ห่างไกล ซึง่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียก" เปโตรกล่าวถ้อยคาอีกมาก อ้อนวอนและ
ตักเตือนเขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงช่วยตนให้รอดพ้นจากคนชั่วร้ายในยุคนีเ้ ถิด” คนเหล่านัน้ รับถ้อยคาของเปโตรและได้รบั ศีล
ล้างบาป วันนัน้ ผูม้ ีความเชื่อมีจานวนเพิ่มขึน้ อีกประมาณสามพันคน (กจ 2)

่ พระเยซู
94. มีชีวิตอยู่และตายเพือ
นับแต่นนั้ มาบรรดาสาวกก็ออกไปประกาศข่าวดีในกรุ งเยรูซาเล็ม รักษาคนป่ วยให้หายและเป็ นประจักษ์พยานถึงชีวิตและ
การตายของพระเยซูเจ้า คนที่มีความเชื่อก็เพิ่มจานวนมากขึน้ มหาปุโรหิตและธรรมาจารย์ชาวยิวต้องการให้ประชาชนลืม
พระเยซู ดังนัน้ เขาจึงจับสาวกของพระองค์ ซักถามเขาและสั่งห้ามเขาไม่ให้ทาการเทศน์สอนในนามของพระเยซูเจ้า แต่สาวก
ของพระองค์ไม่สนใจในคาสั่งห้ามเหล่านัน้ สเทเฟนหนึ่งในสังฆานุกรรุ ่นแรกได้ถกู หินทุ่มจนเสียชีวิต แต่ก่อนที่เขาจะสลบ
ภายใต้กองหิน เขาได้ตะโกนร้องออกมาว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิ ดออก และเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืนอยู่เบือ้ งขวาของ
พระเจ้า พระเยซูเจ้าข้า โปรดรับข้าพเจ้าด้วยเถิด”
คริสตชุมชนของพระเยซูเจ้าถูกข่มเหงในกรุ งเยรู ซาเล็ม ผูค้ นที่มีความเชื่อในพระองค์จะถูกขับออกจากเมือง แต่ไม่ว่าเขา
ไปที่ไหน เขาก็ได้ประกาศว่าพระเจ้าได้ทาอะไรให้ประชาชนโดยผ่านทางพระเยซูเจ้า พวกเขาสร้างชุมชนใหม่เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
ตามที่ตา่ งๆ (กจ 2-8)
95. เปาโล : ผู้ประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ

เปาโลชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเซาโล เป็ นชาวยิวที่มีความเลื่อมใสศรัทธา เขาได้รบั การกล่าวถึงเป็ นอย่างมากในพระคัมภีรแ์ ละ
ได้รบั การชักจูงให้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าไม่ใช่พระผูไ้ ถ่ แต่เป็ นคนหลอกลวงประชาชน ดังนัน้ เซาโลจึงเดินทางจากเมืองหนึ่งไป
ยังอีกเมืองหนึ่งเพื่อนาคนที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูเจ้ามาลงโทษและทาให้คนเหล่านัน้ หมดความเชื่อและความไว้วางใจ
ในพระเยซู ครัง้ หนึ่ง เมื่อเขาควบม้าไปยังเมืองดามัสกัส เพื่อจะจับคริสตชนที่น่ นั มาคุมขังที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เขาได้รับ
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ประสบการณ์ซง่ึ ทาให้ขีวิตเขาทัง้ ชีวิตเปลี่ยนไป เพราะว่าขณะที่เขาเดินทางใกล้ถงึ เมืองดามัสกัส ทันใดนัน้ มีแสงสว่างจาก
ท้องฟ้าล้อมรอบตัวเขาไว้ เขาล้มลงที่พืน้ ดินและได้ยินเสียงกล่าวว่า “เซาโล เซาโล ท่านเบียดเบียนเราทาไม” เซาโลจึงถามว่า
“พระเจ้าข้า พระองค์คือใคร?” พระองค์ตรัสว่า “เราคือเยซู ซึง่ ท่านกาลังเบียดเบียน ท่านจงลุกขึน้ เข้าไปในเมืองแล้วจะมีคน
บอกให้รูว้ า่ จะต้องทาอะไร” เซาโลจึงลุกขึน้ จากพืน้ ดิน ลืมตา แต่ก็มองสิ่งใดไม่เห็น คนอื่นจึงจูงมือเขา พาเข้าไปในเมือง
ดามัสกัส ที่น่ นั เขาได้พบกับอานาเนีย อานาเนียไม่เชื่อว่าเซาโลได้พบกับพระเยซูเจ้าและจะให้เขาเป็ นสาวกของ
พระองค์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเรียกเขาในนิมิตว่า “อานาเนีย จงลุกขึน้ ไปที่ถนนซึง่ เรียกว่าถนนตรง จงไปที่บา้ นของยูดาส
ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลที่มาจากเมืองทาร์ซสั ปกมือให้ เพื่อให้เขามองเห็นได้อีก จงไปเถิด เพราะชายผูน้ ีเ้ ป็ นเครื่องมือที่
เราเลือกสรรไว้เพื่อนานามของเราไปประกาศแก่คนต่างศาสนา บรรดากษัตริยแ์ ละลูกหลานของอิสราเอล เราจะแสดงให้เขารู ้
ว่า เขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมากเท่าใดเพราะนามของเรา” ดังนัน้ อานาเนียจึงได้รบั เซาโลเข้ากลุม่
นับแต่นนั้ เป็ นต้นมา เปาโลก็ไม่เคยข่มเหงคริสตชนอีกแต่ประกาศพระนามของพระเจ้าแทน ในเมืองดามัสกัสและในเมือง
อื่นๆ เขาได้ประกาศว่าพระเยซูคริสตเจ้าคือองค์พระผูไ้ ถ่ เปาโลได้กลายเป็ นผูป้ ระกาศข่าวดีในที่ตา่ งๆ รวมทัง้ ในการเสวนา
กับชาวยิวในศาลาธรรม เขาได้ตงั้ กลุม่ คริสตชนขึน้ เขาได้พยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะทาให้ชาวยิว ชาวกรีก และประชาชน
ของทุกประเทศบนโลกมาเป็ นประชาชนใหม่ของพระเจ้า
เปาโลถูกกล่าวโทษและถูกตามล่าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง แม้กระทั่งไกลไปถึงประเทศกรีซ เปาโลได้เขียน
จดหมายไปถึงคริสตชนชุมชนซึ่งตนได้ตงั้ ขึน้ ในจดหมายเหล่านีเ้ ปาโลได้ตกั เตือนเขาและกระตุน้ ให้กาลังใจเขา ได้อธิบายให้
คนเหล่านัน้ ฟั งว่าความเชื่อต่อพระเยซูเจ้ามีความหมายอะไรต่อมนุษย์และจะต้องดารงชีวิตคริสตชนอย่างไร ในที่สดุ เปาโลก็
ถูกจับในกรุ งเยรูซาเล็ม และได้ถกู ส่งตัวไปที่โรม ในสภาพของนักโทษที่น่ นั เขาได้รบั การพิพากษาให้ประหารชีวิต เปาโลได้
ตายเพื่อพระเยซูคริสต์ (กจ 9-28)
96. เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตชุมนุม

พระคริสตเยซูสนิ ้ พระชนม์ ทัง้ ยังทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ประทับอยู่เบือ้ งขวาของพระเจ้า ทรงวอนขอแทนเราอีกด้วย ใครจะ
พรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ลาเค็ญหรือ ความคับแค้นใจหรือ การเบียดเบียนข่มเหงหรือ การขาด
อาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือ ภยันตรายและคมดาบหรือ? แต่ในการทดลองทัง้ หมดนี ้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผูท้ รงรัก
เรา เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่วา่ ความตายหรือชีวิต ไม่วา่ ทูตสวรรค์หรือผูม้ ีอานาจปกครอง ไม่วา่ ปั จจุบนั หรืออนาคต ไม่วา่
ฤทธิ์อานาจใดหรือความสูง ความลึก ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึง่ ปรากฏในพระคริสตเยซู
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา (รม 8 : 34-39)
ท่านทุกคนเป็ นบุตรของพระเจ้า โดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู เพราะท่านทุกคนที่ได้รบั ศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า
ก็สวมพระคริสตเจ้าไว้ ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือไทย ไม่มีชายหรือหญิงอีกต่อไป เพราะท่านทุกคนเป็ นหนึ่ง
เดียวกันในพระคริสตเยซู (กท 3 : 26-28)
จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่าเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้
ท่านทาสิ่งเหล่านีใ้ นพระคริสตเยซูอย่าดับไฟของพระจิตท่าน อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา จงทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งที่ดี
งามไว้ จงละเว้นความชั่วทุกรู ปแบบ (1 ธส 5 : 16-22)
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เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา เราแน่ใจว่า ถ้าคนหนึ่งตายเพื่อทุกคน ก็เหมือนกับว่าทุกคนได้ตายด้วย
พระองค์ สิน้ พระชนม์แทนทุกคน เพื่อผูท้ ่ีมีชีวิตจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไป แต่มีชีวิตเพื่อพระองค์ผู้ได้สิน้ พระชนม์ และ
ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเพื่อเขา (2 คร 5 14-15)
พี่นอ้ งทัง้ หลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุ งตนให้ดีพร้อม จงให้กาลังใจกัน จงเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน จงดาเนินชีวิตอย่างสันติ
แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตอยู่กบั ท่าน จงทักทายกันด้วยการจุมพิตศักดิส์ ิทธิ์ ผูศ้ กั ดิส์ ิทธิ์ทกุ คนฝากความคิด
ถึงท่าน ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอความรักของพระเจ้าและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตเจ้า
สถิตอยู่กบั ทุกท่านเทอญ (2 คร 13 : 11-13)
97. เราไม่ได้มีชีวต
ิ อยู่อย่างคนไร้ความหวัง

พระเป็ นเจ้าทรงให้ชีวิต สิ่งที่มีชีวิตนีด้ ารงชีวิตโดยพระองค์ ช่วงอายุชีวิตของข้าพเจ้าทัง้ หลายยาวนานเจ็ดสิบปี อาจจะถึง
แปดสิบสาหรับผูท้ ่ีแข็งแรงคนเหล่านีท้ งั้ หมดส่วนใหญ่เป็ นคนที่มีความยากลาบากและเต็มไปด้วยความทุกข์ แต่มนั ก็ผ่านไป
อย่างรวดเร็วคล้ายกับนกบิน (สดด 90 : 10)
เพราะพระองค์จะไม่ทรงทอดทิง้ ข้าพเจ้าไว้ในแดนมรณะ จะไม่ทรงปล่อยให้ผซู้ ่ือสัตย์ของพระองค์ตอ้ งเผชิญเหว
ลึก พระองค์จะทรงสอนข้าพเจ้าให้รูจ้ กั หนทางแห่งชีวิต ข้าพเจ้าจะยินดีอย่างเต็มเปี่ ยมเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์ ข้าพเจ้าจะมี
ความสุขตลอดไปเมื่ออยู่เบือ้ งขวาของพระองค์ (สดด 16 : 10-11)
นักบุญเปาโลเขียนไว้วา่ “พี่นอ้ งทัง้ หลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความรู ค้ วามเข้าใจถึงเรื่องผูล้ ว่ งหลับคือผูท้ ่ีตายไปแล้ว
เพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวัง เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิน้ พระชนม์และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ เราจึง
เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนาบรรดาผูห้ ลับอยู่มากับพระองค์โดยทางพระเยซู เจ้าเช่นเดียวกัน” (1 ธส 4 : 13-14)
ประกาศกของอิสราเอลได้กล่าวถึง “วันของพระเจ้า” ว่า เขาเหล่านัน้ รอคอยวันของพระเจ้าและพยายามเร่งให้วนั นัน้ มาถึง
ในวันนัน้ ท้องฟ้าจะถูกไฟเผาผลาญ และโลกธาตุจะถูกไฟเผาละลายไป เรากาลังรอคอยฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ ซึง่ เป็ นที่อยู่
ถาวรของความชอบธรรมตามพระสัญญา สวรรค์ใหม่และแผ่นดินใหม่และสถานที่ซง่ึ ความชอบธรรมจะดารงอยู่ (2 ปต 3 : 1213)
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สาวกของพระเยซูเจ้าดูเหมือนจะไม่คอ่ ยยอมอดทนเลย ได้ทลู ถามพระองค์วา่ “โปรดบอกข้าพเจ้าว่า เมื่อใดพระอาณาจักร
ของพระเจ้าจะเริ่มต้น” พระเยซูตอบว่า “เรื่องวันและเวลานัน้ ไม่มีใครรู เ้ ลย ทัง้ บรรดาทูตสวรรค์และแม้แต่พระบุตรนอกจาก
พระบิดาเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ” (มธ 24 : 30, มก 13 : 32)
“จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รูว้ า่ นายของท่านจะมาเมื่อไร” (มธ 24 : 42) เมื่อพระเจ้าผูท
้ รงสร้างเสด็จมาเพื่อที่จะทาทุก
สิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์ พระองค์จะพิพากษาทัง้ ผูเ้ ป็ นและผูต้ าย ในการพิพากษานีม้ นุษย์จะได้ทราบอย่างแท้จริงว่ามีพระเจ้า
แต่องค์เดียวและความรักหนึ่งเดียว เขาจะได้ทราบอย่างถ่องแท้วา่ สิ่งที่โชคร้ายมีแต่ประการเดียว นั่นก็คือการไม่ยอมมี
มิตรภาพกับพระองค์และมีความยินดีแต่เพียงอย่างเดียวคือ การได้มีชีวิตร่วมกับพระองค์
นักบุญเปาโลเขียนไว้วา่ “เพราะพระเจ้ามิได้ทรงกาหนดให้เราต้องรับโทษ แต่ทรงกาหนดให้เราได้รบั ความรอดพ้นเดชะพระ
เยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์สนิ ้ พระชนม์เพื่อเรา เราจะได้มีชีวิตอยู่รว่ มกับพระองค์ ไม่วา่ เราจะตื่นหรือหลับ ”
(1 ธส 5 : 9-10)
พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับบิดาของเด็กที่ตายว่า “อย่ากลัวเลย จงมีความเชื่อไว้เถิด” (มก 5 : 36)
98. โลกใหม่ของพระเจ้า

ยอห์นได้เขียนเกี่ยวกับโลกใหม่ของพระเจ้าไว้วา่ “ข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ เพราะฟ้าและแผ่นดินเดิมสูญหายไป
ไม่มีทะเลอีกต่อไป ข้าพเจ้าเห็นนครศักดิส์ ิทธิ์ คือนครเยรู ซาเล็มใหม่ลงมาจากสวรรค์ ลงมาจากพระเจ้า เตรียมพร้อม
เหมือนกับท่านสาวที่แต่งตัวรอท่านบ่าว ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระบัลลังก์วา่ “นี่คือที่พานักของพระเจ้าในหมู่
มนุษย์ พระองค์จะทรงพานักอยู่ในหมูเ่ ขา เขาจะเป็ นประชากรของพระองค์ และพระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้าของเขา ทรงเป็ น
“พระเจ้าสถิตกับเขา” พระองค์จะทรงเช็ดนา้ ตาทุกหยดจากนัยน์ตาของเขา จะไม่มีความตายอีกต่อไป จะไม่มีการคร่าครวญ
การร้องไห้ และความทุกข์อีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพ้นไปแล้ว”
พระองค์ผปู้ ระทับบนพระบัลลังก์ตรัสว่า “ดูซิ เราทาทุกสิ่งขึน้ ใหม่” และทรงเสริมว่า “จงบันทึกลงไปว่า "ถ้อยคาเหล่านีส้ ตั ย์
จริง เชื่อถือได้” ถูกต้องแล้วพระเจ้าข้า เชิญเสด็จมาพระเยซูเจ้าข้า (วว 21 : 1-5)
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รายชือ่ หนังสือพระคัมภีรไ์ บเบิล้
พระธรรมเก่า (Old Testament)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ
โยชูวา
ผูว้ ินิจฉัย
นางรูธ
ซามูแอล 1
ซามูแอล 2
พงศ์กษัตริย ์ ฉบับที่ 1
พงศ์กษัตริย ์ ฉบับที่ 2
พงศาวดาร ฉบับที่ 1
พงศาวดาร ฉบับที่ 2
เอสรา
เนหะมีย ์
เอสเธอร์
โยบ
เพลงสดุดี
สุภาษิ ต
ปั ญญาจารย์
เพลงโซโลมอน
อิสยาห์
เยเรมีย ์
เพลงคร่าครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีย ์
โยนาห์
มีคาห์

ปฐก
อพย
ลนต
กดว
ฉธบ
ยชว
วนฉ
นรธ
1 ซมอ
2 ซมอ
1 พกษ
2 พกษ
1 พศด
2 พศด
อสร
นหม
อสธ
โยบ
สดด
สภษ
ปญจ
พซม
อสย
ยรม
พคค
อสค
ดนล
ฮซย
ยอล
อมส
อบด
ยนา
มคา

พระธรรมใหม่ (New Testament)
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Josue
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Songs
Isaiah
Jeremias
Lamentations
Ezechiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Abdias
Jonah
Micah

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ฉบับ น.มัทธิว
ฉบับ น.มาระโก
ฉบับ น.ลูกา
ฉบับ น.ยอห์น
กิจการอัครสาวก
โรม
โครินธ์ ฉบับที่ 1
โครินธ์ ฉบับที่ 2
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟิ ลปิ ปี
โคโลสี
เธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
เธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
ทิโมธี ฉบับที่ 1
ทิโมธี ฉบับที่ 2
ทิตสั
ฟิ เลโมน
ฮิบรู
ยากอบ
เปโตร ฉบับที่ 1
เปโตร ฉบับที่ 2
ยอห์น ฉบับที่ 1
ยอห์น ฉบับที่ 2
ยอห์น ฉบับที่ 3
ยูดา
วิวรณ์

มธ
มก
ลก
ยน
กจ
รม
1 คร
2 คร
กท
อฟ
ฟป
คส
1 ธส
2 ธส
1 ทธ
2 ทธ
ทต
ฟม
ฮบ
ยก
1 ปต
2 ปต
1 ยน
2 ยน
3 ยน
ยด
วว

St.Matthew
St.Mark
St.Luke
St.John
Apostles' Acts
Romans
1.Corinthians
2.Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นาฮูม
ฮะบากุก
เศฟั นยาห์
ฮักกัย
เศคาริยาห์
มาลาคี
โทบิต
ยูดิธ
มัคคาบี ฉบับที่ 1

นฮม
ฮบก
ศฟย
ฮกก
ศคย
มลค
ทบต
ยดธ
มคบ

Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Aggeus
Zachariah
Malachias
Tobit
Judith
1 Maccabees

43. มัคคาบี ฉบับที่ 2
44. ปรีชาญาณ

มคบ
ปชญ

2 Maccabees
Wisdom

45. บุตรสิรา
46. บารุค

บสร
บรค

Ben-Sira[ch]
Baruch

Note:
1. หนังสือที่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีรฉ์ บับภาษาฮีบรู มีจานวน 7 เล่ม เรียกว่า " อธิกธรรม " หรือ "Deutero Canonical Books" ดังนี ้ โทบิต

ยูดิธ มัคคาบีฉบับที่ 1 มัคคาบีฉบับที่ 2 ปรีชาญาณ บุตรสิรา และ บารุ ค
2. เอสเธอร์ และ ดาเนียล มีขอ้ ความที่พระศาสนจักรรับรองเป็ นพระคัมภีร ์ แต่ไม่มีอยู่ในฉบับภาษาฮีบรู รวมอยู่ดว้ ยส่วนหนึ่ง

