
วนัท่ีแปด 

 

ลกูา 2:21-23 
หลงัจากทารกผูนี้เ้กิดมาครบ 8 วนั  (เป็นวนัที่ตอ้งเขา้สหุนัต) 
จึงไดต้ัง้ชือ่วา่ เยซ ู ตามที่ทตูสวรรคไ์ดส้ ัง่ไวต้ ัง้แต่ ยงัไม่ทรงเกิดใน
ทอ้ง ...  
ทัง้โยเซฟ และมารีย ์ ไดพ้ากมุารเยซไูปยงักรงุเยรซูาเล็ม ซึง่อยูไ่ม่
ไกลจากเมืองเบธเลเฮม  เพ่ือทาํพิธถีวายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
ชาวยิวจะถวายลกูหวัปีแดอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตามธรรมบญัญติัของ
พระเจา้  ซึง่เขยีนไวว้า่ 
“บุตรชายหวัปีทกุคน จะตอ้งเป็นบุตรที่ถวายแดอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

 

 



ของถวาย 

 

ลกูา 2:24  

ธรรมบญัญติัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
สัง่ใหถ้วายนกเขาหรือนกพิราบคูห่น่ึงดว้ย  
เขาทัง้สองก็ทาํตามน้ัน   

 

 

 

 

 



 ชายผูร้อคอย 

 

ลกูา 2:25-26 

สิเมโอน รอคอยใหพ้ระเจา้ทรงปลอบโยนอิสราเอล และพระ
วิญญาณบริสทุธิท์รงอยูก่บัเขา เขาเป็นคนเที่ยงตรง และอทุิศตน
ถวายแดพ่ระเจา้ 

พระวิญญาณบริสทุธิไ์ดโ้ปรดบอกใหส้ิเมโอนรูว้า่ 

เขาจะไม่ตายจนกวา่จะไดเ้ห็นองคพ์ระคริสตท์ี่พระเจา้ทรงแตง่ตัง้ไว ้
เพ่ือชว่ยชาวโลก 

ดงัน้ัน ตัง้แตว่นัที่พระเจา้ตรสัแกเ่ขาเขาไม่เคยที่จะหยดุรอ
พระองค ์  เขาคิด  เขาเฝ้ารอ  เขาอธษิฐาน ขอใหส้ิ่งนี้สาํเร็จ 

 



เฝ้าแต่รอ 

 

เขาคิดทกุ ๆ วนั…….. 
พระองคผ์ูนี้จ้ะเป็นใครนะ? คนไหนนะ?   เม่ือไรจะเห็นพระองค?์  

พระองคจ์ะเป็นเหมือนพวกเราไหมนะ? 

พระองคจ์ะมาอยา่งไร?  ใจเย็น ๆ น่าเขาปลอบใจตวัเอง…อยา่งไร
พระเจา้ก็จะตอ้งใหเ้ราเห็นพระองคแ์น่นอน 

เพ่ือน ๆ ครบั 
จะมีใครบางคนที่พระเจา้ทรงใหเ้ขาไดรู้อ้ะไรบางอยา่งที่น่าต่ืนเตน้
อยา่งคณุตาสิเมโอน 
พระเจา้ทรงเลือกเขา … พระองคพ์อพระทยัที่จะใหเ้ขารู ้ เห็น สิ่ง
ที่พระองคท์รงทาํเพ่ือชาวโลก 

เขาอยูเ่งียบ ๆ รอคอยพระเจา้ …… 



แลว้ก็พบจริงๆ! 

   

ลกูา 2:27-32 



 

 

พระวิญญาณทรงนําสิเมโอนเขา้ไปในลานพระวิหาร  
ในเวลาที่โยเซฟและมารียไ์ดนํ้ากมุารเยซ ู  
เขา้ไปถวายตามธรรมบญัญติั  
 

  
พระเจา้ทรงท าตามสญัญาของพระองค!์ 

การรอคอยของสิเมโอนสิน้สุดลง  
เขาดีใจมากสรรเสริญพระเจา้ 
ดว้ยคาํที่ทาํใหท้กุคนแปลกประหลาดใจ 
กมุารนอ้ยนี้ จะกลายเป็นความรอด เป็นแสงสวา่ง เป็นศกัดิศ์รี
เขาเป็นคนที่พระเจา้ทรงเตรียมไว!้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํอวยพรจากสิเมโอน   

 

ลกูา 2:33-35 



 

 

สิเมโอนและครอบครวันี้ ไม่ไดเ้คยเจอกนัมากอ่น 
แตพ่ระเจา้ผูท้รงเป็นพระบิดาของพระเยซ ู  
และทรงเป็นพระเจา้ของสิเมโอนดว้ย 
เป็นผูท้ี่บอกใหท้ราบวา่ อะไรเป็นอะไร 
มารียแ์ละโยเซฟเขา้ใจแลว้วา่  
พระเจา้ทรงสง่พระบุตรมาในโลก 
เพ่ือชว่ยคนใหร้อดจากบาป  
ไม่ใชเ่ป็นผูนํ้าทางการเมือง 

ตอ่ไป สิ่งที่พระบุตรองคนี์จ้ะพูดจะกลา่ว  
อาจมีคนรบั  
และมีคนปฏิเสธ 
แลว้เราละ่ จะรบั หรือปฏิเสธพระองค ์

 

 

 

 

 

 

 

 



อีกคนท่ีรอคอย 

 

ลกูา 2:36-37 

มีหญิงชราคนหน่ึงชือ่อนันา เธอเป็นคนเผ่าอาเชอร ์ และเป็นผู ้
กลา่วคาํของพระเจา้ 
ตอนสาวๆ เม่ือแตง่งานได ้ 7 ปีก็เป็นม่าย จนกระทัง่อายุ 84 ปี 
อนันารอคอยพระผูช้ว่ยเหมือนกบัคณุตาสิโมโอน 
เธอไม่ไดอ้อกจากพระวิหารเลย แตอ่าศยัในน้ัน และสิ่งที่เธอทาํ
น้ันก็คือ 
นมสัการพระเจา้ อธษิฐาน อดอาหารเป็นประจาํ ทัง้กลางวนั
กลางคืน 
ดซู…ิ หวัใจ ความคิดของเธออยูท่ี่พระเจา้เทา่น้ัน ! 

 

- 



คาํยืนยนัจากอนันา  

 

ลกูา 2:38 

และวนัที่พระกมุารนอ้ยมาในพระวิหาร  
พระเจา้ทรงทาํใหเ้ธอรูว้า่ พระองคคื์อใคร 
เธอเขา้มากลา่วขอบคณุพระเจา้ 
ตอ่หนา้ทกุ ๆ คน 

ยงับอกพวกเขาวา่ “ทา่นทัง้หลายที่รอคอยพระผูไ้ถ…่. 

ทา่นไม่ตอ้งรออีกแลว้ พระองคท์รงมาแลว้ 

น่ีไง คือพระผูไ้ถข่องเรา” 

 

 



กลบันาซาเร็ธ 

  ลกูา 2:39  

เม่ือทาํตามบญัญติัทกุอยา่งแลว้  
ทัง้ครอบครวัก็เดินทางกลบัไปทางเหนือ  
มุ่งหนา้ไปยงัเมืองนาซาเร็ธซึง่อยูใ่นแควน้กาลิลี  
พระกมุารนอ้ย บงัเกิดที่เมืองเบธเลเฮม  
แตไ่ปเติบโตที่ นาซาเร็ธ คนทัว่ไปคิดวา่  
พระองคเ์ป็นลกูของโยเซฟ มารีย ์  
แตโ่ยเซฟ และมารีย ์ รูดี้วา่  
พระองคคื์อพระบุตรของพระเจา้!  

 

 

 



เป็นท่ีโปรดปราน  

 

ลกูา 2:40 

พระเยซทูรงเติบโตขึน้เหมือนเด็กชายทัว่ไป ทัง้แขง็แรง สดใส  
วิ่งเลน่กบัเพ่ือน ๆ  
ทกุวนั ทรงเรียนรูพ้ระคาํของพระเจา้  
และที่สาํคญั ทรงมีปัญญาเย่ียมยอดกวา่ใคร ๆ  
และพระเจา้ทรงโปรดปรานพระบุตรของพระองคม์ากทีเดียว  

 

 

 

 



เทศกาลปัสกา 

 

 ลกูา 2:41-42 

ทกุ ๆ ปี บิดามารดาจะพาพระเยซไูปรว่มเทศกาลปัสกา 
ในนครเยรซูาเล็ม 
เทศกาลนี ้ ทาํเพ่ือพวกเขาจะระลึกถึงการที่พระเจา้ทรง 
นําเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต ์
และในปีนี้ พระเยซทูรงอาย ุ 12 ปี 
พวกเขาก็ไปรว่มงานอยา่งเคย ในเทศกาลนี ้ พวกเขาจะกินขนม
ปังไรเ้ชือ้เป็นเวลา 7 วนั 
และจะมีการอา่นพระวจนะของพระเจา้ และพิธอีื่น ๆ  
อีกหลายอยา่งประกอบกนัไป 

 



คา้งอยู่ในเมือง 

 

ลกูา 2:43 

เป็นวนัที่ใคร ๆ ก็ชอบ ไดเ้ดินทาง ไดพ้บเจอคนมากมาย     
มีอะไรแปลกหูแปลกตาสาํหรบัเด็ก ๆ 
มีสตัวม์ากมายในเมือง บางตวัก็ดุ บางตวัก็น่ารกั 
คนเดินทางจะพากนัใชส้ตัวเ์หลา่นีช้ว่ยแบกของมา อยา่งเชน่ 
ลอ่ อฐู ลา เป็นตน้   
และเม่ืองานสิน้สดุลง 
ทกุคนก็พากนัเดินทางกลบั เพ่ือนบา้นใกลเ้คียงก็มกัจะเดินทางไป
ดว้ยกนัเพ่ือความปลอดภยั   
แตเ่ม่ือเดินทางไปกนัน้ัน ทัง้บิดามารดาหารูไ้ม่วา่ 
พระเยซยูงัคงคา้งอยูใ่นนครเยรซูาเล็ม! 

 



ลูกหายไปไหน? 

 

 ลกูา 2:44  

ขณะที่เดินทางกลบักนัไปน้ัน บิดามารดาคิดวา่  
พระเยซทูรงอยูก่บัเพ่ือนๆ  ในหมู่คนที่เดินทางมาดว้ยกนั 
ก็ไม่ไดค้าดคิดวา่ ลกูชายจะไม่ไดต้ามมาดว้ย 
แตเ่ม่ือเดินทางมาไดห้น่ึงวนั ก็ยงัไม่เห็นลกู 
มองไปทางไหน  
ก็มีแตเ่ด็กคนอื่นเดินทางไป เลน่กนัไปอยา่งสนุกสนาน 
ลกูเยซไูปไหนน่ี? ทัง้สองเริ่มกงัวล 

  

 

 



ไม่เจอ ไม่เจอ! 

 

ลกูา 2:44 

ทัง้สองตามหาลกูเยซตูามหมู่เพ่ือนบา้น และคนรูจ้กั 
“เห็นลกูเยซบูา้งไหม ?” 
“ขา้ไม่เห็นเลยนะ ไม่เห็นตัง้แตอ่อกจากเมืองแลว้!” 
“เราเป็นพ่อแม่ประสาอะไรนะลกูหายทัง้คนไดย้งัไงกนัน่ี?” 
“มารีย ์ เราคงตอ้งกลบัไปเยรซูาเล็มแลว้ละ่” 
“ใชจ่ะ๊ ฉันก็คิดอยา่งน้ันเหมือนกนั …  
ถา้อยา่งน้ันเราไปกนัเถอะ” 
ในใจทัง้สองครุน่คิดวา่ 
ลกูเยซอูยูไ่หนนะ?…… 

 



หายไปหลายวนั! 

 

ลกูา 2:45 

ตามหาลกูเทา่ไร ก็ไม่เจอ 
เพ่ือน ๆ วยัเดียวกนัก็เพ่ิงนึกขึน้ไดว้า่ ไม่เห็นพระเยซเูลย 
พวกเขามวัเลน่ หยอกลอ้กนั และต่ืนเตน้กบัการเดินทาง 
“ไปกนัเถอะ คิดวา่ เราตอ้งกลบัไปเยรซูาเล็มแลว้ละ่  
เราอาจเจอลกูตามทาง” โยเซฟชวน 
“น่ันซ ิ ฉันก็วา่อยา่งน้ันเหมือนกนั” มารียต์อบ 
ทัง้สองจึงกลบัไปยงันครเยรซูาเล็ม 
เขาทัง้สองใชเ้วลาถึงสามวนั ตามหาพระเยซ ู  
กงัวลใจมาก อธษิฐานขณะที่เดินหาไปตลอดทาง 
“มีอีกที่เดียวที่เรายงัไม่ไดไ้ปด”ู โยเซฟนึกขึน้ได ้
“พระวิหาร!” ทัง้สองพูดออกมาพรอ้มกนั 



ต่างวยัคุยสนุก  

 

ลกูา 2:46-47 

แลว้ที่น่ัน มารีย ์ และ โยเซฟก็ตะลึง! 

อาจารยห์ลายคนกาํลงัรมุลอ้มพระเยซอูยู ่  
พระองคท์ ัง้ถาม และตอบคาํถามอาจารยเ์หลา่น้ัน 
ที่น่าประหลาดใจคือ เหลา่อาจารยต์า่งแสดงความสนใจ  
และทึ่งกบัคาํตอบของพระเยซ ู
“เหตใุดเด็กคนนีจ้ึงรอบรูเ้หลอืเกิน?” 
“น่ันซ ิ รูอ้ยา่งลึกซึง้เสียดว้ย ขา้เองยงัไม่เคยคิดไดอ้ยา่งเขาเลย” 
 

 

 



ตอ้งอยู่บา้นพระบิดา 

 

ลกูา 2:48-50 

“ลกูจ๋า ทาํไมทาํกบัพ่อ แม่อยา่งนีล้ะ่ ? 
รูไ้หมวา่ เรากงัวลใจมากที่หาลกูไม่เจอมาหลายวนัแลว้?” 
“ตามหาผมทาํไมครบั? พ่อแม่ไม่ทราบหรือวา่ 
ผมตอ้งอยูใ่นบา้นของพระบิดาของผม” 
มารียแ์ละโยเซฟตา่งมองหนา้กนัอยา่งงุนงง 
เขาทัง้สองไม่เขา้ใจสิ่งทีพ่ระเยซกูลา่ว 

 

 

 

 



กลบับา้นกนั 

 

ลกูา 2:51 

เม่ือทัง้โยเซฟ และมารียม์าตามถึงพระวิหาร 
พระเยซมิูไดท้รงขดัขนืหรือดือ้ดึงกบัเขา 
ทรงกลบัไปนาซาเร็ธพรอ้มกบัเขา  

และอยูใ่นโอวาทของเขา ... 

แต่ มารียเ์ก็บเรื่องทัง้หมดนีไ้วใ้นใจ....  
 

 

 

 



ใครๆ ก็ชืน่ชม 

 

ลกูา 2:52 

พระเยซทูรงเติบโต สติปัญญาย่ิงมากขึน้ 
ทรงกลายเป็นชายหนุ่มที่พระเจา้ทรงโปรดปราน  
และใคร ๆ ก็ชืน่ชมพระองค ์

 

 


