


                                         อบรมพระคัมภีร์
“ Rediscover Jesus in the Land           

with Matthew”

	 ในโอกาสท่ีไดม้ารับการอบรมพระคมัภีร์ท่ี	The	Centre	 for	Biblical	Formation,	Notre	Dame	De	Sion	 ,	 Jerusalem,	

Israel		หวัขอ้		“	Rediscover	Jesus	in	the	Land	…with	Matthew”	ระหวา่งวนัท่ี	30	พฤษภาคม	–	26	มิถุนายน	2016		จึงขอแบ่ง

ปันประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการอบรมฯ	ดงัน้ี	

	 ในคอร์สการอบรมฯ	มีผูเ้ขา้รับการอบรมจ�านวน	22	คน	มาจากประเทศออสเตรเลีย	14	คน	

อิตาลี		1	คน	อินเดีย	1	คน	ไอร์แลนด	์1	คน	ฟิลิปปินส์	1	คน	ซิมบบัเว	1	คน	อเมริกา	1	คน	และ

ประเทศไทย	2	คน		คือ	คุณครูทศันีย์ มธุรสสุวรรณ    คณะกรรมการฯ	แผนกคริสตศาสนธรรม	

สภาพระสงัฆราชฯ	และแผนกพระคมัภีร์	อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ	และ	คุณครูสาวนีิ เกษตร

บริบูรณ์	โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์	ปากเกร็ด	นนทบุรี			ซ่ึงในกลุ่มแบ่งเป็นพระสงฆ	์4	องค	์

ซิสเตอร์	1	 ท่าน	และฆราวาสชายหญิง	17	คน	 ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากตน้สงักดั	

คือ	วดั	โรงเรียน	หน่วยงาน		และคณะนกับวช	และทุนสนบัสนุนบางส่วนจากสถาบนัท่ีจดัการ

อบรมฯ	ดว้ย		

	 อน่ึงในการจดัคอร์สการอบรมฯ	น้ี	จะประกอบดว้ย	การฟังบรรยายพระวรสารนกับุญมทัธิว	และออกไปศึกษาในบาง

สถานท่ีท่ีส�าคญัๆเก่ียวขอ้งกบัพระเยซูเจา้ท่ีกล่าวถึงในพระวรสารนกับุญมทัธิว	และบางสถานท่ีท่ีกล่าวใน	พนัธสญัญาเดิมดว้ย	

โดยมีอาจารยพ์ระคมัภีร์		วทิยากรรับเชิญ	และไกดน์�าอธิบายในสถานท่ีต่างๆ	

    หัวข้อการฟังบรรยาย :

	 1.ฟังบรรยายพระวรสารนกับุญมทัธิว	 	 	 2.	บทน�าเก่ียวกบัศาสนายดูาห์	(Judaism)

	 3.	Feasts	of	Shavuot	and	Pentecost		 	 	 4.	Eastern	&	Oriental	Churches

	 5.	A	Women	Living	Ramadan	 	 	 			 6.	The	complex	reality	of	Israel	Palestine	

	 7.	Christian	–Jewish	Relationships:	Past	and	present	 8.	The	Church	and	Islam	Today	

  



           สถานทีอ่อกไปศึกษานอกสถานที ่ :

1.	Excursion	:	Horizons	of	Jerusalem			

2.	Visit	Lithostrotos																							

3.	Excursion:	Temple	Mount,	City	of	David	and	David-
son					Center

4.	Visit	Franciscan	Family	Center	and	Bethlehem	Uni-
versity

5.	Visit	Nativity	Church	&	Jerome’s	Cave

6.		Visti	David’s	Citadel	,	Israel	Museum

7.		Negev	Desert	,	Reflection	en	route.	“Widnerness	
in	the	Bible-Settled	to		Desert”	Mamshit	(Nabatteans)				
Access	to	a		canyon	in	the	Wilderness	forSilence		

8.		Visit	Tel	Be’er	Sheva-Bib	lical	Beersheba	–Reflection:	“The	Land	of	Abraham”

9.		Overlook	at	Ben	Gurion’s	Grave	and	walk	into	Ein	Avdat	,		Visit			
Lachish	

10.	Excursion:	Ein	Karem,	visit	church	of	Visitation,	church	of		St.
John	the	Baptist,	Notre	Dame	de	Sion,	Ein	Karem

11.	Excursion:	Mt	of	olives,	Bethfage,	pater	Noster

12.	Visit	Synagogue									

13.	Four	quarters	–Old	City		and	Western	Wall			Tunnels

14.	Visit	Yad	VaShem	Museum	-	Children’s	momorial											

15.	Eucharist	with	Hebrew	speaking	Catholic	community	

16.	Galilee	via	the	Jordan	Valley	,	Nazareth-Visit		the		Basilica	of	the	Anunciation,	visit	Zippori,	City	of	Dan,	
visit	the	Nature	Reserve:walk	to	the	Dan	River,				remembering	our	Baptismal	Promisesat	a	Source	of	the	
Jordan									

17.	Visit	the	Excavations	at	Caesarea	Philippi	:	The	shrine	of					Pan	and	
Sources	of	the	Jordan	River.

18.	Capernaum:	Visit	the	Eccavations	of	the	Ancient	Synagogue	&	the	
House	of	Peter	

19.	Mt	of	Beatitudes	,	visit	the	church	of	the	Primacy	of	Peter	,	the	church	
of	the	Loaves	and	Fishes	(Tapgha)		

20.	Nof	Ginosar	Museum	and	Ancient	Boat	,	Boat	journey	on	the	Sea	of	
Galilee	

21.	Visit	Aba	Gosh:	Benedictine	Abbey	of	the	Resurrection	



  ส่ิงทีไ่ด้รับจากการมาอบรม พระคมัภร์ี

ในแต่ละคร้ังทางผูจ้ดัคอร์สการอบรมฯ	จะใหเ้ราไตร่ตรอง		ส่ิงทีเ่ราได้พบ  3 ประเดน็ คอื       พระคมัภร์ี      (The	Bible)  

ประชาชน (The	People)  แผ่นดนิ	(The	Land)	เสมอ		ดงันั้นจึงขอสรุปส่ิงท่ีไดรั้บเป็น	3	ประเดน็		คือ																

1.พระคัมภีร์ (The Bible) ไดมี้โอกาสศึกษาความรู้เก่ียวกบัพระวรสารนกับุญมทัธิว	 	 การเช่ือมโยงพนัธ

สญัญาเดิมท่ีกล่าวถึงในพระวรสารนกับุญมทัธิว	 	 โครงสร้างของพระวรสารนกับุญมทัธิว	 ท�าใหเ้ขา้ใจบริบทและสถานการณ์

ต่างๆในสมยัของพระเยซูเจา้	 และส่ิงท่ีพระวรสารไดบ้นัทึกไว	้ และการอา้งอิงถึงพระคมัภีร์ท่ีไดบ้นัทึกเหตุการณ์และสถานท่ี

ต่างๆ	ในทุกคร้ังท่ีไกดน์�าเราศึกษาในสถานท่ีจริง	

 2.ประชาชน (The People)  ไดมี้โอกาสเห็นผูค้นจากศาสนาต่างๆ	เช่น	ศาสนายวิ	ศาสนาอิสลาม	ศาสนคริสต	์

(คาทอลิก	–	กรีกออโธ	ดอกซ์)	แสดงออกซ่ึงความศรัทธาในศาสนา		มีโอกาสสมัผสัวถีิชีวติของประชาชนในแผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิ

โดยเฉพาะบริเวณถนนแห่งพระมหาทรมาน	(Via	Dorolosa)	ในทุกวนัศุกร์ไดเ้ห็นพี่นอ้งมุสลิมเดินทางไปท่ีโดม	ออฟ	เดอ	ร็อค	

(Dome	of	the	Rock)	เพื่อสวดภาวนา	ส่วนของพี่นอ้งคริสตชนกเ็ดินทางกางเขน	(มรรคาศกัด์ิสิทธ์ิ)	และจบท่ีวดัพระคูหา	(The	

Holy	Sepulcher)	และสวดภาวนาท่ีเนินหวักะโหลกหรือกลโกธา	และมีบางกลุ่มของคริสตชนท่ีมาแสวงบุญในกรุงเยรูซาเลม็ก็

จะหาเวลาเดินทางกางเขนในวนัอ่ืนดว้ยเช่นกนั	ในวนัสับบาโต		พี่นอ้งชาวยวิภาวนา		อ่านพระคมัภีร์โตราห์ท่ีศาลาธรรม	หรือท่ี

ก�าแพงเยรูซาเลม็ดา้นตะวนัตก	(Western	wall)	ในวนัอาทติย์ พี่นอ้งคริสตชนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณตามวดัต่างๆ		กเ็ห็นวา่ทุก

ศาสนาแสดงออกซ่ึงพิธีกรรมของตน	และเคารพกนัและกนั		

 3.แผ่นดิน (The Land) ไดมี้โอกาสสมัผสัแผน่ดินและสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆท่ีกล่าวในพระคมัภีร์พนัธ

สญัญาเดิม		เช่น	ภมิูประเทศท่ีเป็นทะเลทราย	หุบเขา	ฝงูแกะ	แหล่งน�้า	แม่น�้า	เมืองส�าคญั	ฯลฯ	และท่ีกล่าวในพนัธสญัญาใหม่	

เช่น	สถานท่ีส�าคญัๆเก่ียวกบัพระเยซูเจา้	เช่น	สถานท่ีทรงบงัเกิด	รับพิธีลา้ง	เจริญเติบโต	เทศนส์อน	กระท�าอศัจรรย	์											รับ

ทรมาน	 ส้ินพระชนมแ์ละทรงกลบัคืนพระชนมชีพ	ฯลฯ	 เวลาอ่านพระคมัภีร์ท�าใหเ้ขา้บริบท	และเมืองต่างๆท่ีกล่าวถึงในพระ

คมัภีร์มากข้ึน	 และไดมี้โอกาสแสวงบุญ	 โดยการสวดภาวนา	 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 และเยีย่มชมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่าง	 ๆ	

อยา่งคุม้ค่ากบัเวลาท่ีอยูท่ี่น่ี		

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ	 เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าส�าหรับขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก	 ในโอกาสน้ีขอขอบคุณ	 พระสงัฆราชวรีะ				

อาภรณ์รัตน	์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมและแผนกพระคมัภีร์	 สภาพระสงัฆราชฯ	 ท่ีสนบัสนุนการ

ไปรับการอบรมคอร์สพระคมัภีร์ในคร้ังน้ี		ขอขอบคุณ	The Centre for Biblical Formation , Notre Dame De Sion  

Jerusalem ท่ีมอบทุนการศึกษาอบรมส่วนหน่ึงส�าหรับขา้พเจา้ในการเขา้รับการอบรมในคร้ังน้ีดว้ย	 และขอขอบคุณคุณพอ่
สมเกียรติ	 ตรีนิกร	 ท่ีอนุญาตใหเ้วลาในการไปเขา้รับการอบรมในคอร์สฯน้ี	 และขอขอบคุณคุณแม่และพี่นอ้งในครอบครัว	

เพื่อนๆ	และทุกท่านท่ีสนบัสนุนทั้งปัจจยั	ก�าลงัใจ	สวดภาวนาใหก้บัขา้พเจา้ขณะท่ีรับการอบรมฯ	และเหนือส่ิงอ่ืนใด		

ขอขอบพระคุณพระเป็นเจา้ส�าหรับเวลาท่ีมีคุณค่าของขา้พเจา้ในหน่ึงเดือนท่ีมารับการอบรมพระคมัภีร์	ฯ	ท่ีน่ี								

Jerusalem, Israel ... Praise The Lord ...Shalom !!! 

      ทศันีย์ มธุรสสุวรรณ 

คณะกรรมการฯ	แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ และแผนกพระคมัภร์ี อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 



 

       ภูเขาแห่งพระวหิารของพระยาเวห์        จะถูกตั้งขึน้เหนือยอดภูเขาทั้งหลาย 

และจะสูงกว่าบรรดาเนินเขา                          นานาชาตจิะหลัง่ไหลมาทีภู่เขานี ้ 

ชนหลายชาตจิะมาและกล่าวว่า                  มาเถดิ เราจะขึน้ไปยงัภูเขาของพระยาเวห์ 

ไปยงัพระวหิารของพระเจ้าของยาโคบ          แล้วพระองค์จะทรงสอนวถิทีางของพระองค์ให้เรา

เราจะได้เดนิตามทางมรรคาของพระองค์      เพราะว่าบทบัญญตัจิะออกมาจากศิโยน

และพระวาจาของพระยาเวห์                      จะออกมาจากกรุงเยรูซาเลม็       (อสย.2:2-3 ) 

1.พระคัมภีร์ (The Bible)

					ขา้พเจา้	ไดศึ้กษาเรียนรู้เก่ียวกบั	พระวรสารนกับุญมทัธิว	และเช่ือมโยงกบัพระ

คมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมลึกซ้ึงข้ึน	ท�าใหเ้ขา้ใจและรักการอ่านพระคมัภีร์มากข้ึน	

โดยน�ามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนและแบ่งปันใหก้บันกัเรียนและเพื่อนครูในโรงเรียน

2.ประชาชน (The People)   

					ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนๆท่ีแตกต่างวฒันธรรมมาจากหลากหลายประเทศใน

กลุ่มท่ี	Ecce	Homo

					ไดส้มัผสัการด�าเนินชีวติดว้ยความศรัทธาของประชาชนชาวอิสราเอลท่ีมีแตกต่าง

ในศาสนา	แต่สามารถอยูร่่วมกนัได	้	ดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั	เช่น	ศาสนาอิสลาม	ศาสนายวิ	ศาสนาคริสต	์เป็นตน้

					และเป็นประจกัษพ์ยานแห่งความเช่ือ	ความศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชน	ซ่ึงสะทอ้นมาจากนกัจาริกแสวงบุญท่ีหลัง่ไหลเขา้

มาท่ีเยรูซาเลม็	ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ	ดว้ยการภาวนา	เดินตามทางมรรคาศกัด์ิสิทธ์ิ	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	เป็นตน้

3.แผ่นดิน (The Land)  

						 ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากจากการศึกษาสถานท่ีส�าคญัๆในประวติัศาสตร์ความรอด	ท�าใหเ้กิดความซาบซ้ึงใจ	

เพิ่มพนูความเช่ือความศรัทธา	และการภาวนาในทุกๆการเดินทางท่ีอยูใ่นแผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิ	เช่น		เยรูซาเลม็		เบธเลแฮม	กาลิลี	

ภเูขา	ทะเลทราย		ฯลฯ

	 โอกาสน้ีขอขอบพระคุณ		พระสงัฆราชฟรังซีส	เซเวยีร์	วรีะ	อาภรณ์รัตน	์และอธิการ	เซอร์ดอมินิก	กิจเจริญ		โรงเรียน

เซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์	ปากเกร็ด	นนทบุรี	ท่ีอนุญาตและสนบัสนุนใหโ้อกาส	ในการศึกษาอบรม	ส�าหรับคอร์สพระคมัภีร์	ใน

คร้ังน้ีค่ะ	

                                          	 ครูสาวนีิ				เกษตรบริบูรณ์

																																																																																																													โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์	ปากเกร็ด	นนทบุรี

สิ่งที่ได้รับ และ ความประทับใจ



วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 
ค.ศ.2016

   คณะกรรมการฯแผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ 
สนับสนุนครูค�าสอน

ให้รับการอบรมพระคัมภีร์ ณ สถาบันพระคัมภีร์ Ecce Homo   Jelusalem , Israel         



วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม
ค.ศ.2016

First day in Ecce Homo , Jerusalem
พิธีเปิดการอบรมคอร์สการอบรมพระคัมภีร์ท่ี Ecce Homo , Jerusalem 

และเรียนนอกสถานท่ี รอบๆกรุงเยรูซาเล็ม (อ่าน ปฐก.22)





วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม
ค.ศ.2016

เยรูซาเล็ม : ก�าแพงตะวันตก (Western Wall)  

 เป็นก�าแพงสูงใหญ่ดา้นทิศตะวนัตกของเนินพระวหิาร	หรือภเูขาโมรียาห์ซ่ึงเป็นท่ี

ตั้งของโดมครอบหิน(Dome	of	the	Rock)	ท่ีเป็นสุเหร่ามุสลิม	ก�าแพงตะวนัตกน่าจะเป็นจุด

ท่ีส�าคญัท่ีสุดของชาวยวิในแผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิ	เป็นสญัลกัษณ์ของการท่ีคนอิสราเอลไดห้วน

กลบัคืนสู่แผน่ดินพนัธสญัญา	เป็นสกัการสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของคนยวิ	และเป็นท่ีนมสั		

การและอธิฐานภาวนาส�าหรับคนทัว่ไป

		 ก�าแพงน้ีเป็นส่วนท่ีเหลือจากก�าแพงพระวหิารหลงัท่ี

สอง	ท่ีสร้างเร่ิมข้ึนตั้งแต่	ศตวรรษท่ี	6	ก่อน	ค.ศ.	ในปีท่ี	37	ก่อน	

ค.ศ.	เฮรอดไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกษตัริยข์องชาวยวิ	พระองค์

ไดป้รับปรุงกรุงเยรูซาเลม็ใหส้วยงาม	และสร้างพระวหิารข้ึนใหม่

ใหใ้หญ่โต	กวา่และสวยงามกวา่พระวหิารของกษตัริยโ์ซโลมอล	

เพื่อเป็นการเอาใจชาวยวิ	น่ีคือพระวหิารท่ีพระเยซูเจา้รู้จกั	

		 ปี	ค.ศ.	70	กรุงเยรูซาเลม็และพระวหิารถกูจกัรรดิตีตสัท�าลายหมดส้ิน	คงเหลือไวแ้ต่ก�าแพง

ลอ้มรอบวหิารท่ีสร้างดว้ยกอ้นหินขนาดใหญ่มาก	เราจึงไดเ้ห็นกอ้นหินท่ีมีอายสุองพนักวา่ปีท่ีน่ี	

														หลงัสงครามปลดปล่อยอิสราเอล	ชาวยวิประกาศตั้งรัฐอิสราเอล	ในปี	ค.ศ.	1948						โดยมี

เยรูซาเลม็เป็นเมืองหลวง	 แต่ส่วนท่ีเป็นเมืองเก่าอยูใ่นส่วนยดึครองของประเทศจอร์แดน	 ชาวยวิถกูหา้มเขา้มาท่ีก�าแพง							

ตะวนัตก	 จนกระทัง่อิสราเอลชนะสงคราม	 6	 วนั	 กบัประเทศอาหรับ	 และไดป้กครองเยรูซาเลม็ทั้งหมด	 ชาวยวิจึงเขา้มาท่ี

ก�าแพงตะวนัตกเพื่อนมสัการและสวดภาวนาไดต้ามปกติ 



วัดพระคูหาศักด์ิสิทธ์ิ 
(Church of the Holy Sspulchre) 
	 ตั้งอยูภ่ายในก�าแพงเมืองเก่ากรุงเยรูซาเลม็	ส่วนทางออร์ธอ	

ดอ็กซ์เรียกวา่วดัคืนพระชนมชี์พ(Church	of	the	Resurrection) 
เป็นวดัท่ีสร้างครอบเนินกลโกธาหรือเขากลัวารีโอ	และหลุมฝังศพ

ของพระเยซูเจา้

		 เม่ือเรามองวดัพระคูหาศกัด์ิสิทธ์ิจากลานดา้นหนา้	ผูแ้สวง

บุญทั้งหลายต่างกรู้็สึกงงและแปลกใจ	ตามท่ีไดอ่้านพระคมัภีร์วา่ดว้ย

เร่ืองพระมหาทรมานและถกูตรึงกางเขน		แต่ละคนต่างวาดภาพเนิน

เขากลัวารีโอ	ท่ีมีลกัษณะเป็นเนินคลา้ยหวักะโหลก	อยูน่อกก�าแพง

เมือง	บริเวณใกลก้นัมีสวน	มีตน้ไม	้และมีคูหาขดุเป็นโพรงเขา้ไปใน

กอ้นหิน	...
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Dome of the Rock
 The	Dome	of	the	Rock	is	a	Mus- lim	shrine	that	was	built	on	the	Temple	Mount	
in	Jerusalem	in	AD	691.	The	Dome	 of	the	Rock	is	part	of	a	larger	Muslim	holy	
area	that	takes	up	a	significant	por- tion	of	what	is	also	known	as	Mount	Mori-
ah	 in	 the	 heart	 of	 Jerusalem.	The	 Dome	of	the	Rock	gets	its	name	from	the	
fact	that	it	is	built	over	the	highest	 part	(the	dome)		of	Mount	Moriah	which	
is	 where	 Jews	 and	 Christians	 believe	Abraham	
was	prepared	 to	 offer	 his	 son	
Isaac	 as	 a	 sacrifice	 to	 God	
(Genesis								 22:1–14)



The City of David and Water system 
 The	City	of	David	was	built	on	a	hill	of	hard	limestone,	in	which	underground	water	created	karstic	
caves.	The	Gihon	Spring,	the	only	source	of	water	of	the	city,	emerges	in	the	Kidron	Valley,	east	of	the	City	of	
David.	It	is	mentioned	many	times	in	the	Bible,	e.g.,	its	location	in	the	valley	east	of	t	he	city	(II	Chronicles	
33:14);	the	anointing	of	Solomon	as	King	of	Israel	(I	Kings	1:35,	45).	It	made	the	founding	of	the	City	of	David	
possible,	and	sustained	its	existence	for	thousands	of	years.		The	spring	emerged	in	a	cave	on	the	eastern	slope	
of	the	City	of	David	above	the	Kidron	Valley,	and	from	there	water	flowed	into	the	valley,	watering	the	ter-
raced,	agricultural	plots	on	the	slope	of	the	City	of	David.	This	area	is	called	in	the	Bible	the	“King’s	Garden”	
(II	Kings	25:4;	Jeremiah	52:7;	Nehemiah	3:15).	Today,	the	bed	of	the	Kidron	Valley	is	filled	with	15	m.	of	
erosion	and	debris,	which	have	accumulated	over	the	millennia.	During	the	Second	Temple	period,	a	vault	was	
built	over	the	spring,	 to	which	one	could	descend	via	a	long	staircase.	Water	flowed	from	the	spring	along	
Hezekiah’s	Tunnel	to	the	Siloam	Pool,	(John	9:7)	which	is	located	in	the	low,	southern	part	of	the	Tyropoeon	
Valley,	west	of	the	City	of	David.
	 Three	waterworks,	fed	by	the	Gihon	spring,	were	carved	into	the	rock	beneath	the	City	of	David	in	
antiquity	and	they	are	the	most	complex	and	advanced	of	any	known	from	Biblical	cities.	The	systems	were	

planned	 in	 dif- ferent	periods,	served	varied	purposes	and	functioned	in	distinct	ways.	All	
three	 water	systems	were	in	operation	simultaneously	in	the	First	Temple	peri-

od,	and	each	contributed	to	the	efficiency	of	the	city’s	water	supply.	
They	also	attest	to	the	efforts	of	the	kings	of	ancient	Jerusalem	

to	guarantee	the	water	supply	in	time	of	siege.
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The House of David 

Brief Summary of Jewish Festivals and Feasts



เบธเลเฮม (Bethlehem)
	 “House	of	Meat”;	“House	of	Bread”,	อีกช่ือหน่ึงคือเอฟราธาห์	หมายถึง	“อุดม.”)	เบธเลเฮม	เป็นท่ีประสูติของพระเยซู

แห่งนาซาเร็ธ	(มธ.	2:1–8)	เมืองน้ีเป็นสถานท่ีฝังศพของราเชล	(ปฐก.	35:19;	48:7)	รูธและโบอาส	อาศยัอยูท่ี่นัน่	(นางรูธ	1:22)	

ซามูเอล	เจิมดาวดิเป็นกษตัริยท่ี์นัน่	(1	ซมอ.	16:1–13	;	1	ซมอ	17:12,	15	;	1	ซมอ.	20:6,	28)	เฮโรดใหส้งัหารเดก็ท่ีนัน่	(มธ.	2:16)
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มหาวิทยาลัยเบธเลเฮม (Bethlehem University) 

	 ซ่ึงจดัการศึกษาโดยคณะภราดาลาซาล	 ซ่ึงมีนกัศึกษาคาทอลิก	 ยวิ	 และมุสลิม	 จ�านวน	 3,200	 คน	 ศึกษาอยูใ่น

มหาวทิยาลยัแห่งน้ี	จากการแบ่งปันของนกัศึกษา	3	คน	กล่าววา่	 เราศึกษาดว้ยกนัและเคารพกนัและกนั	และมีมิตรภาพท่ีดีต่อ

กนั	 แมจ้ะต่างความเช่ือกนั	 เรากเ็รียนดว้ยกนัอยา่งมีความสุข	 ในมหาวทิยาลยั	 กจ็ะใชภ้าษาองักฤษ	 ฝร่ังเศส	

อาหรับและภาษาฮีบรู	 ในการสอน	 ในโอกาสน้ีพวกเราไดรั้บประทานอาหารร่วมกนัท่ี

โรงอาหารของมหาวทิยาลยัดว้ย	 	 คณะภราดา

ลาซาล	 มีโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา

อยู	่4	แห่ง	อยูท่ี่เยรูซาเลม็	2	แห่ง	ท่ี

ยฟัฟา	 1	 แห่ง	

และเบธเลเฮม	

1	แห่ง				



Franciscan Family Center Bethlehem 
	 ซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือปี	 ค.ศ.	 2004	 เพื่อการอภิบาลครอบครัวคริสตชน	 ในการใหค้ �าปรึกษาดา้นจิตใจของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

จากอาวธุและการต่อสูท้างการเมือง	การศึกษาอบรมส�าหรับเดก็และผูใ้หญ่	การเยีย่มเยยีนบา้น	การใหก้ารอบรมพอ่แม่ในเร่ือง

การเล้ียงดูบุตร	 การใหค้วามช่วยเหลือในการซ่อมแซม	 สร้างบา้นเรือนส�าหรับผูท่ี้ยากจน	 หน่วยงานน้ี	 ท�างานร่วมกนักบั					

Franciscan	Latin	Parish	in	Bethlehem
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Holy Sepulcher 
 วนัน้ีตอนบ่าย	มีโอกาสเดินไปวดัพระคูหาและเขา้ไปท่ีฝังพระศพพระเยซูเจา้	ขอบพระคุณพระเจา้

Contemplation and Conversation 
	 The	Question:	What	does	it	mean	for	me,	coming	from	a	place	that	I	call	home,	to	be	a	guest	of	this	land	

and	 its	 peoples?	 Concluding	 moment	 :	 Exodus	 3:1-5”...จงถอดรองเทา้ออก	 เพราะสถานท่ีท่า	 นยนือยูเ่ป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ”		Take	off	your	shoes.	This	place	you’re	standing.	It’s	holy	ground

ศึกษามัทธิว 2  “โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร”
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	 วนัน้ีเป็นวนัหยดุ	เราจึงเดินไปสวดภาวนาท่ีวดัพระคูหา	ไปเยีย่มชมสถานท่ีรอบท่ีพกั	และเห็นวา่มีศาลาธรรม										

(Synagogue)	จึงเขา้ไปเยีย่มชม	จึงน�าภาพและความส�าคญัของศาลาธรรม	มาฝากค่ะ	

•	A	Jewish	“church”	is	called	a	synagogue,	shul	or	temple

•	A	 synagogue	 is	 a	 place	 of	worship	 and	 study,	 and	 a	

“town	hall”

•	 Synagogues	 are	 run	 by	 laypeople	 and	 financed	 by		

membership	dues

•	There	 are	 several	 important	 ritual	 items	 found	 in	 the	

synagogue

•	Non-Jews	may	visit	a	synagogue,	but	dress	and	should	

behave	appropriately

•	The	Temple	is	the	ancient	center	of	Jewish	worship	

where	sacrifices	were			performed



ทะเลทรายเนเกฟ (Negev) 
	 The	Negev	is	a	desertand	semidesert	region	of	southern	Israel.	The	region’s	largest	city	and	administra-

tive	capital	is	Beersheba	(pop.	196,000),	in	the	north.	At	its	southern	end	is	the	Gulf	of	Aqaba	and	the	resort	

cityof	Eilat.	It	contains	several	development	towns,	including	Dimona,	Arad	and	Mitzpe	Ramon,	as	well	as	a	

number	of	small	Bedouin	cities,	including	Rahatand	Tel	as-Sabi.	There	are	also	several	kibbutzim.
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เมืองเบเออร์เชบา (Beersheba) 
	 เป็นเมืองทางใตสุ้ดของประเทศอิสราเอล	อยูบ่ริเวณริมทะเลทรายเนเกบ	เป็นเสน้ทางการคา้ขายไปยงัประเทศอียปิต์

เร่ืองราวเก่ียวกบัแดนใตน้ี้	ปรากฏในพนัธสญัญาเดิม	ปฐก.	 21:14,	 30-32,	 26:23-33,	 1	พกษ.	 19:3,	อมส.	 5:5	ตั้งแต่สมยัของ				

อบัราฮมั	ไล่เร่ือยไปจนถึงสมยัของผูเ้ผยพระวจนะยคุหลงัๆ	ลว้นแต่เก่ียวขอ้งกบัเบเออร์เชบา	เม่ือคร้ังท่ีอบัราฮมัรอนแรมอยูใ่น

ทะเลทราย	ท่านยา้ยไปเร่ือยๆลงไปถึงเบเออร์เชบา(ทางใต)้	และไดข้ดุบ่อน�้าไวท่ี้บริเวณน้ี

เมือง Arad 		เมืองน้ีไดก้ล่าวถึงในพระคมัภีร์	เช่น	กนัดารวถีิ	21:1	และโยชูวา	12:14
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Ein Avdat หรือ Ein Ovdat is a canyon 
	 (หุบเขาลึก	มกัจะมีสายน�้าไหลระหวา่งหุบเขาดว้ย)	in	the	Negev	Desert	of	Israel,	south	of	Kibbutz	Sde	Boker,	

Noumerous	spring	at	the	southern	opening	of	the	canyon	emply	into	deep	pools	in	a	series	of	waterfalls.	The	

water	emerges	from	the	rock	layers	with	salt-tolerant	plants	like	Poplar	trees	and	Atriplexes	growing	nearby    

	 จากประสบการณ์วนัน้ีท�าใหเ้ห็นวา่แหล่งน�้าเป็นส่ิงส�าคญัมากส�าหรับผูค้นในทะเลทราย	 และหลงัจากฟังไกดอ์ธิบาย

แลว้	ไกดไ์ดถ้ามความสมคัรใจพวกเรากลุ่มศึกษาพระคมัภีร์	Ecce	Homo	 ท่ีตอ้งการพิชิตยอดเขา	Ein	Avdat	 ซ่ึงสูงมาก	 เราคน

ไทยสองคนกส็มคัรปีนเขากบักลุ่มประมาณ	 10	 คน	 ซ่ึงเราสองคนกปี็นเขาเป็นคร้ังแรกในชีวติ	 ท่ีสุดดว้ยความพยายามและ

อาศยัความช่วยเหลือของกลุ่มกปี็นข้ึนไปถึงยอดได	้ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีไดมี้โอกาสดีในวนัน้ี

เมืองโสโคห์ แคว้นยูดาห์ และเมืองอาเซคาห์ 
	 สถานท่ีโกลิอทัทา้ทายกองทพัของอิสราเอล	(1	ซมอ	13...)	ดาวดิสูก้บัโกลิอทั	(1ซมอ	17:40...)

สวดภาวนาเช้าแบบชาวยิว



ศึกษาพระวรสารนักบุญมัทธิว บทเทศน์บนภูเขา มัทธิวบทท่ี 5-7 
 The	Sermon	on	the	Mount	is	the	sermon	that	Jesus	gave	in	Matthew	chapters	5-7.	Matthew	5:1-2	is	the	
reason	it	is	known	as	the	Sermon	on	the	Mount:	“Now	when	He	saw	the	crowds,	
He	went	up	on	a	mountainside	and	sat	down.	His	disciples	came	to	Him,	and	He	
began	to	teach	them...”	The	Sermon	on	the	Mount	is	the	most	famous	sermon	Jesus	
ever	gave,perhaps	the	most	famous	sermon	
ever	given	by	anyone.	Matthew	7:28-29	
concludes	the	Sermon	on	the	Mount	with	the	
following	statement:	“When	Jesus	had	finished	
saying	these	things,	the	crowds	were	amazed	
at	His	teaching,	because	He	taught	as	one	who	had	authority,	and	not	as	their	teachers	of	the	law.”	May	we	all	
continue	to	be	amazed	at	His	teaching	and	follow	the	principles	that	He	taught	in	the	Sermon	on	the	Mount!
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Shavuot in the Tanach (Hebrew Bible/ Old Testament)
	 พิธีการส�าหรับวนัฉลองประจ�าปี 
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วัดแม่พระเสด็จเย่ียมนางเอลีซาเบธ 

 The	Church	of	the	Visitation	in	Ein	Karem,	Israel,	honors	the	vis-

it	paid	by	the	Virgin	Mary,	the	mother	of	Jesus,	to	Elizabeth,	the	mother	

of	John	the	Baptist.	(Luke	1:39–56)	This	is	the	site	where	tradition	tells	us	

that	Mary	 recited	 her	 song	 of	 praise,	 the	Magnificat,	 one	 of	 the	most						

ancient	Marian	hymns.

วัดนักบุญยอห์น ผู้ท�าพิธีล้าง 
	 อยูใ่นบริเวณใกลก้บัวดัแม่พระเสดจ็เยีย่มนางเอลีซาเบธ	ท่ี	Ein	Karem	เช่นเดียวกนั	และท่ีก�าแพงของวดั	กมี็บทเพลง			

เศคาริยาห์	หลายภาษา	(แต่ไม่มีภาษาไทย)	ในโอกาสน้ีพวกเราสวดบทเพลงเศคาริยาห์ดว้ยกนั



วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน
ค.ศ.2016

เบธฟายี (Bethfage)
	 พระเยซูเจา้เสดจ็เขา้กรุงเยรูซาเลม็	(อ่าน	ลกูา	19:28-38)		“…ขณะท่ีพระองคเ์สดจ็ไป	ประชาชนปูเส้ือคลุมของตนบน

ทาง	 เม่ือพระองคเ์สดจ็มาใกลท้างลงจากภเูขามะกอกเทศแลว้	 บรรดาศิษยต่์างมีความช่ืนชมยนิดี	 โห่ร้องสรรเสริญพระเจา้	

เพราะการอศัจรรยทุ์กอยา่ง	 ท่ีเขาเห็นวา่	 ขอถวายพระพรแด่กษตัริยผ์ูเ้สดจ็มา	 ในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้	 สนัติจงมีใน

สวรรค	์และพระสิริรุ่งโรจนจ์งมีในท่ีสูงสุด”

วัดขา้แต่พระบิดา 
	 Named	for	the	“Our	Father”	prayer	(Latin:	Pater	Noster),	the	Church	of	the	Pater	Noster	stands	on	the	

traditional	site	 inJerusalem	where	Jesus	taught	his	disciples	 the	Lord’s	Prayer.	Emperor	Constantine	built	a	

church	over	a	cave	here	in	4th	century,	and	this	has	been	partially	reconstructed.	Plaques	in	the	cloister	bear	the	

Lord’s	Prayer	in	62	different	languages.	และหน่ึงในนั้น	มีบทขา้แต่พระบิดาเป็นภาษาไทยดว้ย	ในส�านวนเดิม



ภูเขามะกอกเทศ 
	 Mount	of	Olives	is	the	hill	facing	the	old	city	of	Jerusalem,	on	the	eastern	side	of	Kidron	valley.	Its	

name	came	from	the	olive	trees	that	once	grew	on	its	hillside	from	ancient	times.	According	to	Jewish	tradition,	

the	Messiah	will	appear	here	and	bring	the	dead	back	to	life.	Therefore,	the	hillside	became	the	most	holiest	

cemetery,	and	the	hillside	is	covered	by	thousands	of	grave	stones.

	 In	the	New	Testament,	Jesus	often	travelled	over	the	Mount	of	Olives	on	the	40-minute	walk	from	the	

Temple	to	Bethany.	He	also	went	there	to	pray	or	to	rest.	He	went	down	the	mount	on	his	triumphal	entry	to	

Jerusalem	on	Palm	Sunday,	on	the	way	weeping	over	the	city’s	future	destruction	(Luke	19:29-44).

	 In	a	major	address	to	his	disciples	on	the	mount,	he	foretold	his	Second	Coming	(Matthew	24:27-31).

He	prayed	there	with	his	disciples	the	night	before	he	was	arrested	(Matthew	26:30-56).	And	he	ascended	into	

heaven	from	there	(Acts	1:1-12).



Tomb’s Mary ,Jerusalem
 The	New	Testament	says	nothing	about	the	death	and	burial	of	Mary,	the	Mother	of	Jesus,	but	a	strong	
Christian	tradition	places	her	tomb	in	a	dimly-lit	church	at	the	foot	of	the	Mount	of	Olives.The	large	crypt	con-
taining	the	empty	tomb	in	the	Church	of	the	Assumption	is	all	 that	remains	of	an	early	5th-century	church,	
making	it	possibly	the	oldest	near-complete	religious	building	in	Jerusalem.
	 The	location	of	the	Tomb	of	Mary	is	across	the	Kidron	Valley	from	St	Stephen’s	Gate	in	the	Old	City	
walls	of	Jerusalem,	just	before	Gethsemane.

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 
ค.ศ.2016

ห้องอาหารค�่าม้ือสุดท้าย 
	 The	Last	Supper	Room	in	Jerusalem,	also	known	as	Cenacle	(upper	room)	is	the	room	which	memori-
alizes	where	Jesus	is	believed	to	have	gathered	to	share	his	last	supper	with	his	disciples	to	celebrate	the	Pass-
over	on	the	day	of	Pentecost,	before	his	crucifixion	shortly	after.	Jesus	performed	the	Christian	ceremony	of	
Eucharist	by	breaking	his	break	and	telling	his	disciples	to	break	their	bread	and	drink	their	wine	as	a	represen-
tation	of	his	flesh	and	blood	to	commemorate	him	during	the	Last	Supper.



Seesion 1 Introduction to the Eastern and Oriental Churches 

I.Genesis and Developments of the Churches in the East

1.Genesis	of	the	diversities

2.Genesis	of	the	division

3.Four	families	of	Churches

II. Churches in Jerusalem and the Holy Land

1.Churches	present	in	Jerusalem	and	in	the	Holy	Land

2.Some	statistics

3.Important	historical	events	and	factors	and	their	

influence	on	the	Churches	of	Jerusalem

Session II Contemplation & Conversation “Listening to God’s Love”
The question:	How	have	I	experienced	the	voice	of	God	in	these	first	two	weeks?

	 	 How	has	God	spoken	to	me?

-	through	the	Biblical	text?

-	through	the	people	I	have	encountered

-	through	the	Land	itself?

  	แบ่งปันกลุ่มยอ่ย



วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 
ค.ศ.2016

	 เป็นวนัหยดุพกัจากคอร์สการอบรมพระคมัภีร์	 มีโอกาสไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 ณ	 วดัแม่พระบรรทม	 และไดมี้

โอกาสสนทนากบัคุณพอ่คณะเบเนดิก	และทานอาหารเท่ียงกบัเพื่อนๆ	ท่ี	Pontifical	Institute	Notre	Dame	of	Jerusalem	Center.



วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 
ค.ศ.2016

Western Wall Tunnels (อุโมงค์ก�าแพงด้านทิศตะวันตก)
	 The	tour	of	the	western	wall	tunnels	is	one	of	the	most	popular	tourist	sites	in	Jerusalem.	These	under-
ground	tunnels	connect	the	western	wall	prayer	area	to	the	north-west	side	of	the	temple	mount,	passing	along	
the	side	of	the	temple	mount	and	under	the	present	day	houses	in	the	Old	City.	Along	its	path	are	remains	from	
the	second	temple	period,	as	well	as	structures	from	later	periods.
	 The	experience	of	walking	along	the	tunnels	is	like	taking	a	time	machine	back	to	the	time	of	the	second	
temple.	Don’t	miss	it!
	 The	route	of	the	tunnel	tour	starts	from	the	entrance	on	the	north	side	of	the	western	wall	prayer	area,	
and	ends	in	Via	Dolorosa(near	station	#1).	Since	there	is	a	limit	in	the	number	of	visitors	that	can	join	a	tour,	
an	appointment	should	be	made	well	in	advance.



     The	Old	City	of	Jerusalem	is	
divided	into	four	quarters:
1.	Jewish	Quarter
2.	Muslim	Quarter
3.	Armenian	Quarter

4.	Christian	Quarter

    The Jewish Quarter	is	located	
just	west	of	 the	Western	Wall	 .	
The	Jewish	Quarter	is	a	thriving	
modern	 community	 with	 more	
than	1,000	families.	 It	has	been	
rebuilt	out	of	the	rubble	that	was	
left	 from	 Jordanian	 occupation	
of	 the	 area	 from	1948	until	 the	
Six	Day	War	of	1967.	Since	the	
destruction	was	severe,	the	Jews	
who	returned	to	the	Old	City	in	
1967	 excavated	 the	 quarter’s			
archaeological	remains	first	and	
then	built	their	city	over,	around	
and	beside	the	ancient	discover-
ies.	 Today	 there	 are	 numerous	
synagogues	and	schools	for	Jew-
ish	 studies,	 along	with	 contem-
porary	shops	and	restaurants	up	
and	 down	 the	 streets.	 The	 an-
cient	Roman	Cardo	 Street	 (135	
AD)	with	 its	 old	Byzantine	 ba-
zaar	 (325	 AD)	 has	 been	 pre-
served	and	 is	 filled	with	 trendy	
new	businesses	 that	 sell	 a	wide	
variety	of	items,	including	origi-
nal	art	work	byMuslim	Quarter.	

The Four Quarters of the Old City

    The Muslim Quarter	 is	 the	 largest	
and	most	populated	of	the	four	quarters	
in	the	Old	City.	Developed	by	Herod	the	
Great,	organized	by	 the	Christian	Byz-
antineEmpire,	and	then	occupied	by	the	
Christian	Crusaders,	even	this	section	is	
full	 of	Churches	and	Christian	 shrines.	
The	main	streets,	El-Wad	(which	 leads	
to	the	Damascus	Gate)	and	Via	Doloro-
sa	 (which	 runs	 from	 the	Lions	Gate	 to	
intersect	 El-Wad),	 are	 bazaars	 with	
Muslim	 shopkeepers	 ready	 to	 sell	 the	
Christian	Pilgrim	a	plastic	crucifix	or	ol-
ive	 wood	 nativity	 set.	 When	 Jesus	
walked	through	these	streets	to	his	cru-
cifixion	 they	were	 busy	 even	 then	 and	
would	have	been	filled	with	shops.	Clos-
er	to	the	Temple	Mount	(or	as	the	Mus-
lims	call	it	the	Hara	mesh-Sharif,	mean-
ing	 “The	Noble	 Sanctuary”),	 buildings	
from	the	Mamelukes’	reconstruction	of	
the	city	from	1250	to	1516	can	be	seen.	
This	 area	 today	 preserves	 some	 of	 the	
fine	medieval	Islamic	architecture.
Armenian	Quarter	The	nation	of	Arme-
nia	was	the	first	nation	to	declare	itself	a	
Christian	 nation.	They	 did	 this	 in	 301,	

before	 the	 days	 of	Constantine,	
but	 Armenians	 had	 been	 living	
in	Jerusalem	since	95	B.C.	
   The Armenian Quarter was	
established	on	Mount	Zion	301.	
Right	before	the	Crusader	period	
(1099-1187	A.D.)	the	Armenian	
Quarter	 began	 to	 develop.	 It	
reached	 its	 current	 size	 during	
the	 Ottoman	 period	 (1517-
1917).	 Today	 the	 Armenian	
“quarter”	covers	about	one-sixth	
of	the	Old	City.

       The	wChristian Quarter	is	
the	 most	 visited	 quarter	 of	 the	
Old	City	because	it	includes	the	
site	 of	 Jesus’	 death,	 burial	 and	
resurrection—the	Church	of	the	
Holy	Sepulcher.	This	quarter	 is	
cluttered	with	a	seemingly	end-
less	cluster	of	churches	and	holy	
sites	whose	roofs,	domes	and	fa-
cades	are	built	so	close	together	
that	 they	 are	 undistinguishable.	
The	 streets	 are	 filled	 with	 nar-
row	 storefronts	 leading	 into	
shops	that	continue	long	narrow	
paths	 to	 the	 back.	 The	 market	
streets	 are	 noisy	 with	 modern	
pilgrims	and	shopkeepers	trying	
to	lure	them	into	their	stores.



วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 
ค.ศ.2016

พิพิธภัณฑ์ “Yad Vashem” และ อนุสรณ์เด็ก (Children’s Memorial)
									The	name	“Yad	Vashem”	is	taken	from	a	verse	

in	the	Book	of	Isaiah:	“Even	unto	them	will	I	give	in	

my	 house	 and	within	my	walls	 a	 place	 and	 a	 name	

better	than	of	sons	and	of	daughters:	I	will	give	them	

an	everlasting	name,	that	shall	not	be	cut	off”	(Isaiah	

56:5)	:		“	เราจะใหอ้นุสาวรีย	์และนามแก่เขาเหล่านั้น	ในบา้น
และภายในก�าแพงของเรา	 ส่ิงน้ีดีกวา่การมีบุตรชายหญิง							

เราจะใหเ้ขาทั้งหลายมีช่ือตลอดไป	 ซ่ึงจะไม่ถกูลบลา้งเลย”					

(อิสยาห์	56:5)

	 	 	 	 	Naming	 the	Holocaust	memorial	 “yad	 vashem”	

conveys	the	idea	of	establishing	a	national	depository	

for	the	names	of	Jewish	victims	who	have	no	one	to	

carry	 their	 name	 after	 death.	 The	 original	 verse														

referred	to	eunuchs	who,	although	they	could	not	have	

children,	could	still	live	for	eternity	with	the	Lord.[1]	

The	aims	of	Yad	Vashem	are	education,	research	and	

documentation	 and	 commemoration.	 	 	Yad	Vashem	

organizes	 professional	 development	 courses	 for									

educators	 both	 in	 Israel	 and	 throughout	 the	 world;			

develops	 age-appropriate	 study	 programs,	 curricula	

and	 educational	 materials	 for	 Israeli	 and	 foreign	

schools	in	order	to	teach	students	of	all	ages	about	the	

Holocaust;	 holds	 exhibitions	 about	 the	 Holocaust;		

collects	the	names	of	Holocaust	victims;[11]	collects	

photos,	documents	and	personal	artifacts;	and	collects	

Pages	 of	 Testimonymemorializing	 victims	 of	 the				

Holocaust.	Yad	Vashem	seeks	to	preserve	the	memo-

ry	and	names	of	the	six	million	Jews	murdered	during	

the	Holocaust	and	the	numerous	Jewish	communities	

destroyed	 during	 that	 time.	 It	 holds	 ceremonies	 of					

remembrance	 and	 commemoration;	 supports	 Holo-

caust	 research	 projects;	 develops	 and	 coordinates	

symposia,	 workshops	 and	 international	 conferences;	

and	publishes	research,	memoirs,	documents,	albums	

and	diaries	related	to	the	Holocaust.	Yad	Vashem	also	

honors	non-Jews	who	risked	their	lives	to	save	Jews	

during	the	Holocaust.	 
					เม่ือไดเ้ยีย่มชมเสร็จแลว้	

ในหอ้งสุดทา้ยของพิพิธภณัฑ	์

เป็นหอ้งท่ีเงียบ	สงบ	มีดนตรี

คลอเบาๆ	เพื่อการไตร่ตรอง

ส่วนตวั	เหมาะกบัการภาวนา

ส�าหรับชาวยวิท่ีล่วงลบัจาก

เหตุการณ์ต่างๆ	

						ขอพระเจา้เมตตาเทอญ.			



วันพุธที่ 15 มิถุนายน 
ค.ศ.2016

 หลงัจากเรียนในภาคเชา้มีโอกาสไดไ้ปสวดภาวนาท่ี	

วดัพระคูหา	 (Holy	 Sepulcher)	 อีกคร้ังหน่ึง	 และไดเ้ขาไป

สวดในพระคูหา	 ท่ีเชิงกางเขน	 และท่ีวางพระศพพระเยซูเจา้

ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีประทานโอกาสดีน้ีแก่เราอีกคร้ัง

หน่ึง	 เม่ือมีเวลาเราจะพยายามเดินไปสวดภาวนาตลอดท่ีเรา

รับการอบรมท่ี	 Ecce	 Homo	 ซ่ึงอยูใ่กลก้บัวดัพระคูหามากๆ	

เดิน	15	นาทีกถึ็งค่ะ

        			สมัผสัชีวติผูค้น	สถานท่ี	(Western	Wall	and			Jewish	

Quarter)			พวกเราไดเ้ห็นพี่นอ้งชาวยวิสวดท่ี	Western	Wall 

และนัง่ทานไอศครีมท่ี	 Jewish	 Quarter	 และตลอดทางเดิน

กลบัท่ีพกั	 Ecce	 Homo	 กเ็ห็นพี่นอ้งมุสลิมเดินทางไปสวด

ภาวนาร่วมกนัท่ี	 Dome	 of	 the	 Rock	 ในโอกาสเดือน														

รอมดอฎ	ดว้ย



วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 
ค.ศ.2016

ร่วมเดินรูป หรือมรรคาศักด์ิสิทธ์ิ

								มรรคาศกัด์ิสิทธ์ิ	: Stations	of	

the	 Cross	 or	 the	 Way	 of	 the	

Cross,	 also	 known	 as	 Way	 of	

Sorrows	or	Via	Crucis,	refers	to	

a	 series	 of	 images	 depicting						

Jesus	 Christ	 on	 the	 day	 of	 his	

crucifixion	 and	 accompanying	

prayers.	The	stations	grew	out	of	

imitations	 of	 Via	 Dolorosa	 in		

Jerusalem	 which	 is	 believed	 to	

the	 be	 the	 actual	 path	 Jesus	

walked	 to	Mount	 Calvary.	 The								

object	 of	 the	 stations	 is	 to	 help	

the	Christian	 faithful	 to	make	a	

spiritual	 pilgrimage	 through	

contemplation	of	the	Passion	of	

Christ.	It	has	become	one	of	the	

most	popular	devotions	and	 the	

stations	 can	 be	 found	 in	 most	

Western	Catholic	as	well	as	in	a	

number	of					Anglican,	Lutheran	

and	Methodist	parishes.	

					The	route	of	the	Via	Dolorosa	begins	

near	 the	 Lions’	 Gate	 in	 the	 Muslim	

Quarter	 and	 ends	 at	 the	Church	 of	 the	

Holy	Sepulchre	in	the	Christian	Quarter,	

covering	 500	meters	 and	 incorporating	

14	Stations	of	the	Cross.	Unfortunately,	

the	Via	Dolorosa	 can	 prove	 a	 difficult	

place	for	prayer	and	contemplation,	as	it	

travels	 through	 busy	 streets	 lined	with	

snack	bars	and	tourist	shops.

	 Each	 of	 the	 14	 Stations	 of	 the	

Cross	along	the	Via	Dolorosa	is	marked	

with	a	plaque,	but	these	small	signs	can	

be	 difficult	 to	 spot.	 Probably	 the	 best	

way	 to	 be	 sure	 of	 recognizing	 all	 the		

stations	is	to	join	the	Friday	procession	

or	a	guided	walk	.Preparation	in	advance	

is	helpful,	too.



	 ร่วมรับประทานอาหารเยน็กบัครอบครัวชาวยวิ	ซ่ึงกเ็ป็นครอบครัวของไกด	์ท่ีน�าพวกเราศึกษารอบๆกรุงเยรูซาเลม็	

ซ่ึงทางศนูยฯ์	ไดเ้ชิญครอบครัวชาวยวิน้ีมาอธิบาย	Shabbat	Blessing	and	Rituals	ก่อนรับประทานอาหารดว้ยกนั

Shabbat Blessing 
and Rituals:
	 	 	 	 	As	 the	sun	begins	 to	set	on	
Friday	evening,	the	Jewish	tradi-
tion	 calls	 for	 Jews	 around	 the	
world	 to	 gather	 in	 their	 homes	
and	 synagogues	 to	 kindle	 the	
“Shabbat”	(Sabbath)	lights.	In	a	
moment	 of	 mysterious	 transi-
tion,	the	worries	and	responsibil-
ities	of	the	week	fade	away,	and	
the	joy	of	a	day	of	peace	and	rest	
begins.	Traditionally,	 the	wom-
an	lights	the	candles	and	says	the	
“brakha”	(blessing),	surrounded	
by	 her	 family,	 who	 all	 say,	
“amen”	 to	 the	 ancient	 formula,	
“Blessed	 are	 You,	 Source	 of	
Life,	who	has	drawn	us	close	to	
You	 in	 holiness	 through	 Your	
commandments,	and	command-
ed	 us	 to	 kindle	 the	 flames	 of	
Shabbat.”

	 There	 are	 at	 least	 two	
candles	lit,	but	some	people	have	
the	 custom	of	 lighting	 a	 candle	
for	each	person	in	the	family,	or	
for	each	person	present	that	eve-
ning,	 so	 that	 everyone	 is	 repre-
sented	 by	 a	 glowing	 flame	
throughout	the	night.	Following	
the	 candlelighting,	 the	Bride	 of	
Shabbat	 is	 welcomed,	 either	

through	singing	songs	like	Shabbat	Sha-
lom	 and	 L’kha	 Dodi	 (Come	 My	 Be-
loved)	or	by	saying	 the	evening	prayer	
service,	called	Ma’ariv,	 in	the	home	or	
synagogue.	 Then	 family	 and	 friends	
gather	 around	 the	 Sabbath	 table	 for					
dinner.

	 The	 table	 is	set	with	a	white	or	
festive	cloth,	fresh	flowers,	and	your	fa-
vorite	dinnerware.	There	are	many	ritu-
als	 that	 take	place	before	 the	first	 taste	
of	challah	(a	special,	braided	bread	used	
on	 the	 Sabbath).	 The	 beautiful	 hymn,	
“Shalom	 Aleichem,”	 (Peace	 Be	 Upon	
You),	 is	 sung	 to	welcome	 the	 Sabbath	
angels	into	the	home.	Some	people	have	
a	 new	 custom	 of	 passing	Angel	 Cards	

(available	 in	 New	 Age	 book-
stores)	 around	 the	 table	 so	 that	
each	person	can	draw	the	angels	
who	 accompany	him	or	 her	 for	
that	 Shabbat.	 These	 angels	 are	
described	in	qualities	like	Love,	
Trust,	 Balance,	 Creativity,	 Sur-
render,	 etc.	 Then	 we	 bless	 the	
angels	in	our	lives,	our	children.	
Blessing	 is	 a	 major	 theme	 for	
Shabbat,	because	when	we	take	
time	to	appreciate	life,	we	open	
the	gates	of	love	and	blessing.

	 The	 parents	 place	 their	
hands	on	 the	 head	of	 the	 child,	
remembering	 the	 preciousness	
of	 each	 soul	 in	 their	 care.	 The	
boys	are	blessed	with	the	words	
that	Jacob	gave	to	the	sons	of	his	
beloved	 son,	 Joseph,	 “May	 the	
Holy	One	make	you	like	Efraim	
and	Menasheh,”	while	 the	 girls	
are	blessed	with	the	names	of	the	



four	matriarchs,	“May	the	Holy	
One	 make	 you	 like	 Sarah,									
Rebekah,	 Rachel,	 and	 Leah.”	
These	blessings	are	followed	by	
the	priestly	blessing,	“May	God	
bless	 and	 keep	 you.	 May	 the				
radiance	 of	God’s	 Presence	 lift	
you	and	be	gracious	to	you.	May	
the	 radiance	 of	God’s	 Presence	
shine	 upon	 you	 and	 bless	 you	
with	 peace.”	Personal	 blessings	
can	 also	 be	 whispered	 to	 each	
child,	 creating	 a	 very	 special	
moment	 between	 parent	 and	
child.	Since	not	everyone	has	a	
child,	 but	 everyone	 likes	 and		
deserves	to	be	blessed,	the	adults	
can	bless	 the	ever-present	child	
in	 each	 other,	 and	 the	 children	
might	 even	 have	 a	 blessing	 for	
their	parents	and	friends.

	 The	 meal	 begins	 with	
Kiddush,	the	blessing	over	a	cup	
of	wine	or	grape	juice.	The	fruit	
of	the	grape	vine	is	a	symbol	of	
abundance	 and	 rejoicing.	 The		
introductory	part	of	the	kiddush	
recalls	 the	 six	 days	 of	 creation	
which	 culminated	 in	 a	 seventh	
day	 of	 rest	 for	 the	 Creator	 and	
for	 all	 of	 creation.	 Then	 the	
prayer	over	 the	wine	 is	 recited,	
“Blessed	 are	 You,	 Source	 of	
Life,	who	creates	the	fruit	of	the	

vine.”	This	is	followed	by	a			description	
of	the	exodus	from	Egypt	and	the	impor-
tance	of	a	day	of	rest	as	an	expression	of	
our	true	freedom.

	 Then	it	is	time	to	wash	the	hands	
in	a	ceremonial	act	that	recalls	the	priest-
hood	of	the	Holy	Temple.	With	a	unique	
two	handled	washing	cup,we	pour	water	
on	each	hand	three	times,	lift	our	hands	
and	say	the	following	brakha	(blessing),	
“Blessed	are	You,	Source	of	Life,	who	
has	 drawn	 us	 close	 to	You	 in	 holiness	
through	Your	commandments,	and	com-
manded	us	to	raise	up	the	hands.”	After	
drying	 the	 hands,	 it	 is	 customary	 to						
return	in	silence	to	the	table,	which	has	
now	 assumed	 the	 status	 of	 an	 altar.						
Everyone	 waits	 quietly	 or	 hums	 a									
“nigun,”	 a	 wordless	 melody,	 together	
until	the	bread	is	shared.	This	is	a	play-
ful	and	simple	way	to	teach	children	and	
adults	to	focus	their	attention	on	a	ritual	
and	to	perform	it	with	awareness.

	 Shabbat	 shalom	 means	
“Peace	 be	 on	 you	 this	 day	 of	
rest.”	 Normally	 they	 only	 say	
“Shalom”	 but	 from	 the	 Friday	
evening	 until	 Saturday	 evening	
they	greet	each	other	with	these	
words	“Shabbat	Shalom”;	which	
means	 “Peace	 Shabbat”	 or	 as	
“Peace	on	Shabbat.”
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   เดินทางไปทะเลสาบกาลิลี 
ผ่านทะเลทรายยูเดีย เมืองเย
ริโค เรียนพระคัมภีร์บนรถ

   ทะเลสาบเยนเนซาเรท 
ทะเลสาบกาลิลี 

และ ทะเลสาบตีเบรีอัส 

			ลว้นเป็นช่ือเรียกทะเลสาบเดียวกนัในแควน้

กาลิลีทางเหนือของปาเลสไตน	์ ขนาดของ

ทะเลสาบกวา้ง	 13	 กิโลเมตร	 และยาวจาก

เหนือจรดใต	้21	 กิโลเมตร	อยูต่ �่ากวา่ระดบัน�้า

ทะเล	 200	 เมตร	 ปัจจุบนั	 (ขอ้มูลจากเวปไซต์

แผนกค�าสอนกรุงเทพฯ)

	 	 	 	 	พระเยซูเจา้ทรงเรียกศิษยส่ี์คนแรก	(มาระ

โก	1:16-20)	“ขณะท่ีทรงด�าเนินไปตามชายฝ่ัง

ทะเลสาบกาลิลี	 พระองคท์อดพระเนตรเห็น		

ซีโมนกับอันด รูว์น้องชายก�าลัง

ทอดแหอยูใ่นทะเลสาบ	 เพราะเขา

เป็นชาวประมง	 พระเยซูเจา้ตรัสแก่

เขาวา่	 ‘จงตามเรามาเถิด	 เราจะท�าให้

ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย’์	ทนัใด

นั้น	 เขากล็ะแหไว	้ แลว้ตามพระองค์

ไป”

						พวกเรามีโอกาส	ไดส้มัผสับรรยา	

กาศยามเยน็	และค�่าของท่ีน่ีดว้ย	

ขอขอบพระคุณพระเจา้



The Basilica of the Annunciation in Nazareth 
	 is	a	modern	Catholic	church	built	over	the	remains	of	Byzantine	and	Crusader	churches.	It	incorpo-

rates	the	cave	in	which	the	Virgin	Mary	received	the	news	from	Gabriel	that	she	would	give	birth	to	Jesus.	

The	site	has	been	a	pilgrimage	destination	since	earliest	times	and	remains	an	important	stop	for	Holy	Land	

pilgrims	today.

	 The	Franciscan	church	was	demolished	in	1955	for	the	construction	of	the	present	church,	which	was	

built	over	the	Crusader	and	Byzantine	foundations.	It	was	consecrated	in	1969.	Today,	the	Basilica	of	the	

Annunciation	is	the	parish	church	for	7,000	Catholic	Christians	in	Nazareth	and	the	focal	point	of	Catholic	

and	Protestant	pilgrimages.

	 The	modern	Church	of	the	Annunciation	is	topped	with	a	uniquely-shaped	concrete	dome	55	meters	

high.	Its	shape	is	based	on	the	Madonna	lily,	a	symbol	of	the	Virgin	Mary.	Inside,	the	basilica	consists	of	an	

upper	church	and	a	lower	church.	The	vast	upper	church	is	decorated	with	mosaics	of	the	Virgin	donated	by	

communities	from	around	the	world.		ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและเยีย่มชมบา้นนกับุญยอแซฟ	ซ่ึงอย่บูริเวณใกล้ๆ กนั
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พระเยซูรับพิธีล้าง ณ แม่น�า้จอร์แดน 
	 (มทัธิว	3:13-17)	และพวกเราไดมี้โอกาสอ่านพระวาจาตอนน้ี	และ

ร้ือฟ้ืนพิธีศีลลา้งบาปดว้ย	

	 The	Jordan	River	runs	through	the	land	and	history	of	the	Bible,	

giving	 its	waters	 a	 spiritual	 significance	 that	 sets	 it	 aside	 from	other	

rivers.The	 Jordan	 is	 significant	 for	 Jews	 because	 the	 tribes	 of	 Israel	

under	 Joshua	 crossed	 the	 river	 on	 dry	 ground	 to	 enter	 the	 Promised	

Land	after	years	of	wandering	in	the	desert.	It	is	significant	for	Chris-

tians	because	John	the	Baptist	baptised	Jesus	in	the	waters	of	the	Jor-

dan.The	prophets	Elijah	and	Elisha	also	crossed	the	river	dry-shod;	and	

the	Syrian	general	Naaman	was	healed	of	leprosy	after	washing	in	the	

Jordan	at	Elisha’s	direction.



เมืองเฮโบรน (Hebron):
	 Hebron,	located	in	the	Judean	hills	south	of	Jerusalem,	is	the	site	of	the	oldest	Jewish	community	in	the	

world,	dating	back	to	Biblical	times.	Today,	Hebron	is	home	to	some	250,000	Palestinians	and	approximately	

700	Jews.	An	additional	6,000	Jews	live	in	the	adjacent	community	of	Kiryat	Arba.	Hebron	is	mentioned	87	

times	in	the	Bible,	and	is	the	world’s	oldest	Jewish	community.	Joshua	assigned	Hebron	to	Caleb	from	the	tribe	

of	Judah	(Joshua	14:13-14),	who	subsequently	led	his	tribe	in	conquering	the	city	and	its	environs	(Judges	1:1-

20).	As	Joshua	14:15	notes,	“the	former	name	of	Hebron	was	Kiryat	Arba...”	Following	the	death	of	King	Saul,	

God	instructed	David	to	go	to	Hebron,	where	he	was	anointed	King	of	Judah	(II	Samuel	2:1-4).	A	little	more	

than	7.5	years	later,	David	was	anointed	King	over	all	Israel,	in	Hebron	(II	Samuel	5:1-3).

The Dan River 
	 (Hebrew:		dan,	Arabic:	leddan)	is	a	tributary	of	the	Jordan	River.[1]	The	sources	of	the	river	are	multi-

ple	springs	emerging	from	Tel	Dan	along	underground	fault	lines.[2]	The	river	is	so	named	after	the	Israelite	

city	of	Dan,	which	was	captured	by	the	Tribe	of	Dan	during	the	Judges	period.[3]	The	tribe	of	Dan	conquered	

the	city,	then	named	Laish	and	then	occupied	by	Canaanites.	Although	the	Dan	River	itself	is	only	about	20	km	

(12	miles)	long,	its	flow	provides	up	to	238	million	cubic	meters	of	water	annually	to	the	Hulah	Valley.	In	1966,	

this	was	a	cause	of	dispute	between	Israeli	water	planners	and	conservationists,	with	the	later	prevailing	after	

three	years	of	court	appeals	and	adjudication.	The	result	was	a	conservation	project	of	about	120	acres	(0.49	

km2)	at	the	source	of	the	river	called	the	Tel	Dan	Nature	Reserve.
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เมืองคาเปอร์นาอุม 
							Capernaum	was	a	fishing	village	established	during	the	time	of	the	Hasmoneans,	located	on	the	northern	
shore	of	the	Sea	of	Galilee.It	had	a	population	of	about	1,500.	Archaeological	excavations	have	revealed	two			
ancient	synagogues	built	one	over	the	other.	A	house	turned	into	a	church	by	the	Byzantines	is	said	to	be	the	
home	of	Saint	Peter.

										The	town	is	cited	in	all	four	gospels	(Matthew	4:13,	8:5,	11:23,	17:24,	Mark	1:21,	2:1,	9:33,	Luke	4:23,	
31,7:1,	10:15,	John	2:12,	4:46,	6:17,	24,59)	where	it	was	reported	to	have	been	near	the	hometown	of	the	apos-
tlesSimon	Peter,	Andrew,	James	and	John,	as	well	as	the	tax	collector	Matthew.	One	Sabbath,	Jesus	taught	in	
the	synagogue	in	Capernaum	and	healed	a	man	who	was	possessed	by	an	unclean	spirit(Luke	4:31–36	and	
Mark	1:21–28).	This	story	is	notable	for	being	the	only	one	common	between	the	gospels	of	Mark	and	Luke,	
but	not	contained	in	the	Gospel	of	Matthew	(see	Synoptic	Gospels	for	more	literary	comparison	between	the	
gospels).	Afterwards,	he	healed	Simon	Peter’s	mother-in-law	of	a	fever	(Luke	4:38-39).	According	to	Luke	
7:1–10,	it	is	also	the	place	where	Jesushealed	the	servant	of	a						Roman	centurion	who	had	asked	for	his	help.	
Capernaum	is	also	mentioned	in	Matthew	9:1–Mark	2:1–12,	and	Luke	5:17–26as	the	location	of	the	famous	
healing	of	the	paralyticlowered	through	the	roof	to	reach	Jesus.



ภูเขาแห่งความสุขแท้ 
			The	Mount	Beatitude	is	a	hill	
in	northern	Israel	where	Jesus	is	
believed	 to	 have	 delivered	 the	
Sermon	on	the	Mount.
(มทัธิว	5:1-12)

 เย่ียมชมและแสวงบุญ”ทับกา”
					Tabgha	(Arabic:	al-Tabigha;	Hebrew:	
Ein	 Sheva	 which	 means	 “spring	 of					
seven”)	 is	 an	 area	 situated	 on	 the	
north-western	 shore	 of	 the	 Sea	 of									
Galilee	 in	 Israel.	 It	 is	 traditionally										
accepted	as	 the	place	of	 the	miracle	of	
the	 multiplication	 of	 the	 loaves	 and		
fishes.	(Mark	6:30-46)

Church of the Prima-
cy of St. Peter
	 	 	 	 	North	of	 the	Church	of	 the	
Multiplication,	 was	 built	 on	
rocks	at	 the	shore	of	 the	Sea	of	
Galilee,	traditionally	considered	
to	be	 the	place	where	Jesus	ap-
peared	 the	 fourth	 time	 after	 his	
resurrection	(Jn.21:1-24)	during	
which,	 according	 to	 Catholic	
teaching,	 Jesus	 again	 conferred	
primacy	on	Simon	Peter.

	 	 หลงัจากจบการศึกษานอกสถานท่ี

และแสวงบุญแลว้	 พวกเราร่วมรับ

ประทานอาหารวา่ง	 ท่ีบา้นซิสเตอร์

คณะเบเนดิกติน	ท่ีทบักา
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	 	 	 	 พวกเราไดน้ัง่เรือไปในทะเลสาบ

กาลิลี	 และก่อนลงเรือพวกเราไดดู้

สารคดีและชมเรือท่ีคน้พบและเก็บ

ไวใ้นพิพิธภณัฑ	์ 	Yigal	Alon	Mu-
seum	in	Kibbutz	Ginosar ดว้ย	

             
	 	 	 “The	Sea	of	Galilee	Boat”	 is	
historically	important	to	Jews	as	
an	 example	 of	 the	 type	 of	 boat	
used	by	their	ancestors	in	the	1st	
century	 for	 both	 fishing	 and	
transportation	 across	 the	 lake.	
Previously	only	references	made	
by	Roman	authors,	the	Bible	and	
mosaics	had	provided	archeolo-
gists	 insight	 into	 the	 construc-
tion	of	these	types	of	vessels.[3]	
The	 boat	 is	 also	 important	 to	
Christians	 because	 this	was	 the	
sort	 of	 boat	 used	 by	 Jesus	 and	
his	 disciples,	 several	 of	 whom	
were	 fishermen.[4]	 Boats	 such	
as	 this	 played	 a	 large	 role	 in					
Jesus’	life	and	ministry,	and	are	
mentioned	 50	 times	 in	 the						
Gospels.
				เรือน�าพวกเราไปและหยดุเรือกลาง

ทะเลสาบ	 อ่านและไตร่ตรองพระ

วาจา	มทัธิว	8:23-27	พระเยซูเจา้ทรง

ท�าใหพ้ายสุงบ	:	“พระเยซูเจา้เสดจ็ลง

เรือ	 บรรดาศิษยติ์ดตามพระองคไ์ป

ดว้ย	 ทนัใดนั้น	 เกิดพายแุรงกลา้ในทะเลสาบ	

คล่ืนสูงจนไม่เห็นเรือ	 แต่พระองคบ์รรทม

หลบั	บรรดาศิษยจึ์งเขา้มาปลุกพระองค	์ทูลวา่	

“พระองคเ์จา้ขา้	 ช่วยดว้ยเถิด	 เราก�าลงัจะ

พินาศอยูแ่ลว้”	 พระองคจึ์งตรัสกบัเขาวา่	

“ท�าไมจึงตกใจกลวัเล่า	 ท่านช่างมีความเช่ือ

นอ้ยเหลือเกิน”	แลว้ทรงลุกข้ึน	บงั	คบัลมและ

ทะเล	 ทอ้งทะเลกส็งบราบเรียบ	 คนทั้งหลาย

ต่างประหลาดใจ	พดูวา่	“ท่านผูน้ี้เป็นใครหนอ	

ลมและทะเลจึงยอมเช่ือฟังเช่นน้ี”	

	 	 หลงัจากนั้นมีการสาธิตการทอดแหเพ่ือจบั

ปลา	 ถ่ายรูปหมู่ร่วมกนัและมอบเกียรติบตัร

แก่ทุกคนท่ีไดน้ัง่เรือดว้ย



        1.The	synagogue	in	Magdala	is	currently	the	oldest	excavated	
in	Galilee	and	one	of	seven	from	the	first	century	in	all	of	Israel.	A	
coin	minted	 in	Tiberias	 in	29	CE	was	found	inside	 the	synagogue,	
proving	that	the	synagogue	was	from	the	first	century	and	the	time	of	
Christ’s	ministry.	Since	the	Bible	tells	us	that	Jesus	taught	throughout	
the	Galilee,	it	is	certain	that	he	taught	and	frequented	this	very	spot.
	 The	 synagogue	 is	well	 preserved	 and	 included	 an	 entrance	
hall	that	also	served	as	a	study	room	(Bet	Midrash),	and	a	chamber	
for	storing	the	Torah	scrolls.
       2.Mary	was	called	‘apostle	of	the	apostles’	All	four	Gospels	
refer	to	a	close	follower	of	Jesus	called	Mary	Magdalene.	Luke	says	
she	had	been	cured	of	“seven	demons”	and	he	lists	her	first	among	the	
women	who	accompanied	Jesus	and	supported	his	ministryL7	from	
their	own	resources	(8:2-3).
	 After	Jesus	died	she	was	one	of	the	women	who	took	spices	for	anointing	to	the	tomb.	They	found	the	
tomb	empty,	but	“two	men	in	dazzling	clothes”	gave	them	the	news	that	Jesus	had	risen.	(Luke	24:1-12)
Later	Jesus	appeared	to	Mary.	At	first	she	thought	he	was	the	gardener,	but	she	recognised	him	when	he	spoke	
her	name.	Then	she	announced	to	the	disciples,	“I	have	seen	the	Lord”.	(John	20:1-18)
	 By	 the	 3rd	 century,	Mary	Magdalene	was	 described	 by	 the	 theologian	Hippolytus	 of	Rome	 as	 the			
“apostle	of	the	apostles”.
        3.	In	2014	the	Legion	opened	a	new	church	on	the	site,	simple	in	design	but	also	rich	in	mosaics	and	
murals,	focusing	especially	on	women	in	the	Bible.	It	is	named	Duc	in	Altum	(Latin	for	“Put	out	into	the	deep”	

from	Christ’s	words	in	Luke	5:4).	The	altar	is	in	the	
shape	of	a	 first-century	boat,	 standing	 in	 front	of	an	
infinity	pool	leading	the	eye	to	the	lake	beyond.
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         The Stations of the Cross ,Jerusalem
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ค.ศ.2016

         A time for silent 
reflection and sharing 
The end of Ecce Homo 
Biblical formation 
course

A time to give thanks Congratulation to all



กลบัถงึเมืองไทยโดยสวสัดภิาพ ขอขอบพระคณุพระเจ้า และทุกท่านทีส่่งค�าภาวนา เพือ่เป็นก�าลงัใจให้กบัเราทัง้สอง          

 ในการศึกษาพระคมัภร์ี 1 เดอืน ที ่Ecce Homo ,Jerusalem
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