


การนํานกัเรยีนสูพ่ระครสิต ์

ในฐานะที(เป็นครสูอนพระคมัภรี์ คณุไดรั้บ
เกยีรตใินการนํานักเรยีนในชั Bนมารูจั้กกบัพระ
เจา้ ผูท้รงสรา้งพวกเขา ทรงรักพวกเขาและ
ปรารถนาที(จะมสีมัพันธส์ว่นตวักบัเด็กเหลา่นีB
บางทคีณุอาจจะสงสยัวา่นักเรยีนของคณุ
สามารถที(จะเขา้ใจถงึความจําเป็นในการ
รูจั้กพระเจา้อยา่งเป็นสว่นตวัไดห้รอืไม่ มี
เรื(องในพระคมัภรีท์ี(อยูใ่นบทเรยีนชดุพันธกจิ
ชว่งแรกของพระเยซบูนัทกึไวว้า่ พระเยซู
ทรงตั Bงใจที(จะใชเ้วลากบัเด็กๆ ที(มาหา
พระองค์ พระองคท์รงรูจั้กธรรมชาตขิองเด็ก
และความอยากรูอ้ยากเห็นของพวกเขา ทํา
ใหเ้ด็กสามารถรับรูแ้ละเขา้ใจความตอ้งการ
ฝ่ายจติวญิญาณของตนเองได ้

“จงยอมใหพ้วกเด็กเล็ก ๆ เขา้มาหาเรา และ
อยา่หา้มพวกเขาเลย เพราะวา่อาณาจักร
ของพระเจา้ยอ่มเป็นของคนเชน่นัBน”  มาระ
โก 10:14

“เรากลา่วความจรงิแกท่า่นทัBงหลายวา่
ยกเวน้พวกทา่นกลบัใจ และกลายเป็น
เหมอืนเด็กเล็ก ๆ พวกทา่นจะเขา้ใน
อาณาจักรแหง่สวรรคไ์มไ่ดเ้ลย เหตฉุะนัBน
ผูใ้ดกต็ามที(จะถอ่มตวัลงเหมอืนเด็กเล็กคน
นีB ผูเ้ดยีวกนันัBนจะเป็นใหญท่ี(สดุใน
อาณาจักรแหง่สวรรค”์  มัทธวิ 18:3-4

การสอนนักเรยีนของเราเกี(ยวกบัความ

ตอ้งการพระเจา้ในชวีติของเขานีB เราสอนใน
รปูแบบของบทเรยีนพระคมัภรีแ์ละการนํามา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวันดว้ย ดงันัBน เรา
จําเป็นตอ้งพรอ้มที(จะสอนในทกุที( เรา
อาจจะไดใ้ชบ้ทเรยีนที(สนามเด็กเลน่ โรง
อาหาร และในชั Bนเรยีนดว้ยเชน่กนั เพราะ
การตดัสนิใจวางใจรับเชื(อในพระเจา้นัBนเป็น
สิ(งสําคญัที(สดุในชวีติที(อาจเกดิขึBนที(ใดกไ็ด ้
เราตอ้งตั Bงใจที(จะใหส้ิ(งนีBเป็

นเป้าหมายสําคญัในชวีติเราเอง จงพึ(งพาใน
พระวญิญาณบรสิทุธิ` ใหพ้ระองคทํ์างานใน
จติใจของเด็กๆ ทกุคนขณะที(เราสอนพระคํา
ของพระองค์

“ แตจ่งเคารพยําเกรงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระ
เจา้ในใจของพวกทา่น และจงเตรยีมพรอ้ม
เสมอที(จะใหคํ้าตอบแกท่กุคนที(ถามพวก
ทา่นถงึเหตผุลแหง่ความหวังที(มอียูใ่นพวก
ทา่น ดว้ยความออ่นสภุาพและความยํา
เกรง” 1 เปโตร 3:15

“ แลว้เขาทัBงหลายจะรอ้งทลูตอ่พระองคใ์น
ผูซ้ ึ(งพวกเขายังไมเ่ชื(ออยา่งไรได ้ และเขา
ทัBงหลายจะเชื(อในพระองคผ์ูซ้ ึ(งพวกเขายัง
ไมเ่คยไดย้นิอยา่งไรได ้ และเขาทัBงหลายจะ
ไดย้นิโดยปราศจากผูป้ระกาศอยา่งไรได”้  
โรม 10:14

พระคําของพระเจา้บอกเราชดัเจนถงึความ
จําเป็นที(จะตอ้งมคีวามสมัพันธส์ว่นตวักบั

พระเจา้ การจดจําความจรงิจากพระวจนะ
ชว่ยเราใหส้ื(อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพกบั
นักเรยีนได ้

พระเจา้ทรงบรสิทุธิ` แตเ่ราเป็นคนบาป เด็กๆ
จําเป็นตอ้งรูว้า่พระเจา้ที(รักเขา พระเจา้ผู ้
ทรงสรา้งเขานัBนเป็นพระเจา้ที(ทรงสมบรูณ์
แบบ ไรบ้าป และชอบธรรม และความบาป
หรอืการทําผดิทกุอยา่งเป็นสิ(งที(ขวางกั Bนเรา
จากการมสีมัพันธส์ว่นตวักบัพระองค์

“เพราะวา่พระองคท์รงเป็นสนัตสิขุของพวก
เรา ผูท้รงกระทําใหทั้ Bงสองฝ่ายเป็นอนัหนึ(ง
อนัเดยีวกนัแลว้ และทรงรืBอกําแพงที(กั Bน
กลางระหวา่งพวกเราทัBงสองฝ่ายลง” เอเฟ
ซสั 2:4

“ไมม่ผีูใ้ดบรสิทุธิเ̀หมอืนอยา่งพระเยโฮวาห์
เพราะไมม่ผีูใ้ดนอกเหนอืจาก

พระองค์ ทั Bงไมม่ศีลิาใดเหมอืนอยา่งพระ
เจา้ของขา้พระองคทั์ Bงหลาย”  1 ซามเูอล
2:2

“ ตามที(มเีขยีนไวแ้ลว้วา่ ‘ไมม่คีนที(ชอบ
ธรรมสกัคนเดยีว ไม่ ไมม่เีลย’...”  โรม 3:10



ความบาปของเราสมควรไดร้ับการลงโทษ
และพระเยซเูป็นผูร้ับโทษนัBนแทนเราเมื(อ
นักเรยีนเขา้ใจวา่ความผดิบาปจําเป็นตอ้ง
ไดร้ับการลงโทษหรอืไมก่ต็อ้งไดร้ับอภยั
โทษชีBใหน้ักเรยีนเห็นวา่พระเยซู(พระบตุร
ของพระเจา้) ผูท้ี(บรสิทุธิ`ไมม่บีาปยอมรับ
การลงโทษเพราะบาปที(เราทําบนไม้
กางเขนนี(ทําใหพ้ระเจา้สามารถอภยัโทษ
ใหแ้กเ่ราไดเ้พราะพระครสิตร์ับโทษแทนเรา
แลว้เมื(อพระองคฟ์ืBนคนืพระชนมน์ัBนเป็น
การแสดงถงึฤทธิอ̀ํานาจเหนอืบาปและความ
ตายทําใหเ้ราสามารถมชีวีตินริันดรไ์ด้โดย
ทางพระเยซคูรติเ์จา้

“ดว้ยวา่ทกุคนไดก้ระทําบาปและเสื(อมจาก
สงา่ราศขีองพระเจา้”  โรม3:23

“... ขณะที(พวกเรายังเป็นคนบาปอยูน่ัBนพระ
ครสิตไ์ดท้รงสิBนพระชนมเ์พื(อพวกเรา”  โรม
5:8

“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกยิ(งนักจน
พระองคไ์ดป้ระทานพระบตุรที(บงัเกดิมาองค์
เดยีวของพระองค์เพื(อผูใ้ดกต็ามที(เชื(อใน
พระบตุรนัBนจะไมพ่นิาศแตม่ชีวีตินริันดร”์  
ยอหน์3:16

“...เราเป็นการเป็นขึBนมาและชวีติผูท้ี(เชื(อใน
เรานัBนถงึแมว้า่เขาตายไปแลว้แตเ่ขากจ็ะมี
ชวีติ”     ยอหน์11:25

การวางใจวา่พระเจา้ทรงอภยับาปแกเ่รานัBน
เป็นการเริ(มตน้ความสมัพันธก์บัพระองค์
แหละนี(เป็นความสมัพันธท์ี(

นจินริันดร์ดงันัBนนักเรยีนตอ้งเขา้ใจถงึ
ความจําเป็นของการรับอภยับาปจากพระเจา้
เพราะนี(เป็นแผนการที(พระเจา้ทรงวางไว้
สําหรับทกุคนที(จะตดัสนิใจเอง

“...จงเชื(อในพระเยซคูรสิตเ์จา้และทา่นจะ
รอดได้ทัBงครัวเรอืนของทา่น...”  กจิการ
16:31

เมื(อมเีด็กแสดงความสนใจอยากตดัสนิใจรับ
เชื(อคณุสามารถพดูคยุกบัเขาถงึแผนการ
ความรอดวา่เขาเขา้ใจหรอืไม่หรอืเขา
อาจจะมคีําถามอะไรบา้งเมื(อเด็กพรอ้มให้
คณุหนุนใจเพื(อใหเ้ขาอธษิฐานกบัพระเจา้
ใหเ้ขาบอกกบัพระเจา้วา่เขาเขา้ใจถงึความ
รักและความบรสิทุธิข̀องพระองค์เขาควร
สารภาพวา่ตนเป็นคนบาปและตอ้งการให้
พระเจา้อภยับาปแกเ่ขาและเชื(อวา่พระ
ครสิตท์รงสิBนพระชนมเ์พื(อรับโทษบาปแทน
เขาและทรงฟืBนคนืพระชนมอ์กี

เนื(องจากแผนการความรอดของพระเจา้นัBน
ไมซ่บัซอ้นเพราะไมเ่กี(ยวกบัการกระทําจงึ
อาจจะทําใหเ้กดิความสงสยัขึBนไดใ้นเวลา
ตอ่มาใหค้ณุชว่ยเด็กเตรยีมพรอ้มที(จะรับมอื
กบัความสงสยันีBโดยการอธบิายถงึความ
มั(นใจ

ในพระคําของพระเจา้วา่พระองคต์รัสแลว้จะ
ไมเ่ปลี(ยนแปลง ชว่ยใหเ้ด็กๆมั(นใจจากพระ
คําของพระเจา้
..
“...เราจะไมล่ะทา่นหรอืทอดทิBงทา่นเลย”  
ฮบีร ู13:5
..
“เราใหช้วีตินริันดรแ์กแ่กะนัBน และแกะนัBนจะ
ไมพ่นิาศเลย และจะไมม่ผีูใ้ดแยง่ชงิแกะ
เหลา่นัBนไปจากมอืเราได”้  ยอหน์10:28
.
“และเราใหช้วีตินริันดรแ์กแ่กะเหลา่นัBน และ
แกะเหลา่นัBนจะไมพ่นิาศเลย และจะไมม่ี
ผูใ้ดถอนแกะเหลา่นัBนไปจากมอืของเราได”้  
ยอหน์14:3
.
เมื(อเราเห็นวา่มเีด็กตดัสนิใจที(จะเชื(อวางใจ
ในพระเจา้ใหอ้ภยัโทษบาปของเขา อยา่ลมื
วา่นั(นเป็นการทํางานของพระวญิญาณ
บรสิทุธิ ̀คณุในฐานะครสูอนควรถอ่มใจลง
ขอบคณุพระเจา้ที(ไดเ้ป็นภาชนะของ
พระองคใ์นการประกาศ ชีBแนะใหก้บัเด็กคน
นัBนๆมามสีมัพันธส์ว่นตวักบัพระเจา้ได ้การ
เขา้ใจความจรงิขอ้นีBเป็นประตแูหง่การเรยีนรู้
ที(จะรักและรับใชพ้ระเจา้อยา่งถอ่มใจและ
สตัยซ์ื(อ ทกุอยา่งเกดิขึBน -เพราะพระองค์
ทรงรักเรากอ่น
.
“เหตฉุะนัBน ทา่นทัBงหลายจงออกไปและสั(ง
สอนชนทกุชาต…ิ โดยสอนพวกเขาใหถ้อื
รักษาสิ(งสารพัดใดกต็ามที(เราไดส้ั(งพวกทา่น
ไว”้  มัทธวิ28:19-20



คาํแนะนําสาํหรบัครู
ในการเตรยีมสอน

อา่นพระคมัภรี ์
ขณะที&คณุเตรยีมตวัสอนเด็ก 
จําเป็นตอ้งอา่นขอ้พระคมัภรีท์ี&ให ้
กํากบัมากบัแตล่ะบทเรยีน อธษิฐาน
ขอพระเจา้ใหช้ว่ยคณุจะเขา้ใจพระคํา
ของพระองคเ์พื&อจะสอนใหก้บัเด็กๆ
ได ้เนืNอหาของบทเรยีนจะชว่ยใหเ้ลา่
เรื&องไดข้ณะที&ถอืรปูภาพตามลําดบั
.
วางแผนการนําไปประยกุตใ์ช้
ขณะที&คณุศกึษาบทเรยีนจากตอนพระ
คมัภรีท์ี&ใหไ้วใ้นแตล่ะเรื&อง ใหค้ณุ
คดิถงึความตอ้งการของนักเรยีนในชั Nน 
เด็กบางคนอาจจะยงัไมรั่บเชื&อ และ
บางคนก็รับเชื&อแลว้ซึ&งกําลงัตอ้งการ
เตบิโตฝ่ายจติวญิญาณ คณุตอ้ง
อธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ชว่ยนําวา่จะ
เนน้จดุไหนของเรื&องที&สอนเพื&อให ้
นักเรยีนเอาไปใชใ้นชวีติจรงิ

ได ้ นี&จะชว่ยใหพ้วกเขาเห็นวา่ความ
จรงิจากพระวจนะสามารถนําเอามา
ใชไ้ด ้และชว่ยใหเ้ขาเขา้ใจถงึนํNา
พระทยัของพระเจา้ที&ตรัสกบัเขาอยา่ง
เป็นสว่นตวัหากเขาจะอา่นและศกึษา
พระวจนะเอง อยา่ลมืในตอนทา้ยของ
ทกุบทเรยีนพยายามเชญิชวนคนที&ยงั
ไมรั่บเชื&อใหต้ดัสนิใจมาหาพระเจา้

สอนดว้ยใจ
จําเป็นที&คณุตอ้งรูจั้กเรื&องที&จะสอน
อยา่งด ีทั Nงบรบิท เนืNอเรื&อง ตวัละคร 
สถานที& คณุตอ้งใชเ้วลาอา่นพระธรรม
ตอนที&จะสอนและอา่นบทเรยีนชว่ย

ควบคูก่นัไปดว้ย พยายามทําความรู ้
จักกบัเรื&องราวนัNนๆ จนสามารถเลา่
เรื&องไดจ้ากความจําพอประมาณ ขณะ
สอนใหป้ระสานสายตากบัเด็กๆ และ
ใชนํ้Nาเสยีง ทา่ทางที&เหมาะสมกบั
สถานการณต์ามทอ้งเรื&องจะชว่ยจับ
ความสนใจของนักเรยีนได ้สิ&งเหลา่นีN
จะไมเ่กดิขึNนถา้คณุแคย่นือา่นบทเรยีน
จากเลม่ใหเ้ด็กฟังโดยตรง อยา่ลมืวา่
คณุกําลงัสอนความจรงิจากพระคํา
ของพระเจา้ ทําใหด้ทีี&สดุ เตรยีมตวัให ้
ดทีี&สดุ อธษิฐานเผื&อชั Nนเรยีนของคณุ
ทกุวนั แลว้คณุจะไดรั้บความชื&นชม
ยนิดเีมื&อเห็นพวกเขาเตบิโตขึNนในพระ
เจา้

ทางเลอืกทีFคณุอาจจะใชเ้ป็น
แนวทางในการเชญิเด็กรบัเชืFอ
(ใหค้ณุศกึษา “การนํานักเรยีนสูพ่ระ
ครสิต”์)

“ใหเ้รากม้ศรษีะและหลบัตา ถา้ใคร
อยากเชื&อวางใจใหพ้ระเจา้ทรงอภยั
โทษบาปของหนูในตอนนีN ขอใหค้น
นัNนยกมอืขึNน”

คณุตอ้งดสูถานการณ์วา่จะใชบ้ท
สนทนาแบบไหนกบัคนทีFยกมอื
“สาํหรับคนที&ยกมอื ครมูคํีาถามเฉพาะ
เกี&ยวกบัการรับเชื&อในพระเจา้”

คณุตอ้งรอการตอบสนองของ
นกัเรยีนกอ่นถามคําถามตอ่ไปทกุ
คร ัMง
“หนูเขา้ใจมั Nยวา่พระเจา้รก้หนูมาก 
และตอ้งการมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกบั
หนู?”

(เอเฟซสั 2:4 “แตพ่ระเจา้ ผูท้รงเปี&ยม
ดว้ยพระกรณุา เพราะเหตคุวามรักอนั
ใหญห่ลวงซ ึ&งพระองคท์รงรักเรานัNน”)

“หนูยอมรับมั Nยวา่เคยทําความผดิบาป 
และตอ้งการขอใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษ
ให?้”
(โรม 3:23 “ดว้ยวา่ทกุคนไดก้ระทํา
บาป และเสื&อมจากสงา่ราศขีองพระ
เจา้”)

“หนูเชื&อมั Nยวา่พระเยซคูรสิตท์รงเป็น
พระเจา้และทรงตายเพื&อความบาป
ของหนู?”
(โรม 5:8 “...ขณะที&พวกเรายงัเป็นคน
บาปอยูนั่ Nน พระครสิตไ์ดท้รง
สิNนพระชนมเ์พื&อพวกเรา”)

“หนูยอมรับการอภยัโทษบาปจากพระ
เจา้มั Nย?”
(กจิการ 16:31 “...จงเชื&อในพระเยซู
ครสิตเ์จา้ และทา่นจะรอดได.้..”)

ถา้การตอบสนองท ัMงหมดของ
นกัเรยีนเป็นไปดว้ยด ีใหค้ณุพดูวา่
...

“ใหเ้ราเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยคําอธษิฐาน 
และหนูสามารถอธษิฐานบอกกบั
พระองคใ์นสิ&งที&หนูเพิ&มยอมรับกบัครู
ไปเมื&อครูน่ีN”
หรอืคณุอาจจะนํานกัเรยีนอธษิฐาน
รบัเชืFอหากเด็กตอ้งการ ใหเ้ขาพดู
ตามคณุดว้ยความสาํรวม อาจจะ
ตอ้งทาํกบัเด็กอยา่งเป็นสว่นตวั
“ขา้แตพ่ระเจา้ ขอบคณุพระองคท์ี&ทรง
ยกโทษความบาปของหนู ทรงตายบน

ไมก้างเขนเพื&อหนูจะไปสวรรคไ์ด ้ วนันีN
หนูยอมรับเชื&อหนูเป็นคนบาป ทําดไีป
สวรรคไ์มไ่ด ้ มแีตพ่ระเยซคูรสิตท์ี&มอบ
ชวีตินรัินดรใ์หห้นูได ้ หนูเชื&อวา่พระ
เยซคูรสิตท์รงเป็นพระเจา้ ตายเพื&อ
ลา้งความบาปของหนูที&ไมก้างเขน
แลว้พระองคท์รงฟืNนคนืชวีติชนะความ
ตายเพื&อหนู ขอบคณุพระเจา้มากที&รัก
และยอมรับหนูเป็นบตุรของพระองค์
อธษิฐานดว้ยความเชื&อในพระนามของ
พระเยซคูรสิต์ อาเมน”

คณุตอ้งระวงัวา่เด็กเขา้ใจและเต็ม
ใจพดูตามคณุดว้ยความสตัยจ์รงิ 
บอกกบัเด็กวา่คณุยงัรกัเขาไม่
เปลีFยนแปลงหากเขายงัไมแ่นใ่จใน
การรบัเชืFอ เมืFอมโีอกาสภายหนา้
คณุสามารถคยุกบัเขาอกีได้

คาํแนะนําสาํหรบัครู

กอ่นนําเสนอบทเรยีนใหก้บันักเรยีน
ใหอ้า่นบทเรยีน 3-4 เที&ยวจนกระทั&ง
คณุจับประเด็นสําคญัไดด้พีอที&จะจํา
เรื&องได ้ แลว้ฝึกเลา่เรื&องออกเสยีงดงั
หลายๆ ครั Nง ถอืรปูภาพตามลําดบั
เหตกุารณข์ณะเลา่เรื&องดว้ยความรูส้กึ
ที&มชีวีติชวีาใหเ้หมาะสมตามกลุม่อายุ
ของเด็ก



5 บทเรยีน

1  ผูห้วา่นเมล็ดพชื
2  ชาวสะมาเรยีผูใ้จดี
3แกะที?หลงหาย/ เหรยีญเงนิที?หายไป
4  บตุรนอ้ยหลงหาย
5ลกูหนีLสองคน/ฟารสิแีละคนเกบ็ภาษี

รปู CF 1.1:  พระเยซูทรงเลา่เรื5องคาํ
อปุมา
มฝีงูชนมากมายอยูบ่นชายฝั?งทะเลสาปกาลลิี
เพื?อรอฟังคําสอนของพระเยซคูรสิต ์พระองค์
กําลงัใชเ้รื?องอปุมาเพื?อเปรยีบเทยีบสอนพวก
เขาถงึความหมายในฝ่ายจติวญิญาณ พระเยซู
ทรงใชเ้รื?องอปุมาสอนบอ่ยครัLงเมื?อทรงสอนแก่
ผูค้นทัLงหลาย มคีวามจรงิฝ่ายจติวญิญาณ
ซอ่นอยูใ่นเรื?องเลา่อปุมาที?ทรงตรัสแกผู่ฟ้ังใน
ทกุครัLง คนใดที?มจีรงิใจรับฟังและเชื?อในสิ?งที?
พระองคส์อนจะเขา้ใจความหมายที?ซอ่นอยูแ่ต่
สําหรับผูท้ี?ไมเ่ชื?อกไ็มอ่าจเขา้ใจหรอืยอมรับ
ได้
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รปู CF 1.2:  เรื5องอปุมา “ผูห้วา่นเมล็ด
พชื”-เนืLอเรื?องอปุมา

วนัหนึ?ง พระเยซทูรงตรัสถงึคําอปุมา
เกี?ยวกบัผูห้วา่นเมล็ดพชืคนหนึ?งวา่...
ในสมัยนัLน ชาวไรจ่ะเดนิหวา่นเมล็ดพันธุไ์ป
ทั?วในที?ดนิของตน หวา่นโดยใชม้อืเปลา่ 
ขณะที?เขาหวา่นเมล็ดไปกจ็ะมเีมล็ดบางสว่นที?
ตกไปอยูต่ามขา้งทางเดนิบา้ง ซึ?งดนิบรเิวณ
นัLนมคีนเดนิผา่นไปมาเสมอจงึทําใหพ้ืLนดนิ
แข็งไป ทําใหเ้มล็ดไมส่ามารถฝังตวั
เจรญิเตบิโตได ้เมล็ดพชืกจ็ะคา้งตกอยูบ่น
หนา้ดนิ ทําใหน้กสามารถเห็นไดแ้ละบนิโฉบ
ลงมาเกบ็กนิไปหมด

ในขณะเดยีวกนักม็เีมล็ดพชืบางสว่นตก
ลงบนพืLนหนิที?มเีนืLอดนิแตน่อ้ยปกคลุม่อยู่
ขา้งบน เมล็ดกส็ามารถงอกขึLนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว แตเ่พราะขา้งลา่งเป็นหนิรากออ่นไม่
สามารถเตบิโตได ้ซํLาเมื?อโดนแสงแดดกย็ิ?ง
ทําใหด้นิบรเิวณนัLนรอ้นมากเพราะมหีนิ
ขา้งลา่ง ทําใหพ้ชืนัLนเหี?ยวและเฉาตายไป

เมล็ดบางสว่นกต็กในพืLนดนิที?มหีนาม 

ถงึแมเ้มล็ดจะงอกงาม มรีากไชเขา้ไปในดนิ
ได ้แตต่น้กลา้กถ็กูพวกหนามรัดปกคลมุทําให้
พชืไมส่ามารถเตบิโตและเกดิผลได้

ประเภทสดุทา้ยคอืเมล็ดพชืตกไปในดนิ
ด ีพชืกง็อกเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็ว รากก็
หยั?งลกึไปในดนิ ไมม่หีนามมารัดตน้พชื พชื
นัLนกแ็ข็งแรงเตบิโตเกดิผลมากมาย –“บาง
ตน้กม็ผีลรอ้ยเทา่ บางตน้กห็กสบิเทา่ บา้งก็
สามสบิเทา่”

เมื?อพระเยซเูลา่เรื?องอปุมาจบพระองคก์็
ตรัสวา่ “ใครมหี ูจงฟังเถดิ” ประชาชนบางคน
คดิวา่ “เรื?องนีLน่าสนใจมาก!” แตบ่างคนก็
ไมไ่ดค้ดิพจิารณาอะไรเลย พระเยซทูรงทราบ
วา่บางคนไดย้นิแลว้ไมเ่ขา้ใจความหมายของ
คําอปุมานีL พระองคเ์ปรยีบพวกเขาเหลา่เป็น
คนประเภท “ไมม่หีเูพื?อการไดย้นิ”

เด็กๆ มหีเูพื?อการไดย้นิรเึปลา่? การมหีู
เพื?อการไดย้นิหมายถงึคนที?ฟังแลว้เขา้ใจถงึ
ความหมายที?ซอ่นอยู ่เขา้ใจถงึความหมาย
ฝ่ายจติวญิญาณจากเรื?องคําอปุมานีL ในเวลา
ตอ่มาพระเยซทูรงอธบิายความหมายฝ่ายจติ
วญิญาณนีLใหแ้กเ่หลา่สาวกฟัง
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ความหมายฝ่ายจติวญิญาณ
คําอปุมาเรื?องผูห้วา่งเมล็ดพชืนีLปรากฏ

อยูใ่นหนังสอืพระกติตคิณุสามเลม่ และเป็น
เรื?องอปุมาของพระเยซทูี?มคีนรูจ้ักกนัมาก
ที?สดุ เรื?องนีLอธบิายถงึคนประเภทตา่งๆที?
ตอบสนองตอ่พระคําของพระเจา้ โดยเฉพาะ
ในเรื?องของความรอด พระคมัภรีแ์ตกตา่งจาก
หนังสอือื?นทั?วไป เพราะพระคมัภรีเ์ป็นสารที?
พระเจา้ทรงตรัสแกเ่รา –เปรยีบเหมอืนกบั 
“เมล็ดพชื” เพราะมชีวีติอยูใ่นนัLน

เมล็ดพันธุด์อกไมใ้นตอนแรกมันดไูม่
เหมอืนดอกไมเ้ลย แตผ่า่นไปสองสาม
สปัดาหห์รอือาจจะเป็นเดอืน เมล็ดเหลา่นัLน
จะผลติใบออ่นสเีขยีวออกมา และอกีไมน่าน
กจ็ะมดีอกสวยงามภายหลงั พระคําของพระ
เจา้กเ็หมอืนกนั จรงิๆแลว้เป็นมากกวา่นัLน

เสยีอกี เปโตรบอกเราวา่ เราไดร้ับการบงัเกดิ
ใหม ่-ไดร้ับการอภยับาป และมชีวีตินริันดร์
ดว้ยพระคําของพระเจา้ (1ปต. 1:23) พระ
เจา้ทรงใชเ้มล็ดพชืของพระองค ์–คอืพระคํา
ของพระองค ์–เมื?อเรากลายมาเป็นสว่นหนึ?ง
ในครอบครัวของพระองคผ์า่นทางพระคําของ
พระองค ์และดว้ยพระคําเรากเ็ตบิโตเป็นครสิ
เตยีนที?เขม้แข็ง ดงันัLนพระคําของพระเจา้จงึมี
ความสําคญัยิ?งตอ่เรา

ในเรื?องคําอปุมาเรื?องผูห้วา่นเมล็ดพชืนัLน 
ผูห้วา่นหมายคนที?บอกถงึพระคําของพระเจา้
แกค่นอื?น เมล็ดพชืตกไปบนดนิสี?ประเภท 
ความแตกตา่งของดนิแตล่ะประเภทนัLน
เปรยีบเทยีบกบัจติใจแบบตา่งๆของมนุษยท์ี?
ไดย้นิไดฟ้ังพระคําของพระเจา้
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รปู CF 1.3:  ดนิสี5ประเภท
1.ดนิประเภทนีLกแ็ข็งกระดา้งเพราะถกูคน

เดนิเหยยีบไปมาเป็นเวลานานจนมัน
กลายเป็นดนิแข็ง พระเยซทูรงเรยีกดนิ
ประเภทนีLวา่ “ดนิขา้งทาง” เมล็ดพชืตกลง
ไปบนดนิแข็งขา้งทาง พชืไมส่ามารถเกดิ
รากและโตได ้ดงันัLนเมล็ดพชืกถ็กูทิLงไว้
บนดนิจนนกบนิผา่นมาและโฉบเอาไปกนิ
เสยี

2.ดนิประเภทที?สองคอืดนิตืLน ซึ?งมันดดูเีพยีง
ดา้นบน แตม่หีนิอยูข่า้งลา่ง ทําใหร้ากไม่
สามารถไชลกึลงไปได ้แตก่ระนัLนเมล็ดก็
แตกใบยอดออ่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในดนิ
ประเภทนีL แตเ่นื?องจากรากไมด่จีงึเหี?ยว
เฉาและตายไปในที?สดุ

3.ดนิประเภทที?สามคอืดนิมหีนาม เมล็ดพชื
ตกลงไปแตไ่มส่ามารถเจรญิเตบิโตได้
เต็มที?เพราะมตีน้หนามมาปกคลมุและรัด
ตน้พชืไว ้ซํLาตน้หนามเหลา่นัLนยังคอยแยง่
นํLาและแรธ่าตอุาหารจากดนิไปอกี ทําให้
ตน้ออ่นไมส่ามารถเตบิโตและเกดิผลได้

4.ดนิประเภทที?สี?เป็นดนิด ีเมล็ดพชืที?ตกลง
ไปกง็อกงา่ย รากกห็ยั?งลกึในดนิได ้ไมม่ี
ตน้หนามหรอืวชัพชืมาแยง่นํLาและอาหาร
ไป ทําใหต้น้พชืเตบิโตแข็งแรงและ
เกดิผลมาก
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รปู CF 1.4:  ความหมายของดนิแตล่ะประเภท
สาวกของพระเยซขูอใหพ้ระองคอ์ธบิาย

ความหมายฝ่ายจติวญิญาณของเรื?องนีLใหพ้วกเขา
ฟัง พระองคท์รงอธบิายวา่เมล็ดพชืนัLนกค็อืพระคํา
ของพระเจา้ และดนิแตล่ะประเภทกค็อืจติใจแตล่ะ
แบบของมนุษยเ์มื?อเขารับฟังพระวจนะของพระเจา้
1.ดนิแข็งขา้งทางหมายถงึจติใจที?แข็งกระดา้ง ไม่

สนใจในเรื?องของพระเจา้เลยแมแ้ตน่อ้ย คนที?ได้
ยนิเรื?องของพระเจา้แตไ่มย่อมรับ –ไมเ่ชื?อวา่
พระครสิตท์รงตายเพื?อไถเ่ขาใหร้อดจากบาป 
จติใจของคนๆ นัLนไมพ่รอ้มที?จะเชื?อในสิ?งที?พระ
เจา้ตรัส คนเหลา่นัLนจะฟังแลว้กจ็ากไปโดยไมใ่ส่
ใจในพระคําเลย ไมน่านนกกม็าเอาเมล็ดพชืไป
กนิเสยี ความหมายของนกในตอนนีLหมายถงึ
ซาตาน มันจะเอาพระคําของพระเจา้ออกไปจาก
จติใจของคนๆ นัLน กอ่นที?เขาจะฉุกคดิพจิารณา
ถงึความจรงิจากพระวจนะที?ไดฟ้ังไป
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2.ดนิตืLนเปรยีบเหมอืนจติใจของคนที?ยนิดเีมื?อไดฟ้ัง
พระคําของพระเจา้ เขารูว้า่เป็นขา่วดทีี?พวกเขา
ตอ้งการ แตถ่งึกระนัLนพระคํากไ็มส่ามารถหยั?งรากลกึ
ในจติใจของคนๆ นัLนได ้เพราะเป็นดนิตืLน คนเหลา่นีL
จะยอมรับพระคําพระเจา้วา่เป็นความจรงิและปฏบิตัิ
ตวัเหมอืนเป็นครสิเตยีนชั?วระยะเวลาหนึ?ง แตเ่มื?อใดที?
มคีนลอ้เลยีน เขากจ็ะอายแลว้เลกิตดิตามพระเจา้ 
หรอืเมื?อเขาเจอกบัปัญหา ความยากลําบากในการ
เชื?อฟังพระเจา้ เขากจ็ะไมต่อ่สูม้แีตจ่ะยอมแพไ้ป
เพราะพระคําของพระเจา้ไมห่ยั?งลกึลงในจติใจ 
เหมอืนกบัเมล็ดพชืที?หยั?งรากลงในหนิแข็งที?อยู่
ขา้งลา่งหนา้ดนิตืLนไมไ่ด้
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3.  ดนิที?มหีนามปกคลมุหมายถงึคนที?ฟังพระคําของ
พระเจา้แตม่คีวามวติกกงัวลหรอืคดิถงึแตเ่รื?องเรื?อง
ของฝ่ายโลก จนไมม่ทีี?ใหพ้ระเจา้ในจติใจของตน คน
ประเภทนีLเป็นคนที?ตามกระแสนยิมของโลก พวกเขา
ยอมใหค้วามตอ้งการฝ่ายเนืLอหนัง ความตอ้งการใน
สิ?งของตา่งๆมารบกวน โอบรัดจติใจจนทําใหพ้ระคํา
ของพระเจา้ไมอ่าจเกดิผลเตบิโตได ้บางครัLงหนาม
เหลา่นัLนกเ็ป็นความกงัวลหรอืความปรารถนาตา่งๆ
เชน่การมชีื?อเสยีง, อยากใหค้นอื?นยอมรับ, เงนิทอง, 
หนา้ที?การงาน เขาจะยอมใหส้ิ?งเหลา่นีLเขา้มามี
อทิธพิลในใจมากการตามพระเจา้ เขาจะไมอ่า่นพระ
คมัภรี ์ไมอ่ธษิฐาน ไมไ่ปครสิตจักร เขามัวแตวุ่น่วาย
ใชเ้วลากบัเกม กฬีา และธรุะตา่งๆเป็นตน้
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4. ดนิดหีมายถงึจติใจของคนที?เชื?อฟังตอ่พระคํา 
พวกเขาไมเ่พยีงแตฟ่ังเทา่นัLน ยังนําไปปฏบิตัใินชวีติ
อกีดว้ย คนเหลา่นีLมจีติใจที?ปรารถนาใหพ้ระเจา้สอน
เขา ชว่ยเขา และใชเ้ขา พวกเขาจะเกดิผลของจติใจ
ที?ดงีามตามพระทยัของพระเจา้ พวกเขาบอกคนอื?น
เรื?องความรอด ความรัก การอภยับาปของพระครสิต์
แกค่นอื?นๆคนเหลา่นีLถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้และนํา
พระพรไปยังผูอ้ื?น ชวีติของพวกเขาเกดิผลมากมาย 
ใน อฟ. 2:10“เพราะวา่พวกเราเป็นฝีพระหตัถข์อง
พระองค ์ที?ถกูสรา้งขึLนในพระเยซคูรสิต ์ใหเ้ขา้สู่
บรรดาการงานที?ด ีซึ?งพระเจา้ไดท้รงกําหนดไว้
ลว่งหนา้เพื?อที?พวกเราจะดําเนนิในการเหลา่นัLน”
พระเจา้ทรงคาดหวงัใหช้วีติเราเกดิผลเมื?อเราไดร้ับ
ความรอดแลว้
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การนําไปใช้
เราจําเป็นตอ้งถามตัวเองว่าจติใจ

ของเราเป็นเหมอืนดนิประเภทใด เป็น
ดนิแข็งขา้งทางที>ไม่สนใจเรื>องของพระ
เจา้ ซึ>งจะทําใหเ้ราพลาดที>จะมชีวีตินิ
รันดรห์ากว่าเราไม่ยอมเปลี>ยนแปลง
จติใจหันเขา้หาพระเจา้ และรับของขวัญ
แห่งความรอดซึ>งคอืการอภัยบาปที>
พระองคเ์สนอใหแ้กเ่รา

เราคุน้เคยกับขอ้พระคัมภรีใ์น
ยอหน์3:16“เพราะว่าพระเจา้ทรงรัก
โลกยิ>งนัก จนพระองคไ์ดป้ระทานพระ
บุตรที>บังเกดิมาองคเ์ดยีวของพระองค ์
เพื>อผูใ้ดก็ตามที>เชื>อในพระบุตรนัUนจะไม่
พนิาศ แต่มชีวีตินริันดร”์เราอาจจะไม่
คุน้กับยอหน์3:18“ผูท้ี>เชื>อในพระบุตรก็
ไม่ตอ้งถูกปรับโทษ แต่ผูท้ี>ไม่เชื>อก็ถูก
ปรับโทษอยู่แลว้ เพราะเขามไิดเ้ชื>อใน
พระนามแห่งพระบุตรที>บังเกดิมาองค์
เดยีวของพระเจา้”

คําว่าปรับโทษในขอ้นีUหมายถงึ
การถูกแยกจากพระเจา้อย่างนริันดรก์าล 
คนที>ไม่เชื>อว่าพระเยซทูรงตายเพื>อ
ความบาปของเขาจะไม่สามารถไป
สวรรคไ์ดเ้ลยเมื>อเขาตายไป หนูมจีติใจ
ที>เป็นดนิแข็งหรอืไม่? หรอืจติใจของเรา
เป็นแบบดนิตืUนที>จะตามพระเจา้เฉพาะ
ตอนไม่มปีัญหา เชื>อฟังพระเจา้เฉพาะ
เมื>อสะดวก ตามเพราะคนอื>นตามเท่านัUน 
แต่เมื>อมคีวามยากและปัญหาเขา้มาเราก็

ห่างออกจากพระเจา้หรอืไม่?
ในมัทธวิ16:24“แลว้พระเยซจูงึ

ตรัสกับพวกสาวกของพระองคว์่า“ถา้
ผูใ้ดปรารถนาจะตามเรามา ใหผู้น้ัUน
ปฏเิสธตัวเอง และรับแบกกางเขนของ
ตน และตามเรามา’” การตามพระเยซู
ตอ้งมคีวามเสยีสละ บางคราวเราตอ้งละ
ทิUงความตอ้งการสว่นตัวเพราะมันไม่ใช่
นํUาพระทัยของพระเจา้ เราตอ้งเต็มใจ
ตดิตามพระองคไ์ม่ว่าจะง่ายหรอืยากสัก
เท่าใดก็ตาม

หรอืจติใจของเราเป็นแบบดนิที>มี
หนามรเึปลา่? เป็นจติใจที>เต็มไปดว้ย
สิ>งของต่างๆในโลกนีU ไม่มเีวลาใหพ้ระ
เจา้ ไม่ทําในสิ>งที>ถวายเกยีรตติ่อพระเจา้ 

ใน 1ยอหน์2:15-17 พระเจา้
บอกใหเ้รามจีติใจที>สภุาพอ่อนโยน 
“อย่ารักโลกหรอืบรรดาสิ>งของที>อยู่ใน
โลก ถา้ผูห้นึ>งผูใ้ดรักโลก ความรักของ
พระบดิาก็ไม่ไดอ้ยู่ในผูน้ัUนเพราะว่าสิ>ง
สารพัดซึ>งมอียู่ในโลก คอืราคะตัณหา
ของเนืUอหนัง และราคะตัณหาของตา 
และความเย่อหยิ>งแห่งชวีติ ไม่ไดเ้ป็น
ของพระบดิา แต่เป็นของโลกและโลก
กําลังผ่านพน้ไป พรอ้มกับราคะตัณหา
ของโลกนัUน แต่ผูท้ี>กระทําตามพระ
ประสงคข์องพระเจา้ก็ดํารงอยู่เป็นนติย”์
จงอธษิฐานขอพระเจา้ใหเ้อาความ
ปรารถนาต่อสิ>งของในโลกออกจาก
จติใจของเราและเตมิความรักของ

พระองคเ์ขา้ไปแทน
แต่จติใจของเราอาจจะเป็นดนิด ี

พรอ้มที>จะฟังและเชื>อฟังโดยการใหพ้ระ
เจา้เป็นที>หนึ>งในชวีติ ไม่ว่าชวีติจะยาก
หรอืง่ายก็ตาม

ยอหน์15:5 บอกว่า “เราเป็นเถา
องุ่น ท่านทัUงหลายเป็นบรรดากิ>ง ผูท้ี>เขา้
สนทิอยู่ในเรา และเราเขา้สนทิอยู่ในเขา 
ผูน้ัUนเองก็เกดิผลมาก เพราะโดย
ปราศจากเราแลว้ ท่านทัUงหลายทําสิ>งใด
ไม่ไดเ้ลย”เมื>อเราขอพระเยซใูหอ้ภัย
บาปแกเ่ราแลว้ เราจะมพีระวญิญาณ
บรสิทุธิhสถติอยู่ภายใน พระองคท์รงคอย
ชว่ยเราใหเ้ชื>อฟังพระคําของพระเจา้และ
ทําสิ>งที>ถวายเกยีรตแิต่พระองคอ์ย่าง
สมํ>าเสมอได้

ไม่ว่าจติใจของเด็กๆ จะเป็นแบบ
ไหนก็สามารถกลับมาเป็นดนิดไีด!้
เพียงแต่ขอใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธิhชว่ย 
ขอใหพ้ระเจา้ประทานจติใจที>เชื>อฟังใน
พระวจนะของพระองค ์พระคัมภรีบ์อกว่า 
“จงรักษาใจของเจา้ไวด้ว้ยความ
ระมัดระวังทัUงสิUน เพราะว่าสิ>งต่าง ๆ แห่ง
ชวีติลว้นผุดออกมาจากใจ”(สภุาษิต 
4:23) หนูมจีติใจแบบไหน? ใหเ้รา
อธษิฐานขอพระเจา้เปิดใจใหเ้รารูจ้ัก
จติใจของตนเอง
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บทเรยีนที(  2“ชาวสะมาเรยีผูใ้จด”ี
ลกูา10:25-37

รปูCF 1.1:คาํถามสาํคญั
วนัหนึ?งนักกฎหมายธรรมบญัญัตขิอง

พวกยวิถามพระเยซใูนสิ?งที?สําคญัมาก!!
“ขา้พเจา้ตอ้งทําอยา่งไรจงึจะไดร้ับชวีตินิ
รันดร?์” นี?อาจจะเป็นคําถามที?สําคญัที?สดุกว็า่
ได ้เพราะวา่คําตอบนัLนจะเป็นหนทางเพื?อชว่ย
ใหค้นๆ หนึ?งไดร้ับการอภยับาปและรับชวีตินิ
รันดรไ์ด้

พระเยซไูมไ่ดต้อบคําถามนีLตรงๆแต่
พระองคท์รงถามเขากลบัไปวา่ “ใน
พระราชบญัญัตเิขยีนไวว้า่อยา่งไร?” เขาทลู
ตอบวา่ “จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ดว้ย
สดุจติสดุใจของเจา้ ดว้ยสดุกําลงั และสิLนสดุ
ความคดิของเจา้ และจงรักเพื?อนบา้นเหมอืน
รักตนเอง”

พระเยซทูรงตอบวา่ “ทา่นตอบถกูแลว้ 
จงทําอยา่งนัLนแลว้ทา่นจะไดช้วีตินริันดร”์
แน่น่อนวา่คนที?ถามนัLนเขาไมไ่ดร้ักพระเจา้
อยา่งสิLนสดุจติใจ สดุกําลงั สดุความคดิ และ
เขากไ็มไ่ดร้ักเพื?อนบา้นเหมอืนรักตนเองเพราะ
ไมม่ใีครทําแบบนัLนได ้มนุษยท์กุคนทําบาป
และหา่งไกลจากมาตรฐานของพระเจา้ยิ?งนัก

นักกฎหมายคนนัLนรูส้กึไมค่อ่ยสบอารมณ์
กบัคําตอบของพระองค ์เขารูด้วีา่ตวัเองไมไ่ด้
รักษาพระบญัญัตขิองพระเจา้ไดท้ัLงหมด เขา
จงึถามกลบัไปวา่ “ใครคอืเพื?อนบา้นของขา้
พระองค?์”

พระเยซทูรงตอบคําถามนีLดว้ยการเลา่
เรื?องอปุมา จําไวว้า่อปุมาคอืเรื?องเลา่ที?มี
ความหมายฝ่ายจติวญิญาณซอ่นอยู ่ขณะที?เรา
ฟังเรื?องอปุมานีLใหเ้ราพจิารณาวา่สามารถ
เขา้ใจความหมายฝ่ายจติวญิญาณนีLได้
หรอืไม?่
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รปู CF 2.1:นกัเดนิทาง
พระเยซทูรงเลา่วา่ :วนัหนึ?งมชีายชาวยวิคน

หนึ?งเดนิทางจากกรงุเยรซูาเล็มไปยังเมอืงเยรโีค 
เสน้ทางนีLมโีจรชกุชมุ พวกโจรจะคอยซุม่เพื?อดกัปลน้
นักเดนิทางบอ่ยๆดงันัLนทางเสน้นีLจงึอนัตรายตอ่คนที?
เดนิทางมาก
รปูCF 2.2:  ถกูโจรปลน้

ขณะที?เขากําลงัเรง่เดนิทางไปเมอืงเยรโีค พวก
กลุม่โจรกก็ระโจนออกมาจากที?ซอ่นและลอ้มชายคน
นัLนไว ้พวกมันขูเ่อาเงนิและของมคีา่ทัLงหมดไป เมื?อ
ไดแ้ลว้กร็มุซอ้มเขาอยา่งทารณุโหดรา้ยปานตาย 
เสร็จแลว้พวกมันกท็ิLงเขาไวข้า้งทาง ชายบาดเจ็บ
นอนจมกองเลอืดอยา่งทรมาน เขาสิLนหวงั ไดแ้ตร่อ
คอยวา่จะมคีนผา่นมาชว่ยเหลอืตน
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รปู CF 2.3:  ใครจะชว่ย?
ชายผูเ้คราะหร์า้ยไดย้นิเสยีงฝีเทา้ของคน

กําลงัเดนิใกลเ้ขา้มา เขากลวัวา่จะเป็นพวกโจร
กลบัมาอกีครัGง แตไ่มใ่ช!่มันเป็นชายคนหนึLง 
ความหวงัเริLมมใีนใจของเขาวา่ชายคนนีGจะชว่ย
พาเขาไปหาหมอและทีLพักได ้เขาตอ้งการความ
ชว่ยเหลอืจรงิๆ!

เสยีงฝีเทา้ใกลเ้ขา้มา มันเป็นฝีเทา้ของ
ปโุรหติชาวยวิคนหนึLง ปโุรหติเป็นผูร้ับใชพ้เิศษทีL
พระเจา้เลอืก พวกเขารับใชใ้นพระวหิารทีLกรงุ
เยรซูาเล็ม แตถ่งึแมว้า่ปโุรหติเป็นผูร้ับใชข้องพระ
เจา้และควรมคีวามเมตตาตอ่เพืLอนชาวยวิดว้ยกนั
กต็าม เขากลบัไมส่นใจ แกลง้มองไมเ่ห็นชาย
บาดเจ็บทีLใกลต้ายนัGน เขาเดนิขา้มไปอกีฝาก
หนึLงของถนน ไมไ่ดห้ยดุชว่ยเหลอืชายบาดเจ็บ
เลย อาจจะเป็นเพราะวา่ปโุรหตินัGนรบีไปเขา้เวร
ทํางานทีLพระวหิารหรอืมธีรุะอืLนกเ็ป็นได ้ไมว่า่
เหตผุลจะเป็นอะไรมันกส็ําคญักวา่การทีLเขาจะ
เสยีสละเวลาชว่ยเหลอืชายบาดเจ็บทีLถนน

เมืLอชายบาดเจ็บไดย้นิฝีเทา้คอ่ยๆ เดนิจาก
ไป เขารูส้กึหวาดกลวัและทอ้ใจมากกวา่เดมิ เขา
ไมอ่ยากจะเชืLอวา่ปโุรหติทีLเป็นชาวยวิเหมอืนกบั
ตนจะทิGงจากไป ปลอ่ยเขาใหน้อนรอความตาย

จากนัGนไมน่านเขากเ็ริLมมคีวามหวงัอกีครัGง
เพราะมเีสยีงคนกําลงัเดนิมาอกี เขาเพยีงแตห่วงั
วา่คราวนีGคนๆ นีGจะมคีวามเมตตาใหค้วาม
ชว่ยเหลอืเขา เสยีงฝีเทา้มาหยดุทีLชายบาดเจ็บ
นอนอยู ่ชายคนนีGเป็นคนยวิเผา่เลวหีรอืเป็นผู้
ชว่ยงานของปโุรหติในพระวหิารนัLนเอง เขาหยดุ
กม้ดนูักเดนิทางสกัครูก่ก็า้วขา้มไปอกีฝัLงหนึLง
ของถนน แลว้ออกเดนิตอ่ไปตามทาง ชายเลวี
อาจจะรูส้กึสงสารแตเ่ขาไมอ่ยากวุน่วายเกีLยวขอ้ง
กบัเรืLองนีGใหเ้ป็นภาระ หรอืเขาอาจจะกําลงัรบีไป
ทําธรุะสว่นตวั หรอือาจจะกําลงัไปทํางานสําคญั
ทีLพระวหิาร หรอือาจจะรบีกลบับา้นใหท้ันกอ่นคํLา 
เราไมอ่าจรูไ้ด ้เรารูแ้ตว่า่ชายเลวคีนนีGไมไ่ดห้ยดุ
แสดงความเมตตาใหค้วามชว่ยเหลอืแตค่นทีL
บาดเจ็บปานตาย

นักเดนิทางหมดกําลงัใจ หมดหวงั หมดแรง 
เขาตอ้งตายอยูข่า้งทางอยา่งน่าอนาถเชน่นีGหรอื 
แตข่ณะนัGนเอง!เขาไดย้นิเสยีงบางอยา่งกําลงั
ใกลเ้ขา้มา มคีนกําลงัขีLลามาทางนีG เขาขอบคณุ
พระเจา้ทีLชายคนนัGนหยดุลาแลว้หนัมาดเูขา โอ.้..
ขอใหค้ราวนีGเขาไดร้ับความชว่ยเหลอืดว้ยเถดิ 
ขอชายคนนีGอยา่เป็นเหมอืนปโุรหติหรอืคนเลวทีีL
เดนิเลีLยงไปเลย





รปู CF 2.4:ความชว่ยเหลอื!
เมื?อชายบาดเจ็บเหลอืบมองไปที?คนแปลกหนา้ 

จากการแตง่กายเขากร็ูว้า่เป็นชาวสะมาเรยี ชาย
สะมาเรยีคกุเขา่ลงขา้งๆ เขา ตวันักเดนิทางและ
เพื?อนชาวยวินัLนเกลยีดพวกสะมาเรยีมาก เขาคดิวา่
พวกนีLเป็นคนชัLนตํ?า เป็นลกูหลานของพวกยวิที?ไม่
เชื?อฟังพระเจา้ไปแตง่งานกบัคนตา่งชาต ิชาวยวิมอง
วา่ชาวสะมาเรยีเป็นพวกลกูครึ?งสกปรก ชายบาดเจ็บ
ไมอ่ยากจะเชื?อวา่คนสะมาเรยีนีLจะมใีจเมตตาและ
หยดุชว่ยเหลอืตน!คนสะมาเรยีนัLนเริ?มทําสะอาด
บาดแผล ใสย่าสมานแผลและพันแผลใหเ้ขาอยา่ง
เบามอื เลอืดเริ?มหยดุไหลความรูส้กึเจ็บปวดเริ?ม
บรรเทาลง
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รปูCF 2.5:ชายสะมาเรยีผูใ้จดี
หลงัจากทําสะอาดแผลใหแ้ลว้ เขากค็อ่ยๆ พยงุรา่ง
ของคนเจ็บขึLนบนหลงัลา เขาเริ?มเดนิจงูลาอยา่งชา้ๆ
เพื?อไมใ่หก้ระเทอืนถงึคนเจ็บมากเกนิไป จนไปถงึ
โรงแรมแหง่หนึ?ง คนืนัLนชายสะมาเรยีดแูลคนเจ็บ
อยา่งใกลช้ดิ พอรุง่เชา้เขากบ็อกมอบเงนิจํานวนหนึ?ง
แกเ่จา้ของโรงแรมพรอ้มกบับอกวา่ “โปรดใชเ้งนินีL
สําหรับดแูลชายบาดเจ็บ และถา้ตอ้งใชม้ากกวา่นีLเมื?อ
ขา้พเจา้เดนิทางกลบัมาขา้พเจา้จะใชค้นืให”้
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รปู CF 2.6: ความหมายของเรื=องอปุมา
หลงัจากพระเยซเูลา่เรืLองจบกท็รงถามนัก

กฎหมายนัGนวา่ “ในจํานวนชายสามคนนีG ทา่นคดิ
วา่ใครเป็นเพืLอนบา้นของคนทีLถกูปลน้?”

นักกฎหมายอาจจะรูส้กึวา่ยากทีLจะตอบวา่
เป็นชายสะมาเรยีเพราะเขามอีคตแิละเกลยีดชงัดู
ถกูคนสะมาเรยี เขาจงึตอบวา่ “ชายทีLแสดงความ
เมตตาคอืเพืLอนบา้น”  พระเยซจูงึตรัสวา่ “จงไป
และทําอยา่งเดยีวกนั”

อปุมาเรืLองนีGทําใหน้ักกฎหมายรูว้า่ปโุรหติ
ชาวยวิและชายเผา่เลวตีา่งไมไ่ดเ้ชืLอฟังพระ
บญัญัตขิองพระเจา้คอืทีLใหร้ักเพืLอนบา้นเหมอืน
รักตนเอง แมแ้ตต่วัเขาเองทีLเป็นนักธรรมบญัญัตกิ็
เป็นคนบาปเชน่กนั เพราะเขากไ็มไ่ดเ้ชืLอฟังพระ
เจา้ กอ่นหนา้นีGนักธรรมบญัญัตอิาจจะคดิวา่ตวัเอง
เป็นคนด ีชอบธรรม ไมเ่หมอืนพวกชาวสะมาเรยี 
แตต่อนนีGเขาไมอ่าจปฏเิสธไดว้า่ตวัเองกเ็ป็นคน
บาปเชน่กนั

พระคมัภรีส์อนเราวา่ทกุคนเป็นคนบาปและ
ไมม่ทีางเทยีบกบัมาตรฐานของพระเจา้ทีLทรงตัGง
ไวไ้ด ้“เหตวุา่ทกุคนไดท้ําบาป และขาดจากสงา่
ราศขีองพระเจา้”(โรม 3:23) เราทกุคนตอ้งการ
พระผูช้ว่ยใหร้อด เราทกุคนเกดิมาในความบาป มี

ความเห็นแกต่วั ไมม่คีวามรักใหแ้กพ่ระเจา้หรอื
มนุษยอ์ยา่งแทจ้รงิ มเีพยีงคนทีLยอมรับและ
ตระหนักวา่ตนเป็นคนบาปและขอพระครสิตใ์หย้ก
โทษ ยอมรับการตายทีLไมก้างเขนของพระองค์
เพืLอลา้งบาปของตนเทา่นัGนคนๆ นัGนจงึจะรอดและ
รับชวีตินริันดรไ์ด ้นักธรรมบญัญัตไิมส่ามารถรับ
ชวีตินริันดรไ์ดจ้นกวา่เขาเองจะเห็นวา่ตนเป็นคน
บาปและรับใหพ้ระครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด

จากเรืLองอปุมานีG พระเยซกูําลงัชีGใหเ้ราเห็น
วา่เพืLอนบา้นของเราคอืทกุคน ไมว่า่เราจะชอบ
หรอืเกลยีดกต็ามท ีไมว่า่รวย/จน เด็ก/ผูใ้หญ ่คน
ใช/้เจา้นาย พระเยซสูอนใหเ้ราใสใ่จทกุคนทีL
ตอ้งการความชว่ยเหลอื แมแ้ตศ่ตัรกูเ็ชน่กนั –
เพราะนีGคอืสิLงทีLชายสะมาเรยีทําตอ่นักเดนิทาง
ชาวยวิ พระเจา้ตอ้งการใหล้กูๆ ของพระองคม์ี
ความเมตตาและชว่ยเหลอืคนอืLน ในฐานะครสิ
เตยีนซึLงเป็นลกูของพระเจา้ เราตอ้งมคีวามรักให้
เหมอืนกบัทีLพระบดิาของเรามี

เด็กๆ เป็นเหมอืนชายสะมาเรยีมัGย? หนูมี
จติใจทีLออ่นโยน มคีวามรักความเมตตามัGย? เมืLอ
ชว่ยเหลอืคนอืLนเรากําลงัแสดงความรักของพระ
เจา้ พระเยซทูรงเห็นทกุการกระทําของเรา ขอให้
เราอธษิฐานและขอใหพ้ระองคท์รงใหเ้ราเป็น
เพืLอนบา้นทีLดี
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บทเรยีนที(  3“แกะที(หลงหาย 
และ เหรญีเงนิที(หายไป”

ลกูา15:1-10

ตอนที(  1: แกะที(หลงหาย
รปู CF 1.1: พวกฟารสีเีกลยีดชงัพระเยซู

ขณะที?พระเยซทูําพันธกจิบนโลกนีL 
พระองคไ์ดพ้บเจอกบัพวกนักศาสนาที?หนา้ซื?อ
ใจคดหลายคน มคีนพวกหนึ?งที?อยูใ่นกลุม่นีL
เรยีกวา่ “พวกฟารสิ”ี คนเหลา่นีLชอบแสดงตน
วา่รูจ้ักและรักพระเจา้ แตจ่รงิๆภายในไมไ่ด้
เป็นเชน่นัLนเลย พวกเขาชอบแสดงในที?
สาธารณะวา่ตนเป็นคนด ีเครง่ขรัดในการตาม
พระบญัญัต ิแตจ่ติใจภายในไมไ่ดถ้วายเกยีรติ
หรอืเชื?อในพระเจา้เที?ยงแทเ้ลย พวกเขาพึ?งพา
การกระทําตามกฎศาสนาเพื?อไปสวรรคไ์มใ่ช่
การรับเชื?อในพระเยซู

พวกฟารสิมีักตําหนแิละคอยจําผดิคํา
สอนของพระเยซอูยูเ่สมอ พวกเขากลา่วโทษ

พระองคว์า่เป็นเพื?อนกบัคนบาป เขาคดิวา่
ตนเองดกีวา่คนทั?วไป พวกฟารสิจีะเกลยีดและ
ดถูกูคนเกบ็ภาษีเป็นพเิศษ คนเกบ็ภาษีคอื
ชาวยวิที?ทํางานใหก้บัรัฐบาลโรม ในสมัยนัLนยวิ
เป็นเมอืงขึLนของโรม และคนเกบ็ภาษีจะคอย
เกบ็เงนิจากชาวยวิแลว้สง่ตอ่ไปใหก้บัรัฐบาล
โรม สว่นมากเขาจะเรยีกเกบ็เกนิความเป็นจรงิ 
แลว้แอบยักยอกเงนิสว่นเกนิไวเ้อง  วนัหนึ?งมี
เหลา่คนเกบ็ภาษีและชาวบา้นทั?วไปกําลงัไป
ฟังพระเยซสูอน พวกฟารสิเีห็นกพ็ากนับน่วา่
พระเยซทูี?ตอ้นรับคนเกบ็ภาษี ปัญหากค็อืวา่
ทัLงคนฟารสิแีละนักธรรมบญัญัตติา่งไม่
ตระหนักวา่ตวัเองกเ็ป็นคนบาปเหมอืนกบัคน
อื?นทกุคนในสายตาของพระเจา้

การแสดงความรักของพระเจา้และยนิดี
เมื?อมคีนรับเชื?อวางใจในพระครสิตเ์ป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดเป็นเรื?องที?สําคญัตอ่พระเจา้มาก 
พระเยซทูรงเลา่เรื?องอปุมาแกะนอ้ยที?หลงหาย
เป็นตวัอยา่งแกเ่รา





รปู CF 3.1:  แกะหนึ5งตวัหายไป!
พระเยซทูรงเริ?มตน้เรื?องคําอปุมาดว้ย

คําถามแกค่นที?มาฟังพระองคว์า่ “มใีครบา้งใน
พวกทา่นถา้มแีกะหายไปหนึ?งตวัจากรอ้ยตวั 
ทา่นจะทิLงแกะเกา้สบิเกา้ตวัไวก้อ่นแลว้ออก
ตามหาแกะหนึ?งตวัที?หายไปหรอืไม?่”

มชีายเลีLยงแกะคนหนึ?ง ทกุวนัเขาจะพา
แกะหนึ?งรอ้ยตวัออกไปกนิหญา้ เขาจะนําทาง
ฝงูแกะเพื?อหาหญา้ออ่นและนํLาดื?มสะอาด เมื?อ
มลีกูแกะที?บาดเจ็บจากการเดนิทางหรอืมัน
อาจจะตอ่สูก้นัเอง เขากจ็ะเอานํLามันมาถกูบน
แผลของพวกมันเพื?อคลายเจ็บและป้องกนัการ
อกัเสปเขายังคอยปกป้องฝงูแกะจากสตัยร์า้ย
ที?จะมาแอบกดักนิมันอกีดว้ย พอตกเย็นชาย
เลีLยงแกะกจ็ะตอ้นฝงูแกะกลบัเขา้คอก และ
ทกุครัLงเขาจะตอ้งนับจํานวนแกะใหค้รบหนึ?ง
รอ้ยตวัเพื?อแน่ใจวา่แกะทกุตวัมาอยูค่รบใน
คอกอยา่งปลอดภยั เย็นวนัหนึ?งขณะที?เขา
กําลงันับแกะที?เดนิเรยีงกนัเขา้คอก วนันีLเขา

นับไดเ้กา้สบิเกา้ตวั ... หนึ?งตวัหายไป!
คนเลีLยงแกะรบีปิดประตคูอกแลว้ออกไป

ตามหาแกะตวัที?หลงฝงูไปทนัท ีทําไมเขาจงึ
สนใจแกะตวัเดยีวที?หายไปทัLงๆที?เขายังมี
เหลอือกีตัLงเกา้สบิเกา้ตวั? ทัLงๆที?มันเป็นแกะ
ตวัเดยีวที?ไมย่อมฟังเดนิตามเสยีงของเขากลบั
บา้น เสยีมันไปตวัเดยีวกไ็มเ่ป็นไร!แตช่าย
เลีLยงแกะไมไ่ดค้ดิเชน่นัLน เขารักแกะทกุตวั 
แตล่ะตวัมคีวามสําคญัและพเิศษตอ่เขามาก 
เขาไมอ่าจจะหลบัหรอืพักผอ่นไดจ้นกวา่จะ
ตามหาตวัที?หายไปใหพ้บเสยีกอ่น

เวลากลางคนืเป็นเวลาที?อนัตรายมากบน
ภเูขา แน่นอนวา่คนเลีLยงแกะจะรูส้กึเหนื?อย
จากงานทัLงวนัแลว้ เราอาจจะคดิวา่จรงิๆแลว้
ลกูแกะดืLอตวันัLนมันกไ็มเ่ชื?อฟังเขา มันก็
สมควรที?จะไดร้ับบทเรยีนและอนัตรายเสยีบา้ง 
แตช่ายเลีLยงแกะไมไ่ดค้ดิเชน่นัLน เขามคีวาม
ตัLงใจมุง่มั?นที?จะตามแกะตวันัLนใหพ้บใหไ้ด้
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รปู CF 3.2:  ตามหาลกูแกะ
การตามหาเริ?มตน้ขึLน เขาออกเดนิไปตาม

เสน้ทาง ผา่นหบุเขา ลําหว้ย หนา้ผาตา่งๆเนืLอตวัเขา
ถกูหนามเกี?ยวและหนิบาดเป็นรอยแผล ขณะเดยีวกนั
กต็อ้งคอยระวงัตวัหลกีเลี?ยงจากสตัวป์่าที?ดรุา้ยซึ?ง
มักจะออกหากนิตอนกลางคนื  ทางเดนิทางครัLงกล็ื?น
ละชนั แตผู่เ้ลีLยงแกะกไ็มย่อ่ทอ้ ไมว่า่อากาศจะหนาว
เย็นเพยีงใด เขาตอ้งตามหาลกูแกะของเขาใหพ้บ
กอ่นจะสายเกนิไป เขารอ้งเรยีกชื?อลกูแกะตวันัLนซํLา
แลว้ซํLาอกี เผื?อมันจะรัอง ตอบเขากลบัมา 
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รปู 3.3:  พบแกะนอ้ย
แกะตวันัLนอาจจะตดิอยูท่ี?หนา้ผา ซอกหนิหรอืในถํLา ไมว่า่จะเป็น

ที?ไหนกต็ามแน่นอนวา่ตอนนีLมันเสยีใจที?ไมเ่ดนิตามเสยีงของผูเ้ลีLยง 
ถา้มันไมแ่ยกออกจากฝงูมันกค็งไมต่กอยูใ่นสถานการณท์ี?น่ากลวัแบบ
นีL ถา้มันไมด่ืLอวิ?งเลน่ไปทั?วมันคงนอนหลบัสบายอยูใ่นคอกอยา่ง
ปลอดภยัแลว้ แตเ่วลานีLมันหลงทางในความมดื!หาทางกลบับา้นไม่
เจอ ซํLายังมอีนัตรายจากสตัวป์่าตา่งๆอยูร่อบขา้งในตอนกลางคนื

เสยีงนกฮกู เสยีงหอนของหมาป่า เสยีงคํารามของสงิโตภเูขาที?
ออกหาอาหารทําใหม้ันกลว้มากจนไมก่ลา้ขยับตวั ไหนจะหมอีกี โอย๊ 
ชา่งน่ากลวัเหลอืเกนิ!

แตท่นัใดนัLน มันกไ็ดย้นิเสยีงที?คุน้ห ูมคีนกําลงัเรยีกชื?อมัน โอ!้
มันไมอ่ยากจะเชื?อจนคดิวา่ตวัเองหฟูาดไป แตเ่สยีงนัLนกด็งัใกลเ้ขา้มา
เรื?อยๆใชแ่ลว้!นี?เป็นเสยีงนายของมันกําลงัรอ้งหามันอยู ่เจา้แกะนอ้ย
พยายามรอ้งตอบ สง่เสยีงเทา่ที?มันทําไดเ้พื?อใหค้นเลีLยงไดย้นิ ไม่
นานมันกร็ูส้กึถงึออ้มแขนแข็งแรงอบอุน่ที?คุน้เคย มอืนัLนคอ่ยๆ 
ประคองมันมันขึLน มันดใีจเหลอืเกนิที?คนเลีLยงแกะตามมาพบและ
ชว่ยเหลอืทนั


