


พระเยซูทรงรกัษาโรคและใหค้วาม
ชว่ยเหลอื

คาํแนะนําสําหรบัครู
กอ่นนําเสนอบทเรยีนใหก้บันักเรยีน ใหอ้า่น
บทเรยีน 3-4 เที6ยวจนกระทั6งคณุจับประเด็ก
สําหคญัไดด้พีอที6จะจําเรื6องได ้แลว้ฝึกเลา่
เรื6องออกเสยีงดงัหลาย ๆ ครัJง ถอืรปูภาพ
ตามลําดบัเหตกุารณข์ณะเลา่เรื6องดว้ย
ความรูส้กึที6มชีวีติชวีาใหเ้หมาะสมตามกลุม่
อายขุองเด็ก

หญงิชาวสะมาเรยีทีBบอ่นํCา
ยอหน์4:1-42

บททีB1

รปูทีBCB6-1พระเยซูตอ้งเดนิทางผา่น
สะมาเรยีพระเยซแูละสาวกของพระองคอ์ยู่

ในแควน้ยเูดยีดนิแดนตอนใตข้องแผน่ดนิ
อสิราเอลและพระองคบ์อกสาวกของพระองค์
วา่พวกเขาตอ้งเดนิทางไปแควน้กาลลิี
ดนิแดนทางตอนเหนอื“เราจําเป็นตอ้งเดนิ
ทางผา่นสะมาเรยี”พระองคต์รัสพระเยซรููว้า่
ในแควน้สะมาเรยีมปีระชาชนบางคนที6มจีติ
วญิญาณที6หวิกระหายนํJาธํารงชวีติและ
พระองคต์อ้งสนองความตอ้งการของพวกเขา

บรเิวณที6อยูร่ะหวา่งดนิแดนทางเหนอื
และทางใตเ้รยีกวา่สะมาเรยีซึ6งเป็นทางที6สัJน
ที6สดุและเป็นเสน้ทางที6เหมาะสมที6สดุที6จะใช้
เดนิทางจากยเูดยีไปกาลลิีแตป่ระชาชนชาวยิ
วจะไมเ่ดนิทางผา่นสะมาเรยีเพราะพวกเขาดู
หมิ6นประชาชนชาวสะมาเรยีมากชาวสะมาเรยี
ถกูเกลยีดชงัเพราะพวกเขาไมใ่ชช่าวยวิที6มี
สายเลอืดโดยตรงแตเ่ป็นพวกเลอืดผสม
ระหวา่งชาวยวิและชาวตา่งชาติและเพราะ
สาเหตทุี6ชาวสะมาเรยีสรา้งสถานนมัสการใน
สะมาเรยีแทนที6จะไปกรงุเยรซูาเล็มเพื6อ
นมัสการพระเจา้
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รปูที,CC1-1พระเยซูทรงสง่พวกสาวกเขา้ไปในเมอืง
ขณะที&พระเยซแูละสาวกของพระองคไ์ปถงึหมูบ่า้นสิ

คารใ์นแควน้สะมาเรยีนัDนเป็นเวลาประมาณเที&ยงวนัพวกเขา
มาถงึบอ่นํDาของยาโคบที&เรยีกวา่บอ่นํDาของยาโคบเพราะ
กอ่นหนา้นีDประมาณกวา่สองพันมาแลว้ปีบรรพบรุษุยาโคบ
ไดข้ดุบอ่นีDพระเยซไูดส้ง่สาวกของพระองคเ์ขา้ไปใน
หมูบ่า้นสคิารเ์พื&อซืDออาหารในขณะที&พระองคน์ั&งอยูข่า้งบอ่
นํDาของยาโคบพระเยซรููว้า่ทําไมพระองคจ์งึจําเป็นจะตอ้ง
เดนิทางมาผา่นสะมาเรยีและพระองคร์ูว้า่ในเมอืงเล็กๆที&
ชื&อสคิารม์ปีระชาชนที&หวิกระหายหาความจรงิของพระเจา้
ดงันัDนพระองคจ์งึรอคอยอยูท่ี&บอ่นํDานัDน
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รูปที&CC1-2พระเยซูทรงพูดคุย
กบัหญงิคนหนึ&งที&บ่อนํ?า

ไม่นานนักหญงิชาว
สะมาเรยีคนหนึ6งพรอ้มกับเหยอืกนํ=า
ทูนไวบ้นหัวของเธอไดเ้ดนิมาตาม
ถนนเพื6อมาตักนํ=าจากบ่อในสมัยนั=น
ไม่มนีํ=าก๊อกในบา้นและพวกผูห้ญงิมี
งานตักนํ=าจากบ่อและหิ=วนํ=านั=นกลับ
บา้นโดยปกตทิั6วไปแลว้พวกผูห้ญงิ
ของหมู่บา้นจะมาเป็นกลุ่มเพื6อตักนํ=า
ในตอนบ่ายแก่ๆหรอืตอนเย็นพวก
เขาหัวเราะพูดคุยกันและมชีว่งเวลา
ที6มคีวามสุขดว้ยกันขณะที6พวกเธอ
ตักนํ=าเวลาตักนํ=าเป็นเวลาพบปะ
สังสรรคข์องพวกเธอแต่ผูห้ญงิคนนี=
มาคนเดยีวตอนเที6ยงเพราะเธอมี
ชื6อเสยีงไม่ค่อยจะดนีักในเมอืงสคิาร์
ผูห้ญงิคนอื6นๆซุบซบินินทาเกี6ยวกับ
เธอและหลกีเลี6ยงที6จะพบเธอดังนั=น
เธอจงึมาที6บ่อนํ=าตามลําพังเมื6อเธอ
แน่ใจว่าไม่มผีูห้ญงิคนอื6นอยู่ที6นั6น

เพียงแค่เหลอืบมองดูเธอก็
สามารถบอกไดว้่าคนแปลกหนา้ที6
นั6งอยู่ที6นั6นขา้งบ่อนํ=าเป็นชาวยวิและ
เนื6องจากชาวยวิส่วนใหญ่ไม่สนใจ
ชาวสะมาเรยีเธอจงึเพียงแค่ไม่ใส่ใจ
พระองคเ์ท่านั=นขณะที6เธอวางเหยอืก
นํ=าลงเพื6อใส่นํ=า

เมื6อหญงิคนนั=นตักนํ=าเสร็จ
แลว้พระเยซูตรัสกับเธอว่า“ขอนํ=า
ใหเ้ราดื6มบา้ง”หญงิคนนั=นแปลกใจที6
ชาวยวิจะขออะไรจากชาวสะมาเรยี
ปกตชิาวยวิจะไม่พูดคุยกับชาว
สะมาเรยีเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ6ง
จะไม่พูดกับหญงิชาวสะมาเรยี

เธอพูดว่า“ท่านเป็นชาวยวิ
ทําไมท่านขอนํ=าดื6มจากหญงิชาว
สะมาเรยีท่านรูไ้หมว่าชาวยวิไม่คบ

หากับชาวสะมาเรยี”
พระเยซูตอบว่า“ถา้เจา้ได้

รูจ้ักของประทานที6น่าอัศจรรยท์ี6พระ
เจา้มใีหเ้จา้และรูว้่าเราเป็นใครเจา้ก็
จะขอนํ=าธํารงชวีติจากเรา”

แต่เธอไม่เขา้ใจเรื6องนี=เธอ
ไม่รูว้่าพระเยซูหมายถงึอะไรเธอพูด
ว่า“แต่ท่านไม่มเีชอืกหรอืถังที6จะตัก
นํ=าและบ่อนี=ก็ลกึมากท่านจะเอานํ=า
ธํารงชวีติที6ท่านพูดถงึมาไดย้ังไง
และนอกจากนี=ท่านเป็นใหญ่กว่ายา
โคบบรรพบุรุษของเราผูไ้ดใ้หบ้่อนํ=า
นี=แก่เราหรอืท่านใหน้ํ=าที6ดกีว่านํ=า
จากบ่อนี=ที6ยาโคบบุตรและฝูงสัตว์
ของท่านเองก็เคยดื6มหรอื”

แลว้พระเยซูเริ6มตน้อธบิาย
ถงึความแตกต่างระหว่างนํ=าธํารงชวีติ
และนํ=าธรรมดาซึ6งอยู่ในบ่อพระองค์
ตรัสว่า“ทุกคนที6ดื6มนํ=านี=จะกระหาย
อกีและกลับมาตักนํ=ามากขึ=นแต่ผูท้ี6
ดื6มนํ=าธํารงชวีติที6เราใหจ้ะไม่กระหาย
อกีเลยนํ=าธํารงชวีติที6เราใหจ้ะเกดิ
เป็นบ่อนํ=าพุที6พลุ่งขึ=นตลอดเวลา
เหมอืนกับมบี่อนํ=าอยู่ภายในตัวเขาที6
จะพลุ่งขึ=นถงึชวีตินิรันดร”์

หญงิคนนั=นพูดกับตัวเธอเอง
ว่า“นํ=าธํารงชวีติ!ชายท่านนี=บอกว่า
ท่านจะใหน้ํ=าธํารงชวีติแก่ทุกคนที6ขอ
จากท่าน”เธอรูส้กึสนใจมากเธอ
ตอ้งการนํ=าธํารงชวีติบา้งเพื6อว่าเธอ
จะไม่ตอ้งกลับมาที6บ่อนี=ทุกวัน“ได้
โปรดเถดิท่าน”เธอพูด“ขอนํ=าธํารง
ชวีตินั=นใหด้ฉิันบา้งแลว้ดฉิันจะไม่
กระหายอกีและไม่ตอ้งเดนิเหน็ด
เหนื6อยออกมาที6บ่อนํ=าทุกวัน”

พระเยซูรูว้่ามหีัวขอ้หนึ6งที6
พระองคต์อ้งพูดกับหญงิคนนั=นก่อนที6
พระองคจ์ะใหน้ํ=าธํารงชวีติแก่เธอ

ดังนั=นพระองคบ์อกเธอว่า“ไปเรยีก
สามขีองเจา้มาที6นี6”

คําพูดนี=ทําใหห้ญงิคนนั=น
สะดุง้ตกใจและเธอตอบว่า“ด.ิ.ด.ิ..
ดฉิันไม่มสีามคี่ะ”เธอกม้หนา้และ
ใบหนา้ของเธอเต็มไปดว้ยความ
ละอาย

“เจา้พูดถูก”พระเยซูตรัส
“เจา้มสีามมีาแลว้หา้คนและผูช้ายที6
อยู่กับเจา้เวลานี=ก็ไม่ใชส่ามขีองเจา้”

เธอยนือยู่ที6นั6นตกใจอย่าง
มากและเธออึ=งไปสักครู่ไม่รูว้่าจะพูด
อะไรชายแปลกหนา้ท่านนี=รูค้วามลับ
ในชวีติเธอไดย้ังไงท่านผูน้ี=เป็นใคร
จงึสามารถบอกถงึความบาปในชวีติ
เธอเธอพูดโพล่งออกมาว่า“ท่านคง
จะตอ้งเป็นผูเ้ผยพระวจนะ”(ผูเ้ผย
พระวจนะคอืคนที6พูดแทนพระเจา้)
เธอรูว้่าชายท่านนี=ที6รูทุ้กอย่าง
เกี6ยวกับความบาปของเธอและความ
ชั6วรา้ยทุกอย่างในจติใจของเธอ
แมว้่าท่านจะไม่เคยพบกับเธอมาก่อน
ชายท่านนี=จะตอ้งถูกส่งมาจากพระ
เจา้

หญงิคนนั=นรูส้กึเดอืดรอ้นใจ
เพราะชวีติที6เป็นบาปของเธอเป็น
เรื6องที6ไม่น่ายนิดเีอามากๆดังนั=นเธอ
จงึหวังที6จะเปลี6ยนหัวขอ้การพูดคุย
ไปเป็นเรื6องอื6นที6ไม่ใชเ่รื6องน่าละอาย
นี=เธอถามคําถามที6เคยรบกวนจติใจ
ของเธอมานาน“ท่านเจา้คะชว่ย
บอกดฉิันไดไ้หมคะ”เธอพูด“ท่าน
ซึ6งเป็นชาวยวิทําไมจงึยนืยันว่ากรุง
เยรูซาเล็มเป็นสถานที6แห่งเดยีว
สําหรับการนมัสการพระเจา้ในขณะ
ที6พวกเราชาวสะมาเรยีอา้งว่าเป็นการ
ถูกตอ้งที6จะนมัสการที6นี6ที6ภูเขาเกริ
ซมิที6ซึ6งบรรพบุรุษของเรานมัสการ

พระเจา้”
พระเยซูอธบิายว่าไม่ใช่

สถานที6ซึ6งคนนมัสการพระเจา้ที6ถอืว่า
สําคัญจรงิๆแต่เป็นวธิกีารที6เขา
นมัสการพระเจา้ต่างหากที6สําคัญ
“เพราะว่าผูท้ี6นมัสการพระเจา้จะตอ้ง
นมัสการดว้ยจติวญิญาณและความ
จรงิการนมัสการที6แทจ้รงิตอ้งอยู่ใน
ความจรงิจากหัวใจ”พระเยซูทรง
อธบิาย“เพราะพระเจา้ทรงเป็นพระ
วญิญาณและพระบดิาตอ้งการการ
นมัสการแบบนี=”

ตอนนี=หญงิคนนั=นเงยหนา้
ขึ=นมองดูพระองคแ์ละพูดอย่าง
ละหอ้ยว่า“เอาละค่ะอย่างนอ้ยที6สุด
ดฉิันรูว้่าเวลาที6พระเมสสยิาหห์รอืผู้
ที6พวกเขาเรยีกว่าพระครสิตเ์สด็จมา
พระองคจ์ะทรงอธบิายทุกสิ6งทุก
อย่างแก่เรา”

เธอรูส้กึงงและประหลาดใจ
เมื6อพระเยซูตรัสว่า“เราคอืพระเมสสิ
ยาห”์พระองคต์รัสอย่างรวดเร็วและ
ถงึกระนั=นก็เป็นความจรงิเธอเชื6อว่า
พระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาหจ์รงิๆ
คําพูดนั6นไดอ้ธบิายว่าทําไมพระองค์
รูทุ้กอย่างเกี6ยวกับเธอและถงึอย่าง
นั=นก็ยังเสนอที6จะใหน้ํ=าธํารงชวีติแก่
เธอ

เธอมองเขา้ไปในพระเนตรที6
น่าอัศจรรยข์องพระองคแ์ละพูด
ออกมาจากใจของเธอว่า“โอนี6คอื
พระองค์ดฉิันเชื6อว่าพระองคค์อืพระ
เมสสยิาหท์ี6พวกเราไดเ้ฝ้ารอคอย”
เวลานั=นเองที6เธอไดพ้บกับนํ=าธํารง
ชวีติที6แทจ้รงิ



CC 1-2 



รปูที,CC1-3หญงิคนนัGนวิ,งเขา้ไปใน
เมอืง

โอนี&ชา่งเป็นขา่วที&น่าอศัจรรยจ์รงิๆ
เธอแทบจะอดใจรอไมไ่หวที&จะบอกกบั
เพื&อนๆของเธอและเพื&อนบา้นวา่พระเมสสิ
ยาหท์ี&ไดท้รงสญัญาไวไ้ดเ้สด็จมาแลว้เธอ
ตื&นเตน้มากจนกระทั&งขณะที&เธอวิ&งกลบัเขา้
ไปในเมอืงเธอไดท้ิDงเหยอืกนํDาของเธอไว้
เธอหวิกระหายนํDาธํารงชวีติมาหลายปีแลว้
แตว่นันีDขณะที&เธอมาที&บอ่นํDาของยาโคบ
เพื&อตกันํDาตามปกตทิั&วไปเธอกลบัไดพ้บสิ&ง

ที&เธอปรารถนามาตลอดชวีติของเธอนํDา
ธํารงชวีติและพระเยซเูองทรงเป็นนํDาธํารง
ชวีติเธอเชื&อในพระองค์แตต่อนนีDเธอตอ้ง
ไปและบอกคนอื&นถงึสิ&งที&เธอไดพ้บนี&เป็น
สิ&งที&น่าอศัจรรยเ์กนิกวา่ที&จะเกบ็ไวก้บั
ตวัเองคนเดยีวเธอตอ้งบอกเพื&อนของเธอ
เพื&อนบา้นของเธอและคนในเมอืงของเธอ
ทัDงหมดพวกเขาตอ้งมาดื&มนํDาธํารงชวีติดว้ย
พระครสิตท์รงเป็นนํDาธํารงชวีติซึ&งเป็นผู้
เดยีวที&ทําใหเ้กดิความอิ&มใจได้บางคนพดู
วา่“เธอทิDงเหยอืกนํDาและฉวยเอาบอ่นํDาไป”
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รปูที,CC1-4พวกสาวกกลบัมาพรอ้ม
กบัอาหาร

ขณะที&หญงิคนนัDนกลบัเขา้ไปในเมอืง
พวกสาวกกม็าถงึพรอ้มกบัอาหารพวกเขา
แปลกใจอยา่งแน่นอนที&พบวา่พระเยซู
กําลงัพดูคยุอยูก่บัหญงิชาวสะมาเรยีแตไ่ม่
มใีครในพวกเขาที&กลา้ถามพระองคว์า่ทําไม
หรอืพระองคก์ําลงัถกปัญหาอะไรกบัเธอ
พวกเขาพดูกบัพระเยซวูา่“นายทา่นถงึ
เวลาทานอาหารแลว้ตอนนีD”แตถ่งึแมว้า่
พระเยซจูะเหน็ดเหนื&อยและมคีวามรูส้กึหวิ
ฝ่ายรา่งกายเหมอืนกบัพวกสาวกแต่
พระองคม์สีิ&งที&สําคญักวา่อาหารอยูใ่น
ความคดิของพระองค์

“อาหารของเราคอืการกระทําตาม

พระทยัพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา”พระองค์
บอกพวกเขา“อยา่บอกวา่ยังมเีวลาอกีสี&
เดอืนจะถงึฤดเูกี&ยวขา้วนี&แน่ะเราจะบอกแก่
ทา่นจงเงยหนา้ขึDนดนูาเถดิเพราะวา่ทุง่นา
เหลอืงอรา่มพรอ้มที&จะเกบ็เกี&ยวแลว้”ทุง่นา
ที&พระเยซกูําลงัพดูถงึคอืประชาชนในโลก
พระองคก์ําลงับอกวา่ประชาชนหวิกระหาย
นํDาธํารงชวีติเชน่เดยีวกบัหญงิคนนัDนที&มาที&
บอ่นํDาการใหน้ํDาธํารงชวีติแกพ่วกเขาเป็น
การทําใหเ้กดิความอิ&มใจไดม้ากกวา่อาหาร
สําหรับรา่งกายพระองคท์รงหว่งใย
ประชาชนที&ยังไมรู่จ้ักพระองค์และพระองค์
ตอ้งการใหส้าวกของพระองคห์ว่งใยดว้ย
ชาวยวิคนอื&นๆอาจจะดหูมิ&นชาวสะมาเรยี
แตไ่มใ่ชพ่ระเยซูพระองคท์รงรักพวกเขา
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รปูที,CC1-5หญงิคนนัGนบอก
ประชาชนในเมอืงเกี,ยวกบัพระเยซู

หญงิคนนัDนวิ&งมาถงึในเมอืงอยา่งแทบ
จะไมไ่ดห้ายใจเธอเรยีกทกุคนที&เธอพบ
“มาเร็วมาพบกบัทา่นผูห้นึ&งที&บอกดฉิันทกุ
สิ&งทกุอยา่งที&ดฉิันเคยทําพระองคม์องเขา้
ไปในชวีติของดฉิันโดยตรงและบอกดฉิัน
เกี&ยวกบัความบาปของดฉิันทัDงหมดและ
ทรงประทานนํDาธํารงชวีติแกจ่ติวญิญาณ
ของดฉิันทา่นผูน้ีDเป็นพระเมสสยิาห์
หรอืไม?่”ขณะที&เธอไปตามถนนพดูกบัทกุ
คนที&เธอพบเธอมาพบกบัผูน้ําคนสําคญั
ของเมอืงนัDนแน่นอนพวกเขารูท้กุอยา่ง
เกี&ยวกบัเธอเพราะทกุคนในเมอืงตา่งกร็ูว้า่

เธอเป็นผูห้ญงิแบบที&ไมค่อ่ยจะดนีักไมม่ี
ผูห้ญงิที&น่านับถอืคนไหนอยากจะเกี&ยวขอ้ง
กบัเธอแตเ่พราะเธอพดูเกี&ยวกบัความเชื&อ
เกี&ยวกบัพระเมสสยิาห์จงึเป็นเรื&องที&แปลก
มากพวกเขาคดิวา่บางทพีวกเขาน่าจะฟัง
สิ&งที&เธอกําลงัพดู

ขณะที&พวกเขาฟังและเฝ้ามองดเูธอ
พดูพวกเขาพบวา่เธอมคีวามจรงิใจและ
ตัDงใจจรงิและมปีระกายเจดิจา้และความ
สกุใสในดวงตาของเธอขณะที&เธอพดู
เกี&ยวกบัพระเมสสยิาห์คําพดูของเธอทําให้
ชาวเมอืงนัDนตดัสนิใจที&จะไปดแูละเห็นดว้ย
ตาของพวกเขาเอง
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รปูที&CC1-6ประชาชน
เมอืงนั5 นเชื&อในพระเยซู

ประชาชนคนอื*นๆ
มากมายในเมอืงนั3นมคีวาม
อยากรูอ้ยากเห็นมากจนกระทั*ง
พวกเขาตดัสนิใจที*จะไปพบกบั
ทา่นผูน้ี3ดงันั3นประชาชนหลาย
คนออกไปที*บอ่นํ3าของยาโคบ
เพื*อเห็นดว้ยตวัเขาเองและ
พวกเขาเชื*อวา่พระเยซทูรง
เป็นพระเมสสยิาหเ์นื*องมาจาก
สิ*งที*หญงิคนนั3นไดพ้ดูเกี*ยวกบั
พระองค์พวกเขาขอให้
พระองคอ์ยูใ่นเมอืงของพวก
เขาและสอนพวกเขาเกี*ยวกบั
ความรักและการยกโทษของ
พระเจา้เพราะนั*นเป็นเหตผุลที*
พระเยซอูยูใ่นเมอืงสคิารส์อง
วนัเต็มและมชีาวสะมาเรยีที*
เชื*อและเปิดใจของพวกเขาแด่
พระองคเ์พิ*มมากยิ*งขึ3นแลว้
พวกเขาพดูกบัหญงิคนนั3นที*พบ
พระเยซทูี*บอ่นํ3าเป็นคนแรกวา่
“ตอนนี3พวกเราเชื*อเพราะพวก
เราไดย้นิพระองคด์ว้ยตวัของ
เราเองไมใ่ชเ่พยีงเพราะสิ*งที*
เจา้ไดบ้อกกบัพวกเราพระองค์

เป็นพระครสิตแ์ละเป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดของโลกจรงิๆ”

หญงิคนนี3ไมรู่อ้ะไรมาก
นักเกี*ยวกบัพระเยซูแตเ่ธอ
บอกประชาชนทกุอยา่งที*เธอรู้
และสิ*งที*พระองคไ์ดท้ําเพื*อเธอ
และนั*นเป็นสิ*งที*พระเยซขูอให้
เราทําคอืเป็นพยานเพื*อ
พระองค์พยานคอืผูท้ี*บอกใน
สิ*งที*เขารู้พระเจา้ทรงชว่ยให้
เด็กๆไดร้ับความรอดหรอื
เปลา่พระคมัภรีม์คีวามหมาย
ตอ่เรามากหรอืเปลา่พระเจา้ได้
ยนิและตอบคําอธษิฐานของ
เด็กๆหรอืเปลา่พระองคท์ํา
ใหจ้ติใจของเด็กๆไดร้ับความ
อิ*มใจจนกระทั*งเราไมต่อ้งไป
แสวงหา“นํ3าของโลกนี3"ที*ไม่
สามารถทําใหค้วามหวิกระหาย
ฝ่ายจติวญิญาณของเด็กๆ
ไดร้ับความอิ*มใจใชไ่หมถา้ใช่
แลว้จงบอกเรื*องนั3นกบัคนอื*น
บอกเพื*อนและเพื*อนบา้นของ
เราทกุคนบอกเพื*อนๆที*
โรงเรยีนบอกคนที*ตกอยูใ่น
ความทกุข์บอกคนที*เปลี*ยว
เหงาคนที*ตอ้งการเพื*อนคนที*

ยงัคงกําลงัคน้หาบางสิ*ง
บางอยา่งที*จะทําใหอ้ิ*มใจบอก
พวกเขาเกี*ยวกบันํ3าธํารงชวีติ

นํ3าธรรมชาตทิี*เราตอ้ง
ดื*มอยูเ่รื*อยๆเพื*อดบัความ
กระหายของเราเป็นภาพของ
ทกุสิ*งทกุอยา่งในโลกนี3ซึ*ง
เราพยายามี*จะนํามาทําให้
จติใจของเราไดร้ับความอิ*มใจ
บางคนเชื*อวา่เงนิและสิ*งของ
ตา่งๆที*เงนิสามารถซื3อไดจ้ะ
ทําใหพ้วกเขามคีวามสขุอยา่ง
ครบบรบิรูณ์เป็นที*รูก้นัวา่บาง
คนก็ยอมเสยีสละทกุสิ*งทกุ
อยา่งเพื*อจะเป็นผูท้ี*เกง่กวา่ใน
ดา้นกฬีาหรอืการศกึษาพรอ้ม
กบัไดร้ับเกยีรตสิงูในชั3นเรยีน
ของเขาโดยคดิวา่ความสําเร็จ
เหลา่นี3จะนําความอิ*มใจมา
ใหก้บัสิ*งที*อยูภ่ายใน

บางคนคดิวา่การทํา
หรอืการมสีิ*งที*พวกเขาตอ้งการ
จะทําใหจ้ติใจของเราไดร้ับ
ความพงึพอใจหรอืความอิ*มใจ
สมมตวิา่พวกเขาไดใ้นสิ*งที*
พวกเขาตอ้งการไมน่านนัก
พวกเขาก็จะเบื*อกบัสิ*งนั3นและ

ไมม่คีวามสขุและกระวน
กระวายอกีตอ่มาที*เราไดย้นิ
พวกเขาพดูถงึคอืสิ*งอื*นที*พวก
เขาตอ้งการสิ*งเหลา่นั3นทกุ
อยา่งไมว่า่จะดแีละมรีาคาแพง
เพยีงใดก็จะไมท่ําใหค้นเราอิ*ม
ใจหรอืทําใหเ้ขามคีวามสขุ
ภายในนั*นคอืการดื*มนํ3าของ
โลกนี3และเราตอ้งกลบัมาอกี
ครั3งแลว้ครั3งเลา่และตอ้งการ
มากยิ*งขึ3นเพราะความหวิ
กระหายของเราไมเ่คยถกูดบั
ลงไปเลย

จติใจที*ถกูสรา้งขึ3นมา
เพื*อพระเจา้และนริันดรก์าลไม่
สามารถไดร้ับความอิ*มใจดว้ย
สิ*งตา่งๆตามธรรมชาตหิรอืสิ*ง
โดยทั*วไปเราตอ้งการนํ3าธํารง
ชวีตินํ3าชนดิที*พระเยซเูทา่นั3น
สามารถใหไ้ด้ถา้หากวา่เด็กๆ
ยงัไมไ่ดร้ับนํ3าธํารงชวีติของ
พระเจา้แลว้ละก็ทําไมเด็กๆ
ไมเ่ชื*อวางใจพระครสิตเ์ป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดเป็นสว่นตวัของ
เด็กๆเลา่
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ลกูชายขา้ราชการ/พระเยซูในธรรมศาลา
ยอหน์4:43-54; ลกูา4:14-32

บทที&  2

ตอนที&หนึ&ง:พระเยซูทรงรกัษาลกูชาย
ของขา้ราชการ
คาํนํา

พระเยซเูสด็จไปแควน้กาลลิีซึ6งอยู่
ทางตอนเหนอืของอสิราเอลซึ6งเป็นบา้นเดมิ
ของพระองค์ขา่วลอืและเรื6องราวตา่งๆ
เกี6ยวกบัวธิกีารที6พระองคท์รงรักษาคนเจ็บป่วย
ทําใหค้นตาบอดมองเห็นทําใหค้นเป็นงอ่ย
เดนิได้และแมก้ระทั6งไดย้กโทษความผดิบาป
ถกูแพรก่ระจายไปทกุหนทกุแหง่พวกเขาทกุ
คนตา่งก็หวงัวา่พระองคจ์ะทําการอศัจรรย์
บางอยา่งในแควน้กาลลิี

พระองคเ์ดนิทางผา่นแควน้กาลลิแีละ
มาถงึเมอืงคานาที6ซึ6งพระองคท์รงเปลี6ยน
นํ=าเปลา่เป็นนํ=าองุน่พระองคต์ดัสนิใจที6จะอยูท่ี6
นั6นสกัพัก

อยูห่า่งออกไปประมาณยี6สบิสี6
กโิลเมตรเป็นเมอืงคาเปอรนาอมูมขีา้ราชการ
คนหนึ6งซึ6งเป็นเจา้หนา้ที6รัฐบาลอาศยัอยูท่ี6นั6น
ซึ6งลกูชายตวันอ้ยของเขาป่วยหนักมาก
เด็กชายคนนั=นป่วยหนักมากจนกระทั6งทกุคนรู้
วา่เขาจะตายในไมช่า้เพราะเมื6อถงึจดุนี=พวก
เขารูว้า่มเีพยีงพระเจา้เทา่นั=นที6ทรงสามารถทํา
ใหเ้ขาหายดไีด้ขา้ราชการคนนั=นกงัวลและ
ทกุขโ์ศกมากเพราะเขาไมส่ามารถชว่ยลกู
ชายของเขา

ขา้ราชการคนนั=นไดย้นิเกี6ยวกบัพระ
เยซแูละเกี6ยวกบัฤทธิอ̀ํานาจของพระองคใ์น
การทําสิ6งอศัจรรย์ดงันั=นเมื6อมขีา่วมาวา่พระ
เยซปูระทบัอยูใ่นเมอืงคานาแควน้กาลลิี
ขา้ราชการคนนั=นก็เริ6มจะมคีวามหวงับางทพีระ

เยซจูะใชฤ้ทธิอ̀ํานาจที6ยิ6งใหญข่องพระองค์
และทําสิ6งที6ไมม่หีมอคนไหนทําได้นั6นคอืการ
นําสขุภาพที6ดกีลบัมาใหล้กูชายตวันอ้ยของ
เขาอกีครั=งขา้ราชการคนนั=นรูว้า่เขาจะตอ้งทํา
อะไรเขาจะไปพาพระเยซมูารักษาลกูชายของ
เขา

รปูที&CC2-1ขา้ราชการคนนั?นขอใหพ้ระ
เยซูรกัษาลกูชายของเขา

ประมาณบา่ยโมงขณะที6พระเยซเูพิ6ง
เสร็จสิ=นการสอนในหมูบ่า้นคานาขา้ราชการ
แตง่กายดคีนหนึ6งรบีรอ้นมากเขา้มาพรอ้มกบั
เสื=อคลมุตวันอกที6เต็มไปดว้ยฝุ ่นเพราะเขาได้
เดนิทางไกลถงึยี6สบิสี6กโิลเมตรจากเมอืงคาเป
อรนาอมูมาอยา่งรวดเร็วเทา่ที6เขาสามารถทํา
ได้

“ขอประทานโทษไดโ้ปรดเถดิ”
ขา้ราชการคนนั=นพดู“ขา้พระองคต์อ้งพดูกบั
พระองคท์นัทีเพราะเป็นเรื6องฉุกเฉนิที6เรง่ดว่น
มากไดโ้ปรดเสด็จมารักษาลกูชายของขา้
พระองค”์เขารอ้งออกมาขณะที6คกุเขา่อยูต่อ่
หนา้พระเยซู“ลกูชายของขา้พระองคใ์กลจ้ะ
ตายแลว้”

พระเยซตูรัสวา่“ถา้ไมท่ําการอศัจรรย์
ก็จะไมม่ใีครในพวกเจา้ที6เชื6อในเราหรอื”

ขา้ราชการคนนั=นก็เป็นเหมอืนกบัคน
อื6นๆที6เชื6อในพระเยซเูมื6อพระองคท์รงเป็นผูท้ี6
สามารถทําการอศัจรรยท์ี6จําเป็นของพวกเขา
ไดเ้ทา่นั=นแตพ่ระเยซรููว้า่นี6ไมใ่ชค่วามเชื6อที6
พวกเขาตอ้งการพระองคไ์มไ่ดเ้สด็จมาในโลก
นี=เพยีงเพื6อทําการอศัจรรยเ์พื6อคนที6ตกอยูใ่น
ความเดอืดรอ้นพระองคต์อ้งการใหพ้วกเขา
เชื6อวางใจพระองคใ์นฐานะพระเมสสยิาหแ์ละ
พระผูช้ว่ยใหร้อดของพวกเขา

ขา้ราชการคนนั=นเชื6อวา่พระเยซทูรง

สามารถทําบางสิ6งบางอยา่งได้ถา้เพยีงแตเ่ขา
จะสามารถพาพระองคไ์ปทนัเวลาในที6ซึ6งลกู
ชายของเขาพักอยู่ถา้เพยีงแตพ่ระเยซจูะรบี
สกัหน่อยขา้ราชการคนนั=นรูว้า่ลกูชายของ
เขากําลงันอนซมอยูบ่นเตยีงของเขาพรอ้มกบั
มไีขข้ึ=นสงูและไมเ่วลาใดเวลาหนึ6งก็อาจจะ
สายเกนิไปก็ได้แตด่เูหมอืนวา่พระเยซไูมรู่ส้กึ
วา่เป็นเรื6องฉุกเฉนิเรง่ดว่นหรอืวา่ตอ้งเรง่รบี
อะไร“นายทา่น!”ขา้ราชการที6เขา้ตาจนคนนั=น
รอ้งขอ“ไดโ้ปรดรบีหน่อยเถดิอยา่เสยีเวลา
อกีตอ่ไปเลยขอเสด็จมาเถดิลกูชายของขา้
พระองคก์ําลงัจะตาย!”

พระเยซทูอดพระเนตรดขูา้ราชการคน
นั=นดว้ยความรักและความสงสารและบอกกบั
เขาวา่“จงกลบัไปบา้นเถดิลกูชายของเจา้
ไดร้ับการเยยีวยารักษาหายแลว้”ขณะนั=น
ความเชื6อของขา้ราชการคนนั=นนอ้ยมากตอน
นั=นเขาก็ไมเ่ชื6อวา่พระเยซทูรงสามารถรักษา
ลกูชายของเขาใหห้ายไดโ้ดยที6พระเยซไูมไ่ด้
เสด็จไปที6บา้นของเขาและดอูาการลกูชายของ
เขาเขาไมรู่ว้า่พระเยซไูมจ่ําเป็นตอ้งเดนิทาง
ไปคาเปอรนาอมูเพื6อรักษาลกูชายของเขาให้
หาย

แตบ่างทอีาจจะเป็นวธิกีารที6พระเยซู
ตรัสหรอือาจจะเป็นลกัษณะสายพระเนตรของ
พระองค์แตจ่ะเป็นเพราะอะไรก็ตามหลงัจาก
ที6พระองคต์รัสขา้ราชการคนนั=นรูว้า่สิ6งที6พระ
เยซตูรัสเป็นจรงิเขาเชื6อคําตรัสของพระเยซู
และเลกิกงัวลเกี6ยวกบัลกูชายของเขาเขาเริ6ม
ออกเดนิทางกลบับา้นของเขาดว้ยความรา่เรงิ
ยนิดีเขารูว้า่ลกูชายของเขาหายดแีลว้โดยที6
ไมไ่ดเ้ห็นลกูชายของเขาพระเยซตูรัสกบัเขา
วา่ลกูชายของเขาหายดแีลว้เขาเชื6อวา่พระ
เยซทูรงรักษาลกูชายของเขาใหห้ายถงึแมว้า่
ลกูชายของเขาจะอยูห่า่งไกลก็ตาม
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รปูภาพที,CC2-2คนรบัใชส้องคนวิ,งออกมาพบขา้ราชการคน
นัGน

ขณะที&ขา้ราชการคนนัDนรบีเดนิทางไปตามถนนที&ตรงไปยังบา้น
ของเขาคนรับใชข้องเขาไดม้าพบเขารอ้งบอกขา่วดวีา่“ทกุสิ&งทกุ
อยา่งเรยีบรอ้ยดีไมต่อ้งกงัวลแลว้ลกูชายของทา่นหายดแีลว้”

ขา้ราชการคนนัDนถามพวกเขาดว้ยความรา่เรงิยนิดวีา่“ลกูชาย
ของเราเริ&มรูส้กึดขีึDนตอนไหน”

พวกเขาตอบวา่“เมื&อวานนีDตอนบา่ยประมาณบา่ยหนึ&งโมงที&ไข้
ของเขาหายไปทนัท”ี

แลว้ขา้ราชการคนนัDนกร็ูว้า่เป็นเวลาเดยีวกบัที&พระเยซตูรัสกบั
เขาวา่“ลกูชายของเจา้ไดร้ับการเยยีวยารักษาใหห้ายแลว้”
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รปูภาพที,CC2-3ลกูชายของขา้ราชการหายเป็นปกตดิี
ขา้ราชการคนนัDนรบีเดนิตอ่อยา่งมคีวามสขุมากและขณะที&เขาใกลถ้งึบา้น

ลกูชายตวันอ้ยของเขากว็ิ&งออกมาทกัทายการไดก้ลบัมาอยูร่ว่มกนัอกีครัDงเป็น
เรื&องที&น่าชื&นชมยนิดแีละมคีวามสขุจรงิๆเด็กผูช้ายตวันอ้ยนัDนหายดแีลว้เวลานีD
ขา้ราชการคนนัDนเชื&อวา่แทจ้รงิแลว้พระเยซทูรงเป็นมากยิ&งกวา่ผูท้ี&สามารถทํา
การอศัจรรยท์ี&น่าพศิวงได้เขาเชื&อวา่พระเยซทูรงเป็นพระเมสสยิาหท์ี&ไดท้รง
สญัญาไว้เป็นพระบตุรของพระเจา้และพระผูช้ว่ยใหร้อดของโลกขา้ราชการ
คนนัDนไดร้ับความรอดในวนันัDนเขาเกดิในครอบครัวของพระเจา้ดงันัDนความเบกิ
บานสดใสของเขาเป็นคําพยานของเขาวา่ครอบครัวของเขาคนรับใชข้องเขา
และคนในครอบครัวของเขาทัDงหมดเชื&อในพระเยซเูป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดอยา่ง
เป็นสว่นตวัดว้ย
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ตอนที&สอง:พระเยซูเสด็จเขา้ไป
ในธรรมศาลาในเมอืงนาซาเร็ธ

รูปภาพที&CC2-4พระเยซูทรง
อ่านพระวจนะในธรรมศาลา

ขณะเมื6อพระเยซูทรงอยู่
ที6นี6บนโลกทุกวันสะบาโตพระองค์
จะเขา้ไปในธรรมศาลาเพื6อพบปะ
กับประชาชนคนอื6นๆและฟังการ
อ่านพระวจนะธรรมศาลาไม่
เหมอืนกับพระวหิารในกรุง
เยรูซาเล็มซึ6งเป็นสถานที6ที6
ประชาชนทําการถวายเครื6องบูชา
เพราะความบาปธรรมศาลาเป็น
เหมอืนกับครสิตจักรในปัจจุบันนี=
มากกว่าในทุกๆเมอืงมักจะมธีรรม
ศาลาหนึ6งแห่งซึ6งเป็นที6ที6
ประชาชนมารวมตัวกันเพื6ออธษิฐาน
และฟังพระวจนะของพระเจา้ที6มกีาร
อ่านและอธบิาย

แน่นอนว่าในเวลานั=นมี
เพียงพันธสัญญาเดมิเท่านั=นที6ไดร้ับ
การเขยีนขึ=นมาและไม่ไดเ้ย็บเล่ม
เป็นหนังสอืเหมอืนที6เรามใีนปัจจุบัน
นี=แต่พระวจนะของพระเจา้ไดร้ับ
การเขยีนไวใ้นหนังสอืมว้นคนที6
ไดร้ับการเรยีกว่าอาลักษณ์จะ
คัดลอกคําของพระคัมภรีล์งบนผนื
หนังสัตวท์ี6ตัดเป็นชิ=นยาวๆอย่าง
ละเอยีดเพื6อจะแน่ใจว่าพวกเขา
ไม่ไดเ้ปลี6ยนแปลงสักคําเดยีวหรอื
แมเ้พียงตัวอักษรตัวเดยีวแลว้พวก
เขาก็จะมว้นผนืหนังสัตวบ์นท่อนไม้
เพื6อทําเป็นหนังสอืมว้นอาลักษณ์
ตอ้งการอย่างนอ้ยที6สุดยี6สบิสี6มว้น
เพื6อจะเขยีนพันธสัญญาเดมิออกมา
ทั=งหมดหนังสอืมว้นเหล่านี=มคี่า
อย่างสูงและเก็บรักษาไวใ้น

สถานที6พเิศษที6มเีกยีรตใินธรรม
ศาลาพระวจนะจากพันธสัญญาเดมิ
ไดร้ับการอา้งองิในพันธสัญญาใหม่
โดยพระเยซูและอัครสาวกประมาณ
สามรอ้ยครั=ง

ในวันสะบาโตวันหนึ6ง
ขณะที6พระเยซูแวะมาที6บา้นเกดิ
ของพระองคใ์นเมอืงนาซาเร็ธซึ6ง
เป็นครั=งแรกที6พระองคม์าอยู่ที6นั6น
ตั=งแต่พระองคท์รงเริ6มตน้พันธกจิ
ของพระองค์พระเยซูเสด็จเขา้ไป
ในธรรมศาลาผูน้ําที6รับผดิชอบใน
ธรรมศาลามักจะเชญิแขกที6มาเยอืน
ที6มชีื6อเสยีงดเีป็นผูท้ี6ไดร้ับการ
แนะนําใหอ้่านพระวจนะใหพ้วกเขา
ฟังพระเยซูทรงมชีื6อเสยีงดใีนเวลา
นั=นอย่างแน่นอนและดังนั=นพวกเขา
จงึส่งหนังสอืมว้นใหพ้ระองค์และ
ขอใหพ้ระองคอ์่านใหฟ้ัง

พวกเขาส่งหนังสอืมว้นพระ
ธรรมอสิยาห์ซึ6งพระองคท์รงคลี6
ออกมาจนกระทั6งถงึอสิยาห์61:1,
2แลว้พระองคท์รงเริ6มตน้อ่าน:

“พระวญิญาณแห่งพระเป็น
เจา้ทรงอยู่เหนือขา้พเจา้เพราะว่า
พระองคไ์ดท้รงเจมิตั=งขา้พเจา้ไว้
เพื6อนําข่าวดมีายังคนยากจน
พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้ใหร้อ้ง
ประกาศอสิรภาพแก่บรรดาเชลยให้
ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะไดเ้ห็น
อกีใหป้ล่อยผูถู้กบบีบังคับเป็น
อสิระ

และใหป้ระกาศปีแห่งความ
โปรดปรานของพระเป็นเจา้....”

พระองคห์ยุดอ่านที6
กึ6งกลางประโยคมว้นหนังสอืมว้น
นั=นและส่งใหก้ับเจา้หนา้ที6เอาไป
เก็บและแลว้พระองคไ์ปนั6งลง

สายตาทุกคู่จับอยู่ที6พระเยซูขณะที6
พระองคเ์ดนิไปยังที6ประทับของ
พระองค์พระองคจ์ะอธบิายอย่างไร
กับพระวจนะที6พระองคเ์พิ6งอ่านจบ
ไป

พระเยซูหันไปทาง
ประชาชนและพูดอย่างสุภาพและ
ประกอบดว้ยอํานาจยิ6งใหญ่“พระ
วจนะตอนนี=ที6ท่านไดย้นิกับหูของ
ท่านก็สําเร็จในวันนี=แลว้”

ประชาชนต่างมองซึ6งกัน
และกันดว้ยความตื6นเตน้มากพวก
เขาเขา้ใจอย่างชัดเจนกับสิ6งที6พระ
เยซกูําลังพูดพระองคพ์ูดว่า“เรา
คอืผูเ้ผยพระวจนะที6ไดท้รงสัญญา
ไว้ผูซ้ึ6งจะเทศนาข่าวดแีละรักษา
จติใจที6แตกสลายและปลดปล่อย
นักโทษแห่งความบาปเราคอืพระ
เมสสยิาห์พระผูท้รงสัญญาไว”้

แต่ว่าเรื6องนี=จะเป็นไปได้
ยังไงนี6ไม่ใชพ่ระเยซูที6เคยเป็น
เพื6อนบา้นของพวกเขามาหลายปี
หรอืทําไมหรอืไม่ใชเ่มื6อหลายปีที6
ผ่านมาหรอืที6พระองคเ์ป็นเด็กผูช้าย
ตัวเล็กที6เล่นอยู่ในถนนเมอืงนาซา
เร็ธกับลูกๆของพวกเขาเองและ
พระองคม์าจากครอบครัวชา่งไม้
“เขาก็เป็นเหมอืนกับพวกเราคน
หนึ6ง”พวกเขากําลังคดิ“เป็นเพียง
คนคนหนึ6งเขาไม่สามารถเป็นพระ
เมสสยิาหห์รอก”พวกเขาสามารถ
บอกไดจ้ากวธิทีี6พระองคพ์ูดว่า
พระองคไ์ม่ใชเ่ป็นแค่คนคนหนึ6งแต่
พวกเขาเลอืกที6จะไม่เชื6อความจรงิ

พระเยซูพูดอกีครั=ง“เรารูว้่า
พวกท่านจะพูดอะไร–‘ถา้ท่านเป็น
พระเมสสยิาห์จงทําการอัศจรรยใ์น
นาซาเร็ธเหมอืนอย่างที6ท่านทําใน

เมอืงคาเปอรนาอูมพสิูจน์ใหพ้วก
เราเห็นซ’ิแต่เราบอกความจรงิกับ
ท่านทั=งหลายว่าไม่มผีูเ้ผยพระ
วจนะคนใดไดร้ับการตอ้นรับในเมอืง
ของเขาเองลองคดิถงึผูเ้ผยพระ
วจนะเอลยีาห์ในสมัยของเขามี
แม่ม่ายหลายคนในอสิราเอลแต่
พระเจา้ทรงส่งเขาไปชว่ยแม่ม่าย
เพียงคนเดยีวซึ6งเป็นคนต่างชาติ
(ไม่ใชช่าวยวิ)และในสมัยของเอลี
ชามชีาวยวิหลายคนที6เป็นโรค
เรื=อนแต่พระเจา้ทรงใหเ้อลชีา
รักษาคนโรคเรื=อนเพียงคนเดยีวคอื
นาอามานชาวซเีรยีซึ6งเป็นคน
ต่างชาติ(ไม่ใชช่าวยวิ)”พระเยซู
ตรัสอย่างแทจ้รงิว่า“พระเจา้อาจจะ
กําลังทํางานในหมู่พวกท่านแต่
พวกท่านอาจไม่ไดเ้ขา้ร่วมงานของ
พระองค์พวกท่านไม่สนใจพระเจา้
โดยจติใจที6แข็งกระดา้งของพวก
ท่านและพระองคจ์ะไม่สนใจพวก
ท่านพระองคอ์าจจะทําสิ6งที6ดกีว่า
เพื6อคนต่างชาตทิี6ท่านดูหมิ6น
มากกว่าที6พระองคท์รงทําเพื6อพวก
ท่าน”

เมื6อไดย้นิคําพูดนี=
ประชาชนก็พากันเดอืดดาล“พวก
เราเป็นชาวยวิ”พวกเขาใหเ้หตุผล
“และเขากําลังบอกพวกเราว่า
บางครั=งพระเจา้ชอบอวยพรคน
ต่างชาตมิากกว่าและไม่ใชก่ับ
ชาวยวิพวกเราจะไม่ทนกับคําพูด
นั=น”และในธรรมศาลาที6นั=นผูน้ํา
ชาวนาซาเร็ธบางคนโกรธมาก
จนกระทั6งพวกเขาตอ้งการที6จะฆ่า
พระเยซูทันที
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CC2-5คนเมอืงนาซาเร็ธพยายามที,จะผลกัพระเยซูใหต้กหนา้
ผา

พวกเขาจับพระองคแ์ละลากพระองคอ์อกไปจากธรรมศาลา
พวกเขาพาพระองคผ์า่นถนนเมอืงนาซาเร็ธไปที&หนา้ผาสงูชนัที&
อนัตรายมากพระเยซไูมไ่ดพ้ยายามที&จะหนจีากพวกเขาแตใ่นขณะ
ที&พวกเขากําลงัจะเหวี&ยงพระองคต์กหนา้ผาและเฝ้ามองดพูระองค์
กระแทกกอ้นหนิขา้งลา่งแหลกเป็นชิDนๆทนัใดนัDนพวกเขากร็ูว้า่พวก
เขาไมไ่ดจ้ับพระองคไ์วอ้กีตอ่ไปดเูหมอืนพวกเขาไรอ้ํานาจทนัททีี&จะ
ทําอะไรพวกเขาทําไมไ่ดแ้มแ้ตจ่ะเอืDอมมอืออกไปหาพระองคแ์ละจับ
ตวัพระองคไ์ว้
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CC2-6พระเยซูดาํเนนิผา่นพวกเขา
ไปในทางของพระองค์

พวกเขาพยายามที6จะจับพระองค์
แตม่สีิ6งที6แปลกประหลาดเกดิขึJนพวก
เขาไมส่ามารถขยบัตวัเหมอืนกบัวา่พวก
เขาถกูทากาวตดิกบัพืJนสิ6งที6พวกเขาทกุ
คนทําไดค้อืยนือยูท่ี6นั6นและจอ้งมองดว้ย
ดวงตาที6เบกิกวา้งขณะที6พระเยซดูําเนนิ
ผา่นทา่มกลางพวกเขาไปในทางของ
พระองค์

การอศัจรรยเ์พิ6งจะเกดิขึJนที6นั6นใน
เมอืงนาซาเร็ธและพวกเขาเป็นสว่นหนึ6ง
ของการอศัจรรย์แตพ่วกเขาไมช่อบการ
อศัจรรยแ์บบนีJพระเยซทูรงทําใหพ้วก
เขาไมม่อีํานาจที6จะแตะตอ้งพระองค์คน
เมอืงนาซาเร็ธสามารถจับพระเยซไูวไ้ด้
แลว้และกระชากพระองคอ์อกไปนอก
ธรรมศาลาพวกเขาสามารถลาก
กระชากและฉุดพระองคผ์า่นถนนเมอืง
นาซาเร็ธไปที6ทา้ยเมอืงตรงหนา้ผาตอน
ที6พวกเขากําลงัจะเหวี6ยงพระองคล์งไป
ทันใดนัJนพวกเขากไ็มม่อีํานาจตอ่ตา้น

พระองค์เพราะพระองคเ์พิ6งจะหนัและ
เดนิจากไป

เด็กๆรูไ้หมวา่พระเยซไูมไ่ดเ้สด็จ
ลงมาจากสวรรคเ์พื6อถกูเหวี6ยงลงหนา้ผา
ใช่พระองคเ์สด็จมาสิJนพระชนมห์รอืตาย
แตเ่วลาและลกัษณะการสิJนพระชนมข์อง
พระองคไ์ดม้กีารวางแผนไวอ้ยา่งชดัเจน
แน่นอนแลว้ตัJงแตเ่วลาเริ6มตน้และไมม่ี
อนัตรายอะไรที6จะเกดิกบัพระองคไ์ด้
จนกวา่เวลาที6กําหนดไวจ้ะมาถงึ
แผนการของพระบดิาคอืพระเยซจูะ
สิJนพระชนมท์ี6กรงุเยรซูาเล็มไมใ่ชเ่มอืง
นาซาเร็ธจะเป็นการสิJนพระชนมบ์นไม้
กางเขนในเวลากําหนดที6สมบรูณข์อง
พระเจา้และนี6ไมใ่ชเ่วลากําหนดของพระ
เจา้และไมใ่ชส่ถานที6การสิJนพระชนม์
ของพระองค์ดงันัJนพระเยซจูงึออกจาก
เมอืงนาซาเร็ธโดยไมไ่ดร้ับอนัตรายและ
ยงัคงทําพันธกจิการเทศนาของพระองค์
ตอ่ไปกบัคนยากจนในการรักษาคนที6
หวัใจที6แตกสลายเป็นเหตใุหค้นตาบอด
มองเห็นและหกัโซต่รวนแหง่ความบาป
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CC2-4การอยูใ่นโบสถว์นั
อาทติย์เด็กๆจําธรรม
เนยีมปฏบิตัทิี6พระเยซทูําตามได้
ไหมพระองคม์ธีรรมเนยีมปฏบิตัิ
ในการไปที6ธรรมศาลาทกุวนัสะ
บาโตเพื6อประชมุพบปะกบัคน
อื6นและฟังพระวจนะของพระเจา้
นี6เป็นนสิยัที6สําคญัสําหรับ
ผูต้ดิตามพระเยซทูกุคนตอ้งมี
ดว้ย

ปัจจบุนันี=เรามคีรสิตจักร
หรอืโบสถแ์ทนธรรมศาลาเป็น
ที6ซึ6งครสิเตยีนประชมุพบปะกนั
เพื6อรอ้งเพลงสามคัคธีรรม
นมสัการอธษิฐานนําถวาย
ทรัพยข์องพวกเขามาและฟัง
พระวจนะพระเจา้ที6ไดร้ับการ
เทศนาพระเจา้บอกวา่เราตอ้ง
ประชมุพบปะกนัทกุอาทติย์
พระองคต์อ้งการใหเ้ราอยูใ่น
โบสถใ์นแตล่ะอาทติย์เพราะนั=น
เป็นสิ6งที6สําคญัเพื6อเราจะเตบิโต
ขึ=นฝ่ายจติวญิญาณและเป็น
การชว่ยเหลอืคนอื6นๆเวลาที6
เราไปโบสถอ์ยา่งสตัยซ์ื6อก็จะ
ชว่ยใหค้นอื6นรูว้า่เราเอาจรงิเอา
จังเกี6ยวกบัชวีติครสิเตยีนเป็น
การเปิดทางใหเ้ราแบง่ปันพระ
พรของพระเจา้กบัคนอื6นและชื6น
ชมยนิดใีนวถิทีางของพระเจา้
ไมม่คีรสิเตยีนคนใดเป็นครสิ
เตยีนที6เขม้แข็งไดห้ากเขา
ละเลยความรับผดิชอบในการ
ไปโบสถข์องเขา

*สาํหรบัเด็กนกัเรยีนที&โตก
วา่
(1)ปัจจบุนันี=เราไปโบสถว์นั

อาทติย์วนัตน้สปัดาห์
แทนที6จะเป็นวนัเสาร์(วนั
สะบาโตสมยัพระคมัภรี์
เดมิ)นี6เป็นเพราะพระเยซู
ทรงเป็นขึ=นมาจากความ
ตายในวนัอาทติย์วนัตน้
สปัดาห์ทําใหว้นัอาทติย์
เป็นวนัที6สําคญัที6สดุใน
ปฏทินิครสิเตยีนเป็นวนั
แหง่การหยดุพักและ
นมสัการพระเจา้ไมใ่ชว่นั
ทํางานประชาชนและ
ชาตติา่งๆตลอด
ประวตัศิาสตรท์ี6ถวาย
เกยีรตพิระเจา้โดยการถอื
รักษาวนับรสิทุธิข̀อง
พระองคพ์บวา่พระเจา้
ทรงใหเ้กยีรตพิวกเขา
ดว้ยความแข็งแรงฝ่าย
รา่งกายการเตบิโตขึ=น
ฝ่ายจติวญิญาณและ
ความเจรญิรุง่เรอืงทาง
เศรษฐกจิ

ในยคุมดืที6สดุของ
ประวตัศิาสตรฝ์รั6งเศสเมื6อ
ประเทศนั=นเพิ6งจะผา่นพน้การ
ปฏวิตัติอ่ผูน้ําประเทศ
ประชาชนชาวฝรั6งเศสตดัสนิใจ
เป็นชาตหินึ6งที6จะยกเลกิกฎของ
พระเจา้“เราจะไมห่ยดุพักและ

นมสัการพระเจา้วนัหนึ6งในเจ็ด
วนั”พวกเขาบอกวา่“ในสบิวนั
เราจะหยดุเพยีงหนึ6งวนัและเรา
จะไมน่มสัการพระเจา้”ไมน่าน
นักประชาชนชาวฝรั6งเศสพบวา่
พวกเขาไมส่ามารถถอืตามการ
ตดัสนิใจโง่ๆของพวกเขาได้
หลงัจากตารางเวลาใหมข่อง
พวกเขาผา่นไปเพยีงสองสาม
เดอืนพวกเขาเหน็ดเหนื6อยมาก
จนกระทั6งไมส่ามารถทํางาน
ของพวกเขาใหถ้กูตอ้งได้พวก
เขาไมส่ามารถผลติสิ6งของที6
พวกเขาตอ้งการและทกุคนก็
เริ6มหวิในที6สดุพวกเขารูว้า่
พวกเขาจะกลบัไปทําสิ6งตา่งๆ
ตามวธิขีองพระเจา้แมว้า่พวก
เขาเลอืกที6จะเป็นผูท้ี6เชื6อวา่ไมม่ี
พระเจา้ก็ตามพระคมัภรีบ์อกวา่
พระเจา้ทรงจัดใหม้วีนัสะบาโต
สําหรับคนเราเป็นแผนการของ
พระองคเ์พื6อการดขีองเราเอง
และเรามกัจะทําสิ6งตา่งๆไดด้ี
ที6สดุเวลาที6เราเชื6อฟังพระองค์
นั6นเป็นสาเหตทุี6พระองค์
ตอ้งการใหเ้ราใชห้นึ6งวนัในแต่
ละสปัดาหเ์พื6อพักรา่งกายและ
ความคดิของเราและตั=งใจใน
การนมสัการพระองค์

(2)เด็กๆคงจะจําได้
วา่เวลาที6พระเยซอูา่นพระ
คมัภรีใ์นธรรมศาลาของเมอืงนา
ซาเร็ธพระองคห์ยดุที6ตรงกลาง
ประโยคหลงัจากที6พระองคอ์า่น

วา่“และใหป้ระกาศปีแหง่ความ
โปรดปรานของพระเป็นเจา้”
พระองคท์รงมว้นหนังสอืมว้น
แลว้นั6งลงเด็กๆอยากจะฟัง
ขอ้ความหลงัจากนั=นไหมซึ6งอยู่
ในหนังสอืพระธรรมอสิยาห์
61:2“...และวนัแหง่การแก้
แคน้ของพระเจา้ของเรา”พระ
เยซไูมไ่ดอ้า่นพระวจนะเหลา่นั=น
เพราะไมเ่กี6ยวกบัการเสด็จมา
บนโลกครั=งแรกของพระองค์
การเสด็จมาครั=งแรกของ
พระองคไ์มใ่ชว่นัแหง่การแก้
แคน้แตเ่ป็นวนัแหง่ความ
เมตตาเวลาที6พระองคท์รง
รักษาคนที6หวัใจแตกสลายเพื6อ
เทศนากบัคนยากจนเพื6อเปิด
ตาของคนตาบอดและปลอ่ย
เชลยใหเ้ป็นอสิระพระองคเ์สด็จ
มาเพื6อชว่ยประชาชนและ
สิ=นพระชนมเ์พราะความบาป
ของเราและทรงเป็นขึ=นมาใหม่
อกีครั=งเพื6อชาํระเราใหบ้รสิทุธิ`
พระองคจ์ะเสด็จมาในการ
พพิากษาเวลาที6พระองคเ์สด็จ
มายงัโลกครั=งที6สองซึ6งจะเป็น
“วนัแหง่การแกแ้คน้ของพระ
เจา้ของเรา”เมื6อทกุคนที6ถกูทิ=ง
ไวห้ลงัจากการรับขึ=นสูส่วรรค์
และไมเ่คยยอมรับขอ้เสนอที6ดี
เลศิของพระองคเ์กี6ยวกบัความ
รอดจะถกูพพิากษาเพราะความ
บาปของพวกเขา
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บารทเิมอสัชายตาบอด
มาระโก 10:46-52; ลกูา

18:35-43

บทที&  3
CC3-1มคีนบอกบารทิ
เมอสัคนตาบอดวา่พระเยซู
กาํลงัจะเสด็จมา

นอกเมอืงเยรโีคมี
ขอทานตาบอดคนหนึ6งชื6อ
บารทเิมอสักําลงันั6งอยูข่า้ง
ถนนเพื6อขอทานจากคนที6ผา่น
ไปมาวนัแลว้วนัเลา่เดอืนแลว้
เดอืนเลา่ปีแลว้ปีเลา่บารทิ
เมอสักย็งัคงนั6งอยูท่ี6เดมิ
ชาวเมอืงเยรโีคชนิกบัการเห็น
เขานั6งอยูท่ี6นั6นและไดย้นิคํา
ออ้นวอนอยา่งน่าสงสารของ
เขา“ไดโ้ปรดชว่ยคนตาบอด
ยากจนดว้ยโปรดใหท้านขา้
ดว้ย”

บารทเิมอสัเกดิมาตา
บอดเขาไมเ่คยเห็นแสงสวา่ง
ตน้ไม้ดอกไม้หรอืแมแ้ตห่นา้
แมข่องเขาเลยหลายคน
พยายามบอกเขาเกี6ยวกบั
แสงอาทติยแ์ละความงามของ
ดวงอาทติยต์กแตเ่ขานกึภาพ
ไมอ่อกและไมเ่ขา้ใจเลยเพราะ
ทกุสิ6งทกุอยา่งเป็นสดีําเสมอ
สําหรับเขาในสมยันั=นคนตา
บอดหางานทําไมไ่ด้พวกเขา
ไมส่ามารถไปโรงเรยีนพวกเขา
ไมส่ามารถเรยีนรูเ้พื6ออา่นอกัษร

เบลลเ์หมอืนกบัคนตาบอดใน
ปัจจบุนันี=พวกเขาไมม่หีมาที6
มองเห็นไดท้ี6จะนําทางพวกเขา
สิ6งที6พวกเขาสามารถหาเลี=ยง
ชพีไดก้ค็อืการเป็นขอทาน

นอ้ยคนนักที6จะหยดุ
แวะทกัทายพดูคยุกบับารทิ
เมอสัเพื6อบอกขา่วกบัเขาหรอื
พาเขาเดนิเขาอยากจะ
มองเห็นเหมอืนกบัคนอื6นๆ
สําหรับเขาแลว้ชวีติน่าสิ=นหวงั
มากเนื6องจากเขาใสเ่สื=อผา้ที6
เกา่ขาดรุง่ริ6งเป็นผา้ขี=ริ=วทกุข์
โศกและตาบอด

วนัหนึ6งมคีนคนหนึ6ง
ผา่นมาหยดุอยูข่า้งๆเขาและ
พดูวา่“บารทเิมอสัเรามขีา่วดี
จะบอกเจา้”“ขา่วอะไรหรอื”
บารทเิมอสัถามเขาดว้ยเสยีง
แสดงความยนิดทีี6มคีนแวะคยุ
กบัเขาแมจ้ะเพยีงแคส่องสาม
นาทกีต็าม

คนนั=นตอบวา่“มพีระ
อาจารยใ์นประเทศของเราที6ทํา
การอศัจรรยต์า่งๆทา่นรักษา
คนเจ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรง
ที6สดุใหห้ายได้ทา่นแตะตอ้ง
คนโรคเรื=อนและเขากห็ายจาก
โรคเรื=อนทา่นทําใหค้นเป็น
งอ่ยเดนิได้และทําใหค้นหู
หนวกไดย้นิใชแ่ลว้ทา่นยงั
เปิดตาคนตาบอดใหม้องเห็นได้
ดว้ย”

บารทเิมอสัแทบจะไม่

เชื6อหตูวัเองหวัใจของเขาเตน้
แรงขึ=นขณะที6แสงแหง่
ความหวงัอนันอ้ยนดิไดจ้ดุ
ประกายขึ=นภายในตวัเขา“ได้
โปรดกรณุาพาขา้ไปพบทา่น
บางททีา่นอาจจะรักษาตาของ
ขา้ได้บางททีา่นอาจจะทําให้
ขา้มองเห็นได้ทา่นผูน้ั=นชื6อวา่
อะไร”

เพื6อนของเขาตอบวา่
“ชื6อของทา่นคอืพระเยซ”ู

“ออ๋ขา้เคยไดย้นิ
เกี6ยวกบัทา่น”บารทเิมอสับอก
“บางคนคดิวา่ทา่นเป็นพระเมส
สยิาห์พระผูช้ว่ยใหร้อดบาง
คนบอกขา้วา่ทา่นสามารถยก
โทษความบาปได”้

“ขา่วดกีค็อื”เพื6อน
ของเขาบอก“ทา่นไดม้าที6
เมอืงเยรโีคอนัที6จรงิกค็อืทา่น
กําลงัมาตามถนนสายนี=ตอนนี=
ขา้สามารถมองเห็นทา่นอยู”่

“ถา้เพยีงแตท่า่นจะ
ผา่นมาทางนี=”บารทเิมอสัที6น่า
สงสารคดิขณะที6ความหวงั
มากมายไดเ้ออ่ลน้อยูภ่ายในใจ
ของเขา

บารทเิมอสัมคีวามหวงั
ในบา่ยที6แสงแดดสอ่งใหค้วาม
อบอุน่ขณะที6เขาไดย้นิเสยีงคน
พดูคยุกนัและมเีสยีงฝีเทา้
มากมายกําลงัตรงมาในทาง
ของเขาเขาสามารถบอกไดว้า่
ฝงูชนกลุม่ใหญม่ากกวา่ปกติ

กําลงัใกลม้าถงึเขาบารทเิมอสั
ตะโกนออกไปวา่“เกดิอะไร
ขึ=น”เขารูว้า่จะตอ้งมคีนหลาย
คนในกลุม่คนที6สง่เสยีงดงันั=น
แตไ่มม่ใีครตอบบารทเิมอสัคน
ตาบอดดงันั=นเขาจงึรอ้งตะโกน
อกีครั=ง

แลว้กม็คีนบอกเขาวา่
“พระเยซแูหง่นาซาเร็ธกําลงัจะ
ผา่นมา”

บารทเิมอสัแทบจะไม่
เชื6อหตูวัเอง“พระเยซแูหง่นา
ซาเร็ธนี6เป็นขา่วดเีกนิกวา่ที6จะ
เป็นจรงิ”

บารทเิมอสัมั6นใจวา่
พระเยซอูงคน์ี=สามารถชว่ยเขา
ได้และพระองคอ์าจจะเป็นพระ
เมสสยิาห์พระผูช้ว่ยใหร้อด
ของโลกที6ไดท้รงสญัญาไว้
ดงันั=นเขาจงึตวัสั6นดว้ยความ
ตื6นเตน้“ขา้ตอ้งไมพ่ลาด
โอกาสที6จะพบกบัพระองค์
ตอนนี=ขา้อาจจะไมม่โีอกาส
แบบนี=อกี”เขาคดิบารทเิมอสั
ไดย้นิเสยีงหลายเสยีงและเสยีง
นั=นกด็งัขึ=นและดงัขึ=นเรื6อยๆ
เขาเดาวา่ตอนนี=พระเยซู
จะตอ้งมาใกลม้ากแลว้และอกี
ไมน่านพระเยซกูจ็ะจากไป
อะไรกต็ามที6เขาอยากจะทํา
จะตอ้งทําอยา่งรวดเร็วนี6เป็น
โอกาสเดยีวของบารทเิมอสั
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CC3-2บารทเิมอสัรอ้งเรยีกพระเยซู
เวลานี'ฝงูชนหอ้มลอ้มพระองคไ์วเ้ต็ม

ไปหมดบารทเิมอสัลกุขึ'นยนืและตะโกน
สดุเสยีงของเขาวา่“พระเยซูพระบตุรดาวดิ
ขอทรงโปรดเมตตาขา้พระองค์ชว่ยขา้
พระองคด์ว้ย”ความตอ้งการทั'งหมดใน
จติใจของเขาอยูใ่นเสยีงรอ้งนั'นทั'งหมดทีM
เขาหวงัมาตลอดชวีติทีMน่าเศรา้และทกุข์
โศกของเขา

บารทเิมอสัรอ้งอกีครั'งดว้ยเสยีงดงั
เทา่ทีMเขาจะรอ้งออกไปได้“พระเยซูพระ
เยซูพระบตุรของดาวดิขอทรงเมตตาขา้
พระองคด์ว้ย”เวลานี'เขาตอ้งการพระองค์
เหลอืเกนิ

“หบุปากเจา้แกต่าบอด”คนบางคน
ตะโกนใสห่นา้เขา“ตอนนี'นายทา่นมงีานยุง่
และถกูรบกวนมามากพอแลว้”

คนพวกนี'ทํารา้ยคนตาบอดดว้ยความ
ใจดําของพวกเขาไดย้งัไงฝงูชนไมรู่ว้า่
พระเยซไูมเ่คยมงีานยุง่เกนิไปพระองคไ์ม่
เคยถกูรบกวนจากเสยีงรอ้งขอความ
ชว่ยเหลอืของเราพระองคท์รงเมตตาและ

พระองคบ์อกใหเ้ราจงมเีมตตาตอ่กนัและกนั
ไมใ่ชแ่ตเ่ฉพาะเพืMอนของเราและคนทีMเรารัก
เทา่นั'นแตใ่หแ้สดงความเมตตากบัคน
พกิารคนดอ้ยโอกาสและทกุคนทีMตอ้งการ
ความรักของเรา

บารทเิมอสัไมส่นใจคนทีMพยายาม
บอกใหเ้ขาเงยีบเขากลบัรอ้งขอความ
ชว่ยเหลอืเสยีงดงัมากยิMงขึ'นเขาจะตอ้งดงึ
ความสนใจของพระเยซจูากเสยีงอกึทกึ
ของฝงูชนใหไ้ด้

แลว้ดเูหมอืนวา่ฝงูชนจะหยดุการ
เคลืMอนไหวและเขาไดย้นิเสยีงของพระเยซู
ทีMเต็มเปีMยมดว้ยความเมตตาและความรัก
พดูวา่“พาเขามาหาเราซ”ิ

มเีสยีงพดูมาวา่“บารทเิมอสัมานีMซิ
นายทา่นเรยีกเจา้ใหม้าพบ”พระเยซกูําลงั
เรยีกเขานีMเป็นสิMงทีMดเีกนิกวา่จะเป็นความ
จรงิได้เขาเริMมขยบัไปขา้งหนา้ดว้ยความรา่
เรงิยนิดีขยบัไปในทศิทางของเสยีงพระ
เยซู
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CC3-3พระเยซูทรงเรยีกบารทิ
เมอสัใหม้าหาพระองค์

ขณะที&บารทเิมอสัคกุเขา่ลงที&เทา้
ของพระเยซูพระเยซถูามเขาวา่“เจา้
ชื&ออะไร”

“บารทเิมอสั”
“เจา้ตาบอดมานานแคไ่หนแลว้”

พระเยซถูามแน่นอนวา่พระเยซรููแ้ลว้
เพราะพระองคร์ูท้กุสิ&งทกุอยา่งแต่
พระองคต์อ้งการใหป้ระชาชนที&นั&นได้
ยนิคําตอบของบารทเิมอสั

“ตลอดชวีติของขา้พระองค์
เพราะขา้พระองคเ์กดิมาตาบอด”
บารทเิมอสัตอบ

“บารทเิมอสัเจา้ตอ้งการใหเ้รา
ทําอะไรใหเ้จา้หรอื”พระเยซถูาม

ลองคดิดซูิที&นี&องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
พระผูส้รา้งผูท้รงทําการอศัจรรย์
ยิ&งใหญ่กําลงัถามขอทานตาบอดที&น่า
สงสารวา่เขาตอ้งการอะไร?

บารทเิมอสัรอ้งออกมาดว้ยสดุใจ
ของเขาวา่“นายทา่นขา้พระองค์
ตอ้งการมองเห็นขา้พระองคต์อ้งการ
สายตาที&มองเห็นได”้

ดงันัDนพระเยซบูอกกบัเขาวา่
“ตกลงเราจะทําใหเ้จา้จงรับสายตาที&
มองเห็นไดข้องเจา้ความเชื&อของเจา้
ทําใหเ้จา้หายเป็นปกตแิละชว่ยใหเ้จา้
รอด”
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CC3-4บารทเิมอสัมองเห็น
ได้

และคนตาบอดสามารถ
มองเห็นไดท้นัทีบารทเิมอสัไม่
เพยีงแตไ่ดร้ับการรักษาใหห้าย
จากการตาบอดของเขาเทา่นั=น
แตพ่ระเยซเูห็นความเชื6อที6อยู่
ในจติวญิญาณของเขาและชว่ย
เขาใหร้อดดว้ยพระเยซทูรง
ประทานการมองเห็นทางกาย
สําหรับตาของเขาและชวีติฝ่าย
จติวญิญาณสําหรับจติใจของ
เขาพระเยซตูอบคําขอรอ้งของ
บารทเิมอสัเพราะเขาขอดว้ย
ความเชื6อ

หลงัจากที6บารทเิมอสั
ไดร้ับสายตาที6มองเห็นได้เขา
ขอบพระคณุพระเยซทูนัที
สําหรับความอศัจรรยท์ี6ดยีอด
เยี6ยมที6เขาไดร้ับและเขา
ตดิตามพระเยซูยกยอ่งและ
สรรเสรญิองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

นั6นเป็นวธิทีี6เราควรทํา
เวลาที6เราไดร้ับชวีติฝ่ายจติ
วญิญาณไดร้ับการยกโทษ
ความผดิบาปของเราและมพีระ
เยซอูยูใ่นจติใจของเราเราควร
ตดิตามพระองคแ์ละเชื6อฟัง
พระองคด์ว้ยการสรรเสรญิและ
ขอบพระคณุเราไมค่วรที6จะเป็น
เหมอืนกบัหลายๆคนที6ไดร้ับ
พระพรอนัน่าอศัจรรยข์องพระ
เจา้และไมเ่คยขอบพระคณุ

พระองค์แตก่ลบัถอืเอาพระพร
ของพระองคท์ั=งหมดเป็นเรื6อง
ธรรมดาราวกบัวา่พระองคท์รง
เป็นหนี=พระพรกบัพวกเขา

เมื6อบารทเิมอสัถวาย
เกยีรตพิระเจา้และตดิตามพระ
เยซูนี6เป็นคําพยานที6สําคญั
สําหรับคนมากมายพวกเขาเห็น
บารมเิทอสัเป็นพยานเพื6อองค์
พระเยซเูจา้ครหูวงัวา่เราจะ
พยายามเป็นพยานเพื6อพระองค์
ดว้ยการบอกคนอื6นถงึสิ6งที6
พระองคท์รงทําเพื6อเราเพื6อจะ
พาพวกเขามาเชื6อวางใจและ
สรรเสรญิพระองคด์ว้ย

มบีางคนที6ไมต่อ้งการ
ใหเ้ราตื6นเตน้และกระตอืรอืรน้
เกี6ยวกบัพระคมัภรีแ์ละสิ6งฝ่าย
จติวญิญาณพวกเขาไมต่อ้งการ
ถกูเรยีกวา่“คนคลั6งศาสนา”
หรอืถกูกลา่วหาวา่“ไปไกล
เกนิไป”กบัพระเจา้หรอืแสดง
อารมณช์นดิใดที6เกี6ยวกบัสิ6ง
ฝ่ายจติวญิญาณแตค่นเหลา่นี=
กลบัตื6นเตน้เกี6ยวกบัสิ6งอื6นๆทกุ
อยา่งพวกเขาไปดกูารแขง่บอล
และรอ้งตะโกนเวลาที6ทมีของ
เขายงิประตไูดห้รอืเป็นผูช้นะ
ครสิเตยีนไมใ่ชช่วีติที6จดืชดืไมม่ี
ชวีติชวีาน่าเบื6อไมต่ื6นเตน้และ
ไมช่ื6นชมยนิดีทําไมหรอืเพราะ
ทกุวนัเราสามารถเต็มไปดว้ย
การผจญภยัใหม่ๆและน่า

ตื6นเตน้กบัพระเจา้
เวลาที6บารทเิมอสัมาหา

พระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พดู
วา่“เจา้ตอ้งการใหเ้ราทําอะไร
ใหเ้จา้”ครสูงสยัจังเลยวา่พวก
เรารูห้รอืไมว่า่พระเจา้ผูย้ิ6งใหญ่
ถามคําถามเดยีวกนันี=กบัเราใน
ตอนเริ6มตน้ของแตล่ะวนัวา่“ลกู
รักลกูตอ้งการใหพ้อ่ทําอะไร
สําหรับลกูในวนันี=”

วนันี=เด็กๆขอให้
พระองคท์ําอะไรให้หลายครั=ง
เราพดูวา่“พระเจา้ตอนนี=ลกู
กําลงัรบีลกูกําลงัจะไปโรงเรยีน
สายกลบัมาแลว้ลกูจะบอก
พระองค”์แตเ่ราก็ไมไ่ดบ้อก
หรอืเราไมไ่ดข้ออะไรเลยจาก
พระเจา้เราเพยีงแตห่ลอก
ตวัเองเทา่นั=นบางทพีวกเราบาง
คนอาจพดูวา่เราตอ้งดรูายการ
ทวีีไปเลน่กบัเพื6อนทํางานบา้น
ของเราใหเ้สร็จทอ่งหนังสอื
เตรยีมตวัสอบพรุง่นี=เรามกัจะยุง่
อยูก่บัแผนการของเราความ
สนุกสนานของเราและหนา้ที6
ของเราดงันั=นพระเยซจูงึถกูทิ=ง
ใหย้นือยูท่ี6นั6นตอ้งการทําสิ6งที6
น่าอศัจรรยเ์พื6อเรารอคอยเราที6
จะใหเ้ราขอรอ้งพระองคใ์นการ
อธษิฐานและเราไมไ่ดใ้ชเ้วลา
ที6จะบอกพระองคถ์งึสิ6งที6เรา
ตอ้งการและสิ6งที6เราตอ้งการให้
พระองคท์ําเพื6อเรา

พระเจา้ตอ้งการใหเ้รา
ตั=งใจแน่วแน่เวลาที6เราอธษิฐาน
บารทเิมอสัอธษิฐานอยา่งตั=งใจ
แน่วแน่มากๆเวลาที6เขาบอกวา่
“พระองคเ์จา้ขา้ขา้พระองค์
ตอ้งการไดร้ับสายตาที6มองเห็น
ได”้บางทเีราอาจจะขอใหพ้ระ
เจา้ยกโทษความผดิบาปของ
เราและประทานชวีตินริันดรแ์ก่
เราบางทเีราจําเป็นตอ้งขอให้
พระองคช์ว่ยเราใหรู้ว้า่เราเป็น
ลกูของพระองค์บางทเีรามี
เพื6อนที6ตอ้งการพระครสิต์และ
เราตอ้งการใหพ้ระองคป์ระทาน
ความกลา้แกเ่ราเพื6อพดูกบั
เพื6อนของเราเกี6ยวกบัพระเจา้
เราตอ้งจําไวว้า่เราเสนอคํา
ขอรอ้งของเรากบัพระเจา้ผูม้ี
ฤทธิอ̀ํานาจทกุอยา่งและทรงรัก
มากมายผูท้รงถามเราวา่“เจา้
ตอ้งการใหเ้ราทําอะไรสําหรับ
เจา้วนันี=”

เด็กๆกําลงัจะมาพบกษัตรยิ์
พรอ้มกบัคําขอรอ้งมากมายที6

เด็กๆนํามาดว้ย
เพราะพระคณุและฤทธิอ̀ํานาจ

เชน่นี=ของพระองค์
จงึไมม่ใีครที6จะทลูขอจาก

พระองคม์ากเกนิไป
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บทที&   4ลกูสาวของไยรสั
มทัธวิ9:18-26; มาระโก 5:22-43; ลกูา

8:41-56

CC4-1ไยรสัขอใหพ้ระเยซูเสด็จมา
และรกัษาลกูสาวของเขา

“นายทา่น!ลกูสาวของขา้พระองค์
กําลงัจะตายไดโ้ปรดเสด็จมาและรักษาเธอ
ใหห้ายเพื6อวา่เธอจะไมต่าย”ไยรัสเป็นคน
ที6สําคญัที6สดุคนหนึ6งในเมอืงคาเปอรนาอมู
เขาไดแ้ทรกตวัเขาผา่นฝงูชนที6หอ้มลอ้ม
พระเยซไูว้และไดค้กุเขา่ลงตอ่หนา้องค์
พระผูเ้ป็นเจา้พรอ้มกบัคําออ้นวอนที6รอ้นรน
ประชาชนที6อยูใ่นฝงูชนนั=นพากนัประหลาด
ใจที6เห็นไยรัสอยูใ่นลกัษณะนี=เพราะอะไร?
เขาซึ6งเป็นถงึผูน้ําของเมอืงนั=นและเป็น
ผูป้กครองในธรรมศาลาเขาดเูหมอืนมทีกุ
อยา่งที6ตอ้งการแตเ่ขากลบัมาคกุเขา่
ขอรอ้งบางอยา่งจากพระเยซ!ู

แตไ่ยรัสมคีวามตอ้งการอยา่งมาก
ลกูสาววยัสบิสองปีของเขากําลงัป่วยหนัก
เพราะเธอเป็นลกูสาวเพยีงคนเดยีวของเขา
เธอเป็นที6รักและเป็นคนที6พเิศษมากสําหรับ
พอ่แมข่องเธอเชา้วนันั=นไยรัสมองดหูนา้ที6
แดงกํ6าดว้ยพษิไขข้องลกูสาวของเขาเขา
เอามอืแตะหนา้ผากที6รอ้นดว้ยพษิไขข้อง
เธอเขาถามภรรยาวา่“เจา้ใหใ้ครไปตาม
หมอหรอืยงั”

“ใหไ้ปแลว้คะ่”เธอตอบ“หมอ
กําลงัจะมา”

หมอมาถงึและตรวจดอูาการแลว้สั6น

หวัพรอ้มกบัพดูวา่“ลกูสาวของทา่นป่วย
หนักมากหมอไมรู่ว้า่จะชว่ยเธอไดย้งัไง”

พอ่แมต่า่งก็รูส้กึเจ็บปวดมากจน
แทบจะเป็นบา้ไยรัสเดนิกลบัไปกลบัมา
พรอ้มกบัคดิวา่เขาจะทํายงัไงดีแลว้เขาก็
อทุานออกมาวา่“ขา้คดิวา่ถา้พระเยซอูยูใ่น
คาเปอรนาอมูวนันี=พระองคส์ามารถรักษา
ลกูชายของขนุนางใหห้ายได้ขา้ก็เชื6อวา่
พระองคส์ามารถรักษาลกูสาวของเราให้
หายไดเ้หมอืนกนั

ถงึแมว้า่หมอจะไมม่อีํานาจที6จะ
ชว่ยลกูสาวของไยรัสใหร้อดได้แตก่็มแีสง
แหง่ความหวงัสอ่งเขา้มาในใจของไยรัส
เขาเชื6อวา่พระเยซทูรงมฤีทธิอ̀ํานาจจาก
เบื=องบนและสามารถรักษาลกูสาวของเขา
ได้

ไยรัสวิ6งไปที6ถนนไมไ่กลมากนักเขา
ก็เห็นพระเยซพูรอ้มกบัฝงูชนกลุม่ใหญห่อ้ม
ลอ้มพระองค์

“ขอโทษครับขอทางใหข้า้ผา่นไป
หน่อยครับ”เขากําลงัพดูกบัฝงูชน“ขา้
จําเป็นตอ้งพบกบัพระเยซเูดีxยวนี=เพราะเป็น
เรื6องเรง่ดว่นมากเป็นเรื6องฉุกเฉนิ”

และนั6นเป็นวธิทีี6ทําใหไ้ยรัสเขา้มา
คกุเขา่อยูต่อ่หนา้พระเยซเูวลานี=พรอ้มกบัคํา
ขอรอ้งที6เรง่ดว่นมาก

จติใจของพระเยซรููส้กึสมัผัส
ความรูส้กึของไยรัสไดแ้ละเต็มไปดว้ย
ความเห็นอกเห็นใจเขาชายคนนี=รักลกูสาว
ของเขามากเหลอืเกนิพระเยซบูอกเขาวา่
“เราจะไปกบัเจา้”ไยรัสมคีวามยนิดแีละรูส้กึ

ขอบพระคณุพระเยซมูากเหลอืเกนิเมื6อเขา
ไดย้นิคําพดูนี=

“พระองคเ์จา้ขา้พระองคโ์ปรดรบี
หน่อยไดไ้หมครับ”ไยรัสออ้นวอน

ไยรัสเริ6มออกเดนิทางกลบับา้นโดย
มพีระเยซอูยูเ่คยีงขา้งเขาแตฝ่งูชนก็ยงัอยู่
กบัพวกเขาบางคนอยากจะถามคําถามพระ
เยซูบางคนก็เพยีงแคอ่ยากรูอ้ยากเห็นพระ
เยซูและตอ้งการที6จะเขา้ใกลพ้ระองค์
เทา่นั=น

ทนัใดนั=นเองพระเยซกู็หนัไปรอบ
ๆและถามกลุม่คนวา่

“ใครถกูตอ้งตวัเรา”
ทกุคนตา่งก็ปฏเิสธแตเ่ปโตรบอก

วา่“นายทา่นฝงูชนมากมายตา่งก็กําลงั
ผลกักนัและเบยีดเสยีดพระองค์แลว้
พระองคย์งัจะถามขา้พระองคท์ั=งหลายอกี
หรอืวา่‘ใครถกูตอ้งตวัเรา’ฟังดเูหมอืนกบั
วา่เปโตรกําลงัดพุระเยซทูี6ถามคําถามไมม่ี
เหตผุลแบบนั=นฝงูชนมากมายขนาดนั=นที6
หอ้มลอ้มพระองค์พระองคก์็อาจจะถกูผลกั
และถกูคนมากมายถกูตอ้งตวัได้

แตพ่ระเยซบูอกเปโตรวา่“ไมใ่ช่
แตม่ใีครบางคนที6จงใจถกูตอ้งตวัเราเพราะ
ตอ้งการความชว่ยเหลอืของเราเรารูส้กึวา่
ความดแีละฤทธิอ̀ํานาจในการรักษาไดซ้า่น
ออกไปจากตวัเรา”แน่นอนวา่พระเยซรููว้า่
ใครถกูตวัพระองค์เพราะพระองคร์ูท้กุสิ6งทกุ
อยา่งแตบ่างทพีระองคต์อ้งการใหค้นนั=น
พดูออกมาและบอกวา่เกดิอะไรขึ=น



CC 4-1 



CC4-2พระเยซูทรงรกัษาผูห้ญงิ
คนนั9 นที;ถกูชายเสื9อของพระองค์

และแลว้ผูห้ญงิคนหนึ/งกเ็ริ/ม
พดูดว้ยเสยีงที/สั/นของเธอวา่“ขา้
พระองคเ์ป็นคนถกูตวัพระองคพ์ระ
เจา้ขา้ขา้พระองคไ์มต่อ้งการที/จะ
ทําใหพ้ระองคเ์ดอืดรอ้นหรอืเป็น
อปุสรรคตอ่การชว่ยเหลอืของ
พระองคก์บัคนเหลา่นีNที/มคีวาม
ตอ้งการแตข่า้พระองคจ์ําเป็นตอ้ง
ถกูตวัของพระองค”์

ขณะที/เธอคกุเขา่ลงดว้ยนํNาตา
แหง่ความชื/นชมยนิดแีละ
ขอบพระคณุที/กําลงัไหลอาบแกม้
ของเธออยูท่ี/นั/นอยูข่า้งหนา้พระเยซู
เธอไดเ้ลา่เรื/องของเธอที/ป่วยมานาน
ถงึสบิสองปีโดยไมม่คีวามหวังที/จะ
หายดอีกีครัNง“เวลานีNเงนิทัNงหมดของ
ขา้พระองคไ์ดห้มดแลว้”เธอพดู“ขา้
พระองคใ์ชเ้งนิทัNงหมดจา่ยใหก้บั
หมอที/ไมส่ามารถทําอะไรเพื/อชว่ยขา้
พระองค์ขา้พระองคร์ูว้า่บางทนีี/จะ
เป็นโอกาสเดยีวของขา้พระองคท์ี/จะ
ไดร้ับการรักษาใหห้ายดงันัNนขา้
พระองคจ์งึถกูชายเสืNอของพระองค์
และขา้พระองคก์ไ็ดร้ับการรักษาหาย
อยา่งแทจ้รงิ”ประชาชนพากนัตกใจ

ดว้ยความประหลาดใจพวกเขาได้
เห็นการอศัจรรยเ์กดิขึNนตอ่หนา้ตอ่ตา
ของพวกเขา

พระเยซยูื/นมอืของพระองค์
ออกไปและตบเบาๆที/ไหลข่องเธอ
พรอ้มกบัพดูวา่“ลกูหญงิเอย๋ความ
เชื/อของเจา้ไดร้ักษาเจา้ใหห้ายแลว้
อยา่กงัวลไปเลยไปเถอะและมี
ความสขุกบัสขุภาพที/ดขีองเจา้”
พระองคต์อ้งการใหเ้ธอรูว้า่เป็น
เพราะความเชื/อของเธอที/มใีน
พระองคท์ี/รักษาเธอใหห้ายไมใ่ช่
อํานาจวเิศษที/อยูใ่นชายเสืNอของ
พระองค์ดงันัNนเธอจงึจากไปดว้ย
ความชื/นชมยนิดี

ขณะที/พระเยซกูําลงัพดูกบั
ผูห้ญงิคนนัNนที/พระองคท์รงรักษาให้
หายไยรัสกําลงัยนือยูข่า้งๆรอคอย
พระเยซทูี/จะไปรักษาลกูสาวของเขา
ที/กําลงัป่วยหนักมากโดยที/ไมม่คีวาม
อดทนเขาเรง่พระเยซใูหร้บีไป“ได้
โปรดเถดิ!”เขาพดู“ใหเ้ราไปเดีYยวนีN
เถดิลกูสาวขา้พระองคอ์าจจะตายไม่
นาทใีดกน็าทหีนึ/ง”

ขณะนัNนเองคนใชข้องเขาคน
หนึ/งรบีมาจากบา้นของไยรัสและ
ตะโกนเรยีกเขา“ทา่นไยรัสไมม่ี

ประโยชนท์ี/จะรบกวนอาจารยท์า่นอกี
ตอ่ไปแลว้ตอนนีNสายเกนิไปแลว้
เพราะวา่ลกูสาวของทา่นตายแลว้”

ไยรัสเต็มไปดว้ยความทกุข์
โศกเขาเอามอืปิดหนา้ของเขาและ
รอ้งไห้จติใจของเขาเต็มไปดว้ย
ความเศรา้เสยีใจจนพดูอะไรไมอ่อก

นับวา่เป็นขา่วที/น่าเศรา้และ
สิNนหวังมากสายเกนิไปสําหรับพระ
เยซทูี/จะทําอะไรเพื/อใหค้วาม
ชว่ยเหลอืคงทําอะไรไมไ่ดม้ากไป
กวา่นีNเพราะลกูสาวของเขาตายแลว้

พระเยซมูองดคูวามทกุขโ์ศก
ของพอ่ดว้ยความเห็นอกเห็นใจอยา่ง
มากและไดพ้ดูปลอบโยนพรอ้มกบั
ใหค้วามมั/นใจวา่“อยา่กลวัเลยขอ
เพยีงแตไ่วว้างใจเราและเชื/อเธอก็
จะหายด”ีไยรัสมองดพูระเยซแูละ
เชื/อสิ/งที/พระเยซพูดูแมว้า่ลกูสาวตวั
นอ้ยของเขาจะตายไปแลว้ไยรัสเชื/อ
วา่ถงึอยา่งไรพระเยซกูจ็ะทําสิ/งตา่ง
ๆใหอ้อกมาเรยีบรอ้ยดี

พระเยซพูดู“มาเถอะไยรัส
เราจะไปบา้นของเจา้”
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CC4-3พระเยซูเสด็จไปบา้นกบั
ไยรสั

กลุม่คนสว่นใหญย่ังคงตดิตามไป
และพวกเขามาถงึบา้นของไยรัสใน
บา้น,ระเบยีงบา้นและสนามหญา้หนา้
บา้นเต็มไปดว้ยคนมากมายบางคน
เป็นเพื&อนของครอบครัวนัDนและบาง
คนเป็น“คนที&ถกูจา้งใหม้ารอ้งไหค้รํ&า
ครวญ”ซึ&งเป็นคนที&ไดร้ับคา่จา้งใหม้า
และรอ้งไหเ้วลาที&มคีนตายตามธรรม
เนยีนชาวตะวนัออกมกีารครํ&าครวญ
และรอ้งไหม้ากและมเีสยีงดงัมากและ
สบัสนวุน่วายไปหมด

ขณะที&พระเยซแูละไยรัสเดนิผา่น
พวกเขาพระเยซพูดูวา่“ทําไมพวก
เจา้จงึทําเสยีงดงัและรอ้งไหวุ้น่วาย

แบบนีDเด็กยังไมต่ายหรอกเธอนอน
หลบัไปเทา่นัDน”

ฝงูชนพากนัหวัเราะเยาะพระองค์
พวกเขาพดูวา่“ไมว่า่ใครกร็ูท้ัDงนัDนวา่
เด็กนอ้ยที&น่าสงสารตายแลว้ตาย
เพราะพระองคไ์มไ่ดม้าเร็วกวา่นีDและ
ตอนนีDพระองคบ์อกวา่เธอนอนหลบัไป
เทา่นัDนแตพ่วกเรารูว้า่เธอตายแลว้”

พระเยซสูั&งใหท้กุคนออกไปจาก
บา้นใหย้า้ยออกจากระเบยีงและลงไป
อยูท่ี&สนามพระองคจ์ะอนุญาตใหพ้อ่
แม่เปโตรยากอบและยอหน์เทา่นัDน
เขา้มาขา้งในแลว้พระองคพ์ดูกบัแม่
ของเด็กอยา่งออ่นโยนวา่“พาเราไปที&
หอ้งของลกูสาวเจา้ซ”ิ
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CC4-4พระเยซูทรงรกัษา
เด็กผูห้ญงิคนนัG น

ไยรัสและภรรยาของเขาและ
สาวกสามคนตามพระเยซเูขา้ไปใน
หอ้งลกูสาวนอนอยูบ่นเตยีงของเธอ
พวกเขาสามารถมองเห็นไดว้า่เธอไม่
หายใจซึ&งเห็นไดช้ดัมากทเีดยีววา่เธอ
ตายไปแลว้

แลว้พระเยซจูับมอืเด็กผูห้ญงิคน

นัDนมาไวใ้นมอืของพระองคอ์ยา่ง
ออ่นโยนและพดูดว้ยเสยีงแสดง
อํานาจวา่“เด็กนอ้ยเราขอบอกเจา้วา่
จงลกุขึDนเถดิ”

ทนัใดนัDนชวีติของเธอกก็ลบัคนื
มาและเธอเริ&มหายใจไมน่านนักสขีอง
เลอืดฝาดที&อบอุน่กไ็หลมาที&แกม้ซดีๆ
ของเธอ
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CC4-5เธอหายดี
เธอลกุขึ)นนั,งบนเตยีงราวกบั

วา่เธอไมเ่คยเจ็บป่วยมากอ่นพระ
เยซทูําใหเ้ธอเป็นขึ)นมาจากความ
ตายนี,เป็นการอศัจรรยอ์ยา่ง
แทจ้รงิ

พอ่แมข่องเธอประหลาดใจ
จนพดูอะไรไมอ่อกพวกเขาแทบ
ไมเ่ชื,อสายตาของตวัเองลกูสาว
ของพวกเขากลบัมชีวีติขณะที,แม่
ของเธอกอดเธอไวแ้น่นในเวลานี)
พรอ้มกบันํ)าตาไหลจติใจของพอ่
และแมเ่ธอเต็มลน้ดว้ยความชื,นชม
ยนิดี

ลกูสาวตวันอ้ยมองดใูบหนา้
ที,สดใสมคีวามสขุของแมข่องเธอ
และพดูวา่“คณุแมค่ะหนูหวิขา้ว
คะ่”

พระเยซยูิ)มแลว้พดูวา่“เธอ
หวิขา้วแน่นอนไปหาอะไรมาให้
เธอกนิซ”ิ

เธออาจจะมองออกไปนอก
หนา้ตา่งและอทุานออกมาวา่“คน
พวกนั)นมาทําอะไรอยูท่ี,สนามหนา้
บา้นของเราคะ”

คณุแมข่องเธอพดู
ตะกกุตะกกัและพดูตดิอา่ง

เล็กนอ้ยและอธบิายวา่“เออคอื
ลกูรักลกูรูไ้หมวา่ลกูตายไปแลว้
และเพื,อนบา้นและเพื,อนๆทกุคน
มาเพื,อแสดงความเห็นอกเห็นใจ
เราและพยายามที,จะปลอบโยน
เรา”

เมื,อเด็กนอ้ยเดนิออกไปขา้ง
นอกลองคดิดซูวิา่จะมคีวาม
ประหลาดใจและไมเ่ชื,อของฝงูชน
ที,อยูบ่รเิวณสนามมากขนาดไหน
พระเยซทูําใหค้นเป็นขึ)นมาจาก
ความตายไมน่านนักชาวคาเปอร
นาอมูทกุคนตา่งกไ็ดย้นิเกี,ยวกบั
การอศัจรรยท์ี,เหลอืเชื,อนี)แทจ้รงิ
แลว้พระเยซทูรงเป็นพระบตุรของ
พระเจา้

*การนําไปประยกุตใ์ชก้บั
เด็กนกัเรยีนทีDโตกวา่

พวกเราที,ยอมรับพระครสิต์
เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของเราจะ
ไดร้ับชวีติใหมท่ี,เป็นชวีตินริันดร์
เวลาที,เราเชื,อวางใจในพระองค์
เชน่เดยีวกบัที,เด็กหญงิคนนี)ถกูทํา
ใหเ้ป็นขึ)นมาจากความตาย

ครสิเตยีนใหมท่ี,เพิ,งรับเชื,อ
จําเป็นตอ้งไดร้ับการเลี)ยงดดูว้ย

นํ)านมและอาหารแหง่พระวจนะ
ของพระเจา้เชน่เดยีวกบัที,พระเยซู
ทรงสั,งวา่ตอ้งหาอะไรมาใหเ้ด็ก
นอ้ยคนนั)นกนิโดยการอา่นพระ
คมัภรี์อธษิฐานเรยีนพระคมัภรี์
และทอ่งจําขอ้พระคมัภรีไ์วใ้น
จติใจของเรากจ็ะทําใหเ้ราเตบิโต
เขม้แข็งขณะที,เป็นครสิเตยีน

พระคมัภรีส์อนเราวา่ทนัททีี,
รา่งกายของครสิเตยีนตายไปคน
นั)นจะไปอยูก่บัพระเจา้ในสวรรค์
แตร่า่งกายจะนอนหลบัไปชั,ว
ขณะหนึ,งในหลมุฝังศพอยา่งไรก็
ตามวนัหนึ,งรา่งกายที,กําลงัหลบั
ซึ,งตายไปแลว้จะถกูปลกุขึ)นมา
หรอืเป็นขึ)นมาใหมใ่นรา่งกายใหม่
ที,มศีกัดิYศรสีําหรับนริันดรก์าล

พระเจา้จะประทานรา่งกาย
ใหมท่ี,มศีกัดิYศรใีหก้บัทกุคนที,เชื,อ
ในพระองค์รา่งกายที,เป็นขึ)นมา
จากความตายนี)จะไมม่วีนัตายแก่
ตวัเจ็บป่วยหรอืไดร้ับบาดเจ็บอกี
เลยนั,นเป็นสิ,งที,น่าอศัจรรยไ์มใ่ช่
หรอืและนั,นจะเป็นรา่งกายที,เราจะ
มชีวีติอยูต่ลอดนริันดรก์าล
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พระเยซูและเด็กๆ/ลกูแกะที&หลงหาย
มทัธวิ18:1-

14;19:13-15;มาระโก9:36-37;
10:13-16; ลกูา9:46-48; 15:3-7; 

18:15-17; ยอหน์10:1-18;
สดดุ ี23; อสิยาห์40:11

บทที&5
CC5-1เด็กๆถกูพามาหาพระเยซู

ทกุหนทกุแหง่ทีHพระเยซไูปจะมเีด็ก
ทกุวยัอยูท่า่มกลางฝงูชนทีHหอ้มลอ้ม
พระองค์เด็กๆรักพระเยซแูละเชืHอคําพดู
ของพระองค์

วนัหนึHงขณะทีHพระเยซกูําลงั
เดนิทางไปแควน้ยเูดยีพระองคท์รงนัHงพัก
สกัครู่และขา่วก็แพรอ่อกไปยงัหมูบ่า้น
ใกลเ้คยีงอยา่งรวดเร็ววา่พระเยซูผูเ้ผยพระ
วจนะคนสําคญัแหง่นาซาเร็ธอยูใ่นหมูบ่า้น
ใกลเ้คยีงแมบ่างคนทีHไดย้นิขา่วตา่งก็
ตืHนเตน้เป็นพเิศษพวกเธอตอ้งการพาลกูๆ
ของพวกเธอมาดแูละพบกบัพระเยซู

เมืHอพวกสาวกเห็นบรรดาแมแ่ละลกู
ของพวกเธอกําลงัมาพวกสาวกไดห้า้มพวก
เธอและพยายามสง่พวกเธอกลบัไป“พระ
เยซเูหนืHอยมากและมงีานยุง่กบัเรืHองสําคญัๆ
มากมายเกนิกวา่ทีHจะตอ้งถกูรบกวนจากเด็ก
ๆ”พวกสาวกพดูพวกสาวกคดิวา่เด็กๆไม่
สําคญัสําหรับพระเยซูและไมเ่ขา้ใจคําสอน
ของพระเยซู

ทนัททีีHพระเยซเูห็นสิHงทีHพวกสาวก
ทําพระองคก์็ไมพ่อใจมาก“ใหเ้ด็กๆพวก
นัdนเขา้มาหาเรา”พระองคส์ัHง“อยา่สง่พวก
เขากลบัไปเพราะแผน่ดนิสวรรคเ์ป็นของคน
เชน่เด็กเหลา่นีd”แลว้พระเยซพูาเด็กเขา้มา
ไวใ้นออ้มแขนของพระองค์เอามอืวางบน
หวัของเด็กๆและอวยพรพวกเขา

อกีครัdงหนึHงทีHพวกสาวกเขา้มาหา
พระเยซพูรอ้มกบัคําถามขอ้หนึHง“ใครเป็น
ใหญท่ีHสดุในแผน่ดนิสวรรค”์พวกเขาถาม
พวกสาวกมกัจะกงัวลเกีHยวกบัใครสําคญัและ
ใครไมส่ําคญับางทพีวกเขาคดิวา่พระเยซู
จะตอบวา่“เปโตร”หรอื“ยอหน์”หรอื
“ยากอบ”

แตพ่ระเยซไูมไ่ดต้อบอยา่งนัdนพระ
เยซทูําในสิHงทีHทําใหพ้วกเขาทกุคนพากนั
ประหลาดใจพระองคช์ีdไปทีHเด็กคนหนึHงทีH
อยูใ่นฝงูชนพระองคเ์รยีกเด็กคนนัdนมาหา
พระองค์และใหเ้ด็กยนือยูใ่นทีHซึHงทกุคน
สามารถมองเห็นเขาแลว้พระเยซสูอน
บทเรยีนทีHสําคญัมากแกส่าวก

“เราขอบอกพวกเจา้วา่”พระเยซู
พดู“ใครก็ตามทีHไมไ่ดม้าหาพระเจา้
เหมอืนกบัเด็กเล็กๆจะไมไ่ดร้ับอนุญาตให้
เขา้ไปในแผน่ดนิหรอืครอบครัวของพระเจา้”
พระองคอ์ธบิายใหฟ้ังวา่พระองคห์มายถงึ
อะไร“ดงันัdนใครก็ตามทีHจะถอ่มตวัลง
เหมอืนกบัเด็กเล็กคนนีdคนนัdนก็จะเป็นใหญ่
ทีHสดุในแผน่ดนิสวรรค”์ตอ้งใชค้วามถอ่มใจ
ถอ่มตวัเพืHอทีHจะมาหาพระเยซูตอ้งรูว้า่เรา
ไมด่พีอหรอืฉลาดพอทีHจะทําสิHงตา่งๆให้
สําเร็จไดต้ามวธิขีองเราเองผูท้ีHเชืHอในพระ
เยซดูว้ยความถอ่มใจอยา่งงา่ยๆเทา่นัdน
และการเชืHอวางใจเหมอืนของเด็กจงึจะ
สามารถเป็นสมาชกิครอบครัวของพระเจา้
ได้

พระเยซพูดูวา่“ใครก็ตามทีHจะรับ
เด็กเล็กเชน่นีdคนหนึHงในนามของเราก็จะรับ
เขาดว้ย”นีHแสดงใหเ้ราเห็นวา่องคพ์ระผู้
เป็นเจา้ถอืวา่เด็กทีHเชืHอในพระองคม์คีา่มาก
ขนาดไหน

เด็กๆอาจจะคดิวา่“ตอนนีdหนูเป็น
เพยีงเด็กคนหนึHงเทา่นัdนและคงไมส่ําคญั

สําหรับพระเจา้หรอกวา่หนูจะประพฤตติวั
ยงัไง”โอแตว่า่สําคญันะพระเยซสูนใจ
ความประพฤตขิองเด็กเชน่เดยีวกบัทีH
พระองคส์นใจความประพฤตขิองผูใ้หญ่
พระองคเ์ฝ้าดทูกุสิHงทกุอยา่งทีHเด็กๆทํา
พระองคพ์อใจเวลาทีHเด็กๆทําสิHงทีHถกูและ
ไมพ่อใจเวลาทีHเด็กๆทําผดิการกระทําของ
เด็กๆสําคญัมากสําหรับพระองค์ความ
ตอ้งการทีHจะทําใหพ้ระองคพ์อใจน่าจะเป็น
แรงจงูใจทีHสําคญัมากอยา่งหนึHงในชวีติของ
เด็กๆเพราะพระองคท์รงหว่งใยเด็กทกุคน
ในสายตาของพระองคเ์ด็กมคีา่เทา่กบั
ผูใ้หญ่ไมว่า่จะเด็กเล็กหรอืเด็กโตยากจน
หรอืรํHารวยไมว่า่ใครทีHเคยมชีวีติอยู่ในทกุ
วนัเด็กๆจําเป็นตอ้งขอใหพ้ระองคช์ว่ยให้
เด็กๆทําสิHงทีHถกูถงึแมว้า่จะไมม่ใีครอง
เห็นเพืHอวา่เด็กๆจะไมท่ําใหพ้ระองค์
ผดิหวงั

พระเยซอูธบิายกบัสาวกของ
พระองคว์า่ทําไมพวกเขาจงึตอ้งยอมให้
เด็กๆมาหาพระองค์“เพราะบตุรมนุษย์
ไดม้าเพืHอจะเทีHยวหาและชว่ยผูท้ีHหลง
หายไปนัdนใหร้อด”พระองคก์ําลงัจะบอกวา่
“เด็กก็หลงหายเชน่เดยีวกบัผูใ้หญ่พวกเขา
เป็นคนบาปและตอ้งการพระผูช้ว่ยใหร้อด
ใหพ้วกเขามาหาเราและไดร้ับความรอด
และใหพ้วกเขาตดิตามเราตลอดวนัเวลาใน
ชวีติของพวกเขา”

เพืHอเป็นการชีdใหพ้วกเขาและเรา
เห็นวา่การหลงหายเป็นสิHงทีHน่ากลวัขนาด
ไหนและเพืHอเป็นการอธบิายวา่ผูท้ีHหลง
หายสามารถถกูพบไดย้งัไงพระองคจ์งึเลา่
เรืHองทีHน่าอศัจรรยเ์กีHยวกบัผูเ้ลีdยงแกะทีHแกะ
ตวัหนึHงไดห้ลงหายไป
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CC5-2ผูเ้ลี+ยงแกะและแกะของเขา
ครั$งหนึ)งมผีูเ้ลี$ยงแกะคนหนึ)งที)มแีกะอยูใ่น

ความดแูลของเขาหนึ)งรอ้ยตวัผูเ้ลี$ยงแกะรูจ้ักแกะ
แตล่ะตวัและตั$งชื)อใหแ้กะทกุตวัทกุเชา้ผูเ้ลี$ยง
แกะที)ดจีะพาฝงูแกะของเขาออกไปที)ทุง่หญา้
เพื)อหาหญา้เขยีวสดและนํ$าที)เย็นสงบบางครั$ง
ทางเดนิก็ขรขุระและมกีอ้นหนิมากและบางครั$งก็
มชีอ่งแคบที)ลกึและหนา้ผาสงูชนัที)คนอาจจะลื)น
หรอืกา้วพลาดไปซึ)งอาจเป็นเหตใุหแ้กะถลําตก
ไปจากเขาลงไปที)หว้ยลกึขา้งลา่งได้

แกะไมส่ามารถมองไปขา้งหนา้พวกมนัได้
ไกลมากนักและถา้ไมม่ใีครนําทางพวกมนัแลว้ละ
ก็พวกมนัจะหลงทางอยา่งแน่นอนแตผู่เ้ลี$ยงแกะ
รูจ้ักทางและเขามกัจะเดนินําไปขา้งหนา้และนํา
ฝงูแกะไปในทางที)ถกูหา่งจากทางที)เป็นอนัตราย
สงิโตหมีและสตัวป์่าที)ดรุา้ยชนดิอื)นมกัจะดกัซุม่
อยูใ่นพุม่ไมแ้ละระหวา่งตน้ไมเ้ฝ้ารอคอยเพื)อ
ตะครบุลกูแกะตวันอ้ยหรอืแกะที)หลงหา่งจากคน
เลี$ยงแกะ

เป็นเรื)องงา่ยสําหรับลกูแกะที)จะตกลงไปใน
หลมุลกึหรอืบอ่ที)มหีญา้ปกคลมุไวค้รึ)งหนึ)งแกะ
ขาหกัไดง้า่ยหรอืแมก้ระทั)งอดอาหารตายถา้หาก
ผูเ้ลี$ยงแกะของมนัหามนัไมเ่จอ

ถา้สตัวป์่าอยา่งเชน่สงิโตหรอืหมโีจมตี

แกะผูเ้ลี$ยงแกะที)เฝ้าระวงัอยูจ่ะเห็นไดท้นัทีก็จะ
เอากอ้นหนิแหลมๆใสไ่วใ้นหนังสติ Qกของเขา
และยงิหนังสติ Qกใหก้อ้นหนิปลวิตรงไปที)หวัของ
สงิโตเพื)อฆา่สงิโตตวันั$น

บางครั$งลกูแกะยังคงวิ)งหนหีา่งออกไปใน
ป่าหรอืหลงหา่งไกลออกไปและไกลจากผูเ้ลี$ยง
แกะแตล่ะครั$งผูเ้ลี$ยงแกะจะเรยีกมนักลบัมาถา้
ลกูแกะไมก่ลบัมาผูเ้ลี$ยงก็จะออกไปคน้หามนัถา้
ลกูแกะยังไมย่อมกลบัมาผูเ้ลี$ยงแกะก็จะเอาไม้
ของเขาและตขีาลกูแกะทําใหข้าลกูแกะหกัแลว้
ผูเ้ลี$ยงแกะก็จะพันขาที)หกัดว้ยแผน่ไมบ้างๆและ
อุม้ลกูแกะของเขาอยา่งออ่นโยนจนกวา่ขาของ
มนัจะหายแมว้า่ขาของลกูแกะจะไดร้ับบาดเจ็บ
ถงึกระนั$นลกูแกะจะรูส้กึดขีนาดไหนที)ไดอ้ยูใ่กล้
กบัผูเ้ลี$ยงของมนัลกูแกะตวันั$นเรยีนรูบ้ทเรยีนที)ดี
มนัจะไมว่ิ)งหนไีปอกีหลงัจากขาที)หกัของมนั
ไดร้ับการรักษาหายแลว้

การนําแกะของเขากลบัมาเขา้คอกในตอน
กลางคนืผูเ้ลี$ยงที)ดจีะนับแกะของเขาขณะที)มนั
เดนิเขา้คอกจะตอ้งมแีกะหนึ)งรอ้ยตวัแตเ่ขา
พบวา่มแีกะเหลอืเพยีงเกา้สบิเกา้ตวัหายไปตวั
หนึ)งผูเ้ลี$ยงแกะจัดการใหแ้กะตวัอื)นๆเขา้ที)พัก
และปลอดภยัแลว้เขาก็ออกไปเพื)อหาแกะตวัที)
หลงหายตวัหนึ)งของเขา
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CC5-3ผูเ้ลีGยงแกะพบแกะที,หลง
หายไป

ผูเ้ลีDยงแกะขึDนไปบนภเูขาขนลกุ
ขนพองกบัลมกลางคนืที&หนาวเย็นจัด
หนามแหลมคมทิ&มแทงและบาดมอื
และหนา้ของเขาเทา้ของเขาลื&นไถล
ไปขณะที&เขาเดนิไปบนกอ้นหนิที&เป็น
อนัตรายพรอ้มกบัเรยีกชื&อแกะที&หลง
หายไป

ขณะที&เขาเขา้ไปใกลพ้อที&แกะตวั
นัDนจะไดย้นิเสยีงของเขาแกะที&หลง
หายจําเสยีงผูเ้ลีDยงของมันไดแ้ละสง่
เสยีงรอ้งออกมา“แบะแบะแบะ”ผู้

เลีDยงเอนตวัเขา้ไปใกลก้อ้นหนิขนาด
ใหญแ่ละเห็นแกะที&หลงหายของเขา
ตดิแน่นอยูใ่นพงหนามผูเ้ลีDยงแกะมี
ความสขุมากขนาดไหนที&พบแกะที&
หลงหายไปของเขา

ผูเ้ลีDยงแกะพดูดว้ยเสยีงเบาๆ
อยา่งปลอบโยนวา่“อยา่รอ้งไห้เราจะ
ชว่ยเจา้ออกมา”ในนาทตีอ่มาเขาจับ
แกะที&หลงหายออกมาจากตน้หนาม
และจับมันซกุไวใ้ตแ้ขนของเขาเพื&อ
กลบับา้นอกีครัDงแกะยังคงตวัสั&นแต่
ไมน่านนักกเ็ริ&มรูส้กึสบายเป็นปกตดิี
กบัรา่งกายที&อบอุน่ของผูเ้ลีDยงแกะ
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CC5-4เขาแบกแกะกลบัเขา้คอก
ผูเ้ลีDยงแกะยกลกูแกะขึDนไวบ้นบา่ที&แข็งแรงของ

เขาและแบกมันลงภเูขาตรงกลบับา้นเขาพดู
ปลอบโยนลกูแกะของเขาขณะที&เขาเดนิกลบับา้นผู้
เลีDยงแกะเรยีกเพื&อนของเขามาเพื&อบอกใหพ้วกเขา
ยนิดกีบัเขา“มาชื&นชมยนิดกีบัขา้”เขาพดู“เพราะขา้
พบแกะของขา้ที&หลงหายไป”ผูเ้ลีDยงแกะที&ดวีางแกะ
ที&หลงหายรวมกบัแกะอกีเกา้สบิเกา้ตวัและรา่เรงิยนิดี
กบัเพื&อนๆของเขาเพราะไดพ้บแกะที&หลงหายไป
แลว้
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CC5-5พระเยซูทรง
เป็นผูเ้ลี:ยงที;ดี

เด็กๆเดาออก
ไหมว่าผูเ้ลี)ยงที,ดเีตอืน
เราถงึพระเยซูพระเยซู
บอกว่า“เราเป็นผูเ้ลี)ยงที,
ดีและรูจ้ักแกะของเรา
และแกะของเรารูจ้ักเรา”
เราเป็นเหมอืนลกูแกะที,
หลงหายคอืไม่เชื,อฟัง
หลงหายและไม่มทีางที,
จะชว่ยตัวเราเองใหร้อด
ได้ถา้เพียงแต่เราจะ
ยอมรับความห่วงใยดว้ย
ความรักของพระเยซูพระ
ผูเ้ลี)ยงที,ดเีท่านั)นเราก็
สามารถไดร้ับความรอด
พระเยซทูํามากกว่าผูเ้ลี)ยง
แกะในเรื,องพระองคบ์อก
ว่า“เราสละชวีติของเรา
เพื,อแกะ”พระเยซรูักเรา
มากจนกระทั,งพระองค์
ตายแทนเราพระองคส์ละ
ชวีติของพระองคบ์นไม้
กางเขนเพื,อแกะที,หลง
ทางหลงหายและน่า
สงสารของพระองคจ์ะ
สามารถถูกพบได้

บางทเีด็กๆ
อาจจะยังไม่เคยให้
พระองคเ์ขา้มาในจติใจ
เพื,อเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
ดังนั)นจงึไม่รูว้่าการเป็น
ของพระองคแ์ละมี
พระองคเ์ป็นพระผูเ้ลี)ยงที,
ใจดขีองเด็กๆดว้ยนั)น
เป็นสิ,งที,น่าอัศจรรยข์นาด
ไหนพระเยซทูรงเป็นผูท้ี,
ใจดทีี,สดุที,เคยมชีวีติอยู่
และสิ,งที,ใจดทีี,สดุที,พระ
เยซทูําคอืสละชวีติของ
พระองคเ์พื,อแกะของ
พระองค์คอืตายบนไม้
กางเขนเพราะความบาป
ของเรา

CC5-6เด็กๆเป็นสว่น
หนึ;งของฝูงแกะของ
พระเจา้

เมื,อจบการอธบิาย
กับเหลา่สาวกว่าทําไม
เด็กจงึสําคัญมากสําหรับ
พระองค์และดังนั)นพระ
เยซจูงึเป็นผูเ้ลี)ยงที,ดีเด็ก
สามารถเป็นลกูแกะของ
พระองค์เป็นสว่นหนึ,ง
ของฝูงแกะของพระองค์
พระองคต์อ้งการใหเ้ด็กๆ
มาหาพระองคเ์พื,อจะ
ไดร้ับความรอดพระองค์
ตอ้งการใหพ้วกเขา
ตดิตามการนําทางที,
อ่อนโยนของพระองคใ์น
ขณะที,พวกเขายังเด็ก
เพื,อว่าเมื,อพวกเขาโตขึ)น
พวกเขาจะยังคงตดิตาม
พระองคแ์ละทํางานของ
พระองคท์่ามกลางผูค้น
ทั)งหลาย

พระเยซตูอ้งการนํา
เด็กของพระองคเ์ขา้ไปใน
ทุ่งหญา้เขยีวสดของพระ
วจนะของพระองคค์อืพระ
คัมภรี์ที,ซึ,งพวกเขา

สามารถเรยีนรูส้ิ,งที,น่า
อัศจรรยเ์กี,ยวกับพระองค์
และสิ,งที,พระองคต์อ้งการ
ใหพ้วกเขาทําพระคัมภรี์
เป็นเหมอืนกับอาหาร
สําหรับจติวญิญาณของ
เราซึ,งทําใหเ้ราแข็งแรง
อยู่ภายในเพื,อต่อตา้นการ
ลอ่ลวงใหท้ําผดิและเมื,อ
เราไดร้ับการเลี)ยงดูดว้ย
พระวจนะของพระเจา้เรา
เตบิโตขึ)นในจติวญิญาณ
ของเราและไม่เป็นครสิ
เตยีนเด็กทารกอกีต่อไป

เด็กสําคัญสําหรับ
พระเยซคูรสิตม์าก
จนกระทั,งพระองคเ์รยีก
เด็กๆทุกหนทุกแห่งให้
มาและตดิตามพระองค์
บางทเีด็กที,นี,สามารถชว่ย
พระองคไ์ดโ้ดยการบอก
เด็กคนอื,นที,อยู่แถวบา้น
ของเราเกี,ยวกับพระผู้
เลี)ยงที,ดทีี,ห่วงใยลกูแกะ
ของพระองค์
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CC5-7พระเยซูยนือยูท่ี,ประตใูจ
ของเด็กๆ

พระเยซบูอกวา่“นี&แน่ะเรายนือยู่
ที&ประตแูละเคาะถา้ใครไดย้นิเสยีง
ของเราและเปิดประตูเราจะเขา้ไปหา
เขาและจะทานอาหารรว่มกบัเขาและ
เขาจะทานอาหารรว่มกบัเรา”(ววิรณ์
3:20)พระเยซยูนือยูน่อกประตใูจแต่
ละคนตอ้งการที&จะเขา้มาในชวีติของ
พวกเขาและทรงประทานการยกโทษ
ความชื&นชมยนิดีและพระพรใหก้บั
พวกเขาใหส้งัเกตดใูนรปูภาพของเรา
วา่ไมม่มีอืจับอยูด่า้นนอกของประตู
ดงันัDนการเขา้ประตใูจของเราพระเจา้
จะไมบ่กุรกุเขา้มาในชวีติของเด็กๆ

แตพ่ระองคจ์ะรอคอยจนกวา่เราจะเชญิ
พระองคเ์ขา้มาขา้งในเด็กๆจะตอ้ง
เปิดประตใูจของเด็กๆจากดา้นใน
เพื&อใหพ้ระเยซเูขา้มา

พระองคไ์มเ่พยีงแตต่อ้งการเขา้
มาในจติใจของเด็กๆเทา่นัDนแต่
พระองคต์อ้งการทานอาหารกบัเด็กๆ
ดว้ยซึ&งหมายถงึมคีวามสขุกบัการ
สามัคคธีรรมที&ออ่นหวานที&มาจากการ
ไดรู้จ้ักและเชื&อฟังพระองค์ทําไมไม่
เปิดประตใูจของเราใหพ้ระองค์เพราะ
พระองคท์รงเป็นผูเ้ลีDยงที&ดีและ
พระองคท์รงเชญิเด็กในโลกทกุคนให้
มาหาพระองค์
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การเลี'ยงคนหา้พนัคน
มัทธวิ14:13-21; มาระโก 6:31-44; 

ลกูา9:10-17;ยอหน์6:1-14

บทที,  6

CC6-1พระเยซูพดูกบัฝงูชน
เด็กผูช้ายคนหนึ&งมองขา้มชายฝั&ง

ทะเลกาลลิทีี&ถกูทิDงรา้งเป็นที&เปลี&ยว
แตว่นันัDนบรเิวณชายฝั&งไมไ่ดถ้กูทิDงรา้ง
เป็นที&เปลี&ยวอกีตอ่ไปที&นั&นมกีลุม่คน
กลุม่ใหญท่ี&สดุที&เขาเคยเห็นทัDงผูช้าย
ผูห้ญงิเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญงิทกุ
คนใหค้วามสนใจอยูก่บัคนคนหนึ&งคอื
พระเยซซูึ&งกําลงัพดูอยูก่บัฝงูชน
เด็กผูช้ายคนนัDนคอ่ยๆเบยีดผูค้นเพื&อ

จะเขา้ไปอยูด่า้นหนา้สดุมคีนมากมาย
เกนิกวา่ที&เขาจะนับได้มผีูช้ายหา้พัน
คนโดยไมน่ับรวมผูห้ญงิและเด็ก

ขณะที&พระเยซพูดูกบัคนจํานวน
มากพระองคไ์ดส้อนพวกเขาถงึความ
จรงิที&น่าพศิวงเกี&ยวกบัพระเจา้สวรรค์
และคนจะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร

เชา้วนันัDนเด็กผูช้ายคนนัDนเต็มไป
ดว้ยความตื&นเตน้มากที&ไดย้นิคําพดูที&
พระเยซพูดูจนกระทั&งทําใหเ้ขาลมืนกึ
ถงึเวลาอาหารเที&ยงไปเลยดเูหมอืนวา่
ทกุคนจะลมืเกี&ยวกบัอาหารเที&ยงนั&น
เป็นสิ&งที&ไมเ่คยเกดิขึDนกบัเขามากอ่น
เลยขณะที&เวลาบา่ยกําลงัจะผา่นไป
กระเพาะอาหารของเด็กชายเวลานีD
กําลงัเริ&มรูส้กึหวิ
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CC6-2เหลา่สาวกบอกพระเยซูวา่
ประชาชนไมม่ขีนมปงั(ขา้วหรอื
อาหาร)

เด็กผูช้ายคนนัDนเห็นสาวกสองคน
กําลงัพดูกบัพระเยซูเขาอยูใ่กล้
พอที&จะไดย้นิสิ&งที&พวกเขากําลงัพดูกบั
พระเยซู“พระองคเ์จา้ขา้ที&นี&เป็นที&
เปลี&ยวและใกลจ้ะมดืคํ&าแลว้ใหค้น
กลบับา้นเถดิหรอือยา่งนอ้ยที&สดุบอก
ใหพ้วกเขาไปซืDออาหารในหมูบ่า้น
บรเิวณรอบๆพวกเขาไมไ่ดก้นิอะไร
มาทัDงวนั”

แลว้เด็กผูช้ายคนนัDนไดย้นิพระ
เยซตูอบวา่“พวกเขาไมจ่ําเป็นตอ้ง
จากไปทัDงๆที&ยังหวิอยู่เราไมส่ามารถ

สง่พวกเขากลบัไปโดยที&ไมม่อีาหาร
พวกเขาอาจจะเป็นลมหรอืลม้หมดสติ
ไประหวา่งทางกลบับา้นเราตอ้งการ
อาหารสําหรับพวกเขา”

“อะไรนะครับ!”พวกสาวกอทุาน
ออกมา“ทําไมเราตอ้งทําแบบนัDนใน
กลอ่งเงนิของพวกเราไมม่เีงนิมากมาย
ขนาดนัDนเราไมส่ามารถซืDออาหารพอ
สําหรับใหท้กุคนกนิคนละนดิละหน่อย
ถงึแมเ้ราจะมเีงนิพอแตเ่ราจะไปหา
ซืDออาหารไดท้ี&ไหนแถวนีDไมม่ตีลาด
อยูใ่กล้ๆเราอยูใ่นบรเิวณที&เปลี&ยวนะ
ครับ”

“ประชาชนไมค่วรถกูสง่กลบัไป
ทัDงๆที&ยังหวิ”พระเยซพูดู
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CC6-3เด็กผูช้ายคนนั:นเสนอที;จะมอบอาหาร
กลางวนัให้

เด็กผูช้ายคนนั)นจําอาหารกลางวนัของเขาได้
ทนัทีใช่เขายงัมอีาหารอยู่แมข่องเขาเตรยีมอาหาร
ใหเ้ขาตอนเชา้วนันั)นแตเ่ขาเกอืบจะลมืไปแลว้เขา
กา้วไปหาแอนดรวู์สาวกคนหนึ,งดว้ยความตื,นเตน้
“ทา่นครับผมสนใจฟังสิ,งที,พระเยซสูอนมาก
จนกระทั,งผมไมไ่ดน้กึถงึที,จะกนิขนมปังและปลาของ
ผมที,แมเ่ตรยีมไวใ้หผ้มเมื,อเชา้นี)ผมรูว้า่พระเยซู
จะตอ้งหวิแน่ๆและผมอยากจะมอบอาหารกลางวนั
ของผมใหท้า่นเป็นอาหารกลางวนัที,มไีมม่ากนักแต่
ผมอยากจะใหพ้ระเยซทูานผมเอาไปใหท้า่นไดไ้หม
ครับ”

แอนดรวูย์ิ)มและพาเด็กผูช้ายคนนั)นไปหาพระ
เยซู“นายทา่นที,นี,มเีด็กผูช้ายคนหนึ,งมขีนมปังชิ)น
เล็กๆหา้กอ้นกบัปลาตวัเล็กๆสองตวัเขาอยากจะ
ใหพ้ระองคท์านอาหารกลางวนัของเขาแตจ่ะทํา
ยงัไงดกีบัฝงูชนทั)งหมดนี)พวกสาวกรูว้า่พระเยซจูะ
ไมท่านอาหารกลางวนัดว้ยพระองคเ์องเพราะ
พระองคส์นใจการกนิของประชาชนไมใ่ชต่วัพระองค์
เอง

พวกสาวกออ่นอกออ่นใจกบังานที,เป็นไป

ไมไ่ดท้ี,พระเยซมูอบใหพ้วกเขาในการเลี)ยงประชาชน
ที,หวิมากมายหลายคน

พระเยซมูองดเูด็กผูช้ายคนนี)ที,มใีบหนา้สดใส
และกระตอืรอืรน้แลว้ถามวา่“เด็กนอ้ยหนูเต็มใจที,
จะมอบอาหารกลางวนัของหนูใหก้บัเราหรอื”

“ใชค่รับนายทา่น”เด็กผูช้ายคนนั)นตอบ“มี
ไมม่ากนักหรอกครับแตผ่มอยากจะใหท้า่นทาน
ทั)งหมด”เขาพดูขณะที,มอบอาหารนั)นใหพ้ระเยซู

พระเยซพูดูกบัเหลา่สาวกวา่“จัดใหป้ระชาชน
นั,งเป็นกลุม่ๆบนพื)นหญา้กลุม่ละหา้สบิคนและหนึ,ง
รอ้ยคน”พระเยซตูอ้งการใหก้ารแจกอาหารใหก้บั
ประชาชนเป็นไปโดยงา่ยเรื,องนี)สอนเราวา่พระเจา้
ทํางานดว้ยวธิกีารที,เป็นระบบเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

“นั,งลงทกุคนนั,งลงนั,งลงเป็นกลุม่กลุม่ละหา้
สบิคนหรอืหนึ,งรอ้ยคน”พวกสาวกตะโกนบอกขณะที,
เดนิไปในกลุม่คน

“ทําไมหรอืเกดิอะไรขึ)น”ประชาชนถาม
“เราจะกนิอาหารหรอื”คนอื,นๆถาม
“กนิกนิอะไร?”
“ไมเ่ป็นไรขอเพยีงแตใ่หเ้ราทําตามที,พระเยซู

บอกแลว้พวกทา่นกจ็ะรูเ้อง”
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CC6-4พระเยซูทรงอวยพระพรและ
หกัอาหารกลางวนั

แลว้พระเยซนูําอาหารกลางวนัของ
เด็กผูช้ายคนนัDนมาพระองคอ์ธษิฐาน
และขอบพระคณุพระบดิาของพระองค์
สําหรับขนมปังหา้กอ้นและปลาสองตวั
พระองคไ์ดใ้หต้วัอยา่งที&น่าอศัจรรยแ์ก่
เราดว้ยการแสดงใหเ้ราเห็นวา่เราควร
ขอบพระคณุพระเจา้เสมอสําหรับอาหาร
ของเราไมว่า่เราจะอยูท่ี&ไหนหรอืเรามี
อาหารมากนอ้ยแคไ่หน

แลว้พระเยซเูริ&มหกัขนมปังและปลา

ออกเป็นชิDนและมอบอาหารนัDนใหก้บั
สาวกของพระองคเ์พื&อแจกใหก้บั
ประชาชนสิ&งที&แปลกกค็อืไมว่า่พระองค์
จะหกัอาหารออกมากแคไ่หนกม็ักจะมี
อาหารเหลอืมากกวา่เสมอเด็กผูช้ายคน
นัDนกําลงัเห็นการอศัจรรยท์ี&เกดิขึDนตอ่
หนา้ตอ่ตาของเขาเขาจะตอ้งบอกกบัแม่
ของเขาอยา่งแน่นอนเกี&ยวกบัการ
อศัจรรยท์ี&พระเยซทูํากบัอาหารกลางวนั
เล็กนอ้ยที&แมจ่ัดเตรยีมสําหรับเขานี&จะ
เป็นสิ&งที&เขาจะไมม่วีนัลมืเลย
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CC6-5พวกสาวกแจกอาหาร
ไมน่านนักเหลา่สาวกทกุคนกก็ําลงั

นําอาหารไปใหป้ระชาชนเร็วเทา่ที&พวก
เขาสามารถเดนิกลบัไปกลบัมาบรเิวณ
เนนิเขาแหง่นัDนครัDงแลว้ครัDงเลา่ที&พวก
เขากลบัมาเพื&อจะเอาอาหารเพิ&มมากขึDน
และมขีนมปังมากกวา่และปลามากกวา่รอ
คอยพวกเขาอยูเ่สมอขณะที&อาหารนัDนมา
จากมอืขององคพ์ระเยซเูจา้เด็กผูช้าย
คนนัDนเหลา่สาวกและประชาชนมองดู
ดว้ยความประหลาดใจและอศัจรรยใ์จนี&
จะตอ้งเป็นพระเจา้จรงิๆที&ทรงสรา้งโลก
และไมไ่ดแ้ขวนโลกไวก้บัอะไรเลยเป็น
สิ&งที&งา่ยสําหรับพระองคท์ี&จะเลีDยงคน
มากมายดว้ยขนมปังกอ้นเล็กๆหา้กอ้น
และปลาเล็กๆสองตวัสิ&งที&พระองค์
ตอ้งการคอืคนที&เต็มใจที&จะใหส้ิ&งที&เขามี

ทกุคนกนิจนกระทั&งพวกเขากนิ
ไมไ่ดอ้กีเด็กผูช้ายคนนัDนไมเ่คยมอีาหาร
ทานมากขนาดนีDเขาจะไมม่มีากขนาดนีD

ถา้หากเขาทานอาหารกลางวนัของเขา
ทัDงหมดดว้ยตวัเขาเอง

เป็นการอศัจรรยจ์รงิๆผูช้ายกวา่หา้
พันคนบวกกบัผูห้ญงิและเด็กอกีที&ไดร้ับ
การเลีDยงดว้ยขนมปังหา้กอ้นกบัปลาสอง
ตวั

เด็กๆรูไ้หมวา่สิ&งที&พระเยซทูํากบั
อาหารกลางวนัของเด็กผูช้ายคนนัDนเป็น
สิ&งที&พระเจา้ยังคงทํากบัเงนิเวลาและ
ของประทานที&เรามอบใหก้บัพระองคใ์น
ปัจจบุนันีDพระองคน์ําสิ&งเล็กนอ้ยที&เรามี
และเพิ&มทวมีากขึDนดว้ยวธิกีารที&น่า
อศัจรรยเ์พื&อชว่ยคนอื&นใหไ้ดย้นิพระกติติ
คณุและไดร้ับการเลีDยงดดูว้ยความจรงิ
ของพระเยซูคอือาหารแหง่ชวีติ

เมื&ออาหารมืDอนัDนเสร็จสิDนแลว้พระ
เยซบูอกสาวกของพระองค์“ตอนนีDให้
เกบ็รวบรวมเศษอาหารที&เหลอืทัDงหมด
เพื&อวา่จะไมม่อีะไรตกหลน่”
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CC6-6เหลา่สาวกรวบรวมอาหารที=เหลอื
ดงันั$นพวกเขาเก็บอาหารเหลอืไดส้บิ

สองกระบงุเต็มและนําอาหารนั$นขึ$นไปไวบ้น
เรอืของพวกเขาบา้งขณะที)พระเยซใูหเ้หลา่
สาวกรวบรวมอาหารทั$งหมดเราไดเ้รยีนรูจ้าก
เรื)องนี$วา่ความสรุุย่สรุา่ยไมเ่ป็นที)พอพระทยั
พระเจา้เราอาจถามวา่ถา้พระครสิตส์ามารถ
ทําใหข้นมปังและปลาเพิ)มจํานวนมากขึ$นโดย
การอศัจรรยไ์ดแ้ลว้ทําไมถงึรบกวนใหเ้ก็บ
อาหารที)เหลอืแตพ่ระเจา้ใหเ้รารูค้วามคดิของ
พระองคใ์นเรื)องนั$นขณะที)พระเยซบูอกเหลา่
สาวกใหร้วบรวมอาหารที)เหลอื

เราเรยีนรูว้า่พระเจา้แหง่จักรวาลไม่
สรุุย่สรุา่ยกบัการทรงสรา้งของพระองค์เราจงึ
ไมค่วรเป็นคนสรุุย่สรุา่ยในขณะเดยีวกนัเราไม่
ควรมอีาหารมากกวา่ที)เราสามารถทานได้แลว้
ก็เหลอือาหารไวม้ากเพื)อจะโยนทิ$งแลว้
เกี)ยวกบัสิ)งของตา่งๆของเราละ่บางครั$งเสื$อ
ถงุมอืรองเทา้ผา้ใบและหมวกถกูทิ$งไวท้ี)
โรงเรยีนในโรงยมิหรอืที)สนามบอลแลว้ก็หา
ไมพ่บพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเรยีนรูท้ี)จะดแูล
เอาใจใสส่ิ)งของของเราและระมดัระวงัสิ)งของ
เหลา่นั$นพระองคต์อ้งการใหเ้ราไมเ่ป็นคน

สรุุย่สรุา่ยบางครั$งจักรยานลกูบอลตุก๊ตา
และหนังสอืถกูทิ$งไวน้อกบา้นและเสยีไป
เพราะถกูฝนและแสงแดดพระเจา้ทรง
ประทานสิ)งดีๆแกเ่ราเพื)อใหเ้รามคีวามสขุ
และพระองคต์อ้งการใหเ้ราดแูลเอาใจใสส่ิ)งที)
พระองคท์รงประทานใหก้บัเราพระองคบ์อกวา่
ถา้เราสตัยซ์ื)อในการดแูลสิ)งที)เรามีพระองคก์็
สามารถไวใ้จเราดว้ยพระพรและความ
รับผดิชอบที)มากกวา่ได้

สมมตุวิา่เด็กผูช้ายคนนั$นที)มอบอาหาร
กลางวนัใหก้บัพระเยซพูดูกบัตวัเขาเองวา่“ผม
หวิมากผมเป็นเด็กผูช้ายที)กําลงัโตและ
อาหารกลางวนันี)เป็นของผมแมข่องผม
จัดเตรยีมไวใ้หผ้มและผมเป็นคนเอามาที)นี$
และผมตอ้งการอาหารนั$นก็จะไมม่คีวามหมาย
อะไรกบัการมอบอาหารนั$นใหค้นอื)น
นอกจากนี$อาหารนั$นก็นอ้ยมากจนไมส่ามารถ
ทําอะไรไดก้บัประชาชนทั$งหมดนี$ผมก็เพยีง
แคอ่อกไปและกนิอาหารนั$น”ถา้หากเขาพดู
อยา่งนั$นเด็กๆคดิวา่เขาจะไดเ้ห็นการ
อศัจรรยข์องพระครสิตเ์พื)อประชาชนทั$งหมด
นั$นหรอืเปลา่เด็กๆยนิดไีหมที)เขามอบสิ)งที)
เขามีแมว้า่เขาจะไมไ่ดม้มีากนักก็ตาม
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CC5-7การมอบทกุสิ;งของเราแด่
พระครสิต์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ตอ้งการมากกวา่สิ/งที/เรามีนั/นคอื
พระองคต์อ้งการเราพระองคย์นือยูท่ี/
ประตใูจของเราและพดูวา่“ลกูรักจง
มอบใจของลกูใหก้บัพอ่”และ
พระองคพ์ดูไวใ้นพระคมัภรีอ์กีตอน
หนึ/งวา่“จงถวายตวัของทา่นแดพ่ระ
เจา้”พระเยซตูอ้งการใหค้รแูละเด็ก
ๆถวายตวัของเรากบัพระองค์
เชน่เดยีวกบัที/พระเยซไูดร้ับการถวาย
อาหารกลางวันทัNงหมดของ
เด็กผูช้ายคนนัNนถา้ฉันถวายตวัของ
ฉันทัNงหมดใหก้บัพระองค์นั/น
หมายถงึความตัNงใจของฉันซึ/งสว่น
นัNนของฉันเป็นสว่นที/ทําการตดัสนิใจ
และเลอืกฉันตอ้งใหพ้ระองคเ์ลอืก
แทนฉันในทกุสิ/งทกุอยา่งไมว่า่เรื/อง
เล็กหรอืเรื/องใหญ่ในการถวายจติใจ
ของฉันใหก้บัพระองค์ฉันตอ้งให้
พระองคค์วบคมุความคดิและจติใจ
ของฉันตาของฉันซึ/งหมายถงึสิ/งที/
ฉันมองดูอา่นและการดโูทรทัศน์
รายการโทรทัศนใ์นเชงิแนะนําที/ทํา
ใหเ้ราคดิถงึขอ้คดิที/ผดิๆละ่และ
รปูภาพที/คนอื/นพยายามชีNใหเ้ราดซูึ/ง
จะทําใหพ้ระองคไ์มพ่อพระทัยละ่เรา
ใชต้าของเรามากแคไ่หนในการอา่น

และศกึษาพระวจนะของพระเจา้
หขูองฉันควรเป็นของพระ

ครสิต์เพลงแบบไหนที/ฉันฟังฉัน
ยอมใหห้ขูองฉันฟังเรื/องตลกลามก
หรอืคําซบุซบินนิทาและการตําหนติิ
เตยีนคนอื/นหรอืเปลา่ฉันฟังสิ/งที/จะ
ชว่ยฉันและทําใหฉ้ันเป็นครสิเตยีนที/
เขม้แข็งขึNนหรอืเปลา่

แลว้มอืและเทา้ของฉันละ่
เป็นของพระเยซหูรอืเปลา่ฉันปลอ่ย
ใหเ้ทา้ของฉันพาฉันไปสถานที/ซึ/ง
พระองคไ์มอ่ยากไปหรอืเปลา่
สถานที/ซึ/งจะทําใหค้ําพยานของฉัน
ถกูทําใหเ้ป็นมลทนิหรอืไม่หรอืฉัน
“เดนิทาง”ไปกบักลุม่ครสิเตยีนมอื
ของฉันยุง่อยูก่บัการทํางานเพื/อ
พระองคแ์ละรับใชพ้ระองคห์รอืเปลา่

และเราตอ้งไมล่มืรมิฝีปาก
ของเราเราควรจะระมัดระวังอยา่งไร
กบัสิ/งที/เราพดูเมื/อรมิฝีปากของเรา
ไดถ้วายใหก้บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้
เป็นสิ/งที/งา่ยมากที/จะตดินสิยัใชค้ํา
สบถสาบานและภาษาที/น่าเกลยีด
บางครัNงเราพดูกบัพอ่แมแ่ละพี/ของ
เราอยา่งขาดความเคารพนับถอืโดย
ที/ไมไ่ดค้ดิเราจําเป็นจะตอ้งทลู
ขอใหพ้ระเจา้ชว่ยเราใหร้ะมัดระวัง
คําพดูของเราอยูเ่สมอเพื/อทกุคนจะ

รูว้า่เราเป็นของพระองคโ์ดยคําพดูที/
แสดงความเมตตาและคําพดูที/ให้
เกยีรตซิึ/งออกมาจากรมิฝีปากของเรา

ดงันัNนเวลาเราพดูวา่“ใช่ฉัน
ถวายจติใจของฉันคอืทกุสิ/งทกุ
อยา่งของฉันใหก้บัพระเยซ”ูเราตอ้ง
หยดุและคดิอยา่งจรงิจังเกี/ยวกบัทกุ
สิ/งทกุอยา่งซึ/งหมายความถงึเมื/อ
พระองคท์รงเป็นที/หนึ/งและปกครอง
อยูใ่นจติใจและชวีติของเราในฐานะ
กษัตรยิแ์ละองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

บางทเีด็กๆหลายคนได้
ตอ้นรับพระเยซเูขา้มาในจติใจแลว้
ในฐานะพระผูช้ว่ยใหร้อดแตม่กีี/คนที/
รอ้งบทเพลงที/เป็นคําอธษิฐานนีN
อยา่งจรงิใจและหมายความตามนัNน
อยา่งแทจ้รงิ

ขา้มอบทกุสิ/งแดพ่ระเยซ ู
มอบถวายดว้ยความยนิดี
ขา้จะรักและพึ/งพระเยซ ู
ตอ่พระพักตรต์ลอดชวีี

ขา้ขอมอบถวาย 
ขา้ขอมอบถวาย

มอบถวายหมดแดพ่ระเยซ ู
พระผูช้ว่ยประเสรฐิ
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พระเยซูทรงดาํเนนิบนนํ'า
มัทธวิ14:24-33; มาระโก 6:47-51; 

ยอหน์6:16-21

บทที,  7

CC7-1พระเยซูสง่ฝงูชนกลบัไป
หลงัจากที&พระเยซทูรงเสร็จสิDน

การเลีDยงอาหารฝงูชนกลุม่ใหญด่ว้ย
อาหารกลางวนัของเด็กผูช้ายคนนัDน
แลว้กใ็กลถ้งึเวลาสิDนสดุของวนัแลว้
และอกีไมน่านกจ็ะมดืพระเยซบูอก
สาวกของพระองคใ์หล้งไปในเรอืของ
พวกเขาและขา้มไปอกีฟากหนึ&งของ
ทะเลสาบขณะที&พระองคใ์หป้ระชาชน

ทกุคนเริ&มออกเดนิทางกลบับา้น
บางคนยังไมค่อ่ยเต็มใจที&จะจากไป
เพราะพวกเขาตอ้งการที&จะตัDงพระเยซู
ใหเ้ป็นกษัตรยิข์องพวกเขาที&นั&นคน
คนหนึ&งที&สามารถจัดเตรยีมอาหารฟรี
ใหแ้บบนีDเป็นคนแบบที&พวกเขากําลงั
คน้หาเพื&อที&จะใหเ้ป็นกษัตรยิข์อง
อสิราเอลแตพ่ระเยซไูมไ่ดเ้สด็จมา
จากสวรรคเ์พื&อเป็นกษัตรยิข์องพวก
เขาพระองคเ์สด็จจากสวรรคเ์พื&อเป็น
พระผูช้ว่ยใหร้อดของพวกเขาในที&สดุ
ประชาชนทกุคนกจ็ากไปแลว้พระเยซู
ไดข้ึDนไปบนภเูขาตามลําพังเพื&อ
อธษิฐาน
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CC7-2พระเยซูอธษิฐานอยูบ่น
ภเูขาตามลาํพงั

ที&นั&นในความมดืบนภเูขาพระ
บตุรเริ&มพดูคยุกบัพระบดิา“ถา้พระ
เยซเูป็นพระเจา้ทําไมพระองค์
อธษิฐานไมใ่ชพ่ระองคจ์ะพดูกบัตวั
พระองคเ์องหรอื?”จําไดไ้หมวา่พระ
เจา้เป็นองคต์รเีอกานุภาพคอืมสีาม
พระภาคในพระเจา้องคเ์ดยีวดงันัDน
พระบตุรพดูคยุกบัพระบดิาบอ่ยครัDงที&
เด็กๆและครพูดูในใจของเราเองพดู
ถงึสิ&งตา่งๆกบัตวัเราเองนั&นไมใ่ช่
เรื&องผดิปกตสิําหรับเราดงันัDนจงึไม่
ควรจะเป็นเรื&องผดิปกตทิี&พระบตุรจะ
พดูถงึสิ&งตา่งๆกบัพระบดิาคนืนัDนพระ
เยซพูดูอะไรกบัพระบดิาเราไมรู่้
เพราะพระคมัภรีไ์มไ่ดบ้อกเราอยา่งไร
กต็ามในโอกาสอื&นเรารูว้า่พระองค์
พดูกบัพระบดิาเกี&ยวกบัวนันัDนเวลาที&

พระองค์คอืพระบตุรจะไปสูก่างเขน
เพื&อสละชวีติของพระองคเ์พราะความ
บาปของมนุษย์และพระองคอ์ธษิฐาน
เผื&อคนเหลา่นัDนที&จะมาเป็นแกะแหง่ทุง่
หญา้ของพระองค์

ขณะที&พระเยซอูธษิฐานตอ่ไป
เรื&อยๆในคนืนัDนดวงดาวพากนั
ออกมาและกลางคนืกล็ว่งเลยไปและ
ขณะที&พระเยซกูําลงัอธษิฐานอยูบ่น
ภเูขาพวกสาวกกําลงัพายกรรเชยีงเรอื
ลําเล็กของพวกเขาอยูอ่ยา่งหนักโดย
หวงัวา่อกีไมน่านพวกเขาจะพาย
กรรเชยีงไปไดไ้กลสกัหา้หรอืหก
กโิลเมตรเพื&อใหถ้งึชายฝั&งที&อยูต่รงกนั
ขา้มสกัครูห่นึ&งทกุอยา่งกเ็รยีบรอ้ยดี
แตเ่วลาที&เรอือยูก่ลางทะเลกเ็กดิพายุ
ที&รนุแรงพัดขา้มทะเลสาบมาทนัที
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CC7-3เหลา่สาวกอยูท่ี,ทะเล
ทา่มกลางพายุ

ลมพายไุดห้อบเอาคลื&นใหญ่
กระแทกกบัเรอืทําใหเ้รอืโคลงเคลง
และหมนุไปทั&วทกุทศิพวกสาวก
กรรเชยีงเรอืสดุกําลงัของพวกเขาแต่
พวกเขากไ็มส่ามารถหนัหวัเรอืตา้น
กําลงัแรงลมได้เรอืยังคงหมนุไปมา
และโคลงเคลงอยูใ่นทะเลเดอืดและ
เป็นไปไมไ่ดท้ี&จะแลน่ฝ่าผวินํDาผา่น
พายนุัDนซึ&งดรูาวกบัวา่พวกเขาจะหลง
หายไปที&ทะเลพวกสาวกหวาดกลวัวา่
จะเสยีชวีติ

พระเยซยูังคงอธษิฐานอยูบ่น

ภเูขาแมว้า่พระองคจ์ะไมไ่ดอ้ยูใ่นเรอื
กบัสาวกของพระองค์พระองคก์ร็ูว้า่
พวกเขากลวัและตอ้งการพระองคอ์ยู่
ในพายนุัDนพระองคร์ูเ้กี&ยวกบัความ
ยากลําบากและความเดอืดรอ้น
ทัDงหมดที&พวกเขากําลงัมอียูใ่นความ
มดืพรอ้มกบัลมและนํDาที&เกรีDยวกราด
เพราะพระองคท์รงรักพวกเขาและ
หว่งใยพวกเขาพระองคไ์ปหาพวกเขา
ในพายุพระองคอ์อกจากภเูขาและลง
มาที&ชายฝั&งทะเลสาบพระองคไ์มม่เีรอื
แตพ่ระองคไ์มต่อ้งการเรอืพระองค์
เพยีงแตเ่ริ&มตน้เดนิขา้มทะเลอยูบ่นผวิ
นํDา
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CC7-4พวกเขามองเห็นใครบาง
คนกาํลงัตรงมาที,เรอื

แสงสวา่งวาบผา่นความมดืและ
ความพรา่มัวและพวกสาวกเห็นรปูรา่ง
ของคนกําลงัตรงมาหาพวกเขาเดนิอยู่
บนนํDาพวกสาวกตกใจกลวัมากพวก
เขาสรปุวา่ไมม่มีนุษยค์นใดสามารถ
เดนิบนนํDาได้น่าจะตอ้งเป็นทตูมรณะ
ที&มาหาพวกเขาพวกเขาคดิดงันัDน
พวกเขาจงึกรดีเสยีงรอ้งในความกลวั
ของพวกเขาที&กลวัความตาย“ตอ้ง

เป็นผแีน่ๆเลย”
ทา่มกลางเสยีงพายรุอ้งพวกเขา

ไดย้นิคําพดูที&ปลอบโยนและใหค้วาม
มั&นใจวา่“อยา่กลวัเลยเป็นเราเอง”
เป็นเสยีงของพระเยซูพวกเขาแทบจะ
ไมเ่ชื&อตาและหขูองตวัเองแตพ่ระเยซู
ออกมาอยูท่ี&นั&นบนนํDาโดยไมม่เีรอื
รองรับพระองคไ์ดย้ังไงทําไมทา่นผูน้ีD
จงึสามารถเดนิบนผวินํDาได้
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CC7-5เปโตรขอใหพ้ระครสิตบ์อกให้
เขามาหา

บคุคลทีMอยูบ่นนํ'าเคลืMอนเขา้มาใกล้
เรอืมากขึ'นเวลานี'พวกเขาสามารถมองเห็น
พระองคไ์ดอ้ยา่งชดัเจนใช่เป็นองคพ์ระผู้
เป็นเจา้จรงิๆสาวกทกุคนพากนัตืMนเตน้
มากพระเยซมูาหาพวกเขาในเวลาทีMพวก
เขาตอ้งการพระองคม์ากเปโตรตืMนเตน้มาก
เป็นพเิศษทําไมพระเยซจูงึเดนิบนนํ'าได้
เรยีบเหมอืนกบัเดนิอยูบ่นพื'นดนิความเชืMอ
ของเปโตรเพิMมขึ'นและเขาคดิ“ถา้พระเยซมูี
ฤทธิWอํานาจทีMจะเดนิบนนํ'าแลว้พระองคก์็มี
ฤทธิWอํานาจทีMจะทําใหข้า้เดนิบนนํ'าไดด้ว้ย
และขา้จะถามพระองคว์า่ขา้จะเดนิบนนํ'า
ไปหาพระองคไ์ดไ้หม”เปโตรรูว้า่ถา้พระ
เยซมูฤีทธิWอํานาจมากพอทีMจะเดนิบนนํ'า
พระองคก์็สามารถประทานฤทธิWอํานาจ
อยา่งเดยีวกนัแกเ่ขาไดอ้ยา่งแน่นอน
ดงันั'นเปโตรจงึรอ้งออกมาวา่“พระองคเ์จา้
ขา้ถา้หากเป็นพระองคจ์รงิๆแลว้ขอทรง
บอกใหข้า้พระองคเ์ดนิไปหาพระองคบ์น
นํ'า”

พระเยซเูรยีก“มาซิเปโตร”สาวกคน
อืMนๆเฝ้าดขูณะทีMเปโตรปีนขึ'นไปทีMกาบเรอื

และเริMมเดนิบนนํ'าตรงไปหาพระเยซูในคํMา
คนืเชน่นี'ทีMทะเลเต็มไปดว้ยคลืMนใหญ่
จําเป็นจะตอ้งมคีวามเชืMอเพืMอทีMจะไปหาพระ
เยซไูด้และเปโตรมคีวามเชืMอตราบใดทีMตา
ของเขายงัคงมองอยูท่ีMพระเยซูความเชืMอ
ของเขาอยูใ่นพระผูท้รงสรา้งทะเลภเูขา
และจักรวาลทั'งสิ'นและเมืMอความเชืMอมา
ความกลวัก็จะจากไป

“นีMเป็นสิMงทีMน่าอศัจรรยจ์รงิๆ”เปโตร
คดิขณะทีMเขากา้วเทา้แรกของเขาไปบนนํ'า
“ผมกําลงัเดนิอยูบ่นนํ'าเหมอืนกบัพระเยซู
พวกทา่นทีMเป็นสาวกทกุคนมองดผูมซินีM
เป็นสิMงทีMแปลกอยา่งไมน่่าเชืMอขา้งใตน้ี'เป็น
นํ'าลกึจรงิๆและคลืMนเหลา่นั'นใหญโ่ตน่า
กลวัจรงิๆทีMขา้งนอกบนนํ'านี'มพีายหุนัก
ทเีดยีว

ขณะทีMเปโตรเริMมมองไปรอบๆทะเล
ทีMปัMนป่วนเขาคดิวา่“ถา้เกดิวา่คลืMนใหญ่
ราวกบัภเูขาเหลา่นั'นกระแทกถกูผมและผม
ไมส่ามารถยนือยูก่บัทีMไดล้ะ่”นีMเป็น
ความคดิทีMรบกวนใจมากและเปโตรก็เริMม
เกดิความสงสยัเขากําลงัออ่นแอและเดนิ
เซไปมาอยา่งเชืMองชา้ดว้ยความกลวั
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CC7-6เปโตรเริ,มจมลงไป
ทนัททีี&แสงแหง่ความสงสยัสาด

สอ่งเจา้มาในจติใจของเขาเปโตรก็
เริ&มจมลงไป

“พระองคเ์จา้ขา้โปรดชว่ยขา้
พระองคด์ว้ย”เขาตะโกนออกไปดว้ย
ความตื&นตกใจกลวัมากทนัใดนัDนพระ
เยซทูรงยื&นพระหตัถข์องพระองค์
ออกไปและดงึเปโตรขึDนมาจากนํDา

ขณะที&พระองคด์งึเขาขึDนมาพระเยซู
บอกวา่“โอเจา้ผูม้คีวามเชื&อนอ้ย
ทําไมเจา้จงึสงสยั”

พระเยซชูว่ยใหเ้ปโตรกลบัลกุขึDน
ยนืไดอ้กีครัDงและเดนิบนนํDาไปดว้ยกนั
ไปที&เรอืพระเยซแูละเปโตรขึDนไปอยู่
บนเรอืกบัสาวกคนอื&นๆขณะที&พวก
เขาขึDนไปในเรอืลมกห็ยดุพัดและ
คลื&นทะเลกก็ลบัสงบทนัที
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CC7-7ทะเลสงบ
จากพายทุี,พัดกระหนํ,าอยา่งหนักเวลานี)

เปลี,ยนเป็นความสงบอยา่งสมบรูณ์เป็นสิ,งที,แทบจะ
ไมน่่าเชื,อเลยพวกสาวกนั,งอยูท่ี,นั,นดว้ยความ
อศัจรรยใ์จและตกใจกลวักบัการอศัจรรยท์ี,พวกเขา
เพิ,งจะพบเห็นมาพระเยซแูละเปโตรเดนิบนนํ)ามาที,
เรอืและพายทุี,พัดกระหนํ,าอยา่งหนักกลบักลายเป็น
ความสงบอยา่งสมบรูณ์เวลานี)ความกลวัของพวกเขา
หายไปแลว้สิ,งตอ่มาที,พวกสาวกรูก้ค็อืพวกเขาเงย
หนา้ขึ)นและพวกเขากม็าอยูท่ี,ชายฝั,งใกลก้บัเมอืงคา
เปอรน์าอมู

ทําไมสิ,งทั)งหมดนี)ตั)งแตต่น้จนจบจงึเป็นการ
อศัจรรย์พวกเขาคกุเขา่อยูต่อ่หนา้พระเยซูพวกเขา
นมสัการพระองคพ์รอ้มกบัอทุานออกมาวา่“แทจ้รงิ
แลว้พระองคท์รงเป็นพระบตุรของพระเจา้”

การนําไปประยกุตใ์ช้
ขณะที,พวกเขาสาวกอยูท่า่มกลางพายแุละ

ทะเลที,ปั,นป่วนพรอ้มกบัเรอืของพวกเขากําลงัจะ
พลกิควํ,าจากแรงของคลื,นทะเลและพวกเขาจมลงใน
ความลกึของทะเลเชน่เดยีวกบัในชวีติครสิเตยีนของ
เราหลายครั)งเวลาที,เราไดร้ับความเดอืนรอ้นมปีัญหา
ผดิหวงัและทอ้ถอยเรากเ็กดิความสงสยัวา่พระเยซู
ลมืเราหรอืเปลา่และพระองคห์ว่งใยหรอืไมว่า่มรสมุ
ชวีติกําลงัโหมกระหนํ,าเราใหล้ม้ลงเรากจ็ะคดิวา่“โอ

การพยายามดําเนนิชวีติเพื,อพระเจา้จะมปีระโยชน์
อะไรฉันไมส่ามารถดิ)นรนตอ่สูผ้า่นสิ,งเหลา่นี)ไปได้
ตามลําพัง”

แตข่อใหจ้ําไวว้า่เวลาที,พวกสาวกตกอยูใ่น
อนัตรายมากที,สดุพวกเขา“เห็นพระเยซกูําลงัเดนิ
บนทะเลเขา้มาใกลเ้รอื”พวกเขามองเห็นพระองคไ์ด้
ดว้ยตาและเราสามารถมองเห็นพระองคไ์ดโ้ดยความ
เชื,อและพระองคท์รงสญัญากบัเราวา่ในความ
เดอืดรอ้นและทกุขโ์ศกของเราทั)งสิ)นพระองคท์รง
หว่งใยพระองคท์รงรักเราและพระองคท์รงสนใจเรา
พระองคบ์อกเราวา่“อยา่กลวัเลยเพราะเราอยูก่บัเจา้
อยา่ขยาดเพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้เราจะหนุน
กําลงัเจา้เออเราจะชว่ยเจา้เออเราจะชเูจา้ดว้ยมอื
ขวาอนัมชียัของเรา”นี,เป็นพระสญัญาที,น่าอศัจรรย์
จรงิๆ

สิ,งที,เกดิขึ)นที,ทําใหเ้ปโตรจมลงไปในนํ)าคอื
อะไรคอืเวลาที,เขาละสายตาของเขาจากพระเยซู
และเริ,มมองไปที,พายรุอบๆตวัจนกระทั)งความกลวั
เขา้มาในจติใจของเขาและความเชื,อของเขาลม้เหลว

ในพายแุหง่ชวีติและการทดลองทกุอยา่งที,
ซาตานเหวี,ยงเขา้ใสเ่รา เราสามารถพึ,งพระเยซเูพื,อ
ความปลอดภยัของเราได ้พระองคท์รงสามารถทําให้
พายขุองเราสงบลง และชว่ยใหเ้ราเดนิอยูเ่หนอืพายุ
แหง่ชวีติ เราสามารถมคีวามเชื,อมากในพระองค ์
เพราะพระองคท์รงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดที,ยิ,งใหญ่
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