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หญงิชาวสะมาเรยีที0บอ่นํ 6า
ยอหน์ 4:1-42

บทที0 1

รปูที0 CB 6-1 พระเยซูตอ้งเดนิ
ทางผา่นสะมาเรยี พระเยซแูละ
สาวกของพระองคอ์ยูใ่นแควน้ยเูดยี
ดนิแดนตอนใตข้องแผน่ดนิอสิราเอล
และพระองคบ์อกสาวกของพระองคว์า่
พวกเขาตอ้งเดนิทางไปแควน้กาลลิี
ดนิแดนทางตอนเหนอื “เรา
จําเป็นตอ้งเดนิทางผา่นสะมาเรยี”
พระองคต์รัส พระเยซรููว้า่ ในแควน้
สะมาเรยีมปีระชาชนบางคนทีOมจีติ
วญิญาณทีOหวิกระหายนํRาธํารงชวีติ
และพระองคต์อ้งสนองความตอ้งการ
ของพวกเขา

บรเิวณทีOอยูร่ะหวา่งดนิแดนทาง
เหนอืและทางใตเ้รยีกวา่สะมาเรยี ซึOง
เป็นทางทีOสั RนทีOสดุและเป็นเสน้ทางทีO
เหมาะสมทีOสดุทีOจะใชเ้ดนิทางจาก
ยเูดยีไปกาลลิี แตป่ระชาชนชาวยวิจะ
ไมเ่ดนิทางผา่นสะมาเรยีเพราะพวก
เขาดหูมิOนประชาชนชาวสะมาเรยีมาก
ชาวสะมาเรยีถกูเกลยีดชงัเพราะพวก
เขาไมใ่ชช่าวยวิทีOมสีายเลอืดโดยตรง
แตเ่ป็นพวกเลอืดผสมระหวา่งชาวยวิ
และชาวตา่งชาติ และเพราะสาเหตทุีO
ชาวสะมาเรยีสรา้งสถานนมัสการใน
สะมาเรยีแทนทีOจะไปกรงุเยรซูาเล็ม
เพืOอนมัสการพระเจา้
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รปูที& CC 1-1 พระเยซูทรงสง่พวกสาวกเขา้
ไปในเมอืง

ขณะที&พระเยซแูละสาวกของพระองคไ์ปถงึ
หมูบ่า้นสคิารใ์นแควน้สะมาเรยีนัDนเป็นเวลา
ประมาณเที&ยงวนั พวกเขามาถงึบอ่นํDาของยา
โคบ ที&เรยีกวา่บอ่นํDาของยาโคบเพราะ กอ่นหนา้
นีDประมาณกวา่สองพันมาแลว้ปี บรรพบรุษุ
ยาโคบไดข้ดุบอ่นีD พระเยซไูดส้ง่สาวกของ
พระองคเ์ขา้ไปในหมูบ่า้นสคิารเ์พื&อซืDออาหารใน
ขณะที&พระองคนั์&งอยูข่า้งบอ่นํDาของยาโคบ พระ
เยซรููว้า่ทําไมพระองคจ์งึจําเป็นจะตอ้งเดนิทาง
มาผา่นสะมาเรยี และพระองคร์ูว้า่ ในเมอืงเล็ก ๆ
ที&ชื&อสคิารม์ปีระชาชนที&หวิกระหายหาความจรงิ
ของพระเจา้ ดงันัDน พระองคจ์งึรอคอยอยูท่ี&บอ่นํDา
นัDน
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รปูที0 CC 1-2 พระเยซูทรงพดูคยุกบัหญงิคน
หนึ0งที0บอ่นํ 6า

ไมน่านนัก หญงิชาวสะมาเรยีคนหนึOงพรอ้มกบั
เหยอืกนํRาทนูไวบ้นหวัของเธอไดเ้ดนิมาตามถนน
เพืOอมาตกันํRาจากบอ่ ในสมัยนัRนไมม่นํีRากอ๊กในบา้น
และพวกผูห้ญงิมงีานตกันํRาจากบอ่และหิRวนํRานัRน
กลบับา้น โดยปกตทัิOวไปแลว้ พวกผูห้ญงิของ
หมูบ่า้นจะมาเป็นกลุม่เพืOอตกันํRาในตอนบา่ยแก่ ๆ
หรอืตอนเย็น พวกเขาหวัเราะ พดูคยุกนั และมี
ชว่งเวลาทีOมคีวามสขุดว้ยกนัขณะทีOพวกเธอตกันํRา
เวลาตกันํRาเป็นเวลาพบปะสงัสรรคข์องพวกเธอ แต่
ผูห้ญงิคนนีRมาคนเดยีวตอนเทีOยง เพราะเธอมี
ชืOอเสยีงไมค่อ่ยจะดนัีกในเมอืงสคิาร์ ผูห้ญงิคนอืOน
ๆ ซบุซบินนิทาเกีOยวกบัเธอและหลกีเลีOยงทีOจะพบ
เธอ ดงันัRนเธอจงึมาทีOบอ่นํRาตามลําพังเมืOอเธอแน่ใจ
วา่ ไมม่ผีูห้ญงิคนอืOนอยูท่ีOนัOน

เพยีงแคเ่หลอืบมองดู เธอกส็ามารถบอกไดว้า่
คนแปลกหนา้ทีOนัOงอยูท่ีOนัOนขา้งบอ่นํRาเป็นชาวยวิ
และเนืOองจากชาวยวิสว่นใหญไ่มส่นใจชาวสะมาเรยี
เธอจงึเพยีงแคไ่มใ่สใ่จพระองคเ์ทา่นัRนขณะทีOเธอ
วางเหยอืกนํRาลงเพืOอใสนํ่Rา

เมืOอหญงิคนนัRนตกันํRาเสร็จแลว้ พระเยซตูรัส
กบัเธอวา่ “ขอนํRาใหเ้ราดืOมบา้ง” หญงิคนนัRนแปลก
ใจทีOชาวยวิจะขออะไรจากชาวสะมาเรยี ปกตชิาวยิ
วจะไมพ่ดูคยุกบัชาวสะมาเรยีเลย และโดยเฉพาะ
อยา่งยิOงจะไมพ่ดูกบัหญงิชาวสะมาเรยี เธอพดูวา่
“ทา่นเป็นชาวยวิ ทําไมทา่นขอนํRาดืOมจากหญงิชาว
สะมาเรยี ทา่นรูไ้หมวา่ชาวยวิไมค่บหากบัชาวสะมา
เรยี”

พระเยซตูอบวา่ “ถา้เจา้ไดรู้จั้กของประทานทีO
น่าอศัจรรยท์ีOพระเจา้มใีหเ้จา้ และรูว้า่เราเป็นใคร
เจา้กจ็ะขอนํRาธํารงชวีติจากเรา”
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ธํารงชวีติบา้ง เพืOอวา่เธอจะ
ไมต่อ้งกลับมาทีOบอ่นีRทุกวัน
“ไดโ้ปรดเถดิท่าน” เธอพูด
“ขอนํRาธํารงชวีตินัRนใหด้ฉัิน
บา้ง แลว้ดฉัินจะไมก่ระหาย
อกี และไมต่อ้งเดนิเหน็ด
เหนืOอยออกมาทีOบอ่นํRาทุกวัน”

แตเ่ธอไมเ่ขา้ใจเรืOองนีR เธอไมรู่ว้า่พระเยซู
หมายถงึอะไร เธอพดูวา่ “แตท่า่นไมม่เีชอืกหรอืถงั
ทีOจะตกันํRา และบอ่นีRกล็กึมาก ทา่นจะเอานํRาธํารง
ชวีติทีOทา่นพดูถงึมาไดย้งัไง และนอกจากนีR ทา่น
เป็นใหญก่วา่ยาโคบ บรรพบรุษุของเราผูไ้ดใ้หบ้อ่
นํRานีRแกเ่ราหรอื ทา่นใหนํ้RาทีOดกีวา่นํRาจากบอ่นีRทีOยา
โคบ บตุรและฝงูสตัวข์องทา่นเองกเ็คยดืOมหรอื”

แลว้พระเยซเูริOมตน้อธบิายถงึความแตกตา่ง
ระหวา่งนํRาธํารงชวีติและนํRาธรรมดาซึOงอยูใ่นบอ่
พระองคต์รัสวา่ “ทกุคนทีOดืOมนํRานีRจะกระหายอกีและ
กลบัมาตกันํRามากขึRน แตผู่ท้ีOดืOมนํRาธํารงชวีติทีOเราให ้
จะไมก่ระหายอกีเลย นํRาธํารงชวีติทีOเราใหจ้ะเกดิเป็น
บอ่นํRาพทุีOพลุง่ขึRนตลอดเวลา เหมอืนกบัมบีอ่นํRาอยู่
ภายในตวัเขาทีOจะพลุง่ขึRนถงึชวีตินรัินดร”์

หญงิคนนัRนพดูกบัตวัเธอเองวา่ “นํRาธํารงชวีติ!
ชายทา่นนีRบอกวา่ ทา่นจะใหนํ้Rาธํารงชวีติแกท่กุคน
ทีOขอจากทา่น” เธอรูส้กึสนใจมาก เธอตอ้งการนํRา



พระเยซรููว้า่มหัีวขอ้หนึOงทีOพระองคต์อ้งพูดกับหญงิคน
นัRนกอ่นทีOพระองคจ์ะใหนํ้Rาธํารงชวีติแกเ่ธอ ดังนัRน
พระองคบ์อกเธอวา่ “ไปเรยีกสามขีองเจา้มาทีOนีO”

คําพูดนีRทําใหห้ญงิคนนัRนสะดุง้ตกใจและเธอ
ตอบวา่ “ด.ิ.ด.ิ..ดฉัินไม่มสีามค่ีะ” เธอกม้หนา้และ
ใบหนา้ของเธอเต็มไปดว้ยความละอาย

“เจา้พูดถูก” พระเยซตูรัส “เจา้มสีามมีาแลว้หา้
คน และผูช้ายทีOอยู่กับเจา้เวลานีRก็ไม่ใชส่ามขีองเจา้”

เธอยนือยู่ทีOนัOนตกใจอย่างมาก และเธออึRงไป
สักครูไ่ม่รูว้า่จะพูดอะไร ชายแปลกหนา้ท่านนีRรู ้
ความลับในชวีติเธอไดยั้งไง ท่านผูนี้Rเป็นใครจงึ
สามารถบอกถงึความบาปในชวีติเธอ เธอพูดโพล่ง
ออกมาวา่ “ท่านคงจะตอ้งเป็นผูเ้ผยพระวจนะ” (ผูเ้ผย
พระวจนะคอืคนทีOพูดแทนพระเจา้) เธอรูว้า่ชายท่านนีR
ทีOรูทุ้กอย่างเกีOยวกับความบาปของเธอและความชัOว
รา้ยทุกอย่างในจติใจของเธอแมว้า่ท่านจะไม่เคยพบ
กับเธอมากอ่น ชายท่านนีRจะตอ้งถูกสง่มาจากพระเจา้

หญงิคนนัRนรูส้กึเดอืดรอ้นใจ เพราะชวีติทีOเป็น
บาปของเธอเป็นเรืOองทีOไม่น่ายนิดเีอามาก ๆ
ดังนัRนเธอจงึหวังทีOจะเปลีOยนหัวขอ้การพูด
คุยไปเป็นเรืOองอืOนทีOไม่ใชเ่รืOองน่าละอายนีR
เธอถามคําถามทีOเคยรบกวนจติใจของ
เธอมานาน “ท่านเจา้คะ ชว่ยบอกดฉัิน
ไดไ้หมคะ” เธอพูด “ท่านซึOงเป็นชาวยวิ
ทําไมจงึยนืยันวา่ กรุงเยรูซาเล็มเป็น
สถานทีOแห่งเดยีวสําหรับการนมัสการ
พระเจา้ ในขณะทีOพวกเราชาว
สะมาเรยีอา้งวา่เป็นการถูกตอ้งทีO
จะนมัสการทีOนีO ทีOภูเขาเกรซิมิ
ทีOซึOงบรรพบุรษุของเรานมัส
การพระเจา้”
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เธอมองเขา้ไปในพระเนตรทีOน่าอัศจรรย์
ของพระองคแ์ละพูดออกมาจากใจของเธอ
วา่ “โอ นีOคอืพระองค ์ดฉัินเชืOอวา่พระองคค์อื
พระเมสสยิาหท์ีOพวกเราไดเ้ฝ้ารอคอย” เวลา
นัRนเองทีOเธอไดพ้บกบันํRาธํารงชวีติทีOแทจ้รงิ

พระเยซอูธบิายวา่ ไมใ่ชส่ถานทีOซ ึOงคนนมัสการพระ
เจา้ทีOถอืวา่สําคญัจรงิ ๆ แตเ่ป็นวธิกีารทีOเขานมัสการ
พระเจา้ตา่งหากทีOสําคญั “เพราะวา่ผูท้ีOนมัสการพระ
เจา้จะตอ้งนมัสการดว้ยจติวญิญาณและความจรงิ
การนมัสการทีOแทจ้รงิตอ้งอยูใ่นความจรงิจากหวัใจ”
พระเยซทูรงอธบิาย “เพราะพระเจา้ทรงเป็นพระ
วญิญาณ และพระบดิาตอ้งการการนมัสการแบบนีR”

ตอนนีRหญงิคนนัRนเงยหนา้ขึRนมองดพูระองคแ์ละ
พดูอยา่งละหอ้ยวา่ “เอาละคะ่ อยา่งนอ้ยทีOสดุ ดฉัินรู ้
วา่ เวลาทีOพระเมสสยิาหห์รอืผูท้ีOพวกเขาเรยีกวา่พระ
ครสิตเ์สด็จมา พระองคจ์ะทรงอธบิายทกุสิOงทกุอยา่ง
แกเ่รา”

เธอรูส้กึงงและประหลาดใจเมืOอพระเยซตูรัสวา่
“เราคอืพระเมสสยิาห”์ พระองคต์รัสอยา่งรวดเร็วและ
ถงึกระนัRนกเ็ป็นความจรงิ เธอเชืOอวา่พระองคท์รงเป็น
พระเมสสยิาหจ์รงิ ๆ คําพดูนัOนไดอ้ธบิายวา่ทําไม
พระองคร์ูท้กุอยา่งเกีOยวกบัเธอ และถงึอยา่งนัRนกย็งั
เสนอทีOจะใหนํ้Rาธํารงชวีติแกเ่ธอ



รปูที0 CC 1-3 หญงิคนน ั6นว ิ0งเขา้ไปในเมอืง
โอ นีOชา่งเป็นขา่วทีOน่าอศัจรรยจ์รงิ ๆ เธอแทบ

จะอดใจรอไมไ่หวทีOจะบอกกบัเพืOอน ๆของเธอและ
เพืOอนบา้นวา่ พระเมสสยิาหท์ีOไดท้รงสญัญาไวไ้ด ้
เสด็จมาแลว้ เธอตืOนเตน้มากจนกระทัOงขณะทีOเธอวิOง
กลบัเขา้ไปในเมอืง เธอไดท้ิRงเหยอืกนํRาของเธอไว ้
เธอหวิกระหายนํRาธํารงชวีติมาหลายปีแลว้ แตว่นันีR
ขณะทีOเธอมาทีOบอ่นํRาของยาโคบเพืOอตกันํRาตามปกติ
ทัOวไป เธอกลบัไดพ้บสิOงทีOเธอปรารถนามาตลอด
ชวีติของเธอ นํRาธํารงชวีติ และพระเยซเูองทรงเป็น
นํRาธํารงชวีติ เธอเชืOอในพระองค์ แตต่อนนีRเธอตอ้ง
ไปและบอกคนอืOนถงึสิOงทีOเธอไดพ้บ นีOเป็นสิOงทีOน่า
อศัจรรยเ์กนิกวา่ทีOจะเกบ็ไวก้บัตวัเองคนเดยีว เธอ
ตอ้งบอกเพืOอนของเธอ เพืOอนบา้นของเธอ และคน
ในเมอืงของเธอทัRงหมด พวกเขาตอ้งมาดืOมนํRาธํารง
ชวีติดว้ย พระครสิตท์รงเป็นนํRาธํารงชวีติซึOงเป็นผู ้
เดยีวทีOทําใหเ้กดิความอิOมใจได ้ บางคนพดูวา่ “เธอ
ทิRงเหยอืกนํRาและฉวยเอาบอ่นํRาไป”
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รปูที0 CC 1-4 พวกสาวกกลบัมาพรอ้มกบั
อาหาร

ขณะทีOหญงิคนนัRนกลบัเขา้ไปในเมอืง พวก
สาวกกม็าถงึพรอ้มกบัอาหาร พวกเขาแปลกใจอยา่ง
แน่นอนทีOพบวา่ พระเยซกํูาลงัพดูคยุอยูก่บัหญงิชาว
สะมาเรยี แตไ่มม่ใีครในพวกเขาทีOกลา้ถามพระองค์
วา่ทําไม หรอืพระองคกํ์าลงัถกปัญหาอะไรกบัเธอ
พวกเขาพดูกบัพระเยซวูา่ “นายทา่น ถงึเวลาทาน
อาหารแลว้ตอนนีR” แตถ่งึแมว้า่พระเยซจูะเหน็ด
เหนืOอยและมคีวามรูส้กึหวิฝ่ายรา่งกายเหมอืนกบั
พวกสาวก แตพ่ระองคม์สี ิOงทีOสําคญักวา่อาหารอยูใ่น
ความคดิของพระองค์

“อาหารของเราคอืการกระทําตามพระทัย
พระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา” พระองคบ์อกพวกเขา
“อยา่บอกวา่ ยงัมเีวลาอกีสีOเดอืนจะถงึฤดเูกีOยวขา้ว
นีOแน่ะ เราจะบอกแกท่า่น จงเงยหนา้ขึRนดนูาเถดิ
เพราะวา่ทุง่นาเหลอืงอรา่มพรอ้มทีOจะเกบ็เกีOยวแลว้”
ทุง่นาทีOพระเยซกํูาลงัพดูถงึคอืประชาชนในโลก
พระองคกํ์าลงับอกวา่ ประชาชนหวิกระหายนํRาธํารง
ชวีติเชน่เดยีวกบัหญงิคนนัRนทีOมาทีOบอ่นํRา การใหนํ้Rา
ธํารงชวีติแกพ่วกเขาเป็นการทําใหเ้กดิความอิOมใจ
ไดม้ากกวา่อาหารสําหรับรา่งกาย พระองคท์รง
หว่งใยประชาชนทีOยงัไมรู่จั้กพระองค์ และพระองค์
ตอ้งการใหส้าวกของพระองคห์ว่งใยดว้ย ชาวยวิคน
อืOน ๆ อาจจะดหูมิOนชาวสะมาเรยี แตไ่มใ่ชพ่ระเยซู
พระองคท์รงรักพวกเขา



รปูที0 CC 1-5 หญงิคนน ั6นบอกประชาชนใน
เมอืงเกี0ยวกบัพระเยซู

หญงิคนนัRนวิOงมาถงึในเมอืงอยา่งแทบจะไมไ่ด ้
หายใจ เธอเรยีกทกุคนทีOเธอพบ “มาเร็ว มาพบกบั
ทา่นผูห้นึOงทีOบอกดฉัินทกุสิOงทกุอยา่งทีOดฉัินเคยทํา
พระองคม์องเขา้ไปในชวีติของดฉัินโดยตรงและ
บอกดฉัินเกีOยวกบัความบาปของดฉัินทัRงหมด และ
ทรงประทานนํRาธํารงชวีติแกจ่ติวญิญาณของดฉัิน
ทา่นผูน้ีRเป็นพระเมสสยิาหห์รอืไม?่” ขณะทีOเธอไป
ตามถนนพดูกบัทกุคนทีOเธอพบ เธอมาพบกบัผูนํ้า
คนสําคญัของเมอืงนัRน แน่นอน พวกเขารูท้กุอยา่ง
เกีOยวกบัเธอ เพราะทกุคนในเมอืงตา่งกร็ูว้า่เธอเป็น
ผูห้ญงิแบบทีOไมค่อ่ยจะดนัีก ไมม่ผีูห้ญงิทีOน่านับถอื
คนไหนอยากจะเกีOยวขอ้งกบัเธอ แตเ่พราะเธอพดู
เกีOยวกบัความเชืOอ เกีOยวกบัพระเมสสยิาห์ จงึเป็น
เรืOองทีOแปลกมาก พวกเขาคดิวา่ บางทพีวกเขา
น่าจะฟังสิOงทีOเธอกําลงัพดู

ขณะทีOพวกเขาฟังและเฝ้ามองดเูธอพดู พวก
เขาพบวา่ เธอมคีวามจรงิใจและตั Rงใจจรงิ และมี
ประกายเจดิจา้และความสกุใสในดวงตาของเธอ
ขณะทีOเธอพดูเกีOยวกบัพระเมสสยิาห์ คําพดูของเธอ
ทําใหช้าวเมอืงนัRนตดัสนิใจทีOจะไปดแูละเห็นดว้ยตา
ของพวกเขาเอง



รปูที0 CC 1-6  ประชาชนเมอืงน ั6นเชื0อในพระ
เยซู

ประชาชนคนอืOน ๆ มากมายในเมอืงนัRนมคีวาม
อยากรูอ้ยากเห็นมากจนกระทัOงพวกเขาตดัสนิใจทีO
จะไปพบกบัทา่นผูน้ีR ดงันัRน ประชาชนหลายคน
ออกไปทีOบอ่นํRาของยาโคบเพืOอเห็นดว้ยตวัเขาเอง 
และพวกเขาเชืOอวา่ พระเยซทูรงเป็นพระเมสสยิาห์
เนืOองมาจากสิOงทีOหญงิคนนัRนไดพ้ดูเกีOยวกบัพระองค ์
พวกเขาขอใหพ้ระองคอ์ยูใ่นเมอืงของพวกเขาและ
สอนพวกเขาเกีOยวกบัความรักและการยกโทษของ
พระเจา้ เพราะนัOนเป็นเหตผุลทีOพระเยซอูยูใ่นเมอืงสิ
คารส์องวนัเต็ม และมชีาวสะมาเรยีทีOเชืOอและเปิดใจ
ของพวกเขาแดพ่ระองคเ์พิOมมากยิOงขึRน แลว้พวกเขา
พดูกบัหญงิคนนัRนทีOพบพระเยซทูีOบอ่นํRาเป็นคนแรก
วา่ “ตอนนีRพวกเราเชืOอเพราะพวกเราไดย้นิพระองค์
ดว้ยตวัของเราเอง ไมใ่ชเ่พยีงเพราะสิOงทีOเจา้ไดบ้อก
กบัพวกเรา พระองคเ์ป็นพระครสิตแ์ละเป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดของโลกจรงิ ๆ”

หญงิคนนีRไมรู่อ้ะไรมากนักเกีOยวกบัพระเยซ ูแต่
เธอบอกประชาชนทกุอยา่งทีOเธอรูแ้ละสิOงทีOพระองค์
ไดทํ้าเพืOอเธอ และนัOนเป็นสิOงทีOพระเยซขูอใหเ้ราทํา 
คอืเป็นพยานเพืOอพระองค ์พยานคอืผูท้ีOบอกในสิOงทีO
เขารู ้พระเจา้ทรงชว่ยใหเ้ด็ก ๆ ไดรั้บความรอดหรอื
เปลา่ พระคมัภรีม์คีวามหมายตอ่เรามากหรอืเปลา่ 
พระเจา้ไดย้นิและตอบคําอธษิฐานของเด็ก ๆ หรอื
เปลา่ พระองคทํ์าใหจ้ติใจของเด็ก ๆไดรั้บความอิOม
ใจจนกระทัOงเราไมต่อ้งไปแสวงหา “นํRาของโลกนีR" 
ทีOไมส่ามารถทําใหค้วามหวิกระหายฝ่ายจติวญิญาณ
ของเด็ก ๆ ไดรั้บความอิOมใจใชไ่หม ถา้ใชแ่ลว้จง
บอกเรืOองนัRนกบัคนอืOน บอกเพืOอนและเพืOอนบา้นของ
เราทกุคน บอกเพืOอน ๆ ทีOโรงเรยีน บอกคนทีOตกอยู่
ในความทกุข ์บอกคนทีOเปลีOยวเหงา คนทีOตอ้งการ
เพืOอน คนทีOยงัคงกําลงัคน้หาบางสิOงบางอยา่งทีOจะ
ทําใหอ้ิOมใจ บอกพวกเขาเกีOยวกบันํRาธํารงชวีติ
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นํDาธรรมชาตทิี&เราตอ้งดื&มอยูเ่รื&อย ๆ เพื&อดบั
ความกระหายของเราเป็นภาพของทกุสิ&งทกุ
อยา่งในโลกนีDซ ึ&งเราพยายามี&จะนํามาทําใหจ้ติใจ
ของเราไดรั้บความอิ&มใจ บางคนเชื&อวา่ เงนิและ
สิ&งของตา่ง ๆ ที&เงนิสามารถซืDอไดจ้ะทําใหพ้วก
เขามคีวามสขุอยา่งครบบรบิรูณ ์เป็นที&รูก้นัวา่ 
บางคนกย็อมเสยีสละทกุสิ&งทกุอยา่งเพื&อจะเป็นผู ้
ที&เกง่กวา่ในดา้นกฬีาหรอืการศกึษาพรอ้มกบั
ไดรั้บเกยีรตสิงูในชั Dนเรยีนของเขา โดยคดิวา่
ความสําเร็จเหลา่นีDจะนําความอิ&มใจมาใหก้บัสิ&งที&
อยูภ่ายใน

บางคนคดิวา่การทําหรอืการมสี ิ&งที&พวกเขา
ตอ้งการจะทําใหจ้ติใจของเราไดรั้บความพงึ
พอใจหรอืความอิ&มใจ สมมตวิา่พวกเขาไดใ้นสิ&ง
ที&พวกเขาตอ้งการ ไมน่านนักพวกเขากจ็ะเบื&อกบั
สิ&งนัDนและไมม่คีวามสขุและกระวนกระวายอกี 
ตอ่มาที&เราไดย้นิพวกเขาพดูถงึคอื สิ&งอื&นที&พวก
เขาตอ้งการ สิ&งเหลา่นัDนทกุอยา่งไมว่า่จะดแีละมี
ราคาแพงเพยีงใดกจ็ะไมทํ่าใหค้นเราอิ&มใจหรอื
ทําใหเ้ขามคีวามสขุภายใน นั&นคอืการดื&มนํDาของ
โลกนีD และเราตอ้งกลบัมาอกีครั Dงแลว้ครั Dงเลา่
และตอ้งการมากยิ&งขึDนเพราะความหวิกระหาย
ของเราไมเ่คยถกูดบัลงไปเลย

จติใจที&ถกูสรา้งขึDนมาเพื&อพระเจา้และนิ
รันดรก์าลไมส่ามารถไดรั้บความอิ&มใจดว้ยสิ&งตา่ง 
ๆตามธรรมชาตหิรอืสิ&งโดยทั&วไป เราตอ้งการนํDา
ธํารงชวีติ นํDาชนดิที&พระเยซเูทา่นัDนสามารถใหไ้ด ้
ถา้หากวา่เด็ก ๆ ยังไมไ่ดรั้บนํDาธํารงชวีติของพระ
เจา้แลว้ละก ็ทําไมเด็ก ๆ ไมเ่ชื&อวางใจพระครสิต์
เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดเป็นสว่นตวัของเด็ก ๆ เลา่
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ลกูชายขา้ราชการ/พระเยซูในธรรมศาลา
ยอหน์ 4:43-54; ลกูา 4:14-32

บทที0 2
ตอนที0หนึ0ง:   พระเยซูทรงรกัษาลกูชายของ
ขา้ราชการคํานํา

พระเยซเูสด็จไปแควน้กาลลิี ซึOงอยูท่างตอน
เหนือของอสิราเอล ซึOงเป็นบา้นเดมิของพระองค์
ขา่วลอืและเรืOองราวตา่ง ๆ เกีOยวกบัวธิกีารทีOพระองค์
ทรงรักษาคนเจ็บป่วย ทําใหค้นตาบอดมองเห็น ทํา
ใหค้นเป็นงอ่ยเดนิได ้ และแมก้ระทัOงไดย้กโทษ
ความผดิบาปถกูแพรก่ระจายไปทกุหนทกุแหง่ พวก
เขาทกุคนตา่งก็หวังวา่ พระองคจ์ะทําการอัศจรรย์
บางอยา่งในแควน้กาลลิี

พระองคเ์ดนิทางผา่นแควน้กาลลิแีละมาถงึ
เมอืงคานา ทีOซึOงพระองคท์รงเปลีOยนนํRาเปลา่เป็นนํRา
องุน่ พระองคต์ดัสนิใจทีOจะอยูท่ีOนัOนสกัพัก

อยูห่า่งออกไปประมาณยีOสบิสีOกโิลเมตรเป็น
เมอืงคาเปอรนาอมู มขีา้ราชการคนหนึOงซึOงเป็น
เจา้หนา้ทีOรัฐบาลอาศยัอยูท่ีOนัOน ซึOงลกูชายตวันอ้ย
ของเขาป่วยหนักมาก เด็กชายคนนัRนป่วยหนักมาก
จนกระทัOงทกุคนรูว้า่เขาจะตายในไมช่า้ เพราะเมืOอถงึ
จดุนีR พวกเขารูว้า่มเีพยีงพระเจา้เทา่นัRนทีOทรง
สามารถทําใหเ้ขาหายดไีด ้ ขา้ราชการคนนัRนกงัวล
และทกุขโ์ศกมาก เพราะเขาไมส่ามารถชว่ยลกูชาย
ของเขา

ขา้ราชการคนนัRนไดย้นิเกีOยวกบัพระเยซแูละ
เกีOยวกบัฤทธิiอํานาจของพระองคใ์นการทําสิOง
อัศจรรย์ ดงันัRนเมืOอมขีา่วมาวา่ พระเยซปูระทับอยูใ่น
เมอืงคานาแควน้กาลลิี ขา้ราชการคนนัRนก็เริOมจะมี
ความหวัง บางทพีระเยซจูะใชฤ้ทธิiอํานาจทีOยิOงใหญ่
ของพระองคแ์ละทําสิOงทีOไมม่หีมอคนไหนทําได ้ นัOน
คอื การนําสขุภาพทีOดกีลับมาใหล้กูชายตวันอ้ยของ
เขาอกีครั Rง ขา้ราชการคนนัRนรูว้า่เขาจะตอ้งทําอะไร
เขาจะไปพาพระเยซมูารักษาลกูชายของเขา
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รูปที0 CC 2-1 ขา้ราชการคนน ั6นขอใหพ้ระเยซู
รกัษาลูกชายของเขา

ประมาณบ่ายโมงขณะทีOพระเยซเูพิOงเสร็จสิRนการ
สอนในหมู่บา้นคานา ขา้ราชการแต่งกายดคีนหนึOง รบี
รอ้นมาก เขา้มาพรอ้มกับเสืRอคลุมตัวนอกทีOเต็มไปดว้ย
ฝุ่น เพราะเขาไดเ้ดนิทางไกลถงึยีOสบิสีOกโิลเมตรจาก
เมอืงคาเปอรนาอมูมาอย่างรวดเร็วเท่าทีOเขาสามารถทํา
ได ้

“ขอประทานโทษ ไดโ้ปรดเถดิ” ขา้ราชการคนนัRน
พูด “ขา้พระองคต์อ้งพูดกับพระองคทั์นที เพราะเป็น
เรืOองฉุกเฉนิทีOเรง่ด่วนมาก ไดโ้ปรดเสด็จมารักษาลูก
ชายของขา้พระองค”์ เขารอ้งออกมาขณะทีOคุกเขา่อยู่
ต่อหนา้พระเยซู “ลูกชายของขา้พระองคใ์กลจ้ะตาย
แลว้”

พระเยซตูรัสวา่ “ถา้ไม่ทําการอัศจรรยก็์จะไม่มใีคร
ในพวกเจา้ทีOเชืOอในเราหรอื”

ขา้ราชการคนนัRนก็เป็นเหมอืนกับคนอืOน ๆ ทีOเชืOอ
ในพระเยซเูมืOอพระองคท์รงเป็นผูท้ีOสามารถทําการ
อัศจรรยท์ีOจําเป็นของพวกเขาไดเ้ท่านัRน แต่พระเยซรููว้า่
นีOไม่ใชค่วามเชืOอทีOพวกเขาตอ้งการ พระองคไ์ม่ไดเ้สด็จ
มาในโลกนีRเพยีงเพืOอทําการอัศจรรยเ์พืOอคนทีOตกอยู่ใน
ความเดอืดรอ้น พระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาเชืOอวางใจ
พระองคใ์นฐานะพระเมสสยิาหแ์ละพระผูช้ว่ยใหร้อด
ของพวกเขา

ขา้ราชการคนนัRนเชืOอวา่ พระเยซทูรงสามารถทํา
บางสิOงบางอย่างได ้ ถา้เพยีงแต่เขาจะสามารถพา
พระองคไ์ปทันเวลาในทีOซึOงลูกชายของเขาพักอยู่ ถา้
เพยีงแต่พระเยซจูะรบีสักหน่อย ขา้ราชการคนนัRนรูว้า่
ลูกชายของเขากําลังนอนซมอยู่บนเตยีงของเขาพรอ้ม
กับมไีขข้ึRนสงู และไม่เวลาใดเวลาหนึOงก็อาจจะสาย
เกนิไปก็ได ้ แต่ดูเหมอืนวา่พระเยซไูม่รูส้กึวา่เป็นเรืOอง
ฉุกเฉนิเรง่ด่วน หรอืวา่ตอ้งเรง่รบีอะไร “นายท่าน!”
ขา้ราชการทีOเขา้ตาจนคนนัRนรอ้งขอ “ไดโ้ปรดรบีหน่อย
เถดิ อย่าเสยีเวลาอกีต่อไปเลย ขอเสด็จมาเถดิ ลูกชาย
ของขา้พระองคกํ์าลังจะตาย!”
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พระเยซทูอดพระเนตรดูขา้ราชการคนนัRนดว้ยความรัก
และความสงสาร และบอกกับเขาวา่ “จงกลับไปบา้น
เถดิ ลูกชายของเจา้ไดรั้บการเยยีวยารักษาหายแลว้”
ขณะนัRนความเชืOอของขา้ราชการคนนัRนนอ้ยมาก ตอน
นัRนเขาก็ไม่เชืOอวา่ พระเยซทูรงสามารถรักษาลูกชาย
ของเขาใหห้ายไดโ้ดยทีOพระเยซไูม่ไดเ้สด็จไปทีOบา้น
ของเขาและดูอาการลูกชายของเขา เขาไม่รูว้า่ พระ
เยซไูม่จําเป็นตอ้งเดนิทางไปคาเปอรนาอมูเพืOอรักษา
ลูกชายของเขาใหห้าย

แต่บางทอีาจจะเป็นวธิกีารทีOพระเยซตูรัสหรอื
อาจจะเป็นลักษณะสายพระเนตรของพระองค์ แต่จะ
เป็นเพราะอะไรก็ตาม หลังจากทีOพระองคต์รัส
ขา้ราชการคนนัRนรูว้า่ สิOงทีOพระเยซตูรัสเป็นจรงิ เขา
เชืOอคําตรัสของพระเยซแูละเลกิกังวลเกีOยวกับลูกชาย
ของเขา เขาเริOมออกเดนิทางกลับบา้นของเขาดว้ย
ความรา่เรงิยนิดี เขารูว้า่ลูกชายของเขาหายดแีลว้
โดยทีOไม่ไดเ้ห็นลูกชายของเขา พระเยซตูรัสกับเขา
วา่ ลูกชายของเขาหายดแีลว้ เขาเชืOอวา่พระเยซทูรง
รักษาลูกชายของเขาใหห้ายถงึแมว้า่ลูกชายของเขา
จะอยู่ห่างไกลก็ตาม
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รูปภาพที& CC 2-2 คนรบัใชส้องคนวิ&งออกมา
พบขา้ราชการคนน ัDน

ขณะที&ขา้ราชการคนนัDนรบีเดนิทางไปตาม
ถนนที&ตรงไปยังบา้นของเขา คนรับใชข้องเขา
ไดม้าพบเขารอ้งบอกขา่วดวีา่ “ทุกสิ&งทุกอย่าง
เรยีบรอ้ยดี ไมต่อ้งกังวลแลว้ ลูกชายของท่านหาย
ดแีลว้”

ขา้ราชการคนนัDนถามพวกเขาดว้ยความร่าเรงิ
ยนิดวีา่ “ลูกชายของเราเริ&มรูส้กึดขีึDนตอนไหน”

พวกเขาตอบวา่ “เมื&อวานนีD ตอนบา่ย
ประมาณบา่ยหนึ&งโมงที&ไขข้องเขาหายไปทันท”ี

แลว้ขา้ราชการคนนัDนก็รูว้า่ เป็นเวลาเดยีวกับ
ที&พระเยซตูรัสกับเขาวา่ “ลูกชายของเจา้ไดรั้บการ
เยยีวยารักษาใหห้ายแลว้”
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รปูภาพที0 CC 2-3 ลกูชายของขา้ราชการหาย
เป็นปกตดิี

ขา้ราชการคนนัRนรบีเดนิตอ่อยา่งมคีวามสขุ
มาก และขณะทีOเขาใกลถ้งึบา้น ลกูชายตวันอ้ยของ
เขากว็ิOงออกมาทักทาย การไดก้ลบัมาอยูร่ว่มกนัอกี
ครั Rงเป็นเรืOองทีOน่าชืOนชมยนิดแีละมคีวามสขุจรงิ ๆ
เด็กผูช้ายตวันอ้ยนัRนหายดแีลว้ เวลานีR ขา้ราชการ
คนนัRนเชืOอวา่ แทจ้รงิแลว้ พระเยซทูรงเป็นมากยิOง
กวา่ผูท้ีOสามารถทําการอศัจรรยท์ีOน่าพศิวงได ้ เขา
เชืOอวา่พระเยซทูรงเป็นพระเมสสยิาหท์ีOไดท้รง
สญัญาไว ้ เป็นพระบตุรของพระเจา้ และพระผูช้ว่ย
ใหร้อดของโลก ขา้ราชการคนนัRนไดรั้บความรอดใน
วนันัRน เขาเกดิในครอบครัวของพระเจา้ ดงันัRนความ
เบกิบานสดใสของเขาเป็นคําพยานของเขาวา่
ครอบครัวของเขา คนรับใชข้องเขา และคนใน
ครอบครัวของเขาทัRงหมดเชืOอในพระเยซเูป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดอยา่งเป็นสว่นตวัดว้ย
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หนังสตัวท์ี+ตดัเป็นชิ2นยาวๆอยา่ง
ละเอยีดเพื+อจะแน่ใจวา่ พวกเขาไมไ่ด ้
เปลี+ยนแปลงสกัคําเดยีวหรอืแมเ้พยีง
ตวัอกัษรตวัเดยีว แลว้พวกเขาก็จะมว้น
ผนืหนังสตัวบ์นทอ่นไมเ้พื+อทําเป็น
หนังสอืมว้น อาลกัษณ์ตอ้งการอยา่ง
นอ้ยที+สดุยี+สบิสี+มว้นเพื+อจะเขยีนพันธ
สญัญาเดมิออกมาทั 2งหมด หนังสอื
มว้นเหลา่นี2มคีา่อยา่งสงู และเก็บ
รักษาไวใ้นสถานที+พเิศษที+มเีกยีรตใิน
ธรรมศาลา พระวจนะจากพันธสญัญา
เดมิไดรั้บการอา้งองิในพันธสญัญา
ใหมโ่ดยพระเยซแูละอคัรสาวก
ประมาณสามรอ้ยครั 2ง

ตอนที&สอง: พระเยซูเสด็จเขา้ไปในธรรมศาลาใน
เมอืงนาซาเร็ธ

รปูภาพที& CC 2-4 พระเยซูทรงอา่นพระวจนะใน
ธรรมศาลา

ขณะเมื+อพระเยซทูรงอยูท่ี+นี+บนโลก ทกุวนัสะบา
โต พระองคจ์ะเขา้ไปในธรรมศาลาเพื+อพบปะกบั
ประชาชนคนอื+น ๆ และฟังการอา่นพระวจนะ ธรรม
ศาลาไมเ่หมอืนกบัพระวหิารในกรงุเยรซูาเล็มซึ+งเป็น
สถานที+ที+ประชาชนทําการถวายเครื+องบชูาเพราะความ
บาป ธรรมศาลาเป็นเหมอืนกบัครสิตจักรในปัจจบุนันี2
มากกวา่ ในทกุ ๆ เมอืงมกัจะมธีรรมศาลาหนึ+งแหง่ ซึ+ง
เป็นที+ที+ประชาชนมารวมตวักนัเพื+ออธษิฐานและฟังพระ
วจนะของพระเจา้ที+มกีารอา่นและอธบิาย

แน่นอนวา่ในเวลานั2นมเีพยีงพันธสญัญาเดมิ
เทา่นั2นที+ไดรั้บการเขยีนขึ2นมา และไมไ่ดเ้ย็บเลม่เป็น
หนังสอืเหมอืนที+เรามใีนปัจจบุนันี2 แตพ่ระวจนะของพระ
เจา้ไดรั้บการเขยีนไวใ้นหนังสอืมว้น คนที+ไดรั้บการ
เรยีกวา่อาลกัษณ์จะคดัลอกคําของพระคมัภรีล์งบนผนื
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ในวนัสะบาโตวนัหนึ+ง ขณะที+พระเยซแูวะมาที+บา้นเกดิ
ของพระองคใ์นเมอืงนาซาเร็ธ ซึ+งเป็นครั 2งแรกที+
พระองคม์าอยูท่ี+นั+นตั 2งแตพ่ระองคท์รงเริ+มตน้พันธกจิ
ของพระองค์ พระเยซเูสด็จเขา้ไปในธรรมศาลา ผูนํ้าที+
รับผดิชอบในธรรมศาลามกัจะเชญิแขกที+มาเยอืนที+มี
ชื+อเสยีงดเีป็นผูท้ี+ไดรั้บการแนะนําใหอ้า่นพระวจนะให ้
พวกเขาฟัง พระเยซทูรงมชีื+อเสยีงดใีนเวลานั2นอยา่ง
แน่นอน และดงันั2นพวกเขาจงึสง่หนังสอืมว้นให ้
พระองค์ และขอใหพ้ระองคอ์า่นใหฟั้ง

พวกเขาสง่หนังสอืมว้นพระธรรมอสิยาห์ ซึ+ง
พระองคท์รงคลี+ออกมาจนกระทั+งถงึ อสิยาห์ 61:1, 2
แลว้พระองคท์รงเริ+มตน้อา่น:

“พระวญิญาณแหง่พระเป็นเจา้ทรงอยูเ่หนอื
ขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงเจมิตั 2งขา้พเจา้ไว ้
เพื+อนําขา่วดมีายงัคนยากจน พระองคไ์ดท้รงใช ้
ขา้พเจา้ใหร้อ้งประกาศอสิรภาพแกบ่รรดาเชลย ให ้
ประกาศแกค่นตาบอดวา่จะไดเ้ห็นอกี ใหป้ลอ่ยผูถ้กูบบี
บงัคบัเป็นอสิระ

และใหป้ระกาศปีแหง่ความโปรดปรานของพระ
เป็นเจา้....”

พระองคห์ยดุอา่นที+ก ึ+งกลางประโยค มว้นหนังสอื
มว้นนั2น และสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที+เอาไปเก็บ และแลว้
พระองคไ์ปนั+งลง สายตาทกุคูจั่บอยูท่ี+พระเยซขูณะที+
พระองคเ์ดนิไปยงัที+ประทบัของพระองค์ พระองคจ์ะ
อธบิายอยา่งไรกบัพระวจนะที+พระองคเ์พิ+งอา่นจบไป

พระเยซหูนัไปทางประชาชนและพดูอยา่งสภุาพ
และประกอบดว้ยอํานาจยิ+งใหญ่ “พระวจนะตอนนี2ที+
ทา่นไดย้นิกบัหขูองทา่นก็สําเร็จในวนันี2แลว้”

ประชาชนตา่งมองซึ+งกนัและกนัดว้ยความตื+นเตน้
มาก พวกเขาเขา้ใจอยา่งชดัเจนกบัสิ+งที+พระเยซกํูาลงั
พดู พระองคพ์ดูวา่ “เราคอืผูเ้ผยพระวจนะที+ไดท้รง
สญัญาไว ้ ผูซ้ ึ+งจะเทศนาขา่วดแีละรักษาจติใจที+แตก
สลาย และปลดปลอ่ยนักโทษแหง่ความบาป เราคอื
พระเมสสยิาห์ พระผูท้รงสญัญาไว”้
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แตว่า่เรื+องนี2จะเป็นไปไดย้งัไง นี+ไมใ่ชพ่ระเยซทูี+
เคยเป็นเพื+อนบา้นของพวกเขามาหลายปีหรอื ทําไม
หรอื ไมใ่ชเ่มื+อหลายปีที+ผา่นมาหรอืที+พระองคเ์ป็น
เด็กผูช้ายตวัเล็กที+เลน่อยูใ่นถนนเมอืงนาซาเร็ธกบัลกูๆ
ของพวกเขาเอง และพระองคม์าจากครอบครัวชา่งไม ้
“เขาก็เป็นเหมอืนกบัพวกเราคนหนึ+ง” พวกเขากําลงัคดิ
“เป็นเพยีงคนคนหนึ+ง เขาไมส่ามารถเป็นพระเมสสยิาห์
หรอก” พวกเขาสามารถบอกไดจ้ากวธิทีี+พระองคพ์ดูวา่
พระองคไ์มใ่ชเ่ป็นแคค่นคนหนึ+ง แตพ่วกเขาเลอืกที+จะ
ไมเ่ชื+อความจรงิ

พระเยซพูดูอกีครั 2ง “เรารูว้า่พวกทา่นจะพดูอะไร
– ‘ถา้ทา่นเป็นพระเมสสยิาห์ จงทําการอศัจรรยใ์นนาซา
เร็ธเหมอืนอยา่งที+ทา่นทําในเมอืงคาเปอรนาอมู พสิจูน์
ใหพ้วกเราเห็นซ’ิ แตเ่ราบอกความจรงิกบัทา่นทั 2งหลาย
วา่ ไมม่ผีูเ้ผยพระวจนะคนใดไดรั้บการตอ้นรับในเมอืง
ของเขาเอง ลองคดิถงึผูเ้ผยพระวจนะเอลยีาห์ ในสมยั
ของเขามแีมม่า่ยหลายคนในอสิราเอล แตพ่ระเจา้ทรง
สง่เขาไปชว่ยแมม่า่ยเพยีงคนเดยีว ซึ+งเป็นคนตา่งชาติ
(ไมใ่ชช่าวยวิ) และในสมยัของเอลชีา มชีาวยวิหลาย
คนที+เป็นโรคเรื2อน แตพ่ระเจา้ทรงใหเ้อลชีารักษาคน
โรคเรื2อนเพยีงคนเดยีว คอืนาอามาน ชาวซเีรยีซึ+งเป็น
คนตา่งชาติ (ไมใ่ชช่าวยวิ)” พระเยซตูรัสอยา่งแทจ้รงิ
วา่ “พระเจา้อาจจะกําลงัทํางานในหมูพ่วกทา่น แตพ่วก
ทา่นอาจไมไ่ดเ้ขา้รว่มงานของพระองค์ พวกทา่นไม่
สนใจพระเจา้โดยจติใจที+แข็งกระดา้งของพวกทา่น
และพระองคจ์ะไมส่นใจพวกทา่น พระองคอ์าจจะทําสิ+ง
ที+ดกีวา่เพื+อคนตา่งชาตทิี+ทา่นดหูมิ+นมากกวา่ที+พระองค์
ทรงทําเพื+อพวกทา่น”
เมื+อไดย้นิคําพดูนี2 ประชาชนก็พากนัเดอืดดาล “พวก
เราเป็นชาวยวิ” พวกเขาใหเ้หตผุล “และเขากําลงับอก
พวกเราวา่ บางครั 2งพระเจา้ชอบอวยพรคนตา่งชาติ
มากกวา่ และไมใ่ชก่บัชาวยวิ พวกเราจะไมท่นกบั
คําพดูนั2น” และในธรรมศาลาที+นั 2น ผูนํ้าชาวนาซาเร็ธ
บางคนโกรธมากจนกระทั+งพวกเขาตอ้งการที+จะฆา่พระ
เยซทูนัที
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CC 2-5 คนเมอืงนาซาเร็ธพยายามที&จะผลกั
พระเยซูใหต้กหนา้ผา

พวกเขาจับพระองคแ์ละลากพระองค์
ออกไปจากธรรมศาลา พวกเขาพาพระองคผ์า่น
ถนนเมอืงนาซาเร็ธไปที&หนา้ผาสงูชนัที&อนัตราย
มาก พระเยซไูมไ่ดพ้ยายามที&จะหนจีากพวกเขา
แตใ่นขณะที&พวกเขากําลงัจะเหวี&ยงพระองคต์ก
หนา้ผาและเฝ้ามองดพูระองคก์ระแทกกอ้นหนิ
ขา้งลา่งแหลกเป็นชิDนๆ ทนัใดนัDนพวกเขากร็ูว้า่
พวกเขาไมไ่ดจั้บพระองคไ์วอ้กีตอ่ไป ดเูหมอืน
พวกเขาไรอํ้านาจทนัททีี&จะทําอะไร พวกเขาทํา
ไมไ่ดแ้มแ้ตจ่ะเอืDอมมอืออกไปหาพระองคแ์ละ
จับตวัพระองคไ์ว ้
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CC 2-6 พระเยซูดําเนนิผา่นพวกเขาไปในทาง
ของพระองค์

พวกเขาพยายามทีOจะจับพระองค์ แตม่สีิOงทีO
แปลกประหลาดเกดิขึRน พวกเขาไมส่ามารถขยับตัว
เหมอืนกบัวา่พวกเขาถกูทากาวตดิกบัพืRน สิOงทีOพวก
เขาทกุคนทําไดค้อืยนือยูท่ีOนัOนและจอ้งมองดว้ย
ดวงตาทีOเบกิกวา้งขณะทีOพระเยซดํูาเนนิผ่าน
ทา่มกลางพวกเขาไปในทางของพระองค์

การอัศจรรยเ์พิOงจะเกดิขึRนทีOนัOนในเมอืงนาซา
เร็ธ และพวกเขาเป็นสว่นหนึOงของการอัศจรรย์ แต่
พวกเขาไมช่อบการอัศจรรยแ์บบนีR พระเยซทูรงทํา
ใหพ้วกเขาไมม่อํีานาจทีOจะแตะตอ้งพระองค์ คน
เมอืงนาซาเร็ธสามารถจับพระเยซไูวไ้ดแ้ลว้และ
กระชากพระองคอ์อกไปนอกธรรมศาลา พวกเขา
สามารถลาก กระชาก และฉุดพระองคผ่์านถนนเมอืง
นาซาเร็ธไปทีOทา้ยเมอืง ตรงหนา้ผา ตอนทีOพวกเขา
กําลังจะเหวีOยงพระองคล์งไป ทันใดนัRน พวกเขาก็ไม่
มอํีานาจตอ่ตา้นพระองค์ เพราะพระองคเ์พิOงจะหัน
และเดนิจากไป

เด็ก ๆ รูไ้หมวา่ พระเยซไูมไ่ดเ้สด็จลงมาจาก
สวรรคเ์พืOอถกูเหวีOยงลงหนา้ผา ใช่ พระองคเ์สด็จมา
สิRนพระชนมห์รอืตาย แตเ่วลาและลักษณะการ
สิRนพระชนมข์องพระองคไ์ดม้กีารวางแผนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนแน่นอนแลว้ตั Rงแตเ่วลาเริOมตน้ และไมม่ี
อันตรายอะไรทีOจะเกดิกบัพระองคไ์ดจ้นกวา่เวลาทีO
กําหนดไวจ้ะมาถงึ แผนการของพระบดิาคอื พระเยซู
จะสิRนพระชนมท์ีOกรงุเยรซูาเล็ม ไมใ่ชเ่มอืงนาซาเร็ธ
จะเป็นการสิRนพระชนมบ์นไมก้างเขนในเวลากําหนด
ทีOสมบรูณ์ของพระเจา้ และนีOไมใ่ชเ่วลากําหนดของ
พระเจา้ และไมใ่ชส่ถานทีOการสิRนพระชนมข์อง
พระองค์ ดังนัRนพระเยซจูงึออกจากเมอืงนาซาเร็ธ
โดยไมไ่ดรั้บอันตราย และยังคงทําพันธกจิการ
เทศนาของพระองคต์อ่ไปกบัคนยากจน ในการรักษา
คนทีOหัวใจทีOแตกสลาย เป็นเหตใุหค้นตาบอด
มองเห็น และหักโซต่รวนแหง่ความบาป
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CC 2-4 การอยูใ่นโบสถว์นัอาทติย์
เด็ก ๆ จําธรรมเนยีมปฏบิตัทิี&พระเยซทํูาตาม

ไดไ้หม พระองคม์ธีรรมเนยีมปฏบิตัใินการไปที&
ธรรมศาลาทกุวนัสะบาโตเพื&อประชมุพบปะกบัคน
อื&นและฟังพระวจนะของพระเจา้ นี&เป็นนสิยัที&
สําคญัสําหรับผูต้ดิตามพระเยซทูกุคนตอ้งมดีว้ย

ปัจจบุนันีDเรามคีรสิตจักรหรอืโบสถแ์ทน
ธรรมศาลา เป็นที&ซ ึ&งครสิเตยีนประชมุพบปะกนั
เพื&อรอ้งเพลง สามัคคธีรรม นมสัการ อธษิฐาน
นําถวายทรัพยข์องพวกเขามา และฟังพระวจนะ
พระเจา้ที&ไดรั้บการเทศนา พระเจา้บอกวา่ เรา
ตอ้งประชมุพบปะกนัทกุอาทติย์ พระองค์
ตอ้งการใหเ้ราอยูใ่นโบสถใ์นแตล่ะอาทติย์ เพราะ
นัDนเป็นสิ&งที&สําคญัเพื&อเราจะเตบิโตขึDนฝ่ายจติ
วญิญาณ และเป็นการชว่ยเหลอืคนอื&น ๆ เวลาที&
เราไปโบสถอ์ยา่งสตัยซ์ื&อกจ็ะชว่ยใหค้นอื&นรูว้า่
เราเอาจรงิเอาจังเกี&ยวกบัชวีติครสิเตยีน เป็นการ
เปิดทางใหเ้ราแบง่ปันพระพรของพระเจา้กบัคน
อื&นและชื&นชมยนิดใีนวถิทีางของพระเจา้ ไมม่คี
รสิเตยีนคนใดเป็นครสิเตยีนที&เขม้แข็งไดห้ากเขา
ละเลยความรับผดิชอบในการไปโบสถข์องเขา



* สําหรบัเด็กนกัเรยีนที0โตกวา่
(1) ปัจจุบันนีR เราไปโบสถวั์นอาทติย์ วันตน้สัปดาห์

แทนทีOจะเป็นวันเสาร์ (วันสะบาโตสมัยพระคัมภรี์
เดมิ) นีOเป็นเพราะพระเยซทูรงเป็นขึRนมาจาก
ความตายในวันอาทติย์ วันตน้สัปดาห์ ทําใหวั้น
อาทติยเ์ป็นวันทีOสําคัญทีOสดุในปฏทินิครสิเตยีน
เป็นวันแห่งการหยุดพักและนมัสการพระเจา้
ไม่ใชวั่นทํางาน ประชาชนและชาตต่ิางๆตลอด
ประวัตศิาสตรท์ีOถวายเกยีรตพิระเจา้โดยการถอื
รักษาวันบรสิทุธิiของพระองคพ์บวา่ พระเจา้ทรง
ใหเ้กยีรตพิวกเขาดว้ยความแข็งแรงฝ่ายรา่งกาย
การเตบิโตขึRนฝ่ายจติวญิญาณ และความ
เจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ
ในยุคมดืทีOสดุของประวัตศิาสตรฝ์รัOงเศส เมืOอ

ประเทศนัRนเพิOงจะผ่านพน้การปฏวัิตต่ิอผูนํ้าประเทศ
ประชาชนชาวฝรัOงเศสตัดสนิใจเป็นชาตหินึOงทีOจะ
ยกเลกิกฎของพระเจา้ “เราจะไม่หยุดพักและนมัสการ
พระเจา้วันหนึOงในเจ็ดวัน” พวกเขาบอกวา่ “ในสบิวัน
เราจะหยุดเพยีงหนึOงวัน และเราจะไม่นมัสการพระ
เจา้” ไม่นานนัก ประชาชนชาวฝรัOงเศสพบวา่ พวกเขา
ไม่สามารถถอืตามการตัดสนิใจโง่ ๆ ของพวกเขาได ้
หลังจากตารางเวลาใหม่ของพวกเขาผ่านไปเพยีง
สองสามเดอืน พวกเขาเหน็ดเหนืOอยมากจนกระทัOงไม่
สามารถทํางานของพวกเขาใหถู้กตอ้งได ้ พวกเขาไม่
สามารถผลติสิOงของทีOพวกเขาตอ้งการ และทุกคนก็
เริOมหวิ ในทีOสดุ พวกเขารูว้า่ พวกเขาจะกลับไปทําสิOง
ต่างๆตามวธิขีองพระเจา้ แมว้า่พวกเขาเลอืกทีOจะเป็น
ผูท้ีOเชืOอวา่ไม่มพีระเจา้ก็ตาม พระคัมภรีบ์อกวา่พระเจา้
ทรงจัดใหม้วัีนสะบาโตสําหรับคนเรา เป็นแผนการ
ของพระองคเ์พืOอการดขีองเราเอง และเรามักจะทําสิOง
ต่าง ๆไดด้ทีีOสดุเวลาทีOเราเชืOอฟังพระองค์ นัOนเป็น
สาเหตุทีOพระองคต์อ้งการใหเ้ราใชห้นึOงวันในแต่ละ
สัปดาหเ์พืOอพักรา่งกายและความคดิของเรา และ
ตัRงใจในการนมัสการพระองค์
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(2) เด็ก ๆ คงจะจําไดว้า่ เวลาที&พระเยซู
อา่นพระคมัภรีใ์นธรรมศาลาของเมอืงนาซาเร็ธ
พระองคห์ยดุที&ตรงกลางประโยค หลงัจากที&
พระองคอ์า่นวา่ “และใหป้ระกาศปีแหง่ความ
โปรดปรานของพระเป็นเจา้” พระองคท์รงมว้น
หนังสอืมว้นแลว้นั&งลง เด็ก ๆ อยากจะฟัง
ขอ้ความหลงัจากนัDนไหม ซึ&งอยูใ่นหนังสอืพระ
ธรรม อสิยาห์ 61:2 “...และวนัแหง่การแกแ้คน้
ของพระเจา้ของเรา” พระเยซไูมไ่ดอ้า่นพระวจนะ
เหลา่นัDนเพราะไมเ่กี&ยวกบัการเสด็จมาบนโลก
ครั Dงแรกของพระองค์ การเสด็จมาครั Dงแรกของ
พระองคไ์มใ่ชว่นัแหง่การแกแ้คน้ แตเ่ป็นวนัแหง่
ความเมตตา เวลาที&พระองคท์รงรักษาคนที&หวัใจ
แตกสลาย เพื&อเทศนากบัคนยากจน เพื&อเปิดตา
ของคนตาบอด และปลอ่ยเชลยใหเ้ป็นอสิระ
พระองคเ์สด็จมาเพื&อชว่ยประชาชนและ
สิDนพระชนมเ์พราะความบาปของเรา และทรงเป็น
ขึDนมาใหมอ่กีครั Dงเพื&อชาํระเราใหบ้รสิทุธิd
พระองคจ์ะเสด็จมาในการพพิากษาเวลาที&
พระองคเ์สด็จมายังโลกครั Dงที&สอง ซึ&งจะเป็น “วนั
แหง่การแกแ้คน้ของพระเจา้ของเรา” เมื&อทกุคน
ที&ถกูทิDงไวห้ลงัจากการรับขึDนสูส่วรรค์ และไมเ่คย
ยอมรับขอ้เสนอที&ดเีลศิของพระองคเ์กี&ยวกบั
ความรอดจะถกูพพิากษาเพราะความบาปของ
พวกเขา
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บารทเิมอสัชายตาบอด
มาระโก 10:46-52; ลกูา 18:35-43

บทที0 3

CC 3-1 มคีนบอกบารทเิมอสั คนตาบอดวา่
พระเยซูกาํลงัจะเสด็จมา

นอกเมอืงเยรโีค มขีอทานตาบอดคนหนึOงชืOอ
บารทเิมอสั กําลงันัOงอยูข่า้งถนนเพืOอขอทานจาก
คนทีOผา่นไปมา วนัแลว้วนัเลา่ เดอืนแลว้เดอืนเลา่ ปี
แลว้ปีเลา่ บารทเิมอสักย็งัคงนัOงอยูท่ีOเดมิ ชาวเมอืง
เยรโีคชนิกบัการเห็นเขานัOงอยูท่ีOนัOน และไดย้นิคํา
ออ้นวอนอยา่งน่าสงสารของเขา “ไดโ้ปรดชว่ยคน
ตาบอดยากจนดว้ย โปรดใหท้านขา้ดว้ย”

บารทเิมอสัเกดิมาตาบอด เขาไมเ่คยเห็นแสง
สวา่ง ตน้ไม ้ ดอกไม ้ หรอืแมแ้ตห่นา้แมข่องเขาเลย
หลายคนพยายามบอกเขาเกีOยวกบัแสงอาทติยแ์ละ
ความงามของดวงอาทติยต์ก แตเ่ขานกึภาพไมอ่อก
และไมเ่ขา้ใจเลย เพราะทกุสิOงทกุอยา่งเป็นสดํีา
เสมอสําหรับเขา ในสมัยนัRนคนตาบอดหางานทํา
ไมไ่ด ้ พวกเขาไมส่ามารถไปโรงเรยีน พวกเขาไม่
สามารถเรยีนรูเ้พืOออา่นอกัษรเบลลเ์หมอืนกบัคนตา
บอดในปัจจบุนันีR พวกเขาไมม่หีมาทีOมองเห็นไดท้ีO
จะนําทางพวกเขา สิOงทีOพวกเขาสามารถหาเลีRยงชพี
ไดก้ค็อื การเป็นขอทาน

นอ้ยคนนักทีOจะหยดุแวะทักทายพดูคยุกบั
บารทเิมอสัเพืOอบอกขา่วกบัเขา หรอืพาเขาเดนิ เขา
อยากจะมองเห็นเหมอืนกบัคนอืOน ๆ สําหรับเขาแลว้
ชวีติน่าสิRนหวงัมาก เนืOองจากเขาใสเ่สืRอผา้ทีOเกา่ขาด
รุง่ริOงเป็นผา้ขีRร ิRว ทกุขโ์ศก และตาบอด
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วนัหนึOง มคีนคนหนึOงผา่นมา หยดุอยูข่า้ง ๆ เขาและ
พดูวา่ “บารทเิมอสั เรามขีา่วดจีะบอกเจา้” “ขา่ว
อะไรหรอื” บารทเิมอสัถามเขาดว้ยเสยีงแสดงความ
ยนิดทีีOมคีนแวะคยุกบัเขา แมจ้ะเพยีงแคส่องสาม
นาทกีต็าม

คนนัRนตอบวา่ “มพีระอาจารยใ์นประเทศของ
เราทีOทําการอศัจรรยต์า่ง ๆ ทา่นรักษาคนเจ็บป่วย
ดว้ยโรครา้ยแรงทีOสดุใหห้ายได ้ ทา่นแตะตอ้งคน
โรคเรืRอนและเขากห็ายจากโรคเรืRอน ทา่นทําใหค้น
เป็นงอ่ยเดนิได ้ และทําใหค้นหหูนวกไดย้นิ ใชแ่ลว้
ทา่นยงัเปิดตาคนตาบอดใหม้องเห็นไดด้ว้ย”

บารทเิมอสัแทบจะไมเ่ชืOอหตูวัเอง หวัใจของ
เขาเตน้แรงขึRนขณะทีOแสงแหง่ความหวงัอนันอ้ยนดิ
ไดจ้ดุประกายขึRนภายในตวัเขา “ไดโ้ปรดกรณุาพา
ขา้ไปพบทา่น บางททีา่นอาจจะรักษาตาของขา้ได ้
บางททีา่นอาจจะทําใหข้า้มองเห็นได ้ ทา่นผูนั้RนชืOอ
วา่อะไร”

เพืOอนของเขาตอบวา่ “ชืOอของท่านคอื พระเยซ”ู
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“ออ๋ ขา้เคยไดย้นิเกีOยวกบัทา่น” บารทเิมอสั
บอก “บางคนคดิวา่ทา่นเป็นพระเมสสยิาห์ พระ
ผูช้ว่ยใหร้อด บางคนบอกขา้วา่ ทา่นสามารถยก
โทษความบาปได”้

“ขา่วดกีค็อื” เพืOอนของเขาบอก “ทา่นไดม้าทีO
เมอืงเยรโีค อนัทีOจรงิกค็อื ทา่นกําลงัมาตามถนน
สายนีR ตอนนีRขา้สามารถมองเห็นทา่นอยู”่

“ถา้เพยีงแตท่า่นจะผา่นมาทางนีR” บารทเิมอสั
ทีOน่าสงสารคดิ ขณะทีOความหวงัมากมายไดเ้ออ่ลน้
อยูภ่ายในใจของเขา

บารทเิมอสัมคีวามหวงัในบา่ยทีOแสงแดดสอ่ง
ใหค้วามอบอุน่ขณะทีOเขาไดย้นิเสยีงคนพดูคยุกนั
และมเีสยีงฝีเทา้มากมายกําลงัตรงมาในทางของ
เขา เขาสามารถบอกไดว้า่ ฝงูชนกลุม่ใหญม่ากกวา่
ปกตกํิาลงัใกลม้าถงึเขา บารทเิมอสัตะโกนออกไป
วา่ “เกดิอะไรขึRน” เขารูว้า่จะตอ้งมคีนหลายคนใน
กลุม่คนทีOสง่เสยีงดงันัRน แตไ่มม่ใีครตอบบารทเิมอสั
คนตาบอด ดงันัRนเขาจงึรอ้งตะโกนอกีครั Rง

แลว้กม็คีนบอกเขาวา่ “พระเยซแูหง่นาซาเร็ธ
กําลงัจะผา่นมา”

บารทเิมอสัแทบจะไมเ่ชืOอหตูวัเอง “พระเยซู
แหง่นาซาเร็ธ นีOเป็นขา่วดเีกนิกวา่ทีOจะเป็นจรงิ”

บารทเิมอสัมัOนใจวา่ พระเยซอูงคน์ีRสามารถ
ชว่ยเขาได ้ และพระองคอ์าจจะเป็นพระเมสสยิาห์
พระผูช้ว่ยใหร้อดของโลกทีOไดท้รงสญัญาไว ้ ดงันัRน
เขาจงึตวัสัOนดว้ยความตืOนเตน้ “ขา้ตอ้งไมพ่ลาด
โอกาสทีOจะพบกบัพระองคต์อนนีR ขา้อาจจะไมม่ี
โอกาสแบบนีRอกี” เขาคดิ บารทเิมอสัไดย้นิเสยีง
หลายเสยีงและเสยีงนัRนกด็งัขึRนและดงัขึRนเรืOอย ๆ
เขาเดาวา่ ตอนนีRพระเยซจูะตอ้งมาใกลม้ากแลว้
และอกีไมน่านพระเยซกูจ็ะจากไป อะไรกต็ามทีOเขา
อยากจะทําจะตอ้งทําอยา่งรวดเร็ว นีOเป็นโอกาส
เดยีวของบารทเิมอสั
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CC 3-2 บารทเิมอสัรอ้งเรยีกพระเยซู
เวลานีR ฝูงชนหอ้มลอ้มพระองคไ์วเ้ต็มไปหมด

บารทเิมอัสลกุขึRนยนืและตะโกนสดุเสยีงของเขาวา่
“พระเยซู พระบตุรดาวดิ ขอทรงโปรดเมตตาขา้
พระองค์ ชว่ยขา้พระองคด์ว้ย” ความตอ้งการทัRงหมด
ในจติใจของเขาอยูใ่นเสยีงรอ้งนัRน ทัRงหมดทีOเขาหวัง
มาตลอดชวีติทีOน่าเศรา้และทุกขโ์ศกของเขา

บารทเิมอัสรอ้งอกีครัRงดว้ยเสยีงดังเท่าทีOเขาจะ
รอ้งออกไปได ้ “พระเยซู พระเยซู พระบตุรของดาวดิ
ขอทรงเมตตาขา้พระองคด์ว้ย” เวลานีRเขาตอ้งการ
พระองคเ์หลอืเกนิ

“หบุปาก เจา้แกต่าบอด” คนบางคนตะโกนใส่
หนา้เขา “ตอนนีRนายท่านมงีานยุง่และถกูรบกวนมา
มากพอแลว้”

คนพวกนีRทํารา้ยคนตาบอดดว้ยความใจดําของ
พวกเขาไดยั้งไง ฝูงชนไมรู่ว้า่ พระเยซไูมเ่คยมงีาน
ยุง่เกนิไป พระองคไ์มเ่คยถกูรบกวนจากเสยีงรอ้งขอ
ความชว่ยเหลอืของเรา พระองคท์รงเมตตา และ
พระองคบ์อกใหเ้ราจงมเีมตตาตอ่กันและกัน ไมใ่ชแ่ต่
เฉพาะเพืOอนของเราและคนทีOเรารักเท่านัRน แตใ่ห ้
แสดงความเมตตากับคนพกิาร คนดอ้ยโอกาส และ
ทุกคนทีOตอ้งการความรักของเรา

บารทเิมอัสไมส่นใจคนทีOพยายามบอกใหเ้ขา
เงยีบ เขากลับรอ้งขอความชว่ยเหลอืเสยีงดังมาก
ยิOงขึRน เขาจะตอ้งดงึความสนใจของพระเยซจูากเสยีง
อกึทกึของฝูงชนใหไ้ด ้

แลว้ดเูหมอืนวา่ ฝูงชนจะหยดุการเคลืOอนไหว
และเขาไดย้นิเสยีงของพระเยซทูีOเต็มเปีOยมดว้ยความ
เมตตาและความรักพูดวา่ “พาเขามาหาเราซ”ิ

มเีสยีงพูดมาวา่ “บารทเิมอัส มานีOซิ นายท่าน
เรยีกเจา้ใหม้าพบ” พระเยซกํูาลังเรยีกเขา นีOเป็นสิOงทีO
ดเีกนิกวา่จะเป็นความจรงิได ้ เขาเริOมขยับไปขา้งหนา้
ดว้ยความรา่เรงิยนิดี ขยับไปในทศิทางของเสยีงพระ
เยซู
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CC 3-3 พระเยซูทรงเรยีกบารทเิมอสัใหม้าหา
พระองค์

ขณะทีOบารทเิมอัสคุกเขา่ลงทีOเทา้ของพระเยซู
พระเยซถูามเขาวา่ “เจา้ชืOออะไร”

“บารทเิมอัส”
“เจา้ตาบอดมานานแค่ไหนแลว้” พระเยซถูาม

แน่นอนวา่พระเยซรููแ้ลว้ เพราะพระองคร์ูทุ้กสิOงทุก
อย่าง แต่พระองคต์อ้งการใหป้ระชาชนทีOนัOนไดย้นิ
คําตอบของบารทเิมอัส

“ตลอดชวีติของขา้พระองค์ เพราะขา้พระองค์
เกดิมาตาบอด” บารทเิมอัสตอบ

“บารทเิมอัส เจา้ตอ้งการใหเ้ราทําอะไรใหเ้จา้
หรอื” พระเยซถูาม

ลองคดิดูซิ ทีOนีO องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระผูส้รา้งผู ้
ทรงทําการอัศจรรยย์ิOงใหญ่ กําลังถามขอทานตาบอด
ทีOน่าสงสารวา่ เขาตอ้งการอะไร?

บารทเิมอัสรอ้งออกมาดว้ยสดุใจของเขาวา่
“นายท่าน ขา้พระองคต์อ้งการมองเห็น ขา้พระองค์
ตอ้งการสายตาทีOมองเห็นได”้

ดังนัRน พระเยซบูอกกับเขาวา่ “ตกลง เราจะทํา
ใหเ้จา้ จงรับสายตาทีOมองเห็นไดข้องเจา้ ความเชืOอ
ของเจา้ทําใหเ้จา้หายเป็นปกตแิละชว่ยใหเ้จา้รอด”



CC 3-4 บารทเิมอสัมองเห็นได้
และคนตาบอดสามารถมองเห็นไดทั้นที

บารทเิมอสัไมเ่พยีงแตไ่ดรั้บการรักษาใหห้ายจาก
การตาบอดของเขาเทา่นัRน แตพ่ระเยซเูห็นความ
เชืOอทีOอยูใ่นจติวญิญาณของเขาและชว่ยเขาใหร้อด
ดว้ย พระเยซทูรงประทานการมองเห็นทางกาย
สําหรับตาของเขา และชวีติฝ่ายจติวญิญาณสําหรับ
จติใจของเขา พระเยซตูอบคําขอรอ้งของบารทิ
เมอสั เพราะเขาขอดว้ยความเชืOอ

หลงัจากทีOบารทเิมอสัไดรั้บสายตาทีOมองเห็น
ได ้ เขาขอบพระคณุพระเยซทัูนทสํีาหรับความ
อศัจรรยท์ีOดยีอดเยีOยมทีOเขาไดรั้บ และเขาตดิตาม
พระเยซู ยกยอ่งและสรรเสรญิองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

นัOนเป็นวธิทีีOเราควรทํา เวลาทีOเราไดรั้บชวีติ
ฝ่ายจติวญิญาณ ไดรั้บการยกโทษความผดิบาป
ของเรา และมพีระเยซอูยูใ่นจติใจของเรา เราควร
ตดิตามพระองคแ์ละเชืOอฟังพระองคด์ว้ยการ
สรรเสรญิและขอบพระคณุ เราไมค่วรทีOจะเป็น
เหมอืนกบัหลาย ๆ คนทีOไดรั้บพระพรอนัน่าอศัจรรย์
ของพระเจา้และไมเ่คยขอบพระคณุพระองค์ แต่
กลบัถอืเอาพระพรของพระองคทั์ Rงหมดเป็นเรืOอง
ธรรมดาราวกบัวา่ พระองคท์รงเป็นหนีRพระพรกบั
พวกเขา

เมืOอบารทเิมอสัถวายเกยีรตพิระเจา้และตดิตาม
พระเยซู นีOเป็นคําพยานทีOสําคญัสําหรับคนมากมาย
พวกเขาเห็นบารมเิทอสัเป็นพยานเพืOอองคพ์ระเยซู
เจา้ ครหูวงัวา่ เราจะพยายามเป็นพยานเพืOอพระองค์
ดว้ยการบอกคนอืOนถงึสิOงทีOพระองคท์รงทําเพืOอเรา
เพืOอจะพาพวกเขามาเชืOอวางใจและสรรเสรญิ
พระองคด์ว้ย
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มบีางคนทีOไมต่อ้งการใหเ้ราตืOนเตน้และกระตอืรอืรน้
เกีOยวกบัพระคมัภรีแ์ละสิOงฝ่ายจติวญิญาณ พวกเขา
ไมต่อ้งการถกูเรยีกวา่ “คนคลัOงศาสนา” หรอืถกู
กลา่วหาวา่ “ไปไกลเกนิไป” กบัพระเจา้ หรอืแสดง
อารมณช์นดิใดทีOเกีOยวกบัสิOงฝ่ายจติวญิญาณ แตค่น
เหลา่นีRกลบัตืOนเตน้เกีOยวกบัสิOงอืOน ๆ ทกุอยา่ง พวก
เขาไปดกูารแขง่บอลและรอ้งตะโกนเวลาทีOทมีของ
เขายงิประตไูดห้รอืเป็นผูช้นะ ครสิเตยีนไมใ่ชช่วีติทีO
จดืชดืไมม่ชีวีติชวีา น่าเบืOอ ไมต่ืOนเตน้และไมช่ืOนชม
ยนิดี ทําไมหรอื เพราะทกุวนัเราสามารถเต็มไปดว้ย
การผจญภยัใหม่ ๆ และน่าตืOนเตน้กบัพระเจา้

เวลาทีOบารทเิมอสัมาหาพระเยซู องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้พดูวา่ “เจา้ตอ้งการใหเ้ราทําอะไรใหเ้จา้”
ครสูงสยัจังเลยวา่ พวกเรารูห้รอืไมว่า่ พระเจา้ผู ้
ย ิOงใหญถ่ามคําถามเดยีวกนันีRกบัเราในตอนเริOมตน้
ของแตล่ะวนัวา่ “ลกูรัก ลกูตอ้งการใหพ้อ่ทําอะไร
สําหรับลกูในวนันีR”

วนันีRเด็ก ๆ ขอใหพ้ระองคทํ์าอะไรให ้ หลาย
ครัRงเราพดูวา่ “พระเจา้ ตอนนีRลกูกําลงัรบี ลกูกําลงั
จะไปโรงเรยีนสาย กลบัมาแลว้ลกูจะบอกพระองค”์
แตเ่รากไ็มไ่ดบ้อก หรอืเราไมไ่ดข้ออะไรเลย จาก
พระเจา้ เราเพยีงแตห่ลอกตวัเองเทา่นัRน บางทพีวก
เราบางคนอาจพดูวา่ เราตอ้งดรูายการทวีี ไปเลน่
กบัเพืOอน ทํางานบา้นของเราใหเ้สร็จ ทอ่งหนังสอื
เตรยีมตวัสอบพรุง่นีR เรามักจะยุง่อยูก่บัแผนการของ
เรา ความสนุกสนานของเรา และหนา้ทีOของเรา
ดงันัRน พระเยซจูงึถกูทิRงใหย้นือยูท่ีOนัOน ตอ้งการทํา
สิOงทีOน่าอศัจรรยเ์พืOอเรา รอคอยเราทีOจะใหเ้ราขอรอ้ง
พระองคใ์นการอธษิฐาน และเราไมไ่ดใ้ชเ้วลาทีOจะ
บอกพระองคถ์งึสิOงทีOเราตอ้งการ และสิOงทีOเรา
ตอ้งการใหพ้ระองคทํ์าเพืOอเรา
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พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราตั 2งใจแน่วแน่เวลาที+เราอธษิฐาน
บารทเิมอสัอธษิฐานอยา่งตั 2งใจแน่วแน่มากๆเวลาที+เขา
บอกวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคต์อ้งการไดรั้บ
สายตาที+มองเห็นได”้ บางทเีราอาจจะขอใหพ้ระเจา้ยก
โทษความผดิบาปของเราและประทานชวีตินรัินดรแ์ก่
เรา บางทเีราจําเป็นตอ้งขอใหพ้ระองคช์ว่ยเราใหรู้ว้า่
เราเป็นลกูของพระองค์ บางทเีรามเีพื+อนที+ตอ้งการพระ
ครสิต์ และเราตอ้งการใหพ้ระองคป์ระทานความกลา้แก่
เราเพื+อพดูกบัเพื+อนของเราเกี+ยวกบัพระเจา้ เราตอ้งจํา
ไวว้า่ เราเสนอคําขอรอ้งของเรากบัพระเจา้ผูม้ฤีทธิg
อํานาจทกุอยา่งและทรงรักมากมายผูท้รงถามเราวา่
“เจา้ตอ้งการใหเ้ราทําอะไรสําหรับเจา้วนันี2”

เด็ก ๆ กําลงัจะมาพบกษัตรยิ์
พรอ้มกบัคําขอรอ้งมากมายที<เด็ก ๆ นํามาดว้ย
เพราะพระคณุและฤทธิDอํานาจเชน่นีGของพระองค์
จงึไมม่ใีครที<จะทลูขอจากพระองคม์ากเกนิไป



บทที0  4 ลกูสาวของไยรสั
มัทธวิ 9:18-26; มาระโก 5:22-43; ลกูา 8:41-56

CC 4-1 ไยรสัขอใหพ้ระเยซูเสด็จมาและรกัษา
ลกูสาวของเขา

“นายทา่น! ลกูสาวของขา้พระองคกํ์าลงัจะ
ตาย ไดโ้ปรดเสด็จมาและรักษาเธอใหห้ายเพืOอวา่
เธอจะไมต่าย” ไยรัสเป็นคนทีOสําคญัทีOสดุคนหนึOง
ในเมอืงคาเปอรนาอมู เขาไดแ้ทรกตวัเขาผา่นฝงู
ชนทีOหอ้มลอ้มพระเยซไูว ้ และไดค้กุเขา่ลงตอ่หนา้
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พรอ้มกบัคําออ้นวอนทีOรอ้นรน
ประชาชนทีOอยูใ่นฝงูชนนัRนพากนัประหลาดใจทีOเห็น
ไยรัสอยูใ่นลกัษณะนีR เพราะอะไร? เขาซึOงเป็นถงึ
ผูนํ้าของเมอืงนัRนและเป็นผูป้กครองในธรรมศาลา
เขาดเูหมอืนมทีกุอยา่งทีOตอ้งการ แตเ่ขากลบัมา
คกุเขา่ขอรอ้งบางอยา่งจากพระเยซ!ู

แตไ่ยรัสมคีวามตอ้งการอยา่งมาก ลกูสาววยั
สบิสองปีของเขากําลงัป่วยหนัก เพราะเธอเป็นลกู
สาวเพยีงคนเดยีวของเขา เธอเป็นทีOรักและเป็นคนทีO
พเิศษมากสําหรับพอ่แมข่องเธอ เชา้วนันัRน ไยรัส
มองดหูนา้ทีOแดงกํOาดว้ยพษิไขข้องลกูสาวของเขา
เขาเอามอืแตะหนา้ผากทีOรอ้นดว้ยพษิไขข้องเธอ
เขาถามภรรยาวา่ “เจา้ใหใ้ครไปตามหมอหรอืยงั”

“ใหไ้ปแลว้คะ่” เธอตอบ “หมอกําลงัจะมา”
หมอมาถงึและตรวจดอูาการแลว้สัOนหวัพรอ้ม

กบัพดูวา่ “ลกูสาวของทา่นป่วยหนักมาก หมอไมรู่ ้
วา่จะชว่ยเธอไดย้งัไง”

พอ่แมต่า่งกร็ูส้กึเจ็บปวดมากจนแทบจะเป็นบา้
ไยรัสเดนิกลบัไปกลบัมาพรอ้มกบัคดิวา่ เขาจะทํา
ยงัไงดี แลว้เขากอ็ทุานออกมาวา่ “ขา้คดิวา่ ถา้พระ
เยซอูยูใ่นคาเปอรนาอมูวนันีR พระองคส์ามารถรักษา
ลกูชายของขนุนางใหห้ายได ้ ขา้กเ็ชืOอวา่ พระองค์
สามารถรักษาลกูสาวของเราใหห้ายไดเ้หมอืนกนั
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ถงึแมว้า่หมอจะไมม่อํีานาจทีOจะชว่ยลกูสาวของ
ไยรัสใหร้อดได ้ แตก่ม็แีสงแหง่ความหวงัสอ่งเขา้มา
ในใจของไยรัส เขาเชืOอวา่พระเยซทูรงมฤีทธิiอํานาจ
จากเบืRองบนและสามารถรักษาลกูสาวของเขาได ้

ไยรัสวิOงไปทีOถนนไมไ่กลมากนักเขากเ็ห็นพระ
เยซพูรอ้มกบัฝงูชนกลุม่ใหญห่อ้มลอ้มพระองค์

“ขอโทษครับ ขอทางใหข้า้ผา่นไปหน่อยครับ”
เขากําลงัพดูกบัฝงูชน “ขา้จําเป็นตอ้งพบกบัพระ
เยซเูดีtยวนีR เพราะเป็นเรืOองเรง่ดว่นมาก เป็นเรืOอง
ฉุกเฉนิ”
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และนัOนเป็นวธิทีีOทําใหไ้ยรัสเขา้มาคกุเขา่อยูต่อ่
หนา้พระเยซเูวลานีRพรอ้มกบัคําขอรอ้งทีOเรง่ดว่นมาก

จติใจของพระเยซรููส้กึสมัผัสความรูส้กึของ
ไยรัสไดแ้ละเต็มไปดว้ยความเห็นอกเห็นใจเขา ชาย
คนนีRรักลกูสาวของเขามากเหลอืเกนิ พระเยซบูอก
เขาวา่ “เราจะไปกบัเจา้” ไยรัสมคีวามยนิดแีละรูส้กึ
ขอบพระคณุพระเยซมูากเหลอืเกนิเมืOอเขาไดย้นิ
คําพดูนีR

“พระองคเ์จา้ขา้ พระองคโ์ปรดรบีหน่อยได ้
ไหมครับ” ไยรัสออ้นวอน

ไยรัสเริOมออกเดนิทางกลบับา้นโดยมพีระเยซู
อยูเ่คยีงขา้งเขา แตฝ่งูชนกย็งัอยูก่บัพวกเขา บาง
คนอยากจะถามคําถามพระเยซู บางคนกเ็พยีงแค่
อยากรูอ้ยากเห็นพระเยซู และตอ้งการทีOจะเขา้ใกล ้
พระองคเ์ทา่นัRน

ทันใดนัRนเอง พระเยซกูห็นัไปรอบ ๆ และถาม
กลุม่คนวา่

“ใครถกูตอ้งตวัเรา”
ทกุคนตา่งกป็ฏเิสธ แตเ่ปโตรบอกวา่ “นาย

ทา่น ฝงูชนมากมายตา่งกกํ็าลงัผลกักนัและ
เบยีดเสยีดพระองค์ แลว้พระองคย์งัจะถามขา้
พระองคทั์ Rงหลายอกีหรอืวา่ ‘ใครถกูตอ้งตวัเรา’ ฟังดู
เหมอืนกบัวา่ เปโตรกําลงัดพุระเยซทูีOถามคําถามไม่
มเีหตผุลแบบนัRน ฝงูชนมากมายขนาดนัRนทีOหอ้ม
ลอ้มพระองค์ พระองคก์อ็าจจะถกูผลกัและถกูคน
มากมายถกูตอ้งตวัได ้

แตพ่ระเยซบูอกเปโตรวา่ “ไมใ่ช่ แตม่ใีครบาง
คนทีOจงใจถกูตอ้งตวัเรา เพราะตอ้งการความ
ชว่ยเหลอืของเรา เรารูส้กึวา่ ความดแีละฤทธิiอํานาจ
ในการรักษาไดซ้า่นออกไปจากตวัเรา” แน่นอนวา่
พระเยซรููว้า่ใครถกูตวัพระองค์ เพราะพระองคร์ูท้กุ
ส ิOงทกุอยา่ง แตบ่างทพีระองคต์อ้งการใหค้นนัRนพดู
ออกมาและบอกวา่เกดิอะไรขึRน
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CC 4-2 พระเยซูทรงรกัษาผูห้ญงิคนน ัDนที&ถูก
ชายเสืDอของพระองค์

และแลว้ผูห้ญงิคนหนึ&งก็เริ&มพูดดว้ยเสยีงที&
สั&นของเธอวา่ “ขา้พระองคเ์ป็นคนถกูตัวพระองค์
พระเจา้ขา้ ขา้พระองคไ์ม่ตอ้งการที&จะทําให ้
พระองคเ์ดอืดรอ้นหรอืเป็นอปุสรรคตอ่การ
ชว่ยเหลอืของพระองคกั์บคนเหล่านีDที&มคีวาม
ตอ้งการ แตข่า้พระองคจํ์าเป็นตอ้งถูกตัวของ
พระองค”์

ขณะที&เธอคกุเขา่ลงดว้ยนํDาตาแหง่ความชื&น
ชมยนิดแีละขอบพระคณุที&กําลังไหลอาบแกม้ของ
เธออยู่ที&นั&น อยู่ขา้งหนา้พระเยซู เธอไดเ้ล่าเรื&อง
ของเธอที&ป่วยมานานถงึสบิสองปีโดยไม่มี
ความหวังที&จะหายดอีกีครัDง “เวลานีDเงนิทัDงหมด
ของขา้พระองคไ์ดห้มดแลว้” เธอพูด “ขา้พระองค์
ใชเ้งนิทัDงหมดจ่ายใหกั้บหมอที&ไม่สามารถทําอะไร
เพื&อชว่ยขา้พระองค์ ขา้พระองครู์ว้า่ บางทนีี&จะเป็น
โอกาสเดยีวของขา้พระองคท์ี&จะไดรั้บการรักษาให ้
หาย ดังนัDน ขา้พระองคจ์งึถูกชายเสืDอของพระองค์
และขา้พระองคก็์ไดรั้บการรักษาหายอย่างแทจ้รงิ”
ประชาชนพากันตกใจดว้ยความประหลาดใจ พวก
เขาไดเ้ห็นการอัศจรรยเ์กดิขึDนตอ่หนา้ตอ่ตาของ
พวกเขา
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พระเยซยูืOนมอืของพระองคอ์อกไปและตบเบา ๆ ทีO
ไหล่ของเธอพรอ้มกับพูดวา่ “ลูกหญงิเอย๋ ความเชืOอ
ของเจา้ไดรั้กษาเจา้ใหห้ายแลว้ อย่ากังวลไปเลย ไป
เถอะ และมคีวามสขุกับสขุภาพทีOดขีองเจา้” พระองค์
ตอ้งการใหเ้ธอรูว้า่ เป็นเพราะความเชืOอของเธอทีOมใีน
พระองคท์ีOรักษาเธอใหห้าย ไม่ใชอํ่านาจวเิศษทีOอยู่ใน
ชายเสืRอของพระองค์ ดังนัRน เธอจงึจากไปดว้ยความ
ชืOนชมยนิดี ขณะทีOพระเยซกํูาลังพูดกับผูห้ญงิคนนัRนทีO
พระองคท์รงรักษาใหห้าย ไยรัสกําลังยนือยู่ขา้ง ๆรอ
คอยพระเยซทูีOจะไปรักษาลูกสาวของเขาทีOกําลังป่วย
หนักมากโดยทีOไม่มคีวามอดทน เขาเรง่พระเยซใูหร้บี
ไป “ไดโ้ปรดเถดิ!” เขาพูด “ใหเ้ราไปเดีtยวนีRเถดิ ลูก
สาวขา้พระองคอ์าจจะตายไม่นาทใีดก็นาทหีนึOง”

ขณะนัRนเอง คนใชข้องเขาคนหนึOงรบีมาจาก
บา้นของไยรัสและตะโกนเรยีกเขา “ท่านไยรัส ไม่มี
ประโยชน์ทีOจะรบกวนอาจารยท่์านอกีต่อไปแลว้
ตอนนีRสายเกนิไปแลว้ เพราะวา่ลูกสาวของท่านตาย
แลว้”

ไยรัสเต็มไปดว้ยความทุกขโ์ศก เขาเอามอืปิด
หนา้ของเขาและรอ้งไห ้ จติใจของเขาเต็มไปดว้ย
ความเศรา้เสยีใจจนพูดอะไรไม่ออก

นับวา่เป็นขา่วทีOน่าเศรา้และสิRนหวังมาก สาย
เกนิไปสําหรับพระเยซทูีOจะทําอะไรเพืOอใหค้วาม
ชว่ยเหลอื คงทําอะไรไม่ไดม้ากไปกวา่นีR เพราะลูก
สาวของเขาตายแลว้

พระเยซมูองดูความทุกขโ์ศกของพ่อดว้ย
ความเห็นอกเห็นใจอย่างมากและไดพู้ดปลอบโยน
พรอ้มกับใหค้วามมัOนใจวา่ “อย่ากลัวเลย ขอเพยีงแต่
ไวว้างใจเราและเชืOอ เธอก็จะหายด”ี ไยรัสมองดูพระ
เยซแูละเชืOอสิOงทีOพระเยซพููด แมว้า่ลูกสาวตัวนอ้ย
ของเขาจะตายไปแลว้ ไยรัสเชืOอวา่ ถงึอย่างไรพระ
เยซก็ูจะทําสิOงต่าง ๆ ใหอ้อกมาเรยีบรอ้ยดี

พระเยซพููด “มาเถอะ ไยรัส เราจะไปบา้นของ
เจา้”
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CC 4-3 พระเยซูเสด็จไปบา้นกบัไยรสั
กลุม่คนสว่นใหญย่งัคงตดิตามไป และพวกเขา

มาถงึบา้นของไยรัส ในบา้น, ระเบยีงบา้นและ
สนามหญา้หนา้บา้นเต็มไปดว้ยคนมากมาย บางคน
เป็นเพืOอนของครอบครัวนัRน และบางคนเป็น “คนทีO
ถกูจา้งใหม้ารอ้งไหค้รํOาครวญ” ซึOงเป็นคนทีOไดรั้บ
คา่จา้งใหม้าและรอ้งไหเ้วลาทีOมคีนตายตามธรรม
เนยีนชาวตะวนัออก มกีารครํOาครวญและรอ้งไหม้าก
และมเีสยีงดงัมากและสบัสนวุน่วายไปหมด

ขณะทีOพระเยซแูละไยรัสเดนิผา่นพวกเขา พระ
เยซพูดูวา่ “ทําไมพวกเจา้จงึทําเสยีงดงัและรอ้งไห ้
วุน่วายแบบนีR เด็กยงัไมต่ายหรอก เธอนอนหลบัไป
เทา่นัRน”

ฝงูชนพากนัหวัเราะเยาะพระองค์ พวกเขาพดู
วา่ “ไมว่า่ใครกร็ูทั้ RงนัRนวา่ เด็กนอ้ยทีOน่าสงสารตาย
แลว้ ตายเพราะพระองคไ์มไ่ดม้าเร็วกวา่นีR และ
ตอนนีRพระองคบ์อกวา่เธอนอนหลบัไปเทา่นัRน แต่
พวกเรารูว้า่เธอตายแลว้”

พระเยซสูัOงใหท้กุคนออกไปจากบา้น ใหย้า้ย
ออกจากระเบยีงและลงไปอยูท่ีOสนาม พระองคจ์ะ
อนุญาตใหพ้อ่ แม่ เปโตร ยากอบ และยอหน์เทา่นัRน
เขา้มาขา้งใน แลว้พระองคพ์ดูกบัแมข่องเด็กอยา่ง
ออ่นโยนวา่ “พาเราไปทีOหอ้งของลกูสาวเจา้ซ”ิ
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CC 4-4 พระเยซูทรงรกัษาเด็กผูห้ญงิคนน ั6น
ไยรัสและภรรยาของเขา และสาวกสามคน

ตามพระเยซเูขา้ไปในหอ้ง ลกูสาวนอนอยูบ่นเตยีง
ของเธอ พวกเขาสามารถมองเห็นไดว้า่เธอไม่
หายใจ ซึOงเห็นไดช้ดัมากทเีดยีววา่เธอตายไปแลว้

แลว้พระเยซจัูบมอืเด็กผูห้ญงิคนนัRนมาไวใ้นมอื
ของพระองคอ์ยา่งออ่นโยนและพดูดว้ยเสยีงแสดง
อํานาจวา่ “เด็กนอ้ย เราขอบอกเจา้วา่ จงลกุขึRน
เถดิ”

ทันใดนัRน ชวีติของเธอกก็ลบัคนืมาและเธอเริOม
หายใจ ไมน่านนักสขีองเลอืดฝาดทีOอบอุน่กไ็หลมา
ทีOแกม้ซดี ๆ ของเธอ
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CC 4-5 เธอหายดี
เธอลกุขึRนนัOงบนเตยีงราวกบัวา่เธอไมเ่คย

เจ็บป่วยมากอ่น พระเยซทํูาใหเ้ธอเป็นขึRนมาจาก
ความตาย นีOเป็นการอศัจรรยอ์ยา่งแทจ้รงิ

พอ่แมข่องเธอประหลาดใจจนพดูอะไรไมอ่อก
พวกเขาแทบไมเ่ชืOอสายตาของตวัเอง ลกูสาวของ
พวกเขากลบัมชีวีติ ขณะทีOแมข่องเธอกอดเธอไว ้
แน่นในเวลานีRพรอ้มกบันํRาตาไหล จติใจของพอ่และ
แมเ่ธอเต็มลน้ดว้ยความชืOนชมยนิดี

ลกูสาวตวันอ้ยมองดใูบหนา้ทีOสดใสมคีวามสขุ
ของแมข่องเธอและพดูวา่ “คณุแมค่ะ หนูหวิขา้วคะ่”

พระเยซยูิRมแลว้พดูวา่ “เธอหวิขา้วแน่นอน ไป
หาอะไรมาใหเ้ธอกนิซ”ิ

เธออาจจะมองออกไปนอกหนา้ตา่งและอทุาน
ออกมาวา่ “คนพวกนัRนมาทําอะไรอยูท่ีOสนามหนา้
บา้นของเราคะ”

คณุแมข่องเธอพดูตะกกุตะกกัและพดูตดิอา่ง
เล็กนอ้ย และอธบิายวา่ “เออ คอื ลกูรัก ลกูรูไ้หมวา่
ลกูตายไปแลว้ และเพืOอนบา้น และเพืOอน ๆ ทกุคน
มาเพืOอแสดงความเห็นอกเห็นใจเรา และพยายามทีO
จะปลอบโยนเรา”

เมืOอเด็กนอ้ยเดนิออกไปขา้งนอก ลองคดิดซู ิ
วา่ จะมคีวามประหลาดใจและไมเ่ชืOอของฝงูชนทีOอยู่
บรเิวณสนามมากขนาดไหน พระเยซทํูาใหค้นเป็น
ขึRนมาจากความตาย ไมน่านนัก ชาวคาเปอรนาอมู
ทกุคนตา่งกไ็ดย้นิเกีOยวกบัการอศัจรรยท์ีOเหลอืเชืOอนีR
แทจ้รงิแลว้พระเยซทูรงเป็นพระบตุรของพระเจา้



พระเยซูและเด็กๆ / ลกูแกะที0หลงหาย
มทัธวิ 18:1-14; 19:13-15; มาระโก 9:36-37;

10:13-16; ลกูา 9:46-48; 15:3-7; 18:15-17; ยอหน์
10:1-18; สดดุ ี23; อสิยาห์ 40:11

บทที0 5   

CC 5-1 เด็กๆ ถกูพามาหาพระเยซู
ทกุหนทกุแหง่ทีOพระเยซไูปจะมเีด็กทกุวยัอยู่

ทา่มกลางฝงูชนทีOหอ้มลอ้มพระองค์ เด็ก ๆ รักพระ
เยซแูละเชืOอคําพดูของพระองค์

วนัหนึOง ขณะทีOพระเยซกํูาลงัเดนิทางไปแควน้
ยเูดยี พระองคท์รงนัOงพักสกัครู่ และขา่วกแ็พร่
ออกไปยงัหมูบ่า้นใกลเ้คยีงอยา่งรวดเร็ววา่ พระเยซู
ผูเ้ผยพระวจนะคนสําคญัแหง่นาซาเร็ธอยูใ่นหมูบ่า้น
ใกลเ้คยีง แมบ่างคนทีOไดย้นิขา่วตา่งกต็ืOนเตน้เป็น
พเิศษ พวกเธอตอ้งการพาลกู ๆ ของพวกเธอมาดู
และพบกบัพระเยซู

เมืOอพวกสาวกเห็นบรรดาแมแ่ละลกูของพวก
เธอกําลงัมา พวกสาวกไดห้า้มพวกเธอและพยายาม
สง่พวกเธอกลบัไป “พระเยซเูหนืOอยมากและมงีาน
ยุง่กบัเรืOองสําคญัๆมากมายเกนิกวา่ทีOจะตอ้งถกู
รบกวนจากเด็ก ๆ” พวกสาวกพดู พวกสาวกคดิวา่
เด็ก ๆ ไมสํ่าคญัสําหรับพระเยซู และไมเ่ขา้ใจคํา
สอนของพระเยซู

ทันททีีOพระเยซเูห็นสิOงทีOพวกสาวกทํา พระองค์
กไ็มพ่อใจมาก “ใหเ้ด็ก ๆ พวกนัRนเขา้มาหาเรา”
พระองคส์ัOง “อยา่สง่พวกเขากลบัไป เพราะแผน่ดนิ
สวรรคเ์ป็นของคนเชน่เด็กเหลา่นีR” แลว้พระเยซพูา
เด็กเขา้มาไวใ้นออ้มแขนของพระองค์ เอามอืวางบน
หวัของเด็ก ๆ และอวยพรพวกเขา
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อกีครั RงหนึOงทีOพวกสาวกเขา้มาหาพระเยซพูรอ้มกบั
คําถามขอ้หนึOง “ใครเป็นใหญท่ีOสดุในแผน่ดนิ
สวรรค”์ พวกเขาถาม พวกสาวกมักจะกงัวลเกีOยวกบั
ใครสําคญัและใครไมสํ่าคญั บางทพีวกเขาคดิวา่
พระเยซจูะตอบวา่ “เปโตร” หรอื “ยอหน์” หรอื
“ยากอบ”

แตพ่ระเยซไูมไ่ดต้อบอยา่งนัRน พระเยซทํูาใน
สิOงทีOทําใหพ้วกเขาทกุคนพากนัประหลาดใจ
พระองคช์ีRไปทีOเด็กคนหนึOงทีOอยูใ่นฝงูชน พระองค์
เรยีกเด็กคนนัRนมาหาพระองค์ และใหเ้ด็กยนือยูใ่นทีO
ซ ึOงทกุคนสามารถมองเห็นเขา แลว้พระเยซสูอน
บทเรยีนทีOสําคญัมากแกส่าวก

“เราขอบอกพวกเจา้วา่” พระเยซพูดู “ใครก็
ตามทีOไมไ่ดม้าหาพระเจา้เหมอืนกบัเด็กเล็ก ๆ จะ
ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปในแผน่ดนิหรอืครอบครัว
ของพระเจา้” พระองคอ์ธบิายใหฟั้งวา่พระองค์
หมายถงึอะไร “ดงันัRน ใครกต็ามทีOจะถอ่มตวัลง
เหมอืนกบัเด็กเล็กคนนีR คนนัRนกจ็ะเป็นใหญท่ีOสดุใน
แผน่ดนิสวรรค”์ ตอ้งใชค้วามถอ่มใจถอ่มตวัเพืOอทีOจะ
มาหาพระเยซู ตอ้งรูว้า่เราไมด่พีอหรอืฉลาดพอทีOจะ
ทําสิOงตา่ง ๆ ใหสํ้าเร็จไดต้ามวธิขีองเราเอง ผูท้ีOเชืOอ
ในพระเยซดูว้ยความถอ่มใจอยา่งงา่ย ๆเทา่นัRน และ
การเชืOอวางใจเหมอืนของเด็กจงึจะสามารถเป็น
สมาชกิครอบครัวของพระเจา้ได ้



พระเยซพูดูวา่ “ใครกต็ามทีOจะรับเด็กเล็กเชน่นีR
คนหนึOงในนามของเรากจ็ะรับเขาดว้ย” นีOแสดงให ้
เราเห็นวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ถอืวา่เด็กทีOเชืOอใน
พระองคม์คีา่มากขนาดไหน

เด็ก ๆ อาจจะคดิวา่ “ตอนนีRหนูเป็นเพยีงเด็ก
คนหนึOงเทา่นัRน และคงไมสํ่าคญัสําหรับพระเจา้หรอ
กวา่หนูจะประพฤตติวัยงัไง” โอ แตว่า่สําคญันะ พระ
เยซสูนใจความประพฤตขิองเด็กเชน่เดยีวกบัทีO
พระองคส์นใจความประพฤตขิองผูใ้หญ่ พระองค์
เฝ้าดทูกุสิOงทกุอยา่งทีOเด็กๆทํา พระองคพ์อใจเวลา
ทีOเด็กๆทําสิOงทีOถกู และไมพ่อใจเวลาทีOเด็กๆทําผดิ
การกระทําของเด็ก ๆ สําคญัมากสําหรับพระองค์
ความตอ้งการทีOจะทําใหพ้ระองคพ์อใจน่าจะเป็น
แรงจงูใจทีOสําคญัมากอยา่งหนึOงในชวีติของเด็ก ๆ
เพราะพระองคท์รงหว่งใยเด็กทกุคน ในสายตาของ
พระองคเ์ด็กมคีา่เทา่กบัผูใ้หญ่ ไมว่า่จะเด็กเล็กหรอื
เด็กโต ยากจนหรอืรํOารวย ไมว่า่ใครทีOเคยมชีวีติอยู่
ในทกุวนัเด็ก ๆ จําเป็นตอ้งขอใหพ้ระองคช์ว่ยให ้
เด็ก ๆ ทําสิOงทีOถกู ถงึแมว้า่จะไมม่ใีครองเห็น เพืOอวา่
เด็ก ๆ จะไมทํ่าใหพ้ระองคผ์ดิหวงั

พระเยซอูธบิายกบัสาวกของพระองคว์า่ ทําไม
พวกเขาจงึตอ้งยอมใหเ้ด็ก ๆ มาหาพระองค์ “เพราะ
บตุรมนุษยไ์ดม้าเพืOอจะเทีOยวหาและชว่ยผูท้ีOหลง
หายไปนัRนใหร้อด” พระองคกํ์าลงัจะบอกวา่
“เด็กกห็ลงหายเชน่เดยีวกบัผูใ้หญ่ พวกเขาเป็นคน
บาปและตอ้งการพระผูช้ว่ยใหร้อด ใหพ้วกเขามาหา
เราและไดรั้บความรอด และใหพ้วกเขาตดิตามเรา
ตลอดวนัเวลาในชวีติของพวกเขา”

เพืOอเป็นการชีRใหพ้วกเขาและเราเห็นวา่ การ
หลงหายเป็นสิOงทีOน่ากลวัขนาดไหน และเพืOอเป็น
การอธบิายวา่ ผูท้ีOหลงหายสามารถถกูพบไดย้งัไง
พระองคจ์งึเลา่เรืOองทีOน่าอศัจรรยเ์กีOยวกบัผูเ้ลีRยงแกะ
ทีOแกะตวัหนึOงไดห้ลงหายไป
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CC 5-2 ผูเ้ล ีDยงแกะและแกะของเขา
ครัDงหนึ&ง มผีูเ้ลีDยงแกะคนหนึ&งที&มแีกะอยูใ่น

ความดแูลของเขาหนึ&งรอ้ยตวั ผูเ้ลีDยงแกะรูจั้ก
แกะแตล่ะตวัและตั Dงชื&อใหแ้กะทกุตวั ทกุเชา้ ผู ้
เลีDยงแกะที&ดจีะพาฝงูแกะของเขาออกไปที&ทุง่
หญา้เพื&อหาหญา้เขยีวสดและนํDาที&เย็นสงบ
บางครั Dงทางเดนิกข็รขุระและมกีอ้นหนิมาก และ
บางครั Dงกม็ชีอ่งแคบที&ลกึและหนา้ผาสงูชนัที&คน
อาจจะลื&นหรอืกา้วพลาดไป ซึ&งอาจเป็นเหตใุห ้
แกะถลําตกไปจากเขาลงไปที&หว้ยลกึขา้งลา่งได ้

แกะไมส่ามารถมองไปขา้งหนา้พวกมันได ้
ไกลมากนัก และถา้ไมม่ใีครนําทางพวกมันแลว้
ละก็ พวกมันจะหลงทางอยา่งแน่นอน แตผู่เ้ลีDยง
แกะรูจั้กทาง และเขามักจะเดนินําไปขา้งหนา้
และนําฝงูแกะไปในทางที&ถกู หา่งจากทางที&เป็น
อนัตราย สงิโต หมี และสตัวป่์าที&ดรุา้ยชนดิอื&น
มักจะดกัซุม่อยูใ่นพุม่ไมแ้ละระหวา่งตน้ไมเ้ฝ้ารอ
คอยเพื&อตะครบุลกูแกะตวันอ้ยหรอืแกะที&หลง
หา่งจากคนเลีDยงแกะ

เป็นเรื&องงา่ยสําหรับลกูแกะที&จะตกลงไปใน
หลมุลกึหรอืบอ่ที&มหีญา้ปกคลมุไวค้รึ&งหนึ&ง แกะ
ขาหกัไดง้า่ย หรอืแมก้ระทั&งอดอาหารตายถา้
หากผูเ้ลีDยงแกะของมันหามันไมเ่จอ

ถา้สตัวป่์า อยา่งเชน่ สงิโตหรอืหมโีจมตี
แกะ ผูเ้ลีDยงแกะที&เฝ้าระวงัอยูจ่ะเห็นไดท้นัที กจ็ะ
เอากอ้นหนิแหลม ๆ ใสไ่วใ้นหนังสติeกของเขา
และยงิหนังสติeกใหก้อ้นหนิปลวิตรงไปที&หวัของ
สงิโตเพื&อฆา่สงิโตตวันัDน
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การนําแกะของเขา
กลบัมาเขา้คอกในตอน
กลางคนื ผูเ้ลีDยงที&ดจีะ
นับแกะของเขาขณะที&
มันเดนิเขา้คอก จะตอ้งมี
แกะหนึ&งรอ้ยตวั แตเ่ขา
พบวา่มแีกะเหลอืเพยีง
เกา้สบิเกา้ตวั หายไปตวั
หนึ&ง ผูเ้ลีDยงแกะจัดการ
ใหแ้กะตวัอื&น ๆ เขา้ที&พัก
และปลอดภยัแลว้ เขาก็
ออกไปเพื&อหาแกะตวัที&
หลงหายตวัหนึ&งของเขา

บางครั Dงลกูแกะยังคงวิ&งหนหีา่งออกไปใน
ป่า หรอืหลงหา่งไกลออกไปและไกลจากผูเ้ลีDยง
แกะ แตล่ะครั Dงผูเ้ลีDยงแกะจะเรยีกมันกลบัมา ถา้
ลกูแกะไมก่ลบัมา ผูเ้ลีDยงกจ็ะออกไปคน้หามัน
ถา้ลกูแกะยังไมย่อมกลบัมา ผูเ้ลีDยงแกะกจ็ะเอา
ไมข้องเขาและตขีาลกูแกะ ทําใหข้าลกูแกะหกั
แลว้ผูเ้ลีDยงแกะกจ็ะพันขาที&หกัดว้ยแผน่ไมบ้าง ๆ
และอุม้ลกูแกะของเขาอยา่งออ่นโยนจนกวา่ขา
ของมนัจะหาย แมว้า่ขาของลกูแกะจะไดรั้บ
บาดเจ็บ ถงึกระนัDนลกูแกะจะรูส้กึดขีนาดไหนที&
ไดอ้ยูใ่กลก้บัผูเ้ลีDยงของมัน ลกูแกะตวันัDนเรยีนรู ้
บทเรยีนที&ดี มันจะไมว่ิ&งหนไีปอกีหลงัจากขาที&
หกัของมันไดรั้บการรักษาหายแลว้
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CC 5-3 ผูเ้ลี6ยงแกะพบแกะที0หลงหายไป
ผูเ้ลีRยงแกะขึRนไปบนภเูขา ขนลกุขนพองกบัลม

กลางคนืทีOหนาวเย็นจัด หนามแหลมคมทิOมแทงและ
บาดมอืและหนา้ของเขา เทา้ของเขาลืOนไถลไป
ขณะทีOเขาเดนิไปบนกอ้นหนิทีOเป็นอนัตรายพรอ้มกบั
เรยีกชืOอแกะทีOหลงหายไป

ขณะทีOเขาเขา้ไปใกลพ้อทีOแกะตวันัRนจะไดย้นิ
เสยีงของเขา แกะทีOหลงหายจําเสยีงผูเ้ลีRยงของมัน
ไดแ้ละสง่เสยีงรอ้งออกมา “แบะ แบะ แบะ” ผูเ้ลีRยง
เอนตวัเขา้ไปใกลก้อ้นหนิขนาดใหญแ่ละเห็นแกะทีO
หลงหายของเขาตดิแน่นอยูใ่นพงหนาม ผูเ้ลีRยงแกะ
มคีวามสขุมากขนาดไหนทีOพบแกะทีOหลงหายไป
ของเขา

ผูเ้ลีRยงแกะพดูดว้ยเสยีงเบา ๆ อยา่งปลอบโยน
วา่ “อยา่รอ้งไห ้ เราจะชว่ยเจา้ออกมา” ในนาที
ตอ่มา เขาจับแกะทีOหลงหายออกมาจากตน้หนาม
และจับมันซกุไวใ้ตแ้ขนของเขาเพืOอกลบับา้นอกีครั Rง
แกะยงัคงตวัสัOน แตไ่มน่านนักกเ็ริOมรูส้กึสบายเป็น
ปกตดิกีบัรา่งกายทีOอบอุน่ของผูเ้ลีRยงแกะ



CC 5-4 เขาแบกแกะกลบัเขา้คอก
ผูเ้ลีRยงแกะยกลกูแกะขึRนไวบ้นบา่ทีOแข็งแรง

ของเขาและแบกมันลงภเูขาตรงกลบับา้น เขาพดู
ปลอบโยนลกูแกะของเขาขณะทีOเขาเดนิกลบับา้น ผู ้
เลีRยงแกะเรยีกเพืOอนของเขามาเพืOอบอกใหพ้วกเขา
ยนิดกีบัเขา “มาชืOนชมยนิดกีบัขา้” เขาพดู “เพราะ
ขา้พบแกะของขา้ทีOหลงหายไป” ผูเ้ลีRยงแกะทีOดวีาง
แกะทีOหลงหายรวมกบัแกะอกีเกา้สบิเกา้ตวัและรา่
เรงิยนิดกีบัเพืOอน ๆ ของเขาเพราะไดพ้บแกะทีOหลง
หายไปแลว้
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CC 5-5 พระเยซูทรงเป็นผูเ้ลี6ยงที0ด ี
เด็ก ๆ เดาออกไหมวา่ ผูเ้ลีRยงทีOดเีตอืนเราถงึ

พระเยซู พระเยซบูอกวา่ “เราเป็นผูเ้ลีRยงทีOดี และ
รูจั้กแกะของเรา และแกะของเรารูจั้กเรา” เราเป็น
เหมอืนลกูแกะทีOหลงหายคอื ไมเ่ชืOอฟัง หลงหาย
และไมม่ทีางทีOจะชว่ยตวัเราเองใหร้อดได ้ ถา้
เพยีงแตเ่ราจะยอมรับความหว่งใยดว้ยความรักของ
พระเยซู พระผูเ้ลีRยงทีOดเีทา่นัRน เรากส็ามารถไดรั้บ
ความรอด พระเยซทํูามากกวา่ผูเ้ลีRยงแกะในเรืOอง
พระองคบ์อกวา่ “เราสละชวีติของเราเพืOอแกะ” พระ
เยซรัูกเรามากจนกระทัOงพระองคต์ายแทนเรา
พระองคส์ละชวีติของพระองคบ์นไมก้างเขนเพืOอ
แกะทีOหลงทาง หลงหายและน่าสงสารของพระองค์
จะสามารถถกูพบได ้

บางทเีด็ก ๆ อาจจะยงัไมเ่คยใหพ้ระองคเ์ขา้
มาในจติใจเพืOอเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด ดงันัRนจงึไมรู่ ้
วา่การเป็นของพระองคแ์ละมพีระองคเ์ป็นพระผู ้
เลีRยงทีOใจดขีองเด็ก ๆ ดว้ยนัRนเป็นสิOงทีOน่าอศัจรรย์
ขนาดไหน พระเยซทูรงเป็นผูท้ีOใจดทีีOสดุทีOเคยมชีวีติ
อยู่ และสิOงทีOใจดทีีOสดุทีOพระเยซทํูาคอืสละชวีติของ
พระองคเ์พืOอแกะของพระองค์ คอืตายบนไมก้างเขน
เพราะความบาปของเรา
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CC 5-6 เด็ก ๆ เป็นสว่นหนึ0งของฝงูแกะของ
พระเจา้

เมืOอจบการอธบิายกบัเหลา่สาวกวา่ ทําไมเด็ก
จงึสําคญัมากสําหรับพระองค์ และดงันัRนพระเยซจูงึ
เป็นผูเ้ลีRยงทีOดี เด็กสามารถเป็นลกูแกะของพระองค์
เป็นสว่นหนึOงของฝงูแกะของพระองค์ พระองค์
ตอ้งการใหเ้ด็ก ๆ มาหาพระองคเ์พืOอจะไดรั้บความ
รอด พระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาตดิตามการนําทาง
ทีOออ่นโยนของพระองคใ์นขณะทีOพวกเขายงัเด็ก
เพืOอวา่เมืOอพวกเขาโตขึRน พวกเขาจะยงัคงตดิตาม
พระองคแ์ละทํางานของพระองคท์า่มกลางผูค้น
ทั Rงหลาย

พระเยซตูอ้งการนําเด็กของพระองคเ์ขา้ไปใน
ทุง่หญา้เขยีวสดของพระวจนะของพระองคค์อืพระ
คมัภรี์ ทีOซ ึOงพวกเขาสามารถเรยีนรูส้ ิOงทีOน่าอศัจรรย์
เกีOยวกบัพระองคแ์ละสิOงทีOพระองคต์อ้งการใหพ้วก
เขาทํา พระคมัภรีเ์ป็นเหมอืนกบัอาหารสําหรับจติ
วญิญาณของเรา ซึOงทําใหเ้ราแข็งแรงอยูภ่ายในเพืOอ
ตอ่ตา้นการลอ่ลวงใหทํ้าผดิ และเมืOอเราไดรั้บการ
เลีRยงดดูว้ยพระวจนะของพระเจา้ เราเตบิโตขึRนใน
จติวญิญาณของเราและไมเ่ป็นครสิเตยีนเด็กทารก
อกีตอ่ไป

เด็กสําคญัสําหรับพระเยซคูรสิตม์ากจนกระทัOง
พระองคเ์รยีกเด็ก ๆ ทกุหนทกุแหง่ใหม้าและตดิตาม
พระองค์ บางทเีด็กทีOนีOสามารถชว่ยพระองคไ์ดโ้ดย
การบอกเด็กคนอืOนทีOอยูแ่ถวบา้นของเราเกีOยวกบั
พระผูเ้ลีRยงทีOดทีีOหว่งใยลกูแกะของพระองค์



พระเยซยูนือยูน่อกประตใูจ
แตล่ะคน ตอ้งการทีOจะเขา้มา
ในชวีติของพวกเขาและทรง
ประทานการยกโทษ ความ
ชืOนชมยนิดี และพระพรใหก้บั
พวกเขา ใหส้งัเกตดใูน
รปูภาพของเราวา่ไมม่มีอืจับ
อยูด่า้นนอกของประตู ดงันัRน
การเขา้ประตใูจของเรา พระ
เจา้จะไมบ่กุรกุเขา้มาในชวีติ
ของเด็ก ๆ แตพ่ระองคจ์ะรอ
คอยจนกวา่เราจะเชญิ
พระองคเ์ขา้มาขา้งใน เด็ก ๆ
จะตอ้งเปิดประตใูจของเด็กๆ
จากดา้นในเพืOอใหพ้ระเยซู
เขา้มา

พระองคไ์มเ่พยีงแต่
ตอ้งการเขา้มาในจติใจของ
เด็ก ๆ เทา่นัRน แตพ่ระองค์
ตอ้งการทานอาหารกบัเด็ก ๆ
ดว้ย ซึOงหมายถงึมคีวามสขุ
กบัการสามัคคธีรรมทีO
ออ่นหวานทีOมาจากการได ้
รูจั้กและเชืOอฟังพระองค์
ทําไมไมเ่ปิดประตใูจของเรา
ใหพ้ระองค์ เพราะพระองค์
ทรงเป็นผูเ้ลีRยงทีOดี และ
พระองคท์รงเชญิเด็กในโลก
ทกุคนใหม้าหาพระองค์

CC 5-7 พระเยซูยนือยูท่ ี0ประตใูจของเด็ก ๆ
พระเยซบูอกวา่ “นีOแน่ะ เรายนือยูท่ีOประตแูละ

เคาะ ถา้ใครไดย้นิเสยีงของเราและเปิดประตู เราจะ
เขา้ไปหาเขา และจะทานอาหารรว่มกบัเขา และเขา
จะทานอาหารรว่มกบัเรา” (ววิรณ์ 3:20)
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การเลี6ยงคนหา้พนัคน
มัทธวิ 14:13-21; มาระโก 6:31-44; 

ลกูา 9:10-17; ยอหน์ 6:1-14

บทที0 6

CC 6-1 พระเยซูพดูกบัฝงูชน
เด็กผูช้ายคนหนึOงมองขา้มชายฝัOงทะเลกาลลิทีีO

ถกูทิRงรา้งเป็นทีOเปลีOยว แตว่นันัRนบรเิวณชายฝัOง
ไมไ่ดถ้กูทิRงรา้งเป็นทีOเปลีOยวอกีตอ่ไป ทีOนัOนมกีลุม่
คนกลุม่ใหญท่ีOสดุทีOเขาเคยเห็น ทัRงผูช้าย ผูห้ญงิ
เด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญงิ ทกุคนใหค้วามสนใจอยู่
กบัคนคนหนึOงคอื พระเยซซู ึOงกําลงัพดูอยูก่บัฝงูชน
เด็กผูช้ายคนนัRนคอ่ย ๆ เบยีดผูค้นเพืOอจะเขา้ไปอยู่
ดา้นหนา้สดุ มคีนมากมายเกนิกวา่ทีOเขาจะนับได ้ มี
ผูช้ายหา้พันคนโดยไมนั่บรวมผูห้ญงิและเด็ก

ขณะทีOพระเยซพูดูกบัคนจํานวนมาก พระองค์
ไดส้อนพวกเขาถงึความจรงิทีOน่าพศิวงเกีOยวกบัพระ
เจา้ สวรรค์ และคนจะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร

เชา้วนันัRน เด็กผูช้ายคนนัRนเต็มไปดว้ยความ
ตืOนเตน้มากทีOไดย้นิคําพดูทีOพระเยซพูดู จนกระทัOง
ทําใหเ้ขาลมืนกึถงึเวลาอาหารเทีOยงไปเลย ดู
เหมอืนวา่ทกุคนจะลมืเกีOยวกบัอาหารเทีOยง นัOนเป็น
สิOงทีOไมเ่คยเกดิขึRนกบัเขามากอ่นเลย ขณะทีOเวลา
บา่ยกําลงัจะผา่นไปกระเพาะอาหารของเด็กชาย
เวลานีRกําลงัเริOมรูส้กึหวิ
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CC 6-2 เหลา่สาวกบอกพระเยซูวา่ประชาชน
ไมม่ขีนมปงั (ขา้วหรอือาหาร)

เด็กผูช้ายคนนัRนเห็นสาวกสองคนกําลงัพดูกบั
พระเยซู เขาอยูใ่กลพ้อทีOจะไดย้นิสิOงทีOพวกเขากําลงั
พดูกบัพระเยซู “พระองคเ์จา้ขา้ ทีOนีOเป็นทีOเปลีOยว
และใกลจ้ะมดืคํOาแลว้ ใหค้นกลบับา้นเถดิ หรอือยา่ง
นอ้ยทีOสดุบอกใหพ้วกเขาไปซืRออาหารในหมูบ่า้น
บรเิวณรอบ ๆ พวกเขาไมไ่ดก้นิอะไรมาทัRงวนั”

แลว้เด็กผูช้ายคนนัRนไดย้นิพระเยซตูอบวา่
“พวกเขาไมจํ่าเป็นตอ้งจากไปทัRง ๆ ทีOยงัหวิอยู่ เรา
ไมส่ามารถสง่พวกเขากลบัไปโดยทีOไมม่อีาหาร
พวกเขาอาจจะเป็นลมหรอืลม้หมดสตไิประหวา่ง
ทางกลบับา้น เราตอ้งการอาหารสําหรับพวกเขา”

“อะไรนะครับ!” พวกสาวกอทุานออกมา
“ทําไมเราตอ้งทําแบบนัRน ในกลอ่งเงนิของพวกเรา
ไมม่เีงนิมากมายขนาดนัRน เราไมส่ามารถซืRออาหาร
พอสําหรับใหท้กุคนกนิคนละนดิละหน่อย ถงึแมเ้รา
จะมเีงนิพอ แตเ่ราจะไปหาซืRออาหารไดท้ีOไหน แถว
นีRไมม่ตีลาดอยูใ่กล ้ ๆ เราอยูใ่นบรเิวณทีOเปลีOยวนะ
ครับ”

“ประชาชนไมค่วรถกูสง่กลบัไปทัRง ๆ ทีOยงัหวิ”
พระเยซพูดู
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CC 6-3 เด็กผูช้ายคนน ั6นเสนอที0จะมอบอาหาร
กลางวนัให้

เด็กผูช้ายคนนัRนจําอาหารกลางวนัของเขาได ้
ทันที ใช่ เขายงัมอีาหารอยู่ แมข่องเขาเตรยีม
อาหารใหเ้ขาตอนเชา้วนันัRน แตเ่ขาเกอืบจะลมืไป
แลว้ เขากา้วไปหาแอนดรวู์ สาวกคนหนึOงดว้ยความ
ตืOนเตน้ “ทา่นครับ ผมสนใจฟังสิOงทีOพระเยซสูอน
มากจนกระทัOงผมไมไ่ดน้กึถงึทีOจะกนิขนมปังและ
ปลาของผมทีOแมเ่ตรยีมไวใ้หผ้มเมืOอเชา้นีR ผมรูว้า่
พระเยซจูะตอ้งหวิแน่ ๆ และผมอยากจะมอบอาหาร
กลางวนัของผมใหท้า่น เป็นอาหารกลางวนัทีOมไีม่
มากนัก แตผ่มอยากจะใหพ้ระเยซทูาน ผมเอาไปให ้
ทา่นไดไ้หมครับ”

แอนดรวูย์ ิRมและพาเด็กผูช้ายคนนัRนไปหาพระ
เยซู “นายทา่น ทีOนีOมเีด็กผูช้ายคนหนึOงมขีนมปังชิRน
เล็ก ๆ หา้กอ้นกบัปลาตวัเล็ก ๆ สองตวั เขาอยากจะ
ใหพ้ระองคท์านอาหารกลางวนัของเขา แตจ่ะทํา
ยงัไงดกีบัฝงูชนทัRงหมดนีR พวกสาวกรูว้า่ พระเยซจูะ
ไมท่านอาหารกลางวนัดว้ยพระองคเ์อง เพราะ
พระองคส์นใจการกนิของประชาชน ไมใ่ชต่วั
พระองคเ์อง

พวกสาวกออ่นอกออ่นใจกบังานทีOเป็นไป
ไมไ่ดท้ีOพระเยซมูอบใหพ้วกเขาในการเลีRยง
ประชาชนทีOหวิมากมายหลายคน

พระเยซมูองดเูด็กผูช้ายคนนีRทีOมใีบหนา้สดใส
และกระตอืรอืรน้ แลว้ถามวา่ “เด็กนอ้ย หนูเต็มใจทีO
จะมอบอาหารกลางวนัของหนูใหก้บัเราหรอื”

“ใชค่รับ นายทา่น” เด็กผูช้ายคนนัRนตอบ “มี
ไมม่ากนักหรอกครับ แตผ่มอยากจะใหท้า่นทาน
ทัRงหมด” เขาพดูขณะทีOมอบอาหารนัRนใหพ้ระเยซู
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พระเยซพูดูกบัเหลา่สาวกวา่ “จัดใหป้ระชาชนนัOง
เป็นกลุม่ ๆ บนพืRนหญา้ กลุม่ละหา้สบิคนและหนึOง
รอ้ยคน” พระเยซตูอ้งการใหก้ารแจกอาหารใหก้บั
ประชาชนเป็นไปโดยงา่ย เรืOองนีRสอนเราวา่ พระเจา้
ทํางานดว้ยวธิกีารทีOเป็นระบบ เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

“นัOงลง ทกุคนนัOงลง นัOงลงเป็นกลุม่ กลุม่ละหา้
สบิคนหรอืหนึOงรอ้ยคน” พวกสาวกตะโกนบอก
ขณะทีOเดนิไปในกลุม่คน

“ทําไมหรอื เกดิอะไรขึRน” ประชาชนถาม
“เราจะกนิอาหารหรอื” คนอืOน ๆ ถาม
“กนิ กนิอะไร?”
“ไมเ่ป็นไร ขอเพยีงแตใ่หเ้ราทําตามทีOพระเยซู

บอก แลว้พวกทา่นกจ็ะรูเ้อง”
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CC 6-4 พระเยซูทรงอวยพระพรและหกัอาหาร
กลางวนั

แลว้พระเยซนํูาอาหารกลางวนัของเด็กผูช้าย
คนนัRนมา พระองคอ์ธษิฐานและขอบพระคณุพระ
บดิาของพระองคสํ์าหรับขนมปังหา้กอ้นและปลา
สองตวั พระองคไ์ดใ้หต้วัอยา่งทีOน่าอศัจรรยแ์กเ่รา
ดว้ยการแสดงใหเ้ราเห็นวา่ เราควรขอบพระคณุพระ
เจา้เสมอสําหรับอาหารของเรา ไมว่า่เราจะอยูท่ีOไหน
หรอืเรามอีาหารมากนอ้ยแคไ่หน

แลว้พระเยซเูริOมหกัขนมปังและปลาออกเป็น
ชิRนและมอบอาหารนัRนใหก้บัสาวกของพระองคเ์พืOอ
แจกใหก้บัประชาชน สิOงทีOแปลกกค็อื ไมว่า่พระองค์
จะหกัอาหารออกมากแคไ่หน กมั็กจะมอีาหารเหลอื
มากกวา่เสมอ เด็กผูช้ายคนนัRนกําลงัเห็นการ
อศัจรรยท์ีOเกดิขึRนตอ่หนา้ตอ่ตาของเขา เขาจะตอ้ง
บอกกบัแมข่องเขาอยา่งแน่นอนเกีOยวกบัการ
อศัจรรยท์ีOพระเยซทํูากบัอาหารกลางวนัเล็กนอ้ยทีO
แมจั่ด เตรยีมสําหรับเขา นีOจะเป็นสิOงทีOเขาจะไมม่วีนั
ลมืเลย
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CC 6-5 พวกสาวกแจกอาหาร
ไม่นานนักเหล่าสาวกทุกคนก็กําลังนํา

อาหารไปใหป้ระชาชนเร็วเท่าทีOพวกเขาสามารถ
เดนิกลับไปกลับมาบรเิวณเนนิเขาแห่งนัRน ครัRง
แลว้ครัRงเล่าทีOพวกเขากลับมาเพืOอจะเอาอาหาร
เพิOมมากขึRน และมขีนมปังมากกวา่และปลา
มากกวา่รอคอยพวกเขาอยู่เสมอขณะทีOอาหาร
นัRนมาจากมอืขององคพ์ระเยซเูจา้ เด็กผูช้ายคน
นัRน เหล่าสาวก และประชาชนมองดูดว้ยความ
ประหลาดใจและอัศจรรยใ์จ นีOจะตอ้งเป็นพระเจา้
จรงิ ๆ ทีOทรงสรา้งโลกและไม่ไดแ้ขวนโลกไวกั้บ
อะไรเลย เป็นสิOงทีOง่ายสําหรับพระองคท์ีOจะเลีRยง
คนมากมายดว้ยขนมปังกอ้นเล็ก ๆ หา้กอ้นและ
ปลาเล็ก ๆ สองตัว สิOงทีOพระองคต์อ้งการคอืคนทีO
เต็มใจทีOจะใหส้ิOงทีOเขามี

ทุกคนกนิจนกระทัOงพวกเขากนิไม่ไดอ้กี
เด็กผูช้ายคนนัRนไม่เคยมอีาหารทานมากขนาดนีR
เขาจะไม่มมีากขนาดนีRถา้หากเขาทานอาหาร
กลางวันของเขาทัRงหมดดว้ยตัวเขาเอง

เป็นการอัศจรรยจ์รงิ ๆ ผูช้ายกวา่หา้พันคน
บวกกับผูห้ญงิและเด็กอกีทีOไดรั้บการเลีRยงดว้ย
ขนมปังหา้กอ้นกับปลาสองตัว

เด็ก ๆ รูไ้หมวา่ สิOงทีOพระเยซทํูากับอาหาร
กลางวันของเด็กผูช้ายคนนัRน เป็นสิOงทีOพระเจา้
ยังคงทํากับเงนิ เวลา และของประทานทีOเรา
มอบใหกั้บพระองคใ์นปัจจุบันนีR พระองคนํ์าสิOง
เล็กนอ้ยทีOเรามแีละเพิOมทวมีากขึRนดว้ยวธิกีารทีO
น่าอัศจรรยเ์พืOอชว่ยคนอืOนใหไ้ดย้นิพระกติตคุิณ
และไดรั้บการเลีRยงดูดว้ยความจรงิของพระเยซู
คอือาหารแห่งชวีติ

เมืOออาหารมืRอนัRนเสร็จสิRนแลว้ พระเยซบูอก
สาวกของพระองค์ “ตอนนีRใหเ้ก็บรวบรวมเศษ
อาหารทีOเหลอืทัRงหมดเพืOอวา่จะไม่มอีะไรตก
หล่น”
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CC 6-6 เหลา่สาวกรวบรวมอาหารที&เหลอื
ดงันั2น พวกเขาเก็บอาหารเหลอืไดส้บิสองกระบงุเต็ม

และนําอาหารนั2นขึ2นไปไวบ้นเรอืของพวกเขาบา้ง ขณะที+พระ
เยซใูหเ้หลา่สาวกรวบรวมอาหารทั 2งหมด เราไดเ้รยีนรูจ้าก
เรื+องนี2วา่ ความสรุุย่สรุา่ยไมเ่ป็นที+พอพระทยัพระเจา้ เราอาจ
ถามวา่ ถา้พระครสิตส์ามารถทําใหข้นมปังและปลาเพิ+ม
จํานวนมากขึ2นโดยการอศัจรรยไ์ดแ้ลว้ ทําไมถงึรบกวนให ้
เก็บอาหารที+เหลอื แตพ่ระเจา้ใหเ้รารูค้วามคดิของพระองค์
ในเรื+องนั2นขณะที+พระเยซบูอกเหลา่สาวกใหร้วบรวมอาหารที+
เหลอื

เราเรยีนรูว้า่ พระเจา้แหง่จักรวาลไมส่รุุย่สรุา่ยกบัการ
ทรงสรา้งของพระองค์ เราจงึไมค่วรเป็นคนสรุุย่สรุา่ย ใน
ขณะเดยีวกนัเราไมค่วรมอีาหารมากกวา่ที+เราสามารถทานได ้
แลว้ก็เหลอือาหารไวม้ากเพื+อจะโยนทิ2ง แลว้เกี+ยวกบัสิ+งของ
ตา่ง ๆ ของเราละ่ บางครั 2ง เสื2อ ถงุมอื รองเทา้ผา้ใบ และ
หมวกถกูทิ2งไวท้ี+โรงเรยีน ในโรงยมิ หรอืที+สนามบอล แลว้ก็
หาไมพ่บ พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเรยีนรูท้ี+จะดแูลเอาใจใส่
ส ิ+งของของเราและระมดัระวงัสิ+งของเหลา่นั2น พระองค์
ตอ้งการใหเ้ราไมเ่ป็นคนสรุุย่สรุา่ย บางครั 2ง จักรยาน ลกูบอล
ตุก๊ตา และหนังสอืถกูทิ2งไวน้อกบา้นและเสยีไปเพราะถกูฝน
และแสงแดด พระเจา้ทรงประทานสิ+งดี ๆ แกเ่ราเพื+อใหเ้รามี
ความสขุ และพระองคต์อ้งการใหเ้ราดแูลเอาใจใสส่ ิ+งที+
พระองคท์รงประทานใหก้บัเรา พระองคบ์อกวา่ ถา้เราสตัย์
ซื+อในการดแูลสิ+งที+เรามี พระองคก็์สามารถไวใ้จเราดว้ยพระ
พรและความรับผดิชอบที+มากกวา่ได ้

สมมตุวิา่เด็กผูช้ายคนนั2นที+มอบอาหารกลางวนัใหก้บั
พระเยซพูดูกบัตวัเขาเองวา่ “ผมหวิมาก ผมเป็นเด็กผูช้ายที+
กําลงัโต และอาหารกลางวนันี+เป็นของผม แมข่องผม
จัดเตรยีมไวใ้หผ้มและผมเป็นคนเอามาที+นี2 และผมตอ้งการ
อาหารนั2น ก็จะไมม่คีวามหมายอะไรกบัการมอบอาหารนั2นให ้
คนอื+น นอกจากนี2 อาหารนั2นก็นอ้ยมากจนไมส่ามารถทําอะไร
ไดก้บัประชาชนทั 2งหมดนี2 ผมก็เพยีงแคอ่อกไปและกนิอาหาร
นั2น” ถา้หากเขาพดูอยา่งนั2น เด็ก ๆ คดิวา่เขาจะไดเ้ห็นการ
อศัจรรยข์องพระครสิตเ์พื+อประชาชนทั 2งหมดนั2นหรอืเปลา่
เด็ก ๆ ยนิดไีหมที+เขามอบสิ+งที+เขามี แมว้า่เขาจะไมไ่ดม้มีาก
นักก็ตาม
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CC 5-7 การมอบทกุสิ0งของเราแดพ่ระครสิต ์
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งการมากกวา่สิOงทีOเรามี

นัOนคอื พระองคต์อ้งการเรา พระองคย์นือยูท่ีOประตใูจ
ของเราและพดูวา่ “ลกูรัก จงมอบใจของลกูใหก้บั
พอ่” และพระองคพ์ดูไวใ้นพระคมัภรีอ์กีตอนหนึOงวา่
“จงถวายตวัของทา่นแดพ่ระเจา้” พระเยซตูอ้งการ
ใหค้รแูละเด็ก ๆ ถวายตวัของเรากบัพระองค์
เชน่เดยีวกบัทีOพระเยซไูดรั้บการถวายอาหาร
กลางวนัทั Rงหมดของเด็กผูช้ายคนนัRน ถา้ฉันถวายตวั
ของฉันทัRงหมดใหก้บัพระองค์ นัOนหมายถงึความ
ตั Rงใจของฉัน ซึOงสว่นนัRนของฉันเป็นสว่นทีOทําการ
ตดัสนิใจและเลอืก ฉันตอ้งใหพ้ระองคเ์ลอืกแทนฉัน
ในทกุสิOงทกุอยา่ง ไมว่า่เรืOองเล็กหรอืเรืOองใหญ่ ใน
การถวายจติใจของฉันใหก้บัพระองค์ ฉันตอ้งให ้
พระองคค์วบคมุความคดิและจติใจของฉัน ตาของ
ฉัน ซึOงหมายถงึสิOงทีOฉันมองดู อา่น และการดู
โทรทัศน์ รายการโทรทัศนใ์นเชงิแนะนําทีOทําใหเ้รา
คดิถงึขอ้คดิทีOผดิๆละ่ และรปูภาพทีOคนอืOนพยายาม
ชีRใหเ้ราดซู ึOงจะทําใหพ้ระองคไ์มพ่อพระทัยละ่ เรา
ใชต้าของเรามากแคไ่หนในการอา่นและศกึษาพระ
วจนะของพระเจา้

หขูองฉันควรเป็นของพระครสิต์ เพลงแบบ
ไหนทีOฉันฟัง ฉันยอมใหห้ขูองฉันฟังเรืOองตลกลามก
หรอืคําซบุซบินนิทาและการตําหนติเิตยีนคนอืOนหรอื
เปลา่ ฉันฟังสิOงทีOจะชว่ยฉันและทําใหฉั้นเป็นครสิ
เตยีนทีOเขม้แข็งขึRนหรอืเปลา่

แลว้มอืและเทา้ของฉันละ่ เป็นของพระเยซู
หรอืเปลา่ ฉันปลอ่ยใหเ้ทา้ของฉันพาฉันไปสถานทีO
ซ ึOงพระองคไ์มอ่ยากไปหรอืเปลา่ สถานทีOซ ึOงจะทํา
ใหคํ้าพยานของฉันถกูทําใหเ้ป็นมลทนิหรอืไม่ หรอื
ฉัน “เดนิทาง” ไปกบักลุม่ครสิเตยีน มอืของฉันยุง่
อยูก่บัการทํางานเพืOอพระองคแ์ละรับใชพ้ระองค์
หรอืเปลา่
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บางทเีด็ก ๆ หลายคนได ้
ตอ้นรับพระเยซเูขา้มาในจติใจ
แลว้ในฐานะพระผูช้ว่ยใหร้อด
แตม่กีีOคนทีOรอ้งบทเพลงทีOเป็น
คําอธษิฐานนีRอยา่งจรงิใจ และ
หมายความตามนัRนอยา่ง
แทจ้รงิ

ขา้มอบทกุสิOงแดพ่ระเยซ ู
มอบถวายดว้ยความยนิดี
ขา้จะรักและพึOงพระเยซ ู
ตอ่พระพักตรต์ลอดชวีี

ขา้ขอมอบถวาย 
ขา้ขอมอบถวาย

มอบถวายหมดแดพ่ระเยซ ู
พระผูช้ว่ยประเสรฐิ

และเราตอ้งไมล่มืรมิฝีปากของเรา เราควรจะ
ระมัดระวงัอยา่งไรกบัสิOงทีOเราพดูเมืOอรมิฝีปากของ
เราไดถ้วายใหก้บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เป็นสิOงทีO
งา่ยมากทีOจะตดินสิยัใชคํ้าสบถสาบานและภาษาทีO
น่าเกลยีด บางครัRงเราพดูกบัพอ่แมแ่ละพีOของเรา
อยา่งขาดความเคารพนับถอืโดยทีOไมไ่ดค้ดิ เรา
จําเป็นจะตอ้งทลูขอใหพ้ระเจา้ชว่ยเราใหร้ะมัดระวงั
คําพดูของเราอยูเ่สมอ เพืOอทกุคนจะรูว้า่ เราเป็น
ของพระองคโ์ดยคําพดูทีOแสดงความเมตตาและ
คําพดูทีOใหเ้กยีรตซิ ึOงออกมาจากรมิฝีปากของเรา

ดงันัRน เวลาเราพดูวา่ “ใช่ ฉันถวายจติใจของ
ฉัน คอืทกุสิOงทกุอยา่งของฉันใหก้บัพระเยซ”ู เรา
ตอ้งหยดุและคดิอยา่งจรงิจังเกีOยวกบัทกุสิOงทกุอยา่ง
ซึOงหมายความถงึเมืOอพระองคท์รงเป็นทีOหนึOงและ
ปกครองอยูใ่นจติใจและชวีติของเราในฐานะกษัตรยิ์
และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
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พระเยซูทรงดาํเนนิบนนํ6า
มัทธวิ 14:24-33; มาระโก 6:47-51; ยอหน์ 6:16-21

บทที0 7

CC 7-1 พระเยซูสง่ฝงูชนกลบัไป
หลงัจากทีOพระเยซทูรงเสร็จสิRนการเลีRยงอาหารฝงู

ชนกลุม่ใหญด่ว้ยอาหารกลางวนัของเด็กผูช้ายคนนัRนแลว้
กใ็กลถ้งึเวลาสิRนสดุของวนัแลว้ และอกีไมน่านกจ็ะมดื
พระเยซบูอกสาวกของพระองคใ์หล้งไปในเรอืของพวก
เขาและขา้มไปอกีฟากหนึOงของทะเลสาบขณะทีOพระองค์
ใหป้ระชาชนทกุคนเริOมออกเดนิทางกลบับา้น บางคนยงั
ไมค่อ่ยเต็มใจทีOจะจากไป เพราะพวกเขาตอ้งการทีOจะตั Rง
พระเยซใูหเ้ป็นกษัตรยิข์องพวกเขาทีOนัOน คนคนหนึOงทีO
สามารถจัดเตรยีมอาหารฟรใีหแ้บบนีRเป็นคนแบบทีOพวก
เขากําลงัคน้หาเพืOอทีOจะใหเ้ป็นกษัตรยิข์องอสิราเอล แต่
พระเยซไูมไ่ดเ้สด็จมาจากสวรรคเ์พืOอเป็นกษัตรยิข์อง
พวกเขา พระองคเ์สด็จจากสวรรคเ์พืOอเป็นพระผูช้ว่ยให ้
รอดของพวกเขา ในทีOสดุ ประชาชนทกุคนกจ็ากไป แลว้
พระเยซไูดข้ึRนไปบนภเูขาตามลําพังเพืOออธษิฐาน
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ขณะทีOพระเยซู
อธษิฐานตอ่ไปเรืOอย ๆ ในคนื
นัRน ดวงดาวพากนัออกมา
และกลางคนืกล็ว่งเลยไป
และขณะทีOพระเยซกํูาลงั
อธษิฐานอยูบ่นภเูขา พวก
สาวกกําลงัพายกรรเชยีงเรอื
ลําเล็กของพวกเขาอยูอ่ยา่ง
หนัก โดยหวงัวา่อกีไมน่าน
พวกเขาจะพายกรรเชยีงไป
ไดไ้กลสกัหา้หรอืหก
กโิลเมตรเพืOอใหถ้งึชายฝัOงทีO
อยูต่รงกนัขา้ม สกัครูห่นึOง
ทกุอยา่งกเ็รยีบรอ้ยดี แต่
เวลาทีOเรอือยูก่ลางทะเล ก็
เกดิพายทุีOรนุแรงพัดขา้ม
ทะเลสาบมาทันที

CC 7-2 พระเยซูอธษิฐานอยูบ่นภเูขาตามลําพงั
ทีOนัOน ในความมดืบนภเูขา พระบตุรเริOมพดูคยุกบั

พระบดิา “ถา้พระเยซเูป็นพระเจา้ ทําไมพระองค์
อธษิฐาน ไมใ่ชพ่ระองคจ์ะพดูกบัตวัพระองคเ์องหรอื?”
จําไดไ้หมวา่พระเจา้เป็นองคต์รเีอกานุภาพ คอืมสีาม
พระภาคในพระเจา้องคเ์ดยีว ดงันัRน พระบตุรพดูคยุกบั
พระบดิา บอ่ยครัRงทีOเด็ก ๆและครพูดูในใจของเราเอง
พดูถงึสิOงตา่ง ๆ กบัตวัเราเอง นัOนไมใ่ชเ่รืOองผดิปกติ
สําหรับเรา ดงันัRนจงึไมค่วรจะเป็นเรืOองผดิปกตทิีOพระ
บตุรจะพดูถงึสิOงตา่ง ๆ กบัพระบดิา คนืนัRนพระเยซพูดู
อะไรกบัพระบดิา เราไมรู่ ้ เพราะพระคมัภรีไ์มไ่ดบ้อก
เรา อยา่งไรกต็าม ในโอกาสอืOนเรารูว้า่ พระองคพ์ดูกบั
พระบดิาเกีOยวกบัวนันัRน เวลาทีOพระองค์ คอืพระบตุรจะ
ไปสูก่างเขนเพืOอสละชวีติของพระองคเ์พราะความบาป
ของมนุษย์ และพระองคอ์ธษิฐานเผืOอคนเหลา่นัRนทีOจะ
มาเป็นแกะแหง่ทุง่หญา้ของพระองค์

61



CC 7-3 เหลา่สาวกอยูท่ ี0ทะเลทา่มกลางพายุ
ลมพายไุดห้อบเอาคลืOนใหญก่ระแทกกบัเรอื ทํา

ใหเ้รอืโคลงเคลงและหมนุไปทัOวทกุทศิ พวกสาวก
กรรเชยีงเรอืสดุกําลงัของพวกเขา แตพ่วกเขากไ็ม่
สามารถหนัหวัเรอืตา้นกําลงัแรงลมได ้ เรอืยงัคงหมนุ
ไปมาและโคลงเคลงอยูใ่นทะเลเดอืด และเป็นไป
ไมไ่ดท้ีOจะแลน่ฝ่าผวินํRาผา่นพายนัุRน ซึOงดรูาวกบัวา่
พวกเขาจะหลงหายไปทีOทะเล พวกสาวกหวาดกลวัวา่
จะเสยีชวีติ

พระเยซยูงัคงอธษิฐานอยูบ่นภเูขา แมว้า่พระองค์
จะไมไ่ดอ้ยูใ่นเรอืกบัสาวกของพระองค์ พระองคก์ร็ูว้า่
พวกเขากลวัและตอ้งการพระองคอ์ยูใ่นพายนัุRน
พระองคร์ูเ้กีOยวกบัความยากลําบากและความเดอืดรอ้น
ทัRงหมดทีOพวกเขากําลงัมอียูใ่นความมดืพรอ้มกบัลม
และนํRาทีOเกรีRยวกราด เพราะพระองคท์รงรักพวกเขา
และหว่งใยพวกเขา พระองคไ์ปหาพวกเขาในพายุ
พระองคอ์อกจากภเูขาและลงมาทีOชายฝัOงทะเลสาบ
พระองคไ์มม่เีรอื แตพ่ระองคไ์มต่อ้งการเรอื พระองค์
เพยีงแตเ่ริOมตน้เดนิขา้มทะเลอยูบ่นผวินํRา



CC 7-4 พวกเขามองเห็นใครบางคนกาํลงัตรงมา
ที0เรอื

แสงสวา่งวาบผา่นความมดืและความพรา่มัว และ
พวกสาวกเห็นรปูรา่งของคนกําลงัตรงมาหาพวกเขา
เดนิอยูบ่นนํRา พวกสาวกตกใจกลวัมาก พวกเขาสรปุวา่
ไมม่มีนุษยค์นใดสามารถเดนิบนนํRาได ้ น่าจะตอ้งเป็น
ทตูมรณะทีOมาหาพวกเขา พวกเขาคดิ ดงันัRน พวกเขา
จงึกรดีเสยีงรอ้งในความกลวัของพวกเขาทีOกลวัความ
ตาย “ตอ้งเป็นผแีน่ ๆ เลย”

ทา่มกลางเสยีงพายรุอ้ง พวกเขาไดย้นิคําพดูทีO
ปลอบโยนและใหค้วามมัOนใจวา่ “อยา่กลวัเลย เป็นเรา
เอง” เป็นเสยีงของพระเยซู พวกเขาแทบจะไมเ่ชืOอตา
และหขูองตวัเอง แตพ่ระเยซอูอกมาอยูท่ีOนัOน บนนํRา
โดยไมม่เีรอืรองรับพระองคไ์ดย้งัไง ทําไม ทา่นผูน้ีRจงึ
สามารถเดนิบนผวินํRาได ้
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CC 7-5 เปโตรขอใหพ้ระครสิตบ์อกใหเ้ขามาหา
บคุคลที+อยูบ่นนํ2าเคลื+อนเขา้มาใกลเ้รอืมากขึ2น เวลา

นี2พวกเขาสามารถมองเห็นพระองคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ใช่
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จรงิ ๆ สาวกทกุคนพากนัตื+นเตน้มาก
พระเยซมูาหาพวกเขาในเวลาที+พวกเขาตอ้งการพระองค์
มาก เปโตรตื+นเตน้มากเป็นพเิศษ ทําไมพระเยซจูงึเดนิบน
นํ2าไดเ้รยีบเหมอืนกบัเดนิอยูบ่นพื2นดนิ ความเชื+อของเป
โตรเพิ+มขึ2นและเขาคดิ “ถา้พระเยซมูฤีทธิgอํานาจที+จะเดนิ
บนนํ2าแลว้ พระองคก็์มฤีทธิgอํานาจที+จะทําใหข้า้เดนิบนนํ2า
ไดด้ว้ย และขา้จะถามพระองคว์า่ ขา้จะเดนิบนนํ2าไปหา
พระองคไ์ดไ้หม” เปโตรรูว้า่ ถา้พระเยซมูฤีทธิgอํานาจมาก
พอที+จะเดนิบนนํ2า พระองคก็์สามารถประทานฤทธิgอํานาจ
อยา่งเดยีวกนัแกเ่ขาไดอ้ยา่งแน่นอน ดงันั2นเปโตรจงึรอ้ง
ออกมาวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้หากเป็นพระองคจ์รงิ ๆ แลว้
ขอทรงบอกใหข้า้พระองคเ์ดนิไปหาพระองคบ์นนํ2า”



พระเยซเูรยีก “มาซิ เปโตร” สาวกคนอืOน ๆ เฝ้าดู
ขณะทีOเปโตรปีนขึRนไปทีOกาบเรอืและเริOมเดนิบนนํRาตรง
ไปหาพระเยซู ในคํOาคนืเชน่นีRทีOทะเลเต็มไปดว้ยคลืOน
ใหญ่ จําเป็นจะตอ้งมคีวามเชืOอเพืOอทีOจะไปหาพระเยซไูด ้
และเปโตรมคีวามเชืOอตราบใดทีOตาของเขายังคงมองอยู่
ทีOพระเยซู ความเชืOอของเขาอยู่ในพระผูท้รงสรา้งทะเล
ภูเขา และจักรวาลทัRงสิRน และเมืOอความเชืOอมา ความ
กลัวก็จะจากไป

“นีOเป็นสิOงทีOน่าอัศจรรยจ์รงิ ๆ” เปโตรคดิขณะทีOเขา
กา้วเทา้แรกของเขาไปบนนํRา “ผมกําลังเดนิอยู่บนนํRา
เหมอืนกับพระเยซู พวกท่านทีOเป็นสาวกทุกคน มองดูผม
ซิ นีOเป็นสิOงทีOแปลกอย่างไม่น่าเชืOอ ขา้งใตนี้Rเป็นนํRาลกึ
จรงิ ๆ และคลืOนเหล่านัRนใหญ่โตน่ากลัวจรงิ ๆ ทีOขา้งนอก
บนนํRานีRมพีายุหนักทเีดยีว

ขณะทีOเปโตรเริOมมองไปรอบ ๆ ทะเลทีOปัOนป่วน เขา
คดิวา่ “ถา้เกดิวา่คลืOนใหญ่ราวกับภูเขาเหล่านัRนกระแทก
ถูกผมและผมไม่สามารถยนือยู่กับทีOไดล่้ะ” นีOเป็น
ความคดิทีOรบกวนใจมาก และเปโตรก็เริOมเกดิความสงสัย
เขากําลังออ่นแอและเดนิเซไปมาอย่างเชืOองชา้ดว้ย
ความกลัว
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CC 7-6 เปโตร
เร ิ0มจมลงไป

ทันททีีO
แสงแหง่ความ
สงสยัสาดสอ่ง
เจา้มาในจติใจ
ของเขา เปโตร
กเ็ริOมจมลงไป

“พระองคเ์จา้ขา้ โปรดชว่ย
ขา้พระองคด์ว้ย” เขาตะโกนออก
ไปดว้ยความตืOนตกใจกลวัมาก
ทันใดนัRน พระเยซทูรงยืOนพระหตัถ์
ของพระองคอ์อกไปและดงึ
เปโตรขึRนมาจากนํRา ขณะทีOพระองค์
ดงึเขาขึRนมา พระเยซบูอกวา่ “โอ เจา้ผูม้คีวามเชืOอนอ้ย ทําไม
เจา้จงึสงสยั”

พระเยซชูว่ยใหเ้ปโตรกลบัลกุขึRนยนืไดอ้กีครั Rง และเดนิ
บนนํRาไปดว้ยกนัไปทีOเรอื พระเยซแูละเปโตรขึRนไปอยูบ่นเรอื
กบัสาวกคนอืOน ๆ ขณะทีOพวกเขาขึRนไปในเรอื ลมกห็ยดุพัด
และคลืOนทะเลกก็ลบัสงบทันที
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CC 7-7 ทะเลสงบ
จากพายุที&พัดกระหนํ&าอย่างหนัก เวลานีD

เปลี&ยนเป็นความสงบอย่างสมบรูณ์ เป็นสิ&งที&แทบจะ
ไม่น่าเชื&อเลย พวกสาวกนั&งอยู่ที&นั&นดว้ยความ
อัศจรรยใ์จและตกใจกลัวกับการอัศจรรยท์ี&พวกเขา
เพิ&งจะพบเห็นมา พระเยซแูละเปโตรเดนิบนนํDามาที&
เรอื และพายุที&พัดกระหนํ&าอย่างหนักกลับกลายเป็น
ความสงบอย่างสมบรูณ์ เวลานีDความกลัวของพวก
เขาหายไปแลว้ สิ&งตอ่มาที&พวกสาวกรูก็้คอื พวกเขา
เงยหนา้ขึDนและพวกเขาก็มาอยู่ที&ชายฝั&งใกลกั้บเมอืง
คาเปอรน์าอมู

ทําไม สิ&งทัDงหมดนีDตั Dงแตต่น้จนจบจงึเป็นการ
อัศจรรย์ พวกเขาคกุเขา่อยู่ตอ่หนา้พระเยซู พวกเขา
นมัสการพระองคพ์รอ้มกับอทุานออกมาวา่ “แทจ้รงิ
แลว้ พระองคท์รงเป็นพระบตุรของพระเจา้”



การนําไปประยกุตใ์ช้
ขณะทีOพวกเขาสาวกอยูท่า่มกลางพายแุละทะเล

ทีOปัOนป่วน พรอ้มกบัเรอืของพวกเขากําลงัจะพลกิควํOา
จากแรงของคลืOนทะเลและพวกเขาจมลงในความลกึ
ของทะเล เชน่เดยีวกบัในชวีติครสิเตยีนของเราหลาย
ครัRงเวลาทีOเราไดรั้บความเดอืนรอ้น มปัีญหา ผดิหวงั
และทอ้ถอย เรากเ็กดิความสงสยัวา่ พระเยซลูมืเรา
หรอืเปลา่ และพระองคห์ว่งใยหรอืไมว่า่ มรสมุชวีติ
กําลงัโหมกระหนํOาเราใหล้ม้ลง เรากจ็ะคดิวา่ “โอ การ
พยายามดําเนนิชวีติเพืOอพระเจา้จะมปีระโยชนอ์ะไร ฉัน
ไมส่ามารถดิRนรนตอ่สูผ้า่นสิOงเหลา่นีRไปไดต้ามลําพัง”

แตข่อใหจํ้าไวว้า่ เวลาทีOพวกสาวกตกอยูใ่น
อนัตรายมากทีOสดุ พวกเขา “เห็นพระเยซกํูาลงัเดนิบน
ทะเลเขา้มาใกลเ้รอื” พวกเขามองเห็นพระองคไ์ดด้ว้ย
ตา และเราสามารถมองเห็นพระองคไ์ดโ้ดยความเชืOอ
และพระองคท์รงสญัญากบัเราวา่ ในความเดอืดรอ้น
และทกุขโ์ศกของเราทั RงสิRน พระองคท์รงหว่งใย
พระองคท์รงรักเรา และพระองคท์รงสนใจเรา พระองค์
บอกเราวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะเราอยูก่บัเจา้ อยา่
ขยาด เพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้ เราจะหนุนกําลงั
เจา้ เออ เราจะชว่ยเจา้ เออ เราจะชเูจา้ดว้ยมอืขวา
อนัมชียัของเรา” นีOเป็นพระสญัญาทีOน่าอศัจรรยจ์รงิ ๆ

สิOงทีOเกดิขึRนทีOทําใหเ้ปโตรจมลงไปในนํRาคอือะไร
คอืเวลาทีOเขาละสายตาของเขาจากพระเยซแูละเริOม
มองไปทีOพายรุอบ ๆ ตวัจนกระทั Rงความกลวัเขา้มาใน
จติใจของเขาและความเชืOอของเขาลม้เหลว

ในพายแุหง่ชวีติและการทดลองทกุอยา่งทีO
ซาตานเหวีOยงเขา้ใสเ่รา เราสามารถพึOงพระเยซเูพืOอ
ความปลอดภยัของเราได ้พระองคท์รงสามารถทําให ้
พายขุองเราสงบลง และชว่ยใหเ้ราเดนิอยูเ่หนอืพายุ
แหง่ชวีติ เราสามารถมคีวามเชืOอมากในพระองค ์เพราะ
พระองคท์รงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดทีOย ิOงใหญ่
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