


การนํานกัเรยีนสูพ่ระครสิต ์

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

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

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

การสอนนักเรยีนของเราเกี(ยวกบัความ

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

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

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

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

พระคําของพระเจา้บอกเราชดัเจนถงึความ
จําเป็นที(จะตอ้งมคีวามสมัพันธส์ว่นตวักบั

พระเจา้ การจดจําความจรงิจากพระวจนะ
ชว่ยเราใหส้ื(อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพกบั
นักเรยีนได ้

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

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

“ไมม่ผีูใ้ดบรสิทุธิเ̀หมอืนอยา่งพระเยโฮวาห์
เพราะไมม่ผีูใ้ดนอกเหนอืจาก

พระองค์ ทั Bงไมม่ศีลิาใดเหมอืนอยา่งพระ
เจา้ของขา้พระองคทั์ Bงหลาย”  1 ซามเูอล
2:2

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



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

“ดว้ยวา่ทกุคนไดก้ระทําบาปและเสื(อมจาก
สงา่ราศขีองพระเจา้”  โรม3:23

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

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

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

การวางใจวา่พระเจา้ทรงอภยับาปแกเ่รานัBน
เป็นการเริ(มตน้ความสมัพันธก์บัพระองค์
แหละนี(เป็นความสมัพันธท์ี(

นจินริันดร์ดงันัBนนักเรยีนตอ้งเขา้ใจถงึ
ความจําเป็นของการรับอภยับาปจากพระเจา้
เพราะนี(เป็นแผนการที(พระเจา้ทรงวางไว้
สําหรับทกุคนที(จะตดัสนิใจเอง

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

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

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

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



คาํแนะนําสาํหรบัครู
ในการเตรยีมสอน

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

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

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

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

ทางเลอืกทีFคณุอาจจะใชเ้ป็น
แนวทางในการเชญิเด็กรบัเชืFอ
(ใหค้ณุศกึษา “การนํานักเรยีนสูพ่ระ
ครสิต”์)

“ใหเ้รากม้ศรษีะและหลบัตา ถา้ใคร
อยากเชื&อวางใจใหพ้ระเจา้ทรงอภยั
โทษบาปของหนูในตอนนีN ขอใหค้น
นัNนยกมอืขึNน”

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

คณุตอ้งรอการตอบสนองของ
นกัเรยีนกอ่นถามคําถามตอ่ไปทกุ
คร ัMง
“หนูเขา้ใจมั Nยวา่พระเจา้รก้หนูมาก 
และตอ้งการมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกบั
หนู?”

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

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

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

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

ถา้การตอบสนองท ัMงหมดของ
นกัเรยีนเป็นไปดว้ยด ีใหค้ณุพดูวา่
...

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

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

คณุตอ้งระวงัวา่เด็กเขา้ใจและเต็ม
ใจพดูตามคณุดว้ยความสตัยจ์รงิ 
บอกกบัเด็กวา่คณุยงัรกัเขาไม่
เปลีFยนแปลงหากเขายงัไมแ่นใ่จใน
การรบัเชืFอ เมืFอมโีอกาสภายหนา้
คณุสามารถคยุกบัเขาอกีได้

คาํแนะนําสาํหรบัครู

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



บทเรยีนที(  1  “พระเยซูทรงหา้ม
พาย”ุ

มัทธวิ8:23-27; มาระโก 4:36-41; 
ลกูา8:22-25

รปูCD1-1:พระเยซูทรงบรรทมอยูบ่น
เรอื

พระเยซูครสิตก์ับเหล่าสาวกกําลังพา
กันขา้มทะเลสาบกาลลิีพระเยซทูรงไปอยู่
ตอนทา้ยเรอืและเอนตวัลงพักผอ่น พระองค์
ทรงเหนืQอยมากจนกระทัQงหลับสนทิไป ลม
ทะเลพัดโชยมาออ่นๆ คลืQนทะเลก็สงบ จะมี
ฟองคลืQนเล็กๆทีQกระทบกบัดา้นขา้งของเรอื

ขณะทีQกําลังเคลืQอนทีQไปข้างหน้า 
บรรยากาศตอนนัQนสบายและเหมาะทีQทกุคน
จะพักผ่อนจากการงานทีQพวกเขาไดท้ํากัน
มาทั[งวนั

แต่ทันใดนั[นเอง อากาศทีQเย็นสบายก็
เปลีQยนแปลงไปกระทันหัน โดยทีQไม่มใีคร
คาดคดิมาก่อน คลืQนตนอ้ยๆทีQกระทบกับ
ดา้นขา้งของเรือก็กลายคลืQนมว้นตัวโต
เหมอืนกบัวา่มันกําลงัโกรธอยา่งรนุแรง สาย
ลมทีQพัดเบาๆ ก็เปลีQยนเป็นพายลุมทีQรุนแรง 
พวกสาวกรูด้วีา่กําลังเผชญิหนา้กับพายรุา้ย
ทีQอาจจะทําใหเ้รอืลม่จนจมหมดได้



CD 1-1



รปูCD1-2:พายรุนุแรงขึ<น
ลมพัดแรงขึ[นและแรงขึ[นเรืQอยๆลมก็

ช่วยคลืQนพยุงตัวของมันขึ[นจนนํ[าสามารถ
กระเด็นโถมเขา้มาในเรือนอ้ยได ้เสยีงฟ้า
รอ้งและฟ้าแลบแปลบปลาบดังอยู่ทัQวทะเล
กาลลิี

ถึงแมว้่าเหล่าสาวกส่วนมากจะเป็น
ชาวประมง พวกเขาไดอ้อกเรือจับปลามา
มากมายแลว้และเคยพบกับพายกุลางทะเล
จนชนิ แต่ครั[งนี[มันทําใหพ้วกเขากลัวตาย
กันเหลือเกนิ  พายุครั[งนี[ใหญ่ยิQงและแรง 
ทุกคนตา่งก็กลัวกันอย่างทีQสดุ ชวีติของคน
บนเรอืกําลังอยูใ่นอันตราย ไมม่ใีครสกัคนทีQ
สามารถจะออกจากเรอืไปขอความชว่ยหลอื
จากฝัQงได ้ต่างคนต่างก็พากันดึงสาย

กระโดงเรือ พยายามหันหัวเรือใหต้รง ทุก
คนชว่ยกนัพยงุตวัเรอืไวไ้มใ่หล้ม่

ทันใดนั[นเอง! มอีะไรบางอย่างทีQพวก
เขาเพิQงจะคดิได ้"พระเยซอูยูก่บัเรานีQ!" "แต่
ว่าพระองคอ์ยู่ไหนล่ะไม่เห็นมาช่วยเราวดิ
นํ[าดงึเสาเรือเลย?" "โนน้งัย! พระองคย์ัง
หลับอยู่เลย-ขา้ไม่อยากเชืQอเลยนะเนีQย 
พระองคไ์ม่หว่งเราเลย เราจะพากันตายอยู่
แลว้!"

พวกสาวกรีบช่วยกันปลุกใหพ้ระองค์
ตืQน ต่างตะโกนโวยวายเรยีกชืQอพระองคใ์ห้
รูส้กึตวัเมืQอพระเยซตูืQนแลว้พวกสาวกก็ตอ่วา่
พระองค ์“พระองคท์ําไมไม่ห่วงใยไม่ช่วย
พวกเราเลย พวกเราจะจมนํ[าตายอยูแ่ลว้!”
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รปูCD 1-3:  พระเยซูทรงหา้มพายุ

จากนั[นพระเยซูก็ทรงยืนขึ[นบนเรือ
ทา่มกลางพายทุีQพัดรนุแรงทา่มกลางคลืQน
ยักษ์ทีQมัวนตวัสงูขึ[นทา่มกลางเสยีงฟ้า
คะนองอยา่งน่ากลวัพระองคต์รัสวา่"จงนิQง
และสงบเสยี" ทนัใดนั[นเองพายรุา้ยนั[นก็
หยดุสนทิทนัทีทั[งลมทั[งคลืQนทั[งเสยีง
ตา่งๆทกุสิQงตา่งเงยีบสงบเหมอืนกบัไมม่ี
อะไรเกดิขึ[นเลย

พระเยซูทรงหันมาตรัสกับเหล่าสาวกว่า
"ทําไมพวกทา่นถงึกลวันักพวกทา่นไมม่ี
ความเชืQอหรอื?” ไมม่ใีครสกัคนทีQตอบ
คําถามของพระยซูตา่งคนตา่งกระซบิกนัวา่
"ทา่นผูน้ี[เป็นใครหนอถงึมฤีทธิhอํานาจทํา
ไดข้นาดนี[แมแ้ตล่มและทะเลก็เชืQอฟัง
ทา่น"

ไมน่่าแปลกใจทีQพวกสาวกจะพากนัตะลงึใน
ฤทธิhอํานาจของพระเยซ!ู เพราะเขาไมเ่คย

เห็นใครทีQทําไดแ้บบนี[มากอ่นพระเยซแูค่
พดูเทา่นั[นเหมอืนกบัตอนทีQพระองคท์รง
สรา้งโลกเพยีงแคพ่ระองคพ์ดูเทา่นั[นทกุ
สิQงก็ปรากฏขึ[นมาอย่างอัศจรรย์ตามคําสัQง
ของพระองค์

แมแ้ต่วันนี[ถงึแมว้่าพระองคจ์ะไม่ไดม้ายืน
อยู่กับเราทีQนีQแต่พระองค์ก็ยังคงมีฤทธิh
อํานาจพระองคพ์ดูกบัเราเสมอผา่นทางพระ
คมัภรีว์า่"อยา่กลวั" เมืQอเราเดอืดรอ้นหรอื
เป็นทุกข์เราตอ้งเชืQอมัQนในพระองค์ว่า
พระองคจ์ะทําใหส้งบและช่วยเราผ่านพน้
ปัญหานี[ไปได้ไมว่า่จะเป็นความกลุม้ใจ, 
ความเหงา, ความเสยีใจ, ความเหนืQอยยาก, 
ไมม่คีนเขา้ใจ, ไมม่เีพืQอนเลน่หรอืแมเ้มืQอ
เรารูส้กึกลวัเราสามารถบอกกบัพระองคไ์ด้
วา่"พระเจา้ชว่ยหนูดว้ย!" และพระองค์
สัญญาว่าพระองค์จะช่วยคนทีQรอ้งขอให้
พระองคช์ว่ย



CD 1-3



บทเรยีนที(  2“การเปลี(ยนแปลง
พระกายของพระเยซู”

มัทธวิ16:13-20, 17:1-19; มาระโก 8:27-
30, 9:2-10; ลกูา9:18-20, 28-36

รปูCD2-1:คาํยอมรบัของเปโตร
ในเวลาทีQพระเยซยูังอยูบ่นโลกนี[เมืQอมี

คนมองดพูระองค์ไมม่ใีครสามารถบอกไดห้รอื
รูว้า่พระองคเ์ป็นพระเจา้เพราะพระองคก์ด็ู
เหมอืนผูช้ายยวิธรรมดาทัQวไปพระเยซไูมไ่ด้
แตง่ตวัเหมอืนกษัตรยิ์ไมไ่ดส้วมมงกฎุหรอือยู่
ในวงัสวยๆแตห่ลายคนกร็ูไ้ดแ้น่นอนวา่
พระองคไ์มใ่ชแ่คผู่ช้ายธรรมดาเพราะคําสอน,
คําพดู,และการกระทําของพระองคน์ั[นมฤีทธิh
อํานาจแตกตา่งจากคนอืQนพระองคส์มบรูณ์
แบบพระองคไ์มเ่คยทําบาปผดิเลย

อยูม่าวนัหนึQงพระเยซถูามพวกสาวกวา่
"คนอืQนเขาพดูวา่เราเป็นใคร?”พวกเขากต็อบ
วา่“บางคนพดูกนัวา่พระองคเ์ป็นยอหน์ผูใ้ห้
บพัตศิมา,บางคนกบ็อกวา่เป็นเอลยีาห์บาง

คนกบ็อกวา่เป็นผูเ้ผยพระวจนะทีQฟื[นคนืจาก
ความตายมา"พระเยซจูงึตรัสถามตอ่ไปวา่
"แลว้พวกทา่นวา่เราเป็นใคร”เปโตรตอบวา่
"พระองคค์อืพระครสิต์พระบตุรของพระเจา้ผู้
ทรงพระชนมอ์ยู"่

พระเยซพูอพระทยัในคําตอบของเป
โตรมากเพราะเปโตรรูจ้ักความจรงิและยอมรับ
ดว้ยปากของเขาเองหลายคนคดิวา่พระเยซู
เป็นแคค่รสูอนทีQดีหรอืคนทีQชอบชว่ยเหลอื
ผูอ้ืQนแตถ่า้เขาไมย่อมรับวา่ตวัเองเป็นคนบาป
และพระเยซคูรสิตเ์ป็นพระบตุรของพระเจา้
เขากจ็ะรอดจากนรกไมไ่ดเ้ลย

จากนั[นพระเยซกูบ็อกกบัเหลา่สาวกวา่
พระองคต์อ้งไปทีQกรงุเยรซูาเล็มเพืQอจะยอม
ตายสําหรับไถบ่าปของคนทั[งปวงแลว้จะฟื[น
คนืชพีในวนัทีQสามเปโตรตกใจมากรบีบอกวา่
"ขออยา่ใหเ้ป็นอยา่งนั[นเลยพระองคจ์ะตอ้ง
ไมต่าย!"แตพ่ระเยซไูดก้ลา่วตําหนเิปโตรทีQ
ไมย่อมใหพ้ระองคท์ําตามนํ[าพระทยัของพระ
บดิาเพราะวา่พระองคต์อ้งตายเพืQอจะสามารถ
ไถบ่าปใหแ้กเ่ราทกุคนได้



CD 2-1



รปูCD2-2:พระเยซูพาเปโตร,ยอหน์และยา
กอบขึ<นไปบนภเูขาสงู

หกวนัตอ่มาหลงัจากทีQพระเยซทูรงคยุกบัเหลา่
สาวกพระองคก์พ็าเปโตร,ยอหน์และยากอบขึ[นไป
ยังภเูขาสงูแหง่หนึQงเพืQออธษิฐานบนภขูาสงูนั[นพวก
เขามองเห็นววิอนัสวยงามดว้ยทั[งตน้ไม้ทุง่หญา้
และสวนองุน่ทีQอยูข่า้งลา่งเมืQอพวกเขาขึ[นไปถงึแลว้
พระเยซกูท็รงหยดุเดนิเหลา่สาวกกห็ยดุพักเหนืQอย
ดว้ยทกุคนเหนืQอยจนเผลอหลบัไปยกเวน้แตพ่ระ
เยซเูทา่นั[น
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รปู CD 2-3: พระเยซูทรงเปลีNยนแปลงพระกาย 
พระเยซไูม่ไดเ้หนืQอยจนเผลอหลับไป พระองค์

ทรงคุกเข่าลงอธิษฐานคุยกับพระบิดา หลายต่อ
หลายครั[งทีQเราเห็นในพระคัมภรีก์ลา่วถงึพระเยซทูรง
อธษิฐานต่อพระบดิา ซึQงทําใหเ้ราทั[งหลายรูว้่าเรา
จําเป็นตอ้งอธษิฐานเหมอืนกัน และฟังเสยีงตรัสของ
พระบดิาเจา้เมืQอเราอา่นพระคมัภรี์

เนืQองจากเหล่าสาวกง่วงมากจนลืมตาแทบไม่
ขึ[น ทําใหพ้วกเขาเกอืบจะพลาดเหตกุารณ์อันสําคัญ
ทีQเกิดขึ[นในวันนั[นไป พวกเขาเคยเห็นพระเยซู
อธิษฐานมาก่อน แต่ไม่เหมือนครั[งนี[ ทันใดนั[น 
ขณะทีQพวกเขาพยายามลมืตาขึ[นมองดพูระเยชคูรสิต ์
พวกเขาก็เห็นพระพักตรข์องพระองคส์่องแสงสว่าง
เหมอืนดวงอาทติย ์และทั[งร่างกายของพระองคด์ว้ย 
ขาวสว่างจนแสบตา พระเยซูดูหมอืนกษัตรยิท์ีQมาก
ดว้ยสง่าราศีและพระสิริ พระองค์ทรงพระสิริ
เหมอืนกบัพระเจา้
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รปูCD2-4:โมเสสกบัเอลยีาหป์รากฏ
ตอ่พระองค์

และทนัใดนั[นเองพวกสาวกกเ็ห็น
บางอยา่งทีQน่าพศิวงยิQงขึ[นตอนนี[ทกุคนตา
สวา่งหมดแลว้!มชีายสองคนกําลงัยนื
สนทนาอยูก่บัพระเยซูคอืโมเสสและเอลี
ยาห์ชายทั[งสองคนนี[เคยอาศยัรับใชพ้ระ
เจา้อยูบ่นโลกกอ่นทีQพระองคจ์ะทรงรับเขา
ทั[งสองไปอยูส่วรรค์พวกเขาสนทนาอยูก่บั
พระเยซเูรืQองการถกูตรงึของพระองคท์ีQกรงุ
เยรซูาเล็มซึQงเป็นเรืQองทีQพระเยซเูคยบอก
กบัเหลา่สาวกมากอ่นแลว้-และดว้ย
ความรูส้กึทีQพระองคท์รงรักเราผูเ้ป็นคนบาป
พระองคจ์งึทรงยอมทนทกุขย์อมตายเพืQอ
เรา

ขณะทีQโมเสสกบัเอลยีาหย์นือยูก่บัพระ
เยซนูั[นเปโตรรูส้กึสบัสนไมรู่จ้ะพดูอะไรดี

แตเ่ขากพ็ดูออกไปโดยไมค่ดิวา่"อาจารย์
ครับพวกเราอยูท่ีQนีQกด็แีลว้!ใหเ้ราทําเพงิ
พักสามหลงัสําหรับพวกทา่นคนละหลงั"
เปโตรพดูเพราะเขาไมอ่ยากอยูเ่งยีบๆแต่
เขาไมท่นัคดิวา่นี[เป็นชว่งเวลาทีQพเิศษเขา
ควรจะอยูน่ิQงเงยีบและคอยฟังมากกวา่พระ
เยซคูรสิตไ์มไ่ดท้รงตรัสตอบเปโตร

ขณะทีQเปโตรพดูนั[นกม็กีลุม่เมฆสดใส
มาบงัลอ้มตวัทกุคนไว้และมเีสยีงดงัตรัส
จากฟ้าสวรรคว์า่"นีQคอืบตุรองคเ์ดยีวของ
เราเราพอใจในตวัทา่นมากจงฟังเสยีงของ
ทา่นเถดิ"พระบดิาทรงหมายถงึพระเยซู
ครสิต์พวกสาวกตา่งซบหนา้ลงถงึดนิดว้ย
ความกลวัจนตวัสัQนพระเยซทูรงเขา้มาแตะ
จับพวกเขาอยา่งออ่นโยน"อยา่กลวัเลยลกุ
ขึ[นเถดิ"พระองคท์รงปลอบโยนเหลา่สาวก
ทีQกําลงักลวัดว้ยความหว่งใย
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รปูCD2-5:พระเยซูทรงอยูแ่ตล่าํพงั
เมืQอพวกสาวกทั[งสามลกุขึ[นมองดู

รอบๆอกีครั[งโมเสสและเอลยีาหก์ห็ายไป
แลว้เหลอืแตพ่ระเยซเูพยีงลําพังพระเจา้
ตอ้งการใหเ้รารูว้า่พระเยซเูทา่นั[นทีQทรง
ยิQงใหญแ่ละทรงอยูเ่ป็นพระเจา้เทีQยงแทน้ิ
รันดร์ไมม่ใีครจะสําคญักวา่พระองคท์ั[งใน
พระคมัภรีห์รอืในโลกนี[

เหลา่สาวกไมเ่คยลมืสิQงทีQตนไดเ้ห็นบน
ยอดภเูขานัQนเลยหลายปีตอ่มาเมืQอยอหน์
แกช่ราแลว้เขาไดเ้ขยีนไวใ้นจดหมายของ
ตนวา่"...เราเห็นพระสริขิองพระองค"์(ยน.
1:14)เปโตรเองกเ็ขยีนบนัทกึถงึเสยีงตรัส
จากฟ้าสวรรคใ์นครั[งนั[นคอื"เมืQอพวกเราอยู่

กบัพระองคบ์นภเูขาศกัดิhสทิธิh"(2ปต.1:8)
ตลอดชวีติของพวกเขาเหตกุารณค์รั[งนั[น
เป็นสิQงทีQไมส่ามารถเปรยีบกบัอะไรไดเ้ลย

หลงัจากนั[นทกุคนกก็ําลงัเดนิลงมา
จากภเูขาพระเยซไูดท้รงสัQงหา้มไมใ่หเ้ขา
บอกเรืQองนี[แกผู่ใ้ดจนกวา่พระองคจ์ะฟื[น
ขึ[นมาจากความตายทกุคนตา่งกเ็ชืQอฟัง
พระองค์

วนัหนึQงทีQสวรรคเ์ราจะไดเ้ห็นพระเยซู
ดว้ยตาของเราเองทีQนัQนพรอ้มทั[งเห็น
โมเสส,เอลยีาหแ์ละเหลา่ผูเ้ชืQอคนอืQนๆ
มากมายในพระคมัภรี์ทกุคนจะพากนั
สรรเสรญินมสัการและขอบคณุพระเจา้
ดว้ยความยนิดี
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บทเรยีนที(  3พระเยซู
ครสิตร์กัษาคนโรคเรื:อน

มทัธวิ8:2-4; มาระโก 
1:40-45; 

ลกูา5:12-14, 17:11-19

รปูCD3-1:พระเยซู
ครสิตร์กัษาชายโรคเรื:อน
ความรู้พื:นฐานเกี(ยวกบั
โรคเรื:อน

ในสมัยพระคัมภีร์ คน
ยคุนัBนกลัวตดิโรคเรืBอนจากคน
อื(นมากที(สุด เพราะเชืBอโรค
เรืBอนนัBนเป็นเหตทุําใหร้า่งกาย
ไดร้ับความทุกขท์รมานอย่าง
มาก มันทําใหร้่างกายของ
มนุษยท์ี(เป็นทัBงนิBว,มอื, แขน,
ขา, หนา้ตาคอ่ยๆ บดิเบีBยว
เน่าผิดรูปหลุดออกมา เชืBอ
โรคนีBจะค่อยๆ กัดกนิร่างกาย
ของผูป้่วยทีละนิดๆ คนที(ตดิ
โรคเรืBอนจะทรมานมาก 
บางครัBงโรคนีBจะกนิที(เทา้กอ่น 
ทําใหผู้ป้่วยตอ้งคลานแทน
เดนิ แต่ไม่นานขาของเขาจะ
ค่อยๆ ถูกกัดแทะไปดว้ย 
ร่างกายทุกส่วนจะหายหรือ
หลุดไปในที(สุด และที(แย่
มากๆก็คือไม่มีหมอคนไหน

หรือยาอะไรในสมัยนัBนจะ
รักษาใหห้ายได้

ในสมัยนัBนไม่มี
โรงพยาบาลหรือสถานรักษา
โรคเรืBอนเหมือนในสมัยของ
เรานีB ไม่มียาที(จะช่วยใหเ้ขา
สบายขึBนได ้และกฎหมาย
ของชาวยิวคือคนที(เป็นโรค
เรืBอนตอ้งถูกขับไล่ออกจาก
ครอบครัว,จากหมู่บา้น เพื(อ
ป้องกันไม่ใหต้ดิคนอื(น ถา้คน
โรคเรืBอนเห็นคนที(สบายดเีดนิ
มาทางที(เขาอยู ่เป็นกฎหมาย
ที(คนโรคเรืBอนนัBนตอ้งตะโกน
ว่า "มลทนิ (สกปรก) มลทนิ" 
เป็นการเตือนคนที(กําลังเดนิ
มาทางนัBนใหไ้ปทางอื(น แตถ่า้
คนป่วยนัBนไม่ตะโกนออกมา 
และคนที(สบายดรีูท้ีหลัง เขา
สามารถหยบิกอ้นหนิขวา้งคน
โรคเรืBอนนัBนใหถ้งึตายได ้

โรคเรืBอนเป็นสิ(งที(
ทรมานมาก-มีความเจ็บปวด
ทัBงกายและใจ

ชายโรคเรื6อนมาหาพระเยซู
วันหนึ(งขณะที(พระเยซู

กําลังเทศนาอยู่ที(เมืองกาลลิี
มีชายโรคเรืBอนคนหนึ(งมาหา
พระองค ์ทุกคนที(กําลังอยู่กับ

พระเยซูต่างพากันโกรธและ
กลัวติดโรคมาก ชายคนนัBน
ทรุดตัวลงออ้นวอนพระองค ์
สรรเสรญิพระองค ์และกล่าว
ว่า "ข้าแต่พระองค์ ขอ
พระองค์ทรงโปรดรักษาขา้
พระองค์ใหส้ะอาดดว้ยเถิด" 
พระเยซมูองดูชายคนนัBนดว้ย
ความรัก และเมตตาเขา 
พระองคก์ม้ลงไปหาเขาพรอ้ม
กับสัมผัสที(ร่างกายชายโรค
เรืBอนตรัสว่า "เราตอ้งการ
รักษาใหท้่านหายสะอาด" 
พระเยซไูม่เพยีงแค่ตรัสอย่าง
อ่อนโยนกับเขา แต่พระองค์
ทรงสัมผัสร่างกายอันไม่
สะอาดของเขาดว้ย

ผูค้นมากมายที(นั(นต่าง
พากันตกตะลงึที(เห็นพระองค์
ทําเชน่นัBน เพราะพวกเขาไมม่ี
สกัคนที(จะยอมจับหรอือยูใ่กล้
ขนาดนัBนกับคนโรคเรืBอน ต่อ
ใหเ้อาเงินมากมายมาแลกก็
ไม่ยอมแน่ เพราะการสัมผัส
เพยีงครัBงเดยีวก็ทําใหต้ดิโรค
ได ้แต่พระเยซูไม่กลัวโรค
เรืBอนนัBนเลย เมื(อพระองคท์ํา
ดงันัBนชายโรคเรืBอผูน้่าสงสารก็
หายสะอาดทันท ีเมื(อพระเยซู
ตรัสใหเ้ขาหายสะอาด เขาก็

สบายดี เชืBอโรคก็หมดไป! 
และชายคนนัBนก็สามารถกลับ
บา้นไปหาเพื(อนและครอบครัว
ของเขาเหมอืนเดมิ  เขาดใีจ
มากที(สุด ตื(นเตน้เหลอืเกนิที(
ตัวเองหายสะอาดแลว้ เขา
ออกไปรอ้งสรรเสรญิพระเจา้
ดว้ยความยินดี ผิวหนังของ
เขาเกลีBยงสะอาดเหมือนคน
ธรรมดา

ในธรรมบัญญัติของ
โมเสส พระเจา้ไดบ้ัญชาแก่
คนที(หายจากโรคเรืBอนไป
แสดงตัวแกป่โุรหติเพื(อตรวจดู
ว่าเขาสะอาดจริงๆหายจาก
โรคจรงิหรอืไม่ ถา้คนนัBนหาย
จรงิๆปุโรหติก็จะประกาศให้
ทุกคนทราบว่าเขาหายแลว้ 
เพื(อทุกคนจะไดห้ายกังวล 
หลังจากนัBนคนที(หายก็จะ
ถวายเครื(องบูชาขอบคุณแต่
พระเจา้

พระเยซูตรัสบอกชาย
คนนัBนว่า "ไปแสดงตัวแก่
ปุโรหติใหเ้ขาตรวจเจา้" พระ
เยซูอยากใหช้ายคนนีBทําใน
สิ(งที(ถูกตอ้งในกฎของโมเสส 
แลว้เขาก็ไปทําตามที(พระองค์
บอก
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รปูCD3-2:ชายทีNหายโรคประกาศแก่
ทกุคน

ชายทีQหายโรคเรื[อนรูส้กึตืQนเตน้ยนิดี
และมคีวามสขุอยา่งมากเขาบอกแกท่กุคน
ในสิQงทีQเกดิขึ[นในสิQงทีQพระเยซทูําเพืQอเขา
เขาบอกแกเ่พืQอนๆแลว้เพืQอนกบ็อกตอ่คน
อืQนไปจนผูค้นรูเ้รืQองนี[มากมายขา่วแพร่
กระจายทกุคนพดูถงึแตส่ิQงอศัจรรยท์ีQพระ
เยซทูํานี[

รปูCD3-3:ประชาชนมาหาพระเยซู
จากทกุทีN

ขา่วการรักษาโรคเรื[อนใหห้ายไดน้ํา
ฝงูคนมากมายมาเพืQอพบกบัพระเยซูดงันั[น
พระองคจ์งึประทบัอยูใ่นเมอืงและทกุวนักม็ี
คนจากทัQวสารทศิมาฟังพระองคส์ัQงสอน
เสมอ
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รปูCD3-4:โรคเรื<อนและความบาป
ในพระคมัภรีโ์รคเรื/อนจะถกูเปรยีบ

เหมอืนกบัความบาปเพราะบาปไมส่ะอาดและ
ลกุลามไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมอืนโรคเรื/อนคนทีFเป็น
โรคเรื/อนตอ้งถกูแยกออกจากสงัคมเพราะวา่มัน
ตดิตอ่ใหก้บัคนอืFนได้ถงึแมว้า่เมืFอเริFมตน้จะมเีชื/อ
เล็กนอ้ยแตต่อ่มาเชื/อนั/นจะกดักนิรา่งกายทําให้
คนนั/นขาดว้น,แขนดว้น,ตาบอดและพกิารไป
เมืFอเปรยีบกบัความบาปเรารูว้า่มนุษยท์ําบาป
เสมอความบาปของเราหลายครั/งทําใหค้นอืFน
ทําตามเราดว้ยเหมอืนถา้มผีลไมเ้น่า1ลกูในถงุ
อกีไมน่านถา้เราปลอ่ยไวผ้ลไมท้กุลกูนั/นกจ็ะเน่า
ตามดว้ย

นักเรยีนอาจจะเริFมคดิวา่ทําความผดินดิ
เดยีวเชน่แอบกนิขนมโดยไมข่ออนุญาตแตบ่าป
นั/นจะโตขึ/นลกุลามตดิเป็นนสิยัของเขาอกีไม่
นานเราจะเริFมโกหกถา้คนนั/นไมก่ลบัใจกจ็ะ
โกหกครั/งตอ่ๆไปทําใหเ้รืFองนั/นแยข่ึ/นอกีและใน
อนาคตเรากจ็ะขโมยสิFงทีFใหญก่วา่ขนมความ
บาปขยายตดิตอ่ไดเ้หมอืนโรคเรื/อนเริFมตน้
เล็กนอ้ยแตจ่ะขยายใหญข่ึ/นในตวัของเราใน
ชวีติของเรา

โรคเรื/อนนั/นทําใหเ้ราตอ้งแยกออกจากคน

อืFนดว้ยคนเป็นโรคนี/ตอ้งออกจากบา้นออกจาก
คนทีFเขารักจากเพืFอนจากงานคนทีFเป็นจะมี
ความทกุขท์รมานมากไมม่คีวามสขุเหงาไมม่ี
โอกาสคยุกบัคนทีFปรกติและความบาปกแ็ยก
มนุษยอ์อกจากพระเจา้เชน่กนัอสิยาหพ์ดูไวว้า่"
ความชัFวรา้ยของเราแยกเราออกจากพระเจา้
ความบาปของเรากท็ําใหพ้ระเจา้ตอ้งซอ่นพระ
พักตรข์องพระองคจ์ากเรา"ถา้เรายอมใหค้วาม
บาปอยูใ่นจติใจของเราเรากจ็ะไมม่สีามัคคธีรรม
กบัพระเจา้และคนทีFไมย่อมรับพระเจา้ใหเ้ป็นผู้
ลา้งความผดิบาปของตนคนนั/นกต็อ้งถกูแยก
จากพระเจา้นริันดร์

ในสมัยกอ่นไมม่หีมอไมม่ยีาไมม่โีรงรพยา
บาลทีFจะรักษาโรคเรื/อนคนทีFเป็นกจ็ะตายใน
ทีFสดุแตพ่ระเยซทูรงชว่ยได้พระองคช์ว่ยชาย
คนนั/นแลว้ความบาปกไ็มม่ใีครชว่ยเรามแีตพ่ระ
เยซเูทา่นั/นทีFสามารถทรงชว่ยเราไดเ้ชน่กนั
เพราะพระองคต์ายบนไมก้างเขนพระองคใ์ห้
ความรอดกบัเราฟรีๆถา้เพยีงแตเ่ราวางใจใน
พระองคใ์หช้วีตินริันดร์เรากจ็ะไดไ้ปสวรรคก์บั
พระองค์และถงึแมว้า่เราทําบาปหลงัจากนั/นใน
1ยอหน์1:9บอกวา่ถา้เราเสยีใจและขอโทษ
พระเจา้พระองคก์ท็รงอภยัให้
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รปูCD3-5:(สว่นที12)
พระเยซูทรงรกัษาคนโรค
เรืAอนสบิคน

วันหนึ&งขณะที&พระเยซู
กําลังเดนิทางจากกาลลิไีปกรุง
เยรูซาเล็ม มคีนโรคเรืCอนสบิคน 
มาดักรอพบพระองคท์ี&กลางทาง 
พวกเขาดูน่าเกลียดมาก โรค
เรืCอนนัCนไดก้ัดกนิร่างกายของ
เขาทุกคน  ทัCงสบิคนนัCนมาอยู่
ต่อหนา้พระเยซู พระองคม์องดู
พวกเขาดว้ยความสงสารอย่าง
ที&สุด ทัCงเสืCอผา้ของพวกเขาก็
ขาดและดูสกปรก ผมก็รุงรัง
หนวดเคราขึCนมคีราบนํCาลายและ
หนองไหลเปรอะอยู ่ตาของพวก
เขาก็แหง้แลง้ ใบหนา้ซูบซีด 
ร่างกายเต็มไปดว้ยแผล และที&
แย่ที&สุดพวกเขาโศกเศรา้/ไร้
ความหวัง ตอนนีCมเีพยีงพระเยซู
เท่านัCน และพระองคก์็ไม่ไดห้ัน
หลังใหแ้ก่พวกเขา หรือไล่เขา
ไปใหไ้กลๆพระองคร์ูจ้ักความ
เจ็บปวดนัCนด ีทรงมคีวามรักที&จะ

ชว่ยทกุคน พระองคต์รัสวา่ "เรา
ไดย้นิคําของของพวกท่านแลว้ 
จงไปแสดงตัวแก่ปุโรหิต" น่า
แปลกใจ! ชายทัCงสบิคนคดิว่า
พระเยซูจะสัมผัสตัวเขา
เหมือนกับคนก่อน แต่พระองค์
ไม่ได้ทําตามที&เขาคิดไว ้
พระองคท์รงบอกคนเหลา่นัCนให้
ไปแสดงตัวกับปุโรหิตเท่านัCน 
แต่พวกเขาก็เขา้ใจความหมาย
ของพระองค ์ว่าจะตอ้งกลับไป
ใหปุ้โรหิตตรวจตัวก่อน เพื&อ
ปุโรหิตจะประกาศว่าเขาหาย
สะอาดจากโรคเรืCอนแลว้

อาจจะมบีางคนในพวกนัCน
พูดว่า "เราเขา้ไปในเมอืงไม่ได้
หรอก ถา้เราเจอคนเขาก็จะเอา
กอ้นหนิขวา้งเราจนตายแน่" แต่
มคีนหนึ&งตอบวา่ "พระองคส์ั&งให้
เราไป เราก็ตอ้งเชื&อฟังถา้เรา
อยากหายดี" ดังนัCนพวกเขา
ตัดสนิใจที&จะไปดว้ยกัน ขณะที&
กําลังเดนิไปนัCนต่างก็พยายาม
ใหก้ําลังใจซึ&งกันและกันไม่ให้
กลัว ทันใดนัCนเอง มีคนหนึ&ง

ตะโกนออกมาดังๆ ว่า "ดูซ!ิ ขา้
มองเห็นชัดเจนเลย" เขาเอามอื
จับตาของตนเอง เขาไม่อยาก
เชื&อเลยว่ามันเป็นความจรงิ เขา
ตะโกนออกมาอีกว่า "ขา้เห็น
แลว้! ขา้เห็นชัด ขา้เห็นทอ้งฟ้า 
ขา้เห็นตน้ไม ้ขา้เห็นพวกเจา้
ทัCงหมด ขา้หายแลว้!"

อีกคนหนึ&งก็รอ้งออกมา
เหมอืนกัน "ขา้ดว้ยๆ! ดูผวิขา้ช ิ
ขา้ก็หายเหมอืนกัน" ทุกคนต่าง
ไชโยโหร่อ้งดว้ยความยนิด ีจาก
การดินเขา้เมืองชา้ๆกลับ
กลายเป็นการวิ&งอย่างรวดเร็ว
เพื&อไปหาปุโรหติ  พวกเขาทัCง
กระโดด ทัCงกอดกัน หัวเราะ 
และรอ้งไหใ้นเวลาเดยีวกนั พวก
เขาไม่ใชค่นขีCเรืCอนอกีตอ่ไป ไม่
ตอ้งแอบซอ่น ไม่ตอ้งโดดเดี&ยว 
ไม่ตอ้งแยกจากครอบครัวอีก
แลว้ ขณะที&ทัCงหมดกําลังรีบไป
หาปุโรหตินัCนมชีายสะมาเรยีคน
หนึ&งไดห้ยุดกะทันหัน เขาจําได้
วา่เขาลมือะไรไปอยา่งหนึ&ง
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รปู CD 3-6:  หนึNงในสบิกลบัมา
ขอบคณุพระเยซู

ขณะทีQชายหายโรคเกา้คนวิQงไปดว้ย
ความดีใจจากไป แต่หนึQงในนั[นก็หันวิQง
กลับไปทางเดิมเพืQอขอบคุณพระเยซูทีQ
รักษาเขาใหห้าย พระเยซดูใีจทีQชายคนนั[น
กลบัมา พระองคต์รัสวา่ "อกีเกา้คนไปไหน? 
มเีพยีงคนเดยีวทีQกลับมาขอบคณุเราหรอื?” 
บทเรยีนนี[สอนใหเ้รารูอ้ะไร? เรารูว้า่เมืQอเรา
ช่วยคนอืQนเราอยากใหเ้ขาขอบคุณเรา 
บางครั[งเราอาจจะเสยีใจดว้ยเมืQอไม่มีใคร
ขอบคุณในสิQงทีQเราทํา เราตอ้งขอบคุณ
พระองคใ์นทุกกรณี เราตอ้งกตัญtใูนสิQงทีQ
พระองคท์รงกระทําเพืQอเรา

ถา้นักเรยีนไมช่อบขอบคณุใคร และไม่
ค่อยคดิขอบคุณพระเจา้ พระคัมภรีบ์อกว่า
นัQนคอืความบาป เด็กๆอาจไม่คดิว่านี[เป็น
บาป แต่พระคัมภีร์สอนว่าใช่! การไม่รูจ้ัก

ขอบคุณพระเจา้เป็นความบาป ยังมีการ
โกหก ไมเ่ชืQอฟัง พดูหยาบคาย เยอ่หยิQง ไม่
บรสิทุธิh และอกีมายมายทีQเป็นความบาป

บางคนอาจจะคิดว่าฉันขอบคุณพระ
เจา้สําหรับอะไรล่ะ? ทําไมวันนี[เด็กๆไม่
ลองนัQงคดิดดูีๆละ่? ทีQบา้นเราอาศัย อาหาร
ทีQกนิ ของทีQใช ้เสื[อผา้ทีQใส่อยู่ งานทีQคุณ
พ่อคุณแม่ทํา มีหลายสิQงทีQเราคดิขอบคุณ
พระเจา้ได ้และทีQแน่นอนทีQสดุ เราขอบคุณ
พระองคส์ําหรับพระเยซูทีQทรงตายเพืQอเรา 
อภยัแกเ่รา ใหพ้ระคมัภรีก์บัเราอา่นได ้จําไว้
วา่ชายสะมาเรยีกลับไปขอบคณุพระเยซเูขา
ไมใ่ชแ่คด่ใีจไทีQหายโรคเทา่นั[น แตเ่ขาเชืQอ
วา่พระเยซทูรงเป็นพระเจา้ดว้ย และทรงให้
ชวีตินริันดรแ์กเ่ขาได ้สว่นเราก็ตอ้งรบีบอก
พระเยซไูดใ้นวนันี[ และพระองคท์รงสามารถ
รักษาโรคบาปของเราใหห้ายได้
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บทเรยีนที(  4“ลาซารสักบัเศรษฐ”ี
ลกูา16:19-31

รปูCD4-1:คาํนํา
วนัหนึQงขณะทีQพระเยซกูําลงัสัQงสอน

ประชาชนพระองคไ์ดเ้ลา่เรืQองๆหนึQงให้
พวกเขาฟังเป็นเรืQองของผูช้ายสองคนทีQไม่
มอีะไรเหมอืนกนัเลยซกัอยา่งเดยีวคนหนึQง
เป็นคนยากจนแตเ่ชืQอในพระเจา้สว่นอกีคน
เป็นคนรวยมทีกุอยา่งทีQเขาตอ้งการในโลกนี[
แตไ่มเ่ชืQอในพระเจา้

พระเยซบูอกวา่ชายยากจนคนนี[ชืQอวา่
ลาซารัสและเขากําลงัป่วยหนักรา่งกาย

ของเขามแีตแ่ผลเต็มไปหมดเขาไมม่ี
เรีQยวแรงทีQจะทํางานได้เขาไมม่ญีาตพิีQนอ้ง
ทกุวนัลาซารัสจะนอนอยูท่ีQหนา้ประตบูา้น
ของเศรษฐเีพืQอรอรับเศษอาหารทีQเหลอืจาก
เขาทกุวนัจะมสีนุัขมาเลยีทีQแผลของ
ลาซารัสเขาตอ้งทกุขท์รมานมากทั[ง
รา่งกายและโดดเดีQยวดว้ยแตเ่พราะวา่เขามี
ความเชืQอในพระเจา้วา่วนัหนึQงเขาจะไดไ้ป
สวรรคอ์ยูก่บัพระองคอ์ยา่งสขุสบาย
ถงึแมว้า่ในโลกนี[รา่งกายของเขาจะไมน่่าดู
มสีนุัขเป็นเพืQอนและไมม่อีาหารมากมาย
แตใ่นใจมคีวามเชืQอมคีวามหวงัในพระเจา้
และพระเจา้ทรงยอมรับเขาเป็นลกูของ
พระองค์



CD 4-1



รปูCD4-2:เศรษฐกีบังานเลี<ยง
ภายในปราสาทอนัใหญโ่ตสวยงามของเศรษฐี

มคีนใชม้ากมายพระเยซไูมไ่ดบ้อกชืQอของเศรษฐผีูน้ี[
แตรู่ว้า่เขารํQารวยมากเขาไมเ่คยหา้มใจตวัเองในสิQงทีQ
อยากได้ทั[งคนรอบชา้งกเ็อาอกเอาใจทกุอยา่งไป
หมดเศรษฐชีอบมงีานเลี[ยงเสมอพวกเขาจะกนิกนั
อยา่งสนุกสนานเขาไมรู่จ้ักคําวา่หวิหรอืพอทกุวนัทีQ
โตะ๊อาหารจะเต็มไปดว้ยผัก,ผลไม้,เนื[อและขนม
หวานตา่งๆเขามคีวามสขุมากในโลกนี[จนลมืคดิถงึ
ชวีติหลงัความตายคดิแตช่วีติทีQเรยีบรอ้ยสขุสบาย
บนโลกนี[เทา่นั[นคดิถงึแตส่ิQงทีQเขาเห็นได้รูส้กึได้ฟัง
ได้ชมิได้เขาไมส่นใจพระเจา้หรอืแมแ้ตจ่ะคดิถงึ
ลาซารัสทีQอยูห่นา้ประตปูราสาทดว้ยซํ[า



CD 4-2



รปูCD4-3:ลาซารสัตายและไปสวรรค์
ไมน่านนักลาซารัสกเ็สยีชวีติเป็นสิQงทีQเขาดใีจ

มากเพราะไมต่อ้งทนทกุขอ์กีในโลกนี[เพราะ
ลาซารัสเชืQอในพระเจา้เขากไ็ดไ้ปสวรรคซ์ึQงเป็นทีQ
เดยีวกบัอบัราฮมัอยูด่ว้ยและนับแตน่ั[นกไ็มม่ใีครเห็น
ชายยากจนลาซารัสทีQหนา้ประตอูกีตอ่ไปไมม่ใีคร
เห็นชายทีQเจ็บปวดและหวิโหยอกีตอ่ไปไมม่ชีายทีQ
นัQงใหส้นุัขเลยีแผลอกีตอ่ไปลาซารัสจากโลกนี[ไป
แลว้ไปอยูใ่นทีQๆมคีวามสขุนริันดร์และทีQปราสาท
ของเศรษฐทีกุสิQงทกุอยา่งกย็ังเหมอืนเดมิ
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รปูCD4-4:เศรษฐตีาย
วนัหนึQงเศรษฐเีกดิป่วยหนักแมแ้ตห่มอทีQคา่ตวั

แพงทีQสดุและเกง่ทีQสดุในแผน่ดนิกร็ักษาชวีติของเขา
ไวไ้มไ่ด้เขาจงึสิ[นใจภายในหอ้งทีQสวยงามของเขา
เองเพืQอนๆและครอบครัวกพ็ากนัจัดงานศพทีQ
ใหญโ่ตสมเกยีรตสิมฐานะสวยงามทีQสดุมผีูค้น
มากมายมาใหเ้กยีรตเิขาในงานศพมกีารจา้งหญงิ
ครํQาครวญมารอ้งไหต้ามธรมเนยีมถงึแมง้านศพจะดู
สวยงามน่าประทบัใจแคไ่หนกต็ามมันกไ็มส่ามารถ
ชว่ยจติวญิญาณของทา่นเศรษฐไีดเ้ลยขณะนี[เขา
กลบัไดร้ับความทกุขท์รมานอยา่งทีQสดุในนรก
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รปู CD 4-5:  คาํขอรอ้งของเศรษฐ ี
วญิญาณของเศรษฐไีปในสถานที6ๆพระคัมภรี์

เรียกว่า "นรก" นักเรียนอาจจะเคยไดย้นิคํานีH นรก
เป็นสถานที6สําหรับลงโทษคนบาป นอกจากว่าคน
บาปนัHนจะกลับใจมาหาพระเจา้เมื6อตอนที6เขายังมี
ชวีติอยู่บนโลกเท่านัHน เขาจงึจะรอดจากการตกนรก
ได ้แตช่ายเศรษฐไีมไ่ดก้ลับใจมาหาพระเจา้เมื6อเขา
ยังมชีวีติอยู ่เขาจงึตอ้งไปที6นรกหลงัจากสิHนชวีติแลว้ 
แตพ่วกเราไมจ่ําเป็นตอ้งตกนรกเพราะวันนีHทกุคนยัง
มชีวีติ ยังสามารถมโีอกาสตดัสนิใจรับเชื6อในพระเยซู
ครสิตไ์ด ้ถา้เรากลับใจวันนีH เราก็จะเป็นลูกของพระ
เจา้วนันีHเลย

ในความทุกขท์รมานนัHน เศรษฐีก็รอ้งว่า "ขา้
ทรมานเหลอืเกนิ" แลว้เขาก็มองขึHนไปเห็นอับราฮัม
และลาซารัสที6อยูก่บัพระเจา้อยา่งมคีวามสขุที6สวรรค ์
ชายนัHนจงึออ้นวอนอับราฮัมใหช้ว่ยเขา "ท่านครับ! 
กรุณาสงสารขา้เถดิ ขอชว่ยสง่ลาซารัสใหเ้ขาเอานํHา
มาใหข้า้ดว้ย เพราะขา้รอ้นเหลอืเกนิ" เศรษฐีออ้น
วอนขอแคน่ํHาหยดเดยีวเพื6อดบักระหาย อบัราฮมัตอบ
ว่า "ลูกเอ๋ย จําไดใ้หมว่าขณะที6เจา้ยังมชีวีติอยู่ เจา้
ไดทุ้กอย่างที6ตอ้งการ และลาซารัสไม่มีสิ6งใดเลย 
แตต่อนนีHลาซารัสมคีวามสขุ แตเ่จา้ตอ้งทกุขท์รมาน 
มันสายเกนิไปแลว้ ลาซารัสไปชว่ยเจา้ไมไ่ด ้และยัง
มทีี6กัHนใหญ่ระหว่างเรากับเจา้ ไม่มไีครลงไปหาเจา้

ได ้ไม่มใีครขึHนมาบนนีHได"้ เป็นเรื6องที6น่าเศรา้จรงิๆ
ถา้เราไม่เชื6อในพระเจา้ เราจะถูกแยกจากพระเจา้
ตลอดไป

ชายเศรษฐอีอ้นวอนต่อไปว่า "โอ.้. อับราฮัม
ถา้เช่นนัHนขอท่านส่งลาซารัสไปที6บา้นของขา้เพื6อ
เขาจะไดบ้อกแกค่รอบครัวของขา้เกี6ยวกบัเรื6องนรกนีH 
ใหพ้วกเขาเชื6อในพระเจา้ เมื6อเขาตายเขาจะไดไ้ป
สวรรคอ์ยู่กับพระเจา้ได ้เพราะว่าขา้ยังมพีี6นอ้งอกี 5
คน" แต่อับราฮัมตอบว่า "ถา้พี6นอ้งของเจา้ไม่สนใจ
พระคําของพระเจา้ หรอืคําของผูเ้ผยพระวจนะ เขาก็
จะไมร่ับฟังคําของลาซารัส"

สรปุ :
พระเยซเูล่าเรื6องนีHใหป้ระชาชนฟัง เพื6อเตอืน

ประชาชนใหร้ับเชื6อในพระองค์ เพื6อเขาจะไดร้ับ
ของขวัญชวีตินริันดรจ์ากพระเจา้ และมคีวามสขุกับ
พระองคใ์นสวรรคไ์ด ้สว่นคนที6ไม่ยอมรับพระองคก์็
จะเหมือนกับชายเศรษฐีนัHนที6ตอ้งทนทุกข์ในนรก 
สว่นอับราฮัมที6เศรษฐคียุกับเขานัHน เป็นคนที6รักและ
เชื6อฟังพระเจา้มาก วันหนึ6งเราจะไดพ้บกับเขาใน
สวรรคเ์ชน่กนั ทกุคนตอ้งตัดสนิใจที6จะรับเชื6อในพระ
ครสิต ์อย่างเป็นส่วนตัว นักเรยีนสามารถมั6นใจและ
รับพระองคใ์นวันนีHได ้พระเจา้ทรงรอคอยตอ้นรับเรา
อยูเ่สมอใหม้าเป็นลกูของพระองค์
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บทเรยีนที(  5“ขนุนางหนุม่”
มัทธวิ19:16-30; มาระโก 10:17-31; 

ลกูา18:18-30

รปูCD5-1:ขนุนางหนุม่คกุเขา่ตอ่
หนา้พระเยซู

วันหนึQงขณะทีQพระเยซปูระทับอยู่ในยู
ดาห์มขีนุนางเศรษฐคีนหนึQงผูซ้ึQงสวมเสื[อผา้
ราคาแพงวิQงมาคกุเขา่ตอ่หนา้พระองค์
ภายนอกดหูมอืนวา่ชายคนนี[มขีองทีQเขา
อยากไดทุ้กอย่างแลว้ในโลก(น่าอจิฉา)ทั[ง
เขายังหนุ่มและแข็งแรงสขุภาพดดีว้ยขนุ
นางผูน้ี[รํQารวยมากและมคีนนับถอืกันทัQวเมอืง
แตอ่ย่างไรก็ตามเขารูว้า่ตัวเองยังขาดบาง
สิQงอยู่ในชวีติเขามาหาพระเยซพูรอ้มกับ
คําถามทีQหนักอึ[งอยู่ในใจ

เขาคกุเขา่ดว้ยความเคารพในพระเยซู
และกล่าวถามวา่"อาจารยผ์ูป้ระเสรฐิขา้ตอ้ง
ทําดอีะไรบา้งเพืQอจะไดม้ชีวีตินริันดร?์"มคีน
เคยเล่าบอกขนุนางผูน้ี[วา่พระเยซไูดเ้ทศนา
สัQงสอนเรืQองแผ่นดนิสวรรค์และเขาก็ไดม้า

พบพระองคด์ว้ยตนเองชายผูร้ํQารวยนี[เขา้ใจ
ผดิหมดเกีQยวกับการไปสวรรคไ์ดอ้ย่างไร
เพราะเขาคดิวา่ตอ้งอาศัย"ความด"ีสังเกต
จากคําถาม"ขา้ตอ้งทําดอีะไร?”

พระเยซตูรัสตอบวา่"ท่านรูห้รอืไม่วา่
พระเจา้เท่านั[นทีQประเสรฐิแตค่ําถามทีQท่าน
ถามนั[นเท่าทีQไดรู้จ้ักจากธรรมบัญญัตแิลว้วา่
อย่าฆ่าคน,อย่าล่วงประเวณี,อย่าขโมย,
อย่าเป็นพยานเท็จใสร่า้ยคนอืQน,ใหเ้กยีรติ
บดิามารดาและท่านตอ้งรักเพืQอนบา้นเหมอืน
รักตนเอง"ขนุนางหนุ่มตอบพระองคว์า่
"อาจารยค์รับขา้เชืQอฟังและทําทุกอย่างทีQ
ท่านกล่าวมาตั[งแตเ่ด็กแลว้ยังมอีะไรอกี
บา้ง?"เขาไมย่อมรับเลยวา่ตัวเองเคยทําผดิ
ทําบาปแตพ่ระเยซรููว้า่ในใจของเขานั[นรัก
เงนิทองมากวา่รักพระเจา้พระองคจ์งึตรัสวา่
"ท่านยังขาดอยู่สิQงหนึQง-จงไปและขายทุก
อย่างทีQมอียู่แลว้แจกเงนิทีQไดม้าแกค่นจน
แลว้ตามเรามา"สิQงนี[พระเยซกูําลังชว่ยให้
เขาเห็นและยอมรับวา่เขาเป็นคนโลภซึQงก็
เป็นความบาปทีQตอ้งการพระเจา้อภัยใหแ้ก่
เขาเชน่กัน
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รปู CD 5-2:  ขนุนางหนุม่จากไปดว้ยความเศรา้
แต่การใหพ้ระเจา้เป็นทีQหนึQงเหนือทุกสิQงทุก

อย่างไม่ใช่สิQงทีQขุนนางผูร้ํQารวยนี[สนใจ ชายผูน้ี[เพิQง
อวดตวักบัพระเยซวูา่เขาไมเ่ป็นคนบาป ไมเ่คยทําผดิ 
เขาตามพระเจา้ทุกอย่าง แต่ในขณะนี[กําลังสับสน 
"ใหท้ิ[งของและขายทั[งหมดหรอื!”  เขาคดิในใจ "ขา้
ทําไม่ไดแ้น่นอน"  สหีนา้ของขุนนางหนุ่มโศกเศรา้
หนัก และเขาหันหลังเดนิออกไปดว้ยใจทีQหนักอึ[ง 
เพราะเขารวยมาก เขารักสมบตัขิองตนเป็นทีQหนึQง มัน
ทําใหเ้ขามีชืQอเสยีง มีคนนับถือ อยากไดอ้ะไรก็ได้
ตามใจปรารถนา  มันมีค่ามากกว่าการไดไ้ปสวรรค ์
นัQนเป็นความคดิของเขา!
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รปูCD5-3:พระเยซูอธบิายตอ่เหลา่
สาวก

หลังจากขุนนางผูน้ั[นจากไปดว้ยความ
ผดิหวัง พระเยซกู็ทรงตรัสสอนเหล่าสาวกวา่ 
"คนรํQารวยจะเขา้ในแผ่นดนิสวรรคก์็แทบจะ
เป็นไปไม่ได!้" พระเยซูหมายความว่า ยาก
มากทีQคนรวยจะยอมสละสิQงของๆ โลกนี[ทีQ
มัQนคงสวยงามเพืQอตามพระเจา้อย่างจรงิจัง 
คนรวยมักจะมองไมเ่ห็นความตอ้งการฝ่ายจติ
วญิญาณมากเท่าคนทีQยากจน เหล่าสาวกตา่ง
ก็กันแปลกใจทีQพระองคต์รัสเชน่นั[น และทรง
ตรัสต่อไปว่า "ตัวอูฐก็ลอดเขา้รูเข็มง่ายกว่า
คนมัQงมจีะเขา้ในแผ่นดนิของพระเจา้"

คํานี[ทําใหเ้หล่าสาวกยิQงสับสน จงึถาม
พระเยซูว่า "ถา้เช่นนั[นใครจะรอดได?้”  
พระองคท์รงตอบดว้ยความอดทนวา่ "สําหรับ
มนุษยก์็เป็นไปไม่ได ้แต่พระเจา้ทรงทําได้
ทุกสิQง"

แน่นอนวา่คนรวยสามารถกลับใจยอมรับ
พระเยซูเป็นผูช้่วยใหร้อดของเขาได ้และมี
หลายคนทีQยอมรับแลว้ แต่ความรํQารวยนั[น
ไม่ไดช้ว่ยเขาไปสวรรคเ์ลย สิQงทีQเขาทําดใีดๆ

ก็ชว่ยไม่ไดย้กเวน้แตร่ับเชืQอในพระเยซคูรสิต์
เท่านั[น

เปโตรบอกพระเยซวูา่ "พวกเราทีQนีQยอม
ทิ[งทุกอย่างเพืQอตามพระองค"์ พระเยซตูอบ
เขากลับ "เราบอกท่านว่าคนทีQยอมทิ[ง
ทั[งหมด ทั[งครอบครัวพีQนอ้ง, พ่อแม่และบุตร
ของตน หรอืทิ[งสิQงของๆ ตนเพืQอตามเรา และ
ประกาศข่าวของพระจา้ พระเจา้จะทรง
ประทานการตอบแทนคนนั[นอยา่งมากมาย"

พระเยซยูํ[ากับเหล่าสาวกและสอนเขาวา่
ถา้ใครยอมใหพ้ระเจา้ทุกอย่าง ยอมสละทุก
อย่างเพืQอรับใชแ้ละตามพระองค ์เขาเหล่านั[น
จะไดร้ับมากกว่าทีQเขาทิ[งไป พระเจา้จะเป็น
ผูต้อบแทนแกทุ่กคนตามการกระทําของเขา 
และจะไดช้วีตินริันดรด์ว้ย

ทีQสวรรคจ์ะมสีิQงยอดเยีQยมมากมาย เป็น
ทีQๆเราจะรับรางวัลจากพระเจา้ของเรา เราจะ
ไดร้ับคําชมจากพระเยซูในการงานต่างๆทีQ
เราทําเพืQอพระองค์ ไม่ขึ[นกับว่าเรารวยแค่
ไหนในโลกนี[ แต่ขึ[นอยู่กับเราเชืQอฟังและ
ยอมตามนํ[าพระทัยของพระเจา้มากแค่ไหน
ตา่งหาก!
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บทเรยีนที(  6“ศกัเคยีส”
ลกูา19:1-10

รปูCD6-1:พระเยซูเสด็จถงึเมอืงเยรี
โค

วนันัCนที&เมอืงเยรโีคมเีรื&องตื&นเตน้กนัเป็น
พเิศษมเีสยีงรอ้งตอ่ๆกนัวา่"พระเยซทูรงเสด็จ
มาที&นี&แลว้""พระองคเ์พิ&งเขา้ประตเูมอืงเมื&อกีCนีC"
"นั&นไงๆพระองคอ์ยูท่ี&นั&น!"มบีางคนตะโกน
ออกมาผูค้นตา่งลอ้มรอบพระเยซูเพื&อดพูระองค์
ประชาชนอยากเห็นพระเยซกูนัมากมาย

มชีายคนหนึ&งก็ปรารถนาจะเห็นพระองค์
เหมอืนกนัแตเ่ขาไมส่ามารถมองเห็นได้นักเรยีน
คดิวา่เขาเป็นคนตาบอดหรอืไม?่ไมใ่ช!่แต่
เพราะวา่เขาตวัเตีCยมากตา่งหากพระคมัภรีบ์อก
วา่เขาชื&อ"ศกัเคยีส"เขาพยายามเบยีดคนอื&นเขา้
ไปใหถ้งึพระเยซูแตก่็ไมส่ามารถเห็นไดเ้ลย

ศกัเคยีสมบีา้นหลงัใหญส่วยงามมากเขา
ใสเ่สืCอผา้อนัสวยงามราคาแพงและมทีรัพย์
สมบตัมิากมายแตเ่ขาไรเ้พื&อนไมม่ใีครอยากเป็น
เพื&อนกบัศกัเคยีสเพราะเขาทํางานเป็นหวัหนา้คน
เก็บภาษีไมม่ใีครชอบพวกเจา้หนา้ที&เก็บภาษี
ชาวยวิเกลยีดชงัเขามากเพราะพวกคนเก็บภาษี

ชอบเก็บเงนิเกนิกําหนดเพื&อเอาเขา้กระเป๋าของ
ตวัเองศกัเคยีสกลายเป็นคนรํ&ารวยก็เพราะการ
โกงเงนิจากคนอื&นนั&นเอง

ไมน่่าแปลกใจที&ใครๆก็เกลยีดชงัเขา
ถงึแมเ้ขาจะมบีา้นหลงัใหญแ่ตก่็ไมม่เีพื&อนที&จะ
แวะไปเยี&ยมและเขาก็ไมเ่คยเชญิใครไปกนิขา้วที&
บา้นเหมอืนกนัผูค้นไมช่อบแมแ้ตจ่ะคยุทกัทาย
กบัศกัเคยีสที&ในเมอืงหรอืตามขา้งทางสว่นมาก
จะพากนัซบุซบินนิทาความขีCโกงของเขามากกวา่

ศกัเคยีสไมเ่พยีงแตต่วัเตีCยเทา่นัCนแตฝ่่าย
จติวญิญาณของเขาก็เตีCยกวา่นัCนอกี(เหมอืนเรา
ทกุคน)คอืเขาไมรู่จ้ักกบัพระครสิต์เขาเป็นคน
บาปและตอ้งการการอภยับาปจากพระเจา้
เหมอืนเราทกุคนหลายครัCงที&ศกัเคยีสอยากมี
เพื&อนและไมอ่ยากโกงคนอื&นแตเ่ขาบงัคบั
ตวัเองไมไ่ด้เขาคดิเสมอวา่"ทกุคนเกลยีดชงั
ไมม่ใีครอยากเป็นเพื&อนกบัขา้ขา้เคยลองไมโ่กง
ใครแตข่า้ก็แพท้กุทีขา้เหงาเหลอืเกนิอยากมี
เพื&อนบา้งอยากใหม้บีางคนมาชว่ยขา้ได"้

ศกัเคยีสมองไปตามถนนที&มเีสยีงรอ้งเอะอะ
วา่พระเยซกูําลงัจะผา่นมาทางนัCนเขาเห็นวา่ที&
ถนนนัCนมตีน้มะเดื&อใหญอ่ยูข่า้งทาง
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รปูCD6-2:ศกัเคยีสปีนตน้มะเดืNอ
ศกัเคยีสรบีวิQงออกไปนําหนา้ฝงูชนไปจนถงึ

ถนนใหญ่แลว้กเ็ริQมปีนตน้มะเดืQอใหญน่ั[นทนัทเีพืQอจะ
มองใหเ้ห็นพระเยซูถงึแมพ้ระองคจ์ะไมเ่ห็นเขาแต่
อยา่งนอ้ยเขากไ็ดเ้ห็นพระองคก์พ็อมบีางคนหวัเราะ
เยาะทา่ทางตลกของศกัเคยีสแตเ่ขากไ็มส่นใจนีQ
เป็นโอกาสเดยีวทีQอาจจะไดเ้ห็นบางคนคดิวา่ทา่นผู้
นี[อาจจะเป็นพระเมสสยิาหอ์งคพ์ระผูช้ว่ยใหร้อดจาก
บาปเหมอืนทีQพวกเรารอคอย!
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รปูCD6-3:พระเยซูบอกศกัเคยีสให้
ลงมา

เมืQอพระเยซกูบัประชาชนเดนิมาถงึตน้
มะเดืQอพระเยซทูรงแหงนหนา้ขึ[นไปมองดู
บนตน้ไมแ้ละแน่นอนพระองคท์รง
เห็นศกัเคยีสพระองคท์รงเรยีกชืQอเขา
"ศกัเคยีส!ลงมาเถอะเราจะไปกบัทา่นและ
รับประทานอาหารกบัทา่นวนันี[!"ศกัเคยี
สเกอืบตกตนัไม้"พระองคร์ูจ้ักชืQอขา้
เรยีกชืQอขา้พระองคร์ูไ้ดอ้ยา่งไรขา้ไมค่ดิ
วา่พระเยซจูะรูว้า่ขา้อยูบ่นตน้มะเดืQอ"เรารู้
แน่นอนวา่พระเยซรููช้ืQอทกุคนและรูว้า่เขา
กําลงัทําอะไรดว้ยเราแอบซอ่นจาก
พระองคไ์มไ่ดเ้ลยเพราะพระเยซคูอืพระเจา้

พระเยซทูรงรูด้ว้ยวา่งานของศกัเคยี

สคอือะไร-รูว้า่เขาชอบโกงคนอืQน,เขา
โกหก,เขาไมม่คีวามสขุ,เหงาและ
ตอ้งการความชว่ยเหลอืเพราะพระเยซทูรง
เห็นจติใจของมนุษย์เห็นความบาปในใจ
ของเรา,เห็นความเห็นแกต่วั,ไมเ่ชืQอฟัง,
หยาบคายและความคดิไมด่ทีั[งหมดเมืQอ
พระเยซตูรัสแลว้ศกัเคยีสกร็บีลงจากตน้ไม้
ตวัสัQนดว้ยความตืQนเตน้ยนิดี"พระองค์
แน่ใจหรอืวา่อยากเสด็จไปทีQบา้นขา้?”
ผูค้นไมเ่ขา้ใจวา่ทําไมพระเยซอูยากคบกบั
คนขี[โกงคนนี[-ศกัเคยีสชายทีQชัQวรา้ยทีQสดุ
ของเมอืงเยรโีคหลายคนเริQมซบุซบินนิทา
พระเยซู"ดชูติวัเองประกาศวา่เป็นบตุรของ
พระเจา้แตไ่ปคบเป็นเพืQอนกบัคนบาปอยา่ง
ศกัเคยีส"
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รปู CD 6-4:  พระเยซูรบัประทาน
อาหารทีNบา้นศกัเคยีส

บา้นหลังใหญส่วยงามไดต้อ้นรับพระเยซู
ดว้ยความยนิด ีศักเคยีสจัดอาหารดีๆมากมาย 
พระคัมภีร์ไม่ไดบ้อกว่าพระองค์คุยอะไร
กับศักเคียสแต่เรารูว้่าพระองค์ตรัสแก่
ครอบครัวของศักเคยีสว่า "วันนี/ความรอดได้
มาถงึครอบครัวนี/แลว้" เราจงึมัFนใจไดว้า่วันนั/น
ครอบครัวของศกัเคยีสรับเชืFอในพระองค์

ไม่เพียงแต่พระเจา้อภัยความผิดบาป
ทั/งหมดแก่ศักเคยีสพระองคย์ังเปลีFยนแปลง
นสิยัเขาดว้ย -เขาเป็นคนทีFมชีวีติใหม ่ศักเคยี
สทลูพระเยซวูา่ "พระองคค์รับ ขา้จะยกสมบัติ
ครึFงหนึFงใหค้นยากจน และจะคนืเงนิใหแ้กค่น
ทีFขา้โกงกลบัไปสีFเทา่"

ศักเคยีสอยากจะทําทุกอย่างใหถู้กตอ้ง
ต่อพระเจา้ เขาอยากมชีวีติทีFเปลีFยนแปลงกับ
พระเจา้จรงิๆเขาเสยีใจในความบาปทีFตนเอง
ทํา และผูค้นก็เห็นว่าศักเคียสเปลีFยนไปไม่
เหมอืนเดมิ มแีต่พระเยซเูท่านั/นทีFสามารถทํา
เชน่นั/นแกเ่ขาได ้และแน่นอนตอ่มาเขาคงจะมี
เพืFอนมากขึ/น สัตย์ซืFอในหนา้ทีFการงานของ

ตนเอง
ครสูงสยัวา่มใีครในชั/นทีFคดิวา่เราเองตอ้ง

เปลีFยนแปลงนิสัยบางอย่าง? ใครทีFชอบเห็น
แก่ตัว, ขี/โกง,คดิไม่ดี,ไม่สุภาพ สิFงเหล่านี/
เป็นบาปทีFออกมาจากจติใจของเรา ความโกรธ
ของเราไมท่ําใหเ้ราเป็นเด็กดเีลย เราจะพูดไม่
เพราะ เถียงกับพ่อแม่ ด่าและตีเพืFอนเป็น
ประจํา ทําใหห้ลายคนไม่ชอบเราเหมือนไม่
ชอบ ศักเคยีสในเรืFองนี/ เราตอ้งการพระเยซู
ครสิตใ์หช้ว่ย

เราเหมอืนศักเดยีสเราตอ้งเชญิพระเยซู
ลา้งความผดิบาปของเรา เชืFอว่าพระองคต์าย
เพืFอเรา หลังจากนั/น 3 วันพระองค์ก็ฟื/นคืน
ชวีติมา ชนะความตาย ขณะนี/พระองคท์รงอยู่
บนสวรรคแ์ตย่ังเห็นเราทีFนีFได ้ รูท้กุอยา่งทีFเรา
เป็น ทีFเราทํา ทีFเราพูด ทีFเราคดิ ทีFเราโกง แต่
ถา้เราเชืFอในพระองค ์ความผดิทั/งหมดของเรา
ก็จะหมดไดด้ว้ย เราจะไดอ้ยู่กับพระองค์ใน
อนาคตทีFสวรรค์ และพระองค์ก็จะทรงช่วย
เปลีFยนแปลงนสิัยเราใหด้ขีึ/นดว้ย เพยีงแตเ่รา
ยอมเชืFอฟังพระคําของพระเจา้เหมอืนศกัเคยีส
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บทเรยีนที(  7“สหายของพระครสิตท์ี( เบ
ธาน”ี

ลกูา10:38-42; มัทธวิ26:6-13; มาระโก 14:3-9; 
ยอหน์11:1-46, 12:1-11

ตอนทีN1“มารยีแ์สดงความรกัตอ่พระเยซู
ครสิต”์
รปูCD7-1:แขกผูม้เีกยีรติ

ในเวลาทีQพระเยซยูังอาศยัอยูบ่นโลกพระองค์
ไมไ่ดม้บีา้นพักสว่นตวัหลายครั[งทีQพระองคถ์กูไล่
ออกจากหมูบ่า้นบางแหง่และถา้ไมม่คีนเชญิพระองค์
ไปพักดว้ยพระองคก์ต็อ้งนอนตากนํ[าคา้งในหมูบ่า้น
แหง่หนึQงชืQอวา่หมูบ่า้นเบธานีอยูห่า่งกรงุเยรซูาเล็ม
ไปประมาณ2กม.มคีรอบครัวหนึQงทีQเป็นเพืQอนของ
พระเยซูครอบครัวนี[มดีว้ยกนั3พีQนอ้งพวกเขายนิดี
เปิดประตบูา้นและประตใูจตอ้นรับพระองคเ์สมอสาม
พีQนอ้งนี[คอืมารยี,์มารธาและลาซารัสทั[งครอบครัว
ชอบฟังในสิQงทีQพระองคส์ัQงสอนและตืQนเตน้เสมอเมืQอ
พระองคเ์สด็จมาทีQบา้นของตน
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รปูCD7-2:มารยีเ์จมิพระเยซู
ในเบธานีมารยี,์มารธาและลาซารัสเป็น

เพื&อนที&สนทิที&สดุของพระเยซูแตพ่ระองคก์็มี
เพื&อนคนอื&นดว้ยเหมอืนกนัวนัหนึ&งกอ่นที&พระเยซู
จะออกเดนิทางไปเมอืงเยรซูาเล็มประชาชนก็พา
กนัจัดอาหารถวายแกพ่ระองคท์ี&บา้นของชายคน
หนึ&งชื&อซโีมน

ที&งานเลีCยงเหลา่สาวกที&อยูก่บัพระเยซกู็ไป
ดว้ยและแน่นอนทัCงมารยี,์มารธาและลาชารัสก็
อยูท่ี&นั&นพระคมัภรีบ์อกวา่มารธาก็ยุง่ชว่ยอยูก่บั
งานรับใชแ้ขกที&มาอยู่สว่นลาซารัสก็รว่มโตะ๊
เสวยกบัพระเยซู(ชีCใหเ้ด็กดรูปูมารธาที&กําลงัยนื
อยูข่า้งๆโตะ๊)มารธาไดแ้สดงความรักแกพ่ระ
เยซดูว้ยการรับใชแ้ละเสรฟิอาหารแกพ่ระองค์

ลาซารัสสนทนากบัพระเยซอูยา่งสนุกสนาน
อยา่งชื&นชมยนิดีทกุคนตา่งดมูคีวามสขุมารยีก์็
คดิในใจวา่ตวัเองจะทําอะไรเพื&อแสดงความรักแก่
พระเยซบูา้งเธอก็จําไดว้า่เธอมนีํCาอบหอมที&ราคา
แพงมากอยูข่วดหนึ&งมนัแพงมากเทา่กบัตอ้ง
ทํางานเก็บเงนิตลอดทัCงปีเลยกวา่จะซืCอได!้เธอ
ไดเ้ก็บเอาไวอ้ยา่งดเีพื&อใชใ้นโอกาสพเิศษและ
เวลานัCนก็มาถงึแลว้เธอปรารถนาจะใหก้บัพระ
เยซทูี&รักของเธอไมม่อีะไรที&แพงเกนิไปสําหรับ
พระเยซูมารยีค์อ่ยๆปลกีตวัจากแขกมากมาย

เพื&อไปรับนํCาหอมพเิศษนัCนเมื&อไดม้าแลว้เธอก็
เทนํCาหอมออกบนพระเยซคูรสิต์ทัCงที&ศรีษะและ
เทา้ของพระองค์จากนัCนก็คกุเขา่และใชผ้มของ
ตนเชด็เทา้ของพระองค์ซึ&งเป็นการแสดงออกถงึ
ความรักนับถอืพระองคอ์ยา่งที&สดุ

กลิ&นหอมของนํCามนัหอมนัCนลอยตลบฟุ ้งไป
ทั&วหอ้งกลิ&นนัCนทําใหท้กุคนหยดุคยุกนัและหนั
ไปมองที&
มารยีแ์ละพระเยซคูรสิต์มสีาวกบางคนโกรธและ
บน่วา่มารยีก์ําลงัเสยีของโดยไมม่ปีระโยชน์บาง
คนคดิวา่น่าจะเอานํCาหอมนัCนไปขายและเอาเงนิ
ไปใหแ้กค่นจนดกีวา่แตเ่ขาอจิฉาพระเยซเูทา่นัCน
และอยากเอาเงนิไปใชเ้องเขาไมไ่ดอ้ยาก
ชว่ยเหลอืคนจนจรงิๆเลย

พระเยซทูรงรูจ้ักความคดิของคนเหลา่นัCน
พระองคจ์งึตรัสวา่"อยา่วา่มารยีเ์ลยนางไดท้ําสิ&ง
ที&ดตีอ่เราคนจนนัCนอยูก่บัทา่นเสมอแตเ่ราจะไม่
อยูก่บัทา่นบนโลกนีCตลอดไป"พระเจา้ทรงบนัทกึ
เรื&องของมารยีไวใ้นพระคมัภรี์เป็นเรื&องที&มคีน
รูจ้ักอยา่งมากมายเพราะสิ&งที&เธอทํานีCเมื&อเราทํา
อะไรก็ตามเพื&อพระเจา้อยา่งจรงิใจดว้ยจติใจของ
เราพระเจา้ไมเ่คยลมืเลยพระองคจ์ะทรง
ประทานรางวลัแกเ่ราในเวลาของพระองค์
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ตอนทีN  2"มารยีแ์ละ
มารธา"
รปู CD 7-3:  มารยี์
นมสัการพระเจา้ ในขณะ
ทีNมารธาปรนนบิตัริบัใช ้

พระเยซไูมไ่ดม้โีอกาสไปทีGเบ
ธานบีอ่ยมากนักดงันัKนทกุครัKงทีG
พระองคเ์สด็จผา่นกส็รา้งความตืGนเตน้
ใหแ้กค่รอบครัวของสามพีGนอ้งเป็น
อยา่งมากเสมอพระองคท์รงพักและ
รับประทานทีGนัKนเป็นประจําเมืGอเดนิ
ทางผา่น

มอียูค่รัKงหนึGงมคีนมากมายมาทีG
บา้นของพีGนอ้งสามคนนีKเพืGอพบกบั
พระเยซูมารธากย็ุง่มากในงานบา้น
และคอยตอ้นรับคนมากมายเธอ
ตอ้งการใหท้กุอยา่งเรยีบรอ้ยเพืGอเป็น
เกยีรตใิหแ้กพ่ระเยซคูรสิต์ใน
หอ้งครัวมอีาหารทีGจัดตรยีมไวห้ลาย
อยา่งเธอไดย้นิเสยีงของพระเยซแูวว่
มาแตก่ไ็มไ่ดย้นิชดัเทา่ใดเพราะงาน
ทีGในครัวกม็เีสยีงดงัเป็นธรรมดาอยู่
แลว้ไมว่า่จะเป็นหมอ้กระทะมดี
ปอกนัKนหัGนนีKอยูไ่มห่ยดุมารธากําลงั

ทําในสิGงทีGสําคญัในการรับรอง
พระองคแ์ละเพืGอนบา้นเหลา่นัKนทีGมา

ไมน่านนักทา่มกลางความ
เหนืGอยลา้นัKนเธอรูส้กึวา่มบีางอยา่งทีG
มารธาคดิได!้เธอเริGมเรยีกตะโกน
เบาๆวา่"มารยี!์เธออยูท่ีGไหน!"เธอ
มองหานอ้งสาวอยา่งหงดุหงดิเพราะ
มงีานมากมายทีGมารยีจ์ะชว่ยทําได้
และเสร็จเร็วขึKนจนกระทัGงเธอเห็นมา
รยีใ์นหอ้งรับแขกสิGงทีGมารธาเห็นทํา
ใหเ้ธอโกรธมากมารยีน์ัGงอยา่งสบาย
อารมณไ์มท่ําสิGงใดเลยเธอนัGงคยุและ
ฟังอยูก่บัพระเยซคูรสิต-์ฟังอยา่ง
ตัKงใจฟังแบบไมย่อมจะใหแ้มแ้ตค่ํา
เดยีวของพระองคผ์า่นหเูธอไปเฉยๆ

มารธาออกไปกลา่วอยา่ง
อารมณเ์สยีตอ่หนา้แขกมากมายและ
ตอ่หนา้พระเยซวูา่"พระอาจารย์ทา่น
ไมส่นใจดฉิันเลยหรอืดฉิันทํางานคน
เดยีวและยุง่มากเลยบอกใหม้ารยีม์า
ชว่ยดฉิันดว้ย!"พระเยซมูองดมูารธา
แลว้ยิKมปลอบประโลมดว้ยความ
เขา้ใจในตวัเธอพระองคต์รัสวา่
"มารธา,เธอเหนืGอยตอ่สิGงตา่งๆเธอ
ทําหลายสิGงเหลอืเกนิแตส่ิGงทีGสําคญั

และดทีีGสดุนัKนมารยีไ์ดพ้บและรับไว้
แลว้"สิGงทีGพระองคก์ลา่วไมไ่ด้
หมายความวา่พระองคไ์มรู่ส้กึ
ขอบคณุในงานตา่งๆทีGมารธาไดท้ํา
เพืGอพระองค์พระเยซไูมไ่ดว้า่เธอ
เพราะวา่เธออยากจะทําสิGงทีGดทีีGสดุ
ใหแ้กพ่ระองค์เพยีงแตว่า่สิGงทีGสําคญั
และดทีีGสดุนัKนคอืการไดฟ้ังพระคํา
ของพระจา้ไดส้นทิกบัพระเจา้เหมอืน
ทีGมารยีไ์ดร้ับและไดท้ําตา่งหาก

หลายสิGงหลายอยา่งในชวีติ
ของเราตอ้งรอกอ่นเมืGอเราตอ้งใช้
เวลากบัพระเจา้เราตอ้งใหพ้ระองค์
มาเป็นทีGหนึGงในชวีติของเราทกุวนั
ซอ้มกฬีา,ซอ้มดนตร,ีทําการบา้น,
งานบา้นเรามตีารางเวลาเพืGอทําสิGง
เหลา่นัKนแตเ่ราไมส่ามารถจะลมืพระ
เจา้แลว้ทําสิGงเหลา่นัKนอยา่งเดยีวได้
สิGงทีGมารยีเ์ลอืกเราควรจะเลอืก
เหมอืนกบัเธอเธอไดร้ับกําลงัใจ
สนัตสิขุและสนทิกบัพระเยซเูพราะ
เธอนัGงตดิกบัพระองค์พระเยซบูอกวา่
สิGงเดยีวทีGจําเป็นจรงิๆนัGนกค็อืการฟัง
พระคําของพระองค์มสีมัพันธส์นทิ
กบัพระเจา้
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ตอนทีN3เรืNอง"ลาซารสัฟื<นจาก
ความตาย"
รปูCD7-4:ลาซารสัไมส่บาย
หนกั

ลาชารัสเป็นนอ้งชายของมารยี์
และมารธาตอนนี[เขาป่วยหนักมากไม่
มหีมอคนไหนหรอืสิQงไหนทีQครอบครัว
ของเขาจะชว่ยเหลอืไดเ้ลยอาการก็
ยิQงแยล่งทกุวนัแตพ่วกเขากร็ูว้า่มี
เพยีงผูเ้ดยีวสามารถรักษาอาการป่วย
ได้คนนัQนกค็อืพระเยซูมารยีพ์ดูกบัคน
รับใชว้า่"เร็วเขา้!จงรบีไปหาพระเยซู
เมืQอพบพระองคแ์ลว้ใหบ้อกพระองคว์า่
คนทีQพระองคท์รงรักนั[นไมส่บาย"

ในขณะนั[นพระเยซอูยูไ่มไ่กลนัก

จากหมูบ่า้นของพวกเขาประมาณ15
กโิลเมตรเมืQอคนสง่ขา่วไปถงึพระเยซู
พระองคก์ย็ังไมไ่ดเ้สด็จไปทีQเบธานี
ทนัทีพระองคก์ลา่ววา่"ลาซารัสจะไม่
ตายและเขาจะใหเ้กยีรตแิตพ่ระเจา้
ดว้ยอาการป่วยนี["นักเรยีนลองคดิ
ภาพของมารยีแ์ละมารธาดซูวิา่พวก
เธอจะเดอืดรอ้นใจมากแคไ่หนพวก
เธอปรารณาอยากใหพ้ระเยซเูสด็จไป
ทีQบา้นทนัทเีพืQอรักษาอาการป่วยกอ่นทีQ
จะสายเกนิไปกอ่นทีQลาซารัสจะตาย
แตพ่ระองคเ์ฉยๆไมร่บีรอ้นสิQงใดเลย
จนกระทัQงเลยเวลาไปลาซารัสกส็ิ[นใจ
ตายไปในทีQสดุ
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รปูCD7-5:นําลาซารสัไปฝงั
ทั[งมารยีแ์ละมารธาตา่งโศกเศรา้เสยีใจและ

รอ้งไหอ้ยา่งมากมายงานศพกถ็กูจัดเตรยีมขึ[นใน
สมัยกอ่นชาวยวิจะเอาศพไปเกบ็ไวใ้นอโุมงค์พวก
เขาจะใชผ้า้ป่านหอ่พันศพไวอ้ยา่งดกีอ่นมเีพืQอนบา้น
หลายคนมาชว่ยครอบครัวนี[หามศพไปทีQอโุมงค์เมืQอ
เสร็จแลว้พวกเขากเ็อากอ้นหนิใหญเ่ลืQอนมาปิดปาก
อโุมงคฝ์ังศพไว้

มารยีแ์ละมารธากก็ลบับา้นและครํQาครวญรอ้งไห้
ถงึนอ้งชายของพวกเธออยา่งมากเพืQอนๆหลายคน
พยายามใหก้ําลงัใจพากนัปลอบใจแตพ่ระเยซทูรง
อยูท่ีQไหน?คนทีQเป็นเพืQอนของพระองคม์คีวามทกุข์
และขอความชว่ยเหลอืแตพ่ระองคก์ลบัไมส่นใจ
หรอื?น่าแปลกจรงิๆเพราะนีQไมใ่ชล่กัษณะของพระ
เยซเูลยถา้พระองคม์าทนัเวลาลาชารัสกจ็ะไมต่าย
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รปูCD7-6:พระเยซูตดัสนิใจออกเดนิทางไปเบธานี
ถงึแมพ้ระเยซจูะรักมารยี์มารธาและลาซารัสมากแต่

หลงัจากไดข้า่วการไมส่บายของลาซารัสพระองคก์ร็ออกี
สองวนักอ่นทีQจะเสด็จไปหาพวกเขาพระองคบ์อกเหลา่
สาวก“ใหพ้วกเราไปทีQยดูาหก์นั”(ยดูาหเ์ป็นชืQอแควน้ทีQ
ครอบครัวสามพีQนอ้งอาศยัอยู)่สาวกอทุานออกมา"ไปยู
ดาหห์รอื!"พวกเขาแปลกใจมากทีQพระเยซกูลา่วเชน่นั[น
"แตว่า่พระอาจารยค์รับมคีนรา้ยอยากจะฆา่พระองคอ์ยูท่ีQ
นัQนทําไมพระองคจ์งึจะเสด็จไปอกีละ่”

พระเยซปูลอบใจเหลา่สาวกวา่พระองคจ์ะไมต่ายแต่
กลา่ววา่"ลาซารัสกําลงันอนหลบัอยูเ่รากําลงัจะไปปลกุเขา
ใหต้ืQน"แตส่าวกยังไมรู่ว้า่เขาตายแลว้คดิวา่ลาซารัสกําลงั
หลบัพักฟื[นอยูท่ีQบา้นพวกเขากก็ลา่ววา่"กด็แีลว้นีQถา้งั[นก็
แสดงวา่เขาอาการดขีึ[นแลว้"ไมม่ใีครเขา้ใจความหมาย
ของพระองค์แตใ่นทีQสดุพวกเขากอ็อกเดนิทางไปทีQแควน้ยู
ดาห์เมอืงเบธานี
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รปูCD7-7:มารธาวิNงออกไปตอ้นรบัพระองค์
ในทีQสดุพระองคก์ถ็งึเบธานีและมารธากร็บีวิQงออกไป

ตอ้นรับพระองค์แตม่ารยีย์ังอยูท่ีQบา้นเธอยังไมท่ราบวา่
พระองคม์ามารธารบีรอ้งวา่"องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คะ่ถา้
พระองคอ์ยูน่ีQนอ้งชายของดฉิันจะไมต่าย"แลว้เธอกก็ลา่ว
สิQงหนึQงซึQงเป็นทีQพอพระทยัของพระเยซมูาก"แตว่า่ถงึแม้
ตอนนี[กไ็มส่ายเกนิไปดฉิันรูว้า่พระเจา้สามารถคนืชวีตินอ้ง
ของดฉิันได้ถา้เพยีงแตพ่ระองคจ์ะทํา"พระองคป์ลอบใจ
มารธาวา่"นอ้งของเธอจะกลบัมาอกี""ดฉิันรูแ้ลว้"มารธา
ตอบ"ในวนัสดุทา้ยทกุคนทีQเชืQอในพระองคจ์ะพากนัฟื[นคนื
ชพีอกีครั[ง"เธอคดิวา่พระองคห์มายถงึวนัสดุทา้ยเมืQอเรา
อยูท่ีQสวรรค์พระองคต์อบมารธาวา่"เราเป็นผูเ้ดยีวทีQคนื
ชวีติจากความตายใครกต็ามทีQเชืQอในเราถงึแมเ้ขาตาย
แลว้กจ็ะมชีวีติอกีและจะไมพ่นิาศเลยเจา้เชืQอเชน่นั[น
หรอืไมม่ารธา"

มารธาตอบพระองคว์า่"คะ่ดฉิันเชืQอวา่พระองคเ์ป็นผู้
ทีQเรารอคอยองคน์ั[นเป็นพระบตุรของพระเจา้"แลว้
พระองคจ์งึถามวา่"มารยีอ์ยูท่ีQไหน?”



CD 7-7



รปูCD7-8:มารธาบอกมารยีว์า่พระ
เยซูหาเธอ

มารธาวิQงกลบัไปทีQบา้นและพบมารยี์
จงึบอกเธอวา่"พระอาจารยม์าแลว้และ
กําลงัถามหาเธออยู"่มารยีก์ร็บีลกุขึ[นไป
พบพระองค์

รปูCD7-9:มารยีค์กุเขา่ตอ่หนา้พระ
เยซู

เมืQอมาถงึพระองคม์ารยีก์ค็กุเขา่ลงตอ่
หนา้พระเยซแูละรอ้งไห้"พระองค์ถา้
พระองคท์รงอยูท่ีQนีQนอ้งชายของดฉิันกย็ังมี
ชวีติอยู"่สงัเกตวา่ทกุครั[งทีQเราเห็นมารยี์
เธอจะคกุเขา่ตอ่หนา้พระเยซเูสมอไมว่า่จะ
เป็นตอนชโลมนํ[าหอมหรอืตอนอยูใ่นบา้น
ฟังพระองคส์อนขณะทีQเธอทกุขใ์จเธอก็
คกุเขา่ลงตอ่พระองคเ์ชน่กนั

เมืQอพระองคท์รงเห็นมารยีร์อ้งไหด้ว้ย
ความเศรา้ผูค้นทีQตดิตามพระองคม์ากพ็า
กนัรอ้งไหด้ว้ยเชน่กนัทําใหพ้ระยชทูรง
ทกุขพ์ระทยัมาก"พวกทา่นฝังศพลาซารัส
ไวท้ีQไหน?”พวกเขากพ็าพระองคไ์ปถงึ
อโุมงคฝ์ังศพแหง่นั[นมหีลายคนสงสยัวา่
พระองคจ์ะคนืชวีติใหแ้กล่าซารัสอกีได้
หรอืไม่
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รปูCD7-10:พระเยซูบอกใหก้ลิ<งกอ้นหนิใหญ่
ออก

เมืQอพวกเขามาถงึอโุมงคแ์ลว้พระเยชกูส็ัQงให้
กลิ[งกอ้นหนิออกมารธาพดูวา่"ตอนนี[ศพคงจะเน่า
และเหม็นมากเพราะเขาตายมาสีQวนัแลว้"พระเยซู
ทรงตอบเธอวา่"เราบอกเจา้แลว้วา่ถา้เจา้เชืQอเจา้จะ
ไดเ้ห็นความยิQงใหญข่องพระเจา้!"

เมืQอพวกเขากลิ[งกอ้นหนิใหญอ่อกไปพระเยชู
ทรงเงยหนา้ขึ[นฟ้าแลว้ตรัสวา่"ขา้แตพ่ระบดิาเจา้
ขอบคณุทีQทรงฟังขา้พระองค"์ตอนนี[ทกุคนเงยีบ
สนทิไมม่ใีครทีQปรปิากพดูเลยสกัคําอะไรกําลงัจะ
เกดิขึ[นพระเยซจูะทรงทําประการใด

ทนัใดนั[นพระองคต์รัสสัQงเสยีงดงัวา่"ลาซารัส
จงออกมาเถดิ!"สายตาทกุคูจ่อ้งไปทีQปากอโุมงค์มี
เสยีงบางอยา่งดงัแวว่ออกมา!บางอยา่งหรอือาจจะ
บางคนกําลงัทําอะไรอยูใ่นนั[นแตใ่ครกนัจะอยูใ่น
อโุมงคฝ์ังศพนอกจากคนตาย--ใชค่นตายเทา่นั[น!
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รปูCD7-11:ลาซารสัออกมาจาก
อโุมงค์

ไมน่านนักลาซารัสกป็รากฏตวัขึ[น
ทีQปากอโุมงค!์เขาตอ้งกระโดดสอง
เทา้ออกมาเพราะขาทั[งสองขา้งถกู
พันไวด้ว้ยผา้ป่านหอ่ศพแน่นหนาทกุ
คนทีQเห็นตา่งตกตะลงึในสิQงทีQพระเยซู
ทรงทําพระองคท์รงชบุลาซารัสให้
ฟื[นคนืชพีได!้

วนันั[นทีQเบธานทีกุคนตั[งแตเ่ด็กถงึ
แกอ่ยากเห็นลาซารัสและพระเยซกูนั
ทั[งสิ[นความชืQนชมยนิดมีอียูอ่ยา่งเต็ม
ลน้ในครอบครัวของลาซารัสและ
เพืQอนๆของเขาทั[งมารยีแ์ละมารธาดี
ใจอยา่งทีQสดุทีQไดน้อ้งชายสดุทีQรัก

กลบัมาอกีทกุคนพากนัสรรเสรญิ
ความยิQงใหญข่องพระเจา้

เสยีงของพระครสิตม์อีํานาจตอ่
ชวีติของเราถงึแมเ้ราจะยังไมไ่ดย้นิ
เสยีงทีQแทจ้รงิของพระองคต์อนนี[แต่
เรากไ็ดรู้จ้ักพระวจนะของพระองคใ์น
พระคมัภรีท์ีQสามารถเปลีQยนชวีติเปลีQยน
นสิยัเราไดเ้ราตอ้งมคีวามเชืQออยา่
สงสยัเพืQอจะรับฤทธิhอํานาจในการ
เปลีQยนแปลงตวัเราเองพระเจา้ทรง
ปลดปลอ่ยเราจากความตายในนรก
เพืQอจะมชีวีติทีQสวรรคไ์ด้เราตอ้งเรยีนรู้
ทีQจะขอบคณุพระเจา้ตลอดเวลา
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