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พระเยซูคริสต์และพนัธกจิ
ช่วงหลังของพระองค์
7 º·àÃÕÂ¹

Based on the Abeka Flash-A-Card Bible Stories – Life of Christ – Later Ministry – Series 4



7 บทเรยีน

1 พระเยซทูรงหา้มพายุ
2 การเปลี9ยนแปลงพระกายของพระเยซู
3 พระเยซรัูกษาคนโรคเรืCอน
4 ลาซารัสกบัเศรษฐี
5 ขนุนางหนุ่ม
6 ศกัเคยีส
7 สหายของพระครสิตท์ี9เบธานี



บทเรยีนที( 1  “พระเยซูทรงหา้มพาย”ุ
มัทธวิ 8:23-27; มาระโก 4:36-41; ลกูา 8:22-25

รปู CD 1-1: พระเยซูทรงบรรทมอยูบ่นเรอื
พระเยซคูรสิตก์บัเหลา่สาวกกําลงัพากนัขา้มทะเลสาบ

กาลิลี พระเยซูทรงไปอยู่ตอนทา้ยเรือและเอนตัวลง
พักผ่อน พระองคท์รงเหนื9อยมากจนกระทั9งหลับสนิทไป 
ลมทะเลพัดโชยมาอ่อนๆ คลื9นทะเลก็สงบ จะมฟีองคลื9น
เล็กๆ ที9กระทบกบัดา้นขา้งของเรอืขณะที9กําลังเคลื9อนที9ไป
ขา้งหนา้ บรรยากาศตอนนั9นสบายและเหมาะที9ทุกคนจะ
พักผอ่นจากการงานที9พวกเขาไดทํ้ากนัมาทั Cงวนั

แตท่ันใดนัCนเอง อากาศที9เย็นสบายก็เปลี9ยนแปลงไป
กระทันหัน โดยที9ไม่มใีครคาดคดิมาก่อน คลื9นตนอ้ยๆ ที9
กระทบกบัดา้นขา้งของเรอืก็กลายคลื9นมว้นตวัโตเหมอืนกบั
ว่า มันกําลังโกรธอย่างรุนแรง สายลมที9พัด เบาๆ ก็
เปลี9ยนเ ป็นพายุลมที9รุนแรง  พวกสาวกรู ด้ ีว่ า กํ าลั ง
เผชญิหนา้กบัพายรุา้ยที9อาจจะทําใหเ้รอืลม่จนจมหมดได ้
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รปู CD 1-2: พายรุนุแรงขึ<น
ลมพัดแรงขึCนและแรงขึCนเรื9อยๆ ลมกช็ว่ยคลื9นพยงุตวั

ของมันขึCนจนนํCาสามารถกระเด็นโถมเขา้มาในเรอืนอ้ยได ้
เสยีงฟ้ารอ้งและฟ้าแลบแปลบปลาบดงัอยูท่ั9วทะเลกาลลิี

ถงึแมว้า่เหลา่สาวกสว่นมากจะเป็นชาวประมง พวก
เขาไดอ้อกเรอืจับปลามามากมายแลว้และเคยพบกบัพายุ
กลางทะเลจนชนิ แตค่รั CงนีCมันทําใหพ้วกเขากลวัตายกนั
เหลอืเกนิ พายคุรั CงนีCใหญย่ิ9งและแรง ทกุคนตา่งกก็ลวักนั
อยา่งที9สดุ ชวีติของคนบนเรอืกําลงัอยูใ่นอนัตราย ไมม่ใีคร
สกัคนที9สามารถจะออกจากเรอืไปขอความชว่ยหลอืจากฝั9ง
ได ้ ตา่งคนตา่งกพ็ากนัดงึสายกระโดงเรอื พยายามหนัหวั
เรอืใหต้รง ทกุคนชว่ยกนัพยงุตวัเรอืไวไ้มใ่หล้ม่

ทนัใดนัCนเอง! มอีะไรบางอยา่งที9พวกเขาเพิ9งจะคดิได ้
"พระเยซอูยูก่บัเรานี9!" "แตว่า่พระองคอ์ยูไ่หนละ่ไมเ่ห็นมา
ชว่ยเราวดินํCาดงึเสาเรอืเลย?" "โนน้งัย! พระองคยั์งหลบัอยู่
เลย-ขา้ไมอ่ยากเชื9อเลยนะเนี9ย พระองคไ์มห่ว่งเราเลย เรา
จะพากนัตายอยูแ่ลว้!"

พวกสาวกรบีชว่ยกนัปลกุใหพ้ระองคต์ื9น ตา่งตะโกน
โวยวายเรยีกชื9อพระองคใ์หรู้ส้กึตวัเมื9อพระเยซตูื9นแลว้พวก
สาวกกต็อ่วา่พระองค์ “พระองคทํ์าไมไมห่ว่งใยไมช่ว่ยพวก
เราเลย พวกเราจะจมนํCาตายอยูแ่ลว้!”
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รปู CD 1-3: พระเยซูทรงหา้มพายุ
จากนัCนพระเยซกูท็รงยนืขึCนบนเรอืทา่มกลางพายทุี9พัด

รนุแรง ทา่มกลางคลื9นยักษ์ที9มัวนตวัสงูขึCน ทา่มกลางเสยีง
ฟ้าคะนองอยา่งน่ากลวั พระองคต์รัสวา่ "จงนิ9งและสงบ
เสยี" ทนัใดนัCนเองพายรุา้ยนัCนกห็ยดุสนทิทนัที ทั Cงลม ทั Cง
คลื9น ทั Cงเสยีงตา่งๆ ทกุสิ9งตา่งเงยีบสงบเหมอืนกบัไมม่ี
อะไรเกดิขึCนเลย

พระเยซทูรงหนัมาตรัสกบัเหลา่สาวกวา่ "ทําไมพวก
ทา่นถงึกลวันัก พวกทา่นไมม่คีวามเชื9อหรอื?” ไมม่ใีครสกั
คนที9ตอบคําถามของพระยซู ตา่งคนตา่งกระซบิกนัวา่
"ทา่นผูน้ีCเป็นใครหนอ ถงึมฤีทธิiอํานาจทําไดข้นาดนีC แมแ้ต่
ลมและทะเลกเ็ชื9อฟังทา่น"

ไมน่่าแปลกใจที9พวกสาวกจะพากนัตะลงึในฤทธิi
อํานาจของพระเยซ!ู เพราะเขาไมเ่คยเห็นใครที9ทําไดแ้บบ
นีCมากอ่น พระเยซแูคพ่ดูเทา่นัCน เหมอืนกบัตอนที9พระองค์
ทรงสรา้งโลก เพยีงแคพ่ระองคพ์ดูเทา่นัCน ทกุสิ9งกป็รากฏ
ขึCนมาอยา่งอศัจรรยต์ามคําสั9งของพระองค์

แมแ้ตว่นันีCถงึแมว้า่พระองคจ์ะไมไ่ดม้ายนือยูก่บัเราที9นี9
แตพ่ระองคก์ยั็งคงมฤีทธิiอํานาจพระองคพ์ดูกบัเราเสมอ
ผา่นทางพระคมัภรีว์า่ "อยา่กลวั" เมื9อเราเดอืดรอ้นหรอืเป็น
ทกุขเ์ราตอ้งเชื9อมั9นในพระองคว์า่พระองคจ์ะทําใหส้งบและ
ชว่ยเราผา่นพน้ปัญหานีCไปได ้ ไมว่า่จะเป็นความกลุม้ใจ,
ความเหงา, ความเสยีใจ, ความเหนื9อยยาก, ไมม่คีนเขา้ใจ,
ไมม่เีพื9อนเลน่ หรอืแมเ้มื9อเรารูส้กึกลวั เราสามารถบอกกบั
พระองคไ์ดว้า่ "พระเจา้ ชว่ยหนูดว้ย!" และพระองคส์ญัญา
วา่พระองคจ์ะชว่ยคนที9รอ้งขอใหพ้ระองคช์ว่ย
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บทเรยีนที( 2 “การเปลี(ยนแปลงพระกายของ
พระเยซู”

มัทธวิ 16:13-20, 17:1-19; มาระโก 8:27-30, 9:2-10; 
ลกูา 9:18-20, 28-36

รปู CD 2-1: คาํยอมรบัของเปโตร
ในเวลาที)พระเยซยูงัอยูบ่นโลกนี7 เมื)อมคีนมองดพูระองค์

ไมม่ใีครสามารถบอกไดห้รอืรูว้า่พระองคเ์ป็นพระเจา้ เพราะ
พระองคก์ด็เูหมอืนผูช้ายยวิธรรมดาทั)วไป พระเยซไูมไ่ด ้
แตง่ตวัเหมอืนกษัตรยิ์ ไมไ่ดส้วมมงกฎุหรอือยูใ่นวงัสวยๆ แต่
หลายคนกร็ูไ้ดแ้น่นอนวา่พระองคไ์มใ่ชแ่คผู่ช้ายธรรมดา เพราะ
คําสอน, คําพดู, และการกระทําของพระองคนั์7นมฤีทธิSอํานาจ
แตกตา่งจากคนอื)น พระองคส์มบรูณแ์บบ พระองคไ์มเ่คยทํา
บาปผดิเลย

อยูม่าวนัหนึ)งพระเยซถูามพวกสาวกวา่ "คนอื)นเขาพดูวา่
เราเป็นใคร?” พวกเขากต็อบวา่ “บางคนพดูกนัวา่พระองคเ์ป็น
ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมา, บางคนกบ็อกวา่เป็นเอลยีาห์ บางคนก็
บอกวา่เป็นผูเ้ผยพระวจนะที)ฟื7นคนืจากความตายมา" พระเยซู
จงึตรัสถามตอ่ไปวา่ "แลว้พวกทา่นวา่เราเป็นใคร” เปโตรตอบ
วา่ "พระองคค์อืพระครสิต์ พระบตุรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์
อยู"่

พระเยซพูอพระทัยในคําตอบของเปโตรมาก เพราะเปโตร
รูจั้กความจรงิและยอมรับดว้ยปากของเขาเอง หลายคนคดิวา่
พระเยซเูป็นแคค่รสูอนที)ดี หรอืคนที)ชอบชว่ยเหลอืผูอ้ื)น แตถ่า้
เขาไมย่อมรับวา่ตวัเองเป็นคนบาปและพระเยซคูรสิตเ์ป็นพระ
บตุรของพระเจา้ เขากจ็ะรอดจากนรกไมไ่ดเ้ลย

จากนั7นพระเยซกูบ็อกกบัเหลา่สาวกวา่พระองคต์อ้งไปที)
กรงุเยรซูาเล็ม เพื)อจะยอมตายสําหรับไถบ่าปของคนทั7งปวง
แลว้จะฟื7นคนืชพีในวนัที)สาม เปโตรตกใจมาก รบีบอกวา่ "ขอ
อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนั7นเลย พระองคจ์ะตอ้งไมต่าย!" แตพ่ระเยซู
ไดก้ลา่วตําหนเิปโตรที)ไมย่อมใหพ้ระองคทํ์าตามนํ7าพระทัย
ของพระบดิา เพราะวา่พระองคต์อ้งตายเพื)อจะสามารถไถบ่าป
ใหแ้กเ่ราทกุคนได ้ 5



รปู CD 2-2: พระเยซูพาเปโตร, ยอหน์ และยากอบ
ขึ<นไปบนภเูขาสงู

หกวันต่อมาหลังจากที9พระเยซทูรงคุยกับเหล่าสาวก 
พระองคก์็พาเปโตร, ยอหน์และยากอบขึCนไปยังภเูขาสงู
แหง่หนึ9งเพื9ออธษิฐาน บนภขูาสงูนัCนพวกเขามองเห็นววิอัน
สวยงามดว้ย ทั Cงตน้ไม ้ทุ่งหญา้และสวนองุ่นที9อยู่ขา้งล่าง 
เมื9อพวกเขาขึCนไปถงึแลว้พระเยซูก็ทรงหยุดเดนิ เหล่า
สาวกก็หยุดพักเหนื9อยดว้ย ทุกคนเหนื9อยจนเผลอหลับไป 
ยกเวน้แตพ่ระเยซเูทา่นัCน

รปู CD 2-3: พระเยซูทรงเปลีMยนแปลงพระกาย
พระเยซูไม่ไดเ้หนื9อยจนเผลอหลับไป พระองคท์รง

คกุเขา่ลงอธษิฐานคยุกับพระบดิา หลายตอ่หลายครั Cงที9เรา
เห็นในพระคัมภรีก์ลา่วถงึพระเยซทูรงอธษิฐานตอ่พระบดิา 
ซึ9งทําใหเ้ราทั Cงหลายรูว้า่เราจําเป็นตอ้งอธษิฐานเหมอืนกนั 
และฟังเสยีงตรัสของพระบดิาเจา้เมื9อเราอา่นพระคมัภรี์
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เนื9องจากเหล่าสาวกง่วงมากจนลมืตาแทบไม่ขึCน ทํา
ใหพ้วกเขาเกอืบจะพลาดเหตุการณ์อันสําคัญที9เกดิขึCนใน
วันนัCนไป พวกเขาเคยเห็นพระเยซอูธษิฐานมากอ่น แต่ไม่
เหมอืนครั CงนีC ทันใดนัCน ขณะที9พวกเขาพยายามลมืตาขึCน
มองดูพระเยชคูรสิต ์พวกเขาก็เห็นพระพักตรข์องพระองค์
ส่องแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ และทั Cงร่างกายของ
พระองคด์ว้ย ขาวสวา่งจนแสบตา พระเยซดูหูมอืนกษัตรยิ์
ที9มากดว้ยสง่าราศีและพระสิริ พระองค์ทรงพระสิริ
เหมอืนกบัพระเจา้
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รปู CD 2-4: โมเสสกบัเอลยีาหป์รากฏตอ่พระองค์
และทันใดนัCนเองพวกสาวกก็เห็นบางอยา่งที9น่าพศิวง

ยิ9งขึCน ตอนนีCทุกคนตาสว่างหมดแลว้! มชีายสองคนกําลัง
ยนืสนทนาอยู่กับพระเยซ ูคอืโมเสสและเอลยีาห์ ชายทั Cง
สองคนนีCเคยอาศัยรับใชพ้ระเจา้อยูบ่นโลก กอ่นที9พระองค์
จะทรงรับเขาทั Cงสองไปอยู่สวรรค ์พวกเขาสนทนาอยู่กับ
พระเยซเูรื9องการถูกตรงึของพระองคท์ี9กรุงเยรูซาเล็ม ซึ9ง
เป็นเรื9องที9พระเยซูเคยบอกกับเหล่าสาวกมาก่อนแลว้ -
และดว้ยความรูส้ ึกที9พระองค์ทรงรักเราผู เ้ ป็นคนบาป 
พระองคจ์งึทรงยอมทนทกุขย์อมตายเพื9อเรา

ขณะที9โมเสสกับเอลยีาหย์นือยูก่ับพระเยซนัูCน เปโตร
รูส้กึสับสนไม่รูจ้ะพูดอะไรด ีแต่เขาก็พูดออกไปโดยไม่คดิ
ว่า "อาจารยค์รับ พวกเราอยู่ที9นี9ก็ดแีลว้! ใหเ้ราทําเพงิพัก
สามหลังสําหรับพวกท่านคนละหลัง" เปโตรพูดเพราะเขา
ไม่อยากอยู่เงียบๆ แต่เขาไม่ทันคดิว่านีCเป็นช่วงเวลาที9
พเิศษ เขาควรจะอยู่นิ9งเงยีบและคอยฟังมากกว่า พระเยซู
ครสิตไ์มไ่ดท้รงตรัสตอบเปโตร

ขณะที9เปโตรพดูนัCนก็มกีลุม่เมฆสดใสมาบังลอ้มตัวทกุ
คนไว ้และมเีสยีงดังตรัสจากฟ้าสวรรคว์่า "นี9คอืบุตรองค์
เดยีวของเรา เราพอใจในตัวทา่นมาก จงฟังเสยีงของทา่น
เถดิ" พระบดิาทรงหมายถงึพระเยซูครสิต ์พวกสาวกต่าง
ซบหนา้ลงถงึดนิดว้ยความกลัวจนตัวสั9น พระเยซทูรงเขา้
มาแตะจับพวกเขาอยา่งออ่นโยน "อยา่กลวัเลย ลกุขึCนเถดิ" 
พระองคท์รงปลอบโยนเหล่าสาวกที9กําลังกลัวดว้ยความ
หว่งใย

8



รปู CD 2-5: พระเยซูทรงอยูแ่ตล่าํพงั
เมื9อพวกสาวกทั CงสามลุกขึCนมองดูรอบๆ อีกครั Cง 

โมเสสและเอลยีาหก์็หายไปแลว้ เหลอืแต่พระเยซูเพียง
ลําพัง พระเจา้ตอ้งการใหเ้รารูว้่าพระเยซูเท่านัCนที9ทรง
ยิ9งใหญ่และทรงอยูเ่ป็นพระเจา้เที9ยงแทน้รัินดร์ ไมม่ใีครจะ
สําคญักวา่พระองคท์ั Cงในพระคมัภรีห์รอืในโลกนีC

เหล่าสาวกไม่เคยลมืสิ9งที9ตนไดเ้ห็นบนยอดภูเขานั9น
เลย หลายปีตอ่มาเมื9อยอหน์แกช่ราแลว้ เขาไดเ้ขยีนไวใ้น
จดหมายของตนว่า "...เราเห็นพระสริขิองพระองค"์ (ยน. 
1:14) เปโตรเองก็เขยีนบนัทกึถงึเสยีงตรัสจากฟ้าสวรรคใ์น
ครั CงนัCนคอื "เมื9อพวกเราอยู่กับพระองคบ์นภูเขาศกัดิiสทิธิi"
(2 ปต. 1:8) ตลอดชวีติของพวกเขา เหตกุารณ์ครั CงนัCนเป็น
สิ9งที9ไมส่ามารถเปรยีบกบัอะไรไดเ้ลย

หลังจากนัCนทกุคนก็กําลังเดนิลงมาจากภเูขา พระเยซู
ไดท้รงสั9งหา้มไมใ่หเ้ขาบอกเรื9องนีCแกผู่ใ้ด จนกวา่พระองค์
จะฟืCนขึCนมาจากความตาย ทกุคนตา่งกเ็ชื9อฟังพระองค์

วันหนึ9งที9สวรรคเ์ราจะไดเ้ห็นพระเยซูดว้ยตาของเรา
เองที9นั9น พรอ้มทั Cงเห็นโมเสส, เอลยีาหแ์ละเหลา่ผูเ้ชื9อคน
อื9นๆ มากมายในพระคัมภีร์ ทุกคนจะพากันสรรเสริญ 
นมสัการ และขอบคณุพระเจา้ดว้ยความยนิดี
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บทเรยีนที( 3 พระเยซูครสิตร์กัษาคนโรคเรืHอน
มัทธวิ 8:2-4; มาระโก 1:40-45; 

ลกูา 5:12-14, 17:11-19

รปู CD 3-1: พระเยซูครสิตร์กัษาชายโรคเรื<อน
ความรูพ้ ื<นฐานเกีMยวกบัโรคเรื<อน

ในสมัยพระคมัภรี ์คนยคุนัCนกลวัตดิโรคเรืCอนจากคนอื9น
มากที9สุด เพราะเชืCอโรคเรืCอนนัCนเป็นเหตุทําใหร้่างกาย
ไดรั้บความทุกขท์รมานอย่างมาก มันทําใหร้่างกายของ
มนุษยท์ี9เป็นทั CงนิCว, มอื, แขน, ขา, หนา้ตาคอ่ยๆ บดิเบีCยว
เน่าผดิรูปหลุดออกมา เชืCอโรคนีCจะค่อยๆ กัดกนิร่างกาย
ของผู ป่้วยทีละนิดๆ คนที9ต ิดโรคเรืCอนจะทรมานมาก 
บางครั CงโรคนีCจะกนิที9เทา้กอ่น ทําใหผู้ป่้วยตอ้งคลานแทน
เดิน แต่ไม่นานขาของเขาจะค่อยๆ ถูกกัดแทะไปดว้ย 
ร่างกายทกุสว่นจะหายหรอืหลดุไปในที9สดุ และที9แยม่ากๆ
ก็คือไม่มีหมอคนไหนหรือยาอะไรในสมัยนัCนจะรักษาให ้
หายได ้

ในสมัยนัCนไม่มโีรงพยาบาลหรอืสถานรักษาโรคเรืCอน
เหมอืนในสมัยของเรานีC ไมม่ยีาที9จะชว่ยใหเ้ขาสบายขึCนได ้
และกฎหมายของชาวยวิคอืคนที9เป็นโรคเรืCอนตอ้งถกูขบัไล่
ออกจากครอบครัว, จากหมู่บา้น เพื9อป้องกันไม่ใหต้ดิคน
อื9น ถา้คนโรคเรืCอนเห็นคนที9สบายดีเดนิมาทางที9เขาอยู ่
เป็นกฎหมายที9คนโรคเรืCอนนัCนตอ้งตะโกนว่า "มลทิน 
(สกปรก) มลทนิ" เป็นการเตอืนคนที9กําลังเดนิมาทางนัCน
ใหไ้ปทางอื9น แตถ่า้คนป่วยนัCนไมต่ะโกนออกมา และคนที9
สบายดรีูท้หีลัง เขาสามารถหยบิกอ้นหนิขวา้งคนโรคเรืCอน
นัCนใหถ้งึตายได ้

โรคเรืCอนเป็นสิ9งที9ทรมานมาก-มคีวามเจ็บปวดทั Cงกาย
และใจ
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ชายโรคเรื)อนมาหาพระเยซู
วันหนึ&งขณะที&พระเยซกํูาลังเทศนาอยูท่ี&เมอืงกาลลิี มชีายโรคเรื@อนคนหนึ&ง

มาหาพระองค ์ทุกคนที&กําลังอยู่กับพระเยซตู่างพากันโกรธและกลัวตดิโรคมาก 
ชายคนนั@นทรุดตัวลงออ้นวอนพระองค ์สรรเสรญิพระองค ์และกล่าวว่า "ขา้แต่
พระองค ์ขอพระองคท์รงโปรดรักษาขา้พระองคใ์หส้ะอาดดว้ยเถดิ" พระเยซมูองดู
ชายคนนั@นดว้ยความรัก และเมตตาเขา พระองคก์ม้ลงไปหาเขาพรอ้มกับสัมผัสที&
ร่างกายชายโรคเรื@อนตรัสว่า "เราตอ้งการรักษาใหท้่านหายสะอาด" พระเยซไูม่
เพยีงแคต่รัสอยา่งออ่นโยนกบัเขา แตพ่ระองคท์รงสมัผัสรา่งกายอนัไมส่ะอาดของ
เขาดว้ย

ผูค้นมากมายที&นั&นตา่งพากันตกตะลงึที&เห็นพระองคทํ์าเชน่นั@น เพราะพวก
เขาไม่มีสักคนที&จะยอมจับหรืออยู่ใกลข้นาดนั@นกับคนโรคเรื@อน ต่อใหเ้อาเงนิ
มากมายมาแลกก็ไมย่อมแน่ เพราะการสมัผัสเพยีงครั @งเดยีวก็ทําใหต้ดิโรคได ้แต่
พระเยซไูม่กลัวโรคเรื@อนนั@นเลย เมื&อพระองคทํ์าดังนั@นชายโรคเรื@อผูน่้าสงสารก็
หายสะอาดทันท ีเมื&อพระเยซตูรัสใหเ้ขาหายสะอาด เขาก็สบายด ีเชื@อโรคก็หมด
ไป! และชายคนนั@นก็สามารถกลับบา้นไปหาเพื&อนและครอบครัวของเขา
เหมือนเดมิ  เขาดีใจมากที&สุด ตื&นเตน้เหลือเกนิที&ตัวเองหายสะอาดแลว้ เขา
ออกไปรอ้งสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยความยนิด ีผวิหนังของเขาเกลี@ยงสะอาดเหมอืน
คนธรรมดา

ในธรรมบัญญัตขิองโมเสส พระเจา้ไดบ้ัญชาแกค่นที&หายจากโรคเรื@อนไป
แสดงตัวแกป่โุรหติเพื&อตรวจดวู่าเขาสะอาดจรงิๆ หายจากโรคจรงิหรอืไม่ ถา้คน
นั@นหายจรงิๆ ปโุรหติก็จะประกาศใหท้กุคนทราบวา่เขาหายแลว้ เพื&อทกุคนจะได ้
หายกงัวล หลงัจากนั@นคนที&หายกจ็ะถวายเครื&องบชูาขอบคณุแตพ่ระเจา้

พระเยซูตรัสบอกชายคนนั@นว่า "ไปแสดงตัวแก่ปุโรหติใหเ้ขาตรวจเจา้" 
พระเยซูอยากใหช้ายคนนี@ทําในสิ&งที&ถูกตอ้งในกฎของโมเสส แลว้เขาก็ไปทํา
ตามที&พระองคบ์อก
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รปู CD 3-2: ชายทีMหายโรคประกาศแกท่กุคน
ชายที9หายโรคเรืCอนรูส้กึตื9นเตน้ยนิด ีและมีความสุข

อยา่งมาก เขาบอกแกท่กุคนในสิ9งที9เกดิขึCน ในสิ9งที9พระเยซู
ทําเพื9อเขา เขาบอกแกเ่พื9อนๆ  แลว้เพื9อนก็บอกตอ่คนอื9น
ไป จนผูค้นรูเ้รื9องนีCมากมาย ขา่วแพร ่กระจาย ทกุคนพดูถงึ
แตส่ ิ9งอศัจรรยท์ี9พระเยซทํูานีC

รปู CD 3-3:  ประชาชนมาหาพระเยซูจากทกุทีM 
ขา่วการรักษาโรคเรืCอนใหห้าย ไดนํ้าฝงูคนมากมายมา

เพื9อพบกับพระเยซู ดังนัCนพระองค์จงึประทับอยู่ในเมือง 
และทกุวนักม็คีนจากทั9วสารทศิมาฟังพระองคส์ั9งสอนเสมอ
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รปู CD 3-4: โรคเรื<อนและความบาป
ในพระคมัภรีโ์รคเรืCอนจะถกูเปรยีบเหมอืนกบัความบาป 

เพราะบาปไมส่ะอาดและลกุลามไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมอืนโรค
เรืCอน คนที9เ ป็นโรคเรืCอนตอ้งถูกแยกออกจากสังคม 
เพราะว่ามันตดิต่อใหก้ับคนอื9นได ้ถงึแมว้่าเมื9อเริ9มตน้จะมี
เชืCอเล็กนอ้ย แตต่อ่มาเชืCอนัCนจะกัดกนิร่างกายทําใหค้นนัCน
ขาดว้น, แขนดว้น, ตาบอดและพกิารไป  เมื9อเปรยีบกบั
ความบาป เรารูว้่ามนุษยทํ์าบาปเสมอ  ความบาปของเรา
หลายครั Cงทําใหค้นอื9นทําตามเราดว้ย เหมอืนถา้มผีลไมเ้น่า 
1 ลกูในถงุอกีไมน่านถา้เราปลอ่ยไวผ้ลไมท้กุลกูนัCนก็จะเน่า
ตามดว้ย

นักเรยีนอาจจะเริ9มคดิวา่ทําความผดินดิเดยีว เชน่แอบ
กนิขนมโดยไม่ขออนุญาต แต่บาปนัCนจะโตขึCนลุกลามตดิ
เป็นนิสัยของเขา อกีไม่นานเราจะเริ9มโกหก ถา้คนนัCนไม่
กลับใจก็จะโกหกครัCงตอ่ๆ ไปทําใหเ้รื9องนัCนแย่ขึCนอกี และ
ในอนาคตเราก็จะขโมยสิ9งที9ใหญก่วา่ขนม ความบาปขยาย
ตดิตอ่ไดเ้หมอืนโรคเรืCอน เริ9มตน้เล็กนอ้ย แตจ่ะขยายใหญ่
ขึCนในตวัของเรา ในชวีติของเรา

โรคเรืCอนนัCนทําใหเ้ราตอ้งแยกออกจากคนอื9นดว้ย คน
เป็นโรคนีCตอ้งออกจากบา้น ออกจากคนที9เขารัก จากเพื9อน 
จากงาน คนที9เป็นจะมคีวามทกุขท์รมานมาก ไมม่คีวามสขุ 
เหงา ไม่มีโอกาสคุยกับคนที9ปรกต ิและความบาปก็แยก
มนุษยอ์อกจากพระเจา้เชน่กัน อสิยาหพ์ูดไวว้่า"ความชั9ว
รา้ยของเราแยกเราออกจากพระเจา้ ความบาปของเราก็ทํา
ใหพ้ระเจา้ตอ้งซอ่นพระพักตรข์องพระองคจ์ากเรา" ถา้เรา
ยอมใหค้วามบาปอยู่ในจติใจของเรา เราก็จะไม่มสีามัคคี
ธรรมกับพระเจา้ และคนที9ไม่ยอมรับพระเจา้ใหเ้ป็นผูล้า้ง
ความผดิบาปของตน คนนัCนก็ตอ้งถูกแยกจากพระเจา้นิ
รันดร์
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ในสมัยกอ่นไม่มหีมอ ไม่มยีา ไม่มโีรงรพยาบาลที9จะ
รักษาโรคเรืCอน คนที9เป็นก็จะตายในที9สดุ แต่พระเยซทูรง
ชว่ยได ้พระองคช์ว่ยชายคนนัCนแลว้ ความบาปก็ไม่มใีคร
ช่วยเรา มีแต่พระเยซูเท่านัCนที9สามารถทรงช่วยเราได ้
เชน่กนั เพราะพระองคต์ายบนไมก้างเขน พระองคใ์หค้วาม
รอดกับเราฟรีๆ ถา้เพียงแต่เราวางใจในพระองคใ์หช้วีตินิ
รันดร์ เราก็จะไดไ้ปสวรรคก์ับพระองค ์และถงึแมว้่าเราทํา
บาปหลงัจากนัCน ใน 1 ยอหน์ 1:9 บอกวา่ ถา้เราเสยีใจและ
ขอโทษพระเจา้ พระองคก์ท็รงอภยัให ้
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รปู CD 3-5: พระเยซูทรงรกัษาคนโรคเรื<อนสบิคน
วันหนึ9งขณะที9พระเยซกํูาลังเดนิทางจากกาลลิไีปกรุง

เยรูซาเล็ม มีคนโรคเรืCอนสบิคน มาดักรอพบพระองค์ที9
กลางทาง พวกเขาดูน่าเกลยีดมาก โรคเรืCอนนัCนไดก้ัดกนิ
ร่างกายของเขาทกุคน  ทั CงสบิคนนัCนมาอยูต่อ่หนา้พระเยซ ู
พระองค์มองดูพวกเขาดว้ยความสงสารอย่างที9สุด ทั Cง
เสืCอผา้ของพวกเขาก็ขาดและดูสกปรก ผมก็รุงรังหนวด
เคราขึCนมคีราบนํCาลายและหนองไหลเปรอะอยู ่ตาของพวก
เขาก็แหง้แลง้ ใบหนา้ซบูซดี รา่งกายเต็มไปดว้ยแผล และ
ที9แยท่ี9สดุพวกเขาโศกเศรา้/ไรค้วามหวัง ตอนนีCมเีพยีงพระ
เยซเูทา่นัCน และพระองคก์็ไมไ่ดห้นัหลงัใหแ้กพ่วกเขา หรอื
ไล่เขาไปใหไ้กลๆ พระองคร์ูจั้กความเจ็บปวดนัCนด ีทรงมี
ความรักที9จะชว่ยทุกคน พระองคต์รัสวา่ "เราไดย้นิคําของ
ของพวกทา่นแลว้ จงไปแสดงตัวแกป่โุรหติ" น่าแปลกใจ! 
ชายทั Cงสบิคนคดิว่าพระเยซูจะสัมผัสตัวเขาเหมอืนกับคน
ก่อน แต่พระองค์ไม่ไดทํ้าตามที9เขาคดิไว ้พระองค์ทรง
บอกคนเหล่านัCนใหไ้ปแสดงตัวกับปุโรหติเท่านัCน แต่พวก
เขาก็เขา้ใจความหมายของพระองค ์ว่าจะตอ้งกลับไปให ้
ปุโรหิตตรวจตัวก่อน เพื9อปุโรหิตจะประกาศว่าเขาหาย
สะอาดจากโรคเรืCอนแลว้

อาจจะมบีางคนในพวกนัCนพูดว่า "เราเขา้ไปในเมอืง
ไม่ไดห้รอก ถา้เราเจอคนเขาก็จะเอากอ้นหนิขวา้งเราจน
ตายแน่" แต่มคีนหนึ9งตอบว่า "พระองคส์ั9งใหเ้ราไป เราก็
ตอ้งเชื9อฟังถา้เราอยากหายด"ี ดังนัCนพวกเขาตัดสนิใจที9จะ
ไปดว้ยกนั ขณะที9กําลังเดนิไปนัCนตา่งก็พยายามใหกํ้าลังใจ
ซึ9งกันและกันไม่ใหก้ลัว ทันใดนัCนเอง มีคนหนึ9งตะโกน
ออกมาดงัๆ วา่ "ดซู!ิ ขา้มองเห็นชดัเจนเลย" เขาเอามอืจับ
ตาของตนเอง เขาไมอ่ยากเชื9อเลยวา่มันเป็นความจรงิ เขา
ตะโกนออกมาอีกว่า "ขา้เห็นแลว้! ขา้เห็นชัด ขา้เห็น
ทอ้งฟ้า ขา้เห็นตน้ไม ้ขา้เห็นพวกเจา้ทั Cงหมด ขา้หาย
แลว้!"
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อกีคนหนึ9งก็รอ้งออกมาเหมอืนกัน "ขา้ดว้ยๆ! ดผูวิขา้
ช ิขา้ก็หายเหมอืนกัน" ทุกคนต่างไชโยโห่รอ้งดว้ยความ
ยนิด ีจากการดนิเขา้เมอืงชา้ๆ กลับกลายเป็นการวิ9งอย่าง
รวดเร็วเพื9อไปหาปุโรหติ  พวกเขาทั Cงกระโดด ทั Cงกอดกัน 
หัวเราะ และรอ้งไหใ้นเวลาเดียวกัน พวกเขาไม่ใช่คนขีC
เรืCอนอกีต่อไป ไม่ตอ้งแอบซอ่น ไม่ตอ้งโดดเดี9ยว ไม่ตอ้ง
แยกจากครอบครัวอีกแลว้ ขณะที9ทั Cงหมดกําลังรีบไปหา
ปุโรหตินัCนมชีายสะมาเรยีคนหนึ9งไดห้ยุดกะทันหัน เขาจํา
ไดว้า่เขาลมือะไรไปอยา่งหนึ9ง
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รปู CD 3-6: หนึMงในสบิกลบัมาขอบคณุพระเยซู
ขณะที9ชายหายโรคเกา้คนวิ9งไปดว้ยความดใีจจากไป 

แตห่นึ9งในนัCนก็หันวิ9งกลับไปทางเดมิเพื9อขอบคณุพระเยซู
ที9รักษาเขาใหห้าย พระเยซูดีใจที9ชายคนนัCนกลับมา 
พระองค์ตรัสว่า "อีกเกา้คนไปไหน? มีเพียงคนเดียวที9
กลับมาขอบคณุเราหรอื?” บทเรยีนนีCสอนใหเ้รารูอ้ะไร? เรา
รูว้่าเมื9อเราชว่ยคนอื9นเราอยากใหเ้ขาขอบคุณเรา บางครั Cง
เราอาจจะเสยีใจดว้ยเมื9อไมม่ใีครขอบคณุในสิ9งที9เราทํา เรา
ตอ้งขอบคุณพระองค์ในทุกกรณี เราตอ้งกตัญuูในสิ9งที9
พระองคท์รงกระทําเพื9อเรา

ถา้นักเรียนไม่ชอบขอบคุณใคร และไม่ค่อยคิด
ขอบคุณพระเจา้ พระคัมภรีบ์อกว่านั9นคอืความบาป เด็กๆ
อาจไมค่ดิวา่นีCเป็นบาป แตพ่ระคัมภรีส์อนวา่ใช!่ การไมรู่จั้ก
ขอบคุณพระเจา้เป็นความบาป ยังมีการโกหก ไม่เชื9อฟัง 
พูดหยาบคาย เย่อหยิ9ง ไม่บรสิุทธิi และอกีมายมายที9เป็น
ความบาป

บางคนอาจจะคดิวา่ฉันขอบคณุพระเจา้สําหรับอะไร
ละ่? ทําไมวนันีCเด็กๆ ไมล่องนั9งคดิดดูีๆ ละ่? ที9บา้นเรา
อาศยั อาหารที9กนิ ของที9ใช ้เสืCอผา้ที9ใสอ่ยู ่งานที9คณุ
พอ่คณุแมทํ่า มหีลายสิ9งที9เราคดิขอบคณุพระเจา้ได ้
และที9แน่นอนที9สดุ เราขอบคณุพระองค์
สําหรับพระเยซทูี9ทรงตายเพื9อเรา อภยัแกเ่รา
ใหพ้ระคมัภรีก์บัเราอา่นได ้ จําไวว้า่ชายสะมาเรยี
กลบัไปขอบคณุพระเยซเูขาไมใ่ชแ่คด่ใีจไที9
หายโรคเทา่นัCน แตเ่ขาเชื9อวา่พระเยซทูรงเป็น
พระเจา้ดว้ย และทรงใหช้วีตินรัินดรแ์กเ่ขาได ้
สว่นเรากต็อ้งรบีบอกพระเยซไูดใ้นวนันีC
และพระองคท์รงสามารถรักษาโรค
บาปของเราใหห้ายได ้
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บทเรยีนที( 4 “ลาซารสักบัเศรษฐ”ี
ลกูา 16:19-31

รปู CD 4-1: คาํนํา
วันหนึ9งขณะที9พระ เยซูกํ าลั งสั9 งสอนประชาชน 

พระองค์ไดเ้ล่าเรื9องๆ หนึ9งใหพ้วกเขาฟัง เป็นเรื9องของ
ผูช้ายสองคนที9ไม่มอีะไรเหมอืนกันเลยซักอย่างเดยีว คน
หนึ9งเป็นคนยากจนแตเ่ชื9อในพระเจา้ สว่นอกีคนเป็นคนรวย
มทีกุอยา่งที9เขาตอ้งการในโลกนีCแตไ่มเ่ชื9อในพระเจา้

พระเยซูบอกว่าชายยากจนคนนีCชื9อว่าลาซารัส และ
เขากําลังป่วยหนัก ร่างกายของเขามแีต่แผลเต็มไปหมด 
เขาไมม่เีรี9ยวแรงที9จะทํางานได ้เขาไมม่ญีาตพิี9นอ้ง ทกุวัน
ลาซารัสจะนอนอยู่ที9หนา้ประตูบา้นของเศรษฐีเพื9อรอรับ
เศษอาหารที9เหลือจากเขา ทุกวันจะมีสุนัขมาเลียที9แผล
ของลาซารัส เขาตอ้งทกุขท์รมานมากทั Cงร่างกายและโดด
เดี9ยวดว้ย แต่เพราะว่าเขามคีวามเชื9อในพระเจา้ว่าวันหนึ9ง
เขาจะไดไ้ปสวรรคอ์ยู่กับพระองคอ์ย่างสขุสบาย ถงึแมว้่า
ในโลกนีCรา่งกายของเขาจะไมน่่าด ูมสีนัุขเป็นเพื9อน และไม่
มอีาหารมากมาย แตใ่นใจมคีวามเชื9อมคีวามหวังในพระเจา้ 
และพระเจา้ทรงยอมรับเขาเป็นลกูของพระองค์
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รปู CD 4-2:  เศรษฐกีบังานเลี<ยง 
ภายในปราสาทอันใหญ่โตสวยงามของเศรษฐ ีมคีน

ใชม้ากมาย พระเยซไูมไ่ดบ้อกชื9อของเศรษฐผีูน้ีC แตรู่ว้า่เขา
รํ9ารวยมาก เขาไมเ่คยหา้มใจตัวเองในสิ9งที9อยากได ้ทั Cงคน
รอบชา้งก็เอาอกเอาใจทุกอย่างไปหมด เศรษฐชีอบมงีาน
เลีCยงเสมอ พวกเขาจะกนิกนัอยา่งสนุกสนาน เขาไมรู่จั้กคํา
วา่หวิหรอืพอ ทกุวันที9โต๊ะอา หารจะเต็มไปดว้ยผัก, ผลไม ้
,เนืCอ และขนมหวานต่างๆ เขามคีวามสขุมากในโลกนีC จน
ลืมคิดถึงชีว ิตหลังความตาย คิดแต่ชีว ิตที9เรียบรอ้ยสุข
สบายบนโลกนีCเทา่นัCน คดิถงึแตส่ ิ9งที9เขาเห็นได ้รูส้กึได ้ฟัง
ได ้ชมิได ้เขาไมส่นใจพระเจา้ หรอืแมแ้ตจ่ะคดิถงึลาซารัส
ที9อยูห่นา้ประตปูราสาทดว้ยซํCา



รปู CD 4-3:  ลาซารสัตายและไปสวรรค์
ไม่นานนักลาซารัสก็เสยีชวีติ เป็นสิ9งที9เขาดีใจมาก 

เพราะไม่ตอ้งทนทุกขอ์กีในโลกนีC  เพราะลาซารัสเชื9อใน
พระเจา้ เขาก็ไดไ้ปสวรรคซ์ ึ9งเป็นที9เดยีวกบัอบัราฮมัอยูด่ว้ย 
และนับแตนั่Cนกไ็มม่ใีครเห็นชายยากจนลาซารัสที9หนา้ประตู
อกีตอ่ไป ไม่มใีครเห็นชายที9เจ็บปวดและหวิโหยอกีตอ่ไป 
ไมม่ชีายที9นั9งใหส้นัุขเลยีแผลอกีตอ่ไป ลาซารัสจากโลกนีC
ไปแลว้ ไปอยู่ในที9ๆ มคีวามสขุนรัินดร์ และที9ปราสาทของ
เศรษฐทีกุสิ9งทกุอยา่งกยั็งเหมอืนเดมิ

รปู CD 4-4:  เศรษฐตีาย 
วันหนึ9งเศรษฐีเกดิป่วยหนัก แมแ้ต่หมอที9ค่าตัวแพง

ที9สุดและเก่งที9สุดในแผ่นดนิก็รักษาชวีติของเขาไวไ้ม่ได ้
เขาจงึสิCนใจภายในหอ้งที9สวยงามของเขาเอง เพื9อนๆ และ
ครอบครัวก็พากันจัดงานศพที9ใหญ่โตสมเกยีรตสิมฐานะ
สวยงามที9สดุ มผีูค้นมากมายมาใหเ้กยีรตเิขาในงานศพ มี
การจา้งหญงิครํ9าครวญมารอ้งไหต้ามธรมเนียม ถงึแมง้าน
ศพจะดสูวยงามน่าประทับใจแคไ่หนก็ตามมันก็ไม่สามารถ
ช่วยจิตวญิญาณของท่านเศรษฐีไดเ้ลย ขณะนีCเขากลับ
ไดรั้บความทกุขท์รมานอยา่งที9สดุในนรก
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รปู CD 4-5:  คาํขอรอ้งของเศรษฐ ี
วญิญาณของเศรษฐไีปในสถานที9ๆ พระคัมภรีเ์รยีกวา่ 

"นรก" นักเรียนอาจจะเคยไดย้ินคํานีC นรกเป็นสถานที9
สําหรับลงโทษคนบาป นอกจากวา่คนบาปนัCนจะกลับใจมา
หาพระเจา้เมื9อตอนที9เขายังมชีวีติอยูบ่นโลกเทา่นัCน เขาจงึ
จะรอดจากการตกนรกได ้แตช่ายเศรษฐไีมไ่ดก้ลับใจมาหา
พระเจา้เมื9อเขายังมชีวีติอยู่ เขาจงึตอ้งไปที9นรกหลังจาก
สิCนชวีติแลว้ แตพ่วกเราไมจํ่าเป็นตอ้งตกนรกเพราะวันนีCทกุ
คนยังมชีวีติ ยังสามารถมโีอกาสตัดสนิใจรับเชื9อในพระเยซู
ครสิตไ์ด ้ถา้เรากลับใจวันนีC เราก็จะเป็นลกูของพระเจา้วันนีC
เลย

ในความทุกขท์รมานนัCน เศรษฐกี็รอ้งว่า "ขา้ทรมาน
เหลอืเกนิ" แลว้เขาก็มองขึCนไปเห็นอับราฮัมและลาซารัสที9
อยูก่ับพระเจา้อยา่งมคีวามสขุที9สวรรค ์ชายนัCนจงึออ้นวอน
อับราฮัมใหช้่วยเขา "ท่านครับ! กรุณาสงสารขา้เถดิ ขอ
ช่วยส่งลาซารัสใหเ้ขาเอานํCามาใหข้า้ดว้ย เพราะขา้รอ้น
เหลือเกนิ" เศรษฐีออ้นวอนขอแค่นํC าหยดเดียวเพื9อดับ
กระหาย อับราฮัมตอบว่า "ลูกเอ๋ย จําไดใ้หมว่าขณะที9เจา้
ยังมชีวีติอยู ่เจา้ไดท้กุอยา่งที9ตอ้งการ และลาซารัสไมม่สี ิ9ง
ใดเลย แต่ตอนนีCลาซารัสมีความสุข แต่เจา้ตอ้งทุกข์
ทรมาน มันสายเกนิไปแลว้ ลาซารัสไปชว่ยเจา้ไม่ได ้และ
ยังมทีี9กั Cนใหญ่ระหว่างเรากับเจา้ ไม่มไีครลงไปหาเจา้ได ้
ไม่มใีครขึCนมาบนนีCได"้ เป็นเรื9องที9น่าเศรา้จรงิๆ ถา้เราไม่
เชื9อในพระเจา้ เราจะถกูแยกจากพระเจา้ตลอดไป
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สรปุ :
พระเยซูเล่า เ รื9องนีC ใหป้ระชาชนฟัง  เพื9อ เตือน

ประชาชนใหรั้บเชื9อในพระองค ์เพื9อเขาจะไดรั้บของขวัญ
ชวีตินรัินดรจ์ากพระเจา้ และมคีวามสขุกบัพระองคใ์นสวรรค์
ได ้สว่นคนที9ไม่ยอมรับพระองคก์็จะเหมอืนกับชายเศรษฐี
นัCนที9ตอ้งทนทุกขใ์นนรก สว่นอับราฮัมที9เศรษฐคีุยกับเขา
นัCน เป็นคนที9รักและเชื9อฟังพระเจา้มาก วันหนึ9งเราจะไดพ้บ
กับเขาในสวรรคเ์ชน่กัน ทุกคนตอ้งตัดสนิใจที9จะรับเชื9อใน
พระครสิต ์อย่างเป็นสว่นตัว นักเรยีนสามารถมั9นใจและรับ
พระองคใ์นวันนีCได ้พระเจา้ทรงรอคอยตอ้นรับเราอยู่เสมอ
ใหม้าเป็นลกูของพระองค์
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ชายเศรษฐอีอ้นวอนตอ่ไปวา่ "โอ.้. อบัราฮมัถา้เชน่นัCน
ขอท่านส่งลาซารัสไปที9บา้นของขา้เพื9อเขาจะไดบ้อกแก่
ครอบครัวของขา้เกี9ยวกบัเรื9องนรกนีC ใหพ้วกเขาเชื9อในพระ
เจา้ เมื9อเขาตายเขาจะไดไ้ปสวรรค์อยู่กับพระเจา้ได ้
เพราะวา่ขา้ยังมพีี9นอ้งอกี 5 คน" แตอ่ับราฮัมตอบวา่ "ถา้พี9
นอ้งของเจา้ไม่สนใจพระคําของพระเจา้ หรอืคําของผูเ้ผย
พระวจนะ เขากจ็ะไมรั่บฟังคําของลาซารัส"



บทเรยีนที( 5 “ขนุนางหนุม่”
มัทธวิ 19:16-30; มาระโก 10:17-31; ลกูา 18:18-30

รปู CD 5-1:  ขนุนางหนุม่คกุเขา่ตอ่หนา้พระเยซู
วันหนึ9งขณะที9พระเยซูประทับอยู่ในยูดาห์ มีขุนนาง

เศรษฐีคนหนึ9งผูซ้ ึ9งสวมเสืCอผา้ราคาแพงวิ9งมาคุกเข่าต่อ
หนา้พระองค ์ภายนอกดหูมอืนวา่ชายคนนีCมขีองที9เขาอยาก
ไดทุ้กอย่างแลว้ในโลก (น่าอจิฉา) ทั Cงเขายังหนุ่มและ
แข็งแรงสขุภาพดดีว้ย ขนุนางผูน้ีCรํ9ารวยมากและมคีนนับถอื
กันทั9วเมอืง แตอ่ยา่งไรก็ตาม เขารูว้า่ตัวเองยังขาดบางสิ9ง
อยู่ในชวีติ เขามาหาพระเยซพูรอ้มกับคําถามที9หนักอึCงอยู่
ในใจ

เขาคกุเขา่ดว้ยความเคารพในพระเยซ ูและกลา่วถาม
ว่า "อาจารยผ์ูป้ระเสรฐิ ขา้ตอ้งทําดอีะไรบา้งเพื9อจะไดม้ี
ชวีตินรัินดร?์" มคีนเคยเลา่บอกขนุนางผูน้ีCวา่พระเยซไูด ้
เทศนาสั9งสอนเรื9องแผ่นดินสวรรค์ และเขาก็ไดม้าพบ
พระองคด์ว้ยตนเอง ชายผูรํ้9ารวยนีCเขา้ใจผดิหมดเกี9ยวกับ
การไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร เพราะเขาคดิวา่ตอ้งอาศัย "ความ
ด"ี สงัเกตจากคําถาม "ขา้ตอ้งทําดอีะไร?”

พระเยซตูรัสตอบวา่ "ทา่นรูห้รอืไมว่า่พระเจา้เทา่นัCนที9
ประเสรฐิ แต่คําถามที9ท่านถามนัCน เท่าที9ไดรู้จั้กจากธรรม
บญัญัตแิลว้วา่อยา่ฆา่คน, อยา่ลว่งประเวณี, อยา่ขโมย, 
อยา่เป็นพยานเท็จใสร่า้ยคนอื9น, ใหเ้กยีรตบิดิามารดา และ
ท่านตอ้งรักเพื9อนบา้นเหมอืนรักตนเอง" ขุนนางหนุ่มตอบ
พระองคว์า่ "อาจารยค์รับ ขา้เชื9อฟังและทําทกุอยา่งที9ทา่น
กล่าวมาตั Cงแต่เด็กแลว้ ยังมอีะไรอกีบา้ง?" เขาไม่ยอมรับ
เลยว่าตัวเองเคยทําผดิทําบาป แต่พระเยซูรูว้่าในใจของ
เขานัCนรักเงินทองมากว่ารักพระเจา้ พระองค์จึงตรัสว่า 
"ท่านยังขาดอยู่ส ิ9งหนึ9ง - จงไปและขายทุกอย่างที9มีอยู ่
แลว้แจกเงนิที9ไดม้าแกค่นจน แลว้ตามเรามา" สิ9งนีCพระเยซู
กําลงัชว่ยใหเ้ขาเห็นและยอมรับวา่เขาเป็นคนโลภ ซึ9งก็เป็น
ความบาปที9ตอ้งการพระเจา้อภยัใหแ้กเ่ขาเชน่กนั
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รปู CD 5-2:  ขนุนางหนุม่จากไปดว้ยความเศรา้
แต่การใหพ้ระเจา้เป็นที9หนึ9งเหนือทุกสิ9งทุกอย่างไม่ใช่

ส ิ9งที9ขนุนางผูรํ้9ารวยนีCสนใจ ชายผูน้ีCเพิ9งอวดตัวกับพระเยซวูา่
เขาไมเ่ป็นคนบาป ไมเ่คยทําผดิ เขาตามพระเจา้ทกุอยา่ง แต่
ในขณะนีCกําลงัสบัสน "ใหท้ิCงของและขายทั Cงหมดหรอื!”  เขา
คิดในใจ "ขา้ทําไม่ไดแ้น่นอน"  สีหนา้ของขุนนางหนุ่ม
โศกเศรา้หนัก และเขาหันหลังเดนิออกไปดว้ยใจที9หนักอึCง 
เพราะเขารวยมาก เขารักสมบัตขิองตนเป็นที9หนึ9ง มันทําให ้
เขามชีื9อเสยีง มคีนนับถอื อยากไดอ้ะไรก็ไดต้ามใจปรารถนา  
มันมคีา่มากกวา่การไดไ้ปสวรรค ์นั9นเป็นความคดิของเขา!

รปู CD 5-3:  พระเยซูอธบิายตอ่เหลา่สาวก
หลังจากขนุนางผูนั้ Cนจากไปดว้ยความผดิหวัง พระเยซกู็

ทรงตรัสสอนเหลา่สาวกวา่ "คนรํ9ารวยจะเขา้ในแผน่ดนิสวรรค์
ก็แทบจะเป็นไปไมไ่ด!้" พระเยซหูมายความวา่ ยากมากที9คน
รวยจะยอมสละสิ9งของๆ โลกนีCที9มั9นคงสวยงามเพื9อตามพระ
เจา้อยา่งจรงิจัง คนรวยมักจะมองไมเ่ห็นความตอ้งการฝ่ายจติ
วญิญาณมากเทา่คนที9ยากจน เหลา่สาวกตา่งก็กนัแปลกใจที9
พระองคต์รัสเชน่นัCน และทรงตรัสตอ่ไปวา่ "ตัวอฐูก็ลอดเขา้รู
เข็มงา่ยกวา่คนมั9งมจีะเขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้"
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คํานีCทําใหเ้หล่าสาวกยิ9งสับสน จึงถามพระเยซูว่า "ถา้
เช่นนัCนใครจะรอดได?้”  พระองคท์รงตอบดว้ยความอดทนว่า 
"สําหรับมนุษยก็์เป็นไปไม่ได ้แตพ่ระเจา้ทรงทําไดทุ้กสิ9ง"

แน่นอนว่าคนรวยสามารถกลับใจยอมรับพระเยซเูป็นผูช้ว่ย
ใหร้อดของเขาได ้และมหีลายคนที9ยอมรับแลว้ แต่ความรํ9ารวย
นัCนไม่ไดช้่วยเขาไปสวรรคเ์ลย สิ9งที9เขาทําดีใดๆ ก็ช่วยไม่ได ้
ยกเวน้แตรั่บเชื9อในพระเยซคูรสิตเ์ท่านัCน

เปโตรบอกพระเยซวูา่ "พวกเราที9นี9ยอมทิCงทุกอย่างเพื9อตาม
พระองค"์ พระเยซูตอบเขากลับ "เราบอกท่านว่าคนที9ยอมทิCง
ทัCงหมด ทัCงครอบครัวพี9นอ้ง, พ่อแม่และบตุรของตน หรอืทิCง
สิ9งของๆ ตนเพื9อตามเรา และประกาศขา่วของพระจา้ พระเจา้จะ
ทรงประทานการตอบแทนคนนัCนอย่างมากมาย"

พระเยซยํูCากับเหล่าสาวกและสอนเขาว่าถา้ใครยอมใหพ้ระ
เจา้ทุกอย่าง ยอมสละทุกอย่างเพื9อรับใชแ้ละตามพระองค ์เขา
เหล่านัCนจะไดรั้บมากกว่าที9เขาทิCงไป พระเจา้จะเป็นผูต้อบแทน
แกทุ่กคนตามการกระทําของเขา และจะไดช้วีตินรัินดรด์ว้ย

ที9สวรรคจ์ะมสีิ9งยอดเยี9ยมมากมาย เป็นที9ๆ เราจะรับรางวัล
จากพระเจา้ของเรา เราจะไดรั้บคําชมจากพระเยซูในการงาน
ต่างๆ ที9เราทําเพื9อพระองค ์ไม่ขึCนกับว่าเรารวยแค่ไหนในโลกนีC 
แต่ขึCนอยู่กับเราเชื9อฟังและยอมตามนํCาพระทัยของพระเจา้มาก
แคไ่หนตา่งหาก!
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บทเรยีนที( 6 “ศกัเคยีส”
ลกูา 19:1-10

รปู CD 6-1: พระเยซูเสด็จถงึเมอืงเยรโีค
วันนัCนที9เมอืงเยรโีคมเีรื9องตื9นเตน้กนัเป็นพเิศษ มเีสยีง

รอ้งต่อๆ กันว่า "พระเยซทูรงเสด็จมาที9นี9แลว้"  "พระองค์
เพิ9งเขา้ประตเูมอืงเมื9อกีCนีC"  "นั9นไงๆ พระองคอ์ยูท่ี9นั9น!"  มี
บางคนตะโกนออกมาผูค้นต่างลอ้มรอบพระเยซู เพื9อดู
พระองค ์ประชาชนอยากเห็นพระเยซกูนัมากมาย

มชีายคนหนึ9งก็ปรารถนาจะเห็นพระองคเ์หมอืนกนั แต่
เขาไมส่ามารถมองเห็นได ้นักเรยีนคดิวา่เขาเป็นคนตาบอด
หรอืไม?่ ไมใ่ช!่ แตเ่พราะวา่เขาตวัเตีCยมากตา่งหาก พระ
คัมภรีบ์อกว่าเขาชื9อ "ศักเคยีส" เขาพยายามเบยีดคนอื9น
เขา้ไปใหถ้งึพระเยซ ูแตก่ไ็มส่ามารถเห็นไดเ้ลย

ศักเคยีสมบีา้นหลังใหญส่วยงามมาก เขาใสเ่สืCอผา้อัน
สวยงามราคาแพง และมีทรัพยส์มบัตมิากมาย แต่เขาไร ้
เพื9อน ไมม่ใีครอยากเป็นเพื9อนกบัศกัเคยีสเพราะเขาทํางาน
เป็นหัวหนา้คนเก็บภาษี ไม่มีใครชอบพวกเจา้หนา้ที9เก็บ
ภาษี ชาวยวิเกลยีดชงัเขามาก เพราะพวกคนเก็บภาษีชอบ
เก็บเงนิเกนิกําหนด เพื9อเอาเขา้กระเป๋าของตัวเอง ศักเคยี
สกลายเป็นคนรํ9ารวยกเ็พราะการโกงเงนิจากคนอื9นนั9นเอง
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ไม่น่าแปลกใจที9ใครๆ ก็เกลยีดชังเขา ถงึแมเ้ขาจะมี
บา้นหลังใหญแ่ตก่็ไมม่เีพื9อนที9จะแวะไปเยี9ยม และเขาก็ไม่
เคยเชญิใครไปกนิขา้วที9บา้นเหมอืนกัน ผูค้นไมช่อบแมแ้ต่
จะคุยทักทายกับศักเคียสที9ในเมืองหรือตามขา้งทาง 
สว่นมากจะพากนัซบุซบินนิทาความขีCโกงของเขามากกวา่

ศกัเคยีสไมเ่พยีงแตต่วัเตีCยเทา่นัCน แตฝ่่ายจติวญิญาณ
ของเขาก็เตีCยกวา่นัCนอกี (เหมอืนเราทกุคน) คอืเขาไมรู่จั้ก
กับพระครสิต ์เขาเป็นคนบาป และตอ้งการการอภัยบาป
จากพระเจา้เหมอืนเราทุกคน หลายครั Cงที9ศักเคยีสอยากมี
เพื9อน และไม่อยากโกงคนอื9น แต่เขาบังคับตัวเองไม่ได ้
เขาคดิเสมอวา่ "ทุกคนเกลยีดชงั ไม่มใีครอยากเป็นเพื9อน
กับขา้ ขา้เคยลองไม่โกงใคร แต่ขา้ก็แพทุ้กที ขา้เหงา
เหลอืเกนิ อยากมีเพื9อนบา้ง อยากใหม้ีบางคนมาช่วยขา้
ได"้

ศกัเคยีสมองไปตามถนนที9มเีสยีงรอ้งเอะอะวา่พระเยซู
กําลังจะผ่านมาทางนัCน เขาเห็นว่าที9ถนนนัCนมีตน้มะเดื9อ
ใหญอ่ยูข่า้งทาง
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รปู CD 6-2:  ศกัเคยีสปีนตน้มะเดืMอ
ศักเคียสรีบวิ9งออกไปนําหนา้ฝูงชน ไปจนถึงถนน

ใหญ่ แลว้ก็เริ9มปีนตน้มะเดื9อใหญ่นัCนทันทีเพื9อจะมองให ้
เห็นพระเยซ ูถงึแมพ้ระองคจ์ะไมเ่ห็นเขาแตอ่ยา่งนอ้ยเขาก็
ไดเ้ห็นพระองค์ก็พอ มีบางคนหัวเราะเยาะท่าทางตลก
ของศักเคยีส แตเ่ขาก็ไมส่นใจ นี9เป็นโอกาสเดยีวที9อาจจะ
ไดเ้ห็น บางคนคดิวา่ทา่นผูน้ีCอาจจะเป็นพระเมสสยิาหอ์งค์
พระผูช้ว่ยใหร้อดจากบาปเหมอืนที9พวกเรารอคอย!
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รปู CD 6-3:  พระเยซูบอกศกัเคยีสใหล้งมา 
เมื9อพระเยซกูบัประชาชนเดนิมาถงึตน้มะเดื9อ พระเยซู

ทรงแหงนหนา้ขึCนไปมองดูบนตน้ไมแ้ละแน่นอน พระองค์
ทรงเห็นศักเคยีส พระองคท์รงเรยีกชื9อเขา "ศักเคยีส! ลง
มาเถอะ เราจะไปกับท่านและรับประทานอาหารกับท่าน
วันนีC ! "  ศักเคียสเกือบตกตันไม ้"พระองค์รู จั้กชื9อขา้ 
เรยีกชื9อขา้ พระองคร์ูไ้ดอ้ยา่งไร ขา้ไมค่ดิวา่พระเยซจูะรูว้า่
ขา้อยูบ่นตน้มะเดื9อ" เรารูแ้น่นอนวา่พระเยซรููช้ ื9อทกุคน และ
รูว้่าเขากําลังทําอะไรดว้ย เราแอบซอ่นจากพระองคไ์ม่ได ้
เลย เพราะพระเยซคูอืพระเจา้

พระเยซทูรงรูด้ว้ยว่างานของศักเคยีสคอือะไร - รูว้่า
เขาชอบโกงคนอื9น, เขาโกหก, เขาไมม่คีวามสขุ, เหงา 
และตอ้งการความชว่ยเหลอื เพราะพระเยซทูรงเห็นจติใจ
ของมนุษย ์เห็นความบาปในใจของเรา, เห็นความเห็นแก่
ตัว, ไม่เชื9อฟัง, หยาบคาย และความคดิไม่ดทีั Cงหมด เมื9อ
พระเยซูตรัสแลว้ ศักเคียสก็รีบลงจากตน้ไม ้ตัวสั9นดว้ย
ความตื9นเตน้ยนิด ี "พระองคแ์น่ใจหรอืว่าอยากเสด็จไปที9
บา้นขา้?”  ผูค้นไมเ่ขา้ใจวา่ทําไมพระเยซอูยากคบกับคนขีC
โกงคนนีC - ศักเคียสชายที9ชั9วรา้ยที9สุดของเมืองเยรีโค 
หลายคนเริ9มซบุซบินนิทาพระเยซ ู "ดูชติัวเองประกาศว่า
เป็นบุตรของพระเจา้ แต่ไปคบเป็นเพื9อนกับคนบาปอย่าง
ศกัเคยีส"
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รปู CD 6-4:  พระเยซูรบัประทานอาหารทีMบา้นศกัเคยีส
บา้นหลังใหญ่สวยงามไดต้อ้นรับพระเยซดูว้ยความยนิด ี

ศักเคียสจัดอาหารดีๆ มากมาย พระคัมภีร์ไม่ไดบ้อกว่า
พระองค์คุยอะไรกับศักเคียส แต่เรารูว้่าพระองค์ตรัสแก่
ครอบครัวของศักเคยีสวา่ "วันนีCความรอดไดม้าถงึครอบครัวนีC
แลว้" เราจงึมั9นใจไดว้า่วันนัCนครอบครัวของศักเคยีสรับเชื9อใน
พระองค์

ไมเ่พยีงแตพ่ระเจา้อภัยความผดิบาปทัCงหมดแกศ่กัเคยีส
พระองคยั์งเปลี9ยนแปลงนิสัยเขาดว้ย - เขาเป็นคนที9มีชวีติ
ใหม่ ศักเคยีสทูลพระเยซูว่า "พระองคค์รับ ขา้จะยกสมบัติ
ครึ9งหนึ9งใหค้นยากจน และจะคนืเงนิใหแ้กค่นที9ขา้โกงกลับไป
สี9เทา่"

ศักเคยีสอยากจะทําทุกอย่างใหถู้กตอ้งต่อพระเจา้ เขา
อยากมชีวีติที9เปลี9ยนแปลงกบัพระเจา้จรงิๆ เขาเสยีใจในความ
บาปที9ตนเองทํา และผูค้นก็เห็นว่าศักเคียสเปลี9ยนไปไม่
เหมอืนเดมิ มแีตพ่ระเยซเูทา่นัCนที9สามารถทําเชน่นัCนแกเ่ขาได ้
และแน่นอนต่อมาเขาคงจะมเีพื9อนมากขึCน สัตยซ์ื9อในหนา้ที9
การงานของตนเอง

ครูสงสัยว่ามใีครในชั Cนที9คดิว่าเราเองตอ้งเปลี9ยนแปลง
นิสัยบางอย่าง? ใครที9ชอบเห็นแก่ตัว, ขีCโกง, คดิไม่ดี, ไม่
สุภาพ สิ9งเหล่านีCเป็นบาปที9ออกมาจากจติใจของเรา ความ
โกรธของเราไม่ทําใหเ้ราเป็นเด็กดีเลย เราจะพูดไม่เพราะ 
เถยีงกับพ่อแม่ ด่าและตเีพื9อนเป็นประจํา ทําใหห้ลายคนไม่
ชอบเราเหมอืนไมช่อบ ศกัเคยีสในเรื9องนีC เราตอ้งการพระเยซู
ครสิตใ์หช้ว่ย

เราเหมือนศักเดยีส เราตอ้งเชญิพระเยซูลา้งความผดิ
บาปของเรา เชื9อว่าพระองคต์ายเพื9อเรา หลังจากนัCน 3 วัน
พระองคก็์ฟืCนคนืชวีติมา ชนะความตาย ขณะนีCพระองคท์รงอยู่
บนสวรรคแ์ตยั่งเห็นเราที9นี9ได ้ รูท้กุอยา่งที9เราเป็น ที9เราทํา ที9
เราพูด ที9เราคดิ ที9เราโกง แตถ่า้เราเชื9อในพระองค ์ความผดิ
ทัCงหมดของเราก็จะหมดไดด้ว้ย เราจะไดอ้ยู่กับพระองคใ์น
อนาคตที9สวรรค ์และพระองคก็์จะทรงชว่ยเปลี9ยนแปลงนสิัย
เราใหด้ขีึCนดว้ย เพียงแต่เรายอมเชื9อฟังพระคําของพระเจา้
เหมอืนศกัเคยีส 30



บทเรยีนที( 7 “สหายของพระครสิตท์ี(เบธาน”ี
ลกูา 10:38-42; มัทธวิ 26:6-13; มาระโก 14:3-9; 

ยอหน์ 11:1-46, 12:1-11

ตอนทีM 1 “มารยีแ์สดงความรกัตอ่พระเยซูครสิต”์
รปู CD 7-1: แขกผูม้เีกยีรติ

ในเวลาที9พระเยซยัูงอาศยัอยูบ่นโลก พระองคไ์มไ่ดม้ี
บา้นพักสว่นตวั หลายครั Cงที9พระองคถ์กูไลอ่อกจากหมูบ่า้น
บางแหง่ และถา้ไมม่คีนเชญิพระองคไ์ปพักดว้ยพระองคก์็
ตอ้งนอนตากนํCาคา้ง ในหมูบ่า้นแหง่หนึ9งชื9อวา่หมูบ่า้นเบ
ธานี อยูห่า่งกรงุเยรซูาเล็มไปประมาณ 2 กม. มคีรอบครัว
หนึ9งที9เป็นเพื9อนของพระเยซู ครอบครัวนีCมดีว้ยกนั 3 พี9นอ้ง
พวกเขายนิดเีปิดประตบูา้นและประตใูจตอ้นรับพระองค์
เสมอ สามพี9นอ้งนีCคอืมารยี,์ มารธา และลาซารัส ทั Cง
ครอบครัวชอบฟังในสิ9งที9พระองคส์ั9งสอน และตื9นเตน้เสมอ
เมื9อพระองคเ์สด็จมาที9บา้นของตน
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รปู CD 7-2:  มารยีเ์จมิพระเยซู 
ในเบธาน ีมารยี,์ มารธา และลาซารัสเป็นเพื9อนที9สนทิ

ที9สุดของพระ เยซู แต่พระองค์ก็มี เพื9อนคนอื9นด ว้ย
เหมอืนกัน วันหนึ9งก่อนที9พระเยซจูะออกเดนิทางไปเมอืง
เยรูซาเล็ม ประชาชนก็พากันจัดอาหารถวายแกพ่ระองคท์ี9
บา้นของชายคนหนึ9งชื9อซโีมน

ที9งานเลีCยงเหล่าสาวกที9อยู่กับพระเยซกู็ไปดว้ย และ
แน่นอนทั Cงมารยี,์ มารธา และลาชารัสก็อยูท่ี9นั9น พระคมัภรี์
บอกว่า มารธาก็ยุ่งช่วยอยู่กับงานรับใชแ้ขกที9มาอยู่ ส่วน
ลาซารัสก็ร่วมโต๊ะเสวยกับพระเยซ ู(ชีCใหเ้ด็กดูรูปมารธาที9
กําลังยนือยูข่า้งๆ โตะ๊) มารธาไดแ้สดงความรักแกพ่ระเยซู
ดว้ยการรับใชแ้ละเสรฟิอาหารแกพ่ระองค์

ลาซารัสสนทนากับพระเยซอูยา่งสนุกสนาน อยา่งชื9น
ชมยนิด ีทกุคนตา่งดมูคีวามสขุ มารยีก์็คดิในใจวา่ตัวเองจะ
ทําอะไรเพื9อแสดงความรักแกพ่ระเยซบูา้งเธอก็จําไดว้า่เธอ
มีนํC าอบหอมที9ราคาแพงมากอยู่ขวดหนึ9ง มันแพงมาก
เทา่กบัตอ้งทํางานเกบ็เงนิตลอดทั Cงปีเลยกวา่จะซืCอได!้ เธอ
ไดเ้ก็บเอาไวอ้ยา่งดเีพื9อใชใ้นโอกาสพเิศษ และเวลานัCนก็
มาถงึแลว้ เธอปรารถนาจะใหก้ับพระเยซทูี9รักของเธอ ไมม่ี
อะไรที9แพงเกนิไปสําหรับพระเยซ ูมารยีค์อ่ยๆ ปลกีตัวจาก
แขกมากมาย เพื9อไปรับนํCาหอมพเิศษนัCน เมื9อไดม้าแลว้ 
เธอก็เทนํCาหอมออกบนพระเยซคูรสิต ์ทั Cงที9ศรีษะและเทา้
ของพระองค ์จากนัCนก็คกุเขา่และใชผ้มของตนเชด็เทา้ของ
พระองค ์ซึ9งเป็นการแสดงออกถงึความรักนับถอืพระองค์
อยา่งที9สดุ

กลิ9นหอมของนํCามันหอมนัCนลอยตลบฟุ้ งไปทั9วหอ้ง 
กลิ9นนัCนทําใหท้กุคนหยดุคยุกนั และหนัไปมองที9
มารยีแ์ละพระเยซคูรสิต ์ มสีาวกบางคนโกรธและบน่วา่มา
รยีกํ์าลังเสยีของโดยไม่มปีระโยชน์ บางคนคดิวา่น่าจะเอา
นํCาหอมนัCนไปขายและเอาเงนิไปใหแ้กค่นจนดกีวา่ แตเ่ขา
อจิฉาพระเยซเูทา่นัCน และอยากเอาเงนิไปใชเ้อง เขาไมไ่ด ้
อยากชว่ยเหลอืคนจนจรงิๆ เลย
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พระเยซทูรงรูจั้กความคดิของคนเหลา่นัCน พระองคจ์งึ
ตรัสวา่ "อยา่วา่มารยีเ์ลย นางไดทํ้าสิ9งที9ดตีอ่เรา คนจนนัCน
อยูก่บัทา่นเสมอ แตเ่ราจะไมอ่ยูก่บัทา่นบนโลกนีCตลอดไป" 
พระเจา้ทรงบนัทกึเรื9องของมารยีไวใ้นพระคมัภรี ์เป็นเรื9องที9
มคีนรูจั้กอยา่งมากมายเพราะสิ9งที9เธอทํานีC เมื9อเราทําอะไร
ก็ตามเพื9อพระเจา้อยา่งจรงิใจ ดว้ยจติใจของเรา พระเจา้ไม่
เคยลมืเลย พระองคจ์ะทรงประทานรางวัลแก่เราในเวลา
ของพระองค์
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ตอนทีM 2 "มารยีแ์ละมารธา"
รปู CD 7-3: มารยีน์มสัการพระเจา้ ในขณะทีMมารธา
ปรนนบิตัริบัใช้

พระเยซไูม่ไดม้โีอกาสไปที9เบธานีบอ่ยมากนัก ดังนัCน
ทุกครั Cงที9พระองค์เสด็จผ่านก็สรา้งความตื9นเตน้ใหแ้ก่
ครอบครัวของสามพี9นอ้งเป็นอย่างมากเสมอ พระองคท์รง
พักและรับประทานที9นั Cนเป็นประจําเมื9อเดนิทางผา่น

มอียูค่รั Cงหนึ9งมคีนมากมายมาที9บา้นของพี9นอ้งสามคน
นีCเพื9อพบกับพระเยซู มารธาก็ยุ่งมากในงานบา้นและคอย
ตอ้นรับคนมากมาย เธอตอ้งการใหทุ้กอย่างเรยีบรอ้ยเพื9อ
เป็นเกยีรตใิหแ้กพ่ระเยซคูรสิต ์ในหอ้งครัวมอีาหารที9จัดตรี
ยมไวห้ลายอย่าง เธอไดย้นิเสยีงของพระเยซแูว่วมาแต่ก็
ไม่ไดย้ินชัดเท่าใด เพราะงานที9ในครัวก็มีเสียงดังเป็น
ธรรมดาอยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นหมอ้ กระทะ มดีปอกนัCนหั9นนีC
อยู่ไม่หยุด มารธากําลังทําในสิ9งที9สําคัญในการรับรอง
พระองคแ์ละเพื9อนบา้นเหลา่นัCนที9มา
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ไม่นานนักท่ามกลางความเหนื9อยลา้นัCนเธอรูส้กึว่ามี
บางอยา่งที9มารธาคดิได!้ เธอเริ9มเรยีกตะโกนเบาๆ วา่ "มา
รีย์! เธออยู่ที9ไหน!" เธอมองหานอ้งสาวอย่างหงุดหงิด
เพราะมงีานมากมายที9มารยีจ์ะชว่ยทําได ้และเสร็จเร็วขึCน 
จนกระทั9งเธอเห็นมารยีใ์นหอ้งรับแขก สิ9งที9มารธาเห็นทํา
ใหเ้ธอโกรธมาก มารียนั์9งอย่างสบายอารมณ์ไม่ทําสิ9งใด
เลย เธอนั9งคุยและฟังอยู่กับพระเยซคูรสิต-์ฟังอย่างตั Cงใจ 
ฟังแบบไม่ยอมจะใหแ้มแ้ต่คําเดยีวของพระองคผ์่านหูเธอ
ไปเฉยๆ

มารธาออกไปกล่าวอย่างอารมณ์เสียต่อหนา้แขก
มากมาย และต่อหนา้พระเยซูว่า "พระอาจารย์ ท่านไม่
สนใจดฉัินเลยหรือ ดฉัินทํางานคนเดยีว และยุ่งมากเลย 
บอกใหม้ารยีม์าชว่ยดฉัินดว้ย!" พระเยซมูองดมูารธา แลว้
ยิCมปลอบประโลมดว้ยความเขา้ใจในตวัเธอ พระองคต์รัสวา่ 
"มารธา, เธอเหนื9อยตอ่สิ9งตา่งๆ เธอทําหลายสิ9งเหลอืเกนิ 
แตส่ ิ9งที9สําคัญและดทีี9สดุนัCนมารยีไ์ดพ้บและรับไวแ้ลว้" สิ9ง
ที9พระองค์กล่าวไม่ไดห้มายความว่าพระองค์ไม่รู ส้ ึก
ขอบคุณในงานต่างๆ ที9มารธาไดทํ้าเพื9อพระองค ์พระเยซู
ไม่ไดว้่าเธอเพราะว่าเธออยากจะทําสิ9งที9ดีที9สุดใหแ้ก่
พระองค ์เพยีงแตว่า่สิ9งที9สําคัญและดทีี9สดุนัCนคอืการไดฟั้ง
พระคําของพระจา้ ไดส้นทิกับพระเจา้เหมอืนที9มารยีไ์ดรั้บ
และไดทํ้าตา่งหาก

หลายสิ9งหลายอยา่งในชวีติของเราตอ้งรอกอ่นเมื9อเรา
ตอ้งใชเ้วลากบัพระเจา้ เราตอ้งใหพ้ระองคม์าเป็นที9หนึ9งใน
ชวีติของเราทกุวนั ซอ้มกฬีา, ซอ้มดนตร,ี ทําการบา้น, งาน
บา้น เรามตีารางเวลาเพื9อทําสิ9งเหลา่นัCน  แตเ่ราไมส่ามารถ
จะลมืพระเจา้แลว้ทําสิ9งเหล่านัCนอย่างเดยีวได ้ สิ9งที9มารยี์
เลือกเราควรจะเลือกเหมือนกับเธอ  เธอไดรั้บกําลังใจ 
สันตสิุข และสนทิกับพระเยซเูพราะเธอนั9งตดิกับพระองค ์
พระเยซบูอกวา่สิ9งเดยีวที9จําเป็นจรงิๆ นั9นก็คอืการฟังพระคํา
ของพระองค ์มสีมัพันธส์นทิกบัพระเจา้
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ตอนทีM 3 เร ืMอง "ลาซารสัฟื< นจากความตาย"
รปู CD 7-4: ลาซารสัไมส่บายหนกั

ลาชารัสเป็นนอ้งชายของมารยีแ์ละมารธา ตอนนีCเขา
ป่วยหนักมาก ไมม่หีมอคนไหน หรอืสิ9งไหนที9ครอบครัว
ของเขาจะชว่ยเหลอืไดเ้ลย อาการกย็ิ9งแยล่งทกุวนั แต่
พวกเขากร็ูว้า่มเีพยีงผูเ้ดยีวสามารถรักษาอาการป่วยได ้ คน
นั9นกค็อืพระเยซู มารยีพ์ดูกบัคนรับใชว้า่ "เร็วเขา้! จงรบีไป
หาพระเยซเูมื9อพบพระองคแ์ลว้ใหบ้อกพระองคว์า่คนที9
พระองคท์รงรักนัCนไมส่บาย"

ในขณะนัCนพระเยซอูยูไ่มไ่กลนักจากหมูบ่า้นของพวก
เขา ประมาณ 15 กโิลเมตร เมื9อคนสง่ขา่วไปถงึพระเยซู
พระองคก์ยั็งไมไ่ดเ้สด็จไปที9เบธานทีนัที พระองคก์ลา่ววา่
"ลาซารัสจะไมต่าย และเขาจะใหเ้กยีรตแิตพ่ระเจา้ดว้ย
อาการป่วยนีC" นักเรยีนลองคดิภาพของมารยีแ์ละมารธาดซู ิ
วา่พวกเธอจะเดอืดรอ้นใจมากแคไ่หน พวกเธอปรารณาอ
ยากใหพ้ระเยซเูสด็จไปที9บา้นทนัทเีพื9อรักษาอาการป่วย
กอ่นที9จะสายเกนิไป กอ่นที9ลาซารัสจะตาย แตพ่ระองค์
เฉยๆ ไมร่บีรอ้นสิ9งใดเลย จนกระทั9งเลยเวลาไป ลาซารัสก็
ส ิCนใจตายไปในที9สดุ
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รปู CD 7-5:  นําลาซารสัไปฝงั
ทั Cงมารีย์และมารธาต่างโศกเศรา้เสยีใจและรอ้งไห ้

อยา่งมากมาย งานศพก็ถกูจัดเตรยีมขึCน ในสมัยกอ่นชาวยิ
วจะเอาศพไปเก็บไวใ้นอโุมงค ์พวกเขาจะใชผ้า้ป่านหอ่พัน
ศพไวอ้ยา่งดกีอ่น มเีพื9อนบา้นหลายคนมาชว่ยครอบครัวนีC
หามศพไปที9อุโมงค์ เมื9อเสร็จแลว้พวกเขาก็เอากอ้นหนิ
ใหญเ่ลื9อนมาปิดปากอโุมงคฝั์งศพไว ้

มารียแ์ละมารธาก็กลับบา้นและครํ9าครวญรอ้งไหถ้งึ
นอ้งชายของพวกเธออยา่งมาก เพื9อนๆ หลายคนพยายาม
ใหกํ้าลังใจพากนัปลอบใจ แตพ่ระเยซทูรงอยูท่ี9ไหน? คนที9
เป็นเพื9อนของพระองคม์คีวามทุกขแ์ละขอความชว่ยเหลอื 
แต่พระองค์กลับไม่สนใจหรือ? น่าแปลกจรงิ ๆ เพราะนี9
ไม่ใช่ลักษณะของพระเยซูเลย ถา้พระองค์มาทันเวลา 
ลาชารัสกจ็ะไมต่าย
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รปู CD 7-6:  พระเยซูตดัสนิใจออกเดนิทางไปเบธานี
ถงึแมพ้ระเยซจูะรักมารยี์ มารธา และลาซารัสมาก แต่

หลังจากไดข้า่วการไม่สบายของลาซารัส พระองคก์็รออกี
สองวันก่อนที9จะเสด็จไปหาพวกเขา พระองค์บอกเหล่า
สาวก “ใหพ้วกเราไปที9ยูดาหก์ัน” (ยูดาหเ์ป็นชื9อแควน้ที9
ครอบครัวสามพี9นอ้งอาศัยอยู่) สาวกอุทานออกมา "ไปยู
ดาหห์รือ!" พวกเขาแปลกใจมากที9พระเยซูกล่าวเช่นนัCน  
"แต่ว่าพระอาจารยค์รับ มคีนรา้ยอยากจะฆ่าพระองคอ์ยู่ที9
นั9น ทําไมพระองคจ์งึจะเสด็จไปอกีละ่”

พระเยซปูลอบใจเหลา่สาวกวา่พระองคจ์ะไม่ตาย แต่
กลา่ววา่ "ลาซารัสกําลงันอนหลบัอยูเ่รากําลงัจะไปปลกุเขา
ใหต้ื9น" แตส่าวกยังไมรู่ว้า่เขาตายแลว้ คดิวา่ลาซารัสกําลัง
หลบัพักฟืCนอยูท่ี9บา้น พวกเขาก็กลา่ววา่  "ก็ดแีลว้นี9 ถา้งั Cนก็
แสดงว่าเขาอาการดขีึCนแลว้"  ไม่มใีครเขา้ใจความหมาย
ของพระองค ์แตใ่นที9สดุพวกเขาก็ออกเดนิทางไปที9แควน้ยู
ดาห์ เมอืงเบธานี
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รปู CD 7-7: มารธาวิMงออกไปตอ้นรบัพระองค์
ในที9สดุพระองคก์ถ็งึเบธานี และมารธากร็บีวิ9งออกไป

ตอ้นรับพระองค์ แตม่ารยียั์งอยูท่ี9บา้น เธอยังไมท่ราบวา่
พระองคม์า มารธารบีรอ้งวา่ "องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คะ่ ถา้
พระองคอ์ยูน่ี9นอ้งชายของดฉัินจะไมต่าย" แลว้เธอกก็ลา่ว
สิ9งหนึ9งซึ9งเป็นที9พอพระทยัของพระเยซมูาก "แตว่า่ถงึแม ้
ตอนนีCกไ็มส่ายเกนิไป ดฉัินรูว้า่พระเจา้สามารถคนืชวีตินอ้ง
ของดฉัินได ้ ถา้เพยีงแตพ่ระองคจ์ะทํา" พระองคป์ลอบใจ
มารธาวา่ "นอ้งของเธอจะกลบัมาอกี" "ดฉัินรูแ้ลว้" มารธา
ตอบ "ในวนัสดุทา้ยทกุคนที9เชื9อในพระองคจ์ะพากนัฟืCนคนื
ชพีอกีครั Cง" เธอคดิวา่พระองคห์มายถงึวนัสดุทา้ยเมื9อเรา
อยูท่ี9สวรรค์ พระองคต์อบมารธาวา่ "เราเป็นผูเ้ดยีวที9คนื
ชวีติจากความตาย ใครกต็ามที9เชื9อในเรา ถงึแมเ้ขาตาย
แลว้กจ็ะมชีวีติอกี และจะไมพ่นิาศเลย เจา้เชื9อเชน่นัCน
หรอืไมม่ารธา"

มารธาตอบพระองคว์า่ "คะ่ ดฉัินเชื9อวา่พระองคเ์ป็นผู ้
ที9เรารอคอยองคนั์Cน เป็นพระบตุรของพระเจา้" แลว้
พระองคจ์งึถามวา่ "มารยีอ์ยูท่ี9ไหน?”
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รปู CD 7-8:  มารธาบอกมารยีว์า่พระเยซูหาเธอ
มารธาวิ9งกลับไปที9บา้นและพบมารีย์จงึบอกเธอว่า 

"พระอาจารยม์าแลว้ และกําลังถามหาเธออยู่"  มารยีก์็รบี
ลกุขึCนไปพบพระองค์

รปู CD 7-9:  มารยีค์กุเขา่ตอ่หนา้พระเยซู 
เมื9อมาถงึพระองค์มารีย์ก็คุกเข่าลงต่อหนา้พระเยซู

และรอ้งไห ้ "พระองค ์ถา้พระองคท์รงอยูท่ี9นี9นอ้งชายของ
ดฉัินก็ยังมชีวีติอยู"่ สังเกตวา่ทกุครั Cงที9เราเห็นมารยี์ เธอจะ
คกุเขา่ตอ่หนา้พระเยซเูสมอ ไมว่า่จะเป็นตอนชโลมนํCาหอม 
หรอืตอนอยูใ่นบา้นฟังพระองคส์อน ขณะที9เธอทกุขใ์จเธอ
กค็กุเขา่ลงตอ่พระองคเ์ชน่กนั

เมื9อพระองคท์รงเห็นมารยีร์อ้งไหด้ว้ยความเศรา้ ผูค้น
ที9ตดิตามพระองคม์าก็พากนัรอ้งไหด้ว้ยเชน่กนั ทําใหพ้ระย
ชูทรงทุกข์พระทัยมาก "พวกท่านฝังศพลาซารัสไวท้ี9
ไหน?” พวกเขาก็พาพระองคไ์ปถงึอโุมงคฝั์งศพแหง่นัCน มี
หลายคนสงสัยว่าพระองคจ์ะคนืชวีติใหแ้ก่ลาซารัสอกีได ้
หรอืไม่
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รปู CD 7-10: พระเยซูบอกใหก้ลิ<งกอ้นหนิใหญอ่อก
เมื9อพวกเขามาถงึอโุมงคแ์ลว้ พระเยชกูส็ั9งใหก้ลิCงกอ้น

หนิออก มารธาพดูวา่ "ตอนนีCศพคงจะเน่าและเหม็นมาก
เพราะเขาตายมาสี9วนัแลว้" พระเยซทูรงตอบเธอวา่ "เรา
บอกเจา้แลว้วา่ถา้เจา้เชื9อ เจา้จะไดเ้ห็นความยิ9งใหญข่อง
พระเจา้!"

เมื9อพวกเขากลิCงกอ้นหนิใหญอ่อกไป พระเยชทูรงเงย
หนา้ขึCนฟ้าแลว้ตรัสวา่ "ขา้แตพ่ระบดิาเจา้ ขอบคณุที9ทรง
ฟังขา้พระองค"์ ตอนนีCทกุคนเงยีบสนทิ ไมม่ใีครที9ปรปิาก
พดูเลยสกัคํา อะไรกําลงัจะเกดิขึCน พระเยซจูะทรงทํา
ประการใด

ทนัใดนัCนพระองคต์รัสสั9งเสยีงดงัวา่ "ลาซารัส จง
ออกมาเถดิ!" สายตาทกุคูจ่อ้งไปที9ปากอโุมงค์ มเีสยีง
บางอยา่งดงัแวว่ออกมา! บางอยา่งหรอือาจจะบางคนกําลงั
ทําอะไรอยูใ่นนัCน แตใ่ครกนัจะอยูใ่นอโุมงคฝั์งศพนอกจาก
คนตาย - - ใชค่นตายเทา่นัCน!
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รปู CD 7-11: ลาซารสัออกมาจากอโุมงค์
ไมน่านนักลาซารัสกป็รากฏตวัขึCนที9ปากอโุมงค!์ เขา

ตอ้งกระโดดสองเทา้ออกมา เพราะขาทั Cงสองขา้งถกูพันไว ้
ดว้ยผา้ป่านหอ่ศพแน่นหนา ทกุคนที9เห็นตา่งตกตะลงึในสิ9ง
ที9พระเยซทูรงทํา พระองคท์รงชบุลาซารัสใหฟื้Cนคนืชพี
ได!้

วนันัCนที9เบธานทีกุคนตั Cงแตเ่ด็กถงึแกอ่ยากเห็น
ลาซารัสและพระเยซกูนัทั CงสิCน ความชื9นชมยนิดมีอียูอ่ยา่ง
เต็มลน้ในครอบครัวของลาซารัสและเพื9อนๆ ของเขา ทั Cงมา
รยีแ์ละมารธาดใีจอยา่งที9สดุที9ไดน้อ้งชายสดุที9รักกลบัมา
อกี ทกุคนพากนัสรรเสรญิความยิ9งใหญข่องพระเจา้

เสยีงของพระครสิตม์อํีานาจตอ่ชวีติของเรา ถงึแมเ้รา
จะยังไมไ่ดย้นิเสยีงที9แทจ้รงิของพระองคต์อนนีC แตเ่รากไ็ด ้
รูจั้กพระวจนะของพระองคใ์นพระคมัภรีท์ี9สามารถเปลี9ยน
ชวีติเปลี9ยนนสิยัเราไดเ้ราตอ้งมคีวามเชื9อ อยา่สงสยัเพื9อจะ
รับฤทธิiอํานาจในการเปลี9ยนแปลงตวัเราเอง พระเจา้ทรง
ปลดปลอ่ยเราจากความตายในนรก เพื9อจะมชีวีติที9สวรรค์
ได ้ เราตอ้งเรยีนรูท้ี9จะขอบคณุพระเจา้ตลอดเวลา
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