


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“กมุารนอ้ยเยซู”
ลกูา2:40-52

รปู CB 1-1:พระเยซูขณะเป็นเด็ก
ขณะที0พระเยซูกําลังเตบิโตขึ>นในเมอืงนาซา

เร็ธพระองคอ์าจจะดคูลา้ยกบัเด็กผูช้ายคนอื0นที0  อยู่
ในเมอืง พระองคม์คีวามคดิที0กระตอืรอืรน้และจติใจ
ที0พรอ้มจะช่วยคนอื0น และร่างกายของพระองค์
สงูขึ>นและแข็งแรงขึ>นเรื0อยๆเหมอืนกับร่างกายของ
เด็กชายและเด็กหญงิทั0วไป อยา่งไรก็ตาม พระองค์
ทรงเป็น มากยิ0งกว่าเพียงเด็กชายธรรมดา เพราะ
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ดว้ย พระองคท์รงบังเกดิใน
คอกสัตว์ที0เมืองเบธเลเฮมก่อนหนา้นี>ไม่กี0ปี และ
ตอนนี>อยูใ่นหมูบ่า้นเล็กๆที0ไมม่ชีื0อเสยีงของเมอืงนา
ซาเร็ธแควน้กาลลิพีรอ้มกบัโยเซฟพ่อบญุธรรมและ
มารยีม์ารดาฝ่ายโลกของพระองค ์

สิ0งที0น่าประทับใจมากที0สุดเกี0ยวกับเด็กชาย
เยซขูณะที0พระองคก์ําลังเตบิโตขึ>นคอื พระองคไ์ม่
เคยทําผดิสิ0งใดเลย เด็กชายหญงิทุกคนเคยทําผดิ 
แต่ไม่ใชพ่ระเยซ ูพระองคท์รงดพีรอ้ม พระองคไ์ม่
เคยทําสักสิ0งเดียวที0ผิด พระองค์ไม่เคยขโมย 
พระองค์ไม่เคยโกหก พระองค์ไม่เคยดูหมิ0น 
พระองค์ไม่เคยทําสิ0งที0น่าเกลียดหรือใจแคบ

เหมือนกับที0เด็กคนอื0นๆทําในบางครั>ง ไม่มีความ
บาปในพระองค ์พระเยซูเกดิมาโดยปราศจากบาป 
และตลอดชวีติของพระองคไ์ม่เคยคดิ พูด หรอืทํา
สักสิ0งเดียวที0เป็นความชั0วรา้ยหรือความเลวเลย 
พระองคท์รงทําในสิ0งที0ด ีสิ0งที0ถกูตอ้ง และสิ0งที0เป็น
ที0พอพระทยัพระบดิาผูท้รงสถติในสวรรคอ์ยูเ่สมอ

พระคัมภรีบ์อกว่าพระเยซูเตบิโตขึ>นและเป็น
เด็กชายที0มสีขุภาพดแีข็งแรง พรอ้มกับมสีตปิัญญา
และความรูท้ี0ไม่ธรรมดา และพระบดิาทรงเทพระพร
ลงมาใหพ้ระองค ์ถงึแมว้า่เด็กชายเยซรููว้า่ พระองค์
ทรงเป็นพระเจา้ พระองคก์็ไมเ่คยใชฤ้ทธิ_อํานาจของ
พระองคใ์นชว่งเวลาหลายปีที0เตบิโตขึ>นนั>น พระองค์
ไมเ่คยแสดงการโออ้วดวา่ "ฉลาด" พระองคท์รงทํา
ตัวเหมอืนกับเด็กผูช้ายคนอื0นๆทุกคน ยกเวน้แตว่่า
พระองคไ์มม่บีาป

พระเยซมูนีอ้งชายและนอ้งสาวหลายคน พวก
เขาเป็นนอ้งต่างพ่อ โยเซฟสามขีองนางมารยี์เป็น
เหมอืนพ่อบญุธรรมหรอืพ่อเลี>ยงที0พระบดิาทรงมอบ
ความรับผดิชอบที0สําคัญใหเ้พื0อดแูลพระเยซจูนกวา่
พระองคจ์ะเตบิโตขึ>น พระเยซใูหค้วามนับถอืโยเซฟ
มาก และพระองคเ์ชื0อฟังเขาเสมอ เพราะพระองคร์ู้
วา่การเชื0อฟังเป็นสิ0งที0ทําใหพ้ระเจา้พอพระทยั



CB 1-1



รปู CB 1-2: รา้นชา่งไม้
โยเซฟ พ่อบุญธรรมของพระเยซูเป็นช่างไม ้เขาทําสนิคา้

ตา่งๆดว้ยไม ้เขาไมใ่ชค่นรวย เขาตอ้งทํางานหนักเพืIอจะไดม้เีงนิพอ
สําหรับซืLออาหารและเสืLอผา้ เพืIอเลีLยงดูครอบครัว เมืIอพระเยซูโต
พอทีIจะทําอะไรได ้พระองคเ์ริIมชว่ยโยเซฟในรา้นชา่งไม ้พระองคจ์ะ
ชว่ยกวาดพืLน เอาเศษขีLเลืIอยไปทิLง และเรยีนเพืIอซอ่มแซมสิIงตา่งๆทีI
หักหรอืเสยี ไมน่านนักพระองคท์ําสิIงของตา่งๆดว้ยพระองคเ์อง บาง
ทอีาจจะเป็นของเล่น หรือรถลากสําหรับเด็กผูช้าย และแลว้อาจจะ
เป็น โตะ๊ เกา้อีL และตู ้สําหรับนางมารยี์

มารยีแ์ละโยเซฟสอนครอบครัวและฝึกอบรมพวกเขาในทาง
ของพระเจา้ ทกุๆวันมารยีจ์ะอธบิายขอ้พระคัมภรีใ์หล้กูๆ ฟัง รวมทัLง
เรืIองราวทีIน่าอัศจรรยท์ุกเรืIองในพระคัมภรีเ์ดมิ เธอเล่าเรืIองเกีIยวกับ
สวนเอเดน และอาดัมกับเอวาสูญเสียบา้นทีIงดงามของพวกเขา
เนืIองจากหลงเล่หก์ลอุบายของซาตาน และความบาปในการไม่เชืIอ
ฟังพระเจา้ของพวกเขา ลูกๆ ชอบเรืIองราวในพระคัมภีร์มาก
โดยเฉพาะตอนทีIผูเ้ผยพระวจนะเขยีนเกีIยวกับการเสด็จมาของพระ
เมสสยิาห์พระผูช้ว่ยใหร้อด ผูซ้ึIงจะชว่ยคนจากความผดิบาปของเขา 
พวกเขาตา่งก็หลงไหลกบัเรืIองราวทีIน่าตืIนเตน้ของอบัราฮมั อสิอคัยา
โคบโมเสส ดาวดิ ดาเนยีล ซึIงเป็นวรีบรุษุในพระคมัภรีเ์ดมิ

ทุกวันสะบาโต ครอบครัวเล็กๆนีLจะเดนิทางไปทีIธรรมศาลา
เพืIอนมัสการพระเจา้ พวกเขาไปพระนเิวศของพระเจา้อยู่เสมอ พระ
เยซทูรงสภุาพมใีจเมตตา และไมเ่ห็นแกต่วั มักจะคดิถงึคนอืIนกอ่นอยู่
เสมอ ไมใ่ชน่กึถงึแตต่ัวเองและสิIงทีIพระองคต์อ้งการ ทัLงทีIบา้นและทีI
เล่นกับเด็กคนอืIน เราไม่สามารถนึกภาพการบ่น การแสดงความไม่
พอใจ หรอืทําหนา้บึLงไมพ่อใจเวลาทีIโยเซฟสง่พระองคไ์ปทําธรุะหรอื
ขอใหพ้ระองคม์าชว่ยเขาในรา้นชา่งไม ้คนอืIนอาจจะหลอกลวง พูด
โกหก เถยีงเสยีงดงั และพดูอะไรทีIไมด่อีอกมา แตไ่มใ่ชพ่ระเยซู

พระเยซคูงตอ้งเป็นผูช้ว่ยเหลอืและหนุนใจมารยีก์บัโยเซฟได้
อย่างน่าอัศจรรยจ์รงิๆพระองคท์รงหาทางทําใหช้วีติง่ายขึLนสําหรับ
พวกเขาอยู่ตลอดเวลา ซ่อมสิIงนีL ทําสิIงนัLน และร่าเรงิมคีวามสุขอยู่
รอบๆบา้น พระองคท์รงเป็นผูท้ีIฉลาดมสีตปิัญญาจรงิๆเด็กๆอยากจะ
รูจ้ักพระองคไ์หม คงจะดมีากทเีดยีวถา้หากว่าเราสามารถเป็นหมอืน
กับพระองค ์เป็นเด็กดีมีเมตตา น่ารักและถ่อมตัว มีอัธยาศัยดี พูด
ความจรงิ เชืIอฟัง และเอาใจใสผู่อ้ืIน ซึIงเราสามารถเป็นไดห้ากเราจะ
ทูลขอพระเยซู ผูท้รงเป็นพระเจา้ใหเ้ขา้มาอยู่ในใจของเรา และ
ควบคมุชวีติทัLงหมดของเรา และเป็นผูน้ําทางชวีติของเรา

ทุกปีมารีย์และโยเซฟจะเก็บเงินเพืIอเดินทางไกลไปกรุง
เยรซูาเล็มสําหรับเทศกาลเลีLยงปัสกา มอียูป่ีหนึIง เมืIอพระเยซอูาย ุ12
ปี มสีิIงทีIไมค่าดคดิเกดิขึLน

กอ่นถงึวันเดนิทางไกลไปกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นชว่งเวลาทีIยุ่ง
มาก โยเซฟพยายามทีIจะเร่งทํางานชา่งไมข้องเขาทัLงหมดใหเ้สร็จ
ทันเวลา สว่นมารยีจ์ะจัดตรยีมอาหารสําหรับการเดนิทาง และพระเยซู
อาจจะช่วยแปรงทําสะอาดขนลาและช่วยทํางานอืIนๆทุกอย่างทีI
พระองคพ์อจะช่วยไดเ้พืIอใหทุ้กอย่างพรอ้ม ในทีIสุดก็ถงึเวลาออก
เดนิทาง

ญาตพิีIนอ้งและเพืIอนบา้นทุกคนทีIจะเดนิทางไปร่วมเทศกาล
เลีLยงปัสกาก็มารวมตัวกันทีIถนนใหญ่มุ่งไปสู่กรุงเยรูซาเล็มและ
เดนิทางไปเป็นกลุม่ ขณะทีIพวกเขาผา่นเมอืงและหมูบ่า้นตา่งๆก็จะมี
คนร่วมเดนิทางไปดว้ยเพิIมมากขึLน ผูค้นมาจากทัIวทกุทศิ เดนิบา้ง ขีI
ลาและขีIอูฐบา้ง ขบวนของคณะเดนิทางใหญ่มากขึLน เมืIอถงึเวลา
อาหาร พวกเขาก็จะนัIงลงขา้งทางและทานอาหารทีIพวกเขานําตดิตัว
มาดว้ย เมืIอถงึเวลากลางคนื พวกเขาก็จะเขา้ไปทีIทุ่งนาทีIอยู่ใกล้ๆ 
ลม้ตัวลงนอนบนเสืIอหรือหนังสัตวท์ีIปูไวร้อบๆกองไฟ และนอนใน
เต็นท ์หรอือาจจะนอนอยูใ่ตท้อ้งฟ้าทีIเต็มไปดว้ยดวงดาวมากมาย
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รปู CB 1-3:ถงึกรงุเยรซูาเล็ม
ทกุคนเหน็ดเหนื0อยแตม่คีวามสขุมากเมื0อพวก

เขามาถงึกรงุเยรซูาเล็มพวกเขาเดนิทางขึ>นที0สงู
เป็นระยะทางหลายกโิลเมตรเพราะกรงุเยรซูาเล็ม
ตั>งอยูบ่นเทอืกเขาใหญ่บางทพีระเยซอูาจจะกําลงั
คดิวา่“การไดม้าอยูท่ี0นี0ถงึเจ็ดวนัชา่งเป็นสิ0งที0
น่ายนิดจีรงิๆ”โยเซฟตอ้งหาที0พักในเมอืงและตอ้ง
ซื>ออาหารแลว้เขาไดพ้าครอบครัวไปที0พระวหิารอนั
โออ่า่งดงามซึ0งเป็นสถานที0ๆถอืรักษาปัสกามผีูค้น
อยูท่ั0วทกุหนทกุแหง่ดเูหมอืนวา่ชาวอสิราเอลทกุ
คนทั0งใตฟ้้าไดม้าอยูท่ี0เมอืงใหญข่องกรงุเยรซูาเล็ม
เพื0อถอืเทศกาลปัสการว่มกนั

พระเยซรููว้า่ไมใ่ชท่กุคนจะเขา้ใจวา่ทําไมพวก
เขาจงึตอ้งเดนิทางมาครั>งนี>และเทศกาลเลี>ยงปัสกา
เกี0ยวขอ้งกบัอะไรแตพ่ระองคท์รงเขา้ใจขณะที0
พระองคเ์ดนิไปที0พระวหิารพระองคค์ดิถงึเกี0ยวกบั
เหตกุารณค์นืสดุทา้ยในประเทศอยีปิตเ์มื0อนาน
มาแลว้กอ่นที0โมเสสจะนําชาวอสิราเอลออกจาก

การเป็นทาสพระองคจ์ําไดว้า่พระเจา้ทรงเตอืนชาว
ฮบีรใูหพ้รมเลอืดของลกูแกะที0ปราศจากตําหนไิวท้ี0
ดา้นขา้งและดา้นบนของวงกบประตบูา้นของพวก
เขาโดยตรัสวา่“เมื0อเราเห็นเลอืดเราจะผา่นเจา้ไป”
พระองคท์รงระลกึไดว้า่พระเจา้ทรงไวช้วีติบตุรหวัปี
ของชาวอสิราเอลโดยการใหท้ตูแหง่ความตาย(ทตู
มรณะ)ผา่นบา้นที0มเีลอืดที0วงกบประตไูป

สําหรับพระเยซ ูปัสกาเป็นเทศกาลที0ศักดิ_สทิธิ_
มาก ลกูแกะที0ไมม่ตีําหน(ิปราศจากตําหน)ิ เป็นภาพ
ที0งด งามของพระองคเ์อง พระเมษโปดกของพระ
เจา้ที0ปราศจากตําหนิไม่มีบาปซึ0งวันหนึ0งจะตาย
เพราะรับความบาปของโลก

บางทพีระเยซูตัดสนิใจว่า เมื0อพระองคไ์ปถงึ
กรงุเยรซูาเล็ม พระองคจ์ะเขา้ไปพดูคยุกบัครบูางคน
ในพระวิหารเกี0ยวกับปัสกาที0น่าอัศจรรย์นี>และ
ความหมายของปัสกา เพราะชาวยวิไดร้ับบัญชาให้
ถือรักษาเทศกาลเลี>ยงนี>ทุกปี เพื0อระลึกถึงการ
ปลดปลอ่ยพวกเขาจากประเทศอยีปิต์
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รปู CB 1-4:พระเยซูทาํใหพ้วกผูน้ํา
ศาสนาประหลาดใจ

มีสถานที(พเิศษในพระวหิารที(เด็กอนุชนไดร้ับการสอน
โดยรับบี (ครูอาจารย์) และปุโรหิตระหว่างการเฉลิมฉลอง
เทศกาลเลีBยงใหญ่ ขณะที(โยเซฟและมารยีย์ุง่อยูท่ี(ไหนสักแหง่ 
พระเยซูไปยังที(ซึ(งพวกรับบีกําลังใหบ้ทเรียนกับเด็กผูช้ายวัย
เดยีวกับพระองค ์พระเยซจูงึเขา้ไปฟัง หลังจากเวลาผ่านไปสัก
พัก พระองคเ์ริ(มถามคําถามเกี(ยวกับคําพยากรณ์ที(สําคัญของ
พระคัมภรี ์โดยเฉพาะที(เกี(ยวขอ้งกับพระเมสสยิาห์พระผูท้รง
สัญญาไว ้ผูซ้ึ(งจะนําความผิดบาปของโลกไป ครูสอนธรรม
บัญญัตแิละอาลักษณ์คนอื(นๆเขา้มา พวกเขาต่างเต็มไปดว้ย
ความประหลาดใจตอ่เด็กผูช้ายที(น่าทึ(งคนนีB ที(มคีวามเขา้ใจอัน
น่าอศัจรรยเ์กี(ยวกบัพระคมัภรีศ์กัดิส̀ทิธิโ̀ดยคําถามที(พระองคถ์าม
และตอบ พวกเขาเริ(มถามคําถามพระองคบ์า้ง พระคัมภรีบ์อกวา่ 
พวกเขาทุกคนต่างก็ไดร้ับความงงงวยประหลาดใจกับความ
เขา้ใจและคําตอบของพระองค ์การพูดคุยกันไดผ้่านไปหลาย
ชั(วโมง เทศกาลเลีBยงปัสกาเสร็จสิBนลง ฝูงชนกลุ่มใหญ่เริ(ม
เดนิทางกลับบา้น แต่พระเยซูยังคงพูดคุยกับพวกรับบีต่อไป 
พวกเขาพูดคุยกันต่อไป แมห้ลังจากที(มารยี์โยเซฟ และญาติ
ทกุคนรวมทัBงเพื(อนบา้นไดอ้อกจากกรงุเยรซูาเล็มไปแลว้

ขณะที(มารยีแ์ละโยเซฟเดนิทางออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
พรอ้มกบัเพื(อนๆ ในคนกลุม่ใหญ ่พวกเขาพดูคยุกนัเกี(ยวกบัสิ(งที(
เกดิขึBนในการเฉลมิฉลองเทศกาลปัสกา พวกเขาหยุดเดนิใน
บางครัBงเพื(อดูแลเด็กที(ยังเล็กๆพวกเขาคดิว่า บางที(พระเยซู
อาจจะอยู่ขา้งหนา้พรอ้มกับครอบครัวอื(นบางครอบครัว เขาไม่
เคยตอ้งกังวลเกี(ยวกับพระองคเ์พราะพระองคไ์ม่เคยสรา้งความ
เดอืดรอ้นให ้มารยีแ์ละโยเซฟออกเดนิทางไปหนึ(งวันเต็มกอ่นที(

พวกเขาจะเริ(มเป็นห่วงพระเยซูจรงิๆเมื(อถงึตอนเย็นพวกเขา
หยุดพักเอาแรงในตอนกลาง คนื และพระเยซูยังไม่ไดอ้ยู่กับ
พวกเขา เมื(อพระองคไ์มไ่ดม้าคอยดแูลลาและทํางานอื(นๆของ
พระองค ์พวกเขารูแ้ลว้วา่มสีิ(งที(ผดิปกตไิดเ้กดิขึBน

พวกเขาเริ(มคน้หาพระองคใ์นหมู่ญาตแิละเพื(อนๆ พวก
เขาเดนิเขา้เดนิออกถามคนที(ร่วมเดนิทางมาดว้ยกัน “มใีครเห็น
พระเยซบูา้งไหม?” พวกเขาถาม “เสยีใจดว้ยนะ ขา้ไมเ่ห็นเลย” 
หลายคนตอบ “ทา่นเห็นเขาครัBงสดุทา้ยตอนไหน?” “เราไมเ่ห็น
เขาตัBงแต่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เราคดิว่าเขาเดนิรวมกับคนอื(นๆ
อยูข่า้งหนา้เรา” มารยีแ์ละโยเซฟตอบ “เราไมเ่ห็นเขาตลอดทัBง
วัน พวกทา่นน่าจะยอ้นกลบัไปหาเขานะ” หลายคนพดู

ตอนนีBมารยีแ์ละโยเซฟเป็นทกุขแ์ละกังวลจรงิๆพวกเขา
เริ(มเดนิกลบัไปที(กรงุเยรซูาเล็ม ผา่นเขา้ประตเูมอืงตอนแรกพวก
เขาไปสถานที(ซึ(งพวกเขาเคยพักอยู ่แตพ่ระองคไ์มอ่ยูท่ี(นั(น พวก
เขาถามบา้นที(อยูใ่กล้ๆ แถวนัBนทกุหลังแตไ่มเ่กดิประโยชนอ์ะไร 
พวกเขาเดนิไปตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มอยู่นาน แต่ทุกแห่งก็
เหมอืนกนั ไมม่ใีครเห็นพระองค ์ไมม่ใีครรูอ้ะไรเกี(ยวกบัพระองค ์
มารยีถ์ามโยเซฟดว้ยความเหนื(อยออ่นวา่ “เราจะไปตามหาที(ให
นตอ่ดคีะ?”

“มสีถานที(แห่งหนึ(งที(ขา้พอจะนกึได”้ โยเซฟตอบ “พระ
วหิารงัย–เธอสงัเกตมัBยวา่เขามคีวามสขุมากแคไ่หนที(ใดเ้ขา้ไป
ในพระวหิาร” ดังนัBนพวกเขาจงึเดนิทางไปยังพระวหิาร ตอนนีB
ขา้งในค่อนขา้งเงยีบ เพราะกลุ่มคนที(มาร่วมเทศกาลปัสกาได้
กลับไปแลว้ ปุโรหติคนหนึ(งเดนิผ่านมา พวกเขาถามว่า “ท่าน
เห็นเด็กชายอาย ุ12ขวบที(ไหนบา้งไหม? เราหาลกูชายของเรา
ไม่พบและคดิว่าเขาน่าจะอยู่ที(นี(” ปุโรหติคนนัBนตอบว่า “พวก
ทา่นหมายถงึเด็กผูช้ายที(มาจากนาซาเร็ธใชห่รอืเปลา่? เขาอยูท่ี(
นั(น ในหอ้งนัBนกําลงัคยุกบัรับบบีางคน”
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รปู CB1-5:มารยีแ์ละโยเซฟพบพระเยซู
มารยีแ์ละโยเซฟรบีเดนิตัดลานพระวหิาร

ไปและพบสถานที<แห่งหนึ<ง ที<นั<น พระเยซนูั<ง
อยู่ท่ามกลางครูอาจารยท์ี<มีความรูแ้ละไดร้ับ
การศกึษามาอย่างดีกําลังพูดคุยกันเกี<ยวกับ
พระคัมภรี ์ขอบคณุพระเจา้!ในที<สดุพวกเขาก็
พบพระองค์ มารีย์ยินดีมากที<เห็นพระองค์
จนกระทั<งทําใหเ้ธอลืมตัวโผวิ<งตรงไปหา
พระองคพ์รอ้มกบัเอืTอมแขนออกไปหาพระองค ์
เธอพูดพรอ้มกับตอ่วา่ “โธล่กู ทําไมทํากับพ่อ
แมแ่บบนีT พ่อกับแมเ่ที<ยวตามหาลกูทกุหนทกุ
แหง่จนแทบจะเป็นบา้อยูแ่ลว้”

พระเยซูตรัสตอบว่า “แต่ว่าทําไมท่าน
จะตอ้งคน้หา ท่านไม่รูห้รือว่า เราจะตอ้งอยู่
ที<นี< ที<พระวหิาร ในพระนเิวศของพระบดิาของ
เรา” พวกเขาไม่เขา้ใจในสิ<งที<พระองค์ทรง
หมายถงึ พระองคก์ําลังเตอืนมารยีอ์ยา่งสภุาพ

วา่ พระองคท์รงเป็นพระบตุรของพระเจา้ และ
พระองคท์รงพรอ้มที<จะทําพระราชกจิซึ<งพระ
บดิาผูท้รงสถติในสวรรคไ์ดส้่งพระองคม์าทํา 
มารียเ์ก็บคําพูดของพระองคไ์วใ้นใจและคดิ
ทบทวนเกี<ยวกบัคําพดูเหลา่นัTนในเวลาตอ่มา

พวกเขาเริ<มออกเดนิทางอกีครัTงเพื<อกลับ
นาซาเร็ธครัTงนีTมพีระเยซอูยู่ขา้งกายพวกเขา 
แน่นอนว่าพวกเขามอีะไรมากมายที<จะพูดคุย
กัน พระเยซูบอกพวกเขาเกี<ยวกับคําถามทุก
ขอ้ที<พระองค์ถามครูอาจารย์คนสําคัญ และ
บางคําถามที<พวกเขาถามพระองคด์ว้ย ไมต่อ้ง
สงสัยเลยว่ามารยีแ์ละโยเซฟบอกพระองคว์่า
พวกเขาเป็นหว่งพระองคม์ากขนาดไหนในคนื
แรกที<ออกจากกรุงเยรูซาเล็ม และพวกเขา
เที<ยวตามหาพระ องค์ไปทั<ว จนกระทัTงพวก
เขาไปตามหาในพระวหิารในที<สุด พวกเขา
ใกลจ้ะถงึบา้นในเมอืงนาซาเร็ธอกีครัTง 
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รปู CB 1-1:พระเยซูยงัคงเตบิโตขึVน
พระคัมภรีแ์ทบจะไมไ่ดก้ลา่วถงึอะไรเลย

เกี<ยวกบัชวีติฝ่ายโลกของพระเยซอูกีสบิแปดปี
ต่อมา พระคัมภีร์บอกเราว่า ขณะที<พระองค์
เตบิโตขึTนเป็นผูใ้หญ่ พระองค์ยอมฟังมารีย์
และโยเซฟ นั<นหมายความวา่ พระองคเ์ชื<อฟัง
พวกเขาและพระองคใ์หเ้กยีรตพิวกเขา การให้
เกียรติเป็นมากยิ<งกว่าการเชื<อฟัง การให้
เกียรติคือการเชื<อฟังดว้ยท่าทีที<ดี เด็กๆ
อาจจะเชื<อฟังแม่และลา้งจาน แต่ถา้หากว่า
เด็กโกรธที<ถกูใหช้ว่ยงานบา้น และทําจานชาม
กระแทกเสียงดังในครัว เด็กๆกําลังเชื<อฟัง 
แต่ไม่ไดใ้หเ้กียรตคิุณแม่เลย เพราะการให้
เกยีรตเิป็นการเชื<อฟังดว้ยทา่ททีี<ด ีพระเจา้สั<ง
ใหเ้ราใหเ้กียรตคิุณพ่อคุณแม่ และพระองค์
ทรงสัญญาว่า การทําแบบนีTจะทําใหเ้รามี
ความสุข และมอีายุยนืยาว เด็กๆควรจะเป็น
เหมือนพระเยซูคือใหเ้กียรติคุณพ่อคุณแม่
ตลอดเวลา

พระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูว่า “พระองค์
จําเรญิขึTนในดา้นสตปิัญญา ในดา้นร่างกาย 
และเป็นที<ชอบจําเพาะพระเจา้ และตอ่หนา้คน
ทัTงปวง” นั<นหมายความว่า ร่างกายฝ่ายโลก
ของพระองค์เตบิโตใหญ่ขึTนและสูงขึTน และ
สติปัญญาฝ่ายโลกของพะองค์เจริญขึTนใน
ความเขา้ใจ พระองคท์รงทําใหพ้ระบดิาผูส้ถติ
ในสวรรค์ทรงพอพระทัย และทําใหค้นที<อยู่
รอบขา้งชื<นชอบพระองค์ นี<เป็นตัวอย่างที<ดี
สําหรับชวีติของเรา

เด็กๆอาจจะตอ้งการพูดคุยกับพระเจา้
ตอนนีTและขอใหพ้ระองคช์่วยเด็กๆใหเ้ป็นห
มอืนกับพระเยซูขณะที<ยังเยาวว์ัยคอื เชื<อฟัง 
ช่วยเหลอื และมคีวามเมตตา บางคนอาจจะ
ตอ้งการขอใหพ้ระเจา้ชว่ยใหเ้กยีรตคิณุพอ่คณุ
แม่เหมือนอย่างที<พระเยซูทํา คือเชื<อฟังคุณ
พ่อคณุแม่ดว้ยท่าททีี<ด ีและถา้หากวา่คนไหน
ไม่เคยขอใหพ้ระเจา้ช่วยใหไ้ดร้ับความรอด
และลา้งบาปออกไป กส็ามารถทําตอนนีTได้





บทเรยีนที(  2“การรบับพัตศิมาของ
พระเยซู”

มัทธวิ3:1-17; มาระโก 1:2-11; ลกูา3:1-
22; ยอหน์1:6-8,15-36

พระเยซูเตบิโตขึTนในหมู่บา้นเล็กๆแห่ง
หนึ<งในเมอืงนาซาเร็ธแควน้กาลลิีซึ<งอยูห่า่ง
จากกรุงเยรูซาเล็มไปทางเหนือประมาณ 120
กม. ขณะที<เป็นเด็ก พระองคแ์ตกตา่งจากเด็ก
คนอื<น สิ<งที<สําคัญที<แตกต่างมีสองอย่างคือ 
พระองค์บังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์และ
พระองคไ์ม่เคยทําผดิ เพราะพระองคท์รงเป็น
พระบตุรของพระเจา้ และถงึแมว้า่ทรงรูเ้ชน่นัTน
พระองคก์็มไิดโ้ออ้วดและใชฤ้ทธิiอํานาจของ
พระองค์ พระองค์ทรงมีวัยเด็กทั<วไปอย่างดี

พรอ้มและไมม่คีวามบาป
ดังนัTนพระบุตรของพระเจา้อาศัยอยู่ใน

เมอืงนาซาเร็ธในฐานะบุคคลซึ<งไม่เป็นที<รูจ้ัก 
จนกระทั<งพระองค์มีอายุสามสบิพรรษา เรา
อาจจะพูดไดว้่า “ร่างกายของพระองคม์อีายุ
สามสบิปี” แตใ่นความเป็นจรงิ พระองคท์รงมี
อายุนิรันดร์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจา้ 
ระหว่างสามสิบปีนีT พระองค์ไม่ไดท้ําการ
อัศจรรย์และไม่ไดเ้ทศนาเลย พระองค์
เพียงแต่ทํางานในรา้นช่างไมข้องโยเซฟไป
เรื<อยๆ

เมื<ออายคุรบสามสบิ พระองคอ์อกจากนา
ซาเร็ธมายังสถานที<เฉพาะแหง่หนึ<งบนชายฝั<ง
ของแมน่ํTาจอรแ์ดน
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รปู CB 2-1:ยอหน์เทศนา
ในถิ(นทรุกนัดาร

มชีายคนหนึ*งอยู่ที*ขา้งแม่นํ4า กําลังประกาศ
แก่ชาวยวิใหพ้รอ้มสําหรับพระเมสสยิาห์พระผูท้รง
สญัญาไวข้องพวกเขา อันที*จรงิแลว้ชาวอสิราเอลตา่ง
ก็ตื*นเตน้กับชายคนนี4มาก เขาเป็นคนแปลกและกําลัง
เทศนาอยู่ขา้งแม่นํ4าจอร์แดน ชื*อของเขาคือ ยอห์น
และประกาศว่า เขากําลังเตรยีมทางสําหรับการเสด็จ
มาของพระเมสสยิาห์ผูป้กครองอสิราเอล ยอหน์ไม่มี
ธรรมาสน ์เขาไมม่ตีกึหรอือาคาร เขาเพยีงแตย่นือยูบ่น
ฝั*งแม่นํ4าและเทศนา ฝูงชนมากมายพากันออกไปฟัง
เขาเทศนา และเขาใหบ้ัพตศิมาคนหลายคน จนใน
ที*สุดผู ้คนก็เริ*มเรียกเขาว่ายอห์นผูใ้หร้ับบัพติศมา
ยอหน์ไมไ่ดส้วมเสื4อผา้แบบเดยีวกบัที*คนทั*วไปสวมใส ่
เสื4อผา้ของเขาเรยีบงา่ย ทํามาจากขนอฐูพรอ้มกบัคาด
เอวดว้ยสายหนังสัตว ์อาหารของเขาไม่มกีารปรุงรส
มากมาย แตเ่ป็นสิ*งที*เขาสามารถหาไดใ้นถิ*นทรุกนัดาร 
นั*นคอืจัSกจั*นและนํ4าผึ4งป่า

เด็กๆจําไดไ้หมวา่ ตอนที*ทตูสวรรคก์าเบรยีล
มาบอกมารยีว์า่ เธอจะตั4งครรภพ์ระเยซ ูทตูสวรรคบ์อก
เธอดว้ยวา่ลกูพี*ลกูนอ้งของเธอ คอืเอลซีาเบธจะมลีกู
ชาย ทูตสรรค์บอกเศคาริยาห์ซึ*งเป็นสามีของเอลี
ซาเบธว่า ลูกของพวกเขาจะเป็นคนสําคัญขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ จะเป็นคนที*มจีติวญิญาณหา้วหาญและมี
ฤทธิYเดชเหมือนเอลียาห์เขาจะประกอบดว้ยพระ
วญิญาณบรสิทุธิYตั4งแตเ่ขาเกดิมา เตบิโตขึ4นเป็นผูเ้ผย
พระวจนะที*ยิ*งใหญ่ซึ*งจะนําหลายคนใหห้ันกลับมาหา
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ครู -ถา้หากว่าคุณมีบทเรียนชุด
ครสิตมาสแรกคณุอาจจะเอารปู CA 1-5มาใหเ้ด็กๆดู
ในชว่งนี4เพื*อเป็นการทบทวน)

ยอห์นผูใ้หร้ับบัพตศิมาตอนนี4อายุสามสบิปี
เศษ เขากําลังทําใหแ้ผนการของพระเจา้สําเร็จ เขา
เป็นเหมอืนเสยีงผูร้อ้งในถิ*นทุรกันดาร “เตรยีมมรรคา
แห่งพระเป็นเจา้” ยอหน์กําลังเตรยีมทางสําหรับองค์
พระผูเ้ป็นเจา้โดยการทําใหจ้ติใจของคนพรอ้มที*จะฟัง
พระเมสสยิาหข์องพวกเขา

ยอห์นเทศนาใกลก้ับริมฝั*งแม่นํ4า เขามี

ลักษณะที*แตกตา่งจากคนอื*น ผูค้นประทับใจในยอหน์
ตาของเขาเจดิจา้เมื*อเทศนา และเสยีงที*มพีลังอํานาจ
ของเขาดังกอ้งสนั*นขา้มหุบเขาเพื*อบอกประชาชนว่า
พวกเขามคีวามบาปมากเพยีงใด และเตอืนพวกเขาถงึ
พระพโิรธ การพพิากษาลงโทษของพระเจา้ ยอหน์บ
อกใหก้ลับใจใหมแ่ละมอบความเชื*อของพวกเขาไวใ้น
พระเมสสยิาหท์ี*พระเจา้ไดท้รงสัญญาไวว้า่จะเสด็จมา 
เพื*อพวกเขาจะสามารถเป็นบุตรของพระเจา้ได ้และ
ความบาปของพวกเขาก็จะไดร้ับการยกโทษ ยอหน์ขอ
ใหพ้วกเขาหันจากวถิีทางชั*วรา้ยของตนเอง และให้
จิตใจ ความคิด ท่าทีของพวกเขาไดร้ับการ
เปลี*ยนแปลงทั4งหมด และดําเนินชีวิตใหเ้ป็นที*พอ
พระทัยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ นั*นคอืทําใหพ้ระเจา้พอใจ 
ยอหน์กระตุน้พวกเขาใหร้ับบพัตศิมาซึ*งเป็นสญัลักษณ์
ภายนอกของการเปลี*ยนแปลงภายในจติใจของพวก
เขา

ยอหน์ใหข้่าวประเสรฐิของพระเจา้โดยไม่มี
ความหวาดกลัว ไมว่า่กลุม่ผูฟ้ังของเขาจะเป็นใคร คน
รวย คนจน คนมีการศกึษา คนไม่มีความรู ้กษัตริย ์
ชาวไร ่ชาวนา คนฟารสิ ีทหาร หรอืปโุรหติ เขาไมเ่คย
ทําใหก้ารเทศนาของเขาเจอืจางหรอืดอ้ยคา่ลง

ทกุคนสามารถเขา้ใจการเตอืนและคําแนะนํา
ของยอหน์ผูใ้หร้ับบัพตศิมาเพราะเขาเป็นผูเ้ผยพระ
วจนะคนสําคัญอยา่งแทจ้รงิที*พระเจา้ทรงสง่มา หลาย
คนเริ*มถามออกมาขณะที*พวกเขาสํานึกถงึความผดิ
บาปของตนเองว่า “ท่านอยากจะใหเ้ราทําอะไร?” 
ยอหน์ตอบดว้ยคําพดูที*ตอ่วา่ความเห็นแกต่วัและความ
โลภของพวกเขา “จงกลบัใจใหม ่มองไปรอบๆเปลี*ยน
จติใจของเจา้และวถิทีางของเจา้” ยอหน์ไม่ไดใ้ชว้ธิี
ออ้มคอ้มหรือเกรงใจพวกเขาเลย และสิ*งที*น่า
ประหลาดใจคอืว่า ผูค้นยอมรับฟังคําเตอืนจากยอหน์
แมแ้ต่คนเก็บภาษี และทหารโรมันที*ใจแข็งก็ฟังคํา
เตอืนของเขา 

คนนับรอ้ยสารภาพความผดิบาปของพวกเขา
และขอรับบัพตศิมาเพราะยอหน์ไดส้อนพวกเขาว่า 
การรับบัพตศิมาจะแสดงใหค้นอื*นเห็นว่า คนๆ นั4นได้
ตัดสนิใจหันจากความผดิบาปของตนมาหาพระเจา้ 
และไดร้ับการยกโทษแลว้จรงิๆทุกคนกําลังสงสัยว่า 
ยอหน์ผูเ้ผยพระวจนะที*ยิ*งใหญ่คนนี4เป็นใคร พวกเขา

กําลังคาดหวังว่าพระเมสสยิาหจ์ะมาในไม่ชา้ บางที
ยอหน์คนนี4อาจเป็นพระเมสสยิาหข์องพวกเขา พวก
เขาสงสัยว่า ชายคนนี4จะเป็นพระครสิตพ์ระเมสสยิาห์
ไดไ้หม

“เขาจะเป็นคนที*ปลดปล่อยเราออกจากการ
อยูใ่ตช้าวโรมนั” บางคนพดูออกมา

คนอื*นๆกระซบิว่า “เขาคือเอลียาห์ที*เป็น
ขึ4นมาจากความตาย”

ผูน้ําชาวยิวบางคนในกรุงเยรูซาเล็มส่ง
ปุโรหติไปถามยอหน์เพื*อคน้หาว่าจรงิๆแลว้เขาเป็น
ใคร บางทเีขาอาจจะเป็นผูท้ี*ชาวอสิราเอลเฝ้ารอคอย
มาเป็นเวลานาน พวกเขาถามยอหน์ว่า “ท่านอา้งว่า
ตวัเองเป็นพระเมสสยิาหห์รอื?”

เขาปฏเิสธอย่างเรียบๆว่า “ไม่ใช่ ขา้พเจา้
ไม่ใช่พระคริสต์ ขา้พเจา้เป็นเพียงผูส้่งข่าวของ
พระองค ์ที*ถกูสง่มาเพื*อเตรยีมมรรคากอ่นพระองค”์

“ทา่นเป็นเอลยีาหห์รอื?” พวกเขาถาม
“ไมใ่ช ่ขา้พเจา้ไมใ่ชเ่อลยีาห”์ ยอหน์ตอบ
“ทา่นเป็นผูเ้ผยพระวจนะหรอื?”
“ไมใ่ช”่
“แลว้ทา่นเป็นใคร ชว่ยบอกเรา เพื*อเราจะนํา

คําตอบไปใหผู้ท้ี*สง่เรามา ทา่นจะพูดถงึตัวทา่นเองวา่
ทา่นเป็นใคร?”

ยอห์นตอบว่า “เราเป็นเสียงของผูท้ี*รอ้ง
ประกาศในถิ*นทรุกันดาร เตรยีมพรอ้มเพื*อการเสด็จมา
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ตามที*ผูเ้ผยพระวจนะเอลยีาห์
ไดบ้อกไว”้

“ถา้ทา่นไม่ใชพ่ระครสิต ์หรอืเอลยีาห์หรอืผู้
เผยพระวจนะ” คนฟารสิถีาม “แลว้ทําไมทา่นจงึใหบ้ัพ
ติศมา?” ยอห์นตอบคําถามโดยบอกว่า "ขา้พเจา้
เพยีงแตใ่หบ้ัพตศิมาดว้ยนํ4า แตผู่ท้ี*จะมาภายหลังเป็น
ผูท้ี*ยิ*งใหญ่กว่าขา้พเจา้ พระองค์ยิ*งใหญ่จนกระทั*ง
แมแ้ต่สายรัดฉลองพระบาท (สายรัดรองเทา้) ของ
พระองค ์ขา้พเจา้ก็ไม่สมควรที*จะแก ้และพระองคจ์ะ
ใหบ้ัพตศิมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิYของพระเจา้” 
แน่นอนว่ายอหน์กําลังพูดถงึพระเยซคูรสิต ์ยอหน์ยัง
เตอืนวา่ “พระองคจ์ะใหบ้ัพตศิมาดว้ยไฟ พพิากษาแก่
ทุกคนที*ปฏเิสธความรอดที*พระเจา้ทรงจัดเตรียมให้
ดว้ย”
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รปู CB 2-2:พระเยซู พระเมษโปดกของ
พระเจา้ (ลกูแกะของพระเจา้)

แลว้วันหนึ0ง พระเยซูเสด็จมาถึงฝั0งแม่นํ>า
จอรแ์ดนที0ซึ0งยอหน์กําลังเทศนาอยู ่เขาเงยหนา้ขึ>น
และเห็นพระเยซกูําลังเสด็จตรงมาหาเขาแลว้ยอหน์
ก็รอ้งว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับ
ความผิดบาปของโลกไปเสีย พระองค์นี>แหละที0
ขา้พเจา้กําลังพูดถึงเมื0อขา้พเจา้บอกว่า เป็นผูท้ี0
ยิ0งใหญก่วา่ขา้พเจา้ที0กําลงัจะมา”

ยอหน์ผูใ้หร้ับบัพตศิมาหมายถงึอะไรเมื0อเขา
เรยีกพระเยซวูา่เป็นพระเมษโปดกของพระเจา้ หรอื
ลูกแกะของพระเจา้ ประชาชนที0ชุมนุมอยู่รอบๆ
ยอหน์ตา่งก็รูค้วามหมายของเขาทันท ีเพราะเวลาที0
พวกเขาทําผดิบาป พวกเขาจะนําลูกแกะไปที0พระ
วหิารและฆ่าลูกแกะนั>นเป็นเครื0องบูชาไถ่บาป การ
ทําสิ0งนี>เพื0อเตือนพวกเขาว่า ความบาปตอ้งถูก
ลงโทษ เลอืดของลูกแกะที0บรสิุทธไ์ดไ้หลออกมา
เพื0อปกปิดความผดิบาปของพวกเขา ลูกแกะยังคง
ถูกใชเ้ป็นเครื0องบูชาอย่างต่อเนื0อง เพราะลูกแกะ
เหล่านั>นเป็นการชี>ถงึพระเมสสยิาห์ผูซ้ึ0งจะชําระ

ความผิดบาปของพวกเขาเพียงครั>งเดียว และ
เพยีงพอสําหรับทุกคน นั0นเป็นเหตผุลที0ยอหน์เรยีก
พระเยซวู่าพระเมษโปดกของพระเจา้ พระเยซเูป็น
ลูกแกะ พระองคจ์ะรับการลงโทษและชดใชค้วาม
บาปของเราดว้ยพระโลหติของพระองคเ์องเวลาที0
พระองคส์ิ>นพระชนมบ์นไมก้างเขน

ดงันั>น พระเยซลูกูแกะที0ไมม่ตีําหนขิองพระเจา้ 
ผูท้รงไม่มีบาป มาหายอหน์ผูใ้หร้ับบัพตศิมาและ
พระองค์ทําใหย้อห์นตกใจดว้ยสิ0งที0พระองค์พูด 
“ยอหน์” พระเยซูพูด “เรามาเพื0อใหท้่านบัพตศิมา
ใหเ้รา”ยอหน์แทบจะไม่เชื0อหูตัวเอง “ขา้พระองค์
หรือที0จะใหบ้ัพติศมากับพระองค์ โอ!ไม่ ไม ่
พระองคไ์มจ่ําเป็นตอ้งกลับใจใหม ่พระองคไ์มไ่ดท้ํา
ผิดอะไรที0จะตอ้งกลับใจใหม่ ไม่ ขา้พระองค์ไม่
สามารถใหบ้พัตศิแกม่าพระองค ์ พระองคต์า่งหากที0
จําเป็นตอ้งใหบ้พัตศิมาแกข่า้พระองค”์

แตพ่ระเยซยูนืยันวา่ “จงยอมใหเ้ป็นไปตามวธิี
ของเรา” พระองคบ์อกวา่ “เพราะเราตอ้งทําทกุอยา่ง
ที0ถูกตอ้งและนี0เป็นตัวอย่างของสิ0งที0เราตอ้งการให้
ทกุคนที0เชื0อในเราทําตาม”
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รปู CB 2-3:ยอหน์ใหบ้พัตศิมาแกพ่ระ
เยซู

ยอหน์นําพระเยซ ูพระเมษโปดกของพระเจา้ที0
ไม่มตีําหน ิไม่มบีาป ลงไปที0แม่นํ>าจอรแ์ดนและให้
บพัตศิมาแกพ่ระองค ์ขณะที0พระเยซเูสด็จขึ>นมาจาก
นํ>า ยอหน์เห็นสิ0งที0น่าอัศจรรยบ์างอยา่ง ทอ้งฟ้าเปิด
ออก และพระวญิญาณของพระเจา้เสด็จลงมาในรูป
ของนกพิราบ และลงมาอยู่บนพระเยซู ในเวลา
เดยีวกันนั>นเอง มเีสยีงมาจากฟ้าสวรรคว์า่ “ทา่นผูน้ี>
เป็นบตุรที0รักของเรา เราชอบใจทา่นมาก” เป็นเสยีง
ของพระบดิา พระองคท์รงพอพระทัยพระบุตรของ
พระองค ์เพราะพระเยซเูต็มใจมอบชวีติของพระองค์
เองเพื0อช่วยคนจากการถูกลงโทษนิรันดร์เพราะ
ความผดิบาปของพวกเขา ทุกอย่างที0ยอหน์ผูใ้หร้ับ
บัพตศิมาไดเ้ห็นและไดย้นิทําใหเ้ขารูแ้ละแน่ใจว่า
พระเยซูทรงเป็นพระเมสสยิาหท์ี0ไดท้รงสัญญาไว ้
และเขาสามารถประกาศดว้ยความแน่ใจอยา่งชื0นชม
ยนิดวีา่ “นี0เป็นพระบตุรของพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ!”

ที0นั0นขณะที0พระเยซรูับบพัตศิมาองคต์รเีอกานุ
ภาพ (หมายถงึสามบุคคลในองค์เดียว) สามพระ
ภาคของพระเจา้ไดท้รงปรากฏมาอย่างงดงาม 
แน่นอนวา่ พระเยซพูระบตุรของพระเจา้อยูท่ี0นั0น พระ

วิญญาณบริสุทธิ_อยู่ที0นั0นในรูปของนกพิราบ (ให้
สังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ไดบ้อกว่าพระองค์เป็น
นกพริาบ บอกแต่เพยีงว่าพระองคเ์สด็จลงมาในรูป
ของนกพริาบ) และมเีสยีงของพระบดิาที0ตรัสออกมา 
ดงันั>น สามพระภาคขององคต์รเีอกานุภาพไดป้รากฏ
ออกมาและมีส่วนร่วมในการเริ0มตน้พันธกิจต่อ
สาธารณชนของพระเยซู (ครู-ถา้หากคุณมีชุด
บทเรยีน ครสิตมาสแรก คณุอาจนําภาพ CA 1-1 มา
ใหดู้ และชี>ใหเ้ห็นถงึสญัลักษณ์ของตรเีอกานุภาพ
เพื0อเป็นการทบทวน)

วันนั>น ขณะที0พระเยซูพระเมษโปดกของพระ
เจา้เริ0มตน้พันธกจิกับสาธารณชนอย่างเป็นทางการ 
พระองค์ไดเ้ป็นตัวอย่างแก่เรา พระองค์เองไม่
จําเป็นตอ้งรับบัพตศิมาแตพ่ระองคท์รงรับบัพตศิมา
เพื0อเป็นตัวอยา่งสําหรับเราใหท้ําตามหลังจากที0เรา
ไดร้ับความรอด การรับบัพตศิมาไม่ไดช้่วยใหใ้คร
รอด เพราะไมม่อีะไรที0เราสามารถทําไดเ้พื0อชว่ยให้
รอดได ้การรับบัพติศมาเตือนเราว่า พระเยซู
สิ>นพระชนมเ์พราะความผดิบาปของเรา ทรงถกูฝังไว ้
และหลังจากนั>นสามวันทรงเป็นขึ>นมาใหม่อีกครั>ง 
เด็กๆสามารถเชื0อวางใจในพระองค์ใหเ้ป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดของเด็กๆไดเ้ดีmยวนี>
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รปู CB 2-1:ประโยชนจ์ากชวีติของยอหน์
เด็กๆเคยคดิถงึบทเรียนบางอย่างที<เรา

สามารถเรียนรูไ้ดจ้ากเรื<องของยอห์นบาง
ไหม? ยอหน์ไดร้ับการเลีTยงดมูาอยา่งเขม้งวด
จากพอ่แมข่องเขา และเป็นนักเทศนผ์ูย้ิ<งใหญ ่
เขาไม่ไดโ้ออ้วดถึงความสําคัญของตัวเอง 
เขาเป็นคนถ่อมตัวและอ่อนสุภาพมาก เขา
บอกประชาชนว่า เขาไม่มคี่าแมแ้ต่จะแกส้าย
รัดพระบาท (เชอืกผูกรองเทา้) ของพระเยซ ู
เขาบอกว่า ตนเป็นเพียงเสียงที<ประกาศให้
พวกเขาฟังเกี<ยวกบัพระเยซ ูเขาไมต่อ้งการให้
คนสนใจเขาหรอืคดิวา่เขาเป็นคนสําคัญ มคีรัTง
หนึ<ง เขาบอกฝูงชนว่า “พระเยซูจะตอ้ง
ยิ<งใหญ่ขึTนและขา้พเจา้จะตอ้งดอ้ยลง” เขา
หมายความว่าพระเยซูจะตอ้งยิ<งใหญ่ขึTนและ
สําคัญขึTน และตัวเขาเองตอ้งสําคัญนอ้ยลง 
ถ่อมใจมากขึTนและเต็มใจที<จะถูกลืมมากขึTน 
เราเต็มใจไหมที<จะเป็นเพียงเสียงประกาศ
ใหแ้กพ่ระครสิต ์อกีครัTงหนึ<งเขาบอกประชาชน
ว่า เขาเป็นเพียง “นิTว” ที<กําลังชีTถงึพระเยซู

พระเมษโปดกของพระเจา้ เราไม่จําเป็นตอ้ง
เป็นคนสําคญั เราเพยีงชีTและประกาศใหค้นอื<น
เห็นถงึพระเยซคูรสิตก์พ็อ

ยอห์นไม่มีความกลัว เขาไม่กลัวที<จะ
ประกาศขา่วประเสรฐิของพระเจา้ แมว้่าจะทํา
รา้ยจิตใจคนและทําใหค้นรูส้กึผดิในใจของ
พวกเขาก็ตาม ยอหน์ไม่อายเกี<ยวกับพระเยซ ู
และไม่ไดพ้ยายามที<จะเป็นที<นิยมชมชอบ
ท่ามกลางฝูงชน พระเยซตูอ้งการผูร้ับใชแ้ละ
คําพยานของคนที<จรงิใจและเชื<อฟังพระองค ์
ไมว่า่คา่ ตอบแทนจะเป็นอะไร เด็กๆรูไ้หมวา่
คา่ตอบแทนการเชื<อฟังของยอหน์บนโลกนีTคอื
อะไร เขาถูกขังคุกและในที<สุดตอ้งถูกตัดหัว
เพราะว่าเขาพูดความจรงิ เราไม่ถูกตัดหัว แต่
ใหเ้รามีชวีติที<เชื<อฟังดว้ยความรักและรับใช้
ดว้ยความชื<นชมยนิด ีเด็กๆอาจจะอยากบอก
กับพระเจา้เดีoยวนีTว่า เด็กๆยนิดแีละเต็มใจที<
จะยอมประกาศบอกเพื<อนเรื<องของพระเจา้ 
และเป็นนิTวชีTใหเ้พื<อนของเราเห็นความรอดใน
พระเยซคูรสิต์
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บทเรยีนที(  3  “การทดลองของพระ
เยซู”
อสิยาห์14:12-17; มัทธวิ4:1-11; มาระโก 
1:12-13; ลกูา4:1-13

ก่อนที(พระเยซูจะไดร้ับบัพติศมาพระองค์ไม่ไดท้ําการ
อัศจรรยอ์ะไรและพระองคไ์ม่ไดไ้ปตามหมู่บา้นเพื(อบอกประชาชน
ว่าพระองค์เป็นใครหรือพระองค์มาทําไมพระองค์รอคอย
กําหนดเวลาของพระบดิา และตอนนีBเวลานัBนเกอืบจะถงึแลว้ มอีกี
สิ(งหนึ(งที(จําเป็นตอ้งทําก่อนที(พระครสิตจ์ะเริ(มพันธกจิ (งาน) กับ
สาธารณชนของพระองค ์พระวญิญาณบรสิทุธซ์ึ(งไดเ้สด็จลงมาบ
นพระเยซูที(การรับบัพตศิมาของพระองคไ์ดน้ําพระเยซูไปในถิ(น
ทุรกันดารทันทหีลังจากการรับบัพตศิมาของพระองค ์ที(นั(นเป็นที(
ซึ(งพระองคถ์ูกทด ลองโดยศัตรูของพระเจา้

รปู CB 3-1:ศตัรขูองพระเจา้
ศัตรูของพระเจา้คอืซาตานหรอืมารรา้ย กอ่นการทรงสรา้ง

โลกซาตานมชีื(อว่าลูซเิฟอร์ซึ(งหมายถงึ “ความสวา่ง” ชื(อลูซเิฟอร์
หมายความว่าเป็นโอรสแห่งรุ่งอรุณ เป็นทูตสวรรคท์ี(สวยที(สดุและ
สําคัญที(สดุในสวรรค ์มันเป็นเทพบด ีเป็นหัวหนา้ผูบ้ัญชาการของ
ทูตสวรรคท์ัBงหมด อย่างไรก็ตาม ลูซเิฟอรไ์ม่พอใจที(จะไดร้ับเพยีง
ตําแหน่งนัBน

ลูซเิฟอรท์ําอะไรที(เป็นเหตใุหม้ันตกลงมาจากสถานที(ซึ(งมี
เกียรติในสวรรค์ อิสยาห์14:12-14บอกว่า “โอ ดาวประจํา
กลางวันเอย่ พ่อโอรสแห่งรุ่งอรุณ เจา้ร่วงลงมาจากฟ้าสวรรคแ์ลว้ซิ
...เจา้ (ลูซเิฟอร)์ รําพึ(งในใจของเจา้ว่า ขา้จะขึBนไปยังสวรรคเ์หนือ
ความตายทัBงหลายของพระเจา้ ขา้จะตัBงพระที(นั(งของขา้ ณ ที(สงู
นัBน ขา้จะนั(งบนขุนเขาชุมนุนมสถาน ณ ที(อุดรไกล ขา้จะขึBนไป
เหนือความสูงของเมฆ ขา้จะกระทําตัวขา้เหมือนองค์ผูสู้งสุด” 

เด็กๆสังเกตไหมว่า ลูซเิฟอร์พูดว่า ‘ขา้’กี(ครัBง ลูซเิฟอร์คดิคํา
โกหกเกี(ยวกับตัวของมัน และแลว้มันเชื(อคําโกหกนัBน ตอ่มามันเริ(ม
คยุโมก้ับทูตสวรรคอ์ื(นๆเกี(ยวกับตัวของมัน “ขา้จะกระทําตัวเหมอืน
องคผ์ูส้งูสดุ” มันคุยโม ้“ขา้จะเป็นเหมอืนพระเจา้” มันไม่สามารถ
เป็นเหมอืนพระเจา้อย่างแทจ้รงิ ดังนัBนมันกําลังหลอกลวงตัวเอง

คําโกหกนีBเป็นการอวดตัวที(น่ากลัวที(เป็นตน้ตอของบาปอยู่
ในจติใจของลูซเิฟอร์มันเชื(อว่ามันดกีว่าที(มันเป็นอยู่อย่างแทจ้รงิ 
และนั(นเป็นการอวดตัวที(รา้ยกาจ ซาตานโออ้วดกับทูตสวรรคอ์ื(นๆ
ว่า มันดีเท่ากับพระเจา้ และทูตสวรรค์หนึ(งในสามของสวรรค์ที(
หลงเชื(อคําโกหกของมันและกลายมาเป็นผูต้ดิตามของมัน (ววิรณ์ 
12:4) และแลว้ลูซเิฟอรน์ําพวกทูตสวรรคเ์หล่านัBนกบฏตอ่พระเจา้

ผลลัพธค์อืพระเจา้ขับไล่มันและทูตสวรรคท์ัBงหมดที(กบฏ
ออกจากสวรรค ์แลว้ลูซฟิอรจ์งึเป็นที(รูจ้ักในนามซาตานหรอืพญา
มาร ทูตสวรรคท์ัBงหมดที(กบฏพรอ้มกับซาตานเป็นที(รูจ้ักว่าเป็นผี
รา้ยหรือวญิญาณชั(วซาตานเป็นผูท้ี(ทําใหพ้่อแม่คู่แรกของเราคอื
อาดัมและเอวาทําบาปในสวนเอเดน ดังนัBนจงึเป็นการนําความบาป
มาถงึมนุษยท์ุกคน ในพระคัมภรี ์ซาตานมชีื(อเรยีกหลายชื(อเชน่ ผู้
ทดลอง ผูล้่อลวง มารรา้ย ผูก้ล่าวโทษพี(นอ้ง ผูส้รา้งความสับสน 
และบดิาแห่งการมุสาหรอืโกหก มันอยู่เบืBองหลังความชั(วรา้ยและ
ความผดิบาปที(ทําใหโ้ลกนีBทุกขโ์ศก

ซาตานยังคงเกลยีดชังพระเจา้ มันเกลยีดพระคัมภรีแ์ละมัน
เกลียดครสิเตียนที(มีชวีติอยู่เพื(อพระเจา้ มันพยายามที(จะดงึเรา
ออกห่างจากพระเจา้และล่อลวงเราใหท้ําผดิ ทัBงนีBเพราะมันกลยี
ดทุกคนที(ดแีละเกลยีดความถูกตอ้ง มันตอ้งการควบคมุโลก และ
ตอ้งการรับการนมัสการจากมนุษย ์มันทําใหห้ลายคนตดิตามมัน
โดยการพูดโกหกกับพวกเขาและกดีกันพวกเขาจากการไดย้นิ และ
เชื(อความจรงิจากพระวจนะของพระเจา้ แน่นอนว่าเหนือสิ(งอื(นใด 
ซาตานเกลยีดองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขณะที(พระเยซอูยู่บนโลก ซาตาน
พยายามทําหลายวธิทีี(จะกดีกันพระเยซจูากการไปสิBนพระชนมบ์น
ไมก้างเขน เพื(อเราไม่สามารถรับความรอดได้
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รปู CB3-2: พระเยซูพบ
ซาตานในถิ(นทรุกนัดาร

เพื&อเป็นการพิสูจน์ว่า พระเยซูทรง
เขม้แข็งกว่าซาตาน พระวญิญาณของพระเจา้ไดน้ํา
พระเยซูไปในป่าที&แหง้แลง้และทะเลทรายที&
อา้งวา้ง ทรงอนุญาตใหซ้าตานมาทดลองพระเยซู
ใหท้ําผดิที&นั&น พระคัมภรีบ์อกเราว่า องคพ์ระเยซูเจา้
ทรงถูกทดลองในทุกอย่างเหมือนกับเรา แต่ถึง
กระนัNนพระองคไ์ม่เคยยอมจํานนต่อความบาปแมแ้ต่
ครัNงเดยีว พระเจา้ตอ้งการแสดงใหเ้ราเห็นว่า พระ
คริสต์ทรงเป็นองค์บริสุทธิi เป็นเพียงผูเ้ดียวที&
เหมาะสมมีคุณสบัตสิําหรับการถวายพระองค์เอง
เป็นเครื&องบูชาแทนที&คนบาปที&ทําผดิทัNงปวง

พระเยซูทรงอยู่ในที&รกรา้งว่างเปล่า ที&แหง้
แลง้นัNนแวดลอ้มไปดว้ยสัตวป์่าที&เป็นอันตรายถงึสี&
สบิวันสี&สบิคนื และถูกโจมตโีดยคํากระซบิที&ชั&วรา้ย
จากพญามารและสมุนของมัน สัตวร์า้ยเชน่ งู หมา
ป่า สงิโต และสัตวป์่าชนิดอื&นๆแทบจะไม่อันตราย
เท่ากับมารรา้ยที&เรามองไม่เห็นดว้ยตาของเราเอง 
ระหว่างสี&สบิวันสี&สบิคนืในถิ&นทุรกันดาร พระเยซูทรง
อดอาหาร และตอนทา้ยของวันที&สี&สบิ พระองคห์วิ
และอ่อนแอมาก

ซาตานมาหาพระองคแ์ละพูดว่า “เรารูว้่า
ท่านหวิ ท่านตอ้งทานอาหาร มองดูกอ้นหนิทัNงหมด
ที&อยู่รอบๆตัวท่านซ ิท่านมฤีทธิiอํานาจ เพียงแค่นํา
กอ้นหนิเหล่านีNมาและเปลี&ยนใหเ้ป็นขนมปังหรือ
อาหาร”

พระเยซูมองไปรอบๆพระองค ์กอ้นหนิที&
กระจัดกระจายอยู่บนพืNนเตอืนพระองคใ์หน้ึกถงึกอ้น
ขนมปัง พระองค์ตอ้งการอาหาร อันที&จริงแลว้ 
ร่างกายของพระองค์ตอ้งการอาหารอย่างรุนแรง 
และพระองคก์็มฤีทธิiอํานาจที&จะเปลี&ยนกอ้นหนิเป็น
ขนมปังเพราะพระองคท์รงเป็นพระผูส้รา้งจักรวาล 
พระองค์สามารถทําอะไรก็ได ้ พระองค์สามารถ
เนรมติอาหารเลศิหรูขนาดไหนก็ได ้แต่นี&เป็นการ

ทดลองของพระองค ์เรารูว้่าการทานอาหารไม่ผดิ 
เราตอ้งทานอาหารเพื&อจะมชีวีติอยู่ 

ซาตานจงึกระซบิกับพระเยซูว่า “ทําไมไม่
ลงมอืและเปลี&ยนกอ้นหนิเป็นกอ้นขนมปัง” มารรา้ย
กําลังทดลองพระเยซูเพื&อใหต้อบสนองความหวิดว้ย
พระองค์เอง มากกว่าจะรอคอยกําหนดเวลาที&
สมบูรณ์ของพระบดิาเจา้ ซาตานตอ้งการใหพ้ระเยซู
กระโดดไปล่วงหนา้แผนการของพระเจา้ และทํา
ตามกําหนดเวลาและคําแนะนําของมารรา้ยมากกว่า
การทรงนําที&สมบูรณ์ของพระบดิาเจา้

นี&เป็นการทดลองทั&วไปและเป็นอันตราย 
เพราะในเวลาที&เราไม่ตดิตามพระเจา้และรอคอย
พระองคน์ัNนเรากําลังตดิตามซาตานโดยอัตโนมัต ิ
การยอมแพจ้ะเป็นการยอมรับคําแนะนําจากซาตาน 
หากพระเยซูทําตามคําแนะนําของซาตานก็จะเป็น
การหันจากนํNาพระทัยของพระบดิาของพระองคแ์ละ
พาพระองคเ์องออกจากแผนการของพระบดิา ซึ&งจะ
เป็นการปฏเิสธนํNาพระทัยของพระบดิา

พระครสิตท์รงตอบสนองดว้ยวธิีที&เราควร
ตอ้งตอบสนองต่อการทดลองเสมอถา้เราตอ้งการ
เอาชนะการทดลอง พระองคท์รงตอบสนองดว้ยพระ
วจนะของพระเจา้ พระองคท์รงยกขอ้พระคัมภรีม์า
อา้งว่า “มนุษยจ์ะบํารุงชวีติดว้ยอาหารสิ&งเดยีวหา
มไิด ้แต่บํารุงดว้ยพระวจนะทุกคําซึ&งออกมาจาก
พระโอษฐข์องพระเจา้”

พระเยซูกําลังบอกซาตานว่า มีสิ&งอื&นใน
ชวีติที&สําคัญมากยิ&งกว่าอาหาร อาหารใหก้ําลังกับ
ร่างกายของเราซึ&งจะตายไปในที&สุด แต่พระวจนะ
ของพระเจา้จะใหก้ําลังแก่จติวญิญาณของเรา ซึ&งจะ
มชีวีติอยู่ตลอดไป พระเยซูทรงมองเห็นอย่างทะลุ
ปรุโปร่งถึงแผนการรา้ยเจา้เล่ห์ของซาตาน เมื&อ
ไม่ใช่เป็นนํNาพระทัยของพระเจา้ พระเยซูจะไม่ใช้
ฤทธิiอํานาจของพระองคใ์นการเชื&อฟังซาตาน

เราจะเปรยีบความตอ้งการฝ่ายร่างกายนีNกับ
ความเพลดิเพลนิ ความบันเทงิ ความสนุกสนาน
ใหแ้ก่ตัวเรา บางทเีด็กๆอาจจะกําลังคดิว่า “หนูไม่

คดิว่าการมคีวามสุขเพลดิเพลนิกับสิ&งต่างๆเป็นสิ&ง
ที&ผดิ” ถูกแลว้ นั&นไม่ใชส่ิ&งที&ผดิ พระคัมภรีบ์อกเรา
ว่า พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู่ทรงประทานสิ&งต่างๆ
อย่างมากมายเพื&อใหเ้รามคีวามสุขเพลดิเพลนิ และ
เป็นนํNาพระทัยของพระองคท์ี&เรามคีวามชื&นชมยนิดี
ในพระองคแ์ละในสิ&งน่าอัศจรรยท์ัNงหมดที&พระองค์
ทรงสรา้งในเวลาที&เหมาะสมที&สุดของพระองค์

สมมุตวิ่า เจนไดร้ับเชญิไปคา้งคืนที&บา้น
ของซูซานเพื&อนของเธอในคนืวันเสาร ์แลว้ไปเที&ยว
กันต่อในวันรุ่งขึNน (วันอาทติย)์ ที&สวนสนุกใหญ่แห่ง
หนึ&ง สวนแห่งนีNพวกเขาสามารถว่ายนํNา พายเรือ 
เล่นสเก็ตมคีวามสุขกับการขี&รถเล่นไดอ้ย่างอสิระ 
และสนุกไดต้ลอดทัNงวัน การไปคา้งคนืกับเพื&อนที&ดี
ที&สุดคนหนึ&งเป็นสิ&งที&ผดิหรอืเปล่า? ไม่ผดิเลย การ
ไปเที&ยวไดไ้ปว่ายนํNา นั&งเรอื หรอืเล่นสเก็ตเป็นบาป
หรอืเปล่า? ไม่บาป สิ&งเหล่านีNลว้นเป็นกจิกรรมที&เรา
สามารถมคีวามสุขเพลดิเพลนิกับมันได ้แต่ถา้การ
ทําแบบนัNนหมายความว่าไม่ไดไ้ปเรยีนรวศีกึษาและ
ไม่ไดไ้ปโบสถว์ันอาทติยจ์ะเป็นยังไง พระเจา้บอก
เราถงึนํNาพระทัยของพระองค์ไวใ้นพระวจนะของ
พระองค ์พระองคท์รงแนะนําใหเ้ราไปพระนิเวศของ
พระองค์เพื&อนมัสการพระเจา้ ฟังพระวจนะของ
พระองค ์อธษิฐาน และมสีามัคคธีรรมกับครสิเตยีน
คนอื&นๆดังนัNนถา้เจนเลอืกที&จะไม่ไปครสิตจักร แต่
เลอืกที&จะสนุกเพลดิเพลนิกับการไปเที&ยวที&อื&นในวัน
อาทติย ์ก็เท่ากับเธอยอมจํานนต่อการทดลองเพื&อมี
ความสนุกเพลิดเพลินกับสิ&งต่างๆที&อยู่นอกนํNา
พระทัยของพระเจา้ เจนสามารถบอกเพื&อนของเธอ
ไดว้่า เธอตอ้งการอยู่ที&โบสถว์ันอาทติย ์ดังนัNนเธอ
อยากจะไปคา้งคืนกับเพื&อนคืนอื&นมากกว่าคืนวัน
เสาร์ ถา้หากเจนยอมรับในใจว่า เป็นมารรา้ยที&
กระซบิกับเธอว่า ไม่เป็นไรหรอกที&จะเวน้การไป
โบสถ์และไปเที&ยวสนุกขา้งนอก เธอก็สามารถ
เอาชนะมารรา้ยไดเ้หมือนอย่างที&พระเยซูทรง
เอาชนะได้
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รปู CB 3-3: อาณาจกัรของโลก
สําหรับการทดลองตอ่มา ซาตานนําพระเยซขูึ;น

ไปบนยอดภูเขาสูง เพื@อแสดงใหพ้ระองค์เห็น
อาณาจักรของโลกทั;งหมด มารรา้ยบอกพระองคว์่า 
“เราจะใหอ้าณาจักรที@สวยงามทั;งหมดนี;พรอ้มกับ
ความรุง่เรอืงของอาณาจักรโลกนี;แกท่า่น ถา้หากทา่น
จะกราบลงนมัสการเราเท่านั;น” ซาตานบอกพระเยซู
วา่ อาณา จักรโลกทั;งหมดนี;เป็นของมนั เพราะซาตาน
เป็นเจา้แห่งโลกนี;และเป็นเจา้แห่งย่านอากาศ สิ@งที@
ซาตานพูดเป็นความจริงเพียงบางส่วน เพราะเมื@อ
อาดัมไมเ่ชื@อฟังพระเจา้และทําบาป อาดัมทําใหร้ะบบ
ของโลกถูกรบิไปอยู่ในมอืของซาตาน แต่พระเยซูรู้
ดว้ยว่า วันนั;นยังมาไม่ถงึ คือเวลาที@อาณาจักรของ
โลกนี;จะเป็นอาณาจักรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา
และของพระครสิต ์ในวันนั;นซาตานจะตอ้งยอมรับว่า 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของ
อาณาจักรทั;งหมดของโลก และสรรพสิ@งที@ไดร้ับการ
ทรงสรา้งทั;งหมดจะตอ้งนมัสการอยู่ต่อหนา้พระเยซู
และยอมรับว่า พระองคท์รงเป็นจอมราชันย ์(กษัตรยิ์
ของกษัตรยิท์ั;งปวง) และทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
แหง่เจา้ทั;งปวง

เด็กๆเขา้ใจสิ@งที@ซาตานกําลังทําไหม? มัน
กําลังพูดความจรงิเพยีงครึ@งเดยีว นี@เป็นการทดลองที@
เจา้เล่หจ์รงิๆมันเสนออาณาจักรของโลกใหก้ับพระ

เยซดูว้ยวธิงีา่ยๆ โดยไมม่เีครื@องบชูา ไมม่กีารทนทกุข์
ทรมานและการตายบนไมก้างเขน ผูล้อ่ลวงพยายามที@
จะทําใหพ้ระเยซูใชท้างลัดเพื@อจะไดอ้าณาจักรโลก
ทั;งหมดโดยไม่ตอ้งไปที@กางเขน “ท่านไม่ตอ้งเสีย
อะไรเลย” ซาตานแนะนําอย่างมีเล่ห์เหลี@ยม “และ
ท่านสามารถมอีาณาจักรของท่านไดต้อนนี; เพยีงแค่
คุกเข่าลงนมัสการเราเท่านั;นเอง” แต่นี@ไม่ใช่นํ;า
พระทยัของพระบดิาและไมใ่ชแ่ผนการของพระองค์

วันหนึ@งพระเยซูคริสต์จะปกครองโลกจริงใน
ฐานะกษัตรยิ ์แตก่อ่นอื@น พระองคจ์ะตอ้งประทานชวีติ
ของพระองคบ์นไมก้างเขนเพื@อรับเอาความผดิบาป
ของโลกไปก่อน ดังนั;นพระเยซจูงึต่อตา้นขอ้เสนอที@
ชกันําไปในทางที@ผดิของมารรา้ยและจะไมย่อมจํานน
ต่อมัน พระองคป์ระกาศอย่างหนักแน่นมากว่า "พระ
คัมภรีบ์อกไวว้่า จงกราบนมัสการพระองคผ์ูเ้ป็นพระ
เจา้ของทา่น และปรนนบิัตพิระองคแ์ตผู่เ้ดยีว" อกีครั;ง
หนึ@งที@พระเยซทูรงมชียัชนะดว้ยพระวจนะของพระเจา้

พระคัมภีร์บอกว่า เราตอ้งรูจ้ักกลอุบายและ
วธิีการของซาตาน เพราะมันล่อลวงเราโดยใชก้าร
โกหกและยทุธวธิเีดยีวกับที@มันใชก้ับพระเยซ ูใช ่ครูรู้
ว่ามันไม่ไดส้ัญญากับเราว่าจะใหป้กครองอาณาจักร
ของโลก แตม่ันก็รูแ้ละเขา้ใจวา่เราอยากไดอ้ะไร และ
มันจะใชส้ิ@งนั;นต่อลองดงึเราใหอ้อกห่างจากการทํา
ตามนํ;าพระทยัของพระบดิา
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รปู CB 3-4:บนยอดพระวหิาร
การทดลองพระเยซคูรัTงนีT มารซาตานนํา

พระองค์ไปที<จุดสูงสุดของพระวหิารในกรุง
เยรูซาเล็ม มารกลา่วว่า “ถา้ท่านเป็นบตุรของ
พระเจา้ที<แทจ้รงิ จงกระโดดลงไปซ!ิ” แลว้
มารก็ใชข้อ้พระคมัภรีส์นับสนุนการทา้ทายของ
มันจากบางส่วนของหนังสือสดุดี 91ว่า 
“เพราะพระเจา้จะสง่ทูตสวรรคม์าปกป้องท่าน 
ไมใ่หเ้ทา้ของทา่นกระทบหนิ” 

จําไวว้า่พระเยซทูรงเสด็จมาบงัเกดิที<โลก
นีT เพื<อสําแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิ
ยาหแ์หง่อสิราเอล และขณะนีTมันกําลังทา้ทาย
พระองคใ์หส้ําแดงตอ่ทกุคนที<อยูเ่บืTองลา่งใหรู้้

ว่าพระองคเ์ป็นใคร ฟังดูแลว้เป็นความคดิที<ด ี
เพราะจะมคีนเห็นพระองคแ์ละเชื<อว่าทรงเป็น
พระเมสสยิาห์แต่พระเยซทูรงทราบความคดิ
เจา้เล่หข์องมารรา้ย แน่นอนว่าพระองคร์ูจ้ัก
พระสญัญาในพระคมัภรี ์และทรงรูด้ว้ยวา่ไมใ่ช่
เป็นนํTาพระทัยของพระบดิาที<จะทําใหค้นเชื<อ
โดยวธิีการนีT พระเยซูไม่ไดต้่อเถียงกับมาร 
พระองค์เพียงแค่ตรัสพระวจนะที<เขียนไวใ้น
พระคัมภรีว์่า “อย่าทดลองพระเจา้ของท่าน” 
(หรอืหมายความวา่อยา่ทา้ทายพระเจา้ดว้ยบท
ทดสอบที<โง่เขลา) จากนัTนมารรา้ยก็ละ
พระองคไ์ป
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รปู CB 3-5:ทตูสวรรคม์า
ปรนนบิตัพิระเยซู

พระคัมภีร์บอกไวว้่าหลังจากที(
เสร็จสิBนการทดลองแลว้ มีทูตสวรรคม์า
และปรนนิบัติพระองค์ เด็กๆคิดว่าทูต
สวรรค์จะนําอะไรมาถวายแก่พระองค ์
แน่นอน อาหาร!พระเยซูทรงชนะการ
ทดลองอย่างสัตย์ซื(อ พระองค์รอคอย
เวลาและนํBาพระทัยของพระบดิา พระบดิา
จะทรงดูแลและมอบสิ(งที(จําเป็นในเวลา
ของพระองค ์ดว้ยวธิขีองพระองค ์พระเจา้
สัญญาว่าจะทรงอวยพรเราถา้เราต่อสูก้ับ
การทดลอง ไม่ยอมแพแ้ละตกลงในการ
ทดลองของมารรา้ย

บทเรียนที(สําคัญคือพระเยซูทรง
รับชยัชนะเหนือมารดว้ยการเชื(อในพระคํา
ของพระเจา้ และใชพ้ระคํานัBนตอ่สูก้บัการ
ทดลองตา่งๆที(ซาตานพยายามลอ่หลอก
พระองค์ ใหเ้ราทุกคนจําไวว้่า ไม่ว่า
ปัญหาหรือการทดลองใดๆจะเขา้มาใน
ชีวิต พระคริสต์ผูช้นะการทดลองทรง
เขา้ใจและจะทรงช่วยเราใหผ้่านพน้และ
รับชยัชนะเหมอืนกบัพระองค ์ถา้เราพึ(งพา
ในพระวญิญาณบรสิทุธิ ̀เชื(อฟังนํBาพระทัย
ของพระเจา้ และใชพ้ระคําของพระเจา้
เสมอในการต่อสู ้เมื(อนัBนเราก็จะสามารถ
รับชยัชนะเหนือการทดลอง และไมท่ําให้
พระเจา้เสื(อมพระเกยีรตเิพราะเราพ่ายแพ้
ตอ่มาร

ทางเลอืกในการ
ประยกุตใ์ช ้–ทดสอบ

ความแข็งแรง
(อาจใชใ้นวันทีIทบทวนบทเรียนหรือกับเด็ก
โต)

ณ หมู่บา้นแห่งหนึ(งในแอฟรกิาใต ้
เป็นหมู่บา้นที(เต็มไปดว้ยตน้ไม ้ภูเขา ป่า
เขยีวชอุ่มสดุลูกหูลูกตา ทุกที(ๆมองไปก็
เห็นแต่ทอ้งฟ้ากับภูเขา วันหนึ(งมคีนเขา้
มาในหมู่บา้นประกาศดว้ยเสยีงตื(นเตน้ว่า 
“จะมคีนมาสรา้งทางรถไฟผ่านภูเขาน่ะ!
พวกนัBนจะสรา้งสะพานสงูลอยฟ้าผา่นขา้ม
หมูบ่า้นเราดว้ย รถไฟจะไดว้ิ(งผา่นหมูบ่า้น
เราไปไดข้า้งบน”

ไม่นานทัBงวิศวกรทัBงคนงาน
กอ่สรา้งเริ(มเขา้มาอาศัยในหมูบ่า้นขณะที(
พวกเขาทํางาน วิศวกรมีแผนการ
รายละเอยีดทกุอยา่งในการกอ่สรา้ง พวก
เขารูว้่าจะสรา้งแบบไหน ขนาดเท่าไหร ่
แต่ว่าชาวบา้นเริ(มรูส้ึกอึดอัด ขณะที(
ชาวบา้นดูพวกคนงานก่อสรา้งทํางานวัน
แลว้วันเล่า สะพานก็เริ(มก่อตัวขึBนชา้ๆ
ชาวบา้นพากันสั(นศรษีะ“สะพานนั(นจะรับ
นํBาหนักรถไฟไม่ไดห้รอก” พวกเขาพูด 
“คอยดูนะทุกคน รถไฟตอ้งตกลงมาแน่ๆ
จะทับบา้น ทับหัวเราทุกคนเละเลย!” 
พวกเขากลวัมาก 

ในที(สดุสะพานก็สรา้งเสร็จ และอกี

ไมน่านรถไฟก็จะเริ(มวิ(งตามตารางเวลาทกุ
วัน ชาวบา้นยังพากันกังวลมากว่าสะพาน
จะรับนํBาหนักรถไฟไม่ไหว แตว่ศิวกรดไูม่
เดอืดรอ้นเลย เขารูว้่าสะพานนีBรับมอืกับ
รถไฟไดแ้น่ เขารูว้่าสะพานแข็งแรงพอ 
แตเ่ขาก็อยากทําใหช้าวบา้นสบายใจดว้ย
การทดสอบใหร้ถไฟวิ(งก่อนถงึวันเดนิรถ
จรงิๆชาวบา้นต่างพากันเฝ้าดูดว้ยความ
ตื(นเตน้และตระหนก พวกเขาคาดว่า
สะพานจะพังครืนลงมาแน่ๆเมื(อรถไฟ
ขบวนใหญ่ค่อยๆ เคลื(อนที(ขึBนไปหยุดที(
กลางสะพาน ถอยหลังนิดหน่อย แลว้ก็
เคลื(อนตัวตอ่ไปขา้งหนา้ จนกระทั(งถงึสดุ
ปลายสะพานอีกฟากหนึ(ง เมื(อชาวบา้น
เห็นดงันัBนกโ็ลง่อก

บททดสอบนีBทําใหส้ะพานแข็งแรง
ขึBนไหม? ไม่!บททดสอบเพียงแค่ช่วย
ใหช้าวบา้นยอมรับว่าสะพานนัBนแข็งแรง
พอที(จะรับนํBาหนักรถไฟได ้เช่นเดยีวกับ
การทดลองที(พระเยซเูจอในถิ(นทรุกันดาร 
พระบดิาไมก่งัวลหรอืสงสยัเลยวา่พระเยซู
จะชนะการทดลองหรือไม่ แต่พระองค์
ทรงใหพ้ระเยซูทรงเจอกับการทดลอด
เพื(อเราจะรูว้่าพระคริสต์นัBนเขม้แข็งแค่
ไหน –เขม้แข็งพอที(จะรับแบกภาระบาป
ของเราไดอ้ย่างเต็มที( และแข็งแรง
พอที(จะช่วยเราใหช้นะการทดลองของ
มารอกีดว้ย ขอเพยีงเราพึ(งพาไวว้างใจใน
พระองคท์กุวัน!
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บทเรยีนที(  4“สาวกกลุม่แรก”
ยอหน์1:35-51

รปู CB 3-5:ทบทวน
หลงัจากการทดลองในถิ(นทรุกนัดารที(มารมาผจญพระ

เยซูพระองคท์รงไดร้ับชยัชนะเหนอืการทดลองนัBนพระเยซไูม่
ตกลงในคําหลอกลอ่ของมารที(มันพยายามใหพ้ระองคท์ําผดิตอ่
นํBาพระทัยพระบดิาขณะนีBพระองคท์รงพรอ้มแลว้ที(จะออกไป
ประกาศทําพันธกจิตอ่สาธารณะชน

บนัทกึเพิ(มเตมิ
ในสมัยกอ่นอาจารยห์รอืครสูอนคนสําคญัๆจะมกีลุม่

ผูต้ดิตามซึ(งคอยเดนิทางไปกบัอาจารยท์ี(เขานับถอืเพื(อฟังและ
เรยีนรูจ้ากคนๆนัBนกลุม่ผูต้ดิตามเหลา่นีBมชีื(อเรยีกวา่“สาวก”
หรอืลกูศษิย์ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมากม็สีาวกตดิตามทา่นหลายคน
เชน่กนั

แน่นอนวา่พระเยซทูรงเป็นพระอาจารยท์ี(ยิ(งใหญท่ี(สดุ
เมื(อถงึคราวที(พระองคจ์ะทรงเลอืกสาวกของพระองค์มชีายสบิ
สองคนที(พระองคท์รงเลอืกเป็นพเิศษใหต้ดิตามพระองคไ์ปทกุ
หนแหง่ตอ่มาคนเหลา่นีBไดร้ับการเรยีกวา่“อคัรสาวก”ในพระ
คมัภรีใ์หมข่องเราพระเยซรููว้า่ไมน่านพระองคต์อ้งเสด็จกลบัไป
ยังสวรรคห์ลงัจากเสร็จภาระกจิบนไมก้างเขนดงันัBนจําเป็นตอ้ง
ฝึกฝนชายเหลา่นีBเป็นพเิศษเพื(อจะเป็นผูน้ําในการประกาศขา่ว
ประเสรฐิตอ่ไปพระเยซไูมไ่ดเ้ลอืกทัBงสบิสองในเวลาเดยีวกนั
ตา่งคนตา่งวาระออกไปบทเรยีนของเราวันนีBจะเป็นเรื(องการทรง
เรยีกสาวกหา้คนแรกของพระครสิต์

รปูCB2-2:ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาชีVใหเ้ห็น
พระครสิต์

หลงัจากชนะการทดลองในถิ(นทรุกนัดารพระเยซกูเ็สด็จ
ไปที(รมิแมน่ํBาจอรแ์ดนอกีครัBงหนึ(งขณะนัBนยอหน์ผูใ้หร้ับบัพตศิ
มากําลงัสั(งสอนอยู่เขาเห็นพระองคก์ําลงัเสด็จเขา้มาใกลก้ช็ีBไป
ที(พระองคแ์ลว้กลา่ววา่“จงด!ูลกูแกะของพระเจา้”เวลานัBน
สาวกสองคนของยอหน์ไดย้นิทา่นเรยีกพระเยซวูา่ลกูแกะของ
พระเจา้ทัBงสองเขา้ใจยอหน์หมายถงึอะไรนี(เป็นผูท้ี(ยอหน์ได้
เทศนาถงึวา่จะมาเพื(อรับความบาปของพวกเขาดงันัBนทัBงสองจงึ
ละจากยอหน์และตดิตามพระเยซไูป

สาวกทัBงสองนีBเป็นกลุม่แรกที(ตดิตามพระครสิตห์ลงัจากที(
พระองคร์ับบพัตศิมาคนหนึ(งชื(ออนัดรวู์และอกีคนคอืยอหน์
(ไมใ่ชย่อหน์ที(ใหบ้พัตศิมาแตเ่ป็นยอหน์สาวกที(พระครสิตท์รง
รักและเป็นผูเ้ขยีนพระกติตคิณุยอหน์)อนัดรวูก์บัยอหน์เป็น
เพื(อนกนัพวกเขาเป็นคนเมอืงเบธไซดาซึ(งเป็นเมอืงชาวประมง
อยูต่ดิกบัทะเลสาบกาลลิีพระเยซทูรงหนัมามองดทูัBงสองที(ตาม
พระองคอ์ยูแ่ละถามวา่“ทา่นตอ้งการอะไร?ทา่นกําลงัหา
อะไร?”พวกเขาตอบวา่“ทา่นอาจารย์ทา่นพักอยูท่ี(ไหน?”

“มาและด”ูพระเยซตูรัสขณะที(นําทัBงสองไปยังที(พักของ
พระองค์ชายทัBงสองนีBกเ็หมอืนกบัคนอกีหลายๆคนที(กําลงัเฝ้า
รอคอยการเสด็จมาของพระเมสสยิาห์เมื(อยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมา
ชีBใหเ้ขาเห็นพระเยซูเขากอ็ยากจะรูจ้ักพระองคม์ากขึBนวันนัBน
ทัBงสองใชเ้วลากบัพระองคท์ัBงวันและมันกเ็ปลี(ยนชวีติของพวก
เขาโดยสิBนเชงิเราไมรู่ว้า่พวกเขาคยุอะไรกนัแตแ่น่นอนวา่เขา
ตอ้งมคีําถามมากมายหลายขอ้ที(ถามพระองค์พระองคท์รงตอบ
และบอกถงึตวัตนของพระองคเ์องแอนดรวูแ์ละยอหน์ประทับใจ
ในพระเยซมูากพวกเขามั(นใจวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาห์
พระผูไ้ถท่ี(ไดท้รงสญัญาไวว้า่จะมา
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รปู CB 2-2:ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาชีVใหเ้ห็น
พระครสิต์

หลังจากชนะการทดลองในถิ<นทรุกันดาร 
พระเยซูก็เสด็จไปที<รมิแม่นํTาจอรแ์ดนอกีครัTง
หนึ<ง ขณะนัTนยอหน์ผูใ้หร้ับบัพตศิมากําลังสั<ง
สอนอยู ่เขาเห็นพระองคก์ําลงัเสด็จเขา้มาใกล้
ก็ชีTไปที<พระองคแ์ลว้กล่าวว่า “จงดู!ลูกแกะ
ของพระเจา้” เวลานัTนสาวกสองคนของยอหน์
ไดย้นิทา่นเรยีกพระเยซวูา่ลกูแกะของพระเจา้ 
ทัTงสองเขา้ใจยอหน์หมายถงึอะไร นี<เป็นผูท้ี<
ยอหน์ไดเ้ทศนาถงึว่าจะมาเพื<อรับความบาป
ของพวกเขา ดังนัTนทัTงสองจึงละจากยอห์น
และตดิตามพระเยซไูป

สาวกทัTงสองนีTเป็นกลุม่แรกที<ตดิตามพระ
ครสิตห์ลังจากที<พระองคร์ับบัพตศิมาคนหนึ<ง
ชื<ออนัดรวู์และอกีคนคอืยอหน์(ไมใ่ชย่อหน์ที<
ใหบ้ัพตศิมาแต่เป็นยอหน์สาวกที<พระครสิต์
ทรงรัก และเป็นผูเ้ขียนพระกติตคิุณยอห์น) 
อันดรูวก์ับยอหน์เป็นเพื<อนกัน พวกเขาเป็นคน

เมอืงเบธไซดา ซึ<งเป็นเมอืงชาวประมงอยู่ตดิ
กับทะเลสาบกาลลิีพระเยซูทรงหันมามองดู
ทัTงสองที<ตามพระองค์อยู่และถามว่า “ท่าน
ตอ้งการอะไร? ท่านกําลังหาอะไร?” พวกเขา
ตอบวา่ “ทา่นอาจารย ์ทา่นพักอยูท่ี<ไหน?”

“มาและด”ู พระเยซตูรัสขณะที<นําทัTงสอง
ไปยังที<พักของพระองค์ ชายทัTงสองนีTก็
เหมอืนกบัคนอกีหลายๆ คนที<กําลังเฝ้ารอคอย
การเสด็จมาของพระเมสสยิาห์เมื<อยอห์น
ผูใ้หบ้ัพติศมาชีTใหเ้ขาเห็นพระเยซู เขาก็
อยากจะรูจ้ักพระองคม์ากขึTน วันนัTนทัTงสองใช้
เวลากับพระองคท์ัTงวัน และมันก็เปลี<ยนชวีติ
ของพวกเขาโดยสิTนเชงิ เราไมรู่ว้า่พวกเขาคยุ
อะไรกัน แต่แน่นอนว่าเขาตอ้งมีคําถาม
มากมายหลายขอ้ที<ถามพระองค ์พระองคท์รง
ตอบและบอกถงึตัวตนของพระองคเ์อง แอนด
รูว์และยอหน์ประทับใจในพระเยซูมาก พวก
เขามั<นใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสยิาห์
พระผูไ้ถท่ี<ไดท้รงสญัญาไวว้า่จะมา
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รปู CB 4-1:อนัดรวูไ์ปหาซโีมน
อาชีพของอันดรูว์และยอห์นคือ

ชาวประมง ทัTงสองต่างมีพี<ชาย พวกเขา
ตอ้งการใหค้รอบครัวรูจ้ักกับพระครสิตเ์หมอืน
ที<เขารู ้แอนดรูวร์ีบวิ<งไปหาซโีมนพี<ชายของ
ตน เมื<อพบแลว้ก็พูดอย่างตื<นเตน้ว่า “เราพบ
พระองค์แลว้!พระเมสสิยาห์!มาเร็ว มาดู
พระองค์” แอนดรูว์เป็นพยานดี เราควรเป็น
เหมอืนกับแอนดรูวด์ว้ย เราหลายๆ คนอาจจะ
คดิว่า “โอย้ นั<นเป็นงานของศษิยาภบิาลหรอื
ครูสอนเด็กที<ตอ้งประกาศเรื<องของพระเจา้” 
แตแ่ทจ้รงิแลว้มันเป็นรับผดิชอบของผูเ้ชื<อทกุ
คน เราตอ้งบอกคนอื<นเรื<องพระครสิต์ในที<ๆ
เราอยู่ ไม่ว่าจะที<โรงเรียน ที<บา้น  ที<สนาม
ฟตุบอล ที<สระวา่ยนํTา ที<หา้ง ... ใหเ้ราบอกกบั
ทกุคนวา่พระครสิตท์รงทําอะไรเพื<อเราบา้ง

พระเยซูยังทรงใหเ้ราออกไปสุดปลาย
แผ่นดินโลกดว้ย ไม่ว่าจะกับคนผิวสีใด 
การศกึษาอยา่งไร ฐานะรวยหรอืยากจน คนใน
เมือง คนในชนบท ในป่าเขา บนภูเขาสูง 
ทะเลทรายที<รอ้นระอุ ขัTวโลกเหนือที<หนาว

เหน็บ ทุกคนตอ้งการไดย้ินเรื<องของข่าว
ประเสรฐิ พระองคต์รัสว่า “ท่านจะเป็นพยาน
ถงึเรา” คนอื<นจะเชื<อไดอ้ย่างไรถา้เราไม่บอก
เขา เด็กๆเต็มใจไหมที<จะบอกพระเจา้ว่าตัว
เราเองยนิดทีี<จะประกาศ ขอพระองคช์่วยเรา
ใหก้ลา้หาญที<จะทําได้

ส่วนซโีมนมาพบพระเยซู พระองค์ทรง
ตอ้นรับเขาและใหช้ื<อใหม่แก่เขา “ท่านคอืซี
โมนบตุรโยนาห์แตจ่ากนีTเขาจะเรยีกทา่นวา่เป
โตร” เปโตรตัดสินใจที<จะติดตามพระเยซู
เชน่เดยีวกบันอ้งชายของเขา

วันตอ่มาพระเยซกูับชายบางคนเดนิอยูท่ี<
ริมทะเลสาบกาลิลีตอนนัTนมีชาวประมง
ออกมาทํางานตามปกต ิบางคนซอ่มอวน ทํา
สะอาดเรอื เรอืหาปลาหลายลําลอยอยู่บนนํTา 
พระเยซูทรงพบชายคนหนึ<งชื<อว่าฟีลิป
พระองคต์รัสกับเขาว่า “จงตามเรามา” เขาก็
ละเรอืและตามพระองคไ์ปทันท ีแตท่ันใดเขา
ก็คดิอะไรได ้จงึรบีวิ<งผละไปเพื<อหาเพื<อนคน
หนึ<งชื<อวา่นาธานาเอลขณะนัTนเขากําลงันั<งอยู่
ใตต้น้มะเดื<อ
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รปู CB 4-2: ฟีลปิบอกนาธานาเอล
“เราพบแลว้!เราพบพระเมสสยิาหแ์ลว้!” ฟีลปิรอ้งตะโกนบอกเพื<อนดว้ย

ความตื<นเตน้ “พระองค์เป็นผูท้ี<ผูเ้ผยพระวจนะไดท้ํานายถึงไวว้่าจะมาช่วย
ปลดปลอ่ยพวกเรา พระองคน์ามวา่เยซ ูพระองคม์าจากเมอืงนาซาเร็ธ” ฟีลปิยัง
พดูวา่ “ขา้อยากใหเ้จา้มาพบพระองค ์นาธานาเอล” 

แตน่าธานาเอลลังเล เขารูว้า่พระคัมภรีบ์อกไวค้อืพระเมสสยิาหจ์ะบังเกดิที<
เบธเลเฮมแลว้จะมาจากนาซาเร็ธไดอ้ย่างไร นาธานาเอลไม่รูว้า่พระเยซเูกดิที<
เบธเลเฮมยา้ยไปอยีปิต ์เมื<อกลบัมาก็ไปอาศยัอยูท่ี<เมอืงนาซาเร็ธ“นาซาเร็ธจะ
มอีะไรดมีาจากนาซาเร็ธได!้” ฟีลปิไมไ่ดเ้ถยีงกบัเพื<อน เพยีงแตบ่อกวา่ “เจา้ตอ้ง
มาดแูละเห็นเอง ถา้เพยีงแตเ่จา้ไดค้ยุกับพระองคเ์หมอืนที<ขา้คยุ เจา้จะเขา้ใจ” 
แหละนี<คอืสารที<เราตอ้งบอกกับคนที<กําลังสงสัยในการมาหาพระครสิต ์เราตอ้ง
บอกเขาวา่ “มาและด ูและฟังดว้ยตวัคณุเอง”



CB 4-2



รปู CB 4-3:นาธานาเอลเชื(อในพระเยซู
นาธานาเอลตัดสนิใจไปหาพระเยซ ูเมื<อเขาไปถงึพระองคต์รัสวา่ “มาแลว้

คนที<สตัยซ์ื<อ คนนีTเป็นชนอสิราเอลแท”้ นาธานาเอลประหลาดใจที<พระองคต์รัส
เชน่นัTน “ท่านรูจ้ักว่าขา้เป็นคนเชน่ไรไดอ้ย่างไร?” นาธานาเอลถาม พระองค์
ตอบว่า “เราเห็นท่านอยู่ใตต้น้มะเดื<อตัTงแต่กอ่นฟีลปิคุยกับท่าน” นาธานาเอล
รูส้กึรอ้นรนภายในใจอย่างมาก มันเป็นไปไม่ไดท้ี<พระองคจ์ะรู ้จนในที<สุดเขา
กลา่ววา่ “พระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาห!์พระองคเ์ป็นพระบตุรของพระเจา้และ
เป็นจอมกษัตรยิแ์หง่อสิราเอล” เราไม่รูว้า่นาธานาเอลทําอะไรอยู่ใตต้น้มะเดื<อ 
เขาอาจจะกําลังอธษิฐานระบายความในใจต่อพระเจา้ มีแต่เขากับพระเจา้
เทา่นัTนที<รู ้แตไ่มว่า่จะเป็นอะไรก็ตาม มันสําคญัมากตอ่นาธานาเอลจนทําใหเ้ขา
เชื<อในพระเยซวู่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ เด็กๆเห็นมัTยว่า ‘ความเชื<อมา
จากการไดย้นิ และการไดย้นิมาจากการประกาศพระคําของพระเจา้’วันนัTน
นาธานาเอลไดเ้ขา้ร่วมตดิตามพระเยซอูกีคน พระองคต์รัสกับเขาอกีว่า “ท่าน
เชื<อเพราะเราบอกท่านว่าเห็นท่านอยู่ใตต้น้มะเดื<อหรือ? ท่านจะไดเ้ห็นสิ<งที<
ยิ<งใหญก่วา่นัTน ทา่นจะไดเ้ห็นเหลา่ทตูสวรรคข์ึTนลงอยูเ่หนอืบตุรมนุษย”์
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รปู CB 4-1:ผลจากยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมา
ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาเป็นคําพยานที9สตัยซ์ื9ออยา่งยอด

เยี9ยมถงึพระครสิต ์ท่านชีFใหผู้ค้นเห็นถงึพระเมสสยิาหแ์ละ
หนุนใจใหต้ดิตามพระองคไ์ป อนัดรวูร์บีไปบอกซโีมนพี9ชาย
เกี9ยวกับพระครสิต ์แลว้พระครสิตท์รงเรยีกฟีลปิในทันทฟีี
ลปิก็ไปบอกนาธานาเอลเพื9อนของเขา ไมน่านนักพระเยซกู็
ทรงเลอืกสาวกครบทัFงสบิสองคน ชายเหล่านีFเป็นสาวกผู้
ใกลช้ดิกบัพระองค ์เป็นผูท้ี9ถวายชวีติตดิตามพระองคไ์ปทกุ
แหง่ 

พระเยซยูังคงแสวงหาสาวกใหต้ดิตามพระองคอ์ยูใ่น
ทุกวันนีF ถา้เพยีงแต่ใครก็ไดท้ี9มาหาพระองคด์ว้ยความเชื9อ 
ขอพระองคย์กโทษในความผดิบาปแลว้ละ่ก็ เขาคนนัFนควร
มคีวามปรารถนาที9จะออกไปบอกครอบครัว บอกเพื9อนหรอื
คนอื9นเรื9องพระครสิตเ์หมอืนที9อนัดรวูแ์ละฟีลปิทํา

ทางเลอืกในการประยกุตใ์ช้
เด็กๆสังเกตมัFยว่าเมื9อพระเยซูหันมาพูดกับอันดรูว์

และยอห์นพระองค์ตรัสว่า “ท่านกําลังหาอะไร?” หรือ 
“ท่านตอ้งการอะไร” พระคริสต์ทรงกําลังถามคําถาม
เดยีวกนันีFกบัเราทกุคน ทําไมเรามาหาพระองค ์เราอยากให้
พระองคท์ําอะไรใหเ้รา น่าเป็นห่วงที9หลายครัFงเราเขา้หา
พระเยซเูพราะเพยีงตอ้งการใหพ้ระองคอ์วยพร หรอืตอ้งการ
เงนิ อาหาร รถ ที9อยู ่งาน บอ่ยครัFงที9เราตอ้งการใหพ้ระองค์
แกไ้ขปัญหาส่วนตัว ใหเ้ราชนะการแข่งขันบางอย่าง สิ9ง

เหล่านีFแน่นอนพระเจา้ทรงใส่ใจเรา และไม่เป็นไรที9จะทูล
ขอพระองค์ แต่สิ9งที9สําคัญที9สุดเราตอ้งไม่ลืมขอ คือให้
พระองคท์รงชว่ยเราเตบิโตทางฝ่ายจติวญิญาณภายใน เรา
ตอ้งเขา้หาพระองคแ์ลว้ทลูวา่ “พระเจา้ขา้ ขอทรงโปรดยก
บาปของขา้พระองคด์ว้ย ขา้พระองคต์อ้งการชวีตินิรันดร์
ตอ้งการเขม้แข็งในพระเจา้และชนะการทดลอง” นี9คือ
ความจําเป็นที9สําคัญยิ9งกวา่สิ9งใดๆและเมื9อจติวญิญาณของ
เราอิ9มเอม พระพรฝ่ายร่างกายและอื9นๆจะตามมาอย่าง
แน่นอน

พระเยซคูรสิตท์รงชนะใจของอันดรวูแ์ละยอหน์ในวัน
นัFนที9เขาตดิตามพระองค ์แลว้พระองคท์รงชนะใจของเด็กๆ
หรอืเปลา่? เรารูจ้ักพระครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดแลว้หรอื
ยัง? เรารักพระองคอ์ยา่งสดุจติสดุใจหรอืไม?่ ความปราถนา
แรกที9เราควรมเีมื9อกลับใจมาเชื9อในพระครสิตแ์ลว้คอืการมี
ใจอยากบอกคนอื9นเรื9องพระเจา้ ถา้มคีนถามว่า “ทําไมถงึ
อยากใหฉ้ันรูจ้ักกับพระเจา้? พระเจา้จะทําอะไรใหฉ้ันได้
บา้ง? ในพระคริสต์มีอะไรที9คนอื9นไม่มี?” เราสามารถ
เตรยีมพรอ้มคําตอบไวไ้ด ้เราจําเป็นตอ้งบอกใหค้นอื9น “มา
และดู!มาชมิพระเจา้ของเรา มาแลว้ความบาปจะถูกยก
ออกไป มาแลว้ภาระหนักจะเบาลง มาแลว้จะไดค้วามชื9นชม
ยนิดทีี9แทจ้รงิ มาแลว้พระองคจ์ะทรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
ของคุณ มาพึ9งพาในพระองค ์พระองคจ์ะไม่ทรงทําใหคุ้ณ
ผดิหวงั พระองคจ์ะไมท่รงละทิFงคณุ!”
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บทเรยีนที(  5“ทรงเรยีกชาวประมงและมทัธวิ”
มัทธวิ4:18-22; มาระโก 1:16-20, 2:13-17; ลกูา5:1-11, 27-32

รปู CB 5-1: ซอ่มอวน
เปโตร, อันดรูว์, ยากอบ และยอห์นกําลังชุนอวนและซ่อมแหอยู่ที<รมิ

ทะเลสาบกาลลิี(อกีชื<อคอืเยนเนซาเรท) พวกเขาออกหาปลาทัTงคนืแตจ่ับปลา
ไมไ่ดซ้กัตัว บางทเีด็กๆอาจจะเคยไปตกปลาแลว้จะเขา้ใจวา่มันน่าเสยีใจมาก
แคไ่หนที<จับไมไ่ดอ้ะไรเลย แตท่ี<แยก่วา่นัTนคอืนั<นเป็นอาชพีหารายไดข้องพวก
เขา ไม่ใชแ่ค่ไปจับปลาเวลาว่าง เมื<อไม่ไดป้ลาแสดงว่าไม่ไดเ้งนิ ปกตทิุกคนื
ชาวประมงเหลา่นีTจะพากนัออกไปหาปลาจนสวา่ง พอเชา้มาก็จะพากนัลา้งปลา
นําปลาไปขาดที<ตลาด เสร็จก็จะพากนัชนุซอ่มแหหรอือวนของพวกเขาแลว้ตาก
ใหแ้หง้เพื<อใชไ้ดอ้กีในคนืนัTน



CB 5-1



รปูCB5-2:พระเยซูทกัทายชาวประมง
พวกเขาทัTงเหนื<อยหวิทอ้แท้และหมดหวงัที<จะ

มรีายไดใ้นวนันัTนขณะนัTนพระเยซกูด็ําเนนิเขา้ไปใกล้
และทกัทายทกุคนยากอบยอหน์แอนดรวูแ์ละเป
โตรตดิตามพระเยซเูป็นสาวกแตย่ังทําอาชพีจับปลา
อยู่ยากอบเป็นนอ้งชายยอหน์ซึ<งยอหน์กน็่าจะเป็น
คนที<บอกกบัยากอบเรื<องพระเมสสยิาหด์ว้ย
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รปู CB 5-3:พระเยซูทรงสั(งสอนจากใน
เรอื

บนรมิฝั<งทะเลสาบมคีนมากมาย มหีลาย
คนเคยฟังพระเยซสูั<งสอนและอยากฟังอกี พา
กนัตดิตามพระองคเ์พื<อฟังสิ<งที<พระองคเ์ทศนา 
คนมากนัเยอะมากจนพระองคต์อ้งลงไปในเรอื
ของเปโตรเพื<อนั<งแลว้สอนในนัTน พระองคต์รัส
บอกเปโตรวา่ “ถอยเรอืออกไปในนํTานดิหน่อย 
เพื<อใหค้นเห็นไดส้ะดวกขึTน” เปโตรเชื<อฟัง
และทําตาม จากนัTนพระองคก์็เริ<มสั<งสอนพระ
คําของพระเจา้แก่ผูค้นที<มารุมลอ้มบนฝั<ง
ทะเลสาบ พระองค์บอกเขาเรื<องแผ่นดิน
สวรรค ์แผนการแหง่ความรอดที<พระเมสสยิาห์
จะเป็นผูท้รงไถ่ ทุกคนตัTงใจฟังอย่างจดจ่อใน
ถอ้ยคําของพระเยซู เมื<อเสร็จแลว้พระองคก์็
กลา่วลาทกุคนและใหพ้วกกลบับา้นไปกอ่น

หลังผูค้นกลับไปแลว้ พระเยซหูันไปตรัส

กับเปโตรและอันดรูวว์่า “ถอยเรือออกไปอกี
หน่อย แลว้หย่อนอวนของทา่นลงไปจับปลา” 
เปโตรแยง้ว่า “ขา้แต่พระองค์ พวกเรา
พยายามแลว้ทัTงคนืไม่ไดเ้ลย แต่เราจะฟังคํา
ของพระองคแ์ละลองดอูกีครัTง” เปโตรมทีา่ททีี<
ด ีถงึแมเ้ขาจะไม่เขา้ใจและคดิว่ามันไม่น่าจะ
จับได ้แต่เขายังใหเ้กียรตใินคําพูดของพระ
เยซแูละทําตามที<พระองคแ์นะนํา ชาวประมงรู้
ดวีา่การจับปลาตอ้งทําตอนกลางคนื หลายคน
อาจจะงงๆ และคดิว่าเปโตรเสยีสตทิี<จะออก
ทอดอวนตอนกลางวัน ปลาจะพากันหลบไป
อยู่ขา้งล่างหมดเพราะหนีแดด ถึงกระนัTน 
ทัTงเปโตรและอันดูวร์ก็ยอมเชื<อฟังพระเยซ ู
พวกเขาหยอ่นอวนลง คอ่ยๆ ลากอวนดว้ยเรอื
ไปเรื<อยๆแลว้ก็เริ<มรูส้กึหนักขึTนจนเกือบจะ
ลากไมไ่หว ทัTงสองไมอ่ยากเชื<อตาตวัเอง!
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รปู CB 5-4: การจบัปลาอยา่งอศัจรรย์
อวนนัTนเต็มไปดว้ยปลาตัวโตๆ!ปลามากมายจนอวนเริ<มขาด “ยากอบ!

ยอหน์! เร็วเขา้ มาชว่ยพวกเรา” พวกเขาตะโกนจากเรอื ทัTงสองรบีนําเรอืเขา้ไป
ช่วยเปโตรกับอันดรูว์ทัTงสี<คนออกแรงช่วยกันลากอวนเขา้ฝั<ง เปโตรตัวสั<น
เพราะเหตกุารณ์ที<เกดิขึTน เขาแน่ใจวา่ไมม่ใีครสามารถสั<งปลาใหเ้ขา้ในอวนได้
เชน่นีT นอกจากวา่ผูน้ัTนจะเป็นพระเจา้ที<ทรงฤทธิiอํานาจ เปโตรรูต้วัวา่ไมเ่พยีงแต่
เขาจะอยู่ต่อหนา้พระอาจารย์ที<ยิ<งใหญ่ที<สุด แต่เขายังอยู่ต่อหนา้พระเจา้ผู้
บรสิทุธิi ผูส้รา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกดว้ย เปโตรรูส้กึละอายใจเพราะเขารู้
ว่าตนไม่สมควรไดร้ับเกยีรตนิีT เขากม้ลงซบที<เทา้พระองค ์พูดว่า “โอพ้ระเจา้!
ขา้พระองคไ์มส่มควรอยูใ่กลพ้ระองค ์เพราะขา้พระองคเ์ป็นคนบาป” นี<ควรเป็น
ทา่ทขีองเราดว้ย เราควรสํานกึและยอมรับวา่เราเป็นคนบาปเมื<ออยูต่อ่หนา้พระ
พักตรข์องพระเจา้ และเมื<อเราสารภาพความผดิบาป พระองคส์ัญญาวา่จะทรง
อภยัให้
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รปู CB 5-2:จากคนหาปลามาเป็นผูจ้บัคน
แทนที<พระเยซจูะถอยตัวออกห่างเปโตรพระองคก์ลับตรัสว่า “อย่ากลัว

เลย!จากนีTไปท่านจะเป็นผูจ้ับคนแทนจับปลา ท่านจะออกไปประกาศข่าว
ประเสรฐิกบัทกุคน จงตามเรามาและนําจติวญิญาณที<หลงหายใหก้ลบัมาหาพระ
เจา้”  ชาวประมงทัTงสี<ต่างตื<นเตน้ยนิดใีนการตดิตามเป็นสาวกของพระครสิต ์
ในตอนนีTพวกเขาพรอ้มที<จะทิTงทกุอยา่งเพื<อตามพระองคไ์ป พวกเขาเลกิแมแ้ต่
อาชพีหาปลา ทกุคนรูว้า่จติวญิญาณของคนนัTนสําคญักวา่ปลาเหลา่นีTมากนัก

องคพ์ระเยซูครสิตเ์จา้ไม่ไดเ้รียกใหทุ้กคนทิTงงานประจําหรืออาชพีของ
พวกเขาเพื<อออกไปเป็นนักเทศน ์แตม่บีางคนที<พระองคท์รงเรยีกเป็นพเิศษให้
ทํางานนีTอย่างเฉพาะเจาะจง ใหค้อยเป็นครูสอน เป็นกําลังใจกับผูเ้ชื<อคนอื<นๆ
ในการเป็นพยานและเตบิโตขึTนในพระคําของพระองค ์



CB 5-2



รปู CB 5-5:ทรงเรยีกมทัธวิ
เวลาต่อมา พระเยซทูรงเสด็จเขา้ไปในเมอืงคาเปอรนา

อุมทรงดําเนินไปที9ด่านเก็บภาษี เห็นคนเก็บภาษีคนหนึ9ง
ชื9อเลวนีั9งอยู่ โดยปกตชิาวยวิจะเกลยีดพวกเก็บภาษี เพราะ
พวกนีFเป็นคนยวิแต่ทํางานใหก้ับรัฐบาลโรม ในขณะนัFนโรมยดึ
อสิราเอลเป็นเมอืงขึFน ทําใหช้าวยวิตอ้งอยู่ใตก้ารปกครองของ
พวกโรมัน แต่มีชาวยวิที9มีหนา้ที9เก็บภาษีประชาชนใหโ้รม 
พวกเขาจะขูดรดีเงนิภาษีเกดิขนาดเพื9อเก็บเขา้กระเป๋าตัวเอง 
ทําใหช้าวยวิไม่ชอบ ไม่อยากคบคา้กับพวกเก็บภาษี ชาวยวิ
ประณามพวกนีFว่าเป็น ‘พวกคนบาป’

น่าแปลกมากที9พระเยซตูอ้งการเรยีกคนเชน่เลวมีาเป็น
หนึ9งสาวกที9ใกลช้ดิพระองค ์พระองคต์รัสกับเขาว่า “ตามเรา
มา!เราตอ้งการใหท้่านเป็นสาวกของเรา”  เลวอีาจจะเคยฟัง
พระเยซเูทศนาสั9งสอนมาบา้ง เขาจงึรูว้่าพระองคเ์ป็นใคร สิ9งที9
พระองคท์ําๆ ใหเ้ลวปีระหลาดใจ เพราะไม่มชีาวยวิคนไหน
อยากจะคบหรอืพูดกับเขาเลย เลวเีขา้ใจว่านั9นหมายถงึการละ
ทิFงความไม่สัตยซ์ื9อของเขาเพื9อตดิตามพระองค ์การทิFงเงนิ
มากมายที9เขาสามารถแอบขูดรดีจากประชาชน เป็นเรื9องที9เรา
ตอ้งอึFงกับการตอบสนองของเลวีเพราะเขารบีจัดการธุระของ
วันนัFนใหเ้สร็จแลว้ลาออกจากการเป็นคนเก็บภาษีเพื9อตดิตาม
พระองคไ์ป

พระเยซทูรงตรัสไวว้่า “ถา้ใครจะตามเรามา ผูน้ัFนตอ้ง
ปฏเิสธตัวเอง (ปฏเิสธความตอ้งการส่วนตัวหรือความโลภ
ต่างๆที9เราอยากไดร้ับ) และรับกางเขนของตนแลว้ตามเรา
มา” เมื9อพระองคบ์อกว่า ‘รับกางเขนของตน’ไม่ไดห้มายความ
ว่าใหเ้ราหาสรอ้ยคอรูปไมก้างเขนสวยๆ มาใส ่กางเขนเป็นคํา
ที9ใชแ้ทนสิ9งที9อาจจะทําใหเ้รามีปัญหาเพราะการตามพระ
ครสิต ์เชน่ เพื9อนหรอืครอบครัวไม่เขา้ใจ สิ9งที9เราไม่สามารถ

ทําไดอ้กีหลังจากที9รับเชื9อในพระองคแ์ลว้เพราะมันไม่ถวาย
เกยีรตแิด่พระเจา้ 

เลวเีขา้ใจสิ9งนีFเมื9อพระองคท์รงเรยีกใหเ้ขาตามพระองค์
ไป ในธรรมเนียมชาวยวิ หลายคนจะทําการเปลี9ยนชื9อใหม่เมื9อ
มีเหตุการณ์ที9เปลี9ยนแปลงชวีติครัFงใหญ่ของคนๆ นัFน และ
ตอนนีFชวีติของเลวเีปลี9ยนไป เขาเป็นคนใหม่ในพระครสิต ์เขา
จงึรับชื9อใหม่คอื ‘มัทธวิ’เขาเป็นผูเ้ขยีนหนังสอืพระกติตคิุณ
มัทธวิซึ9งเป็นหนังสอืเกี9ยวกับชวีติของพระครสิตแ์ละการทํา
พันธกจิของพระองคใ์นฐานะพระเมสสยิาห์

มัทธวิไดจ้ัดงานเลีFยงที9บา้นของเขาและเชญิพระเยซไูป
เป็นเกยีรต ิเหล่าสาวกคนอื9นๆก็ไปดว้ย รวมทัFงเพื9อนเก็บภาษี
หลายคนของมัทธวิไดม้โีอกาสไปงานเลีFยงเชน่กัน มพีวกผูน้ํา
ศาสนาชาวยวิบางคนมา ถงึแมเ้ขาจะไม่ไดร้ับเชญิก็ตาม พวก
เขาไปเพื9อเยาะเยย้และตําหนิว่าทําไมพระเยซูจงึคบกับคน
เก็บภาษีหรอืพวกคนบาปเหลา่นีF เมื9อผูน้ําศาสนาไปถงึ ต่างก็
พากันตกใจจงึถามสาวกว่า “ทําไมอาจารยข์องพวกเจา้กนิ
และดื9มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปพวกนีF?” 

พระเยซไูดย้นิดังนัFน จงึตอบผูน้ําศาสนาที9คดิว่าตัวเอง
ชอบธรรมกว่าผูอ้ื9นว่า “เพราะว่าคนปกตไิม่ตอ้งการหมอ แต่คน
เจ็บตอ้งการหมอ เราไม่ไดม้าหาคนที9เรยีกตัวเองว่าคนด ีแต่
เรามาหาคนบาปใหเ้ขากลับใจใหม่” ตราบใดที9เขาคดิว่าตน
ชอบธรรม เขาไม่สามารถเขา้มาถงึพระพักตรข์องพระเจา้ได ้ 
ไม่ว่าใครก็ตามจะตอ้งถ่อมใจลงสารภาพความผดิบาปของตน
เพื9อรับการอภัยจากพระครสิตก์่อน เขาจงึจะไดร้ับความรอด 
รับชวีตินริันดร์พระเจา้ทรงอา้แขนตอ้นรับเราเสมอ ไม่มทีางที9
พระองคจ์ะผลักไสหรอืเยาะเยย้เพราะว่าเราสํานกึในความบาป
ของเรา พระองคท์รงแสนด ีวันนีFจะมใีครที9ยอมรับความรักของ
พระเจา้ ยอมสารภาพความผดิบาปเพื9อจะมชีวีตินริันดรไ์หม?
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บทเรยีนที(  6“อศัจรรยค์รัL งแรก”
ลกูา6:12-16; ยอหน์2:1-11

รปู CB 6-1: พระเยซูกบัเหลา่สาวก
พระเยซทูรงเรยีกสาวกของพระองคท์ลีะคน 

ครั7งแรกทรงเรียกยอหน์กับอันดรูว์สองคนนี7ก่อน
เคยเป็นสาวกของยอห์นผูใ้หบ้ัพตศิมาแอนดรูว์
บอกซีโมนพีGชาย ผูซ้ึGงพระเยซูเปลีGยนชืGอเขา
เป็นเปโตรจากนั7นพระองคท์รงเรยีกฟีลปิฟีลปิบ
อกเพืGอนคือนาธานาเอลใหม้ารูจ้ักกับพระคริสต ์
ต่อมาพระองค์ทรงเรียกเปโตร, อันดรูว์, ยอห์น
และยากอบใหต้ดิตามแบบเต็มเวลา หยุดการเป็น
ชาวประมงหาปลา

แลว้พระครสิตท์รงเรยีกเลวหีรอืมัทธวิคนเก็บ
ภาษี จนในทีGสดุก็ครบสบิสองคนตามทีGพระองคต์ั7ง
พระทัยไว ้ทั7งหมดถูกเรียกว่า ‘อัครสาวกสบิสอง
คน’ ชืGอของพวกเขามดีังนี7คอื

ซโีมนหรอืเปโตรกับอันดรวูน์อ้งชาย
ยากอบกับยอห์นนอ้งชาย ทั7งสองเป็น

บุตรชายของเศเบดี
ฟีลปิและนาธานาเอล(บางครั7งไดร้ับการถูก

เรยีกวา่บารโธโลมวิ)
โธมัส (บางครั7งถูกเรยีกวา่ดเิดมุส)

มัทธวิคนเก็บภาษี
ยากอบ (ทีGไม่ใชพ่ีGชายของยอหน์)
ธัดเดอัส(บางครั7งถูกเรยีกวา่เลบเบอัส)
ซโีมน ชาวคานาอัน
ยูดาสอสิคารโิอทผูท้รยศพระครสิต ์เขาไม่

กลับใจเชืGอในพระเยซจูรงิๆ
ทั7งสบิสองคนนี7เป็นสามัญชนทัGวไป ไม่ใชค่น

มีการศึกษาสูงหรือมีชืGอเสียงเป็นทีGนับถือของ
ประชาชน แต่พระเยซทูรงเรยีกและเลอืกพวกเขา
มาเป็นสาวกผูใ้กลช้ดิ พวกเขาทุกคนละทุกอย่าง
แมแ้ต่อาชพีประจําครอบครัว เพืGอนฝูง ญาตพิีGนอ้ง
ของตน ออกมาเพืGอตดิตามพระครสิตไ์ปทุกทีG พวก
เขาเชืGอว่าพระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาห์ยกเวน้
แต่ยูดาสอสิคารโิอท

พระเยซปูรารถนาใหเ้ราทุกคนรับเชืGอพระองค์
ในฐานะพระผูช้ว่ยใหร้อด แลว้มามสีามัคคธีรรมกับ
พระองค ์ทรงอยากเป็นทั7งเพืGอน ทั7งพระผูช้ว่ย ทั7ง
ผูป้ลอบโยนของเรา เราอาจจะไม่มคีวามสามารถ
พเิศษ หรอืเป็นมชีืGอเสยีงใดๆแต่พระองคท์รงเรยีก
และเลอืกใหม้ารูจ้ักตดิตามพระองค ์ แลว้พระองค์
จะทรงเปลีGยน แปลงเราใหเ้ราเป็นเหมือนพระ
ครสิตเ์พืGอจะถวายเกยีรตแิละนําคนอืGนมารูจ้ักกับ
พระองคม์ากขึ7นได้
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รปู CB 6-2:งานแตง่ที(หมูบ่า้นคานา
เป็นธรรมเนียมของชาวยิวเมื<อมีงาน

แต่งงานพวกเขาจะจัดเป็นงานเลีTยงใหญ ่
บางครัTงอาจยาวนานถงึเจ็ดวัน ทุกอย่างตอ้ง
เตรียมพรอ้มทัTงอาหาร ขนม เครื<องดื<ม ถา้มี
อะไรไมพ่อจะเป็นที<อับอายแกเ่จา้บา่วมาก ใน
สมัยนัTนชาวยิวนิยมดื<มนํTาองุ่นมากตามงาน
เลีTยงหรอืแมแ้ตก่บัอาหารมืTอธรรมดา 

คานาเป็นหมูบ่า้นเล็กๆแหง่หนึ<งในแควน้
กาลลิีกําลังมีการฉลองงานแต่ง ทุกคนต่าง
ยนิดกีับทัTงเจา้ บ่าวและเจา้สาว มแีขกหลาย
คนมา อาจจะเป็นเพราะหมู่บา้นเล็กๆทุกคน
เลยรูจ้ักกันหมด พระเยซูกับเหล่าสาวกของ
พระองคก์็ไปที<งานนั<นดว้ย แมข่องพระองคค์อื
มารีย์ก็อยู่ที<งานเช่นกัน ทุกคนทักทายกัน 
หัวเราะ พูดคยุอยา่งสนุกสนาน บางคนกลัววา่
ถา้มารับเชื<อในพระเยซูจะอดสนุก ไม่ได้
หัวเราะ ไม่ไดเ้จอกับเพื<อนฝูง พวกเขาคดิว่า

พระเยซตูอ้งการใหเ้ราเครง่ครมึ เก็บความรูส้กึ 
แสดงดหีนา้ที<เรยีบเฉยตลอดเวลา การกระทํา
เชน่นัTนเป็นการแสดงตัวว่า “เคร่งศาสนา” สิ<ง
เหล่านัTนไม่เป็นความจรงิ ไม่ใช่เป็นสิ<งที<พระ
เจา้ตอ้งการใหเ้ราทําเลย นี<เป็นคําโกหกของ
มารรา้ย ความเป็นจรงิก็คอืพระองคต์อ้งการให้
เรามีความชื<นชมยินดี มีความสุขจากจิตใจ 
พระองค์ประทานความเบกิบานแก่เราผูเ้ชื<อ
เสมอในหนทางที<ถูกตอ้งและดงีาม เพียงแต่
พระองคไ์ม่อยากใหเ้รามานั<งเสยีใจภายหลัง
ในสิ<งที<เราทําผดิพลาดเพราะความสนุกอันไม่
ถกูไมค่วร 

ทา่มกลางความยนิดใีนงานแตง่งานนัTน ก็
เกดิปัญหาใหญ่ขึTน ซึ<งจะนําความอับอายไม่รู้
จบสิTนมาใหแ้ก่เจา้บ่าว พวกคนใชพ้ากันหนา้
ซีดวิ<งวุ่น ซุบซิบกันว่าจะแกไ้ขปัญหานีTได้
อยา่งไร
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รปูCB6-3:มารยีบ์อกพระเยซูเรื(องนํVาองุน่
มารยีร์ับรูถ้งึปัญหาวา่นํTาองุน่สําหรับงานเลีTยง

หมดเกลีTยงเธอเดนิไปหาพระเยซทูนัทีมารยีไ์ปหา
ถกูคนแลว้เมื<อเรามปีัญหาเรากค็วรไปหาพระองคใ์ห้
ชว่ยเชน่กนัมารยีก์ระซบิเบาๆวา่“นํTาองุน่หมดแลว้!”
แตพ่ระเยซตูรัสวา่“เดีoยวกอ่นยังไมถ่งึเวลาของเรา”
มารยีห์นัไปบอกคนรับใชว้า่“จงทําทกุอยา่งที<ทา่น
บอกเจา้”นี<ควรจะเป็นขัTนตอนสําหรับเราดว้ยคอืหนึ<ง
ไปหาพระองคเ์มื<อมปีัญหาเขา้สองเราตอ้งเชื<อฟังทกุ
อยา่งที<พระองคบ์อกใหเ้ราทํา

เป็นธรรมเนยีมสําหรับเจา้บา้นที<จะตอ้งปฏบิตัติอ่
แขกที<มาคอืจะมคีนใชค้อยลา้งเทา้ใหแ้ขกและนํา
เครื<องดื<มใหแ้ขกทกุคนที<มาถงึงานที<ตรงนัTนมโีอง่หนิ
สําหรับใสน่ํTาที<ใชใ้นงานอยูห่กใบแตล่ะใบสามารถจุ
นํTาไดใ้บละสี<หา้ถัง
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รปู CB 6-4:คนรบัใชท้าํตามคาํสั(งพระเยซู
พระเยซูเสด็จเขา้ไปตรัสกับพวกคนรับใช ้“จง

ตักนํTาใส่โอ่งใหเ้ต็ม!” พวกเขามองดูพระองคค์ดิว่า 
“เราตอ้งใชน้ํTาองุน่ ไมใ่ชน่ํTาเปลา่เพื<อใหแ้ขกดื<ม” แต่
วา่มารยีไ์ดส้ั<งพวกเขาไวแ้ลว้วา่ใหท้ําทกุอยา่งที<พระ
ครสิตบ์อก ดังนัTนจงึพวกเขาทําตามที<พระองคส์ั<ง ไม่
นานโอง่ทกุใบก็เต็มไปดว้ยนํTาเปลา่ แลว้พระองคต์รัส
สั<งพวกเขาวา่ “จงตักเอาไปใหเ้จา้ภาพเถดิ” โอว้!นี<
เป็นคําสั<งที<ยากจะเชื<อฟังทําตามได ้พวกเขารูว้่ามัน
คอืนํTาเปล่า และหากจะเสรฟิใหเ้ด็กชมิก่อนอาจจะ
เป็นความคิดที<ดี แต่นี<พระองค์บอกใหเ้อาไปให้
เจา้ภาพของงานอกีตา่งหาก แตพ่วกเขาก็กลัTนใจทํา
ตามที<พระองคบ์อก
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รปู CB 6-2:แขกที(มาชอบนํVาองุน่
เมื<อถงึมอืเจา้ภาพแลว้คนใชอ้ยากวิ<งออก

จากที<นั<น ทัTงกลัวทัTงไมรู่จ้ะทําอะไรด ีเจา้ภาพ
ดื<มแลว้อุทานออกมาดว้ยความตกใจ “ตาย
จรงิ!ทําไมเจา้เก็บนํTาองุน่ที<อรอ่ยขนาดนีTไวเ้ส
ริฟทีหลัง รสชาติช่างละมุนละไมชื<นใจ
เหลอืเกนิ” พวกคนรับใชพ้ากนัอัศจรรยใ์จและ
ดีใจไปตามๆ กัน พวกเขารีบกลับไปเอานํTา
องุน่ในโอง่หนิเพิ<มเพื<อเสรฟิใหแ้กแ่ขกที<มาใน
งานต่อไป เจา้ภาพยนืขึTนกล่าวกับเจา้บ่าวว่า 
“ขา้ไม่เคยดื<มนํTาองุ่นที<รสชาตอิร่อยเท่านีTมา
ก่อนเลย งานเลีTยงของพวกท่านยอดเยี<ยม
จรงิๆ” ทัTงเจา้บ่าวและเจา้สาวไม่รูว้่านํTานัTนมา
จากไหน มแีตค่นรับใชท้ี<ตกันํTานัTนรู้

เจา้ภาพยังกลา่วตอ่ไป “นี<เป็นงานเลีTยงที<

ไม่เหมอืนงานอื<นเลย ใครๆเขาก็เสรฟิของดี
กันก่อน แต่งานของท่านกลับเก็บของดทีี<สุด
ไวเ้สรฟิภายหลัง!” ทุกคนพากันชแูกว้นํTาองุ่น
อันเลศิรสเพื<อใหเ้กยีรตแิละอวยพรแด่คู่บ่าว
สาว

เหลา่คนใชย้ังพากันพูดถงึอัศจรรยท์ี<พระ
เยซคูรสิตท์รงทํา “ขา้เห็นกบัตาของขา้เอง ขา้
ตักนํTาเปล่านัTนใส่โอ่งดว้ยมอืของขา้เองดว้ย!
นี<มันเป็นอัศจรรยช์ดัๆ” ทกุคนที<รูเ้รื<องตา่งเห็น
ดว้ยกนั

พระคัมภรีบ์อกวา่นี<เป็นอัศจรรยแ์รกที<พระ
เยซูครสิต์ทรงทําท่ามกลางสาธารณะชนใน
หมู่บา้นคานาแคว้นกาลิลีและสาวกของ
พระองคก์ไ็ดเ้ชื<อในพระองค์





รปู CB 6-1:พระครสิตท์รงเปลี(ยนแปลง
ผูค้น

เป็นเรื<องเล็กนอ้ยสําหรับพระครสิตท์ี<ทรง
เปลี<ยนนํTาเปล่าใหเ้ป็นนํTาองุ่น พระองค์ทรง
เป็นผูเ้ปลี<ยน แปลงหลายอย่าง -เปลี<ยน
สถานการณ์ เปลี<ยนจติใจ เปลี<ยนชวีติ เปลี<ยน
ที<พักไปเรื<อยๆและยังเปลี<ยนคนอย่างซโีมน
ชาวประมงไรก้ารศกึษา หนุหัน เจา้อารมณ์ ให้
เป็นเปโตรอัครสาวกที<ยิ<งใหญ่ ที<สุขุม สุภาพ
อ่อนโยน และเป็นผูน้ําที<ดีแก่ผูเ้ชื<อคนอื<นๆ
พระองค์ทรงเปลี<ยนมัทธิวคนเก็บภาษีที<คด
โกง กนิสนิบน ขูดรดีพี<นอ้งร่วมชาต ิใหก้ลาย
มาเป็นอัครสาวกที<สัตยซื<อ มเีกยีรต ิและเป็น
ผูเ้ขียนพระกติตคิุณมัทธิวในพระคัมภีร์ใหม่
ของเรา  ยังมอีกีหลายคนที<เราเห็นในพระคํา
ของพระเจา้ที<เปลี<ยนแปลงไปหลังจากไดรู้จ้ัก
พระคริสต์ ทัTงมารีย์ชาวมักดาลา, หญงิชาว
สะมาเรยี, เปาโลเป็นตน้ 

แน่นอนที<สดุพระองคส์ามารถเปลี<ยนเด็ก
ที<ชอบโกหก ขีTโกง ลอกขอ้สอบ ลักขโมย -

พระคริสต์เปลี<ยนแปลงเด็กคนนัTนได ้ดว้ย
พระคุณและความรักของพระเจา้ ถา้เขากลับ
ใจมาเชื<อพระองค์ พระองค์จะค่อยๆ ทําให้
ชวีติและนสิยัของเขาดขีึTนจนคนอื<นสงัเกตได้

มีเด็กหญิงคนหนึ<ง เป็นคนที<ควบคุม
อารมณ์ของตัวเองไมค่อ่ยได ้เวลาเธอโกรธจะ
ชอบดา่ ชอบใชก้ําลังไมว่า่จะกับเพื<อนหรอืกับ
ครอบครัว มักทําลายขา้วของหากไม่ไดด้ั<งใจ 
เธอไม่เชื<อฟังพ่อแม่เลย แมแ้ต่ครูที<โรงเรียน 
แตเ่มื<อเธอกลบัใจมารับเชื<อในพระเยซ ูยอมรับ
ว่าตัวเองเป็นคนบาปและขอใหพ้ระองค์
เปลี<ยนแปลงนสิยัที<แย่ๆ ของเธอ พระองคท์รง
ค่อยช่วย ใชพ้ระคําของพระเจา้ขัดเกลา
เตอืนสตเิธออยู่เสมอ ดว้ยพระคุณพระเมตตา
ความรักของพระเจา้ที<มีต่อเธอ ทําใหเ้ธอ
กลายเป็นคนใหมใ่นพระครสิตไ์ด้

ครูสงสัยว่ามีใครบา้งที<อยากไดร้ับการ
เปลี<ยนแปลงเชน่นีTจากพระเยซ ูพระองคท์รง
ทําอัศจรรยใ์นชวีติของเราเสมอ เพียงแต่เรา
ยอมตอ่พระองค ์ใหเ้ราอธษิฐานรว่มกนั





บทเรยีนที(  7  รื,อหลงัคาและขา้งสระนํ,า
มัทธวิ9:2-8; มาระโก 2:1-12; ลกูา5:17-26; 

ยอหน์5-16

ตอนที(  1ทรงรกัษาคนเป็นอมัพาต
รปู CB 7-1:  เพื(อนทัV งสี(

มีชายสีGคนกําลังหามชายคนหนึGงทีGเป็น
อัมพาตไปหาพระเยซ ูพวกเขาเป็นเพืGอนกัน และ
ไดย้นิว่าพระเยซกูําลังมาทีGเมอืงแห่งนี7 พวกเขามี
ปัญหาใหญ่ทีGอยากใหพ้ระองคช์ว่ย ขณะนี7พระเยซู
ทรงกลายเป็นอาจารยค์นสําคัญในอสิราเอล หลาย
คนทีGไดย้ินคําสอนและเห็นอัศจรรย์ทีGพระองค์
กระทําพากันพูดปากต่อปาก ทําใหผู้ค้นอยากพบ
อยากฟังพระองคม์าก ทุกทีGๆพระองคไ์ปสัGงสอน
จะมฝีูงชนเบยีดเสยีดกันแน่นเพืGอฟัง ไม่ว่าจะเป็น
ในเมอืง ชนบท รมิทะเล ทีGราบ บนภูเขา ทุกแห่ง
หนผูค้นลว้นอยากมโีอกาสเห็นพระองคส์ักครั7ง

ฝูงชนทีGมามีทั7งคนทีGเชืGอและคนทีGสงสัย 
แมก้ระทัGงบางคนมาฟังเพืGอจะจับผิดในสิGงทีG
พระองคต์รัสสอนก็มี พวกคนกลุ่มทา้ยมักจะเป็น
ผูน้ําศาสนาทีGตอ้งการกล่าวโทษการสอนของ
พระองค ์เพราะความรษิยาทีGมคีนใหค้วามสนใจคํา
สอนของพระเยซมูากกวา่ของพวกเขา 

ชายทั7งสีGคนนี7กําลังพยายามแบกเพืGอนรัก
ของพวกเขาไปพบพระเยซู เพืGอนคนนี7ไม่สบาย
หนัก เป็นอัมพาต ทํางานไม่ได ้เดนิไม่ได ้กนิเอง
ไม่ได ้เขา้หอ้งนํ7าเองไม่ได ้เขาตอ้งทนทุกข์
ทรมานมาก สิGงเดียวทีGเขาทําไดค้ือสิ7นหวัง พระ
คัมภรีไ์ม่ไดบ้อกวา่เขาไม่สบายนานแค่ไหน แต่อกี
สิGงหนึGงทีGเขามคีอืเพืGอนทีGด ีเพืGอนทีGเชืGอวา่พระเยซู
จะสามารถรักษาเขาได ้เพืGอนๆ บอกเขาว่า “พระ
เยซเูสด็จมาทีGเมอืงเรานะวันนี7 พระองคจ์ะรักษาเจา้
ไดแ้น่นอน พวกเราจะพาเจา้ไปพบพระองคเ์อง” 
แต่ชายคนนั7นตอบดว้ยความลังเลวา่ “มันคงเป็นไป
ไม่ไดห้รอก ถงึแมข้า้อยากจะไปหาพระองคแ์ต่มัน
คงยากมาก”

พวกเขาวางแผนกันวา่จะทําอย่างไรด ีทั7งสีGมี
ความมุ่งมัGนมาก “มันตอ้งมทีางซ!ิ” “นัGนซ ิพระองค์
อยู่ไม่ไกลเกนิไปนีGเอง พวกเราจะทําอย่างไรด”ี ใน
ทีGสุดคนหนึGงก็อุทานว่า “เฮ!้ดูพวกเราซ ิทั7งตัว
ใหญ่ ทั7งแข็งแรง เราก็หามเขาซ ิมสีีGคนพอด ีคน
ละมุม” แต่ชายทีGไม่สบายแยง้ว่า “เพืGอนเอ๋ย อย่า
ยุ่งยากวุ่นวายเลย ลําบากพวกเจา้เปล่าๆ” เขา
กล่าวดว้ยความเกรงใจ แต่ภายในใจลกึๆ ก็หวังวา่
เพืGอนๆ จะจริงจังทีGจะหามเขาไป เพราะเขาไม่
อยากกดดันหรอืทําใหเ้พืGอนรูส้กึผดิ สดุทา้ยทั7งสีGก็
ชว่ยกันหามเขาไปในทีGสดุ!
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รปู CB 7-2:ปีนไปบนหลงัคา
วันนัTนพระเยซอูยูใ่นเมอืงคาเปอร

นาอุมบา้นเกิดของมัทธิวหนึ<งใน
สาวกของพระองค ์ขา่วประเสรฐิกําลัง
ถูกประกาศที<นั<นในบา้นแห่งหนึ<ง ข่าว
ของพระเยซูแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ทุก
คนรีบเร่งพากันไปออจนลน้ออกมา
นอกบา้น ไม่มีแมแ้ต่ที<จะยืนฟัง
พระองค์ ไม่ใช่มีแค่คนในเมืองนัTน
เทา่นัTนที<มา แมแ้ตค่นในเมอืงขา้งเคยีง
ก็พากันมาเพื<อเห็นและฟังพระองคส์ั<ง
สอนพระคําของพระเจา้

เมื<อทัTงสี<มาถงึ พวกเขาเจอปัญหา
ใหญ่ บา้นเต็มไปดว้ยคนลน้ออกไป
จนถึงถนนหนา้บา้น แลว้เขาจะพา

เพื<อนใหพ้บกับพระเยซูไดอ้ย่างไร  
พวกเขาถามอย่างสุภาพ “ขอทางให้
เราหน่อยท่าน เรามีคนป่วย” แต่ไม่มี
ใครสนใจยอมสละเปิดทางใหพ้วกเขา
เลย

เมื<อชายทัTงสี<เห็นสหีนา้ของเพื<อน
รักที<เศรา้อยา่งหมดหวงั ทําใหพ้วกเขา
ไม่ยอมแพ ้พวกเขาตอ้งทําใหไ้ด ้“ไม่
ตอ้งทอ้ไปเพื<อน เรามแีผน เราไมย่อม
แพง้่ายๆ หรอก!” ขา้งๆ บา้นพวกเขา
สังเกตเห็นบันไดที<ขึTนไปบนดาดฟ้า
นอกบา้น เป็นที<ๆนั<งเล่นหรือตากผา้
ได ้ทัTงสี<คนรีบหามเพื<อนเขาขึTนไป
อยา่งทลุกัทเุล
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รปู CB 7-3:  หยอ่นเพื(อนทะลหุลงัคา
เมื<อถงึแลว้ทุกคนก็พากันค่อยๆ รืTอหลังคาบา้น

ออกที<ละเล็กละนอ้ย เมื<อมรีูเล็กๆเริ<มเปิดออกพวก
เขาดใีจมาก รบีทําตอ่จนกวา้งพอที<จะหย่อนเพื<อนที<
นอนบนเสื<อลงไปได!้พวกเขาใชเ้ชอืกมัดมุมที<นอน
ทัTงสี<แลว้ค่อยๆ หย่อนคนป่วยลงไปในหอ้งนัTน คดิ
สภาพของผูค้นที<ยนือัดกันแน่นในบา้น พวกเขารอ้ง
อุทานดว้ยความตกใจกับเหตุการณ์ที<เกดิขึTน พวก
ผูน้ําศาสนายวิที<อยู่นั<นไดพู้ดว่า “พวกเจา้ทําอะไร
เนี<ย!ทําไมมาขดัจังหวะการสอนของพระองค ์เอาคน
งอ่ยนีTออกไป” คนทัTงหลายพากนัทัTงประหลาดใจ ทัTง
ขํา ทัTงทึ<งที<ชายสี<คนพยายามขนาดนีT ไม่ว่าคนอื<นๆ
จะคดิอะไร แตพ่ระเยซทูรงพอพระทยัพวกเขา
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รปู CB 7-4:  พระเยซูทรงรกัษาชาย
อมัพาต

พระเยซูมองชายอัมพาตที<นอนอยู่แทบ
เทา้พระองค์ พระองค์ทรงรักและสงสารเขา
มาก และเมื<อเห็นความเชื<อของเพื<อนทัTงสี<คน
ของเขาพระองค์ปรารถนาจะช่วย จงึตรัสว่า 
“ลูกเอ๋ย บาปของเจา้ไดร้ับการยกโทษแลว้” 
พระคริสต์ทรงเห็นความจําเป็นฝ่ายจิต
วญิญาณของชายอมัพาตกอ่นฝ่ายรา่งกายของ
เขา ชา่งเป็นขา่วดยีิ<งแกช่ายคนนัTน!บาปของ
เขาไดร้ับการอภัย แต่คําตรัสของพระองคท์ํา
ใหพ้วกผูน้ําศาสนาไมพ่อใจ พวกเขาจงึพมึพํา
ต่อกันว่า “เขาคิดว่าตัวเองเป็นใคร!ที<จะ

สามารถยกโทษบาปได ้เขาคดิว่าตัวเองเป็น
พระเจา้หรอื? มแีต่พระเจา้ที<ยกโทษความผดิ
บาปได”้

พระเยซทูรงทราบความคดิของพวกเขา
จงึตรัสว่า “อย่างไหนง่ายกว่ากัน ที<จะบอกว่า 
‘บาปของทา่นไดร้ับการยกโทษแลว้’หรอื ‘ลกุ
ขึTนและเดนิ’” แตพ่ระองคไ์มร่อใหพ้วกเขาตอบ 
พระองคต์รัสกบัชายอัมพาตวา่ “ลกุขึTน!เก็บที<
นอนของทา่นกลับบา้นไปเถดิ เพราะทา่นหาย
ดีแลว้” ในทันใดนัTนเองชายคนนัTนก็ลุกขึTน
อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ใช่การพยายามลุกแลว้
คอ่ยๆ เดนิ ไมใ่ชเ่ลย เขาลกุอยา่งคนแข็งแรง 
เหมอืนกบัไมเ่คยนอนเป็นงอ่ยมากอ่น!
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รปู CB 7-5:  ชายอมัพาตเดนิได้
ชายคนนัTนกระโดดลุกขึTน มเีรี<ยวแรงเก็บ

ที<นอนของตนเอง ออกไปพบกันเพื<อนทัTงสี<
ดว้ยความยนิด ีพระครสิตท์รงยกโทษบาปและ
รักษาเขาใหห้ายดจีากการเป็นอัมพาต เด็กๆ
นึกภาพออกมัTย ทัTงหา้คนเดนิไปหัวเราะไป 
สรรเสรญิพระเจา้ไปดว้ย ทกุคนไดย้นิเสยีงอัน
ชื<นชมยนิดขีองเขา “เฮ!้เพื<อนดขูา้ซ ิขา้หายดี
แลว้ ขา้เดนิไดอ้ีกครัTง พระเยซูยกโทษบาป
และรักษาขา้!” ชา่งเป็นคําพยานที<ดจีรงิๆพระ
ครสิตท์รงแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้
สามารถยกความบาปได ้พระองคท์รงเป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดที<รักเราและเมตตาเรามาก

ประชาชนที<เห็นเหตุการณ์พูดไม่ออก 
พวกเขาไม่รูว้่าจะคดิอย่างไรด ีบางคนก็รูส้กึ
กลวั บางคนอศัจรรยแ์ละประหลาดใจ พวกเขา

เริ<มพูดคุยกัน “เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนีTมา
กอ่นเลย!” แลว้ชายทัTงสี<คนที<หามเพื<อนมาหา
พระเยซจูะคดิอะไร แน่นอนว่าจติใจของพวก
เขาเปี<ยมลน้ดว้ยความยินดี ดว้ยความ
ขอบพระคณุตอ่พระเยซคูรสิต ์เด็กๆมเีพื<อนที<
ตอ้งการพระเยซไูหม เพื<อนที<เราอธษิฐานเผื<อ
และพยายามเป็นพยานดว้ย อย่ายอมแพ ้จง
ขอพระเจา้ใหเ้ปิดใจของเพื<อนเราตอ่ไป ใหเ้รา
พยายามชวนเชญิเขามาเจอและรูจ้ักกับพระ
เยซ ูชวนเพื<อนมาครสิตจักร เป็นตัวอยา่งที<ดทีี<
โรงเรียน อธษิฐานก่อนรับประทานอาหารให้
เพื<อนรูว้า่เราเป็นครสิเตยีน เขาอาจจะเริ<มถาม
เราเกี<ยวกับพระเจา้ได ้ขอใหเ้ราอยา่ทอ้ใจ ถา้
เราวางใจในพระเจา้พระองคจ์ะทรงชว่ยเราใน
การเป็นพยาน
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ตอนที(  2ขา้งสระเบธซาธา
รปู CB 7-6:  ชายที(สระเบธซาธา

ภายในกรุงเยรูซาเล็มมีสระนํTาใหญ่อยู่
แห่งหนึ<งชื<อว่าสระเบธซาธาความหมายของ
คํานีTคอื “บา้นแหง่พระเมตตา” ที<นั<นมศีาลาหา้
หลังตัTงอยู่รอบๆตัวสระ จะมีคนป่วย คนไม่
สบายมากมายจะมานอนอยู่ที<ศาลาเหลา่นีTทุก
วันทัTงคนตาบอด คนง่อย คนผอมแหง้ ทุกคน
ที<มายังจุดนีTมีความตอ้งการเหมือนกันคือ
ตอ้งการรักษาอาการป่วยใหห้าย ความ
เจ็บปวดทางร่างกายของคนเหล่านีTทําใหเ้รา
คดิถงึมนุษยก์็มคีวามเจ็บป่วยทางจติวญิญาณ
เหมอืนกับร่างกายเชน่กัน ความเจ็บป่วยทาง
จติวญิญาณทําใหต้าฝ่ายจติวญิญาณของเรา
มดืบอดไมส่ามารถมองเห็นความรัก ความจรงิ
จากพระเจา้ จติใจแบบนีTทําใหเ้ราไมส่ามารถมี
ชวีติที<ถวายเกยีรตแิด่พระเจา้ได ้มันทําใหเ้รา
ออ่นแอและแพก้ารทดลองจากมารรา้ยจนตอ้ง

ตกลงในความบาป ตัวเราเองไม่สามารถจะ
หายดจีากความเจ็บป่วยทางฝ่ายจติวญิญาณ
ไดด้ว้ยตวัเอง

บรรดาคนป่วยที<อยู่ในศาลาเหล่านัTนต่าง
มาคอยดูนํTาในสระว่าจะกระเพื<อมเมื<อไร พวก
เขาเชื<อวา่ทตูสวรรคข์องพระเจา้จะลงมารักษา
คนที<ลงไปในสระคนแรกใหห้ายดีเมื<อนํTา
กระเพื<อม ทุกคนคอยจอ้งไปที<นํTาแลว้หวังว่า
จะเห็นกอ่นใครเพื<อลงไปในสระเป็นคนแรกให้
ได ้แตห่ลายคนก็ป่วยและออ่นแอเกนิไปกวา่ที<
จะกา้วขาลงไปในสระได ้บา้งก็เบื<อหน่ายกับ
การจอ้งมองนํTาตลอดเวลา

มชีายง่อยคนหนึ<งป่วยเดนิไมไ่ดม้า 38 ปี
แลว้ เขาเห็นผูค้นมากมายมาที<สระ แต่ไม่มี
ใครที<จะชว่ยพาเขาลงไปในสระเลย ถงึแมเ้ขา
จะคอยจอ้งมองนํTานัTนนานแค่ไหนมันก็ไม่มี
ประโยชนเ์ลย เขาอยากมสีกัคนที<ชว่ยพยงุเขา
ไปในสระเมื<อนํTากระเพื<อม
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รปู CB 7-7:  พระเยซูทรงรกัเขา
วันนัTนพระเยซูทรงอยู่ที<นั<น พระองค์เดนิผ่าน

ศาลามองดูคนป่วยมากมายที<กําลังรอคอยดูนํTา แต่
พระองคส์ังเกตเห็นชายคนหนึ<งเป็นพเิศษ คนที<เดนิ
ไม่ไดม้า 38ปีแลว้ พระองคท์รงรูถ้งึความตอ้งการ
ของเขา ทรงมองดูชายง่อยคนนัTนดว้ยความสงสาร 
พระองคท์รงถามว่า “เจา้อยากจะหายดหีรือ?” เป็น
คําถามที<ตอบง่ายเหลอืเกนิ!ชายง่อยอทุานอยา่งน่า
เวทนาว่า “ขา้ไม่สามารถหายได ้ไม่มใีครชว่ยขา้ลง
ไปในสระเลย เวลาจะพยายามคลานไปก็มคีนไปถงึ
กอ่นเสมอ” 

พระเยซูทรงเห็นถงึจติใจที<ทุรนทุรายของเขา 
พระองค์ตรัสว่า “ลุกขึTน เก็บของแลว้กลับบา้นไป
เถดิ” เป็นคําสั<งที<แปลกที<จะใหค้นง่อยทํา!แตม่ฤีทธิi
อํานาจในพระดํารัสของพระครสิต ์ทันใดนัTนชายคน
นัTนก็หายด ีเขาลุกขึTนเก็บของมว้นเสื<อ กระโดดโลด
เตน้ดว้ยความยนิด ีเขาไดร้ับการรักษา
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รปู CB 7-8:  ชายงอ่ยเดนิได้
สังเกตว่าชายคนนี;ไม่ได้

ขอใหพ้ระองค์รักษาเขาเลย แต่
พระองคท์รงเขา้ใจถงึความตอ้งการ
ของเขา ขอบคณุพระองคส์ําหรับที@
เขา้ไปทักทายหาเขากอ่น นี@คอืพระ
เจา้ที@แสนดีที@สุด พระองค์ทรง
วิงวอนเราใหม้ารับความรอด 
ขอรอ้งเราใหเ้ปิดใจใหพ้ระองค์
ช่วยเหลือ พระเจา้ของเราทรงมี
ความรักมากมายเหลอืเกนิ

ขณะที@ชายคนนั;นกําลังเตน้
โลดไปดว้ยความยินดี พวกผูน้ํา
ศาสนายวิก็หยดุเขา พวกเขาตกใจ
ที@เห็นชายคนนี;แบกที@นอนเดนิใน
วนัสะบาโต เพราะในบญัญัตขิองยวิ
หา้มยกของหรอืทํางานในวันสะบา
โต พวกเขาถอืใหเ้ป็นวันพเิศษเพื@อ
นมัสการพระเจา้ “เจา้!เจา้หา้ม
แบกของวนัสะบาโต มนัผดิกฎ!” 

“ชายที@รักษาขา้บอกใหข้า้ทํา
ได”้ เขาตอบ เมื@อพวกนั;นไดย้นิก็
เริ@มสนใจมากขึ;น “ใคร!ที@บอกให้
เจา้ทําสิ@งตอ้งหา้มในวันสะบาโต” 

พวกผูน้ําศาสนาพากันโกรธเคอืงที@
มีคนบังอาจแหกกฎสําคัญนี; ชาย
คนนั;นไม่รูจ้ักชื@อพระเยซ ูเขาจงึไม่
สามารถตอบได ้ต่อมาสักพักพระ
เยซูก็พบชายคนนั;นอีกครั;ง 
พระองคพ์บเขาในพระวหิาร ที@นั@น
พระองคท์รงมอบสิ@งที@มคี่ากว่าการ
เดนิไดแ้ก่เขา พระองคท์รงนําเขา
ใหร้ับเชื@อ ไดร้ับการอภัยโทษบาป
ของเขา และพระองคย์ังเตอืนเขา
อกีวา่ “ดเูถดิ ตอนนี;ทา่นหายดแีลว้ 
อย่าทําผิดบาปเหมือนที@เคยทํา 
เพราะบาปนั;นจะนําความเสยีหาย
มายังท่านมากกว่าก่อน” พระองค์
ทรงสั@งสอนเตอืนสตเิขาใหใ้ชช้วีติ
อยู่ในทางของพระเจ้า และ
ระมัดระวังไม่ตกลงในความบาปใน
อนาคต

ในที@สุดเขาก็ไดรู้จ้ักชื@อผูท้ี@
รักษาฝ่ายร่างกายและจติวญิญาณ
ของเขาเสยีท ีเขามคีวามยนิดแีละ
รูส้กึขอบคุณพระเจา้มากมาย เขา
บอกทุกคนที@เจอถงึพระองค ์สิ@งนี;
ทําใหพ้วกผูน้ําศาสนาไม่พอใจ
มาก!แทนที@จะยนิดกีบัชายคนนั;นที@

เดนิไมไ่ดม้า 38 ปีที@ตอนนี;สามารถ
ทั;งเดนิ วิ@ง กระโดด รอ้งสรรเสรญิ
ไดแ้ลว้ พวกเขากลับตําหนติอ่วา่ที@
พระเยซูทรงรักษาโรคในวันสะบา
โต พวกเขาคิดว่าการรักษากฎ
บัญญัตสิําคัญกวา่การไดช้ว่ยเหลอื
คนๆ หนึ@ง ไม่ว่าผูน้ําศาสนายวิจะ
คดิอะไร พระเยซยูังคงเชื@อฟังและ
ทําตามนํ;าพระทัยของพระบิดา
ต่อไป พระองคไ์ม่เพียงแค่อา้งว่า
ทรงเป็นพระเจา้ แตพ่ระองคย์ังทรง
พสิจูนด์ว้ยวา่ทรงเป็นจรงิๆโดยการ
อศัจรรยแ์ละคําสอนของพระองค์

ชายอัมพาตที@เมืองคาเปอร
นาอุมมีเพื@อนที@นําเขาไปหาพระ
ครสิต ์แต่ชายง่อยที@สระเบธซาธา
ไม่มีเพื@อนช่วย แต่พระเยซูทรง
อาสาเป็นเพื@อนและยื@นพระหัตถเ์ขา้
ไปชว่ยเขาก่อน  พระองคท์รงเป็น
เพื@อนที@ประเสรฐิสุดของเราทุกคน 
เด็กๆเปิดใจรับพระองคเ์ป็นเพื@อน
หรอืยัง? ถา้ยังอย่ารรีอต่อไป ไม่มี
สหายที@ไหนจะดีเลศิเท่าพระเยซู
ครสิตอ์กีแลว้
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บทเรยีนที(  8  “ทรงชําระพระวหิาร
และสนทนากบันโิคเดมสั”

ยอหน์2:13-25, 3:1-21

ตอนที(  1  พระเยซูทรงชําระพระวหิาร
ทบทวน(ใชร้ปู CB 6-4, CB 7-4, CB 5-5, 
และ CB 7-7)

หลงัจากงานแตง่ที<หมูบ่า้นคานาที<ๆ
พระเยซทูรงทําการอศัจรรยโ์ดยการเปลี<ยน
นํTาเปลา่ใหเ้ป็นนํTาองุน่รสเลศิพระองคไ์ด้
เสด็จไปที<คาเปอรนาอมุรมิฝั<งทะเลกาลลิี
ที<นั<นพระองคร์ักษาชายอมัพาตที<เพื<อนทัTงสี<
หามเขาไปหาพระองค์และที<นั<นเป็นบา้น

เกดิของมัทธวิคนเกบ็ภาษีที<พระองคท์รง
เรยีกเขาใหเ้ป็นหนึ<งในสาวกตอ่จากนัTนทรง
ไปกรงุเยรซูาเล็มเพื<อฉลองเทศกาลปัสกา
ในชว่งงานเทศกาลเชน่นีTมชีาวยวิจากทั<ว
โลกมาเพื<อการฉลองปัสการว่มกนั

ผูน้ําศาสนายวิพากนัตามพระเยซไูป
ทกุที<ๆพระองคไ์ปสั<งสอนเพื<อคอยหา
โอกาสจับผดิในคําพดูของพระองค์ผูค้นได้
ยนิขา่วเรื<องชายอมัพาตที<ถกูหยอ่นจาก
หลงัคาและชายงอ่ยที<สระเบธซาธาที<ทรง
รักษาโรคใหพ้วกเขาเรื<องนีTทําพระองคย์ิ<ง
เป็นที<รูจ้ักมากขึTนกวา่เกา่





รปู CB 8-1:พระครสิตใ์นพระวหิาร
ระหว่างที<พระเยซูอยู่ในเยรูซาเล็มช่วง

เทศกาลปัสกา พระองค์ทรงเขา้ไปในพระ
วหิาร สําหรับชาวยวิแลว้วหิารเป็นสถานที<ๆ
ศักดิiสทิธิiที<สุด เป็นที<ๆชาวยวิจะตอ้งมาทํา
การนมัสการพระเจา้ทกุปีๆ ละ 3 ครัTงเพื<อถวาย
เครื<องบูชาแด่พระเจา้ พวกเขาจะตอ้งใชส้ัตว์
เช่นแพะ แกะ วัว หรือนกมาเป็นเครื<องบูชา 
และเงนิที<เขาถวายก็ตอ้งเป็นเชเขลของชาวยวิ
เทา่นัTน แตถ่า้มคีนอยูต่า่งเมอืงก็ไมส่ามารถนํา
สัตว์เดินทาง ไกลมาได ้ดังนัTนคนเหล่านัTน
จะตอ้งมาซืTอสตัวแ์ละทําการแลกเงนิใหเ้ป็นเช
เขลก่อนเพื<อใชใ้นการถวายไดท้ี<กรุงเยรูซา 
เล็ม คนที<มฐีานะดกี็จะใชว้ัว คนทั<วไปธรรมดา
ก็เป็นแพะหรอืแกะ สําหรับคนจนจะเป็นนกเขา

หรอืนกพริาบเพราะราคาถกูที<สดุ 
พวกเขาใชบ้ริเวณลานพระนิเวศเป็นที<

ขายสตัวแ์ละแลกเงนิซึ<งมเีสยีงดงัวุน่วายจอแจ 
กลิ<นเหม็นสาบสตัว ์ซึ<งเป็นสภาพที<ตรงกนัขา้ม
กับที<พระวิหารควรจะเป็น พระวิหารเป็น
สถานที<ศักดิiสทิธิi สงบ สวยงาม บรสิุทธิiเป็น
บรรยากาศที<ทําใหผู้ค้นคดิถงึการนมัสการต่อ
เบืTองพระพักตรข์องพระเจา้อย่างยําเกรง แต่
พวกผูน้ําศาสนากลับเห็นแก่ได ้อนุญาตให้
พวกพ่อคา้เขา้มาทําธุรกจิคา้ขายวุ่นวาย บาง
คนก็ต่อลองราคา บางคนตะโกนเรียกลูกคา้ 
เป็นภาพที<ไม่ควรเกดิขึTนในบรเิวณพระวหิาร
เลย สิ<งเหล่านีTไม่สมควรเกิดขึTนคือทําพระ
วหิารใหเ้หมอืนตลาดซืTอขายกัน นี<เป็นการไม่
ถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้
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รปู CB 8-2:  พระเยซูทรงชําระพระ
วหิาร

เมื<อพระเยซูเดินเขา้ในลานชัTนนอก
ของพระวหิาร พระองคท์อดพระเนตรดแูลว้
ไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากเมื<อเห็นสิ<งที<
เกดิขึTน พระองคท์รงเอาเชอืกทําเป็นแสไ้ล่
คนเหลา่นัTนพรอ้มกบัแกะและวัวออกไปจาก
บรเิวณพระวหิาร พรอ้มทัTงเทควํ<าโต๊ะของ
คนแลกเงิน พระองค์ทรงไล่คนเหล่านัTน
ออกไป ทรงไปที<คนขายนกแลว้บอกใหเ้ขา
เอากรงนกออกไปใหพ้น้ (พระองค์ไม่ได้
เปิดกรงใหน้กบนิออกไป เพราะทรงรูว้า่พวก
เขาจะไปจับนกกลับมาไม่ไดท้ําใหค้นขาย
เสียหายมาก) “จงเอาของเหล่านีTออกไป 
อย่าทําพระนิเวศของพระบดิาเราใหเ้ป็นที<
คา้ขาย!นี<เป็นสถานที<แหง่การอธษิฐานและ
นมัสการ ออกไป!” พระองคต์รัสกบัพวกเขา
ดว้ยเสยีงอนัดงั

เป็นภาพเหตุการณ์ที<น่าตกใจ พวก
พอ่คา้วิ<งกนัชลุมนุ เก็บขา้วของวิ<งไปที<ประตู
ทางออก ไมม่สีกัคนที<พยายามหยดุพระเยซู
ทัTงพวกพ่อคา้และประชาชนที<มา ไม่นาน

พวกผูน้ําศาสนาก็ไดย้นิจงึรีบรุดออกมาด ู
พวกเขาถามพระเยซูใหท้ําอัศจรรย์เพื<อ
พสิูจน์ว่าพระองคม์ีสทิธิiที<จะไล่คนเหล่านีT
ออกไป พระองค์ตรัสว่า “พวกท่านอยาก
เห็นอัศจรรยว์่าเราเป็นพระบุตรของพระเจา้
หรือ?” พระเยซูตรัสต่อไปว่“ถา้พวกท่าน
ทําลายพระวิหารนีT เราจะสรา้งขึTนใหม่
ภายในสามวนั!”

พวกผูน้ําไมเ่ขา้ใจความหมายที<แทจ้รงิ
ของคําตรัสนัTน พวกเขาคดิเยาะเยย้พระองค ์
ตอบวา่ “บา้ไปแลว้!เราใชเ้วลา 46ปีสรา้ง
พระวหิารนีT แลว้ท่านจะสรา้งขึTนใหม่ไดใ้น
สามวันเหรอ” พวกเขาไม่รูว้่าพระวหิารที<
พระองคห์มายถงึคือร่างกายของพระองค ์
ร่างกายของพระองคเ์ป็นพระวหิารของพระ
เจา้พระบดิา พระเยซหูมายถงึเมื<อพระองค์
ตายบนไมก้างเขนครบสามวันแลว้ จะทรง
ฟืTนคืนชวีติขึTนมาใหม่ ตอนนัTนยังไม่มีใคร
เขา้ใจถงึความหมายนีT แตเ่มื<อพระองคท์รง
เป็นขึTนมาแลว้ พวกเขาจึงระลึกถึงสิ<งที<
พระองคต์รัสนีTภายหลงั
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ตอนที(  2  การสนทนากบันโิคเดมสั
หลังจากเหตุการณ์ที<เกดิขึTนในพระวหิาร

แลว้ ชื<อเสียงของพระองค์ก็ยิ<งแพร่ออกไป 
ทุกคนในเยรูซาเล็มพูดถงึพระองค ์“ชายจาก
กาลลิีใชแ้สไ้ลพ่วกพอ่คา้แลกเงนิในพระวหิาร 
ไมม่ใีครทําอะไรเขาได”้ “เขาเป็นใคร?” “เป็น
คนเดียวกันที<ทําการอัศจรรย์ในงานแต่ง
หมู่บา้นคานา ทรงเปลี<ยนนํTาใหเ้ป็นนํTาองุ่น”  
“อ๋อ เป็นคนเดียวกันที<รักษาชายอัมพาต ที<
เพื<อนเขาหามไปแลว้รืTอหลังคาบา้นที<คาเปอร
นาอมุนะเหรอ?” “ใช่ๆ และเขาก็รักษาชายงอ่ย
ที<ขา้งสระเบธซาธาดว้ย คนเดยีวกันนี<แหละ!” 
ผูค้นในเยรซูาเล็มไมห่ยดุพดูคยุกนัถงึพระเยซู
และสิ<งตา่งๆที<พระองคท์รงไดก้ระทํา

บางคนอาจจะมคีําถามวา่ “เป็นไปไดไ้หม
ที<คนๆ นีTจะเป็นพระเมสสิยาห์ที<พวกเรารอ
คอย?” ไม่เพียงแต่ชาวบา้นทั<วไปที<พูดถึง
พระองค ์แมแ้ตพ่วกผูน้ําศาสนาคนสําคัญๆ ที<

ประชาชนนับถือก็ยังหารือพูดคุยกันถึง
พระองคด์ว้ย

รวมทัTงนิโคเดดัสเขาเป็นขุนนางสําคัญ
คนหนึ<ง มฐีานะรํ<ารวย การศกึษาด ีและเป็นคน
มใีจในการใฝ่รูเ้รื<องพระคําของพระเจา้ เขายัง
เป็นหนึ<งในพวกผูน้ําศาสนายวิฝ่ายฟารสิแีละ
เป็นสมาชกิของสภาแซนเฮนดรนิอกีดว้ย เขา
เชื<อในพระเจา้และเป็นคนที<เคร่งครัดต่อการ
รักษาธรรมบัญญัติของโมเสส พวกฟาริสี
ส่วนมากพยายามจะหาเรื<องและจับผดิในคํา
สอนของพระครสิต์เพราะความอจิฉาที<มีคน
มากมายตดิตามและอยากฟังพระองค ์แตน่โิค
เดมัสไมใ่ชแ่บบนัTน เขานับถอืพระเยซมูากและ
เชื<อว่าพระองค์เป็นครูที<สอนไดด้ีมาก นิโค
เดมัสตัดสินใจที<จะไปพบกับพระเยซูเพื<อ
สนทนากับพระองค์ เขาอยากรูอ้ยากเขา้
ใจความจรงิ พระเยซทูรงยนิดทีี<ไดพ้ดูคยุคนที<
แสวงหาความจรงิอยา่งจรงิใจ





รปู CB 8-3:  นโิคเดมสัพบพระเยซูตอน
กลางคนื

นโิคเดมัสตอ้งการจะสนทนาตามลําพังกับ
พระคริสต์ เขาตัดสนิใจไปขอพบพระองค์ใน
ตอนกลางคนื เราไม่แน่ใจวา่ทําไมจงึเป็นเวลานีT 
บางคนคดิวา่เขาไม่อยากใหพ้วกผูน้ําศาสนาคน
อื<นรูเ้พราะไม่อยากมปีัญหา บางคนคดิวา่เขารอ
ไม่ไหวจนถงึตอนเชา้จงึรีบไปในคืนนัTน ไม่ว่า
เหตุผลจะคืออะไร นิโคเดมัสตอ้งการคุยกับ
พระองคเ์งยีบๆ ตามลําพัง

คนืนัTนทอ้งฟ้าโปร่ง ลมเย็น ดวงดาวส่อง
แสงเหนือกรุงเยรูซาเล็ม ทัTงพระเยซูและนิโค
เดมัสกําลังสนทนาถึงเรื<องที<สําคัญที<สุด คือ
เรื<องมนุษยจ์ะไปสวรรคไ์ดอ้ย่างไร

นิโคเดมัสเริ<มถาม “ท่านอาจารย!์ขา้เชื<อ
วา่พระเจา้สง่ท่านมาสั<งสอนเรา อัศจรรยท์ี<ท่าน
ทําก็พสิูจน์ว่าท่านมาจากพระเจา้ ไม่มใีครเคย
ทําสิ<งตา่งๆที<ท่านทําได ้นอกจากวา่พระเจา้จะ
สถติกับคนๆ นัTน” พระเยซูตัดบทพูดของเขา 
กล่าวว่า “ความจริง เราบอกท่านว่านอกจาก
ท่านจะบังเกดิใหม่แลว้ ท่านจะเขา้ไปสวรรค์
หรอืแผ่นดนิของพระเจา้ไม่ไดเ้ลย!”

“บังเกิดใหม่!ท่านหมายความว่า
อย่างไร?” นิโคเดมัสสับสน “มันจะเป็นไปได้
อย่างไร?”  พระองคต์อบวา่ “การทําดหีรอืพูดดี
ไม่ไดช้ว่ยอะไรนโิคเดมัส!ท่านตอ้งบังเกดิครัTง
ที<สองเพื<อเขา้ไปในแผ่นดินสวรรค์” เขายิ<ง
สับสนมากขึTน “บังเกดิขึTน เกดิสองครัTงหรอื? ขา้
ไม่เขา้ใจ คนแก่แลว้จะเขา้ในทอ้งแม่และเกดิ
มาอกีครัTงไดอ้ย่างไร?” เขากําลังคดิถงึแต่ฝ่าย
ร่ายกาย พระเยซตูอบว่า “ท่านตอ้งเกดิใหม่อกี
ครัTง การเกดิครัTงแรกเป็นทางร่างกายคือจาก
มารดา แต่การเกดิครัTงที<สองตอ้งเป็นฝ่ายจติ
วิญญาณ” พระองค์กําลังอธิบายถึงการ
เปลี<ยนแปลงที<จะตอ้งมภีายในจติใจของมนุษย ์
การเปลี<ยนแปลงครัTงยิ<งใหญ่ที<ใหช้วีติใหม่ เป็น
คนใหมใ่นพระครสิต ์

การบังเกิดใหม่ครัTงที<สองไม่ใช่แค่นิโค
เดมัสเท่านัTนที<ตอ้งทํา มนุษย์ทุกคนที<เกดิมา
เป็นคนบาปจําเป็นตอ้งไดร้ับชวีติใหม่โดยการ
เขา้มาหาพระเจา้ โดยการสารภาพความผดิบาป
ของเขาและขอพระครสิตใ์หย้กโทษบาปของ
ตน เพื<อพระเจา้สามารถประทานชวีติใหม่ใหแ้ก่
คนๆ นัTนได้
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รปู CB 8-4:งทูองสมัฤทธิfและกางเขน
พระเยซทูรงยกตัวอยา่งใหน้โิคเดมัสฟังถงึ

เรื<องงูกัดชาวอสิราเอลในถิ<นทุรกันดาร ทุกคนที<
โดยงูกัดจะตอ้งตาย แต่พระเจา้ทรงสั<งโมเสส 
“จงทํางูทองสัมฤทธิi ตดิไวก้ับเสาสงู ยกขึTนใน
ค่ายคนอสิราเอลเพื<อใหทุ้กคนเห็นไดท้ัTงใกล้
และไกล เมื<อใครก็ตามที<โดนงูกันใหเ้พียงแค่
มองดงููนัTน เขาจะไม่ตายและมชีวีติรอด”

โมเสสทําตามที<พระเจา้บอก ข่าวดนีีTแพร่
ไปทั<วคา่ยที<พัก จากทุกที<ในคา่ยมเีสยีงรอ้งยนิด ี
“ขา้ไม่ตาย!” “ลูกขา้หายเจ็บแลว้ เขาไม่ตาย!” 
เป็นคําสั<งของพระเจา้ที<พวกเขาตอ้งทําตามคอื 
“มอง” ประชาชนเรยีนรูท้ี<จะมคีวามเชื<อตามพระ
คําของพระเจา้ ไม่ตอ้งทําอะไร แค่ “มอง” 
เท่านัTน

คนที<ถูกงูกันก็เปรียบเหมือนคนที<ถูกบาป
โจมต ีและทุกคนปฏเิสธไม่ไดว้า่เราเป็นคนบาป 
เคยทําบาปกันทัTงหมด ทุกคนถูกบาปกัดและ
ตอ้งตายเพราะบาปนัTน พระเยซอูธบิายแกน่โิค
เดมัสวา่ “งูถูกยกขึTนฉันใด พระครสิตจ์ะตอ้งถูก
ยกขึTนดว้ยเช่นกัน คือพระองคต์อ้งตายบนไม้
กางเขนเพื<อทุกคนที<เชื<อในพระองค ์มองเห็น

พระองคใ์นความเชื<อจะรอดตายและไดช้วีติใหม่ 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระ
บตุรของพระองคเ์พื<อทุกคนที<วางใจในพระบตุร
นัTน จะรอดและมชีวีตินริันดร”์ (ยน. 3:16) นี<เป็น
คําตรัสของพระเยซแูกน่โิคเดมัส

นโิคเดมัสกลับไปคนืนัTน เขาทบทวนสิ<งที<
พระครสิตอ์ธบิายดว้ยจติใจที<ยนิด ีจะดแีค่ไหน
หนอหากเพียงเชื<อและจะรับชีวิตนิรันดร์
หลังจากที<พระครสิตท์รงตายที<ไมก้างเขนนโิค
เดมัสเป็นคนหนึ<งที<ชว่ยนําพระศพของพระองค์
ลงมาจากกางเขนเพื<อไปที<อุโมงคฝ์ังศพ เขา
เชื<อในพระองค์อย่างเปิดเผย เชื<อว่าพระองค์
ทรงเป็นพระเมสสยิาหพ์ระผูช้ว่ยใหร้อด

แลว้เด็กๆล่ะ? ไดบ้ังเกดิใหม่ครัTงที<สอง
หรอืยัง ทุกคนเกดิแลว้ครัTงแรกเราจงึมาอยู่ที<นี<
ดว้ยกันได ้แต่การบังใหม่ในพระคริสต์ครัTงที<
สองสําคัญกว่าครัTงแรกมากนัTน เพราะจะนําเรา
ไปอยู่สวรรคน์ริันดรก์ับพระเจา้ หากเราไมไ่ดร้ับ
การบังเกิดใหม่ครัTงที<สองในพระคริสต์ เรา
จะตอ้งตายตกนรกที<น่ากลัว ถา้ใครพรอ้มจะรับ
เชื<อในพระองคเ์พื<อรับความรอด ใหอ้ธษิฐาน
บอกพระองคไ์ด้
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เชญิชวนใหเ้ด็กรบัเชื(อ
ใหเ้รากม้ศรษีะและหลับตาสําหรับการอธษิฐาน 

ถา้ใครตอ้งการรับเชื<อในพระครสิตใ์หย้กมอืขึTน คนที<
ยกมือขึTนขอใหเ้ดนิออกมาขา้งหนา้ (จากนัTนใหคุ้ย
เฉพาะกบัคนที<ออกมาขา้งหนา้ หรอืขอคยุกบัพวกเขา
ตามลําพังหลังเสร็จการสอน) คําถามสามขอ้ที<เรา
ตอ้งตอบดว้ยตวัเอง

หนึ<ง หนูยอมรับว่าตัวเองเคยทําผิด ทําบาป
หรอืไม?่ (รอเด็กตอบสนอง)

สอง หนูเชื<อว่าพระเยซูครสิตท์รงเป็นพระเจา้
และพระองคท์รงยอมตายบนไมก้างเขนสําหรับรับ
โทษของความผิดบาปแทนเราหรือไม่? (รอเด็ก
ตอบสนอง)

สาม หนูตอ้งการพระเยซคูรสิตเ์ขา้ในจติใจมอบ
ชวีติใหมใ่หห้รอืไม?่ (รอเด็กตอบสนอง)

หลังจากนัTนคณุอาจจะนําเด็กๆอธษิฐานรับเชื<อ
เอง หรือใหเ้ขาอธษิฐานเองก็ได ้คุณสามารถอ่าน
วธิกีารนําเด็กรับเชื<อที<อยูท่ี<สว่นแรกของบทเรยีนชดุนีT


