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บทเรยีนที* 1 “กมุารนอ้ยเยซู”
ลกูา 2:40-52

รปู CB 1-1: พระเยซูขณะเป็นเด็ก
ขณะที0พระเยซูกําลังเติบโตขึ>นในเมืองนาซาเร็ธ

พระองคอ์าจจะดูคลา้ยกับเด็กผูช้ายคนอื0นที0  อยู่ในเมอืง 
พระองคม์คีวามคดิที0กระตอืรอืรน้และจติใจที0พรอ้มจะชว่ย
คนอื0น และร่างกายของพระองค์สูงขึ>นและแข็งแรงขึ>น
เรื0อยๆ เหมอืนกับร่างกายของเด็กชายและเด็กหญงิทั0วไป 
อย่างไรก็ตาม พระองคท์รงเป็น มากยิ0งกว่าเพยีงเด็กชาย
ธรรมดา เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ดว้ย พระองคท์รง
บังเกดิในคอกสัตวท์ี0เมอืงเบธเลเฮมกอ่นหนา้นี>ไม่กี0ปี และ
ตอนนี>อยูใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ที0ไมม่ชีื0อเสยีงของเมอืงนาซาเร็ธ
แควน้กาลลิพีรอ้มกับโยเซฟพ่อบุญธรรมและมารียม์ารดา
ฝ่ายโลกของพระองค ์

สิ0งที0น่าประทับใจมากที0สดุเกี0ยวกบัเด็กชายเยซขูณะที0
พระองคกํ์าลังเตบิโตขึ>นคอื พระองคไ์มเ่คยทําผดิสิ0งใดเลย 
เด็กชายหญงิทุกคนเคยทําผดิ แต่ไม่ใชพ่ระเยซ ูพระองค์
ทรงดพีรอ้ม พระองคไ์มเ่คยทําสกัสิ0งเดยีวที0ผดิ พระองคไ์ม่
เคยขโมย พระองค์ไม่เคยโกหก พระองค์ไม่เคยดูหมิ0น 
พระองคไ์ม่เคยทําสิ0งที0น่าเกลยีดหรือใจแคบเหมอืนกับที0
เด็กคนอื0นๆ ทําในบางครั >ง ไมม่คีวามบาปในพระองค ์
พระเยซเูกดิมาโดยปราศจากบาป 
และตลอดชวีติของพระองคไ์มเ่คย
คดิ พดู หรอืทําสกัสิ0งเดยีวที0เป็น
ความชั0วรา้ยหรอืความเลวเลย 
พระองคท์รงทําในสิ0งที0ด ีส ิ0งที0
ถกูตอ้ง และสิ0งที0เป็นที0พอพระทยั
พระบดิาผูท้รงสถติในสวรรคอ์ยูเ่สมอ
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พระคัมภรีบ์อกวา่พระเยซเูตบิโตขึ9นและเป็นเด็กชายทีBมี
สขุภาพดแีข็งแรง พรอ้มกับมสีตปัิญญาและความรูท้ีBไม่
ธรรมดา และพระบดิาทรงเทพระพรลงมาใหพ้ระองค ์
ถึงแมว้่าเด็กชายเยซูรู ว้่า พระองค์ทรงเป็นพระเจา้ 
พระองคก็์ไม่เคยใชฤ้ทธิPอํานาจของพระองคใ์นชว่งเวลา
หลายปีทีBเตบิโตขึ9นนั9น พระองคไ์ม่เคยแสดงการโออ้วด
ว่า "ฉลาด" พระองคท์รงทําตัวเหมอืนกับเด็กผูช้ายคน
อืBนๆ ทกุคน ยกเวน้แตว่า่พระองคไ์มม่บีาป
พระเยซูมีนอ้งชายและนอ้งสาวหลายคน พวกเขาเป็น
นอ้งตา่งพอ่ โยเซฟสามขีองนางมารยี์ เป็นเหมอืนพอ่บญุ
ธรรมหรอืพ่อเลี9ยงทีBพระบดิาทรงมอบความรับผดิชอบทีB
สําคัญใหเ้พืBอดูแลพระเยซูจนกว่าพระองคจ์ะเตบิโตขึ9น 
พระเยซใูหค้วามนับถอืโยเซฟมาก และพระองคเ์ชืBอฟัง
เขาเสมอ เพราะพระองคร์ูว้่าการเชืBอฟังเป็นสิBงทีBทําให ้
พระเจา้พอพระทยั
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รปู CB 1-2: รา้นชา่งไม้
โยเซฟ พอ่บญุธรรมของพระเยซเูป็นชา่งไม ้เขาทําสนิคา้

ตา่งๆ ดว้ยไม ้เขาไมใ่ชค่นรวย เขาตอ้งทํางานหนักเพืIอจะไดม้ี
เงนิพอสําหรับซืLออาหารและเสืLอผา้ เพืIอเลีLยงดคูรอบครัว เมืIอ
พระเยซโูตพอทีIจะทําอะไรได ้พระองคเ์ริIมชว่ยโยเซฟในรา้น
ช่างไม ้พระองคจ์ะช่วยกวาดพืLน เอาเศษขีLเลืIอยไปทิLง และ
เรยีนเพืIอซอ่มแซมสิIงต่างๆ ทีIหักหรอืเสยี ไม่นานนักพระองค์
ทําสิIงของต่างๆ ดว้ยพระองคเ์อง บางทีอาจจะเป็นของเล่น 
หรือรถลากสําหรับเด็กผูช้าย และแลว้อาจจะเป็น โต๊ะ เกา้อีL 
และตู ้สําหรับนางมารยี์

มารีย์และโยเซฟสอนครอบครัวและฝึกอบรมพวกเขา
ในทางของพระเจา้ ทุกๆ วันมารียจ์ะอธบิายขอ้พระคัมภีร์ให ้
ลกูๆ ฟัง รวมทัLงเรืIองราวทีIน่าอัศจรรยท์กุเรืIองในพระคัมภรีเ์ดมิ 
เธอเลา่เรืIองเกีIยวกบัสวนเอเดน และอาดัมกบัเอวาสญูเสยีบา้น
ทีIงดงามของพวกเขาเนืIองจากหลงเล่หก์ลอุบายของซาตาน 
และความบาปในการไมเ่ชืIอฟังพระเจา้ของพวกเขา ลกูๆ ชอบ
เรืIองราวในพระคมัภรีม์ากโดยเฉพาะตอนทีIผูเ้ผยพระวจนะเขยีน
เกีIยวกับการเสด็จมาของพระเมสสยิาห์ พระผูช้ว่ยใหร้อด ผูซ้ ึIง
จะชว่ยคนจากความผดิบาปของเขา พวกเขาตา่งก็หลงไหลกบั
เรืIองราวทีIน่าตืIนเตน้ของอับราฮัม อสิอัค ยาโคบ โมเสส ดาวดิ 
ดาเนยีล ซึIงเป็นวรีบรุษุในพระคมัภรีเ์ดมิ
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ทุกวันสะบาโต ครอบครัวเล็กๆ นี>จะเดนิทางไปที0ธรรม
ศาลาเพื0อนมัสการพระเจา้ พวกเขาไปพระนเิวศของพระเจา้
อยู่เสมอ พระเยซูทรงสุภาพมีใจเมตตา และไม่เห็นแก่ตัว 
มักจะคดิถงึคนอื0นกอ่นอยู่เสมอ ไม่ใชน่กึถงึแตตั่วเองและสิ0ง
ที0พระองคต์อ้งการ ทั>งที0บา้นและที0เล่นกับเด็กคนอื0น เราไม่
สามารถนกึภาพการบน่ การแสดงความไม่พอใจ หรอืทําหนา้
บึ>งไม่พอใจเวลาที0โยเซฟส่งพระองค์ไปทําธุระหรือขอให ้
พระองคม์าชว่ยเขาในรา้นชา่งไม ้คนอื0นอาจจะหลอกลวง พูด
โกหก เถยีงเสยีงดัง และพูดอะไรที0ไม่ดอีอกมา แตไ่ม่ใชพ่ระ
เยซู

พระเยซคูงตอ้งเป็นผูช้ว่ยเหลอืและหนุนใจมารยีกั์บโย
เซฟไดอ้ย่างน่าอัศจรรยจ์รงิๆ พระองคท์รงหาทางทําใหช้วีติ
ง่ายขึ>นสําหรับพวกเขาอยู่ตลอดเวลา ซ่อมสิ0งนี> ทําสิ0งนั>น 
และร่าเรงิมคีวามสขุอยู่รอบๆ บา้น พระองคท์รงเป็นผูท้ี0ฉลาด
มสีตปัิญญาจรงิๆ เด็กๆ อยากจะรูจั้กพระองคไ์หม คงจะดมีาก
ทเีดยีวถา้หากวา่เราสามารถเป็นหมอืนกับพระองค ์เป็นเด็กดี
มเีมตตา น่ารักและถ่อมตัว มอัีธยาศัยด ีพูดความจรงิ เชื0อฟัง 
และเอาใจใสผู่อ้ื0น ซึ0งเราสามารถเป็นไดห้ากเราจะทูลขอพระ
เยซ ูผูท้รงเป็นพระเจา้ใหเ้ขา้มาอยู่ในใจของเรา และควบคมุ
ชวีติทั>งหมดของเรา และเป็นผูนํ้าทางชวีติของเรา

ทุกปีมารยีแ์ละโยเซฟจะเก็บเงนิเพื0อเดนิทางไกลไปกรุง
เยรูซาเล็มสําหรับเทศกาลเลี>ยงปัสกา มีอยู่ปีหนึ0ง เมื0อพระ
เยซอูายุ 12 ปี มสีิ0งที0ไม่คาดคดิเกดิขึ>น
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กอ่นถงึวันเดนิทางไกลไปกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นชว่งเวลา
ที0ยุ่งมาก โยเซฟพยายามที0จะเร่งทํางานช่างไมข้องเขา
ทั>งหมดใหเ้สร็จทันเวลา สว่นมารยีจ์ะจัดตรยีมอาหารสําหรับ
การเดนิทาง และพระเยซอูาจจะชว่ยแปรงทําสะอาดขนลา
และชว่ยทํางานอื0นๆ ทุกอย่างที0พระองคพ์อจะชว่ยไดเ้พื0อให ้
ทุกอย่างพรอ้ม ในที0สดุก็ถงึเวลาออกเดนิทาง

ญาตพิี0นอ้งและเพื0อนบา้นทุกคนที0จะเดนิทางไปร่วม
เทศกาลเลี>ยงปัสกาก็มารวมตัวกันที0ถนนใหญ่มุ่งไปสู่กรุง
เยรูซาเล็มและเดนิทางไปเป็นกลุ่ม ขณะที0พวกเขาผ่านเมอืง
และหมู่บา้นต่างๆ ก็จะมคีนร่วมเดนิทางไปดว้ยเพิ0มมากขึ>น 
ผูค้นมาจากทั0วทุกทศิ เดนิบา้ง ขี0ลาและขี0อฐูบา้ง ขบวนของ
คณะเดนิทางใหญ่มากขึ>น เมื0อถงึเวลาอาหาร พวกเขาก็จะนั0ง
ลงขา้งทางและทานอาหารที0พวกเขานําตดิตัวมาดว้ย เมื0อถงึ
เวลากลางคนื พวกเขาก็จะเขา้ไปที0ทุ่งนาที0อยู่ใกล ้ๆ  ลม้ตัวลง
นอนบนเสื0อหรือหนังสัตวท์ี0ปูไวร้อบๆ กองไฟ และนอนใน
เต็นท์หรืออาจจะนอนอยู่ใตท้อ้งฟ้าที0เต็มไปดว้ยดวงดาว
มากมาย
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รปู CB 1-3: ถงึกรงุเยรซูาเล็ม
ทกุคนเหน็ดเหนื0อยแตม่คีวามสขุมากเมื0อพวกเขามาถงึ

กรงุเยรซูาเล็ม พวกเขาเดนิทางขึ>นที0สงูเป็นระยะทางหลาย
กโิลเมตร เพราะกรงุเยรซูาเล็มตั >งอยูบ่นเทอืกเขาใหญ่ บาง
ทพีระเยซอูาจจะกําลงัคดิวา่ “การไดม้าอยูท่ี0นี0ถงึเจ็ดวนัชา่ง
เป็นสิ0งที0น่ายนิดจีรงิๆ” โยเซฟตอ้งหาที0พักในเมอืงและตอ้ง
ซื>ออาหาร แลว้เขาไดพ้าครอบครัวไปที0พระวหิารอนัโออ่า่
งดงามซึ0งเป็นสถานที0ๆ ถอืรักษาปัสกา มผีูค้นอยูท่ั0วทกุหน
ทกุแหง่ ดเูหมอืนวา่ชาวอสิราเอลทกุคนทั0งใตฟ้้าไดม้าอยูท่ี0
เมอืงใหญข่องกรงุเยรซูาเล็มเพื0อถอืเทศกาลปัสการว่มกนั

พระเยซรููว้า่ไมใ่ชท่กุคนจะเขา้ใจวา่ทําไมพวกเขาจงึ
ตอ้งเดนิทางมาครั >งนี> และเทศกาลเลี>ยงปัสกาเกี0ยวขอ้งกบั
อะไร แตพ่ระองคท์รงเขา้ใจ ขณะที0พระองคเ์ดนิไปที0พระ
วหิาร พระองคค์ดิถงึเกี0ยวกบัเหตกุารณค์นืสดุทา้ยใน
ประเทศอยีปิตเ์มื0อนานมาแลว้ กอ่นที0โมเสสจะนําชาว
อสิราเอลออกจากการเป็นทาส พระองคจํ์าไดว้า่พระเจา้ทรง
เตอืนชาวฮบีรใูหพ้รมเลอืดของลกูแกะที0ปราศจากตําหนไิว ้
ที0ดา้นขา้งและดา้นบนของวงกบประตบูา้นของพวกเขาโดย
ตรัสวา่ “เมื0อเราเห็นเลอืด เราจะผา่นเจา้ไป” พระองคท์รง
ระลกึไดว้า่ พระเจา้ทรงไวช้วีติบตุรหวัปีของชาวอสิราเอล
โดยการใหท้ตูแหง่ความตาย (ทตูมรณะ) ผา่นบา้นที0มเีลอืด
ที0วงกบประตไูป

สําหรับพระเยซู ปัสกาเป็นเทศกาลที0ศกัดิfสทิธิfมาก ลกู
แกะที0ไมม่ตํีาหน(ิปราศจากตําหน)ิ เป็นภาพที0งด งามของ
พระองคเ์อง พระเมษโปดกของพระเจา้ที0ปราศจากตําหนไิม่
มบีาปซึ0งวนัหนึ0งจะตายเพราะรับความบาปของโลก
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บางทีพระเยซูตัดสินใจว่า เมื0อพระองค์ไปถึงกรุง
เยรูซาเล็ม พระองค์จะเขา้ไปพูดคุยกับครูบางคนในพระ
วหิารเกี0ยวกับปัสกาที0น่าอัศจรรยน์ี>และความหมายของปัส
กา เพราะชาวยวิไดรั้บบญัชาใหถ้อืรักษาเทศกาลเลี>ยงนี>ทกุ
ปี เพื0อระลกึถงึการปลดปลอ่ยพวกเขาจากประเทศอยีปิต์
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รปู CB 1-4: พระเยซูทาํใหพ้วกผูนํ้าศาสนาประหลาดใจ
มสีถานที0พเิศษในพระวหิารที0เด็กอนุชนไดรั้บการสอน

โดยรับบ ี(ครูอาจารย)์ และปุโรหติระหว่างการเฉลมิฉลอง
เทศกาลเลี>ยงใหญ่ ขณะที0โยเซฟและมารยีย์ุ่งอยู่ที0ไหนสัก
แห่ง พระเยซูไปยังที0ซ ึ0งพวกรับบีกําลังใหบ้ทเรียนกับ
เด็กผูช้ายวยัเดยีวกบัพระองค ์พระเยซจูงึเขา้ไปฟัง หลงัจาก
เวลาผ่านไปสักพัก พระองค์เริ0มถามคําถามเกี0ยวกับคํา
พยากรณ์ที0สําคัญของพระคัมภรี ์โดยเฉพาะที0เกี0ยวขอ้งกับ
พระเมสสยิาห์ พระผูท้รงสัญญาไว ้ผูซ้ ึ0งจะนําความผดิบาป
ของโลกไป ครูสอนธรรมบัญญัตแิละอาลักษณ์คนอื0นๆ เขา้
มา พวกเขาตา่งเต็มไปดว้ยความประหลาดใจตอ่เด็กผูช้ายที0
น่าทึ0งคนนี> ที0มคีวามเขา้ใจอันน่าอัศจรรยเ์กี0ยวกับพระคัมภรี์
ศักดิfสทิธิfโดยคําถามที0พระองคถ์ามและตอบ พวกเขาเริ0ม
ถามคําถามพระองคบ์า้ง พระคัมภรีบ์อกว่า พวกเขาทุกคน
ต่างก็ไดรั้บความงงงวยประหลาดใจกับความเขา้ใจและ
คําตอบของพระองค ์การพูดคุยกันไดผ้่านไปหลายชั0วโมง 

เทศกาลเลี>ยงปัสกาเสร็จสิ>นลง ฝูงชนกลุ่ม
ใหญ่เริ0มเดนิทางกลับบา้น แตพ่ระเยซยัูงคง

พดูคยุกบัพวกรับบี
ต่อไป พวกเขาพูดคุย
กันต่อไป แมห้ลังจาก
ที0มารีย์ โยเซฟ และ

ญาติทุกคนรวมทั >ง
เพื0อนบา้นไดอ้อก
จากกรุงเยรูซาเล็ม
ไปแลว้
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ขณะที0มารีย์และโยเซฟเดินทางออกจากกรุ ง
เยรูซาเล็มพรอ้มกับเพื0อนๆ ในคนกลุม่ใหญ ่พวกเขาพูดคยุ
กันเกี0ยวกับสิ0งที0เกดิขึ>นในการเฉลมิฉลองเทศกาลปัสกา 
พวกเขาหยุดเดนิในบางครั >งเพื0อดูแลเด็กที0ยังเล็กๆ พวก
เขาคิดว่า บางที0พระเยซูอาจจะอยู่ขา้งหนา้พรอ้มกับ
ครอบครัวอื0นบางครอบครัว เขาไม่เคยตอ้งกังวลเกี0ยวกับ
พระองคเ์พราะพระองคไ์มเ่คยสรา้งความเดอืดรอ้นให ้มารยี์
และโยเซฟออกเดนิทางไปหนึ0งวนัเต็มกอ่นที0พวกเขาจะเริ0ม
เป็นหว่งพระเยซจูรงิๆ เมื0อถงึตอนเย็นพวกเขาหยุดพักเอา
แรงในตอนกลาง คนื และพระเยซยัูงไม่ไดอ้ยู่กับพวกเขา 
เมื0อพระองค์ไม่ไดม้าคอยดูแลลาและทํางานอื0นๆ ของ
พระองค ์พวกเขารูแ้ลว้วา่มสี ิ0งที0ผดิปกตไิดเ้กดิขึ>น

พวกเขาเริ0มคน้หาพระองคใ์นหมูญ่าตแิละเพื0อนๆ พวก
เขาเดนิเขา้เดนิออกถามคนที0รว่มเดนิทางมาดว้ยกนั “มใีคร
เห็นพระเยซบูา้งไหม?” พวกเขาถาม “เสยีใจดว้ยนะ ขา้ไม่
เห็นเลย” หลายคนตอบ “ท่านเห็นเขาครั >งสุดทา้ยตอน
ไหน?” “เราไมเ่ห็นเขาตั >งแตอ่ยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม เราคดิวา่
เขาเดนิรวมกับคนอื0นๆ อยู่ขา้งหนา้เรา” มารยีแ์ละโยเซฟ
ตอบ “เราไม่เห็นเขาตลอดทั >งวัน พวกท่านน่าจะยอ้นกลับ
ไปหาเขานะ” หลายคนพดู

ตอนนี>มารยีแ์ละโยเซฟเป็นทุกขแ์ละกังวลจรงิๆ พวก
เขาเริ0มเดนิกลบัไปที0กรงุเยรซูาเล็ม ผา่นเขา้ประตเูมอืงตอน
แรกพวกเขาไปสถานที0ซ ึ0งพวกเขาเคยพักอยู่ แต่พระองค์
ไมอ่ยูท่ี0นั0น พวกเขาถามบา้นที0อยูใ่กล ้ๆ  แถวนั>นทกุหลังแต่
ไม่เกดิประโยชน์อะไร พวกเขาเดินไปตามถนนในกรุง
เยรูซาเล็มอยู่นาน แต่ทุกแห่งก็เหมือนกัน ไม่มีใครเห็น
พระองค ์ไมม่ใีครรูอ้ะไรเกี0ยวกับพระองค ์มารยีถ์ามโยเซฟ
ดว้ยความเหนื0อยออ่นวา่ “เราจะไปตามหาที0ใหนตอ่ดคีะ?”
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“มีสถานที0แห่งหนึ0งที0ขา้พอจะนึกได”้ โยเซฟตอบ 
“พระวหิารงัย – เธอสงัเกตมั>ยวา่เขามคีวามสขุมากแคไ่หน
ที0ใดเ้ขา้ไปในพระวหิาร” ดังนั>นพวกเขาจงึเดนิทางไปยัง
พระวิหาร ตอนนี>ขา้งในค่อนขา้งเงียบ เพราะกลุ่มคนที0
มาร่วมเทศกาลปัสกาไดก้ลับไปแลว้ ปุโรหติคนหนึ0งเดนิ
ผ่านมา พวกเขาถามว่า “ท่านเห็นเด็กชายอายุ 12 ขวบที0
ไหนบา้งไหม? เราหาลูกชายของเราไม่พบและคดิว่าเขา
น่าจะอยู่ที0นี0” ปุโรหติคนนั>นตอบว่า “พวกท่านหมายถึง
เด็กผูช้ายที0มาจากนาซาเร็ธใชห่รอืเปล่า? เขาอยู่ที0นั0น ใน
หอ้งนั>นกําลงัคยุกบัรับบบีางคน”
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รปู CB 1-5: มารยีแ์ละโยเซฟพบพระเยซู
มารยีแ์ละโยเซฟรบีเดนิตัดลานพระวหิารไปและพบ

สถานที0แหง่หนึ0ง ที0นั0น พระเยซนัู0งอยูท่า่มกลางครอูาจารย์
ที0มคีวามรูแ้ละไดรั้บการศกึษามาอย่างดกํีาลังพูดคุยกัน
เกี0ยวกบัพระคัมภรี ์ขอบคณุพระเจา้! ในที0สดุพวกเขาก็พบ
พระองค ์มารยีย์นิดมีากที0เห็นพระองคจ์นกระทั0งทําใหเ้ธอ
ลมืตัวโผวิ0งตรงไปหาพระองคพ์รอ้มกับเอื>อมแขนออกไป
หาพระองค ์เธอพดูพรอ้มกบัตอ่วา่ “โธล่กู ทําไมทํากบัพอ่
แมแ่บบนี> พอ่กบัแมเ่ที0ยวตามหาลกูทกุหนทกุแหง่จนแทบ
จะเป็นบา้อยูแ่ลว้”

พระเยซตูรัสตอบว่า “แต่ว่าทําไมท่านจะตอ้งคน้หา 
ทา่นไมรู่ห้รอืวา่ เราจะตอ้งอยูท่ี0นี0 ที0พระวหิาร ในพระนเิวศ
ของพระบดิาของเรา” พวกเขาไม่เขา้ใจในสิ0งที0พระองค์
ทรงหมายถึง พระองค์กําลังเตือนมารีย์อย่างสุภาพว่า 
พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และพระองคท์รง
พรอ้มที0จะทําพระราชกจิซึ0งพระบดิาผูท้รงสถติในสวรรค์
ไดส้ง่พระองคม์าทํา มารยีเ์ก็บคําพูดของพระองคไ์วใ้นใจ
และคดิทบทวนเกี0ยวกบัคําพดูเหลา่นั>นในเวลาตอ่มา

พวกเขาเริ0มออกเดนิทางอีกครั >งเพื0อกลับนาซาเร็ธ
ครั >งนี>มพีระเยซอูยู่ขา้งกายพวกเขา แน่นอนว่าพวกเขามี
อะไรมากมายที0จะพดูคยุกนั พระเยซบูอกพวกเขาเกี0ยวกบั
คําถามทกุขอ้ที0พระองคถ์ามครอูาจารยค์นสําคัญ และบาง
คําถามที0พวกเขาถามพระองคด์ว้ย ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่มา
รียแ์ละโยเซฟบอกพระองคว์่าพวกเขาเป็นห่วงพระองค์
มากขนาดไหนในคนืแรกที0ออกจากกรุงเยรูซาเล็ม และ
พวกเขาเที0ยวตามหาพระ องคไ์ปทั0ว จนกระทั >งพวกเขาไป
ตามหาในพระวหิารในที0สดุ พวกเขาใกลจ้ะถงึบา้นในเมอืง
นาซาเร็ธอกีครั >ง 
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รปู CB 1-1: พระเยซูยงัคงเตบิโตขึNน
พระคัมภรีแ์ทบจะไม่ไดก้ล่าวถงึอะไรเลยเกี0ยวกับชวีติ

ฝ่ายโลกของพระเยซอูกีสบิแปดปีตอ่มา พระคัมภรีบ์อกเราวา่ 
ขณะที0พระองคเ์ตบิโตขึ>นเป็นผูใ้หญ่ พระองคย์อมฟังมารีย์
และโยเซฟ นั0นหมายความว่า พระองคเ์ชื0อฟังพวกเขาและ
พระองคใ์หเ้กยีรตพิวกเขา การใหเ้กยีรตเิป็นมากยิ0งกว่าการ
เชื0อฟัง การใหเ้กยีรตคิอืการเชื0อฟังดว้ยท่าททีี0ด ีเด็กๆ อาจจะ
เชื0อฟังแม่และลา้งจาน แต่ถา้หากว่าเด็กโกรธที0ถูกให ้
ชว่ยงานบา้น และทําจานชามกระแทกเสยีงดังในครัว เด็กๆ
กําลังเชื0อฟัง แต่ไม่ไดใ้หเ้กียรตคิุณแม่เลย เพราะการให ้
เกยีรตเิป็นการเชื0อฟังดว้ยท่าททีี0ด ีพระเจา้สั0งใหเ้ราใหเ้กยีรติ
คณุพ่อคณุแม่ และพระองคท์รงสัญญาวา่ การทําแบบนี>จะทํา
ใหเ้รามคีวามสขุ และมอีายุยนืยาว เด็กๆ ควรจะเป็นเหมอืน
พระเยซคูอืใหเ้กยีรตคิณุพ่อคณุแม่ตลอดเวลา

พระคัมภรีพู์ดถงึพระเยซวู่า “พระองคจํ์าเรญิขึ>นในดา้น
สตปัิญญา ในดา้นร่างกาย และเป็นที0ชอบจําเพาะพระเจา้ 
และต่อหนา้คนทั>งปวง” นั0นหมายความว่า ร่างกายฝ่ายโลก
ของพระองคเ์ตบิโตใหญ่ขึ>นและสูงขึ>น และสตปัิญญาฝ่าย
โลกของพะองคเ์จรญิขึ>นในความเขา้ใจ พระองคท์รงทําให ้
พระบดิาผูส้ถติในสวรรคท์รงพอพระทัย และทําใหค้นที0อยู่
รอบขา้งชื0นชอบพระองค ์นี0เป็นตัวอย่างที0ดสํีาหรับชวีติของ
เรา

เด็กๆ อาจจะตอ้งการพูดคยุกับพระเจา้
ตอนนี>และขอใหพ้ระองคช์ว่ยเด็กๆ ใหเ้ป็นหมอืน
กับพระเยซขูณะที0ยังเยาววั์ยคอื เชื0อฟัง ชว่ยเหลอื
และมคีวามเมตตา บางคนอาจจะตอ้งการขอให ้
พระเจา้ชว่ยใหเ้กยีรตคิณุพ่อคณุแม่เหมอืน
อย่างที0พระเยซทํูา คอืเชื0อฟังคณุพ่อคณุแม่
ดว้ยท่าททีี0ดี และถา้หากวา่คนไหนไมเ่คยขอ
ใหพ้ระเจา้ชว่ยใหไ้ดรั้บความรอดและลา้ง
บาปออกไป ก็สามารถทําตอนนี>ได ้
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บทเรยีนที* 2 “การรบับพัตศิมาของพระเยซู”
มัทธวิ 3:1-17; มาระโก 1:2-11; ลกูา 3:1-22; 

ยอหน์ 1:6-8,15-36

พระเยซเูตบิโตขึ>นในหมู่บา้นเล็กๆ แห่งหนึ0งในเมอืง
นาซาเร็ธ แควน้กาลลิี ซ ึ0งอยูห่า่งจากกรงุเยรซูาเล็มไปทาง
เหนือประมาณ 120 กม. ขณะที0เป็นเด็ก พระองคแ์ตกตา่ง
จากเด็กคนอื0น สิ0งที0สําคัญที0แตกต่างมีสองอย่างคือ 
พระองคบ์ังเกดิจากหญงิพรหมจารยีแ์ละพระองคไ์มเ่คยทํา
ผิด เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และ
ถึงแมว้่าทรงรูเ้ช่นนั>นพระองค์ก็มิไดโ้ออ้วดและใชฤ้ทธิf
อํานาจของพระองค์ พระองค์ทรงมีวัยเด็กทั0วไปอย่างดี
พรอ้มและไมม่คีวามบาป
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ดังนั>นพระบุตรของพระเจา้อาศัยอยู่ในเมอืงนาซาเร็ธ
ในฐานะบุคคลซึ0งไม่เป็นที0รูจั้ก จนกระทั0งพระองค์มีอายุ
สามสบิพรรษา เราอาจจะพูดไดว้า่ “ร่างกายของพระองคม์ี
อายุสามสบิปี” แต่ในความเป็นจรงิ พระองค์ทรงมีอายุนิ
รันดร์ เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ ระหว่างสามสบิปีนี> 
พระองคไ์มไ่ดทํ้าการอศัจรรยแ์ละไมไ่ดเ้ทศนาเลย พระองค์
เพยีงแตทํ่างานในรา้นชา่งไมข้องโยเซฟไปเรื0อยๆ

เมื0ออายุครบสามสบิ พระองคอ์อกจากนาซาเร็ธมายัง
สถานที0เฉพาะแหง่หนึ0งบนชายฝั0งของแมนํ่>าจอรแ์ดน

รปู CB 2-1: ยอหน์เทศนาในถิTนทรุกนัดาร

มีชายคนหนึ0งอยู่ที0ขา้งแม่นํ>า กําลังประกาศแก่ชาวยวิให ้
พรอ้มสําหรับพระเมสสยิาห์ พระผูท้รงสัญญาไวข้องพวก
เขา อันที0จรงิแลว้ชาวอสิราเอลต่างก็ตื0นเตน้กับชายคนนี>
มาก เขาเป็นคนแปลกและกําลังเทศนาอยู่ขา้งแม่นํ> า
จอรแ์ดน ชื0อของเขาคอื ยอหน์ และประกาศว่า เขากําลัง
เตรยีมทางสําหรับการเสด็จมาของพระเมสสยิาห์ ผูป้กครอง
อสิราเอล ยอหน์ไม่มธีรรมาสน์ เขาไม่มตีกึหรอือาคาร เขา
เพยีงแตย่นือยูบ่นฝั0งแมนํ่>าและเทศนา ฝงูชนมากมายพากนั
ออกไปฟังเขาเทศนา และเขาใหบ้ัพตศิมาคนหลายคน จน
ในที0สดุผู ้คนก็เริ0มเรยีกเขาวา่ยอหน์ผูใ้หรั้บบพัตศิมา ยอหน์
ไม่ไดส้วมเสื>อผา้แบบเดียวกับที0คนทั0วไปสวมใส่ เสื>อผา้
ของเขาเรยีบงา่ย ทํามาจากขนอฐูพรอ้มกบัคาดเอวดว้ยสาย
หนังสตัว ์อาหารของเขาไมม่กีารปรงุรสมากมาย แตเ่ป็นสิ0ง
ที0เขาสามารถหาไดใ้นถิ0นทรุกันดาร นั0นคอืจัrกจั0นและนํ>าผึ>ง
ป่า
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เด็กๆ จําไดไ้หมวา่ ตอนที0ทูตสวรรคก์าเบรยีลมาบอก
มารยีว์่า เธอจะตั >งครรภพ์ระเยซ ูทูตสวรรคบ์อกเธอดว้ยว่า
ลูกพี0ลูกนอ้งของเธอ คอืเอลซีาเบธจะมลีูกชาย ทูตสรรค์
บอกเศคารยิาห์ ซึ0งเป็นสามขีองเอลซีาเบธวา่ ลกูของพวก
เขาจะเป็นคนสําคัญขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จะเป็นคนที0มจีติ
วญิญาณหา้วหาญและมีฤทธิfเดชเหมือนเอลียาห์ เขาจะ
ประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธิfตั >งแต่เขาเกดิมา เตบิโต
ขึ>นเป็นผูเ้ผยพระวจนะที0ยิ0งใหญ่ซึ0งจะนําหลายคนใหห้ัน
กลบัมาหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

ยอหน์ผูใ้หรั้บบัพตศิมาตอนนี>อายุสามสบิปีเศษ เขา
กําลังทําใหแ้ผนการของพระเจา้สําเร็จ เขาเป็นเหมอืนเสยีง
ผูร้อ้งในถิ0นทุรกันดาร “เตรียมมรรคาแห่งพระเป็นเจา้” 
ยอหน์กําลังเตรยีมทางสําหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยการทํา
ใหจ้ติใจของคนพรอ้มที0จะฟังพระเมสสยิาหข์องพวกเขา
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ยอห์นเทศนาใกลก้ับริมฝั0 งแม่นํ> า เขามีลักษณะที0
แตกตา่งจากคนอื0น ผูค้นประทับใจในยอหน์ ตาของเขาเจดิ
จา้เมื0อเทศนา และเสยีงที0มพีลังอํานาจของเขาดังกอ้งสนั0น
ขา้มหุบเขาเพื0อบอกประชาชนว่าพวกเขามคีวามบาปมาก
เพียงใด และเตือนพวกเขาถึงพระพิโรธ การพิพากษา
ลงโทษของพระเจา้ ยอห์นบอกใหก้ลับใจใหม่และมอบ
ความเชื0อของพวกเขาไวใ้นพระเมสสยิาหท์ี0พระเจา้ไดท้รง
สัญญาไวว้่าจะเสด็จมา เพื0อพวกเขาจะสามารถเป็นบุตร
ของพระเจา้ได ้และความบาปของพวกเขาก็จะไดรั้บการยก
โทษ ยอหน์ขอใหพ้วกเขาหันจากวถิทีางชั0วรา้ยของตนเอง 
และใหจ้ิตใจ ความคิด ท่าทีของพวกเขาได รั้บการ
เปลี0ยนแปลงทั >งหมด และดําเนนิชวีติใหเ้ป็นที0พอพระทัย
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ นั0นคอืทําใหพ้ระเจา้พอใจ ยอหน์กระตุ ้
นพวกเขาใหรั้บบัพตศิมาซึ0งเป็นสัญลักษณ์ภายนอกของ
การเปลี0ยนแปลงภายในจติใจของพวกเขา

ยอห์นใหข้่าวประเสริฐของพระเจา้โดยไม่มีความ
หวาดกลัว ไมว่า่กลุม่ผูฟั้งของเขาจะเป็นใคร คนรวย คนจน 
คนมีการศึกษา คนไม่มีความรู ้กษัตริย์ ชาวไร่ ชาวนา 
คนฟารสิ ีทหาร หรอืปโุรหติ เขาไมเ่คยทําใหก้ารเทศนา

ของเขาเจอืจางหรอืดอ้ยคา่ลง
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ทกุคนสามารถเขา้ใจการเตอืนและคําแนะนําของยอหน์
ผูใ้หรั้บบัพตศิมา เพราะเขาเป็นผูเ้ผยพระวจนะคนสําคัญ
อย่างแทจ้รงิที0พระเจา้ทรงส่งมา หลายคนเริ0มถามออกมา
ขณะที0พวกเขาสํานึกถงึความผดิบาปของตนเองว่า “ท่าน
อยากจะใหเ้ราทําอะไร?” ยอห์นตอบดว้ยคําพูดที0ต่อว่า
ความเห็นแกต่ัวและความโลภของพวกเขา “จงกลับใจใหม ่
มองไปรอบๆ เปลี0ยนจิตใจของเจา้และวิถีทางของเจา้” 
ยอหน์ไมไ่ดใ้ชว้ธิอีอ้มคอ้มหรอืเกรงใจพวกเขาเลย และสิ0งที0
น่าประหลาดใจคือว่า ผูค้นยอมรับฟังคําเตือนจากยอห์น
แมแ้ตค่นเก็บภาษี และทหารโรมันที0ใจแข็งก็ฟังคําเตอืนของ
เขา 

คนนับรอ้ยสารภาพความผดิบาปของพวกเขาและขอรับ
บัพตศิมา เพราะยอหน์ไดส้อนพวกเขาวา่ การรับบัพตศิมาจะ
แสดงใหค้นอื0นเห็นว่า คนๆ นั>นไดต้ัดสนิใจหันจากความผดิ
บาปของตนมาหาพระเจา้ และไดรั้บการยกโทษแลว้จรงิๆ
ทกุคนกําลงัสงสยัวา่ ยอหน์ผูเ้ผยพระวจนะที0ยิ0งใหญค่นนี>เป็น
ใคร พวกเขากําลังคาดหวังว่าพระเมสสยิาหจ์ะมาในไม่ชา้ 
บางทยีอหน์คนนี>อาจเป็นพระเมสสยิาหข์องพวกเขา พวกเขา
สงสยัวา่ ชายคนนี>จะเป็นพระครสิตพ์ระเมสสยิาหไ์ดไ้หม

“เขาจะเป็นคนที0ปลดปล่อยเราออกจากการอยู่ใตช้าว
โรมัน” บางคนพดูออกมา

คนอื0นๆ กระซบิว่า “เขาคือเอลียาห์ที0เป็นขึ>นมาจาก
ความตาย”

ผูนํ้าชาวยวิบางคนในกรุงเยรูซาเล็มส่งปุโรหติไปถาม
ยอหน์ เพื0อคน้หาว่าจรงิๆ แลว้เขาเป็นใคร บางทเีขาอาจจะ
เป็นผูท้ี0ชาวอสิราเอลเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานาน พวกเขา
ถามยอหน์วา่ “ทา่นอา้งวา่ตวัเองเป็นพระเมสสยิาหห์รอื?”
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เขาปฏเิสธอย่างเรยีบๆ ว่า “ไม่ใช ่ขา้พเจา้ไม่ใชพ่ระ
ครสิต ์ขา้พเจา้เป็นเพยีงผูส้ง่ข่าวของพระองค ์ที0ถูกสง่มา
เพื0อเตรยีมมรรคากอ่นพระองค”์

“ทา่นเป็นเอลยีาหห์รอื?” พวกเขาถาม
“ไมใ่ช ่ขา้พเจา้ไมใ่ชเ่อลยีาห”์ ยอหน์ตอบ
“ทา่นเป็นผูเ้ผยพระวจนะหรอื?”
“ไมใ่ช”่
“แลว้ท่านเป็นใคร ชว่ยบอกเรา เพื0อเราจะนําคําตอบ

ไปใหผู้ท้ี0ส่งเรามา ท่านจะพูดถงึตัวท่านเองว่าท่านเป็น
ใคร?”

ยอหน์ตอบวา่ “เราเป็นเสยีงของผูท้ี0รอ้งประกาศในถิ0น
ทรุกันดาร เตรยีมพรอ้มเพื0อการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ ตามที0ผูเ้ผยพระวจนะเอลยีาหไ์ดบ้อกไว”้

“ถา้ท่านไม่ใชพ่ระครสิต ์หรอืเอลยีาห์ หรอืผูเ้ผยพระ
วจนะ” คนฟาริสีถาม “แลว้ทําไมท่านจึงใหบ้ัพตศิมา?” 
ยอหน์ตอบคําถามโดยบอกว่า "ขา้พเจา้เพยีงแตใ่หบ้ัพตศิ
มาดว้ยนํ>า แตผู่ท้ี0จะมาภายหลังเป็นผูท้ี0ย ิ0งใหญก่วา่ขา้พเจา้ 
พระองค์ยิ0งใหญ่จนกระทั0งแมแ้ต่สายรัดฉลองพระบาท 
(สายรัดรองเทา้) ของพระองค ์ขา้พเจา้ก็ไมส่มควรที0จะแก ้
และพระองคจ์ะใหบ้ัพตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิfของ
พระเจา้” แน่นอนวา่ยอหน์กําลังพดูถงึพระเยซคูรสิต ์ยอหน์
ยังเตอืนว่า “พระองคจ์ะใหบ้ัพตศิมาดว้ยไฟ พพิากษาแก่
ทกุคนที0ปฏเิสธความรอดที0พระเจา้ทรงจัดเตรยีมใหด้ว้ย”
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รปู CB 2-3: ยอหน์ใหบ้พัตศิมาแกพ่ระเยซู
ยอห์นนําพระเยซู พระเมษโปดกของพระเจา้ที0ไม่มี

ตําหน ิไม่มบีาป ลงไปที0แม่นํ>าจอรแ์ดนและใหบ้ัพตศิมาแก่
พระองค ์ขณะที0พระเยซเูสด็จขึ>นมาจากนํ>า ยอหน์เห็นสิ0งที0
น่าอัศจรรย์บางอย่าง ทอ้งฟ้าเปิดออก และพระวญิญาณ
ของพระเจา้เสด็จลงมาในรูปของนกพริาบ และลงมาอยูบ่น
พระเยซ ูในเวลาเดยีวกันนั>นเอง มเีสยีงมาจากฟ้าสวรรคว์า่ 
“ท่านผูน้ี>เป็นบุตรที0รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” เป็น
เสียงของพระบดิา พระองค์ทรงพอพระทัยพระบุตรของ
พระองค ์เพราะพระเยซเูต็มใจมอบชวีติของพระองคเ์องเพื0อ
ชว่ยคนจากการถูกลงโทษนรัินดร์ เพราะความผดิบาปของ
พวกเขา ทกุอยา่งที0ยอหน์ผูใ้หรั้บบพัตศิมาไดเ้ห็นและไดย้นิ
ทําใหเ้ขารูแ้ละแน่ใจวา่พระเยซทูรงเป็นพระเมสสยิาหท์ี0ได ้
ทรงสัญญาไว ้และเขาสามารถประกาศดว้ยความแน่ใจ
อย่างชื0นชมยินดีว่า “นี0 เ ป็นพระบุตรของพระเจา้อย่าง
แทจ้รงิ!”
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ทีIนัIนขณะทีIพระเยซูรับบัพติศมา องค์ตรีเอกานุภาพ 
(หมายถงึสามบคุคลในองคเ์ดยีว) สามพระภาคของพระเจา้ได ้
ทรงปรากฏมาอยา่งงดงาม แน่นอนวา่ พระเยซพูระบตุรของพระ
เจา้อยู่ทีIนัIน พระวญิญาณบรสิุทธิอ̂ยู่ทีIนัIนในรูปของนกพริาบ 
(ใหส้งัเกตวา่พระคัมภรีไ์มไ่ดบ้อกวา่พระองคเ์ป็นนกพริาบ บอก
แตเ่พยีงวา่พระองคเ์สด็จลงมาในรูปของนกพริาบ) และมเีสยีง
ของพระบดิาทีIตรัสออกมา ดงันัLน สามพระภาคขององคต์รเีอกา
นุภาพไดป้รากฏออกมาและมสีว่นร่วมในการเริIมตน้พันธกจิตอ่
สาธารณชนของพระเยซ ู

วันนัLน ขณะทีIพระเยซูพระเมษโปดกของพระเจา้เริIมตน้
พันธกิจกับสาธารณชนอย่างเป็นทางการ พระองค์ไดเ้ป็น
ตัวอย่างแก่เรา พระองค์เองไม่จําเป็นตอ้งรับบัพตศิมา แต่
พระองค์ทรงรับบัพตศิมาเพืIอเป็นตัวอย่างสําหรับเราใหทํ้า
ตามหลงัจากทีIเราไดรั้บความรอด การรับบพัตศิมาไมไ่ดช้ว่ยให ้
ใครรอด เพราะไมม่อีะไรทีIเราสามารถทําไดเ้พืIอชว่ยใหร้อดได ้
การรับบพัตศิมาเตอืนเราวา่ พระเยซสู ิLนพระชนมเ์พราะความผดิ
บาปของเรา ทรงถูกฝังไว ้และหลังจากนัLนสามวันทรงเป็น
ขึLนมาใหม่อกีครั Lง เด็กๆ สามารถเชืIอวางใจในพระองคใ์หเ้ป็น
พระผูช้ว่ยใหร้อดของเด็กๆ ไดเ้ดี_ยวนีL

20



รปู CB 2-1: ประโยชนจ์ากชวีติของยอหน์
เด็กๆ เคยคดิถงึบทเรียนบางอย่างที0เราสามารถเรียนรูไ้ด ้
จากเรื0องของยอหน์บางไหม? ยอหน์ไดรั้บการเลี>ยงดมูา
อย่างเขม้งวดจากพ่อแม่ของเขา และเป็นนักเทศน์ผู ้
ย ิ0งใหญ ่เขาไมไ่ดโ้ออ้วดถงึความสําคญัของตวัเอง เขาเป็น
คนถอ่มตัวและออ่นสภุาพมาก เขาบอกประชาชนวา่ เขาไม่
มคี่าแมแ้ต่จะแกส้ายรัดพระบาท (เชอืกผูกรองเทา้) ของ
พระเยซู เขาบอกว่า ตนเป็นเพียงเสยีงที0ประกาศใหพ้วก
เขาฟังเกี0ยวกบัพระเยซ ูเขาไมต่อ้งการใหค้นสนใจเขาหรอื
คดิว่าเขาเป็นคนสําคัญ มคีรั >งหนึ0ง เขาบอกฝูงชนว่า “พระ
เยซูจะตอ้งยิ0งใหญ่ขึ>นและขา้พเจา้จะตอ้งดอ้ยลง” เขา
หมายความวา่พระเยซจูะตอ้งยิ0งใหญข่ึ>นและสําคญัขึ>น และ
ตวัเขาเองตอ้งสําคญันอ้ยลง ถอ่มใจมากขึ>นและเต็มใจที0จะ
ถูกลมืมากขึ>น เราเต็มใจไหมที0จะเป็นเพียงเสยีงประกาศ
ใหแ้กพ่ระครสิต ์อกีครั >งหนึ0งเขาบอกประชาชนว่า เขาเป็น
เพยีง “นิ>ว” ที0กําลังชี>ถงึพระเยซพูระเมษโปดกของพระเจา้ 
เราไม่จําเป็นตอ้งเป็นคนสําคัญ เราเพยีงชี>และประกาศให ้
คนอื0นเห็นถงึพระเยซคูรสิตก์พ็อ
ยอหน์ไมม่คีวามกลัว เขาไมก่ลัวที0จะประกาศขา่วประเสรฐิ
ของพระเจา้ แมว้่าจะทํารา้ยจติใจคนและทําใหค้นรูส้กึผดิ
ในใจของพวกเขากต็าม ยอหน์ไมอ่ายเกี0ยวกบัพระเยซ ูและ
ไมไ่ดพ้ยายามที0จะเป็นที0นยิมชมชอบทา่มกลางฝงูชน พระ
เยซตูอ้งการผูรั้บใชแ้ละคําพยานของคนที0จรงิใจและเชื0อ
ฟังพระองค ์ไม่วา่คา่ ตอบแทนจะเป็นอะไร เด็กๆ รูไ้หมวา่
คา่ตอบแทนการเชื0อฟังของยอหน์บนโลกนี>คอือะไร เขาถกู
ขังคุกและในที0สุดตอ้งถูกตัดหัวเพราะว่าเขาพูดความจรงิ 
เราไม่ถูกตัดหัว แต่ใหเ้รามชีวีติที0เชื0อฟังดว้ยความรักและ
รับใชด้ว้ยความชื0นชมยนิด ีเด็กๆ อาจจะอยากบอกกับพระ
เจา้เดีuยวนี>ว่า เด็กๆ ยนิดแีละเต็มใจที0จะยอมประกาศบอก
เพื0อนเรื0องของพระเจา้ และเป็นนิ>วชี>ใหเ้พื0อนของเราเห็น
ความรอดในพระเยซคูรสิต์
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บทเรยีนที* 3  “การทดลองของพระเยซู”
อสิยาห์ 14:12-17; มัทธวิ 4:1-11; มาระโก 1:12-13; 

ลกูา 4:1-13

กอ่นที0พระเยซจูะไดรั้บบพัตศิมา พระองคไ์มไ่ดทํ้าการ
อัศจรรยอ์ะไรและพระองคไ์ม่ไดไ้ปตามหมู่บา้นเพื0อบอก
ประชาชนว่าพระองค์เ ป็นใครหรือพระองค์มาทําไม
พระองคร์อคอยกําหนดเวลาของพระบดิา และตอนนี>เวลา
นั>นเกอืบจะถงึแลว้ มอีกีสิ0งหนึ0งที0จําเป็นตอ้งทํากอ่นที0พระ
ครสิตจ์ะเริ0มพันธกจิ (งาน) กับสาธารณชนของพระองค ์
พระวญิญาณบรสิทุธซ์ ึ0งไดเ้สด็จลงมาบนพระเยซทูี0การรับ
บัพตศิมาของพระองค์ไดนํ้าพระเยซูไปในถิ0นทุรกันดาร
ทันทหีลังจากการรับบัพตศิมาของพระองค ์ที0นั0นเป็นที0ซ ึ0ง
พระองคถ์กูทด ลองโดยศตัรขูองพระเจา้
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รปู CB 3-1: ศตัรขูองพระเจา้
ศัตรูของพระเจา้คอืซาตานหรอืมารรา้ย กอ่นการทรง

สรา้งโลกซาตานมชีื0อวา่ลซูเิฟอร์ ซึ0งหมายถงึ “ความสวา่ง” 
ชื0อลูซเิฟอร์หมายความว่าเป็นโอรสแห่งรุ่งอรุณ เป็นทูต
สวรรคท์ี0สวยที0สดุและสําคัญที0สดุในสวรรค ์มันเป็นเทพบด ี
เป็นหัวหนา้ผูบ้ัญชาการของทูตสวรรคท์ั >งหมด อย่างไรก็
ตาม ลซูเิฟอรไ์มพ่อใจที0จะไดรั้บเพยีงตําแหน่งนั>น

ลซูเิฟอรทํ์าอะไรที0เป็นเหตใุหมั้นตกลงมาจากสถานที0
ซ ึ0งมเีกยีรตใินสวรรค ์อสิยาห์ 14:12-14 บอกว่า “โอ ดาว
ประจํากลางวันเอย่ พ่อโอรสแหง่รุ่งอรุณ เจา้ร่วงลงมาจาก
ฟ้าสวรรคแ์ลว้ซ.ิ..เจา้ (ลซูเิฟอร)์ รําพึ0งในใจของเจา้วา่ ขา้
จะขึ>นไปยังสวรรคเ์หนือความตายทั >งหลายของพระเจา้ ขา้
จะตั >งพระที0นั0งของขา้ ณ ที0สูงนั>น ขา้จะนั0งบนขุนเขาชมุนุ
นมสถาน ณ ที0อดุรไกล ขา้จะขึ>นไปเหนือความสงูของเมฆ 
ขา้จะกระทําตัวขา้เหมอืนองคผ์ูส้งูสดุ” เด็กๆ สงัเกตไหมวา่ 
ลซูเิฟอรพ์ูดวา่ ‘ขา้’ กี0ครั >ง ลซูเิฟอรค์ดิคําโกหกเกี0ยวกับตัว
ของมัน และแลว้มันเชื0อคําโกหกนั>น ตอ่มามันเริ0มคยุโมก้ับ
ทตูสวรรคอ์ื0นๆ เกี0ยวกับตัวของมัน “ขา้จะกระทําตัวเหมอืน
องคผ์ูสู้งสุด” มันคุยโม ้“ขา้จะเป็นเหมอืนพระเจา้” มันไม่
สามารถเป็นเหมือนพระเจา้อย่างแทจ้รงิ ดังนั>นมันกําลัง
หลอกลวงตวัเอง

คําโกหกนี>เป็นการอวดตัวที0น่ากลัวที0เป็นตน้ตอของ
บาปอยู่ในจิตใจของลูซิเฟอร์ มันเชื0อว่ามันดีกว่าที0มัน
เป็นอยู่อย่างแทจ้ริง และนั0นเป็นการอวดตัวที0รา้ยกาจ 
ซาตานโออ้วดกับทูตสวรรคอ์ื0นๆ ว่า มันดเีท่ากับพระเจา้ 
และทูตสวรรคห์นึ0งในสามของสวรรคท์ี0หลงเชื0อคําโกหก
ของมันและกลายมาเป็นผูต้ดิตามของมัน (ววิรณ์ 12:4) 
และแลว้ลซูเิฟอรนํ์าพวกทตูสวรรคเ์หลา่นั>นกบฏตอ่พระเจา้
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ผลลัพธ์คือพระเจา้ขับไล่มันและทูตสวรรค์ทั>งหมดที0
กบฏออกจากสวรรค ์แลว้ลูซฟิอรจ์งึเป็นที0รูจั้กในนามซาตาน
หรอืพญามาร ทูตสวรรคทั์>งหมดที0กบฏพรอ้มกับซาตานเป็นที0
รูจั้กวา่เป็นผรีา้ยหรอืวญิญาณชั0วซาตานเป็นผูท้ี0ทําใหพ่้อแม่คู่
แรกของเราคอือาดัมและเอวาทําบาปในสวนเอเดน ดังนั>นจงึ
เป็นการนําความบาปมาถงึมนุษยทุ์กคน ในพระคัมภรี ์ซาตาน
มีชื0อเรียกหลายชื0อเช่น ผูท้ดลอง ผูล่้อลวง มารรา้ย ผู ้
กล่าวโทษพี0นอ้ง ผูส้รา้งความสับสน และบดิาแห่งการมุสา
หรอืโกหก มันอยู่เบื>องหลังความชั0วรา้ยและความผดิบาปที0
ทําใหโ้ลกนี>ทุกขโ์ศก

ซาตานยังคงเกลยีดชงัพระเจา้ มันเกลยีดพระคัมภรีแ์ละ
มันเกลยีดครสิเตยีนที0มชีวีติอยู่เพื0อพระเจา้ มันพยายามที0จะ
ดงึเราออกห่างจากพระเจา้และล่อลวงเราใหทํ้าผิด ทั>งนี>
เพราะมันกลียดทุกคนที0ดีและเกลียดความถูกตอ้ง มัน
ตอ้งการควบคมุโลก และตอ้งการรับการนมัสการจากมนุษย ์
มันทําใหห้ลายคนตดิตามมันโดยการพูดโกหกกับพวกเขา
และกดีกันพวกเขาจากการไดย้นิ และเชื0อความจรงิจากพระ
วจนะของพระเจา้ แน่นอนว่าเหนือสิ0งอื0นใด ซาตานเกลยีด
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขณะที0พระเยซอูยู่บนโลก ซาตานพยายาม
ทําหลายวธิทีี0จะกดีกันพระเยซจูากการไปสิ>นพระชนมบ์นไม ้
กางเขน เพื0อเราไม่สามารถรับความรอดได ้
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รปู CB 3-2: พระเยซูพบซาตานในถิTนทรุกนัดาร
เพื0อเป็นการพสิจูนว์า่ พระเยซทูรงเขม้แข็งกวา่ซาตาน 

พระวญิญาณของพระเจา้ไดนํ้าพระเยซไูปในป่าที0แหง้แลง้
และทะเลทรายที0อา้งวา้ง ทรงอนุญาตใหซ้าตานมาทดลอง
พระเยซใูหทํ้าผดิที0นั0น พระคัมภรีบ์อกเราว่า องคพ์ระเยซู
เจา้ทรงถูกทดลองในทุกอย่างเหมอืนกับเรา แต่ถงึกระนั>น
พระองคไ์มเ่คยยอมจํานนตอ่ความบาปแมแ้ตค่รั >งเดยีว พระ
เจา้ตอ้งการแสดงใหเ้ราเห็นว่า พระคริสต์ทรงเป็นองค์
บรสิทุธิf เป็นเพยีงผูเ้ดยีวที0เหมาะสมมคีุณสบัตสิําหรับการ
ถวายพระองคเ์องเป็นเครื0องบชูาแทนที0คนบาปที0ทําผดิทั >ง
ปวง

พระเยซูทรงอยู่ในที0รกรา้งว่างเปล่า ที0แหง้แลง้นั>น
แวดลอ้มไปดว้ยสัตวป่์าที0เป็นอันตรายถงึสี0สบิวันสี0สบิคนื 
และถกูโจมตโีดยคํากระซบิที0ชั0วรา้ยจากพญามารและสมนุ
ของมัน สตัวร์า้ยเชน่ ง ูหมาป่า สงิโต และสตัวป่์าชนดิอื0นๆ
แทบจะไม่อันตรายเท่ากับมารรา้ยที0เรามองไม่เห็นดว้ยตา
ของเราเอง ระหว่างสี0สบิวันสี0สบิคนืในถิ0นทุรกันดาร พระ
เยซทูรงอดอาหาร และตอนทา้ยของวันที0สี0สบิ พระองคห์วิ
และออ่นแอมาก

ซาตานมาหาพระองคแ์ละพดูวา่ “เรารูว้า่ทา่นหวิ ทา่น
ตอ้งทานอาหาร มองดกูอ้นหนิทั >งหมดที0อยูร่อบๆ ตัวทา่นซ ิ
ทา่นมฤีทธิfอํานาจ เพยีงแคนํ่ากอ้นหนิเหลา่นี>มาและเปลี0ยน
ใหเ้ป็นขนมปังหรอือาหาร”
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พระเยซมูองไปรอบๆ พระองค ์กอ้นหนิทีIกระจัดกระจายอยู่
บนพืLนเตอืนพระองคใ์หน้กึถงึกอ้นขนมปัง พระองคต์อ้งการอาหาร 
อันทีIจรงิแลว้ ร่างกายของพระองคต์อ้งการอาหารอย่างรุนแรง 
และพระองคก์็มฤีทธิอํ̂านาจทีIจะเปลีIยนกอ้นหนิเป็นขนมปังเพราะ
พระองคท์รงเป็นพระผูส้รา้งจักรวาล พระองคส์ามารถทําอะไรก็ได ้ 
พระองคส์ามารถเนรมติอาหารเลศิหรขูนาดไหนก็ได ้แตน่ีIเป็นการ
ทดลองของพระองค ์เรารูว้่าการทานอาหารไม่ผดิ เราตอ้งทาน
อาหารเพืIอจะมชีวีติอยู ่

ซาตานจงึกระซบิกับพระเยซวูา่ “ทําไมไมล่งมอืและเปลีIยน
กอ้นหนิเป็นกอ้นขนมปัง” มารรา้ยกําลังทดลองพระเยซูเพืIอให ้
ตอบสนองความหิวด ว้ยพระองค์เอง มากกว่าจะรอคอย
กําหนดเวลาทีIสมบูรณ์ของพระบดิาเจา้ ซาตานตอ้งการใหพ้ระ
เยซูกระโดดไปล่วงหนา้แผนการของพระเจา้ และทําตาม
กําหนดเวลาและคําแนะนําของมารรา้ยมากกว่าการทรงนําทีI
สมบรูณข์องพระบดิาเจา้

นีIเป็นการทดลองทัIวไปและเป็นอันตราย เพราะในเวลาทีIเรา
ไมต่ดิตามพระเจา้และรอคอยพระองคนั์Lนเรากําลังตดิตามซาตาน
โดยอัตโนมัต ิการยอมแพจ้ะเป็นการยอมรับคําแนะนําจากซาตาน 
หากพระเยซทํูาตามคําแนะนําของซาตานก็จะเป็นการหันจากนํLา
พระทัยของพระบดิาของพระองคแ์ละพาพระองคเ์องออกจาก
แผนการของพระบดิา ซึIงจะเป็นการปฏเิสธนํLาพระทัยของพระบดิา
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พระคริสต์ทรงตอบสนองดว้ยวิธีที0 เ ราควรตอ้ง
ตอบสนองต่อการทดลองเสมอถา้เราตอ้งการเอาชนะการ
ทดลอง พระองคท์รงตอบสนองดว้ยพระวจนะของพระเจา้ 
พระองคท์รงยกขอ้พระคัมภรีม์าอา้งวา่ “มนุษยจ์ะบํารงุชวีติ
ดว้ยอาหารส ิ0งเดยีวหามไิด ้แตบํ่ารงุดว้ยพระวจนะทกุคําซ ึ0ง
ออกมาจากพระโอษฐข์องพระเจา้”

พระเยซกํูาลังบอกซาตานว่า มสี ิ0งอื0นในชวีติที0สําคัญ
มากยิ0งกวา่อาหาร อาหารใหกํ้าลังกับร่างกายของเราซึ0งจะ
ตายไปในที0สดุ แต่พระวจนะของพระเจา้จะใหกํ้าลังแกจ่ติ
วญิญาณของเรา ซึ0งจะมีชีวติอยู่ตลอดไป พระเยซูทรง
มองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งถึงแผนการรา้ยเจา้เล่ห์ของ
ซาตาน เมื0อไมใ่ชเ่ป็นนํ>าพระทัยของพระเจา้ พระเยซจูะไม่
ใชฤ้ทธิfอํานาจของพระองคใ์นการเชื0อฟังซาตาน

เราจะเปรียบความตอ้งการฝ่ายร่างกายนี>กับความ
เพลดิเพลนิ ความบนัเทงิ ความสนุกสนานใหแ้กต่วัเรา บาง
ทีเด็กๆ อาจจะกําลังคิดว่า “หนูไม่คิดว่าการมีความสุข
เพลดิเพลนิกบัสิ0งตา่งๆ เป็นสิ0งที0ผดิ” ถกูแลว้ นั0นไมใ่ชส่ ิ0งที0
ผดิ พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู่ทรง
ประทานสิ0งต่างๆ อย่างมากมายเพื0อใหเ้รามีความสุข
เพลดิเพลนิ และเป็นนํ>าพระทัยของพระองคท์ี0เรามคีวามชื0น
ชมยนิดใีนพระองคแ์ละในสิ0งน่าอัศจรรยท์ั >งหมดที0พระองค์
ทรงสรา้งในเวลาที0เหมาะสมที0สดุของพระองค์

สมมุตวิ่า เจนไดรั้บเชญิไปคา้งคืนที0บา้นของซูซาน
เพื0อนของเธอในคนืวันเสาร ์แลว้ไปเที0ยวกันตอ่ในวันรุ่งขึ>น 
(วันอาทติย)์ ที0สวนสนุกใหญ่แหง่หนึ0ง สวนแหง่นี>พวกเขา
สามารถว่ายนํ>า พายเรอื เล่นสเก็ต มคีวามสุขกับการขี0รถ
เล่นไดอ้ย่างอสิระ และสนุกไดต้ลอดทั >งวัน การไปคา้งคนื
กบัเพื0อนที0ดทีี0สดุคนหนึ0งเป็นสิ0งที0ผดิหรอืเปลา่? ไมผ่ดิเลย 
การไปเที0ยวไดไ้ปว่ายนํ>า นั0งเรือ หรือเล่นสเก็ตเป็นบาป
หรอืเปลา่? ไมบ่าป
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สิ0งเหล่านี>ลว้นเป็นกจิกรรมที0เราสามารถมีความสุข
เพลดิเพลนิกับมันได ้แต่ถา้การทําแบบนั>นหมายความว่า
ไมไ่ดไ้ปเรยีนรวศีกึษาและไมไ่ดไ้ปโบสถว์ันอาทติยจ์ะเป็น
ยังไง พระเจา้บอกเราถงึนํ>าพระทัยของพระองคไ์วใ้นพระ
วจนะของพระองค ์พระองคท์รงแนะนําใหเ้ราไปพระนเิวศ
ของพระองคเ์พื0อนมัสการพระเจา้ ฟังพระวจนะของพระองค ์
อธษิฐาน และมสีามัคคธีรรมกับครสิเตยีนคนอื0นๆ ดังนั>นถา้
เ จน เลือกที0จ ะ ไม่ ไปคริสต จักร  แต่ เลือกที0จ ะส นุก
เพลดิเพลนิกับการไปเที0ยวที0อื0นในวันอาทติย ์ก็เทา่กับเธอ
ยอมจํานนตอ่การทดลองเพื0อมคีวามสนุกเพลดิเพลนิกบัสิ0ง
ต่างๆ ที0อยู่นอกนํ>าพระทัยของพระเจา้ เจนสามารถบอก
เพื0อนของเธอไดว้่า เธอตอ้งการอยู่ที0โบสถ์วันอาทิตย ์
ดังนั>นเธออยากจะไปคา้งคนืกับเพื0อนคนือื0นมากกวา่คนืวัน
เสาร ์ถา้หากเจนยอมรับในใจว่า เป็นมารรา้ยที0กระซบิกับ
เธอว่า ไม่เป็นไรหรอกที0จะเวน้การไปโบสถแ์ละไปเที0ยว
สนุกขา้งนอก เธอก็สามารถเอาชนะมารรา้ยไดเ้หมอืนอยา่ง
ที0พระเยซทูรงเอาชนะได ้
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รปู CB 3-3: อาณาจกัรของโลก
สําหรับการทดลองตอ่มา ซาตานนําพระเยซขูึ>นไปบน

ยอดภเูขาสงู เพื0อแสดงใหพ้ระองคเ์ห็นอาณาจักรของโลก
ทั >งหมด มารรา้ยบอกพระองค์ว่า “เราจะใหอ้าณาจักรที0
สวยงามทั >งหมดนี>พรอ้มกบัความรุง่เรอืงของอาณาจักรโลก
นี>แก่ท่าน ถา้หากท่านจะกราบลงนมัสการเราเท่านั>น” 
ซาตานบอกพระเยซวู่า อาณา จักรโลกทั >งหมดนี>เป็นของ
มัน เพราะซาตานเป็นเจา้แห่งโลกนี>และเป็นเจา้แห่งย่าน
อากาศ สิ0งที0ซาตานพูดเป็นความจรงิเพยีงบางสว่น เพราะ
เมื0ออาดัมไม่เชื0อฟังพระเจา้และทําบาป อาดัมทําใหร้ะบบ
ของโลกถกูรบิไปอยูใ่นมอืของซาตาน แตพ่ระเยซรููด้ว้ยวา่ 
วันนั>นยังมาไม่ถงึ คือเวลาที0อาณาจักรของโลกนี>จะเป็น
อาณาจักรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราและของพระครสิต ์
ในวันนั>นซาตานจะตอ้งยอมรับว่า พระเยซูครสิตท์รงเป็น
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของอาณาจักรทั >งหมดของโลก และ
สรรพสิ0งที0ไดรั้บการทรงสรา้งทั >งหมดจะตอ้งนมัสการอยูต่อ่
หนา้พระเยซูและยอมรับว่า พระองคท์รงเป็นจอมราชันย ์
(กษัตรยิข์องกษัตรยิท์ั >งปวง) และทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้แหง่เจา้ทั >งปวง
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เด็กๆ เขา้ใจสิ0งที0ซาตานกําลังทําไหม? มันกําลังพูด
ความจรงิเพยีงครึ0งเดยีว นี0เป็นการทดลองที0เจา้เล่หจ์รงิๆ
มันเสนออาณาจักรของโลกใหก้บัพระเยซดูว้ยวธิงีา่ยๆ โดย
ไมม่เีครื0องบชูา ไมม่กีารทนทกุขท์รมานและการตายบนไม ้
กางเขน ผูล้อ่ลวงพยายามที0จะทําใหพ้ระเยซใูชท้างลดัเพื0อ
จะไดอ้าณาจักรโลกทั >งหมดโดยไมต่อ้งไปที0กางเขน “ทา่น
ไม่ตอ้งเสียอะไรเลย” ซาตานแนะนําอย่างมีเล่ห์เหลี0ยม 
“และท่านสามารถมอีาณาจักรของท่านไดต้อนนี> เพยีงแค่
คกุเขา่ลงนมัสการเราเทา่นั>นเอง” แตน่ี0ไมใ่ชนํ่>าพระทัยของ
พระบดิาและไมใ่ชแ่ผนการของพระองค์

วันหนึ0งพระเยซูคริสต์จะปกครองโลกจริงในฐานะ
กษัตริย์ แต่ก่อนอื0น พระองค์จะตอ้งประทานชีวิตของ
พระองคบ์นไมก้างเขนเพื0อรับเอาความผดิบาปของโลกไป
กอ่น ดังนั>นพระเยซจูงึตอ่ตา้นขอ้เสนอที0ชกันําไปในทางที0
ผดิของมารรา้ยและจะไมย่อมจํานนตอ่มัน พระองคป์ระกาศ
อย่างหนักแน่นมากว่า "พระคัมภีร์บอกไวว้่า จงกราบ
นมัสการพระองค์ผูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน และปรนนิบัติ
พระองคแ์ตผู่เ้ดยีว" อกีครั >งหนึ0งที0พระเยซทูรงมชียัชนะดว้ย
พระวจนะของพระเจา้

พระคมัภรีบ์อกวา่ เราตอ้งรูจั้กกลอบุายและวธิกีารของ
ซาตาน เพราะมันลอ่ลวงเราโดยใชก้ารโกหกและยทุธวธิี
เดยีวกบัที0มันใชก้บัพระเยซ ูใช ่ครรููว้า่มันไมไ่ดส้ญัญากบั
เราวา่จะใหป้กครองอาณาจักรของโลก แตมั่นกร็ูแ้ละเขา้ใจ
วา่เราอยากไดอ้ะไร และมันจะใชส้ ิ0งนั>นตอ่ลองดงึเราให ้
ออกหา่งจากการทําตามนํ>าพระทยัของพระบดิา
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รปู CB 3-4: บนยอดพระวหิาร
การทดลองพระเยซคูรั >งนี> มารซาตานนําพระองคไ์ปที0

จุดสงูสดุของพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม มารกล่าวว่า “ถา้
ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ที0แทจ้รงิ จงกระโดดลงไปซ!ิ” 
แลว้มารก็ใชข้อ้พระคัมภรีส์นับสนุนการทา้ทายของมันจาก
บางส่วนของหนังสอืสดุด ี91 ว่า “เพราะพระเจา้จะสง่ทูต
สวรรคม์าปกป้องทา่น ไมใ่หเ้ทา้ของทา่นกระทบหนิ” 

จําไวว้่าพระเยซูทรงเสด็จมาบังเกิดที0โลกนี> เพื0อ
สําแดงวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาหแ์หง่อสิราเอล และ
ขณะนี>มันกําลังทา้ทายพระองคใ์หส้ําแดงต่อทุกคนที0อยู่
เบื>องลา่งใหรู้ว้า่พระองคเ์ป็นใคร ฟังดแูลว้เป็นความคดิที0ด ี
เพราะจะมคีนเห็นพระองคแ์ละเชื0อวา่ทรงเป็นพระเมสสยิาห์
แตพ่ระเยซทูรงทราบความคดิเจา้เลห่ข์องมารรา้ย แน่นอน
ว่าพระองคร์ูจั้กพระสัญญาในพระคัมภรี์ และทรงรูด้ว้ยว่า
ไม่ใช่เป็นนํ>าพระทัยของพระบดิาที0จะทําใหค้นเชื0อโดย
วธิกีารนี> พระเยซูไม่ไดต้่อเถียงกับมาร พระองคเ์พียงแค่
ตรัสพระวจนะที0เขยีนไวใ้นพระคัมภรีว์่า “อย่าทดลองพระ
เจา้ของท่าน” (หรอืหมายความว่าอย่าทา้ทายพระเจา้ดว้ย
บททดสอบที0โงเ่ขลา) จากนั>นมารรา้ยกล็ะพระองคไ์ป
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รปู CB 3-5: ทตูสวรรคม์าปรนนบิตัพิระเยซู
พระคมัภรีบ์อกไวว้า่หลงัจากที0เสร็จสิ>นการทดลองแลว้ 

มทีตูสวรรคม์าและปรนนบิัตพิระองค ์เด็กๆ คดิวา่ทตูสวรรค์
จะนําอะไรมาถวายแก่พระองค ์แน่นอน อาหาร! พระเยซู
ทรงชนะการทดลองอยา่งสตัยซ์ื0อ พระองคร์อคอยเวลาและ
นํ>าพระทัยของพระบดิา พระบดิาจะทรงดูแลและมอบสิ0งที0
จําเป็นในเวลาของพระองค ์ดว้ยวธิขีองพระองค ์พระเจา้
สัญญาว่าจะทรงอวยพรเราถา้เราต่อสูก้ับการทดลอง ไม่
ยอมแพแ้ละตกลงในการทดลองของมารรา้ย

บทเรยีนที0สําคัญคอืพระเยซทูรงรับชัยชนะเหนือมาร
ดว้ยการเชื0อในพระคําของพระเจา้ และใชพ้ระคํานั>นตอ่สูก้บั
การทดลองต่างๆ ที0ซาตานพยายามล่อหลอกพระองค ์ให ้
เราทุกคนจําไวว้่า ไม่ว่าปัญหาหรอืการทดลองใดๆ จะเขา้
มาในชวีติ พระครสิตผ์ูช้นะการทดลองทรงเขา้ใจและจะ
ทรงชว่ยเราใหผ้า่นพน้และรับชยัชนะเหมอืนกบัพระองค ์ถา้
เราพึ0งพาในพระวญิญาณบรสิทุธิf เชื0อฟังนํ>าพระทัยของพระ
เจา้ และใชพ้ระคําของพระเจา้เสมอในการตอ่สู ้เมื0อนั>นเรา
ก็จะสามารถรับชัยชนะเหนือการทดลอง และไม่ทําใหพ้ระ
เจา้เสื0อมพระเกยีรตเิพราะเราพา่ยแพต้อ่มาร
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ณ หมู่บา้นแห่งหนึIงในแอฟรกิาใต ้เป็นหมู่บา้นทีIเต็มไป
ดว้ยตน้ไม ้ภูเขา ป่าเขยีวชอุม่สดุลูกหูลูกตา ทุกทีIๆ มองไปก็เห็น
แต่ทอ้งฟ้ากับภูเขา วันหนึIงมคีนเขา้มาในหมู่บา้นประกาศดว้ย
เสยีงตืIนเตน้วา่ “จะมคีนมาสรา้งทางรถไฟผ่านภูเขาน่ะ! พวกนัLน
จะสรา้งสะพานสงูลอยฟ้าผ่านขา้มหมู่บา้นเราดว้ย รถไฟจะไดว้ิIง
ผ่านหมู่บา้นเราไปไดข้า้งบน”

ไม่นานทัLงวศิวกรทัLงคนงานก่อสรา้งเริIมเขา้มาอาศัยใน
หมู่บา้นขณะทีIพวกเขาทํางาน วศิวกรมแีผนการรายละเอยีดทุก
อย่างในการกอ่สรา้ง พวกเขารูว้า่จะสรา้งแบบไหน ขนาดเท่าไหร ่
แต่ว่าชาวบา้นเริIมรูส้ ึกอึดอัด ขณะทีIชาวบา้นดูพวกคนงาน
กอ่สรา้งทํางานวันแลว้วันเล่า สะพานก็เริIมกอ่ตัวขึLนชา้ๆ ชาวบา้น
พากันสัIนศรษีะ “สะพานนัIนจะรับนํLาหนักรถไฟไม่ไดห้รอก” พวก
เขาพูด “คอยดูนะทุกคน รถไฟตอ้งตกลงมาแน่ๆ จะทับบา้น ทับ
หัวเราทุกคนเละเลย!” พวกเขากลัวมาก 

ในทีIสดุสะพานก็สรา้งเสร็จ และอกีไม่นานรถไฟก็จะเริIมวิIง
ตามตารางเวลาทุกวัน ชาวบา้นยังพากันกังวลมากว่าสะพานจะ
รับนํLาหนักรถไฟไม่ไหว แต่วศิวกรดูไม่เดือดรอ้นเลย เขารูว้่า
สะพานนีLรับมอืกับรถไฟไดแ้น่ เขารูว้า่สะพานแข็งแรงพอ แต่เขา
ก็อยากทําใหช้าวบา้นสบายใจดว้ยการทดสอบใหร้ถไฟวิIงก่อน
ถงึวันเดนิรถจรงิๆ ชาวบา้นต่างพากันเฝ้าดูดว้ยความตืIนเตน้และ
ตระหนก พวกเขาคาดวา่สะพานจะพังครนืลงมาแน่ๆ เมืIอรถไฟ
ขบวนใหญ่ค่อยๆ เคลืIอนทีIขึLนไปหยุดทีIกลางสะพาน ถอยหลัง
นดิหน่อย แลว้ก็เคลืIอนตัวต่อไปขา้งหนา้ จนกระทัIงถงึสดุปลาย
สะพานอกีฟากหนึIง เมืIอชาวบา้นเห็นดังนัLนก็โล่งอก

บททดสอบนีLทําใหส้ะพานแข็งแรงขึLนไหม? ไม่! บท
ทดสอบเพียงแค่ช่วยใหช้าวบา้นยอมรับว่าสะพานนัLนแข็งแรง
พอทีIจะรับนํLาหนักรถไฟได ้เชน่เดยีวกับการทดลองทีIพระเยซู
เจอในถิIนทุรกันดาร พระบดิาไม่กังวลหรอืสงสัยเลยวา่พระเยซจูะ
ชนะการทดลองหรอืไม่ แต่พระองคท์รงใหพ้ระเยซทูรงเจอกับ
การทดลอดเพืIอเราจะรูว้่าพระคริสต์นัLนเขม้แข็งแค่ไหน –
เขม้แข็งพอทีIจะรับแบกภาระบาปของเราไดอ้ย่างเต็มทีI และ
แข็งแรงพอทีIจะชว่ยเราใหช้นะการทดลองของมารอกีดว้ย ขอ
เพยีงเราพึIงพาไวว้างใจในพระองคทุ์กวัน!
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บทเรยีนที* 4 “สาวกกลุม่แรก”
ยอหน์ 1:35-51

หลังจากการทดลองในถิ0นทรุกนัดารที0มารมาผจญพระ
เยซู พระองคท์รงไดรั้บชัยชนะเหนือการทดลองนั>น พระ
เยซูไม่ตกลงในคําหลอกล่อของมาร ที0มันพยายามให ้
พระองคทํ์าผดิต่อนํ>าพระทัยพระบดิา ขณะนี>พระองคท์รง
พรอ้มแลว้ที0จะออกไปประกาศทําพันธกจิตอ่สาธารณะชน

บนัทกึเพิTมเตมิ
ในสมัยกอ่น อาจารยห์รอืครูสอนคนสําคัญๆ จะมกีลุม่

ผูต้ดิตาม ซึ0งคอยเดนิทางไปกบัอาจารยท์ี0เขานับถอืเพื0อฟัง
และเรยีนรูจ้ากคนๆ นั>น กลุ่มผูต้ดิตามเหล่านี>มชีื0อเรยีกว่า 
“สาวก” หรอืลกูศษิย ์ยอหน์ผูใ้หบ้ัพตศิมาก็มสีาวกตดิตาม
ทา่นหลายคนเชน่กนั

แน่นอนวา่พระเยซทูรงเป็นพระอาจารยท์ี0ย ิ0งใหญท่ี0สดุ 
เมื0อถงึคราวที0พระองคจ์ะทรงเลือกสาวกของพระองค ์มี
ชายสบิสองคนที0พระองคท์รงเลือกเป็นพเิศษใหต้ดิตาม
พระองคไ์ปทุกหนแห่ง ต่อมาคนเหล่านี>ไดรั้บการเรียกว่า 
“อัครสาวก” ในพระคัมภรีใ์หม่ของเรา พระเยซรููว้่าไม่นาน
พระองคต์อ้งเสด็จกลับไปยังสวรรคห์ลังจากเสร็จภาระกจิ
บนไมก้างเขน ดังนั>นจําเป็นตอ้งฝึกฝนชายเหล่านี>เป็น
พเิศษเพื0อจะเป็นผูนํ้าในการประกาศข่าวประเสรฐิต่อไป 
พระเยซไูมไ่ดเ้ลอืกทั >งสบิสองในเวลาเดยีวกัน ตา่งคนตา่ง
วาระออกไป บทเรยีนของเราวันนี>จะเป็นเรื0องการทรงเรยีก
สาวกหา้คนแรกของพระครสิต์



รปู CB 2-2: ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาชีNใหเ้ห็นพระครสิต์
หลังจากชนะการทดลองในถิ0นทุรกันดาร พระเยซูก็

เสด็จไปที0รมิแม่นํ>าจอรแ์ดนอกีครั>งหนึ0ง ขณะนั>นยอหน์ผูใ้ห ้
รับบัพตศิมากําลังสั0งสอนอยู ่เขาเห็นพระองคกํ์าลังเสด็จเขา้
มาใกลก็้ชี>ไปที0พระองคแ์ลว้กลา่ววา่ “จงด!ู ลกูแกะของพระ
เจา้” เวลานั>นสาวกสองคนของยอหน์ไดย้นิท่านเรียกพระ
เยซวูา่ลกูแกะของพระเจา้ ทั>งสองเขา้ใจยอหน์หมายถงึอะไร 
นี0เป็นผูท้ี0ยอหน์ไดเ้ทศนาถงึว่าจะมาเพื0อรับความบาปของ
พวกเขา ดังนั>นทั>งสองจงึละจากยอหน์และตดิตามพระเยซู
ไป
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เด็กๆ คดิวา่ยอหน์จะโกรธไหม? หรอืยอหน์จะนอ้ยใจรึ
เปลา่? ไมเ่ลย! นั0นเป็นสิ0งที0เขาตอ้งการตา่งหาก ยอหน์ทํา
หนา้ที0ของเขาไดด้เียี0ยมที0ชี>ใหค้นอื0นใหเ้ห็นถงึพระครสิต์
และตดิตามพระองคไ์ป ยอหน์เขา้ใจว่าตัวเขาตอ้งดอ้ยลง
และพระองคจ์ะตอ้งยิ0งใหญข่ึ>น 

สาวกทั >งสองนี> เ ป็นกลุ่มแรกที0ต ิดตามพระคริสต์
หลังจากที0พระองครั์บบัพตศิมา คนหนึ0งชื0ออันดรูว์ และอกี
คนคือยอห์น (ไม่ใช่ยอห์นที0ใหบ้ัพตศิมา แต่เป็นยอห์น
สาวกที0พระคริสต์ทรงรัก และเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณ
ยอหน์) อันดรวูก์บัยอหน์เป็นเพื0อนกนั พวกเขาเป็นคนเมอืง
เบธไซดา ซึ0งเป็นเมอืงชาวประมงอยูต่ดิกบัทะเลสาบกาลลิี
พระเยซทูรงหันมามองดทูั >งสองที0ตามพระองคอ์ยูแ่ละถาม
วา่ “ทา่นตอ้งการอะไร? ทา่นกําลังหาอะไร?” พวกเขาตอบ
วา่ “ทา่นอาจารย ์ทา่นพักอยูท่ี0ไหน?”

“มาและดู” พระเยซตูรัสขณะที0นําทั >งสองไปยังที0พัก
ของพระองค ์ชายทั >งสองนี>ก็เหมอืนกับคนอกีหลายๆ คนที0
กําลังเฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระเมสสยิาห์ เมื0อยอหน์
ผูใ้หบ้ัพติศมาชี>ใหเ้ขาเห็นพระเยซู เขาก็อยากจะรูจั้ก
พระองคม์ากขึ>น วันนั>นทั >งสองใชเ้วลากับพระองคท์ั >งวัน 
และมันก็เปลี0ยนชวีติของพวกเขาโดยสิ>นเชงิ เราไมรู่ว้า่พวก
เขาคุยอะไรกัน แต่แน่นอนว่าเขาตอ้งมีคําถามมากมาย
หลายขอ้ที0ถามพระองค์ พระองค์ทรงตอบและบอกถึง
ตวัตนของพระองคเ์อง แอนดรวูแ์ละยอหน์ประทับใจในพระ
เยซูมาก พวกเขามั0นใจว่าพระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาห์
พระผูไ้ถท่ี0ไดท้รงสญัญาไวว้า่จะมา
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รปู CB 4-1: อนัดรวูไ์ปหาซโีมน
อาชพีของอันดรูว์และยอห์นคือชาวประมง ทั >งสอง

ตา่งมพีี0ชาย พวกเขาตอ้งการใหค้รอบครัวรูจั้กกบัพระครสิต์
เหมอืนที0เขารู ้แอนดรวูร์บีวิ0งไปหาซโีมนพี0ชายของตน เมื0อ
พบแลว้ก็พดูอยา่งตื0นเตน้วา่ “เราพบพระองคแ์ลว้! พระเมส
สยิาห!์ มาเร็ว มาดูพระองค”์ แอนดรูวเ์ป็นพยานด ีเราควร
เป็นเหมือนกับแอนดรูว์ดว้ย เราหลายๆ คนอาจจะคดิว่า 
“โอย้ นั0นเป็นงานของศษิยาภบิาลหรือครูสอนเด็กที0ตอ้ง
ประกาศเรื0องของพระเจา้” แตแ่ทจ้รงิแลว้มันเป็นรับผดิชอบ
ของผูเ้ชื0อทุกคน เราตอ้งบอกคนอื0นเรื0องพระครสิตใ์นที0ๆ
เราอยู่ ไม่ว่าจะที0โรงเรยีน ที0บา้น  ที0สนามฟุตบอล ที0สระ
วา่ยนํ>า ที0หา้ง ... ใหเ้ราบอกกับทกุคนวา่พระครสิตท์รงทํา
อะไรเพื0อเราบา้ง
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พระเยซยัูงทรงใหเ้ราออกไปสดุปลายแผน่ดนิโลกดว้ย 
ไม่ว่าจะกับคนผวิสีใด การศกึษาอย่างไร ฐานะรวยหรือ
ยากจน คนในเมือง คนในชนบท ในป่าเขา บนภูเขาสูง 
ทะเลทรายที0รอ้นระอุ ขั >วโลกเหนือที0หนาวเหน็บ ทุกคน
ตอ้งการไดย้นิเรื0องของขา่วประเสรฐิ พระองคต์รัสวา่ “ทา่น
จะเป็นพยานถงึเรา” คนอื0นจะเชื0อไดอ้ย่างไรถา้เราไม่บอก
เขา เด็กๆ เต็มใจไหมที0จะบอกพระเจา้ว่าตัวเราเองยนิดทีี0
จะประกาศ ขอพระองคช์ว่ยเราใหก้ลา้หาญที0จะทําได ้

สว่นซโีมนมาพบพระเยซ ูพระองคท์รงตอ้นรับเขาและ
ใหช้ื0อใหม่แกเ่ขา “ท่านคอืซโีมนบตุรโยนาห์ แตจ่ากนี>เขา
จะเรยีกทา่นวา่เปโตร” เปโตรตัดสนิใจที0จะตดิตามพระเยซู
เชน่เดยีวกบันอ้งชายของเขา

วันตอ่มาพระเยซกูับชายบางคนเดนิอยูท่ี0รมิทะเลสาบ
กาลลิี ตอนนั>นมชีาวประมงออกมาทํางานตามปกต ิบางคน
ซอ่มอวน ทําสะอาดเรอื เรอืหาปลาหลายลําลอยอยูบ่นนํ>า 
พระเยซทูรงพบชายคนหนึ0งชื0อวา่ฟีลปิ พระองคต์รัสกบัเขา
ว่า “จงตามเรามา” เขาก็ละเรือและตามพระองคไ์ปทันท ี
แตท่ันใดเขาก็คดิอะไรได ้จงึรบีวิ0งผละไปเพื0อหาเพื0อนคน
หนึ0งชื0อวา่นาธานาเอล ขณะนั>นเขากําลงันั0งอยูใ่ตต้น้มะเดื0อ
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รปู CB 4-2: ฟีลปิบอกนาธานาเอล
“เราพบแลว้! เราพบพระเมสสยิาห์แลว้!” ฟีลปิรอ้ง

ตะโกนบอกเพื0อนดว้ยความตื0นเตน้ “พระองคเ์ป็นผูท้ี0ผูเ้ผย
พระวจนะไดทํ้านายถงึไวว้่าจะมาช่วยปลดปล่อยพวกเรา 
พระองคน์ามว่าเยซ ูพระองคม์าจากเมอืงนาซาเร็ธ” ฟีลปิ
ยังพดูวา่ “ขา้อยากใหเ้จา้มาพบพระองค ์นาธานาเอล” 

แตน่าธานาเอลลังเล เขารูว้า่พระคัมภรีบ์อกไวค้อืพระ
เมสสยิาหจ์ะบังเกดิที0เบธเลเฮม แลว้จะมาจากนาซาเร็ธได ้
อย่างไร นาธานาเอลไม่รูว้่าพระเยซเูกดิที0เบธเลเฮม ยา้ย
ไปอยีปิต ์เมื0อกลับมาก็ไปอาศัยอยูท่ี0เมอืงนาซาเร็ธ “นาซา
เร็ธ จะมีอะไรดมีาจากนาซาเร็ธได!้” ฟีลปิไม่ไดเ้ถียงกับ
เพื0อน เพียงแต่บอกว่า “เจา้ตอ้งมาดูและเห็นเอง ถา้
เพยีงแตเ่จา้ไดค้ยุกบัพระองคเ์หมอืนที0ขา้คยุ เจา้จะเขา้ใจ” 
แหละนี0คอืสารที0เราตอ้งบอกกับคนที0กําลังสงสัยในการมา
หาพระครสิต ์เราตอ้งบอกเขาวา่ “มาและด ูและฟังดว้ยตัว
คณุเอง”
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รปู CB 4-3: นาธานาเอลเชืTอในพระเยซู
นาธานาเอลตัดสนิใจไปหาพระเยซู เมื0อเขาไปถึง

พระองคต์รัสวา่ “มาแลว้คนที0สตัยซ์ื0อ คนนี>เป็นชนอสิราเอล
แท”้ นาธานาเอลประหลาดใจที0พระองคต์รัสเชน่นั>น “ทา่น
รูจั้กว่าขา้เป็นคนเช่นไรไดอ้ย่างไร?” นาธานาเอลถาม 
พระองคต์อบว่า “เราเห็นท่านอยู่ใตต้น้มะเดื0อตั >งแต่กอ่นฟี
ลปิคยุกบัทา่น” นาธานาเอลรูส้กึรอ้นรนภายในใจอยา่งมาก 
มันเป็นไปไม่ไดท้ี0พระองค์จะรู  ้จนในที0สุดเขากล่าวว่า 
“พระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาห!์ พระองคเ์ป็นพระบตุรของ
พระเจา้และเป็นจอมกษัตริย์แห่งอิสราเอล” เราไม่รูว้่า
นาธานาเอลทําอะไรอยู่ใตต้น้มะเดื0อ เขาอาจจะกําลัง
อธษิฐานระบายความในใจต่อพระเจา้ มแีต่เขากับพระเจา้
เท่านั>นที0รู ้แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม มันสําคัญมากต่อ
นาธานาเอลจนทําใหเ้ขาเชื0อในพระเยซวูา่ทรงเป็นพระบตุร
ของพระเจา้ เด็กๆ เห็นมั >ยว่า ‘ความเชื0อมาจากการไดย้นิ 
และการไดย้นิมาจากการประกาศพระคําของพระเจา้’ วนันั>น
นาธานาเอลไดเ้ขา้ร่วมตดิตามพระเยซอูกีคน พระองคต์รัส
กบัเขาอกีวา่ “ทา่นเชื0อเพราะเราบอกทา่นวา่เห็นทา่นอยูใ่ต ้
ตน้มะเดื0อหรอื? ทา่นจะไดเ้ห็นสิ0งที0ยิ0งใหญ่กวา่นั>น ทา่นจะ
ไดเ้ห็นเหลา่ทตูสวรรคข์ึ>นลงอยูเ่หนอืบตุรมนุษย”์
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รปู CB 4-1: ผลจากยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมา
ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาเป็นคําพยานที9สตัยซ์ื9ออยา่งยอดเยี9ยมถงึพระ

คริสต์ ท่านชีFใหผู้ค้นเห็นถึงพระเมสสิยาห์และหนุนใจใหต้ิดตาม
พระองคไ์ป อันดรูวร์บีไปบอกซโีมนพี9ชายเกี9ยวกับพระครสิต ์แลว้พระ
ครสิตท์รงเรยีกฟีลปิ ในทันทฟีีลปิก็ไปบอกนาธานาเอลเพื9อนของเขา 
ไม่นานนักพระเยซก็ูทรงเลอืกสาวกครบทั Fงสบิสองคน ชายเหลา่นีFเป็น
สาวกผูใ้กลช้ดิกบัพระองค ์เป็นผูท้ี9ถวายชวีติตดิตามพระองคไ์ปทกุแหง่ 

พระเยซยัูงคงแสวงหาสาวกใหต้ดิตามพระองคอ์ยูใ่นทกุวันนีF ถา้
เพยีงแตใ่ครก็ไดท้ี9มาหาพระองคด์ว้ยความเชื9อ ขอพระองคย์กโทษใน
ความผดิบาปแลว้ละ่ก็ เขาคนนัFนควรมคีวามปรารถนาที9จะออกไปบอก
ครอบครัว บอกเพื9อนหรอืคนอื9นเรื9องพระครสิตเ์หมอืนที9อันดรูวแ์ละฟี
ลปิทํา

เด็กๆ สังเกตมั Fยว่าเมื9อพระเยซูหันมาพูดกับอันดรูว์และยอห์น
พระองคต์รัสว่า “ท่านกําลังหาอะไร?” หรอื “ท่านตอ้งการอะไร” พระ
คริสต์ทรงกําลังถามคําถามเดียวกันนีFกับเราทุกคน ทําไมเรามาหา
พระองค ์เราอยากใหพ้ระองคทํ์าอะไรใหเ้รา น่าเป็นหว่งที9หลายครั Fงเรา
เขา้หาพระเยซเูพราะเพยีงตอ้งการใหพ้ระองคอ์วยพร หรอืตอ้งการเงนิ 
อาหาร รถ ที9อยู่ งาน บ่อยครั Fงที9เราตอ้งการใหพ้ระองคแ์กไ้ขปัญหา
สว่นตัว ใหเ้ราชนะการแขง่ขันบางอยา่ง สิ9งเหลา่นีFแน่นอนพระเจา้ทรง
ใสใ่จเรา และไมเ่ป็นไรที9จะทลูขอพระองค ์แตส่ ิ9งที9สําคัญที9สดุเราตอ้ง
ไมล่มืขอ คอืใหพ้ระองคท์รงชว่ยเราเตบิโตทางฝ่ายจติวญิญาณภายใน 
เราตอ้งเขา้หาพระองคแ์ลว้ทลูวา่ “พระเจา้ขา้ ขอทรงโปรดยกบาปของ
ขา้พระองคด์ว้ย ขา้พระองคต์อ้งการชวีตินรัินดร์ ตอ้งการเขม้แข็งในพระ
เจา้และชนะการทดลอง” นี9คอืความจําเป็นที9สําคัญยิ9งกวา่สิ9งใดๆ และ
เมื9อจติวญิญาณของเราอิ9มเอม พระพรฝ่ายร่างกายและอื9นๆ จะตามมา
อยา่งแน่นอน

พระเยซูครสิตท์รงชนะใจของอันดรูวแ์ละยอหน์ในวันนัFนที9เขา
ตดิตามพระองค ์แลว้พระองคท์รงชนะใจของเด็กๆ หรอืเปลา่? เรารูจั้ก
พระครสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดแลว้หรอืยัง? เรารักพระองคอ์ยา่งสดุจติ
สดุใจหรอืไม่? ความปราถนาแรกที9เราควรมเีมื9อกลับใจมาเชื9อในพระ
คริสต์แลว้คือการมีใจอยากบอกคนอื9นเรื9องพระเจา้ ถา้มีคนถามว่า 
“ทําไมถงึอยากใหฉั้นรูจั้กกบัพระเจา้? พระเจา้จะทําอะไรใหฉั้นไดบ้า้ง? 
ในพระครสิตม์อีะไรที9คนอื9นไม่ม?ี” เราสามารถเตรยีมพรอ้มคําตอบไว ้
ได ้เราจําเป็นตอ้งบอกใหค้นอื9น “มาและดู! มาชมิพระเจา้ของเรา 
มาแลว้ความบาปจะถกูยกออกไป มาแลว้ภาระหนักจะเบาลง มาแลว้จะ
ไดค้วามชื9นชมยนิดทีี9แทจ้รงิ มาแลว้พระองคจ์ะทรงเป็นพระผูช้ว่ยให ้
รอดของคณุ มาพึ9งพาในพระองค ์พระองคจ์ะไม่ทรงทําใหค้ณุผดิหวัง 
พระองคจ์ะไมท่รงละทิFงคณุ!” 41



บทเรยีนที* 5 “ทรงเรยีกชาวประมงและมทัธวิ”
มัทธวิ 4:18-22; มาระโก 1:16-20, 2:13-17; 

ลกูา 5:1-11, 27-32

รปู CB 5-1: ซอ่มอวน
เปโตร, อันดรูว,์ ยากอบ และยอหน์ กําลังชุนอวนและ

ซอ่มแหอยูท่ีIรมิทะเลสาบกาลลิี (อกีชืIอคอืเยนเนซาเรท) พวก
เขาออกหาปลาทัLงคืนแต่จับปลาไม่ไดซ้ักตัว บางทีเด็กๆ
อาจจะเคยไปตกปลาแลว้จะเขา้ใจวา่มันน่าเสยีใจมากแคไ่หน
ทีIจับไมไ่ดอ้ะไรเลย แตท่ีIแยก่วา่นัLนคอืนัIนเป็นอาชพีหารายได ้
ของพวกเขา ไมใ่ชแ่คไ่ปจับปลาเวลาวา่ง เมืIอไมไ่ดป้ลาแสดง
ว่าไม่ไดเ้งนิ ปกตทิุกคนืชาวประมงเหล่านีLจะพากันออกไปหา
ปลาจนสว่าง พอเชา้มาก็จะพากันลา้งปลานําปลาไปขาดทีI
ตลาด เสร็จก็จะพากันชุนซ่อมแหหรืออวนของพวกเขาแลว้
ตากใหแ้หง้เพืIอใชไ้ดอ้กีในคนืนัLน
รปู CB 5-2: พระเยซูทกัทายชาวประมง

พวกเขาทัLงเหนืIอย หวิ ทอ้แท ้และหมดหวังทีIจะมรีายได ้
ในวันนัLน ขณะนัLนพระเยซกู็ดําเนนิเขา้ไปใกลแ้ละทักทายทุก
คน ยากอบ ยอห์น แอนดรูว์และเปโตรตดิตามพระเยซูเป็น
สาวก แต่ยังทําอาชพีจับปลาอยู่ ยากอบเป็นนอ้งชายยอหน์
ซึIงยอหน์ก็น่าจะเป็นคนทีIบอกกับยากอบเรืIองพระเมสสยิาห์
ดว้ย
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รปู CB 5-3: พระเยซูทรงส ัTงสอนจากในเรอื
บนรมิฝั0 งทะเลสาบมีคนมากมาย มีหลายคนเคยฟัง

พระเยซสูั0งสอนและอยากฟังอกี พากนัตดิตามพระองคเ์พื0อ
ฟังสิ0งที0พระองคเ์ทศนา คนมากันเยอะมากจนพระองคต์อ้ง
ลงไปในเรอืของเปโตรเพื0อนั0งแลว้สอนในนั>น พระองคต์รัส
บอกเปโตรว่า “ถอยเรอืออกไปในนํ>านดิหน่อย เพื0อใหค้น
เห็นไดส้ะดวกขึ>น” เปโตรเชื0อฟังและทําตาม จากนั>น
พระองค์ก็เริ0มสั0งสอนพระคําของพระเจา้แก่ผูค้นที0มารุม
ลอ้มบนฝั0งทะเลสาบ พระองคบ์อกเขาเรื0องแผ่นดนิสวรรค ์
แผนการแหง่ความรอดที0พระเมสสยิาหจ์ะเป็นผูท้รงไถ ่ทกุ
คนตั >งใจฟังอย่างจดจ่อในถอ้ยคําของพระเยซู เมื0อเสร็จ
แลว้พระองคก์ก็ลา่วลาทกุคนและใหพ้วกกลบับา้นไปกอ่น

หลังผูค้นกลับไปแลว้ พระเยซูหันไปตรัสกับเปโตร
และอันดรูวว์่า “ถอยเรือออกไปอกีหน่อย แลว้หย่อนอวน
ของทา่นลงไปจับปลา” เปโตรแยง้วา่ “ขา้แตพ่ระองค ์พวก
เราพยายามแลว้ทั >งคืนไม่ไดเ้ลย แต่เราจะฟังคําของ
พระองคแ์ละลองดูอกีครั >ง” เปโตรมที่าททีี0ด ีถงึแมเ้ขาจะ
ไมเ่ขา้ใจและคดิวา่มันไมน่่าจะจับได ้แตเ่ขายังใหเ้กยีรตใิน
คํ าพูดของพระ เยซูและ ทํ าตามที0พ ร ะองค์แนะ นํ า
ชาวประมงรูด้วีา่การจับปลาตอ้งทําตอนกลางคนื หลายคน
อาจจะงงๆ และคดิวา่เปโตรเสยีสตทิี0จะออกทอดอวนตอน
กลางวนั ปลาจะพากนัหลบไปอยูข่า้งลา่งหมด
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เพราะหนีแดด ถงึกระนัLน ทั Lงเปโตรและอันดูวร์ก็ยอมเชืIอฟัง
พระเยซู พวกเขาหย่อนอวนลง ค่อยๆ ลากอวนดว้ยเรือไป
เรืIอยๆ แลว้ก็เริIมรูส้กึหนักขึLนจนเกอืบจะลากไมไ่หว ทั Lงสองไม่
อยากเชืIอตาตวัเอง!

รปู CB 5-4: การจบัปลาอยา่งอศัจรรย์
อวนนัLนเต็มไปดว้ยปลาตัวโตๆ! ปลามากมายจนอวนเริIม

ขาด “ยากอบ! ยอหน์! เร็วเขา้ มาชว่ยพวกเรา” พวกเขาตะโกน
จากเรอื ทั Lงสองรบีนําเรอืเขา้ไปชว่ยเปโตรกับอันดรูว์ ทั LงสีIคน
ออกแรงชว่ยกนัลากอวนเขา้ฝัIง เปโตรตวัสัIนเพราะเหตกุารณ์ทีI
เกดิขึLน เขาแน่ใจว่าไม่มใีครสามารถสัIงปลาใหเ้ขา้ในอวนได ้
เชน่นีL นอกจากวา่ผูนั้ Lนจะเป็นพระเจา้ทีIทรงฤทธิอํ̂านาจ เปโตร
รูต้ัววา่ไมเ่พยีงแตเ่ขาจะอยูต่อ่หนา้พระอาจารยท์ีIย ิIงใหญ่ทีIสดุ 
แต่เขายังอยู่ต่อหนา้พระเจา้ผูบ้รสิุทธิ ̂ผูส้รา้งฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดนิโลกดว้ย เปโตรรูส้กึละอายใจเพราะเขารูว้่าตนไม่
สมควรไดรั้บเกยีรตนิีL เขากม้ลงซบทีIเทา้พระองค ์พูดว่า “โอ ้
พระเจา้! ขา้พระองค์ไม่สมควรอยู่ใกลพ้ระองค์ เพราะขา้
พระองคเ์ป็นคนบาป” นีIควรเป็นทา่ทขีองเราดว้ย เราควรสํานกึ
และยอมรับวา่เราเป็นคนบาปเมืIออยูต่อ่หนา้พระพักตรข์องพระ
เจา้ และเมืIอเราสารภาพความผดิบาป พระองคส์ัญญาว่าจะ
ทรงอภยัให ้ 44



รปู CB 5-2: จากคนหาปลามาเป็นผูจ้บัคน
แทนที0พระเยซจูะถอยตวัออกหา่งเปโตร พระองคก์ลบั

ตรัสวา่ “อยา่กลัวเลย! จากนี>ไปทา่นจะเป็นผูจั้บคนแทนจับ
ปลา ทา่นจะออกไปประกาศขา่วประเสรฐิกบัทกุคน จงตาม
เรามาและนําจติวญิญาณที0หลงหายใหก้ลับมาหาพระเจา้”  
ชาวประมงทั >งสี0ตา่งตื0นเตน้ยนิดใีนการตดิตามเป็นสาวกของ
พระครสิต ์ในตอนนี>พวกเขาพรอ้มที0จะทิ>งทกุอยา่งเพื0อตาม
พระองคไ์ป พวกเขาเลกิแมแ้ตอ่าชพีหาปลา ทกุคนรูว้า่จติ
วญิญาณของคนนั>นสําคญักวา่ปลาเหลา่นี>มากนัก

องค์พระเยซูคริสต์เจา้ไม่ไดเ้รียกใหทุ้กคนทิ>งงาน
ประจําหรอือาชพีของพวกเขาเพื0อออกไปเป็นนักเทศน ์แต่
มีบางคนที0พระองคท์รงเรียกเป็นพเิศษใหทํ้างานนี>อย่าง
เฉพาะเจาะจง ใหค้อยเป็นครสูอน เป็นกําลังใจกบัผูเ้ชื0อคน
อื0นๆ ในการเป็นพยานและเตบิโตขึ>นในพระคําของพระองค ์
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รปู CB 5-5: ทรงเรยีกมทัธวิ
เวลาต่อมา พระเยซทูรงเสด็จเขา้ไปในเมอืงคาเปอรนา

อมุ ทรงดําเนนิไปทีIดา่นเก็บภาษี เห็นคนเก็บภาษีคนหนึIงชืIอเล
วนัีIงอยู่ โดยปกตชิาวยวิจะเกลยีดพวกเก็บภาษี เพราะพวกนีL
เป็นคนยิวแต่ทํางานใหก้ับรัฐบาลโรม ในขณะนัLนโรมยึด
อสิราเอลเป็นเมอืงขึLน ทําใหช้าวยวิตอ้งอยูใ่ตก้ารปกครองของ
พวกโรมัน แตม่ชีาวยวิทีIมหีนา้ทีIเก็บภาษีประชาชนใหโ้รม พวก
เขาจะขดูรดีเงนิภาษีเกดิขนาดเพืIอเก็บเขา้กระเป๋าตวัเอง ทําให ้
ชาวยวิไมช่อบ ไมอ่ยากคบคา้กบัพวกเก็บภาษี ชาวยวิประณาม
พวกนีLวา่เป็น ‘พวกคนบาป’

น่าแปลกมากทีIพระเยซูตอ้งการเรียกคนเช่นเลวมีาเป็น
หนึIงสาวกทีIใกลช้ดิพระองค ์พระองคต์รัสกับเขาว่า “ตามเรา
มา! เราตอ้งการใหท้่านเป็นสาวกของเรา”  เลวอีาจจะเคยฟัง
พระเยซเูทศนาสัIงสอนมาบา้ง เขาจงึรูว้า่พระองคเ์ป็นใคร สิIงทีI
พระองคทํ์าๆ ใหเ้ลวีประหลาดใจ เพราะไม่มีชาวยวิคนไหน
อยากจะคบหรอืพูดกับเขาเลย เลวเีขา้ใจวา่นัIนหมายถงึการละ
ทิLงความไม่สัตยซ์ืIอของเขาเพืIอตดิตามพระองค ์การทิLงเงนิ
มากมายทีIเขาสามารถแอบขดูรดีจากประชาชน เป็นเรืIองทีIเรา
ตอ้งอึLงกับการตอบสนองของเลวี เพราะเขารบีจัดการธุระของ
วันนัLนใหเ้สร็จแลว้ลาออกจากการเป็นคนเก็บภาษีเพืIอตดิตาม
พระองคไ์ป
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พระเยซทูรงตรัสไวว้า่ “ถา้ใครจะตามเรามา ผูนั้ >นตอ้ง
ปฏเิสธตวัเอง (ปฏเิสธความตอ้งการสว่นตวัหรอืความโลภ
ตา่งๆ ที0เราอยากไดรั้บ) และรับกางเขนของตนแลว้ตามเรา
มา” เมื0อพระองคบ์อกวา่ ‘รับกางเขนของตน’ ไมไ่ด ้
หมายความวา่ใหเ้ราหาสรอ้ยคอรปูไมก้างเขนสวยๆ มาใส ่
กางเขนเป็นคําที0ใชแ้ทนสิ0งที0อาจจะทําใหเ้รามปัีญหาเพราะ
การตามพระครสิต ์เชน่ เพื0อนหรอืครอบครัวไมเ่ขา้ใจ สิ0งที0
เราไมส่ามารถทําไดอ้กีหลงัจากที0รับเชื0อในพระองคแ์ลว้
เพราะมันไมถ่วายเกยีรตแิดพ่ระเจา้ 

เลวเีขา้ใจสิ0งนี>เมื0อพระองคท์รงเรยีกใหเ้ขาตาม
พระองคไ์ป ในธรรมเนยีมชาวยวิ หลายคนจะทําการเปลี0ยน
ชื0อใหมเ่มื0อมเีหตกุารณท์ี0เปลี0ยนแปลงชวีติครั >งใหญข่อง
คนๆ นั>น และตอนนี>ชวีติของเลวเีปลี0ยนไป เขาเป็นคนใหม่
ในพระครสิต ์เขาจงึรับชื0อใหมค่อื ‘มัทธวิ’ เขาเป็นผูเ้ขยีน
หนังสอืพระกติตคิณุมัทธวิ ซึ0งเป็นหนังสอืเกี0ยวกบัชวีติของ
พระครสิตแ์ละการทําพันธกจิของพระองคใ์นฐานะพระเมสสิ
ยาห์
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มัทธวิไดจั้ดงานเลี>ยงที0บา้นของเขาและเชญิพระเยซู
ไปเป็นเกยีรต ิเหล่าสาวกคนอื0นๆ ก็ไปดว้ย รวมทั >งเพื0อน
เก็บภาษีหลายคนของมัทธวิไดม้โีอกาสไปงานเลี>ยงเชน่กนั 
มพีวกผูนํ้าศาสนาชาวยวิบางคนมา ถงึแมเ้ขาจะไม่ไดรั้บ
เชญิก็ตาม พวกเขาไปเพื0อเยาะเยย้และตําหนวิา่ทําไมพระ
เยซจูงึคบกับคนเก็บภาษีหรอืพวกคนบาปเหลา่นี> เมื0อผูนํ้า
ศาสนาไปถึง ต่างก็พากันตกใจจึงถามสาวกว่า “ทําไม
อาจารยข์องพวกเจา้กนิและดื0มกับพวกคนเก็บภาษีและคน
บาปพวกนี>?” 

พระเยซไูดย้นิดงันั>น จงึตอบผูนํ้าศาสนาที0คดิวา่ตวัเอง
ชอบธรรมกวา่ผูอ้ ื0นวา่ “เพราะวา่คนปกตไิมต่อ้งการหมอ แต่
คนเจ็บตอ้งการหมอ เราไมไ่ดม้าหาคนที0เรยีกตวัเองวา่คนด ี
แตเ่รามาหาคนบาปใหเ้ขากลบัใจใหม”่ ตราบใดที0เขาคดิวา่
ตนชอบธรรม เขาไม่สามารถเขา้มาถงึพระพักตรข์องพระ
เจา้ได ้ ไม่ว่าใครก็ตามจะตอ้งถ่อมใจลงสารภาพความผดิ
บาปของตนเพื0อรับการอภัยจากพระครสิตก์่อน เขาจงึจะ
ไดรั้บความรอด รับชวีตินรัินดร์ พระเจา้ทรงอา้แขนตอ้นรับ
เราเสมอ ไม่มีทางที0พระองค์จะผลักไสหรือเยาะเยย้
เพราะวา่เราสํานกึในความบาปของเรา พระองคท์รงแสนด ี
วันนี>จะมีใครที0ยอมรับความรักของพระเจา้ ยอมสารภาพ
ความผดิบาปเพื0อจะมชีวีตินรัินดรไ์หม?
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บทเรยีนที* 6 “อศัจรรยค์ร ัOงแรก”
ลกูา 6:12-16; ยอหน์ 2:1-11

รปู CB 6-1: พระเยซูกบัเหลา่สาวก
พระเยซทูรงเรยีกสาวกของพระองคท์ลีะคน ครั >งแรก

ทรงเรยีกยอหน์กับอันดรูว์ สองคนนี>กอ่นเคยเป็นสาวกของ
ยอหน์ผูใ้หบ้ัพตศิมา แอนดรูวบ์อกซโีมนพี0ชาย ผูซ้ ึ0งพระ
เยซเูปลี0ยนชื0อเขาเป็นเปโตร จากนั>นพระองคท์รงเรยีกฟีลปิ
ฟีลิปบอกเพื0อนคือนาธานาเอลใหม้ารูจั้กกับพระคริสต ์
ตอ่มาพระองคท์รงเรยีกเปโตร, อันดรวู,์ ยอหน์ และยากอบ
ใหต้ดิตามแบบเต็มเวลา หยดุการเป็นชาวประมงหาปลา

แลว้พระครสิตท์รงเรยีกเลวหีรอืมัทธวิคนเก็บภาษี จน
ในที0สุดก็ครบสิบสองคนตามที0พระองค์ตั >งพระทัยไว ้
ทั >งหมดถกูเรยีกวา่ ‘อคัรสาวกสบิสองคน’ ชื0อของพวกเขามี
ดงันี>คอื

ซโีมนหรอืเปโตร กบัอนัดรวูน์อ้งชาย
ยากอบกับยอหน์นอ้งชาย ทั >งสองเป็นบุตรชายของ

เศเบดี
ฟีลปิ และนาธานาเอล (บางครั >งไดรั้บการถูกเรยีกว่า

บารโธโลมวิ)
โธมัส (บางครั >งถกูเรยีกวา่ดเิดมสุ)
มัทธวิ คนเกบ็ภาษี
ยากอบ (ที0ไมใ่ชพ่ี0ชายของยอหน์)
ธดัเดอสั (บางครั >งถกูเรยีกวา่เลบเบอสั)
ซโีมน ชาวคานาอนั
ยูดาสอสิคารโิอท ผูท้รยศพระครสิต ์เขาไม่กลับใจ

เชื0อในพระเยซจูรงิๆ
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ทั >งสิบสองคนนี> เ ป็นสามัญชนทั0 วไป ไม่ใช่คนมี
การศกึษาสงูหรอืมชีื0อเสยีงเป็นที0นับถอืของประชาชน แต่
พระเยซทูรงเรยีกและเลอืกพวกเขามาเป็นสาวกผูใ้กลช้ดิ 
พวกเขาทุกคนละทุกอย่างแมแ้ต่อาชพีประจําครอบครัว 
เพื0อนฝูง ญาตพิี0นอ้งของตน ออกมาเพื0อตดิตามพระครสิต์
ไปทุกที0 พวกเขาเชื0อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสยิาห์
ยกเวน้แตย่ดูาสอสิคารโิอท

พระเยซปูรารถนาใหเ้ราทกุคนรับเชื0อพระองคใ์นฐานะ
พระผูช้่วยใหร้อด แลว้มามีสามัคคธีรรมกับพระองค ์ทรง
อยากเป็นทั >งเพื0อน ทั >งพระผูช้ว่ย ทั >งผูป้ลอบโยนของเรา 
เราอาจจะไม่มคีวามสามารถพเิศษ หรอืเป็นมชีื0อเสยีงใดๆ
แต่พระองคท์รงเรียกและเลอืกใหม้ารูจั้กตดิตามพระองค ์ 
แลว้พระองคจ์ะทรงเปลี0ยน แปลงเราใหเ้ราเป็นเหมอืนพระ
ครสิตเ์พื0อจะถวายเกยีรตแิละนําคนอื0นมารูจั้กกับพระองค์
มากขึ>นได ้
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รปู CB 6-2: งานแตง่ทีTหมูบ่า้นคานา
เป็นธรรมเนยีมของชาวยวิเมื0อมงีานแตง่งานพวกเขา

จะจัดเป็นงานเลี>ยงใหญ่ บางครั >งอาจยาวนานถงึเจ็ดวนั ทกุ
อยา่งตอ้งเตรยีมพรอ้มทั >งอาหาร ขนม เครื0องดื0ม ถา้มอีะไร
ไมพ่อจะเป็นที0อบัอายแกเ่จา้บา่วมาก ในสมัยนั>นชาวยวิ
นยิมดื0มนํ>าองุน่มากตามงานเลี>ยงหรอืแมแ้ตก่บัอาหารมื>อ
ธรรมดา

คานาเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ แหง่หนึ0งในแควน้กาลลิี กําลงั
มกีารฉลองงานแตง่ ทกุคนตา่งยนิดกีบัทั >งเจา้ บา่วและ
เจา้สาว มแีขกหลายคนมา อาจจะเป็นเพราะหมูบ่า้นเล็กๆ
ทกุคนเลยรูจั้กกนัหมด พระเยซกูบัเหลา่สาวกของพระองค์
กไ็ปที0งานนั0นดว้ย แมข่องพระองคค์อืมารยีก์อ็ยูท่ี0งาน
เชน่กนั ทกุคนทกัทายกนั หวัเราะ พดูคยุอยา่งสนุกสนาน
บางคนกลวัวา่ถา้มารับเชื0อในพระเยซจูะอดสนุก ไมไ่ด ้
หวัเราะ ไมไ่ดเ้จอกบัเพื0อนฝงู พวกเขาคดิวา่พระเยซู
ตอ้งการใหเ้ราเครง่ครมึ เกบ็ความรูส้กึ แสดงดหีนา้ที0เรยีบ
เฉยตลอดเวลา การกระทําเชน่นั>นเป็นการแสดงตวัวา่
“เครง่ศาสนา” สิ0งเหลา่นั>นไมเ่ป็นความจรงิ ไมใ่ชเ่ป็นสิ0งที0
พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราทําเลย นี0เป็นคําโกหกของมารรา้ย
ความเป็นจรงิกค็อืพระองคต์อ้งการใหเ้รามคีวามชื0นชมยนิดี
มคีวามสขุจากจติใจ พระองคป์ระทานความเบกิบานแกเ่รา
ผูเ้ชื0อเสมอในหนทางที0ถกูตอ้งและดงีาม เพยีงแตพ่ระองค์
ไมอ่ยากใหเ้รามานั0งเสยีใจภายหลงัในสิ0งที0เราทําผดิพลาด
เพราะความสนุกอนัไมถ่กูไมค่วร

ทา่มกลางความยนิดใีนงานแตง่งานนั>น กเ็กดิปัญหา
ใหญข่ึ>น ซึ0งจะนําความอบัอายไมรู่จ้บสิ>นมาใหแ้กเ่จา้บา่ว
พวกคนใชพ้ากนัหนา้ซดีวิ0งวุน่ ซบุซบิกนัวา่จะแกไ้ขปัญหา
นี>ไดอ้ยา่งไร
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รปู CB 6-3: มารยีบ์อกพระเยซูเร ืTองนํ Nาองุน่
มารีย์รับรูถ้งึปัญหาว่านํ>าองุ่นสําหรับงานเลี>ยงหมด

เกลี>ยง เธอเดนิไปหาพระเยซทูันท ีมารยีไ์ปหาถูกคนแลว้ 
เมื0อเรามปัีญหาเราก็ควรไปหาพระองคใ์หช้ว่ยเชน่กนั มารยี์
กระซบิเบาๆ ว่า “นํ>าองุ่นหมดแลว้!” แต่พระเยซูตรัสว่า 
“เดีuยวกอ่น ยังไมถ่งึเวลาของเรา” มารยีห์นัไปบอกคนรับใช ้
ว่า “จงทําทุกอย่างที0ท่านบอกเจา้” นี0ควรจะเป็นขั >นตอน
สําหรับเราดว้ย คอืหนึ0งไปหาพระองคเ์มื0อมปัีญหาเขา้ สอง
เราตอ้งเชื0อฟังทกุอยา่งที0พระองคบ์อกใหเ้ราทํา

เป็นธรรมเนียมสําหรับเจา้บา้นที0จะตอ้งปฏบิัตติอ่แขก
ที0มา คอืจะมคีนใชค้อยลา้งเทา้ใหแ้ขก และนําเครื0องดื0มให ้
แขกทกุคนที0มาถงึงาน ที0ตรงนั>นมโีอง่หนิสําหรับใสนํ่>าที0ใช ้
ในงานอยูห่กใบ แตล่ะใบสามารถจนํุ>าไดใ้บละสี0หา้ถัง

52



รปู CB 6-4: คนรบัใชท้าํตามคาํส ัTงพระเยซู
พระเยซเูสด็จเขา้ไปตรัสกบัพวกคนรับใช ้“จงตกันํ>าใส่

โอ่งใหเ้ต็ม!” พวกเขามองดูพระองคค์ดิว่า “เราตอ้งใชนํ้>า
องุ่น ไม่ใชนํ่>าเปล่าเพื0อใหแ้ขกดื0ม” แต่ว่ามารยีไ์ดส้ั0งพวก
เขาไวแ้ลว้วา่ใหทํ้าทกุอยา่งที0พระครสิตบ์อก ดังนั>นจงึพวก
เขาทําตามที0พระองค์สั0ง ไม่นานโอ่งทุกใบก็เต็มไปดว้ย
นํ>าเปล่า แลว้พระองคต์รัสสั0งพวกเขาว่า “จงตักเอาไปให ้
เจา้ภาพเถดิ” โอว้! นี0เป็นคําสั0งที0ยากจะเชื0อฟังทําตามได ้
พวกเขารูว้า่มันคอืนํ>าเปลา่ และหากจะเสรฟิใหเ้ด็กชมิกอ่น
อาจจะเป็นความคิดที0ดี แต่นี0พระองค์บอกใหเ้อาไปให ้
เจา้ภาพของงานอกีตา่งหาก แตพ่วกเขาก็กลั >นใจทําตามที0
พระองคบ์อก
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รปู CB 6-2: แขกทีTมาชอบนํ Nาองุน่
เมื0อถงึมอืเจา้ภาพแลว้คนใชอ้ยากวิ0งออกจากที0นั0น ทั >ง

กลัวทั >งไมรู่จ้ะทําอะไรด ีเจา้ภาพดื0มแลว้อทุานออกมาดว้ย
ความตกใจ “ตายจรงิ! ทําไมเจา้เก็บนํ>าองุน่ที0อรอ่ยขนาดนี>
ไวเ้สริฟทีหลัง รสชาตชิ่างละมุนละไมชื0นใจเหลือเกนิ” 
พวกคนรับใชพ้ากันอัศจรรยใ์จและดใีจไปตามๆ กัน พวก
เขารบีกลบัไปเอานํ>าองุน่ในโอง่หนิเพิ0มเพื0อเสรฟิใหแ้กแ่ขก
ที0มาในงานตอ่ไป เจา้ภาพยนืขึ>นกลา่วกบัเจา้บา่ววา่ “ขา้ไม่
เคยดื0มนํ>าองุ่นที0รสชาตอิร่อยเท่านี>มาก่อนเลย งานเลี>ยง
ของพวกทา่นยอดเยี0ยมจรงิๆ” ทั >งเจา้บา่วและเจา้สาวไมรู่ว้า่
นํ>านั>นมาจากไหน มแีตค่นรับใชท้ี0ตกันํ>านั>นรู ้

เจา้ภาพยังกล่าวต่อไป “นี0เป็นงานเลี>ยงที0ไม่เหมอืน
งานอื0นเลย ใครๆ เขาก็เสรฟิของดกีนักอ่น แตง่านของทา่น
กลับเก็บของดทีี0สดุไวเ้สรฟิภายหลัง!” ทุกคนพากันชแูกว้
นํ>าองุน่อนัเลศิรสเพื0อใหเ้กยีรตแิละอวยพรแดคู่บ่า่วสาว

เหล่าคนใชยั้งพากันพูดถงึอัศจรรย์ที0พระเยซูครสิต์
ทรงทํา “ขา้เห็นกับตาของขา้เอง ขา้ตักนํ>าเปลา่นั>นใสโ่อง่
ดว้ยมอืของขา้เองดว้ย! นี0มันเป็นอัศจรรยช์ัดๆ” ทุกคนที0รู ้
เรื0องตา่งเห็นดว้ยกนั

พระคัมภีร์บอกว่านี0เป็นอัศจรรยแ์รกที0พระเยซูครสิต์
ทรงทําทา่มกลางสาธารณะชนในหมูบ่า้นคานาแคว้นกาลลิี
และสาวกของ
พระองคก์ไ็ดเ้ชื0อ
ในพระองค์

54



รูป CB 6-1: พระครสิตท์รงเปลีTยนแปลงผูค้น
เป็นเรื0องเล็กนอ้ยสําหรับพระครสิตท์ี0ทรงเปลี0ยนนํ>าเปล่า

ใหเ้ป็นนํ>าองุ่น พระองคท์รงเป็นผูเ้ปลี0ยน แปลงหลายอย่าง -
เปลี0ยนสถานการณ์ เปลี0ยนจติใจ เปลี0ยนชวีติ เปลี0ยนที0พักไป
เรื0อยๆ และยังเปลี0ยนคนอย่างซโีมนชาวประมงไรก้ารศกึษา 
หุนหัน เจา้อารมณ์ ใหเ้ป็นเปโตรอัครสาวกที0ยิ0งใหญ่ ที0สขุมุ 
สุภาพอ่อนโยน และเป็นผูนํ้าที0ดแีก่ผูเ้ชื0อคนอื0นๆ พระองค์
ทรงเปลี0ยนมัทธวิคนเก็บภาษีที0คดโกง กนิสนิบน ขูดรีดพี0
นอ้งร่วมชาต ิใหก้ลายมาเป็นอัครสาวกที0สัตยซื0อ มีเกยีรต ิ
และเป็นผูเ้ขยีนพระกติตคิุณมัทธวิในพระคัมภรีใ์หม่ของเรา  
ยังมีอีกหลายคนที0 เ รา เ ห็นในพระ คําของพระ เจ า้ที0
เปลี0ยนแปลงไปหลังจากไดรู้จั้กพระครสิต ์ทั>งมารยีช์าวมักดา
ลา, หญงิชาวสะมาเรยี, เปาโล เป็นตน้ 

แน่นอนที0สดุพระองคส์ามารถเปลี0ยนเด็กที0ชอบโกหก ขี>
โกง ลอกขอ้สอบ ลักขโมย - พระครสิตเ์ปลี0ยนแปลงเด็กคน
นั>นได ้ดว้ยพระคณุและความรักของพระเจา้ ถา้เขากลับใจมา
เชื0อพระองค ์พระองคจ์ะคอ่ยๆ ทําใหช้วีติและนสัิยของเขาดี
ขึ>นจนคนอื0นสังเกตได ้

มเีด็กหญงิคนหนึ0ง เป็นคนที0ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
ไม่คอ่ยได ้เวลาเธอโกรธจะชอบดา่ ชอบใชกํ้าลังไม่วา่จะกับ
เพื0อนหรอืกับครอบครัว มักทําลายขา้วของหากไม่ไดดั้0งใจ 
เธอไม่เชื0อฟังพ่อแม่เลย แมแ้ตค่รูที0โรงเรยีน แตเ่มื0อเธอกลับ
ใจมารับเชื0อในพระเยซู ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและ
ขอใหพ้ระองคเ์ปลี0ยนแปลงนสัิยที0แย่ๆ ของเธอ พระองคท์รง
คอ่ยชว่ย ใชพ้ระคําของพระเจา้ขัดเกลาเตอืนสตเิธออยู่เสมอ 
ดว้ยพระคณุพระเมตตาความรักของพระเจา้ที0มตีอ่เธอ ทําให ้
เธอกลายเป็นคนใหมใ่นพระครสิตไ์ด ้

ครูสงสัยว่ามีใครบา้งที0อยากไดรั้บการเปลี0ยนแปลง
เช่นนี>จากพระเยซู พระองคท์รงทําอัศจรรยใ์นชวีติของเรา
เสมอ เพยีงแตเ่รายอมตอ่พระองค ์ใหเ้ราอธษิฐานร่วมกัน
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บทเรยีนทีT 7  รืNอหลงัคาและขา้งสระนํNา
มัทธวิ 9:2-8; มาระโก 2:1-12; ลูกา 5:17-26; ยอหน์ 5-16

ตอนทีT 1 ทรงรกัษาคนเป็นอมัพาต
รูป CB 7-1:  เพืTอนท ัNงสีT

มชีายสี0คนกําลังหามชายคนหนึ0งที0เป็นอัมพาตไปหา
พระเยซู พวกเขาเป็นเพื0อนกัน และไดย้นิวา่พระเยซกํูาลังมา
ที0เมอืงแหง่นี> พวกเขามปัีญหาใหญ่ที0อยากใหพ้ระองคช์ว่ย
ขณะนี>พระเยซทูรงกลายเป็นอาจารยค์นสําคัญในอสิราเอล
หลายคนที0ไดย้นิคําสอนและเห็นอัศจรรยท์ี0พระองคก์ระทํา
พากันพูดปากตอ่ปาก ทําใหผู้ค้นอยากพบอยากฟังพระองค์
มาก ทุกที0ๆ พระองคไ์ปสั0งสอนจะมฝูีงชนเบยีดเสยีดกันแน่น
เพื0อฟัง ไมว่า่จะเป็นในเมอืง ชนบท รมิทะเล ที0ราบ บนภเูขา
ทุกแหง่หนผูค้นลว้นอยากมโีอกาสเห็นพระองคสั์กครั>ง

ฝูงชนที0มามทัี>งคนที0เชื0อและคนที0สงสัย แมก้ระทั0งบาง
คนมาฟังเพื0อจะจับผดิในสิ0งที0พระองคต์รัสสอนก็มี พวกคน
กลุ่มทา้ยมักจะเป็นผูนํ้าศาสนาที0ตอ้งการกล่าวโทษการสอน
ของพระองค์ เพราะความรษิยาที0มคีนใหค้วามสนใจคําสอน
ของพระเยซมูากกวา่ของพวกเขา

ชายทั>งสี0คนนี>กําลังพยายามแบกเพื0อนรักของพวกเขา
ไปพบพระเยซู เพื0อนคนนี>ไม่สบายหนัก เป็นอัมพาต ทํางาน
ไมไ่ด ้ เดนิไมไ่ด ้ กนิเองไม่ได ้ เขา้หอ้งนํ>าเองไม่ได ้ เขาตอ้ง
ทนทุกขท์รมานมาก สิ0งเดยีวที0เขาทําไดค้อืสิ>นหวัง พระ
คัมภรีไ์ม่ไดบ้อกวา่เขาไม่สบายนานแคไ่หน แตอ่กีสิ0งหนึ0งที0
เขามคีอืเพื0อนที0ดี เพื0อนที0เชื0อวา่พระเยซจูะสามารถรักษาเขา
ได ้ เพื0อนๆ บอกเขาวา่ “พระเยซเูสด็จมาที0เมอืงเรานะวันนี>
พระองคจ์ะรักษาเจา้ไดแ้น่นอน พวกเราจะพาเจา้ไปพบ
พระองคเ์อง” แตช่ายคนนั>นตอบดว้ยความลังเลวา่ “มันคง
เป็นไปไมไ่ดห้รอก ถงึแมข้า้อยากจะไปหาพระองคแ์ตมั่นคง
ยากมาก”
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พวกเขาวางแผนกันว่าจะทําอย่างไรดี ทั >งสี0มีความ
มุ่งมั0นมาก “มันตอ้งมีทางซ!ิ” “นั0นซ ิพระองคอ์ยู่ไม่ไกล
เกนิไปนี0เอง พวกเราจะทําอย่างไรดี” ในที0สุดคนหนึ0งก็
อุทานว่า “เฮ!้ ดูพวกเราซ ิทั >งตัวใหญ่ ทั >งแข็งแรง เราก็
หามเขาซ ิมสีี0คนพอด ีคนละมมุ” แตช่ายที0ไมส่บายแยง้วา่ 
“เพื0อนเอ๋ย อย่ายุ่งยากวุ่นวายเลย ลําบากพวกเจา้เปล่าๆ” 
เขากล่าวดว้ยความเกรงใจ แต่ภายในใจลึกๆ ก็หวังว่า
เพื0อนๆ จะจรงิจังที0จะหามเขาไป เพราะเขาไมอ่ยากกดดัน
หรอืทําใหเ้พื0อนรูส้กึผดิ สดุทา้ยทั >งสี0ก็ชว่ยกนัหามเขาไปใน
ที0สดุ!
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รปู CB 7-2: ปีนไปบนหลงัคา
วันนั>นพระเยซูอยู่ในเมืองคาเปอรนาอุม บา้นเกิด

ของมัทธวิ หนึ0งในสาวกของพระองค ์ขา่วประเสรฐิกําลงัถกู
ประกาศที0นั0นในบา้นแห่งหนึ0ง ข่าวของพระเยซูแพร่ไป
อย่างรวดเร็ว ทุกคนรีบเร่งพากันไปออจนลน้ออกมานอก
บา้น ไม่มแีมแ้ต่ที0จะยนืฟังพระองค ์ไม่ใชม่แีค่คนในเมอืง
นั>นเท่านั>นที0มา แมแ้ต่คนในเมอืงขา้งเคยีงก็พากันมาเพื0อ
เห็นและฟังพระองคส์ั0งสอนพระคําของพระเจา้

เมื0อทั >งสี0มาถงึ พวกเขาเจอปัญหาใหญ่ บา้นเต็มไป
ดว้ยคนลน้ออกไปจนถงึถนนหนา้บา้น แลว้เขาจะพาเพื0อน
ใหพ้บกบัพระเยซไูดอ้ยา่งไร  พวกเขาถามอยา่งสภุาพ “ขอ
ทางใหเ้ราหน่อยทา่น เรามคีนป่วย” แตไ่ม่มใีครสนใจยอม
สละเปิดทางใหพ้วกเขาเลย

เมื0อชายทั >งสี0เห็นสหีนา้ของเพื0อนรักที0เศรา้อยา่งหมด
หวัง ทําใหพ้วกเขาไม่ยอมแพ ้พวกเขาตอ้งทําใหไ้ด ้“ไม่
ตอ้งทอ้ไปเพื0อน เรามีแผน เราไม่ยอมแพง้่ายๆ หรอก!” 
ขา้งๆ บา้นพวกเขาสงัเกตเห็นบนัไดที0ข ึ>นไปบนดาดฟ้านอก
บา้น เป็นที0ๆ นั0งเล่นหรือตากผา้ได ้ทั >งสี0คนรีบหามเพื0อน
เขาขึ>นไปอยา่งทลุกัทเุล
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รปู CB 7-3:  หยอ่นเพืTอนทะลหุลงัคา
เมื0อถงึแลว้ทุกคนก็พากันคอ่ยๆ รื>อหลังคาบา้นออกที0

ละเล็กละนอ้ย เมื0อมรีูเล็กๆ เริ0มเปิดออกพวกเขาดใีจมาก 
รีบทําต่อจนกวา้งพอที0จะหย่อนเพื0อนที0นอนบนเสื0อลงไป
ได!้ พวกเขาใชเ้ชอืกมัดมมุที0นอนทั >งสี0แลว้คอ่ยๆ หยอ่นคน
ป่วยลงไปในหอ้งนั>น คดิสภาพของผูค้นที0ยนือัดกันแน่นใน
บา้น พวกเขารอ้งอุทานดว้ยความตกใจกับเหตุการณ์ที0
เกดิขึ>น พวกผูนํ้าศาสนายวิที0อยู่นั0นไดพู้ดว่า “พวกเจา้ทํา
อะไรเนี0ย! ทําไมมาขัดจังหวะการสอนของพระองค ์เอาคน
ง่อยนี>ออกไป” คนทั >งหลายพากันทั >งประหลาดใจ ทั >งขํา 
ทั >งทึ0งที0ชายสี0คนพยายามขนาดนี> ไมว่า่คนอื0นๆ จะคดิอะไร 
แตพ่ระเยซทูรงพอพระทยัพวกเขา

รปู CB 7-4:  พระเยซูทรงรกัษาชายอมัพาต
พระเยซูมองชายอัมพาตที0นอนอยู่แทบเทา้พระองค ์

พระองคท์รงรักและสงสารเขามาก และเมื0อเห็นความเชื0อ
ของเพื0อนทั >งสี0คนของเขาพระองคป์รารถนาจะชว่ย
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จงึตรัสวา่ “ลกูเอย๋ บาปของเจา้ไดรั้บการยกโทษแลว้” พระ
ครสิตท์รงเห็นความจําเป็นฝ่ายจติวญิญาณของชายอมัพาต
ก่อนฝ่ายร่างกายของเขา ชา่งเป็นข่าวดยีิ0งแก่ชายคนนั>น!
บาปของเขาไดรั้บการอภัย แต่คําตรัสของพระองคทํ์าให ้
พวกผูนํ้าศาสนาไม่พอใจ พวกเขาจงึพมึพําต่อกันว่า “เขา
คดิว่าตัวเองเป็นใคร! ที0จะสามารถยกโทษบาปได ้เขาคดิ
วา่ตัวเองเป็นพระเจา้หรอื? มแีตพ่ระเจา้ที0ยกโทษความผดิ
บาปได”้ พระเยซทูรงทราบความคดิของพวกเขาจงึตรัสวา่ 
“อยา่งไหนงา่ยกวา่กนั ที0จะบอกวา่ ‘บาปของทา่นไดรั้บการ
ยกโทษแลว้’ หรือ ‘ลุกขึ>นและเดนิ’” แต่พระองคไ์ม่รอให ้
พวกเขาตอบ พระองคต์รัสกับชายอัมพาตวา่ “ลกุขึ>น! เก็บ
ที0นอนของทา่นกลับบา้นไปเถดิ เพราะทา่นหายดแีลว้” ใน
ทันใดนั>นเองชายคนนั>นก็ลกุขึ>นอยา่งน่าอัศจรรย ์ไมใ่ชก่าร
พยายามลุกแลว้ค่อยๆ เดิน ไม่ใช่เลย เขาลุกอย่างคน
แข็งแรง เหมอืนกบัไมเ่คยนอนเป็นงอ่ยมากอ่น!
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รปู CB 7-5:  ชายอมัพาตเดนิได้
ชายคนนั>นกระโดดลุกขึ>น มีเรี0ยวแรงเก็บที0นอนของ

ตนเอง ออกไปพบกันเพื0อนทั>งสี0ดว้ยความยนิดี พระครสิต์
ทรงยกโทษบาปและรักษาเขาใหห้ายดจีากการเป็นอัมพาต 
เด็กๆ นกึภาพออกมั>ย ทั>งหา้คนเดนิไปหัวเราะไป สรรเสรญิ
พระเจา้ไปดว้ย ทุกคนไดย้นิเสยีงอันชื0นชมยนิดขีองเขา “เฮ!้
เพื0อนดขูา้ซ ิขา้หายดแีลว้ ขา้เดนิไดอ้กีครั>ง พระเยซยูกโทษ
บาปและรักษาขา้!” ชา่งเป็นคําพยานที0ดจีรงิๆ พระครสิตท์รง
แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้สามารถยกความบาปได ้
พระองคท์รงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดที0รักเราและเมตตาเรามาก

ประชาชนที0เห็นเหตกุารณ์พูดไม่ออก พวกเขาไม่รูว้า่จะ
คิดอย่างไรดี บางคนก็รูส้ึกกลัว บางคนอัศจรรย์และ
ประหลาดใจ พวกเขาเริ0มพูดคยุกัน “เราไม่เคยเห็นอะไรแบบ
นี>มากอ่นเลย!” แลว้ชายทั>งสี0คนที0หามเพื0อนมาหาพระเยซจูะ
คดิอะไร แน่นอนวา่จติใจของพวกเขาเปี0ยมลน้ดว้ยความยนิด ี
ดว้ยความขอบพระคุณต่อพระเยซูคริสต์ เด็กๆ มีเพื0อนที0
ตอ้งการพระเยซไูหม เพื0อนที0เราอธษิฐานเผื0อและพยายาม
เป็นพยานดว้ย อย่ายอมแพ ้จงขอพระเจา้ใหเ้ปิดใจของเพื0อน
เราตอ่ไป ใหเ้ราพยายามชวนเชญิเขามาเจอและรูจั้กกับพระ
เยซู ชวนเพื0อนมาคริสตจักร เป็นตัวอย่างที0ดีที0โรงเรียน 
อธษิฐานกอ่นรับประทานอาหารใหเ้พื0อนรู ้ วา่เราเป็นครสิ
เตยีน เขาอาจจะเริ0มถามเราเกี0ยวกับพระเจา้ ได ้ขอใหเ้รา
อย่าทอ้ใจ ถา้เราวางใจในพระเจา้พระองค์
จะทรงชว่ยเราในการเป็นพยาน

61



ตอนทีT 2 ขา้งสระเบธซาธา
รปู CB 7-6:  ชายทีTสระเบธซาธา

ภายในกรุงเยรูซาเล็มมสีระนํ>าใหญ่อยู่แห่งหนึ0งชื0อว่า
สระเบธซาธา ความหมายของคํานี>คือ “บา้นแห่งพระ
เมตตา” ที0นั0นมีศาลาหา้หลังตั >งอยู่รอบๆ ตัวสระ จะมีคน
ป่วย คนไมส่บายมากมายจะมานอนอยูท่ี0ศาลาเหลา่นี>ทกุวนั
ทั >งคนตาบอด คนง่อย คนผอมแหง้ ทุกคนที0มายังจุดนี>มี
ความตอ้งการเหมือนกันคือตอ้งการรักษาอาการป่วยให ้
หาย ความเจ็บปวดทางร่างกายของคนเหล่านี>ทําใหเ้รา
คดิถงึมนุษยก์็มีความเจ็บป่วยทางจติวญิญาณเหมือนกับ
รา่งกายเชน่กนั ความเจ็บป่วยทางจติวญิญาณทําใหต้าฝ่าย
จติวญิญาณของเรามืดบอดไม่สามารถมองเห็นความรัก 
ความจรงิจากพระเจา้ จติใจแบบนี>ทําใหเ้ราไม่สามารถมี
ชวีติที0ถวายเกยีรตแิด่พระเจา้ได ้มันทําใหเ้ราอ่อนแอและ
แพก้ารทดลองจากมารรา้ยจนตอ้งตกลงในความบาป ตัว
เราเองไม่สามารถจะหายดจีากความเจ็บป่วยทางฝ่ายจติ
วญิญาณไดด้ว้ยตวัเอง

บรรดาคนป่วยที0อยู่ในศาลาเหล่านั>นต่างมาคอยดูนํ>า
ในสระว่าจะกระเพื0อมเมื0อไร พวกเขาเชื0อว่าทูตสวรรคข์อง
พระเจา้จะลงมารักษาคนที0ลงไปในสระคนแรกใหห้ายดเีมื0อ
นํ>ากระเพื0อม ทกุคนคอยจอ้งไปที0นํ>าแลว้หวังวา่จะเห็นกอ่น
ใครเพื0อลงไปในสระเป็นคนแรกใหไ้ด ้แต่หลายคนก็ป่วย
และอ่อนแอเกนิไปกว่าที0จะกา้วขาลงไปในสระได ้บา้งก็
เบื0อหน่ายกบัการจอ้งมองนํ>าตลอดเวลา

มชีายงอ่ยคนหนึ0งป่วยเดนิไมไ่ดม้า 38 ปีแลว้ เขาเห็น
ผูค้นมากมายมาที0สระ แตไ่มม่ใีครที0จะชว่ยพาเขาลงไปใน
สระเลย ถงึแมเ้ขาจะคอยจอ้งมองนํ>านั>นนานแคไ่หนมันก็ไม่
มปีระโยชน์เลย เขาอยากมสีักคนที0ชว่ยพยุงเขาไปในสระ
เมื0อนํ>ากระเพื0อม
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รปู CB 7-7:  พระเยซูทรงรกัเขา
วันนั>นพระเยซูทรงอยู่ที0นั0น พระองค์เดนิผ่านศาลา

มองดูคนป่วยมากมายที0กําลังรอคอยดูนํ> า แต่พระองค์
สังเกตเห็นชายคนหนึ0งเป็นพเิศษ คนที0เดนิไม่ไดม้า 38 ปี
แลว้ พระองคท์รงรูถ้งึความตอ้งการของเขา ทรงมองดชูาย
ง่อยคนนั>นดว้ยความสงสาร พระองค์ทรงถามว่า “เจา้
อยากจะหายดหีรอื?” เป็นคําถามที0ตอบงา่ยเหลอืเกนิ! ชาย
ง่อยอุทานอย่างน่าเวทนาว่า “ขา้ไม่สามารถหายได ้ไม่มี
ใครชว่ยขา้ลงไปในสระเลย เวลาจะพยายามคลานไปกม็คีน
ไปถงึกอ่นเสมอ” 

พระเยซทูรงเห็นถงึจติใจที0ทรุนทรุายของเขา พระองค์
ตรัสวา่ “ลกุขึ>น เก็บของแลว้กลับบา้นไปเถดิ” เป็นคําสั0งที0
แปลกที0จะใหค้นงอ่ยทํา! แตม่ฤีทธิfอํานาจในพระดํารัสของ
พระครสิต ์ทันใดนั>นชายคนนั>นก็หายด ีเขาลุกขึ>นเก็บของ
มว้นเสื0อ กระโดดโลดเตน้ดว้ยความยนิดี เขาไดรั้บการ
รักษาแลว้!
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รปู CB 7-8:  ชายงอ่ยเดนิได้
สังเกตว่าชายคนนี>ไม่ไดข้อใหพ้ระองครั์กษาเขาเลย 

แต่พระองคท์รงเขา้ใจถงึความตอ้งการของเขา ขอบคุณ
พระองคส์ําหรับที0เขา้ไปทักทายหาเขากอ่น นี0คอืพระเจา้ที0
แสนดีที0สุด พระองค์ทรงวิงวอนเราใหม้ารับความรอด 
ขอรอ้งเราใหเ้ปิดใจใหพ้ระองคช์ว่ยเหลอื พระเจา้ของเรา
ทรงมคีวามรักมากมายเหลอืเกนิ

ขณะที0ชายคนนั>นกําลงัเตน้โลดไปดว้ยความยนิด ีพวก
ผูนํ้าศาสนายวิก็หยดุเขา พวกเขาตกใจที0เห็นชายคนนี>แบก
ที0นอนเดนิในวันสะบาโต เพราะในบัญญัตขิองยวิหา้มยก
ของหรอืทํางานในวันสะบาโต พวกเขาถอืใหเ้ป็นวันพเิศษ
เพื0อนมัสการพระเจา้ “เจา้! เจา้หา้มแบกของวันสะบาโต 
มันผดิกฎ!” 

“ชายที0รักษาขา้บอกใหข้า้ทําได”้ เขาตอบ เมื0อพวก
นั>นไดย้ินก็เริ0มสนใจมากขึ>น “ใคร! ที0บอกใหเ้จา้ทําสิ0ง
ตอ้งหา้มในวนัสะบาโต” พวกผูนํ้าศาสนาพากนัโกรธเคอืงที0
มคีนบังอาจแหกกฎสําคัญนี> ชายคนนั>นไม่รูจั้กชื0อพระเยซ ู
เขาจงึไมส่ามารถตอบได ้ตอ่มาสกัพักพระเยซกู็พบชายคน
นั>นอกีครั >ง พระองคพ์บเขาในพระวหิาร ที0นั0นพระองคท์รง
มอบสิ0งที0มคีา่กวา่การเดนิไดแ้กเ่ขา พระองคท์รงนําเขาให ้
รับเชื0อ ไดรั้บการอภัยโทษบาปของเขา และพระองคยั์ง
เตือนเขาอีกว่า “ดูเถดิ ตอนนี>ท่านหายดีแลว้ อย่าทําผดิ
บาปเหมือนที0เคยทํา เพราะบาปนั>นจะนําความเสียหาย
มายังท่านมากกว่ากอ่น” พระองคท์รงสั0งสอนเตอืนสตเิขา
ใหใ้ชช้วีติอยูใ่นทางของพระเจา้ และระมัดระวังไมต่กลงใน
ความบาปในอนาคต
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ในที0สุดเขาก็ไดรู้จั้กชื0อผูท้ี0รักษาฝ่ายร่างกายและจติ
วญิญาณของเขาเสยีที เขามีความยนิดแีละรูส้กึขอบคุณ
พระเจา้มากมาย เขาบอกทุกคนที0เจอถงึพระองค ์สิ0งนี>ทํา
ใหพ้วกผูนํ้าศาสนาไมพ่อใจมาก! แทนที0จะยนิดกีับชายคน
นั>นที0เดนิไมไ่ดม้า 38 ปีที0ตอนนี>สามารถทั >งเดนิ วิ0ง กระโดด 
รอ้งสรรเสรญิไดแ้ลว้ พวกเขากลับตําหนิต่อว่าที0พระเยซู
ทรงรักษาโรคในวันสะบาโต พวกเขาคดิว่าการรักษากฎ
บัญญัตสิําคัญกว่าการไดช้่วยเหลือคนๆ หนึ0ง ไม่ว่าผูนํ้า
ศาสนายวิจะคดิอะไร พระเยซยัูงคงเชื0อฟังและทําตามนํ>า
พระทัยของพระบดิาตอ่ไป พระองคไ์ม่เพยีงแคอ่า้งวา่ทรง
เป็นพระเจา้ แต่พระองคยั์งทรงพสิจูน์ดว้ยว่าทรงเป็นจรงิๆ
โดยการอศัจรรยแ์ละคําสอนของพระองค์

ชายอัมพาตที0เมอืงคาเปอรนาอุมมเีพื0อนที0นําเขาไป
หาพระครสิต ์แตช่ายงอ่ยที0สระเบธซาธาไมม่เีพื0อนชว่ย แต่
พระเยซทูรงอาสาเป็นเพื0อนและยื0นพระหัตถเ์ขา้ไปชว่ยเขา
ก่อน  พระองคท์รงเป็นเพื0อนที0ประเสรฐิสุดของเราทุกคน 
เด็กๆ เปิดใจรับพระองคเ์ป็นเพื0อนหรือยัง? ถา้ยังอย่ารีรอ
ตอ่ไป ไมม่สีหายที0ไหนจะดเีลศิเทา่พระเยซคูรสิตอ์กีแลว้
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บทเรยีนที* 8  “ทรงชําระพระวหิารและสนทนา
กบันโิคเดมสั”

ยอหน์ 2:13-25, 3:1-21

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

หลังจากงานแต่งที0หมู่บา้นคานา ที0ๆ พระเยซทูรงทํา
การอัศจรรยโ์ดยการเปลี0ยนนํ>าเปล่าใหเ้ป็นนํ>าองุ่นรสเลศิ 
พระองคไ์ดเ้สด็จไปที0คาเปอรนาอมุ รมิฝั0งทะเลกาลลิี ที0นั0น
พระองค์รักษาชายอัมพาตที0เพื0อนทั >งสี0หามเขาไปหา
พระองค์ และที0นั0นเป็นบา้นเกดิของมัทธวิคนเก็บภาษีที0
พระองคท์รงเรยีกเขาใหเ้ป็นหนึ0งในสาวก ตอ่จากนั>นทรงไป
กรงุเยรซูาเล็มเพื0อฉลองเทศกาลปัสกา ในชว่งงานเทศกาล
เชน่นี>มชีาวยวิจากทั0วโลกมาเพื0อการฉลองปัสการว่มกนั

ผูนํ้าศาสนายวิพากันตามพระเยซไูปทุกที0ๆ พระองค์
ไปสั0งสอน เพื0อคอยหาโอกาสจับผดิในคําพูดของพระองค ์
ผูค้นไดย้นิขา่วเรื0องชายอัมพาตที0ถกูหยอ่นจากหลังคาและ
ชายง่อยที0สระเบธซาธาที0ทรงรักษาโรคใหพ้วกเขา เรื0องนี>
ทําพระองคย์ิ0งเป็นที0รูจั้กมากขึ>นกวา่เกา่
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รปู CB 8-1: พระครสิตใ์นพระวหิาร
ระหว่างที0พระเยซอูยู่ในเยรูซาเล็มชว่งเทศกาลปัสกา 

พระองคท์รงเขา้ไปในพระวหิาร สําหรับชาวยวิแลว้วหิาร
เป็นสถานที0ๆ ศักดิfสทิธิfที0สุด เป็นที0ๆ ชาวยวิจะตอ้งมาทํา
การนมัสการพระเจา้ทุกปีๆ ละ 3 ครั >งเพื0อถวายเครื0องบูชา
แดพ่ระเจา้ พวกเขาจะตอ้งใชส้ตัวเ์ชน่แพะ แกะ วัว หรอืนก
มาเป็นเครื0องบชูา และเงนิที0เขาถวายก็ตอ้งเป็นเชเขลของ
ชาวยวิเท่านั>น แต่ถา้มคีนอยู่ต่างเมอืงก็ไม่สามารถนําสัตว์
เดนิทาง ไกลมาได ้ดงันั>นคนเหลา่นั>นจะตอ้งมาซื>อสตัวแ์ละ
ทําการแลกเงนิใหเ้ป็นเชเขลกอ่นเพื0อใชใ้นการถวายไดท้ี0
กรุงเยรูซา เล็ม คนที0มฐีานะดกี็จะใชว้ัว คนทั0วไปธรรมดาก็
เป็นแพะหรอืแกะ สําหรับคนจนจะเป็นนกเขาหรอืนกพริาบ
เพราะราคาถกูที0สดุ 

พวกเขาใชบ้รเิวณลานพระนิเวศเป็นที0ขายสัตวแ์ละ
แลกเงนิซึ0งมเีสยีงดังวุ่นวายจอแจ กลิ0นเหม็นสาบสัตว ์ซึ0ง
เป็นสภาพที0ตรงกนัขา้มกบัที0พระวหิารควรจะเป็น พระวหิาร
เป็นสถานที0ศักดิfสทิธิf สงบ สวยงาม บรสิทุธิfเป็นบรรยากาศ
ที0ทําใหผู้ค้นคดิถงึการนมัสการตอ่เบื>องพระพักตรข์องพระ
เจา้อย่างยําเกรง แต่พวกผูนํ้าศาสนากลับเห็นแก่ได ้
อนุญาตใหพ้วกพอ่คา้เขา้มาทําธรุกจิคา้ขายวุน่วาย บางคน
ก็ตอ่ลองราคา บางคนตะโกนเรยีกลกูคา้ เป็นภาพที0ไมค่วร
เกดิขึ>นในบรเิวณพระวหิารเลย สิ0งเหลา่นี>ไม่สมควรเกดิขึ>น
คือทําพระวหิารใหเ้หมือนตลาดซื>อขายกัน นี0เป็นการไม่
ถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้
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รปู CB 8-2:  พระเยซูทรงชําระพระวหิาร
เมื0อพระเยซูเดินเขา้ในลานชั >นนอกของพระวิหาร 

พระองคท์อดพระเนตรดแูลว้ไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากเมื0อ
เห็นสิ0งที0เกิดขึ>น พระองค์ทรงเอาเชือกทําเป็นแสไ้ล่คน
เหล่านั>นพรอ้มกับแกะและวัวออกไปจากบรเิวณพระวหิาร 
พรอ้มทั>งเทควํ0าโต๊ะของคนแลกเงิน พระองค์ทรงไล่คน
เหล่านั>นออกไป ทรงไปที0คนขายนกแลว้บอกใหเ้ขาเอากรง
นกออกไปใหพ้น้ (พระองคไ์ม่ไดเ้ปิดกรงใหน้กบนิออกไป 
เพราะทรงรูว้า่พวกเขาจะไปจับนกกลับมาไม่ไดทํ้าใหค้นขาย
เสยีหายมาก) “จงเอาของเหล่านี>ออกไป อย่าทําพระนิเวศ
ของพระบิดาเราใหเ้ป็นที0คา้ขาย! นี0เป็นสถานที0แห่งการ
อธษิฐานและนมัสการ ออกไป!” พระองคต์รัสกับพวกเขาดว้ย
เสยีงอันดัง

เป็นภาพเหตุการณ์ที0น่าตกใจ พวกพ่อคา้วิ0งกันชุลมุน 
เก็บขา้วของวิ0งไปที0ประตทูางออก ไม่มสัีกคนที0พยายามหยุด
พระเยซูทั>งพวกพ่อคา้และประชาชนที0มา ไม่นานพวกผูนํ้า
ศาสนาก็ไดย้นิจงึรบีรุดออกมาดู พวกเขาถามพระเยซใูหทํ้า
อัศจรรยเ์พื0อพสิจูน์วา่พระองคม์สีทิธิfที0จะไล่คนเหล่านี>ออกไป 
พระองคต์รัสว่า “พวกท่านอยากเห็นอัศจรรยว์่าเราเป็นพระ
บุตรของพระเจา้หรือ?” พระเยซูตรัสต่อไปว่ “ถา้พวกท่าน
ทําลายพระวหิารนี> เราจะสรา้งขึ>นใหม่ภายในสามวัน!”

พวกผูนํ้าไม่เขา้ใจความหมายที0แทจ้รงิของคําตรัสนั>น 
พวกเขาคดิเยาะเยย้พระองค ์ตอบวา่ “บา้ไปแลว้! เราใชเ้วลา 
46 ปีสรา้งพระวหิารนี> แลว้ท่านจะสรา้งขึ>นใหม่ไดใ้นสามวัน
เหรอ” พวกเขาไม่รูว้า่พระวหิารที0พระองคห์มายถงึคอืร่างกาย
ของพระองค ์ร่างกายของพระองคเ์ป็นพระวหิารของพระเจา้
พระบดิา พระเยซูหมายถงึเมื0อพระองคต์ายบนไมก้างเขน
ครบสามวันแลว้ จะทรงฟื>นคนืชวีติขึ>นมาใหม่ ตอนนั>นยังไม่มี
ใครเขา้ใจถงึความหมายนี> แตเ่มื0อพระองคท์รงเป็นขึ>นมาแลว้ 
พวกเขาจงึระลกึถงึสิ0งที0พระองคต์รัสนี>ภายหลัง
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ตอนทีT 2  การสนทนากบันโิคเดมสั
หลังจากเหตกุารณ์ที0เกดิขึ>นในพระวหิารแลว้ ชื0อเสยีง

ของพระองคก์็ยิ0งแพร่ออกไป ทุกคนในเยรูซาเล็มพูดถงึ
พระองค ์“ชายจากกาลลิี ใชแ้สไ้ล่พวกพ่อคา้แลกเงนิใน
พระวหิาร ไมม่ใีครทําอะไรเขาได”้ “เขาเป็นใคร?” “เป็นคน
เดียวกันที0ทําการอัศจรรย์ในงานแต่งหมู่บา้นคานา ทรง
เปลี0ยนนํ>าใหเ้ป็นนํ>าองุน่”  “ออ๋ เป็นคนเดยีวกนัที0รักษาชาย
อัมพาต ที0เพื0อนเขาหามไปแลว้รื>อหลังคาบา้นที0คาเปอร
นาอุมนะเหรอ?” “ใช่ๆ และเขาก็รักษาชายง่อยที0ขา้ง
สระเบธซาธาดว้ย คนเดยีวกันนี0แหละ!” ผูค้นในเยรูซาเล็ม
ไมห่ยดุพดูคยุกนัถงึพระเยซแูละสิ0งตา่งๆ ที0พระองคท์รงได ้
กระทํา

บางคนอาจจะมคํีาถามวา่ “เป็นไปไดไ้หมที0คนๆ นี>จะ
เป็นพระเมสสยิาหท์ี0พวกเรารอคอย?” ไมเ่พยีงแตช่าวบา้น
ทั0วไปที0พดูถงึพระองค ์แมแ้ตพ่วกผูนํ้าศาสนาคนสําคญัๆ ที0
ประชาชนนับถอืกยั็งหารอืพดูคยุกนัถงึพระองคด์ว้ย

รวมทั >งนิโคเดดัส เขาเป็นขุนนางสําคัญคนหนึ0ง มี
ฐานะรํ0ารวย การศกึษาด ีและเป็นคนมีใจในการใฝ่รูเ้รื0อง
พระคําของพระเจา้ เขายังเป็นหนึ0งในพวกผูนํ้าศาสนายวิ
ฝ่ายฟารสิีและเป็นสมาชกิของสภาแซนเฮนดรนิอีกดว้ย 
เขาเชื0อในพระเจา้และเป็นคนที0เคร่งครัดตอ่การรักษาธรรม
บัญญัตขิองโมเสส พวกฟารสิสีว่นมากพยายามจะหาเรื0อง
และจับผดิในคําสอนของพระครสิตเ์พราะความอจิฉาที0มคีน
มากมายตดิตามและอยากฟังพระองค ์แต่นโิคเดมัสไม่ใช่
แบบนั>น เขานับถอืพระเยซมูากและเชื0อวา่พระองคเ์ป็นครทูี0
สอนไดด้มีาก นโิคเดมัสตดัสนิใจที0จะไปพบกบัพระเยซเูพื0อ
สนทนากับพระองค ์เขาอยากรูอ้ยากเขา้ใจความจรงิ พระ
เยซทูรงยนิดทีี0ไดพ้ดูคยุคนที0แสวงหาความจรงิอยา่งจรงิใจ



รปู CB 8-3:  นโิคเดมสัพบพระเยซูตอนกลางคนื
นโิคเดมัสตอ้งการจะสนทนาตามลําพังกับพระครสิต ์

เขาตดัสนิใจไปขอพบพระองคใ์นตอนกลางคนื เราไมแ่น่ใจ
ว่าทําไมจงึเป็นเวลานี> บางคนคดิว่าเขาไม่อยากใหพ้วก
ผูนํ้าศาสนาคนอื0นรูเ้พราะไมอ่ยากมปัีญหา บางคนคดิวา่เขา
รอไม่ไหวจนถงึตอนเชา้จงึรบีไปในคนืนั>น ไม่ว่าเหตุผลจะ
คืออะไร นิโคเดมัสตอ้งการคุยกับพระองค์เงียบๆ ตาม
ลําพัง

คนืนั>นทอ้งฟ้าโปรง่ ลมเย็น ดวงดาวสอ่งแสงเหนอืกรงุ
เยรซูาเล็ม ทั >งพระเยซแูละนโิคเดมัสกําลงัสนทนาถงึเรื0องที0
สําคญัที0สดุ คอืเรื0องมนุษยจ์ะไปสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร

นโิคเดมัสเริ0มถาม “ทา่นอาจารย!์ ขา้เชื0อวา่พระเจา้สง่
ทา่นมาสั0งสอนเรา อัศจรรยท์ี0ทา่นทําก็พสิจูนว์า่ทา่นมาจาก
พระเจา้ ไม่มใีครเคยทําสิ0งต่างๆ ที0ท่านทําได ้นอกจากว่า
พระเจา้จะสถติกับคนๆ นั>น” พระเยซูตัดบทพูดของเขา 
กลา่ววา่ “ความจรงิ เราบอกทา่นวา่นอกจากทา่นจะบังเกดิ
ใหม่แลว้ ท่านจะเขา้ไปสวรรค์หรือแผ่นดนิของพระเจา้
ไมไ่ดเ้ลย!”
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“บังเกดิใหม!่ ทา่นหมายความวา่อยา่งไร?” นโิคเดมัส
สับสน “มันจะเป็นไปไดอ้ย่างไร?”  พระองคต์อบว่า “การ
ทําดหีรอืพูดดไีม่ไดช้ว่ยอะไรนิโคเดมัส! ท่านตอ้งบังเกดิ
ครั >งที0สองเพื0อเขา้ไปในแผ่นดนิสวรรค”์ เขายิ0งสับสนมาก
ขึ>น “บังเกดิขึ>น เกดิสองครั >งหรอื? ขา้ไม่เขา้ใจ คนแกแ่ลว้
จะเขา้ในทอ้งแมแ่ละเกดิมาอกีครั >งไดอ้ยา่งไร?” เขากําลัง
คดิถงึแต่ฝ่ายร่ายกาย พระเยซตูอบว่า “ท่านตอ้งเกดิใหม่
อกีครั >ง การเกดิครั >งแรกเป็นทางร่างกายคอืจากมารดา แต่
การเกดิครั >งที0สองตอ้งเป็นฝ่ายจติวญิญาณ” พระองคกํ์าลัง
อธบิายถึงการเปลี0ยนแปลงที0จะตอ้งมีภายในจิตใจของ
มนุษย ์การเปลี0ยนแปลงครั >งยิ0งใหญ่ที0ใหช้วีติใหม่ เป็นคน
ใหมใ่นพระครสิต ์

การบังเกดิใหม่ครั >งที0สองไม่ใชแ่คน่โิคเดมัสเทา่นั>นที0
ตอ้งทํา มนุษยท์กุคนที0เกดิมาเป็นคนบาปจําเป็นตอ้งไดรั้บ
ชีว ิตใหม่โดยการเขา้มาหาพระเจา้ โดยการสารภาพ
ความผดิบาปของเขาและขอพระครสิตใ์หย้กโทษบาปของ
ตน เพื0อพระเจา้สามารถประทานชวีติใหมใ่หแ้กค่นๆ นั>นได ้
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รปู CB 8-4: งทูองสมัฤทธิaและกางเขน
พระเยซูทรงยกตัวอย่างใหน้ิโคเดมัสฟังถงึเรื0องงูกัด

ชาวอสิราเอลในถิ0นทรุกันดาร ทกุคนที0โดยงกูัดจะตอ้งตาย 
แตพ่ระเจา้ทรงสั0งโมเสส “จงทํางทูองสมัฤทธิf ตดิไวก้บัเสา
สงู ยกขึ>นในค่ายคนอสิราเอลเพื0อใหทุ้กคนเห็นไดท้ั >งใกล ้
และไกล เมื0อใครก็ตามที0โดนงูกันใหเ้พียงแค่มองดูงูนั>น 
เขาจะไมต่ายและมชีวีติรอด”

โมเสสทําตามที0พระเจา้บอก ขา่วดนีี>แพร่ไปทั0วคา่ยที0
พัก จากทุกที0ในค่ายมเีสยีงรอ้งยนิด ี“ขา้ไม่ตาย!” “ลูกขา้
หายเจ็บแลว้ เขาไมต่าย!” เป็นคําสั0งของพระเจา้ที0พวกเขา
ตอ้งทําตามคอื “มอง” ประชาชนเรยีนรูท้ี0จะมคีวามเชื0อตาม
พระคําของพระเจา้ ไมต่อ้งทําอะไร แค ่“มอง” เทา่นั>น

คนที0ถูกงูกันก็เปรียบเหมือนคนที0ถูกบาปโจมต ีและ
ทุกคนปฏิเสธไม่ไดว้่าเราเป็นคนบาป เคยทําบาปกัน
ทั >งหมด ทุกคนถูกบาปกัดและตอ้งตายเพราะบาปนั>น พระ
เยซูอธบิายแก่นิโคเดมัสว่า “งูถูกยกขึ>นฉันใด พระครสิต์
จะตอ้งถูกยกขึ>นดว้ยเช่นกัน คือพระองค์ตอ้งตายบนไม ้
กางเขนเพื0อทุกคนที0เชื0อในพระองค ์มองเห็นพระองคใ์น
ความเชื0อจะรอดตายและ
ไดช้วีติใหม ่“เพราะวา่
พระเจา้ทรงรักโลก จน
ไดป้ระทานพระบตุรของ
พระองคเ์พื0อทกุคนที0วาง
ใจในพระบตุรนั>น จะรอด
และมชีวีตินรัินดร”์ 
(ยน. 3:16) นี0เป็นคําตรัส
ของพระเยซแูกน่โิคเดมัส
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นิโคเดมัสกลับไปคนืนั>น เขาทบทวนสิ0งที0พระครสิต์
อธบิายดว้ยจติใจที0ยนิด ีจะดแีคไ่หนหนอหากเพยีงเชื0อและ
จะรับชวีตินรัินดร์ หลงัจากที0พระครสิตท์รงตายที0ไมก้างเขน
นิโคเดมัสเป็นคนหนึ0งที0ชว่ยนําพระศพของพระองคล์งมา
จากกางเขนเพื0อไปที0อุโมงค์ฝังศพ เขาเชื0อในพระองค์
อย่างเปิดเผย เชื0อว่าพระองคท์รงเป็นพระเมสสยิาหพ์ระ
ผูช้ว่ยใหร้อด

แลว้เด็กๆ ละ่? ไดบ้ังเกดิใหมค่รั >งที0สองหรอืยัง ทกุคน
เกดิแลว้ครั >งแรกเราจงึมาอยู่ที0นี0ดว้ยกันได ้แต่การบังใหม่
ในพระครสิตค์รั >งที0สองสําคัญกวา่ครั >งแรกมากนั>น เพราะจะ
นําเราไปอยู่สวรรคน์รัินดรก์ับพระเจา้ หากเราไม่ไดรั้บการ
บังเกดิใหมค่รั >งที0สองในพระครสิต ์เราจะตอ้งตายตกนรกที0
น่ากลัว ถา้ใครพรอ้มจะรับเชื0อในพระองคเ์พื0อรับความรอด 
ใหอ้ธษิฐานบอกพระองคไ์ด ้
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เชญิชวนใหเ้ด็กรบัเชืTอ
ใหเ้รากม้ศรีษะและหลับตาสําหรับการอธษิฐาน ถา้

ใครตอ้งการรับเชื0อในพระครสิตใ์หย้กมอืขึ>น คนที0ยกมอืขึ>น
ขอใหเ้ดนิออกมาขา้งหนา้ (จากนั>นใหคุ้ยเฉพาะกับคนที0
ออกมาขา้งหนา้ หรอืขอคยุกบัพวกเขาตามลําพังหลังเสร็จ
การสอน) คําถามสามขอ้ที0เราตอ้งตอบดว้ยตวัเอง

หนึ0ง หนูยอมรับว่าตัวเองเคยทําผดิ ทําบาปหรอืไม่? 
(รอเด็กตอบสนอง)

สอง หนูเชื0อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจา้และ
พระองค์ทรงยอมตายบนไมก้างเขนสําหรับรับโทษของ
ความผดิบาปแทนเราหรอืไม?่ (รอเด็กตอบสนอง)

สาม หนูตอ้งการพระเยซคูรสิตเ์ขา้ในจติใจมอบชวีติ
ใหมใ่หห้รอืไม?่ (รอเด็กตอบสนอง)

หลังจากนั>นคุณอาจจะนําเด็กๆ อธษิฐานรับเชื0อเอง 
หรอืใหเ้ขาอธษิฐานเองก็ได ้คณุสามารถอา่นวธิกีารนําเด็ก
รับเชื0อที0อยูท่ี0สว่นแรกของบทเรยีนชดุนี>
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