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หัวเรื่อง:

หนังสือกำลังใจฉบับพิเศษนี้บอกเรื่องราว
ของพระเยซูทั้งในภาคภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเรื่องราวของพระเยซูแต่ละ
เรื่องจะมีหัวเรื่องและเลขกำกับ

ภาษาอังกฤษจะมีพื้นสีเขียวเพื่อช่วยให้
ผู้อ่านเลือกอ่านภาษาที่ตนต้องการอ่านได้

หัวเรื่องและเลขกำกับ
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คำตอบสำหรับตอนนี้และอนาคตไม่  ไม่เลย ความหวังน่ะมันมีจริงๆ  
และปัญหาสารพัดที่คุณชนอยู่ทุกวันนี้ ก็มีคำตอบ 

คำตอบ?ความหวัง?ล้อเล่นร÷ปÉาว?


คำถามอย่างเช่นçทำไมบ้านโน้นประเท»นี้มันทำสงครามกันไม่เสร็จไม่สิ้น´ะที?é
çพ่อแม่แต่งงานกันแล้วจะอยู่กันให้ยืดไม่ ได้เหรอ?é

หรือคำถามนี้หละ:
çยาเสพติดมันเปìนเรื่องใหญ่นักเหรอ?ทำไมของเลวๆ

มันถ÷งทำให้เรารู้ส÷กดีนัก?é

และçจะให้ผมหากินเลี้ยงปากท้องยังไงหละ-โธ่คิด´อกคิดแ´กไปทำไมä
ยังไงเราก็ทำลายโลกใบนี้อยู่แล้ว?é

ดีถามได้ดีความสัมพันธ์ความรักความกลัว เราทุกคนต้องเจอเรื่องพรรค์นี้อยู่แล้ว 
หนังสือเล่มนี้ให้ความหวัง  เพราะมันจะแนะนำคุณให้รู้จักคนหนึ่ง  ซึ่งมีคำตอบสำหรับทุกคำถามสำคัญ

ของชีวิต 
ชายผู้นี้ถือกำเนิดมาเมื่อสองพันปีก่อน  แต่ไม่มีบุคคลใดจะมีอิทธิพลต่อโลกมากเท่าเขาผู้นี้ …พระเยซู  

พระองค์เข้มแข็งและมีอำนาจมากกว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ  พระองค์ทำให้คนตาบอดมองเห็น  
คนพิการเดินได้  พายุกล้าฟ้าคะนองและอำนาจผีสางไสยศาสตร์จะมาเทียบรุ่นกับพระองค์ไม่ได้เลย  ขนาด 
คนตายแล้ว พระเยซูยังทำให้ฟื้น 

พระองค์ไม่ได้ไปจัดการอะไรกับการเมือง แต่จะดูแลชีวิตคน พระองค์ไม่ได้แค่สอนปรัชญา แต่พระองค์
ใช้ชีวิต เป็นชีวิตที่ยังคงเปลี่ยนแปลงชีวิตอื่นอีกมากมายในวันนี้ 

สิ่งที่คุณกำลังจะได้อ่านนี้ เป็นเรื่องราวที่สุดยอดของพระองค์ ค่อยๆ อ่านหนังสือกำลังใจเล่มนี้นะ แล้วคิด
ตามไปด้วย ดูซิว่าคุณจะพบคำตอบรึปล่าว และในระหว่างนั้น  ชายผู้ให้คำตอบคนนี้อาจจะกลายเป็นเพื่อนรัก
ที่สุดของคุณก็ได้ 

หนังสือกำลังใจมันเป็นอย่างไร?

แต่ละคนที่เขียนหนังสือแต่ละเล่มในพระคัมภีร์ ล้วนแต่บอกเรื่องราวของพระเยซู  (มัทธิว มาระโก ลูกา 
ยอห์น) พวกเขาเขียนอย่างมีเป้าหมายเจาะจงและมีกลุ่มคนเฉพาะในใจที่ต้องการสื่อถึง และหนังสือกำลังใจ
จะรวมเอาสิ่งที่ชายเหล่านี้เขียนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นลำดับ การที่เราได้อ่านถึงชีวิต
ของพระเยซูในแบบนี้ จะทำให้เรามีภาพที่กว้างขึ้นว่าชีวิตของพระองค์เป็นอย่างไร 

หนังสือกำลังใจฉบับนี้ เราออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นฉบับภาษาไทย-
อังกฤษ  ในหน้าดัชนี หัวเรื่องในบทต่างๆ และข้อพระคัมภีร์  จะมีหมายเลขกำหนดใน
ลำดับที่เหมือนกันกับในหนังสอื และมีตัวเลขหมายเหตุกำกับเพื่อแสดงว่าพระคัมภีร์
แต่ละตอนจบที่ไหน  และข้อถัดไปเริ่มต้นที่ไหน  ซึ่งนี่ก็ทำให้หน้าดัชนีกลายเป็น 
โครงร่างของหนังสือแบบค่อนข้างสมบูรณ์ด้วย 

ชีวิตของพระเยซูเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า จะอย่างไรก็ยังมีหวัง นี่เป็นเหตุให้เราเรียก
หนังสือเล่มนี้ที่เอาเรื่องพระเยซูมาเล่าใหม่ว่า  หนังสือกำลังใจ  ถ้าคุณยังไม่ได้รับ 
กำลังใจล่ะก็ ให้ความหวังนี้เปลี่ยนชีวิตคุณสิ…เปลี่ยนชั่วนิรันดร์เลย 

คำตอบสำหรับตอนนี้และอนาคต
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ก่อนที่โลกนี้จะถูกสร้างขึ้น
พระเยซู ก็ดำรงอยู่ แล้ ว
และพระองค์ถูกเรียกว่า
เปน็“พระวาทะ”ถา้ไดอ้า่น
เรือ่งราวของพระองคอ์ยา่ง
ถี่ถ้วน เราจะพบว่า พระ
เยซูเกิดมาเป็นทั้งมนุษย์
เต็มตัวและพระเจ้าเต็มตัว
ทั้งคำพูดและการกระทำ
ของพระองค์แสดงถึงตัว
พระองค์ว่าเป็นบุตรของ
พระเจ้า พระเยซูมาเพื่อ
แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้า
ผู้ เป็นพระวิญญาณและ
มองไมเ่หน็ดว้ยตาเปลา่นัน้
เป็นอย่างไร และพระองค์
มาเปน็ทางสำหรบัเรา เพือ่
เราจะรู้จักพระเจ้าผู้มีชีวิต
อยา่งเปน็สว่นตวัได้

ทุกๆ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นล้วนได้ 
รับชีวิตจากพระองค์ 

ชีวิตของพระองค์ ให้ความสว่าง
แก่ทุกๆคน

 จุดเริ่มต้นของ
สรรพสิ่ง


1.1พระวาทะแห่งชีวิต

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรง
อยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า 
และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 

ในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับ
พระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้น
มาโดยพระวาทะ 

ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสัก
สิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ 

พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และ
ชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ 

ความสว่างส่องเข้ามาใน  
ความมืด และความมืดไม่อาจ  
เอาชนะความสว่างได้ 

พระองค์ทรงอยู่ในโลกที่พระเจ้า
ทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์ แต่โลกไม่
รู้จักพระองค์ 

พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของ
พระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมืองของ

พระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์ 
แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือ

คนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น 
พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูก
ของพระเจ้า 

ซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิด
จากเลือดเนื้อหรือกาม หรือความ
ประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจาก
พระเจ้า 

พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์
และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็น  
พระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สม
กับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา 

เพราะเราได้รับพระคุณซ้อน
พระคุณ จากความบริบูรณ์ของ
พระองค์ พระคุณและความจริงมา
ทางพระเยซูคริสต์ ไม่มีใครเคยเห็น
พระเจ้าเลย แต่พระบุตรองค์เดียว  
ผู้สถิตในพระทรวงของพระบิดา ทรง
สำแดงพระเจ้าแล้ว1 

1	

1THE	BEGINNING		
OF	IT	ALL

1.1 THE WORD OF LIFE  
Inthebeginningwastheone

whoiscalledtheWord.TheWord
waswithGodandwastrulyGod.

Fromtheverybeginningthe
WordwaswithGod.Andwiththis
Word,Godcreatedallthings.

Nothingwasmadewithout
theWord.

Everythingthatwascreated
receiveditslifefromhim,andhis
lifegavelighttoeveryone.

Thelightkeepsshiningin
thedark,anddarknesshasnever
putitout.

TheWordwasintheworld,
butnooneknewhim,though
Godhadmadetheworldwithhis
Word.

Hecameintohisown
world,buthisownnationdidnot
welcomehim.

Yetsomepeopleaccepted
himandputtheirfaithinhim.

Sohegavethemtherightto
bethechildrenofGod.

TheywerenotGod’s

childrenbynatureorbecauseof
anyhumandesires.

Godhimselfwastheonewho
madethemhischildren.

The Word became a human 
being and lived here with us.We
sawhistrueglory,thegloryofthe
onlySonoftheFather.

Fromhimthecompletegifts
ofundeservedgraceandtruth
havecomedowntous.

BecauseofallthattheSonis,
wehavebeengivenoneblessing
afteranother.JesusChristbrought
usundeservedkindnessandtruth.
NoonehaseverseenGod.The
onlySon,whoistrulyGodandis
closesttotheFather,hasshownus
whatGodislike.1
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	 สวรรค์พบแผ่นดิน
โลก
 

2.1ข่าวประเสริฐ
ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์

พระบุตรของพระเจ้า เริ่มต้นตรงนี้ 2 

 
2.2ทูตสวรรค์เยี่ยมเยือนนาง

มารีย์
พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ 

กาเบรียล มายังเมืองหนึ่งในแคว้น 
กาลิลีชื่อนาซาเร็ธ ให้ไปหาหญิง
พรหมจารีคนหนึ่งที่หมั้นไว้กับชายที่
ชื่อโยเซฟ ซึ่งเป็นคนในเชื้อวงศ์ของ
ดาวิด หญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีย์ 

ทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกว่า 
“เธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมาก จง
ชื่นชมยินดีเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า
สถิตอยู่กับเธอ” 

มารีย์ก็ตกใจเพราะคำพูดนั้น 
และรำพึงว่า คำทักทายมีความหมาย
ว่าอย่างไร 

แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นาง
ว่า “มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะ
เธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน นี่แน่ะ 
เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จง
ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู บุตรนั้นจะเป็น
ใหญ่ และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของ
พระเจ้าสูงสุด องค์พระผู้เป็นเจ้า 
ผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของ
ดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน 
และแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้น
สุดเลย”  

มารีย์จึงพูดกับทูตสวรรค์องค์
นั้นว่า “เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้
อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังไม่เคย 
หลับนอนกับชายใด?”  

ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือ
เธอ และฤทธิ์เดชของผู้สงูสดุจะ 
ปกเธอ เพราะฉะนัน้องค์บรสิทุธิ์ที่เกดิ
มานัน้จะได้ชือ่วา่เปน็พระบตุรของ รู้จ

ักช
ื่น
ชม
ต
ัวเ
อง


“แกนี่ไม่ได้เรื่องเลยซักอย่าง”
           เคยถูกว่าแบบนี้ไหม?
      “©ันมันน่าเกลียด” 

 

“จะมีใครรัก©ันได้เล่า? ©ันไม่คู่ควร!” 
        คุณเคยคิดอะไรแบบนี้ไหม?

“ผมเล่นกีÃาไม่เก่ง
 เรียนหนังสือก็ไม่ถนัดอีก”

จักชื่ นชมตัว เอง  คุณเคยมองดูกระจก  แล้วนึก 
  อยากจะเป็นคนอื่นไหม? ถ้าตอบใช่  คุณก็อยู่ในคนหมู่มาก
นั่นแหละ  บางที  มนุษย์ทุกชีวิตในทั่วใต้หล้าล้วนแล้วแต่เคย
ปรารถนาจะเปลี่ยนสักอย่างน้อยหนึ่งอย่างในตัว  อย่างเช่น  จมูก 
ส่วนสูง บุคลิกภาพ - อะไรสักอย่าง 

รูปร่างหน้าตา เงินทอง ข้าวของสมบัติ ความเด่นดัง ทั้งหมด
นี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน  คือ  มันไม่มีการรับประกัน  
แม้ว่าเราจะมีสิ่งเหล่านี้  แต่มันไม่จีรังยั่งยืน  เมื่อ
คุณค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นเปลือกนอกของ
ชีวิตเช่นนี้   ความสุขและความพึงพอใจก็จะหายวับ
เร็วเหมือนนกบินผ่าน 

พระเจ้า…พระผู้สร้างของเราเท่านั้น พระองค์
กำหนดคุณค่าชีวิตเราไว้มากน้อยแค่ไหน?  คุณรู้
ไหม? พระเจ้ารักคุณมากเท่ากับที่ทรงรักบุตรชาย
ของพระองค์…พระเยซู!  คุณจะมีค่าสูงล้ำกว่านี้ 
ไม่ได้อีกแล้ว ลองเช็คเรื่องนี้ดูสิ ในบทที่ 5.11 

รู้	

2	

2HEAVEN	MEETS	
EARTH


2.1  GOOD NEWS
Thisisthegoodnewsabout

JesusChrist,theSonofGod.2

2.2  AN ANGEL VISITS MARY
GodsenttheangelGabriel

tothetownofNazarethinGalilee
withamessageforavirginnamed
Mary.ShewasengagedtoJoseph
fromthefamilyofKingDavid.

TheangelgreetedMaryand
said,“Youaretrulyblessed!The
Lordiswithyou.”

Marywasconfusedbythe
angel’swordsandwonderedwhat
theymeant.

ThentheangeltoldMary,
“Don’tbeafraid!Godispleased
withyou,andyouwillhaveason.

HisnamewillbeJesus.Hewillbe
greatandwillbecalledtheSonof
GodMostHigh.TheLordGodwill
makehimking,andhiskingdom
willneverend.”

Maryaskedtheangel,
“Howcanthishappen?Iamnot
married!”

Theangelanswered,“The
HolySpiritwillcomedowntoyou,
andGod’spowerwillcomeover
you.Soyourchildwillbecalled
theholySonofGod.Nothing is 
impossible for God!”

Marysaid,“IamtheLord’s
servant!Letithappenasyouhave
said.”Andtheangellefther.3

2.3 JOSEPH HAS A DREAM 
AnangelfromtheLord

cametohiminadream.
Theangelsaid,“Joseph,the
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รู้จักชื่น
ชมต

ัวเอง

พระเจา้ เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้”

มารีย์จึงกล่าวว่า “นี่แน่ะ 
ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็น
เจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำ
ของทา่น” แลว้ทตูสวรรค์ก็จากนางไป3 

 
2.3โยเซฟฝัน

มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์
พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟใน
ความฝันว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่า
กลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของ
ท่านเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิใน
ครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระ
วญิญาณบรสิทุธิ ์เธอจะให้พระกำเนดิ
บตุรชาย แลว้จงเรยีกนามทา่นวา่ เยซ ู
เพราะวา่ทา่นจะทรงชว่ยชนชาติของ
ทา่นให้รอดจากบาปของพวกเขา”4 

เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่ง
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่ง
นั้น คือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา แต่
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้
พระกำเนิดบุตรชายแล้ว5 

 
2.4การประสูติของพระเยซู

คริสต์
อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจาก

จักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียน
สำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน คนทั้ง
หลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของ
ตน โยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซา-
เร็ธแคว้นกาลิลี ไปที่เมืองของดาวิด
ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วย 
เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและ 
เชื้อสายของดาวิด 

เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับ
มารีย์หญิงที่เขาหมั้นไว้แล้วและ
กำลังตั้งครรภ์ ขณะเขาทั้งสองอยู่ 
ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะคลอดบุตร 
นางจงึคลอดบตุรชายหวัป ีเอาผา้ออ้ม
พนัและวางไว้ในรางหญา้ เพราะวา่ 
ไม่มีที่วา่งในโรงแรมสำหรบัพวกเขา6 

ในแถบนัน้มีพวกคนเลีย้งแกะอยู่
กลางทุง่กำลงัเฝา้ฝงูแกะของเขาใน
เวลากลางคนื มีทตูสวรรค์องคห์นึง่ของ
องค์พระผูเ้ปน็เจา้มาปรากฏแก่พวกเขา 
และพระรศัมีขององค์พระผูเ้ปน็เจา้สอ่ง
ลอ้มรอบเขา  และเขากลวันกั 

ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขา
ทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรา
นำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความ
ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย 
เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอด
ของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้

“แลŒÇฉันมา·ÓÍะไร·ีèนีèล่ะเนีèย?” 

พระเจ้าสร้างคุณด้วยเป้าประสงค์อันหนึ่ง ซึ่งคุณอาจจะยัง
ไม่รู้ว่าคืออะไร  แต่นั่นก็โอเค  พระเจ้าทรงสร้างคุณให้มีทักษะ
และพรสวรรค์ชุดหนึ่ง  และเมื่อพระองค์มองดูคุณ  พระองค์ 
เห็นความเป็นไปได้มากมายเหลือคณานับ!  เป้าประสงค์หนึ่งที่
พระเจ้ามีสำหรับคุณคือ ที่คุณจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซู และ
ความสัมพันธ์นั้นจะเปิดประตูความเป็นไปได้ในชีวิตคุณมาก 
ยิ่งขึ้นอีก ให้คุณเชื่อมต่อกับพระเยซู โดยอ่านหน้า 63 และจับมัน
ไว้เป็นเป้าหมายหลักสำหรับคุณ!    

?
?
?
?
?  ?

babythatMarywillhaveisfromthe
HolySpirit.Goaheadandmarry
her.Thenafterherbabyisborn,
namehimJesus,becausehewill
savehispeoplefromtheirsins.”4

JosephandMaryweresoon
married,justastheLord’sangel
hadtoldhimtodo.Buttheydid
notsleeptogetherbeforeherbaby
wasborn.5

2.4  JESUS IS BORN
AboutthattimeEmperor

Augustusgaveordersforthe
namesofallthepeopletobe
listedinrecordbooks.Everyone
hadtogototheirownhometown
tobelisted.SoJosephhadto
leaveNazarethinGalileeandgo
toBethleheminJudea.Longago
BethlehemhadbeenKingDavid’s
hometown,andJosephwent
therebecausehewasfromDavid’s
family.

Marytraveledwithhimto
Bethlehem.Shewassoongoingto
haveababy,andwhiletheywere
there,shegavebirthtoherfirst-
bornson.Shedressedhiminbaby
clothesandlaidhimonabedof

hay,becausetherewasnoroom
forthemintheinn.6

Thatnightinthefieldsnear
Bethlehemsomeshepherdswere
guardingtheirsheep.Allatonce
anangelcamedowntothemfrom
theLord,andthebrightnessof
theLord’sgloryflashedaround
them.Theshepherdswere
frightened.

Buttheangelsaid,“Don’tbe
afraid!Ihavegoodnewsforyou,
whichwillmakeeveryonehappy.
ThisverydayinKingDavid’s
hometownaSaviorwasbornfor
you.HeisChristtheLord.Youwill
knowwhoheis,becauseyouwill
findhimdressedinbabyclothes
andlyingonabedofhay.”

Suddenlymanyotherangels
camedownfromheavenand
joinedinpraisingGod.

Theysaid:
“PraiseGodinheaven!Peace

onearthtoeveryonewhopleases
God.”

Aftertheangelshadleft
andgonebacktoheaven,the
shepherdshurriedoffandfound
MaryandJoseph,andtheysawthe
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ใส่ ใจดูแลภาพลักษณ์ของคุณ
(เพราะมีแต่คุณเท่านั้นแหละ
ที่ทำได้!)

สวมรอยยิ้มสักหน่อย

ขยับก้นออกจากที่นั่งแล้ว
ออกกำลังกายซะ!

อยา่ไดย้กตนดว้ยการเหยยีดคน
อืน่เปน็อนัขาดมนัไมเ่คยไดผ้ล

เป็นตัวของคุณเองเปล่า
ประโยชน์ที่จะเสแสร้ง

ปฏิบัติต่อตัวเองดีๆก็คุณเป็น
ผลงานของพระเจ้า

มองข้ามตัวเองไปซะและร่วม
ฉลองความสำเร็จของผู้อื่น

งดอาหารประเภทน้ำตาลและ
ดื่มน้ำมากๆ

นอนให้เพียงพอการอดหลับ
อดนอนจะทำให้คุณทำงานไม่
เป็นชิ้นเป็นอันหนำซ้ำจะทำให้
ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอด้วย

ทำความรู้จักกับพระองค์
ผู้ทรงสร้างคุณ		(ดูหน้า	
63	นี่เป็นการตัดสินใจครั้ง
สำคัญที่สุด)	

เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิด นี่จะ
เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน คือ
ท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อม
นอนอยู่ในรางหญ้า” 

ในทันใดนั้น ชาวสวรรค์หมู่หนึ่ง
มาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้น
ร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า 

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูง
สุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์
โปรดปรานนั้น” 

เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจาก
พวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้ว บรรดาคน
เลี้ยงแกะก็รีบไป แล้วพบนางมารีย์
กับโยเซฟ และพบพระกุมารนั้นนอน
อยู่ในรางหญ้า 

เมื่อพวกเขาเห็นแล้ว จึงเล่า
เรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้น คน
ทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจ  
เกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับ
เขา 

บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไป
ถวายพระเกยีรติและสรรเสรญิพระเจา้ 
สำหรบัเหตกุารณ์ทกุอยา่งที่เขาได้ยนิ
และได้เหน็ดงัที่กลา่วไว้กบัพวกเขา7 


2.5เหนือกว่าเด็กทั่วไป

บิดามารดานำพระกุมารไปยัง
กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้

เป็นเจ้า 
มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็ม

ชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและ
ยำเกรงพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงสำแดงแก่ท่านว่า ท่านจะไม่ตาย
จนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า 

เมื่อสิเมโอนเข้าไปในบริเวณ
พระวิหารโดยการทรงนำของพระ
วิญญาณ และขณะที่บิดามารดานำ
พระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อ  
พระกุมารตามธรรมเนียมของ  
ธรรมบัญญัตินั้น สิเมโอนเข้าไปอุ้ม
พระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า 

“ข้าแต่องค์เจ้านาย บัดนี้ขอทรง
ให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข ตาม
พระดำรัสของพระองค์ 

“เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้
เห็นความรอดของพระองค์แล้ว ซึ่ง
พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้า
ชนชาติทั้งหลาย” 

ส่วนบิดามารดาของพระกุมาร
นั้นก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำที่
ท่านกล่าวถึงพระกุมาร แล้วสิเมโอนก็
อวยพรเขา แล้วกล่าวแก่นางมารีย์
มารดาพระกุมารนั้นว่า “นี่แน่ะพระ
กุมารนี้จะเป็นหมายสำคัญที่คนจะ
ปฏิเสธ เพื่อที่ว่าความคิดในใจของ
คนจำนวนมากจะปรากฏแจ้ง ถึง

10วิธีการ
เพื่อจะเห็นและ
สัมผัสสิ่งดีที่สุด
ของคุณ


รู้จ
ักช
ื่น
ชม
ต
ัวเ
อง




babylyingonabedofhay.
Whentheshepherdssaw

Jesus,theytoldhisparentswhatthe
angelhadsaidabouthim.Everyone
listenedandwassurprised.

Astheshepherdsreturnedto
theirsheep,theywerepraisingGod
andsayingwonderfulthingsabout
him.Everythingtheyhadseenand
heardwasjustastheangelhadsaid.7

2.5 NO ORDINARY CHILD 
MaryandJosephtookJesus

tothetempleinJerusalemand
presentedhimtotheLord.

Atthistimeamannamed
SimeonwaslivinginJerusalem.
Simeonwasagoodman.God’s
Spiritcametohimandtoldhim
thathewouldnotdieuntilhehad
seenChristtheLord.

WhenMaryandJoseph
broughtJesustothetemple,the
SpirittoldSimeontogointothe
temple.SimeontookthebabyJesus
inhisarmsandpraisedGod,

“Lord,Iamyourservant,and
nowIcandieinpeace,because
youhavekeptyourpromisetome.

“WithmyowneyesIhave
seenwhatyouhavedonetosave
yourpeople,andforeignnations
willalsoseethis.”

Jesus’parentsweresurprised
atwhatSimeonhadsaid.Thenhe
blessedthemandtoldMary,“This 
child will be like a warning sign. 
Many people will reject him,and
you,Mary,willsufferasthough
youhadbeenstabbedbyadagger.
Butallthiswillshowwhatpeople
arereallythinking.”8
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คิดดูสิ!

พระเยซูเป็นแค่เด็กธรรมดาๆหรือ?

พวกคนเลี้ยงแกะพบพระเยซูแบบที่ทูตสวรรค์บอกไว้เป๊ะ

ข่าวดี!

หัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทง
ทะลุด้วย”8 

 
2.6พวกนักปราชญ์เข้าเฝ้า

พระกุมาร
พระเยซูได้ทรงบังเกิดในรัชกาล

ของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวก  
นักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายัง
กรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า “พระกุมารผู้ที่
ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติ
ยิวนั้นอยู่ที่ไหน? เราได้เห็นดาวของ
ท่านทางทิศตะวันออก และเราจึงมา
เพื่อจะนมัสการท่าน” 

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยิน  
ดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย แล้วท่าน
ทรงให้ประชุมพวกหวัหนา้ปุโรหิตกับ
พวกธรรมาจารย์ของประชาชน แล้ว
ก็ตรัสถามพวกเขาว่า “พระคริสต์จะ
ทรงบังเกิดที่ไหน?” 

พวกเขาทลูวา่ “ที่บา้นเบธเลเฮม
แควน้ยเูดยี เพราะวา่ผู้เผยพระวจนะ
ได้เขยีนไวด้งันี้วา่ บา้นเบธเลเฮม ใน
แผน่ดนิยเูดยี จะไม่เปน็บา้นที่เลก็นอ้ย

• แม่ของพระองค์เป็นสาวบริสุทธิ์
• ชื่อของพระองค์มีทูตสวรรค์มาบอกล่วงหน้า
• พวกคนเลี้ยงแกะต้องประหลาดใจสุดขีด เพราะ
ทูตสวรรค์มาหาเพื่อแจ้งว่าเด็กผู้นี้จะมาเกิด
• แค่มองแวบเดียว ชายชราธรรมะธรรมโมในพระ
วิหารก็รู้เลยว่าเด็กน้อยผู้นี้ได้ถูกลิขิตไว้เพื่อสิ่งยิ่งใหญ่
• เหล่าโหราจารย์ติดตามดวงดาวไปไกลนับพันๆ
ไมล์เพื่อมอบของขวัญแด่เด็กน้อยนี้

• กษัตริย์ผู้เรืองอำนาจเต็มไป
ด้วยความริษยาและกลัวเด็กคน
นี้ กลัวเด็กเนี่ยนะ? มีเด็กเกิด
ใหม่เป็นล้านคนทุกวัน แต่นี่
ไม่ใช่การกำเนิดแบบธรรมดา
เลยจริงๆ เด็กผู้นี้เกิดมาด้วย
เป้าประสงค์ เขามีจุดหมาย
ปลายทางอันยิ่งใหญ่ที่จะต้อง
ทำให้สำเร็จและคุณก็เช่นกัน
คุณเกิดมาด้วยเป้าประสงค์
หนึ่งและหนังสือเล่มนี้ก็ว่าด้วย
เรื่องนี้แหละ มันคือชีวิตของ
คุณรับจากมันให้มากเข้า!

รู้จักชื่น
ชมต

ัวเอง

2.6 WISE MEN COME TO VISIT JESUS
WhenJesuswasborn,Herod

wasking.Duringthistimesome
wisemenfromtheeastcameto
Jerusalemandsaid,“Whereisthe
childborntobekingoftheJews?
Wesawhisstarintheeastand
havecometoworshiphim.”

WhenKingHerodheard
aboutthis,hewasworried.Herod
broughttogetherthechiefpriests
andtheteachersoftheLawof
Mosesandaskedthem,“Where
willtheMessiahbeborn?”

Theytoldhim,“Hewillbe
borninBethlehem,justasthe
prophetwrote,‘Bethlehemin
thelandofJudea,youarevery
importantamongthetownsof
Judea.Fromyourtownwillcome
aleader,whowillbelikea
shepherdformypeopleIsrael.’”

Herodsecretlycalledinthe
wisemenandaskedthemwhen
theyhadfirstseenthestar.He
toldthem,“GotoBethlehemand
searchcarefullyforthechild.As
soonasyoufindhim,letmeknow.
Iwanttogoandworshiphimtoo.”

Thewisemenlistenedto
whatthekingsaidandthenleft.
Andthestartheyhadseeninthe
eastwentonaheadofthemuntilit
stoppedovertheplacewherethe
childwas.Theywerethrilledand
excitedtoseethestar.

Whenthemenwentinto
thehouseandsawthechildwith
Mary,hismother,theykneltdown

andworshipedhim.Theytookout
theirgiftsofgold,frankincense,
andmyrrhandgavethemtohim.

Latertheywerewarnedin
adreamnottoreturntoHerod,
andtheywentbackhomeby
anotherroad.9

2.7 THE ESCAPE AND SAFE RETURN
Afterthewisemenhadgone,

anangelfromtheLordappeared
toJosephinadreamandsaid,
“Getup!Hurryandtakethechild
andhismothertoEgypt!Stay
thereuntilItellyoutoreturn,
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ที่สดุในสายตาของพวกผู้ครองแผน่ดนิ
ยเูดยี เพราะวา่เจา้นายองค์หนึง่จะ
ออกมาจากทา่น ผู้ซึง่จะครอบครอง
อสิราเอล ชนชาติของเรา” 

แลว้เฮโรดจงึทรงเชญิพวกนกั
ปราชญ์เขา้มาอยา่งลบัๆ ทรงสอบถาม
พวกเขาจนได้ความถีถ่ว้นถงึเวลาที่
ดาวนัน้ได้ปรากฏขึน้ แลว้ทา่นทรงให้
พวกนกัปราชญ์ไปยงับา้นเบธเลเฮม  
รบัสัง่วา่ “จงไปคน้หาพระกมุารนัน้เถดิ 
เมือ่พบแลว้จงกลบัมาแจง้แก่เราเพือ่
เราจะไปนมสัการทา่นดว้ย” 

พวกนกัปราชญ์จงึไปตามรบัสัง่ 
และดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศ
ตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไป 
จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระ
กุมารอยู่นั้น เมื่อพวกนักปราชญ์ได้
เห็นดาวนัน้แลว้ก็มีความยนิดียิง่นกั 

เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบ  
พระกุมารกับนางมารีย์มารดา จึง  
ก้มลงนมัสการพระกุมารนั้น แล้วเปิด
หีบสมบัติของพวกเขาและถวาย
เครื่องบรรณาการแด่พระกุมาร คือ 
ทองคำ กำยาน และมดยอบ 

แล้วพวกนักปราชญ์ได้รับ  
คำเตือนในความฝัน ไม่ให้กลับไป  
เฝ้าเฮโรด พวกเขาจึงกลับไปยังเมือง
ของพวกตนทางอื่น9 

2.7การหนีอันตรายและการ
กลับมาอย่างปลอดภัย
เมื่อพวกเขาไปแล้วก็มีทูต

สวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน
แล้วบอกว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมาร
กับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และ
คอยอยู่ที่นัน่จนกวา่เราจะบอกเจา้ 
เพราะวา่เฮโรดจะแสวงหาพระกมุาร 
เพือ่จะประหารชวีติเสยี” 

ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้น 
พาพระกุมารกับมารดาไปยังประเทศ
อียิปต์ และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรด  
สิ้นพระชนม์ 10 

เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้ว ทูต
สวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันที่
ประเทศอียิปต์ สั่งว่า “จงลุกขึ้นพา
พระกุมารกับมารดามายังแผ่นดิน
อิสราเอล เพราะพวกที่เป็นภัยต่อชีวิต
ของพระกุมารนั้นตายแล้ว” 

โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับ
มารดามายังแผ่นดินอิสราเอล ไป
อาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ11 


2.8ผู้สอนรุ่นเยาว์

บิดามารดานั้นเคยขึ้นไปยังกรุง
เยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆ ปี   

1. “พระวาทะ” มาบังเกิดเป็นอะไร และ  

  พระองค์ทำสิ่งใดเพื่อเราที่นี่?  (1.1) 

  .................................................... 

2. ทูตสวรรค์บอกมารีย์ว่า เด็กนี้จะเป็น 

  ใหญ่และจะเรียกนามว่า  (2.2) 

  ก. จักรพรรดิผู้เกรียงไกร 

  ข.  บุตรของพระเจ้าสูงสุด 

  ค. ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

  ง.  ราชาแห่งมายากล 

3. มีบางสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ได้  (2.2) 

  จริง…...……….   เท็จ…...………. 

4. ข่าวดีซึ่งทูตสวรรค์ได้บอกแก่ผู้เลี้ยง 

  แกะว่า จะทำให้ทุกคนมีความสุข คือ 

  อะไร? (2.4) 

  ก.  เฮโรดเป็นกษัตริย์ของพวกยิว 

  ข.  ทุกคนจะต้องกลับบ้านเกิดของตน 

    เพื่อขึ้นทะเบียนสำมะโนครัว 

  ค.  พวกเขาทุกคนจะต้องนอนบนกองฟาง 

  ง.  พระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิด และ  

    พระองค์คือพระคริสต์องค์พระผู้  

    เป็นเจ้า 

5. ใครบอกสิเมโอนว่า เขาจะไม่ตาย 

  จนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์?  (2.5) 

  .................................................... 

6. เมื่อโหราจารย์เห็นพระกุมารน้อยอยู่ 

  กับนางมารีย์ พวกเขาคุกเข่ากราบลง 

  นมัสการพระองค์ (2.6) 

  จริง…...……….  เท็จ…...………. 

7. พระเยซูจำเริญขึ้นในด้าน…………  

  และเป็นที่ชอบของใคร?  (2.8) 

  ………….......... และ….……..….. 

ข่าวดี!

ขุดคุ้ย

รู้จ
ักช
ื่น
ชม
ต
ัวเ
อง


becauseHerodislookingforthe
childandwantstokillhim.”

Thatnight,Josephgotup
andtookhiswifeandthechild
toEgypt,wheretheystayeduntil
Heroddied.10

AfterKingHeroddied,an
angelfromtheLordappearedina
dreamtoJosephwhilehewasstill
inEgypt.Theangelsaid,“Getup
andtakethechildandhismother
backtoIsrael.Thepeoplewho
wantedtokillhimarenowdead.”

Josephgotupandleft
withthemforIsrael,andthey
wenttolivethereinthetownof
Nazareth.11

2.8  THE YOUNG TEACHER
EveryyearJesus’parents

wenttoJerusalemforPassover.
AndwhenJesuswastwelveyears
old,theyallwentthereasusualfor

thecelebration.AfterPassoverhis
parentsleft,buttheydidnotknow
thatJesushadstayedoninthe
city.Theythoughthewastraveling
withsomeotherpeople,andthey
wentawholedaybeforethey
startedlookingforhim.When
theycouldnotfindhimwiththeir
relativesandfriends,theywent
backtoJerusalemandstarted
lookingforhimthere.

Threedayslaterthey
foundJesussittinginthetemple,
listeningtotheteachersand
askingthemquestions.Everyone
whoheardhimwassurprisedat
howmuchheknewandatthe
answershegave.

Whenhisparentsfoundhim,
theywereamazed.Hismother
said,“Son,whyhaveyoudonethis
tous?YourfatherandIhavebeen
veryworried,andwehavebeen
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ดังนั้นเมื่อพระกุมารมีอายุได้สิบสอง
ปี พวกเขาก็ขึ้นไปร่วมเทศกาลนั้น
ตามธรรมเนียม หลังจากครบกำหนด
วันเทศกาลแล้ว ขณะกำลังเดินทาง
กลับ พระกุมารเยซูยังคงค้างอยู่ใน
กรุงเยรูซาเล็ม แต่บิดามารดาไม่รู้ 
เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารอยู่
ในหมู่คนที่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทาง
ต่อไปได้วันหนึ่งแล้วก็เริ่มหาพระ
กุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่
รู้จักกัน เมื่อไม่พบจึงกลับไปตามหาที่
กรุงเยรูซาเล็ม 

เมื่อหาได้สามวันแล้ว ก็พบพระ
กุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลาง
พวกอาจารย์ กำลังฟังและไต่ถาม
อาจารย์เหล่านั้นอยู่ คนทั้งหลายที่ได้
ยินต่างประหลาดใจในสติปัญญา
และคำตอบของพระกุมารนั้น 

ส่วนบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็
ประหลาดใจ มารดากลา่ววา่ “ลกูเอย๋ 
ทำไมถงึทำกบัเราอยา่งนี ้ดซู ิพอ่กบั
แม่เทีย่วตามหาลกูดว้ยความทกุขใ์จ” 

พระเยซูตอบว่า “พ่อกับแม่ตาม
หาลูกทำไม?  พ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่า
ลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระ
บิดา?” แต่บิดามารดาไม่เข้าใจคำที่
พระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสอง 

แล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดา
มารดายังเมืองนาซาเร็ธ และยอม 
เชื่อฟังเขาทั้งสอง ส่วนมารดาเก็บ
เรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจ 

พระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติ
ปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่
ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและ
ต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย12 

	
	 การจัดเตรียมเพื่อ

พระประสงค์
 

3.1ยอห์นผู้ ให้บัพติศมา
จัดเตรียมหนทาง
ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลของ

จักรพรรดิทิเบริอัส ปอนทิอัสปีลาต
เป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมือง
กาลิลี และอันนาสกับคายาฟาสเป็น
มหาปุโรหิต ช่วงเวลานี้เองที่ 
พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์น
บุตรเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร 
ยอห์นจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดน 
ประกาศให้คนกลับใจใหม่และรับ 
บัพติศมาเพื่อให้พระเจ้าทรงยกโทษ
ความผิดบาป13 

ขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเล็ม 
และคนทั่วแคว้นยูเดีย และคนทั่ว 
ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอห์น  
สารภาพบาปของพวกเขา และรับ 

ยอห์นเรียกผู้คนให้çหันกลับมาหาพระเจ้าé
เพื่อพวกเขาจะได้รับการอภัยบาป ว่าแต่
บาปคืออะไรล่ะ?
ความบาปคอื การที่เราปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตใน
ความรักและการควบคุมดูแลของพระเจ้าผู้ทรง
สร้างเรา ท่าทีที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและไม่
เชื่อฟังนี้ได้ส่งผลต่อโลกของเราเป็นความตาย
ทั้งในด้านกายภาพจิตวิญญาณสังคมและสิ่งที่
แวดล้อมเราและความแตกสลาย

ทุกคนล้วนเข้าข่ายในความบาปนี้-ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม
คิดในเรื่องที่ ไม่ถูกไม่ควรและไม่ ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องควรทำ
ท่าทีทิ่ผิดก็เป็นความบาปด้วยและบาปทั้งหลายแหล่ที่เรา
ได้ทำนัน้ ก็ขวางกั้นเราไม่ ให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์หรือพูดอีกอย่างคือผู้ทรง
ปราศจากบาปใดๆ

ข่าวดีที่พระเยซูนำมาสู่โลกนี้ก็คือวา่ เราสามารถเป็น
อิสระต่อบาปและหลุดพ้นจากผลของบาปดูหน้า63จะได้

ข้อมูลลึกขึ้น

 ถ้อย 

 คำ 

 แท้  

 เพื่อ  
ชีวิตแท้ 

รู้จักชื่น
ชมต

ัวเอง

3	

searchingforyou!”
Jesusanswered,“Whydid

youhavetolookforme?Didn’t
youknowthatIwouldbeinmy
Father’shouse?”Buttheydidnot
understandwhathemeant.

JesuswentbacktoNazareth
withhisparentsandobeyedthem.
Hismotherkeptonthinking
aboutallthathadhappened.

Jesus became wise, and he 

grew strong. God was pleased with 
him and so were the people.12

3		PREPARING	FOR	
HIS	PURPOSE

3.1 JOHN THE BAPTIST PREPARES 
        THE WAY

For15yearsEmperor
Tiberiushadruledthatpartof
theworld.PontiusPilatewas
governorofJudea,andHerodwas
therulerofGalilee.Annasand
CaiaphasweretheJewishhigh
priests.AtthattimeGodspoke
toZechariah’ssonJohn,whowas
livinginthedesert.SoJohnwent
alongtheJordanValley,tellingthe
people,“TurnbacktoGodandbe
baptized!Thenyoursinswillbe
forgiven.”13

FromJerusalemandall
JudeaandfromtheJordanRiver
Valleycrowdsofpeoplewent
toJohn.Theytoldhowsorry
theywerefortheirsins,andhe
baptizedthemintheriver.14

3.2  JESUS IS BAPTIZED
JesusleftGalileeandwentto

theJordanRivertobebaptizedby
John.ButJohnkeptobjectingand
said,“Ioughttobebaptizedby
you.Whyhaveyoucometome?”

Jesusanswered,“Fornowthis
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การศึกษา/ทรัพย์สมบัติ/เงินตรา/ความเด่นดัง/ชื่อเสียง
“อะไรนะ?ชีวิตมีแค่นี้หรือ?”

         จะมีใครไม่อยากสำเร็จ? 
   แต่ความสำเร็จมันหมายถÖงอะไรกันแน่? 
                  แล้วทำไงจะได้มันมา? 

ค	

อ่านต่อหน้า 11 

	วามสำเรจ็ พระเยซบูอกวา่ 
  สาเหตุที่พระองค์มาในโลก
นี้ ก็ เพื่ อทุกคนจะได้ชี วิ ตที่ ครบ
บริบูรณ ์ นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการ
รึปล่าวล่ะ?  ชีวิตที่ครบบริบูรณ์!   
บทที ่4.29 

อีกครั้งหนึ่ง  พระองค์สัญญา 
ว่าถ้าเราจะให้ความสำคัญกับการ
เชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุด ทุกๆ สิ่งที่
เราต้องการก็จะถูกตระเตรียมไว้
เพื่อเรา  (บทที ่ 4.11)  ความสำเร็จ
มันขึ้นกับพระเจ้าล้วนๆ  รวมทั้ง
ความสำเรจ็ของคณุดว้ย! 

แตบ่อ่ยเหลอืเกนิ ทีม่าตรฐาน
ของความสำเร็จจะถูกวัดด้วยระดับ
ปริญญา  หรือเงินฝากในธนาคาร 
บา้นหลงัใหญ ่หรอืวตัถสุิง่ของทีเ่รา
ครอบครอง 

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ  เรา
ควรจะเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได ้และการมงีานด ีมัง่มเีงนิทอง 
ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ในความเป็นจริง
แล้ว  เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร  เรา
ทำอย่างไรต่อการศึกษาและเงิน
ทองของเรา  นั่นแหละคือสิ่งที่ผู้คน
จะจดจำกันไปอีกนาน  หลังจากที่
เราจากไป 

ความสำเร็จที่แท้วัดได้ด้วยวิธี
นี้เท่านั้น  คือเมื่อถึงบั้นปลายชีวิต 
เราได้ใช้สิ่งที่มีเพื่อรับใช้สังคม และ
ใหเ้กยีรตแิดพ่ระเจา้อยา่งไร   นีเ่ปน็
ความสำเร็จชนิดเดียวที่จะถาวร 
ยัง่ยนื ไมม่ใีครเอาไปได ้บทที ่4.10 

บัพติศมาจากท่านในแม่น้ำ
จอร์แดน14 


3.2พระเยซทูรงรบับพัตศิมา

แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้น 
กาลิลี มาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน
เพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่าน แต่
ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า  
“ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมา
จากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะ
เสด็จมาหาข้าพระองค์?”  

แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า 
“บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่
พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบ
ถ้วนทุกประการ” แล้วยอห์นก็ยอม 

เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมา
แล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และในทันใด
นั้นฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ทรง
เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จ

ลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์ 
และนี่แน่ะ มีพระสุรเสียงตรัสจาก 
ฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก
ของเรา เราชอบใจท่านมาก”15 

เมื่อพระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจ
นั้น พระองค์มีพระชนมายุประมาณ
สามสิบพรรษา16 


3.3มารมาทดลองพระเยซู

ครั้งนั้น พระวิญญาณทรงนำ
พระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
มารจะได้มาทดลอง และพระองค์
ทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืน  
ภายหลังพระองค์ก็ทรงหิว 

ส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูล
ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็น
ขนมปัง” 

ishowitshouldbe,becausewe
mustdoallthatGodwantsusto
do.”ThenJohnagreed.

SoJesuswasbaptized.Andas
soonashecameoutofthewater,
theskyopened,andhesawthe
SpiritofGodcomingdownon
himlikeadove.Thenavoicefrom
heavensaid,“Thisismyowndear
Son,andIampleasedwithhim.”15

WhenJesusbegantopreach,
hewasabout30yearsold.16

3.3  THE DEVIL TEMPTS JESUS
TheHolySpiritledJesus

intothedesert,sothatthedevil
couldtesthim.AfterJesushad
gonewithouteatingfor40days
andnights,hewasveryhungry.

Thenthedevilcameto
himandsaid,“IfyouareGod’s
Son,tellthesestonestoturninto
bread.”

Jesusanswered,“The

Scripturessay:‘Noonecanlive
onlyonfood.Peopleneedevery
wordthatGodhasspoken.’”

Next,thedeviltookJesus
intotheholycitytothehighest
partofthetemple.Thedevilsaid,
“IfyouareGod’sSon,jumpoff.
 “TheScripturessay:

‘Godwillgivehisangels
ordersaboutyou.Theywillcatch
youintheirarms,andyouwon’t
hurtyourfeetonthestones.’”

Jesusanswered,“The
Scripturesalsosay,‘Don’ttryto
testtheLordyourGod!’”

Finally,thedeviltookJesus
uponaveryhighmountainand
showedhimallthekingdomson
earthandtheirpower.Thedevil
saidtohim,“Iwillgiveallthis
toyou,ifyouwillbowdownand
worshipme.”

Continued on page 11

Ipad A5_new bleeding.indd   9 3/6/09   12:59:20 PM



10 Book of Hopeipad

คิดดูสิ!

คุณเคยรู้สึกเหมือนถูกไล่ออกจากสนาม  ตั้งแต่เกมยังไม่
เริ่มไหม? พระเยซูก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน 

พระองค์เกิดมาด้วยเป้าประสงค์  และกำลังจะเริ่มลุยไปอยู่
แล้วทีเดียว  พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ก็เพิ่งส่งเสียงมาจาก
สวรรค์ยืนยันเป้าประสงค์นั้น แต่แล้ว ชะว๊าบ! 

เรื่องต่อมาที่พระองค์รู้  เหมือนนรกแตกอย่างนั้นเลยจริงๆ 
พระองค์ถูกทดลองให้เลาะทางลัด  เพื่อจะได้ชื่อเสียงและโชค
ลาภ และถูกทดลองถึงขนาดให้สงสัยว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ 

ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำไง?  การทดลองกำลังเรียกคุณให้ทำ
บางสิ่งที่คุณรู้ว่าผิด  และคนอื่นๆ ก็กดดันคุณให้ยอมไหลไปตาม
นั้น คุณจะยอมแพ้ไม๊? 

ไม่จำเป็นหรอก  มารู้จักแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิต
คุณสิ  แล้วก็ปักหลังหัวชนฝาในสิ่งที่คุณรู้ว่าถูกต้อง  และคอยดู
พระเจ้าส่งกองกำลังเสริมมาช่วยคุณ! 

มารละจากพระองค์ไป และทูตสวรรค์มาช่วยพระองค์ 

พระเยซูเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่
พระองค์รู้ว่าถูกต้อง

พระเยซูรู้ว่าพระองค์ ไม่จำเป็นต้อง
พิสูจน์ตัวเองต่อศัตรู

เมื่อมีการทดลองเข้ามา

ซาตานก็ละจากพระองค์ ไปแล้วทูตสวรรค์
องค์หนึ่งก็มาช่วยเหลือพระองค์

ความส
ำเร็จ
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ต่อจากหน้า 9 

ÍยากรÙŒคÇาม¨ริงËร×Í? 

เอางี้ ถ้าคุณมีเงินเยอะ อยากได้อะไรก็ซื้อได้หมด ทีนี้ 
คุณก็อาจมีรายการของที่อยากได้ยาวเป็นกิโล  ผู้คนคงพูด
กันหรอกว่าคุณประสบความสำเร็จ  เพราะเงินมากมายที่
คุณมี 

แต่ยังมีอีกรายการหนึ่งนะ  ของที่เงินซื้อหาไม่ได้ยังไง
หละ  เป็นรายการที่หัวใจของคุณเสนอมา  ซึ่งอาจจะได้แก่  : 
คุณโหยหาความรัก  อยากให้ครอบครัวเข้าใจกัน  คุณอยาก
ได้รับการยอมรับตามที่คุณเป็น และคุณอยากให้ช่องว่างใน
หัวใจได้รับการเติมเต็ม…ซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถ 

ฉะนั้น  ลงมือหาความสำเร็จที่แท้  ความสำเร็จจาก
หัวใจของคุณ ลองเช็คดูวิธีการที่ว่า ในบท 4.9-4.14 

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 
  

พระองค์ตรสัตอบวา่ “มีพระ
คมัภรี์เขยีนไวว้า่ ‘มนษุย์จะดำรงชวีติ
ดว้ยอาหารเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ดแ้ต่
ตอ้งดำรงชวีติดว้ยพระวจนะทกุคำ ซึง่
ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจา้’ ”   

แล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนคร
บริสุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่
ยอดหลังคาพระวิหาร แล้วทูล 
พระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของ 
พระเจ้า จงกระโดดลงไป  

“เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า 
‘พระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อ

บรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ และ
ทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้
ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน’ ” 

พระเยซูจงึตรสัตอบวา่  
“พระคมัภรี์มีเขยีนไว้อกีวา่ อยา่
ทดลององค์พระผูเ้ปน็เจา้ผู้เปน็
พระเจา้ของทา่น”  

อีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์
ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมาก และได้
แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก 
ทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักร
เหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร 
แล้วได้ทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านจะ
ก้มลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่ง 
ทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน” 

พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “จงไป
ให้พ้น เจ้าซาตาน เพราะพระคัมภีร์
มีเขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการ
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า
ของท่านและปรนนิบัติพระองค์
แต่ผู้เดียว”

แล้วมารจึงไปจากพระองค์ 
และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิบัติ
พระองค์17 


3.4การทรงเลือกสาวก

สิบสองคน
ในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่

ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน พระองค์ทรง

อธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน พอ
ถึงรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกพวกสาวก
มา แล้วทรงเลือกสาวกสิบสองคน 
ผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูต18 
พระองค์จึงทรงแต่งตั้งสิบสองคนไว้
ให้อยู่กับพระองค์ [เป็นกลุ่มคนที่
พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูต] เพื่อจะ
ทรงใช้พวกเขาออกไปประกาศ และ
ทรงให้มีสทิธอิำนาจขบัผีออกได ้ 
[แลว้พระองค์ทรงตัง้สาวกสบิสองคน
ได้แก]่ 

ซีโมนคนที่พระองค์ประทานอีก
ชื่อหนึ่งว่า เปโตร และยากอบบุตร
เศเบดีกับยอห์นน้องของยากอบ ทั้ง
สองคนนี้พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่ง
ว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง 
อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว 
โธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ธัดเดอัส 
ซีโมน พรรคชาตินิยม และ ยูดาสอิส
คาริโอท คนที่ทรยศพระองค ์19 

Continued from page 9
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Jesusanswered,“Goaway
Satan!TheScripturessay:
‘Worship the Lord your God and 
serve only him.’ ” 

ThenthedevilleftJesus,and
angelscametohelphim.17

3.4CHOOSING THE TWELVE APOSTLES  
AboutthattimeJesuswent

offtoamountaintopray,and
hespentthewholenightthere.
Thenextmorninghecalledhis
disciplestogetherandchose
twelveofthemtobehisapostles,18
sothattheycouldbewithhim.
Healsowantedtosendthem
outtopreachandtoforceout
demons.

Simonwasoneofthetwelve,
andJesusnamedhimPeter.There
werealsoJamesandJohn,the
twosonsofZebedee.Andrew,
Philip,Bartholomew,Matthew,
Thomas,JamessonofAlphaeus,
andThaddaeuswerealsoapostles.
TheotherswereSimon,knownas
theEagerOne,andJudasIscariot,
wholaterbetrayedJesus.19
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1) บ้านหรู  รถยนต์โก้ๆ  เสื้อผ้ายี่ห้อดัง  นี่แหละ
สำเร็จสุดๆ 

    ไม่ใช่เลย                    ถูกต้องที่สุด 
        1          2          3          4          5 
2) ความสำเร็จหมายถึง  ได้สิ่งที่ต้องการในเวลา
ที่ต้องการ 

    ไม่ใช่เลย  ถูกต้องที่สุด 
        1          2          3          4          5 
3) เงินของฉัน …จะใช้ยังไงก็เรื่องของฉัน 
    ไม่ใช่เลย    ถูกต้องที่สุด 
        1          2          3          4          5 

ความสำเร็จในความคิดของคุณเป็นยังไง?

4) อยากจะสำเร็จหรือ  ก็ต้องให้ตัวเองสำคัญ
ก่อนเรื่องอื่น 

    ไม่ใช่เลย  ถูกต้องที่สุด 
        1          2          3          4          5 
5) ความสำเร็จคือการให้ได้มาไม่ว่าจะต้องทำ
อะไรกต็าม อาจตอ้งยดืความจรงิออกไปบา้ง 
หลบหลีกกฎบ้าง 

    ไม่ใช่เลย     ถูกต้องที่สุด 
        1          2          3          4          5 

                         ถ้าคุณเลือกข้อ  1,  2  และ  3  เป็นส่วน  
                  ใหญ่  คุณเป็นคนประเภทที่เห็นว่า  ความ
สำเร็จไม่ได้ขึ้นกับ วัตถุ เงินทอง หรือรูปลักษณ์ภายนอก แต่ถึงแม้จะรู้เช่นนี้ คุณยังต้องตั้งหมัดปกป้องตัวเอง
จากความอิ่มอกอิ่มใจสำเร็จรูปด้วย หาสิ่งที่คุณต้องการเดี๋ยวนี้เลยสิ มันอาจไม่เป็นที่นิยมนัก แต่ความจริงก็
คือว่า  ของดีมันต้องลงแรง  มาดูชีวิตของชายชื่อศักเคียส  ในบท  4.39  เขาเป็นเศรษฐีที่คิดว่าตนเองพบ   
“ทางลัด” เข้าแล้ว  ความสำเร็จที่แท้ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 63 
  ถ้าคะแนนของคุณป้วนเปี้ยนอยู่แถว  4  และ  5  คุณก็มีนิยามของความสำเร็จที่ไม่ถูกเสียแล้ว  ความ
สำเร็จที่แท้คือการที่คุณละสายตาจากตัวเอง  และข้าวของต่างๆ  แล้วมามองดูพระเจ้าและผู้อื่น 
พระเยซูพบความสำเร็จทำนองนี้  แม้ในขณะที่ยังอ่อนเยาว์อยู่    ในบท  2.8  กล่าวว่า  “พระเยซูก็ได้
จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา  ในด้านร่างกาย  และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวง
ด้วย” ถ้าคุณอยากได้ความสำเร็จแบบนี้ ลองดูสิว่าจะได้มาอย่างไร ในหน้า 63 

	 การดำเนินชีวิตตาม
พระประสงค์


4.1การอศัจรรย์ในงานแตง่งาน

วนัที่สามมีงานสมรสที่หมูบ่า้น
คานาในแควน้กาลลิ ีมารดาของ  
พระเยซูก็อยู่ทีน่ัน่ พระเยซูและสาวก
ของพระองค์ได้รบัเชญิไปในงานนัน้ 

เมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้ว มารดา
ของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่า “เขา
ไม่มีเหล้าองุ่น” 

พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิง
เอ๋ย ไม่ใช่ธุระของท่าน เวลาของเรา
ยังมาไม่ถึง” 

มารดาของพระองค์จงึบอกพวก
คนใช้วา่ “จงทำตามที่ทา่นสัง่เจา้เถดิ” 

มีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบ เพื่อ

ชำระตามธรรมเนียมของพวกยิว จุน้ำ
โอ่งละประมาณหนึ่งร้อยลิตร   
พระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่า “จงตัก
น้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด” แล้วพวกเขาก็
ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปาก แล้วพระองค์
ตรัสสั่งพวกเขาว่า “จงตักเอาไปให้
เจ้าภาพเถิด” 

ความส
ำเร็จ

4	

4LIVING	OUT	HIS	
PURPOSE

4.1 MIRACLE AT A WEDDING 
Mary,themotherofJesus,

wasataweddingfeastinthe
villageofCanainGalilee.Jesus
andhisdiscipleshadalsobeen
invitedandwerethere.

Whenthewinewasallgone,
MarysaidtoJesus,“Theydon’t
haveanymorewine.”

Jesusreplied,“Mother,my
timehasn’tyetcome!Youmust
nottellmewhattodo.”

Marythensaidtothe
servants,“DowhateverJesustells
youtodo.”

Atthefeastthereweresix
stonewaterjarsthatwereusedby
thepeopleforwashingthemselves
inthewaythattheirreligionsaid
theymust.Eachjarheldabout100
liters.Jesustoldtheservantstofill
themtothetopwithwater.Then
afterthejarshadbeenfilled,he
said,“Nowtakesomewaterand
giveittothemaninchargeof
thefeast.”

TheservantsdidasJesus
toldthem,andthemanincharge
dranksomeofthewaterthathad
nowturnedintowine.Hedid
notknowwherethewinehad
comefrom,buttheservantsdid.
Hecalledthebridegroomover
andsaid,“Thebestwineisalways
servedfirst.Thenaftertheguests
havehadplenty,theotherwineis
served.Butyouhavekeptthebest
untillast!”

ThiswasJesus’firstmiracle,
andhediditinthevillageofCana
inGalilee.ThereJesusshowedhis
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เลือกสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะยาก
ก็ตาม(นั่นจะช่วยสร้างความ
นับถือต่อตนเองและผู้อื่น)

จงเป็นคนใจกว้าง(ให้เวลาและใช้
ความสามารถเพื่อผู้อื่น)

ทุ่มเททำงานหนักในสิ่งที่คุณชอบ
หรือสิ่งที่คุณจะต้องช่วย(คุณจะ
รู้สึกดีเมื่อบรรลุความสำเร็จ)

ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่(แต่ละวัน
นั้นสดใหม่)

เลือกคบเพื่อนที่ดี(นั่นเป็น
เครื่องหมายของความสำเร็จที่แท้)

รักคนอื่นแม้เขาจะทำผิด(แล้ว
บางทีพวกเขาก็จะมองข้ามความ
ผิดคุณด้วย)

อยู่อย่างสันติกับผู้อื่น(ความขัด
แย้งจะขโมยพลังงานและแรงจูงใจ
ของคุณไป)

จงเชื่อว่าพระเจ้ารักคุณอย่างไม่มี
เงื่อนไข

คุยกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน
(เป็นตัวจริงกับพระองค์เถอะ
พระองค์รู้หัวใจคุณทะลุปรุโปร่ง
อยู่แล้ว)

ค้นหาเป้าประสงค์ของพระเจ้า	
เพื่อชีวิตของคุณ	(พระองค์มี
แผนการเยี่ยมที่สุด)	

เขาก็เอาไปให ้เมือ่เจา้ภาพชมิ
นำ้ที่กลายเปน็เหลา้องุน่แลว้ และไมรู่้
วา่มาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตกันำ้นัน้รู)้ 
เจา้ภาพจงึเรยีกเจา้บา่วมา และพดูกบั
เขาวา่ “ใครๆ เขาก็เอาเหลา้องุน่  
อยา่งดีมาให้กอ่น เมือ่ดืม่กนัมากแลว้
จงึเอาที่ไม่คอ่ยดีมา แต่ทา่นเกบ็  
เหลา้องุน่อยา่งดีไว้จนถงึเดีย๋วนี”้ 

หมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซู
ทรงทำที่หมูบ่า้นคานาในแคว้นกาลิลี 
และทรงแสดงพระสิริของพระองค์ 
พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจ
พระองค ์20 

 
4.2การบังเกิดอีกแบบหนึ่ง

มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อ  
นิโคเดมัส เป็นขุนนางของพวกยิว   
คนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูล
พระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ เราทราบ
วา่ทา่นเปน็ครูที่มาจากพระเจา้ เพราะ
ไมม่ีใครทำหมายสำคญัที่ทา่นทำนัน้
ได ้นอกจากพระเจา้สถติกบัเขา” 

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เรา
บอกความจริงกับท่านว่า ถ้าคนใดไม่
ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็น
แผ่นดินของพระเจ้า” 

นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า “คน
ชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไร?  จะเข้าไป
ในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่
ได้หรือ?”  

พระเยซูตรัสว่า 
“เราบอกความจริงกับท่านว่า 

ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระ
วิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดิน
ของพระเจ้าไม่ได้ ที่เกิดจากเนื้อหนัง
ก็เป็นเนื้อหนัง และที่เกิดจาก  
พระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่า
ประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า พวก
ท่านต้องเกิดใหม่ คนที่เกิดจาก  
พระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน 

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของ

10
วิธีการ
ที่นำความสำเร็จ



คว
าม
ส
ำเ
ร็จ


glory,andhisdisciplesputtheir
faithinhim.20

4.2 ANOTHER KIND OF BIRTH
Therewasamannamed

NicodemuswhowasaPharisee
andaJewishleader.Onenight
hewenttoJesusandsaid,“Sir,
weknowthatGodhassentyou
toteachus.Youcouldnotwork
thesemiracles,unlessGodwere
withyou.”

Jesusreplied,“Itellyoufor
certainthatyoumustbeborn
fromabovebeforeyoucansee
God’skingdom!”

Nicodemusasked,“How
canagrownmaneverbeborna
secondtime?”

Jesusanswered:
“Itellyouforcertainthat

beforeyoucangetintoGod’s
kingdom,youmustbebornnot
onlybywater,butbytheSpirit.
Humansgivelifetotheirchildren.
YetonlyGod’sSpiritcanchange
youintoachildofGod.Don’tbe
surprisedwhenIsaythatyoumust
bebornfromabove.OnlyGod’s
Spiritgivesnewlife.

“Godlovedthepeopleof
thisworldsomuchthathegave
hisonlySon,sothateveryonewho
hasfaithinhimwillhaveeternal
lifeandneverreallydie.Goddid
notsendhisSonintotheworld
tocondemnitspeople.Hesent
himtosavethem!Noonewho
hasfaithinGod’sSonwillbe
condemned.

“Thelighthascomeinto
theworld,andpeoplewhodoevil
thingsarejudgedguiltybecause
theylovethedarkmorethanthe
light.Peoplewhodoevilhatethe
lightandwon’tcometothelight,
becauseitclearlyshowswhatthey
havedone.”21

4.3 THE WOMAN AT THE WELL  
Jesushadtogothrough

Samaria,andonhiswayhecame
tothetownofSychar.22Jesussat
downbesideitbecausehewas
tiredfromtraveling.Itwasnoon,
andafterJesus’discipleshadgone
intotowntobuysomefood,a
Samaritanwomancametodraw
waterfromthewell.

Jesusaskedher,“Wouldyou
pleasegivemeadrinkofwater?”

“YouareaJew,”shereplied,
“andIamaSamaritanwoman.
Howcanyouaskmeforadrinkof
waterwhenJewsandSamaritans
won’thaveanythingtodowith
eachother?”

Jesusanswered,“Youdon’t
knowwhatGodwantstogiveyou,
andyoudon’tknowwhoisasking
youforadrink.Ifyoudid,you
wouldaskmeforthewaterthat
giveslife.”
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พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจใน  
พระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิต  
นิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้  
พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อ   
พิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้
รอดโดยพระบุตรนั้น คนที่วางใจใน
พระบุตรจะไม่ถูกพิพากษา 

“ความสว่างเข้ามาในโลกแล้ว 
แต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความ
สว่าง เพราะกิจการของพวกเขาเลว
ทราม เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็
เกลียดความสว่าง และไม่มาหา
ความสว่าง เนื่องจากกลัวว่าการ
กระทำของตนจะปรากฏ”21 

 
4.3ผู้หญิงที่บ่อน้ำ

พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้น
ยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีก 
พระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้น  
สะมาเรีย จึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อ  
สิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย22 พระเยซู
ทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย  จึง
ประทับลงที่ข้างบ่อนั้น เวลานั้น
ประมาณเที่ยง มีหญิงชาวสะมาเรีย
คนหนึ่งมาตักน้ำ 

พระเยซูตรัสกับนางว่า “ขอน้ำ
ให้เราดื่มบ้าง” ขณะนั้นสาวกของ
พระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง 

หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์
ว่า “ทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมา  
ขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาว  
สะมาเรีย?” (เพราะพวกยิวไม่คบหา
พวกสะมาเรียเลย) 

พระเยซูตรัสตอบนางว่า “ถ้าเธอ
รู้จักของที่พระเจ้าประทาน และรู้จัก  
ผู้ที่พูดกับเธอว่า ‘ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง’ 
ก็คงจะขอจากท่านผู้นั้น และผู้นั้นก็
คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอ” 

นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ 
ทา่นไม่มีถงัตกั และบอ่นี้ก็ลกึ ทา่นจะ
เอานำ้ดำรงชวีตินัน้มาจากไหน?”23 

พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่

ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่คนที่ดื่มน้ำ
ที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวัน
กระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้น
จะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้น
ถึงชีวิตนิรันดร์” 

นางทลูพระองค์วา่ “ทา่นเจ้าคะ 
ขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิด เพื่อดิฉันจะได้
ไม่กระหายอีก และจะได้ไม่ต้องมา

1. เมื่อยอห์น ลูกชายของเศคาริยาห์   

ไปที่แม่น้ำจอร์แดน เขาเรียกให้  

ผู้คนหันมาหาพระเจ้าและรับ  

บัพติศมา (3.1) 

  จริง…………   เท็จ…………. 

2. ใครเป็นผู้ให้บัพติศมาแก่พระเยซูที่ 

แม่น้ำจอร์แดน? (3.2) 

  ก.  เศคาริยาห์         

  ข. อันนาส มหาปุโรหิต           

  ค. ยูเดีย          

  ง. ยอห์นผู้ให้บัพติศมา 

3. ทันทีที่พระเยซูขึ้นจากนั้น ท้องฟ้าก็  

เปิดออก และเขาเห็น………..เสด็จ  

ลงมาเหนือพระองค์เหมือน   

อย่าง………………  (3.2) 

4. พระเยซูยอมแพ้เมื่อถูกซาตาน

ทดลอง เพราะพระองค์เหนื่อยเหลือ

เกิน และหิวจนตาลาย (3.3) 

  จริง…………   เท็จ…………. 

5. พระคัมภีร์กล่าวว่า “……………  

พระเจ้าของท่าน และ……… 

  พระองค์เท่านั้น  (3.3) 

6. พระเยซูเลือกสาวกกี่คนมาอยู่กับ 

พระองค์ ?  (3.4) 

  ก. 13   ข. 36   ค.12   ง.72 

7. รายชื่อสาวกของพระเยซูได้แก่ 

เปโตร ยากอบ ยอห์น  อันดรูว์ ฟีลิป 

  บารโธโลมิว  มัทธิว ยูดา ยากอบ  

  ธัดเดอัส  ซีโมน และยูดาส   (3.4) 

  จริง…………   เท็จ…………. 

ขุดคุ้ย
เตรียมการสำหรับ
จุดประสงค์

ความส
ำเร็จ

“Sir,”thewomansaid,“you
don’tevenhaveabucket,andthe
wellisdeep.Whereareyougoing
togetthislife-givingwater?”23

Jesusanswered,“Everyone
whodrinksthiswaterwillget
thirstyagain.Butnoonewho
drinksthewaterIgivewilleverbe
thirstyagain.ThewaterIgiveis
likeaflowingfountainthatgives
eternallife.”

Thewomanreplied,“Sir,
pleasegivemeadrinkofthat
water!ThenIwon’tgetthirstyand
havetocometothiswellagain.”

Jesustoldher,“Goandbring
yourhusband.”

Thewomananswered,“I
don’thaveahusband.”

“That’sright,”Jesusreplied,
“you’retellingthetruth.Youdon’t
haveahusband.Youhavealready
beenmarriedfivetimes,andthe
manyouarenowlivingwithisn’t
yourhusband.”

Thewomansaid,“Sir,Ican
seethatyouareaprophet.Iknow
thattheMessiahwillcome.Heis
theonewecallChrist.Whenhe
comes,hewillexplaineverything
tous.”

“Iamthatone,”Jesustold
her,“andIamspeakingtoyou
now.”

Thewomanleftherwater
jarandranbackintotown.She
saidtothepeople,“Comeandsee
amanwhotoldmeeverythingI
haveeverdone!Couldhebethe
Messiah?”

Everyoneintownwentoutto
seeJesus.24

AlotofSamaritansput
theirfaithinJesusbecausethe
womanhadsaid,“Thismantold
meeverythingIhaveeverdone.”
Theycameandaskedhimtostay
intheirtown,andhestayedonfor
twodays.

ManymoreSamaritansput
theirfaithinJesusbecauseofwhat
theyheardhimsay.Theytold
thewoman,“Wenolongerhave
faithinJesusjustbecauseofwhat
youtoldus.Wehaveheardhim
ourselves,andwearecertainthat
heistheSavioroftheworld!”25
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“©ันชอบเพลงนี้ 
        เหลือเกิน” 
  “¼มกำลังตกหลุมรัก!” 
 “เป็นของ¼มเถอะนะ” 

เรื่องรักๆใคร่ๆหน่ะมีคน

พูดเอาไว้เยอะไปหมดแต่

จริงๆแล้วมันหมายถึง

อะไรกันแน่?

วามรัก...  จากมุมมอง 
  ข อ ง นั ก จิ ต วิ ท ย า คื อ 
ความต้องการพื้นฐานที่สุดของ
มนุษย์เราที่จะรัก  และเป็นที่รัก 
ไม่มีอานุภาพใดจะแข็งแกร่งกว่า
ความรัก  มันชักจูงใจผู้คนให้ทำ
ในสิง่ซึง่ปกตเิขาจะไมท่ำ  บางคน
ถึงขนาดยอมทิ้งทุกสิ่งเพื่อคนที่
เขาหรือเธอรัก 

แต่หากความรักช่างงาม
วิจิตรปานนั้นและสำคัญยิ่งต่อ
ชีวิตแล้ว  เหตุใดโลกเราจึงแห้ง
แล้งความรักนัก?  และความ
เกลียดชังก็มากมายไปหมด?  
คำตอบนั้นง่ายมาก  รักแท้ไม่ได้
เป็นแค่อารมณ์  หรือความรู้สึก
ท่วมท้นที่ทะลักออกมา แต่ความ
รักเป็นการตัดสินใจ  เป็นสิ่งที่เรา
แต่ละคนต้องเลือก  การแสดง
ความรักที่ยิ่งใหญ่สูงสุดคือ  เมื่อ
เราสละชีวิตเพื่อผู้ที่เรารัก  และ
พระเจ้าทำอย่างนั้น    แม้ก่อนที่
เราจะลืมตามาดูโลกนี้  พระเจ้า

ค	

คว
าม
รัก


ได้แสดงความรักใหญ่หลวงต่อ
เรา  โดยส่งบุตรองค์เดียวของ
พระองค์คือพระเยซู  มาตายบน
ไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทน
เรา เพื่อเราจะได้รับการอภัยและ
ได้ชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระองค์ 
นี่แหละคือความรัก  ความรักจะ
ให้อย่างไม่คิดถึงตนเอง  กระทั่ง
ยอมพลีชีวิต  ความรักเป็นสิ่งที่
พร้อมเพื่อผู้ เป็นที่รัก…  อย่าง
ปราศจากเงื่อนไข 

ความรั ก เช่ นนี้ มาจาก 
พระเจ้าได้เท่านั้นเพราะพระองค์
เองเป็นความรัก  ดังนั้น  เมื่อ
มนุษย์ชายหญิงกบฏต่อต้าน
พระเจ้า  โดยตั้งระบบค่านิยม
ของตนเองขึ้น  และปฏิเสธสิทธิ
อำนาจของพระเจ้า  มนุษย์ก็ 
สูญเสียแหล่งกำเนิดแห่งรักแท้
ไป…ซึ่งก็คือพระเจ้า 

ความรักก็กลายเป็นของ
ประเดีย๋วประดา๋วไมย่ัง่ยนื ความ
รักกลายเป็นผู้เรียกร้องและเห็น

แก่ตัว  มันเสาะหาแต่สิ่งที่ตัว
ต้องการ  แทนที่จะหาสิ่งดีให้ผู้
ทีร่กั ความรกัฉวยไวแ้ทนทีจ่ะให ้

แต่ เ มื่ อ เ ร ามามี ความ
สัมพันธ์กับพระเจ้า ความรักของ
พระองค์จะทำให้เราสามารถรัก
ผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรง
รัก  ถึงขนาดรักศัตรูของเราด้วย
เราสามารถรักผู้อื่น  โดยไม่คาด
หวังหรือเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน 
ความรักของพระเจ้าจะให้และ
ให้อภัย  เป็นความรักที่คงเส้น 
คงวา  พึ่งพาได้  และยืนนาน 
ชั่วกาลปาวสาน  ความรักของ
พระองค์ จะ เติ ม เต็ มและให้ 
ความต้องการลึกที่สุดของเราได้ 
อิ่มหนำ 

ความรักเช่นนี้ฟรีและมี
พร้อมให้เรา  แค่ต้องเข้ามามี
ความสัมพันธ์กับพระเจ้า  ผ่าน
ทางพระเยซูบุตรของพระเจ้า 
และความรักนั้นจะไหลภายใน
และผ่านหัวใจของเราไปสู่ผู้อื่น 

ตักที่นี่” 
พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรียก

สามีของเธอมาที่นี่” 
นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉันไม่มี

สามีค่ะ” 
พระเยซูตรัสกับนางว่า “เธอพดู

ถกูที่วา่ไม่มีสาม ีเพราะเธอมีสามีถงึ
หา้คนแลว้ และคนที่มีอยู่เดีย๋วนี้ก็ 
ไม่ใช่สามีของเธอ เรือ่งนี้เธอพดูจรงิ” 

นางทลูพระองค์วา่ “ทา่นเจา้คะ 
ดฉินัเหน็จรงิๆ แลว้วา่ทา่นเปน็ผู้เผย
พระวจนะ ดฉินัทราบวา่พระเมสสยิาห ์
(ที่เรยีกวา่พระครสิต)์ จะเสดจ็มา เมือ่
พระองค์เสดจ็มา พระองค์จะทรง
ชีแ้จงทกุสิง่แก่เรา” 

พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราผู้ที่
พูดกับเธอเป็นผู้นั้น” 

ส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้

และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้าน
ว่า “มานี่ มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่ง
สารพัดที่ฉันเคยทำ ท่านผู้นี้จะเป็น
พระคริสต์ได้ไหม?”  

คนทั้งหลายจึงพากันออกจาก
เมืองไปหาพระองค ์24  

ชาวสะมาเรียจำนวนมากที่มา
จากเมืองนั้นก็วางใจในพระองค์ 
เพราะคำพยานของหญิงคนนั้นที่ว่า 
“ทา่นเลา่ถงึสิง่สารพดัที่ฉนัเคยทำ”  
ดงันัน้เมือ่ชาวสะมาเรยีมาถงึ พวกเขา

4.4 JESUS TEACHES IN HIS HOMETOWN
JesuswentbacktoNazareth,

andasusualhewenttothe
synagogueontheSabbath.When
hestooduptoreadfromthe
Scriptures,hewasgiventhebook
ofIsaiahtheprophet.Heopened
itandread,

“TheLord’sSpirithascome
tome,becausehehaschosenme
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จงึทลูเชญิพระองค์ให้ประทบักบัเขา 
และพระองค์ก็ประทบัอยู่ที่นัน่สองวนั 

และจำนวนคนที่วางใจใน
พระองค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดำรัส
ของพระองค์ พวกเขาพูดกับหญิง 
คนนั้นว่า “ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ที่เรา
เชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้า แต่
เพราะเราได้ยินเอง และเรารู้ว่าท่าน 
ผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่
แท้จริง”25 


4.4พระเยซูทรงสั่งสอนที่

บ้านเกิด
แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมือง

นาซาเร็ธ พระองค์เสด็จเข้าไปใน
ธรรมศาลาในวันสะบาโตเช่นเคย 
และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรม 
เขาจงึสง่คมัภรี์อสิยาห์ผู้เผยพระวจนะ
ให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรง 
คลี่หนังสือนั้นออก ก็ทรงพบข้อที่
เขียนไว้ว่า 

“พระวิญญาณขององค์พระผู้
เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่า
พระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำ
ข่าวดีมายังคนยากจน 

“พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามา
ประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย 

“ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้
เป็นอิสระ” 

พระองค์จงึเริม่ตน้ตรสักบัเขา 
ทัง้หลายวา่ “พระคมัภรี์ตอนนี้ที่พวก
ทา่นได้ยนิกบัหูก็สำเรจ็แลว้ในวนันี”้26 


4.5พระเยซูทรงขับผีออก

พระองค์กับพวกเขาจึงเข้าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม และพอถึงวัน 
สะบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรม
ศาลาเทศนาสั่งสอน คนทั้งหลายก็
อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ 

ทนัใดนัน้มีชายคนหนึง่ที่ถกูผี
โสโครกเขา้สงิปรากฏตวัในธรรมศาลา 

คุณได้อ่านในหนังสือกำลังใจนี้แล้วว่าพระเจ้ารักคุณ ทีนี้ 
ไหนลองมานึกวิธีที่จะทำให้พระเจ้ารักคุณมากกว่านี้อีก  เอาเลย 
คิดออกมา ได้วิธีอะไรบ้าง? 

ความจริงก็คือ  คุณสามารถนั่งคิดทั้งวันให้หัวบาน  แต่จะ
ไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าพระผู้สร้างของคุณรักคุณมากไป
กว่านี้  นั่นเพราะพระองค์รักคุณอย่างที่สุด  รักมากกว่านี้ไม่ได้อีก
แล้ว พระองค์รักคุณไปจนชั่วนิรันดร์  เป็นความรักที่เหนือกว่ารัก
ใดๆ ที่คุณจะนึกจินตนาการได้หรือใฝ่ฝันถึง  ถ้าคุณยังไม่ได้รับรัก
นี้ เปิดไปที่หน้า 63 คุณจะได้รู้จักรักของพระองค์ด้วยตัวเอง 

?
?
?
?
?
?
?
 

แลŒÇฉัน¨ะแน่ใ¨ไดŒไงÇ่า¾ระเ¨Œารักฉัน? 

มนัรอ้งตะโกนวา่ “พระเยซูชาว 
นาซาเรธ็ พระองค์มายุง่กบัเราทำไม?  
พระองค์จะมาทำลายเราหรอื?  ขา้รู้วา่
พระองค์เปน็ใคร พระองค์เปน็องค์
บรสิทุธิ์ของพระเจา้” 

พระเยซูจงึตรสัหา้มมนัวา่ “จงนิง่
เสยี และออกจากตวัเขา” ผีโสโครกจงึ
ทำให้คนนัน้ชกัดิน้ชกังอและรอ้งเสยีง
ดงั แลว้มนัก็ออกจากตวัเขา 

คนทัง้หลายก็ประหลาดใจถาม
กนัวา่ “นี่มนัอะไรกนั ตอ้งเปน็คำสอน
ใหม่ที่ประกอบดว้ยสทิธอิำนาจแน่ๆ  
เขาสัง่ได้แม้แต่ผีโสโครกและพวกมนั
ก็ยอมเชือ่ฟงัเขา”27 


4.6พระเยซูทรงช่วยคนที่

เดือดร้อน
พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้น 

กาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของ
พวกเขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐ
เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรง
รักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของ 
ชาวเมืองให้หาย 

ความรัก

totellthegoodnewstothepoor.
“TheLordhassentmeto

announcefreedom
“forprisoners,togivesight

totheblind,tofreeeveryonewho
suffers.”

ThenJesussaidtothem,
“Whatyouhavejustheardme
readhascometruetoday.”26

4.5 JESUS DRIVES OUT AN EVIL SPIRIT
Jesusandhisdiscipleswent

tothetownofCapernaum.Then
onthenextSabbathhewent
intothesynagogueandstarted
teaching.Everyonewasamazedat
histeaching.

Suddenlyamanwithan
evilspiritinhimenteredthe
synagogueandyelled,“Jesusfrom
Nazareth,whatdoyouwantwith
us?Haveyoucometodestroyus?I
knowwhoyouare!YouareGod’s
HolyOne.”

Jesustoldtheevilspirit,“Be
quietandcomeoutoftheman!”
Thespiritshookhim.Thenitgave
aloudshoutandleft.

Everyonewascompletely
surprisedandkeptsayingto
eachother,“Whatisthis?Itmust
besomenewkindofpowerful
teaching!Eventheevilspiritsobey
him.”27

4.6 JESUS HELPS THOSE IN NEED
JesuswentalloverGalilee,

preachingthegoodnewsabout
God’skingdom.
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1)  คุณเห็นคู่สามีภรรยารุ่นดึกยังจับมือควงแขน
กันไปไหนมาไหน  คุณจะ 

  ก. คิดว่า “ว้าว! คู่นี้ยังรักกันทนนาน  
      ขนาดผ่านมาหลายสิบปี” 
  ข. สงสัยว่า ทำไมยังหลงใหลเร้าใจกันอยู่ได้  
      หนังก็เหี่ยวผมก็หงอกแล้ว 
  ค. คิดว่า แกคงเหงาทั้งคู่ เลยเกาะๆ กันไปไง 
2)  คุณคิดว่า ชีวิตคู่คือ… 
  ก. สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เคราะห์กรรมบันดาลให้   
      ล่มสลาย 
  ข. การสำแดงความรักอย่างจริงแท้ที่สุด 
      ของชายหนุ่มหญิงสาว 
  ค. ไอเดียที่ดี สำหรับคู่ที่ไม่คิดอะไร 
      มากกับการผูกมัดระยะยาว 
3)  เมื่อคุณได้ยินคำว่า “รัก” ความคิดแรกที่แว๊บ 

เข้ามา คือ     
  ก. เซ็กส์   
  ข. ชายหรือหญิงคนนั้น 
  ค. พระเจ้า 

ในการแสวงหารักแท้

4)   มีคนบอกว่าคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์    คุณ
จะคิดว่า: 

  ก. เหรอ ทีนี้ก็จะมีคนรักฉันมากขึ้นล่ะสิ 
  ข. มันคงช่วยให้บางคนรักฉัน    
      แต่รูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่ทุกสิ่ง 
      ทุกอย่างหรอก 
  ค. ซึ้งใจจัง แต่การเป็นคนน่ารักก็ 
    ไม่เกี่ยวอะไรสักหน่อย 

จะให้คะแนนตัวเองยังไงดี?
10-12 คะแนน คุณคือผู้รับเลือกสำหรับความ
  รักแท้อันยั่งยืน อย่าได้ไปปักใจ
  กับอะไรที่น้อยกว่านี้
7-9 คะแนน คุณมุ่งหน้าถูกทางแล้ว แต่ความ
  รักยังมีอะไรมากกว่าที่คุณรู้อยาก
  รู้เพิ่มไม๊ล่ะดูบท4.9,4.30แล้วก็
  5.6
4-6 คะแนน ดูท่าหนทางข้างหน้าจะโรย
  ด้วยขวากหนามแต่ก็ยัง
  ไม่สายดอกเปลี่ยนทิศ
  ซะตอนนี้เลย!ดูบทที่4.9,
  4.30และ5.6คะแนนของคุณ

1) ก.=3           
 ข.=1 
 ค.=2 

  
2) ก.=1           
 ข.=3         
 ค.= 2 

  
3) ก.=1 
 ข.=2           
 ค.=3 
  

4) ก.=1          
 ข.=2          
 ค.=3 

กติตศิพัท์ของพระองค์ก็เลือ่งลอื
ไปทัว่ประเทศซเีรยี พวกเขาจงึพาคน
ทัง้หลายที่เจบ็ปว่ยดว้ยโรคตา่งๆ พวก
ที่เจบ็ปวดทรมาน พวกที่ถกูผีเขา้ พวก
ที่เปน็ลมบา้หมูและเปน็อมัพาตมาหา
พระองค ์พระองค์ก็ทรงรกัษาเขาให้
หาย28 


4.7ให้อภัยความเจ็บป่วยภายใน

รักษาความเจ็บป่วยภายนอก
หลังจากผ่านไปหลายวัน 

พระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร- 
นาอุมอีก เมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่า
พระองค์ประทับอยู่ที่บ้าน คนจำนวน

คว
าม
รัก


Newsabouthimspreadall
overSyria,andpeoplewithevery
kindofsicknessordiseasewere
broughttohim.Someofthem
hadalotofdemonsinthem,
otherswerethoughttobecrazy,
andstillotherscouldnotwalk.But
Jesushealedthemall.28

4.7  FORGIVING THE INSIDE, HEALING  
         THE OUTSIDE

Jesuswentbackto
Capernaum,andafewdayslater
peopleheardthathewasathome.
Thensomanyofthemcameto
thehousethattherewasn’teven
standingroomleftinfrontofthe
door.

Fourpeoplecameup,
carryingacrippledmanonamat.
Butbecauseofthecrowd,they
couldnotgethimtoJesus.Sothey
madeaholeintheroofabovehim
andletthemandowninfrontof

everyone.
WhenJesussawhowmuch

faiththeyhad,hesaidtothe
crippledman,“Myfriend,your
sinsareforgiven.”

Someoftheteachersofthe
LawofMosesweresittingthere.
Theystartedwondering,“Why
wouldhesaysuchathing?He
mustthinkheisGod!OnlyGod
canforgivesins.”

Atonce,Jesusknewwhat
theywerethinking,andhesaid,
“Whyareyouthinkingsuch
things?Isiteasierformetotell
thiscrippledmanthathissinsare
forgivenortotellhimtogetup
andpickuphismatandgoon
home?IwillshowyouthattheSon
ofManhastherighttoforgivesins
hereonearth.”

SoJesussaidtotheman,
“Getup!Pickupyourmatandgo
onhome.”
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จะไม่พูดว่า“ผมก่อน!”

เชื่อสิ่งดีที่สุดในตัวผู้อื่น

ไม่“จดแต้ม”ความผิดหรือ
สิ่งไม่ดีที่ผู้อื่นทำ

ไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมผู้อื่น

ไม่ทะนงตน

อดทนต่อผู้อื่นแม้เมื่อพวก
กวนประสาทเหลือเกิน

ไม่หน้าชื่นตาบานเมื่อผู้อื่น
เจ็บปวด

ช่วยผู้อื่นแม้มันจะไม่สะดวก
นัก

ร่วมฉลองความสำเร็จของ
ผู้อื่น

รักไม่เลิก	

มากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึง
นอกประตู 

มีคนสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่ง
มาเฝ้าพระองค์ แต่เมื่อพวกเขาไม่
สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์
เพราะมีคนมาก พวกเขาจึงเจาะ  
ดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้น 
และเมื่อทำเป็นช่องแล้ว พวกเขาก็
หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไป 

เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
ความเชื่อของพวกเขา พระองค์จึง
ตรัสกับคนง่อยว่า “ลูกเอ๋ย บาปของ
เจ้าได้รับการอภัยแล้ว” 

แต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนนั่ง
อยู่ที่นั่นและคิดในใจว่า “ทำไมคนนี้
พูดอย่างนี้ หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ 
ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้า
องค์เดียว” 

พระเยซูทรงทราบในพระทัย  
ทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่  
พวกเขาอย่างนั้น จึงตรัสว่า “ทำไม
พวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้ การที่พูด
กับคนง่อยว่า ‘บาปต่างๆ ของท่าน  
ได้รับการอภัยแล้ว’ กับการพูดว่า ‘จง
ลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิด’ แบบไหนจะ
ง่ายกว่ากัน ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่า
บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะ
อภัยบาปได้” 

พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่า 
“เราสั่งท่านว่า จงลุกขึ้นยกแคร่แล้ว
กลับบ้านของท่าน” 

คนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของ
ตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลาย 
ทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญ
พระเจ้ากล่าวว่า “เราไม่เคยเห็นอะไร
อย่างนี้เลย”29 

 
4.8พระพรของพระเจ้า

เมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชน 
พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและ
เมื่อประทับแล้ว 

เหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้า

10
ประการ
ที่จะรู้ว่า...
คือรักจริงหรือไม่



พระองค์ แล้วพระองค์จึงตรัสสอน
พวกเขาว่า 

“คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็
เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็น
ของเขาทั้งหลาย 

“คนที่โศกเศร้าก็เป็นสุข เพราะ
ว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจ 

“คนที่สภุาพออ่นโยนก็เปน็สขุ 
เพราะวา่เขาทัง้หลายจะได้รบัแผน่ดนิ

ความรัก

Themangotrightup.
Hepickeduphismatandwent
outwhileeveryonewatchedin
amazement.TheypraisedGod
andsaid,“Wehaveneverseen
anythinglikethis!”29

4.8 GOD’S BLESSINGS
WhenJesussawthecrowds,

hewentuponthesideofa
mountainandsatdown.

Jesus’disciplesgathered
aroundhim,andhetaughtthem:

“Godblessesthosepeople
whodependonlyonhim.

“Theybelongtothe
kingdomofheaven!

“Godblessesthosepeople
whogrieve.

“Theywillfindcomfort!
“Godblessesthosepeople

whoarehumble.
“Theearthwillbelongto

them!
“Godblessesthosepeople

whowanttoobeyhimmorethan
toeatordrink.

“Theywillbegivenwhat
theywant!

“Godblessesthosepeople
whoaremerciful.

“Theywillbetreatedwith
mercy!

“Godblessesthosepeople
whoseheartsarepure.

“Theywillseehim!
“Godblessesthosepeople

whomakepeace.
“Theywillbecalledhis

children!
“Godblessesthosepeople

whoaretreatedbadlyfordoing
right.

“Theybelongtothe
kingdomofheaven!

“Godwillblessyouwhen
peopleinsultyou,mistreatyou,
andtellallkindsofevilliesabout
youbecauseofme.Behappy
andexcited!Youwillhaveagreat
rewardinheaven.”30

4.9  LOVE WITHOUT LIMITS
“Youhaveheardpeoplesay,

‘Loveyourneighborsandhate
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บางคนก็เปิดใจ
อยากรู้จักพระเจ้ามาก
ขึ้นแต่บางคนก็โกรธ
ไม่ชอบใจกับสิ่งที่ ได้ฟัง

พระเยซูทรงฉวยทุกโอกาสที่จะให้
ผู้คนรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรจริงๆ

โลกเปน็มรดก 
“คนที่หิวและกระหายความ

ชอบธรรมก็เป็นสุข เพราะว่าพระเจ้า
จะทรงให้อิ่ม 

“คนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุข 
เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับ  
พระเมตตาตอบ 

“คนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข 
เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็น
พระเจ้า 

“คนที่สร้างสันติก็เป็นสุข เพราะ
ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่า
เป็นลูก 

“คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความ
ชอบธรรมก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดิน
สวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย 

“เมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหง 
และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆ 
เป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข  

จงชื่นชมและยินดี เพราะว่าบำเหน็จ
ของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ 
เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผย  
พระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน”30 


4.9ความรักที่ ไม่ถูกจำกัด

“ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าว
ไว้ว่า จงรักเพื่อนบ้านของท่าน และ
เกลียดชังศัตรูของท่าน แต่เราบอก
พวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่านและ
จงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหง
พวกท่าน เพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตร
ของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ 

บางครั้ง  คำสอนของพระเยซู  
คงจะฉีกแนวเอามากๆ  อย่างเช่นที่
พระองค์บอกฝูงชนที่ติดตามมาว่า 
“จงรักศัตรูของท่าน  และอธิษฐาน
เพื่อคนที่ข่มเหงท่าน  ทำดังนี้แล้ว
ท่ า นทั้ ง หลายจะ เป็ นบุ ต ร ขอ ง  
พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” 

ลองเอารายชื่อคู่อริมาดูซิ?  คุณ
จะอึดพอที่จะทำอย่างพระเยซูสอน
ไหม  …รกัคนในรายชือ่นั้นน่ะ 

มันง่ายที่จะเกลียด  คุณมีสิ่งที่
ต้องใช้เพื่อจะรักไหม? 

รักที่บ้าบิ่น

เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์
ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดี
และคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่

คว
าม
รัก


yourenemies.’ButI tell you  
to love your enemies and pray for 
anyone who mistreats you.Then
youwillbeactinglikeyourFather
inheaven.Hemakesthesunrise
onbothgoodandbadpeople.
Andhesendsrainfortheones
whodorightandfortheoneswho
dowrong.31

“Don’tcondemnothers.32

Ifyouloveonlythosepeoplewho
loveyou,willGodrewardyou
forthat?Ifyougreetonlyyour
friends,what’ssogreataboutthat?
Butyoumustalwaysactlikeyour
Fatherinheaven.”33
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1.  การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูเกิด

ขึ้นที่……………… (4.1) 

2.  พระเจ้าสัญญาจะให้สิ่งใดแก่ทุกคนที่

เชื่อวางใจในพระองค์?  (4.2) 

  ก.  เงินทองมั่งมี - ชื่อเสียงใหญ่โต 

  ข.  มีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าที่สวรรค ์

  ค.  ชีวิตปลอดปัญหา 

  ง.  ไม่ถูกสักข้อ 

3.  พระเยซูตรัสว่า “ผู้ซึ่งดื่มน้ำที่เราให้

แก่เขานี้จะไม่กระหายอีกเลย” (4.3) 

  จริง…….....…    เท็จ…..…...… 

4.  เหตุใดชายทั้งสี่ที่หามเพื่อนผู้เป็นง่อย 

มา จึงกระตือรือร้นอยากเจอพระเยซู 

นัก ? (4.7) 

  ก.  เพื่อพระเยซูจะรักษาเขา 

  ข.  พระเยซูจะได้เยาะเย้ยเขา 

  ค.  ไม่รู้จะทำอะไรที่มันดีกว่านี้ 

  ง.  เขาได้ยินว่ามีอาหารฟรีให้กิน 

5.  พระเยซูตรัสว่า “ พระเจ้าจะอวยพร

คน เหล่านั้นที่ถูก ………….เนื่องจาก 

เขาได้…………….. พวกเขาเป็น 

ของ…………………….”    (4.8) 

6.  พระเยซูเรียกให้เรารักศัตรู และ   

อธิษฐานเพื่อคนที่ทำไม่ดีกับเรา (4.9) 

  จริง…….....…    เท็จ…….....… 

7.  พระเยซูสอนว่า ทรัพย์สมบัติของท่าน 

อยู่ที่ไหน….......…ของท่านก็อยู่ที่นั่น   

(4.10) 

  ก.  เพื่อน 

  ข.  ความสนใจ 

  ค.  หัวใจ 

  ง.  ความสุข 

ขุดคุ้ย
กระจาย
ความหวัง
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คนชอบธรรมและคนอธรรม31 

“อย่าพิพากษา32 เพราะว่าถ้า
พวกท่านรักคนที่รักท่าน พวกท่านจะ
ได้บำเหน็จอะไร? ถ้าพวกท่าน
ทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้น ท่าน
ได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆ ? 
เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดี
พร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของ
ท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม”33 


4.10 ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่

ที่ ไหน?
“อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัว

พวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิม
และที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมย
อาจทะลวงลักเอาไปได้ แต่จงสะสม
ทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ใน
สวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มี
สนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวง
ลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติ
ของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่
นั่นด้วย”34 

 
4.11อย่ากระวนกระวาย

“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิต
ของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะ  
เอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวาย
ถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไร  
นุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่
หรือ? และร่างกายสำคัญยิ่งกว่า
เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือ? จงดูนก  
ทั้งหลายบนฟ้า พวกมันไม่ได้หวา่น 
ไมไ่ด้เกีย่ว ไมไ่ด้รวบรวมไว้ในยุ้งฉาง 
แต่พระบิดาของพวกท่าน ผู้สถิตใน
สวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ ท่านไม่
ประเสริฐกว่าพวกมันหรือ? 

“มีใครในพวกท่านที่โดยความ
กระวนกระวาย สามารถต่ออายุของ
ตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ ท่าน
กระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม? 
จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้น อ่านต่อหน้า 22 

เติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มัน
ไม่ปั่นด้าย และถ้าพระเจ้าทรง
ตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็น

ความรัก

4.10 WHERE ARE YOUR TREASURES?
“Don’tstoreuptreasureson

earth!Mothsandrustcandestroy
them,andthievescanbreakin
andstealthem.Instead,storeup
yourtreasuresinheaven,where
mothsandrustcannotdestroy
them,andthievescannotbreakin
andstealthem.Yourheartwill
alwaysbewhereyourtreasureis.”34

4.11 DO NOT WORRY
“Itellyounottoworry

aboutyourlife.Don’tworryabout
havingsomethingtoeat,drink,or
wear.Isn’tlifemorethanfoodor
clothing?Lookatthebirdsinthe
sky!Theydon’tplantorharvest.
Theydon’tevenstoregrainin
barns.YetyourFatherinheaven
takescareofthem.Aren’tyou
worthmorethanbirds?

“Canworrymakeyoulive
longer?Whyworryaboutclothes?
Lookhowthewildflowersgrow.
Theydon’tworkhardtomake
theirclothes.Godgivessuch
beautytoeverythingthatgrows
inthefields,eventhoughitis
heretodayandthrownintoafire
tomorrow.Hewillsurelydoeven
moreforyou!Whydoyouhave
suchlittlefaith?

“Don’tworryandask
yourselves,‘Willwehaveanything
toeat?Willwehaveanythingto
drink?Willwehaveanyclothes
towear?’Onlypeoplewhodon’t
knowGodarealwaysworrying
aboutsuchthings.YourFatherin
heavenknowsthatyouneedall
ofthese.But more than anything 
else, put God’s work first and do 
what he wants. Then the other 
things will be yours as well.”35

4.12 JUDGING OTHERS 
“Godwillbeashardonyou

asyouareonothers!Hewilltreat
youexactlyasyoutreatthem.

“Youcanseethespeckin
yourfriend’seye,butyoudon’t
noticetheloginyourowneye.
Howcanyousay,‘Myfriend,let
metakethespeckoutofyour
eye,’whenyoudon’tseethe
loginyourowneye?You’re
nothingbutshow-offs!First,take
thelogoutofyourowneye.
Thenyoucanseehowtotakethe
speckoutofyourfriend’seye.”36

Continued on page 22
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เริ่มต้นที่นี่	

คุณตรงดิ่งไปที่ช่องสีน้ำเงินเลย
รึปล่าว?แล้วก็กระโดดขึ้นไปที่ช่อง
ก.หรือคุณกระโดดไขว้จากช่อง
สีแดงไปช่องสีน้ำเงิน?แล้วค่อย

กระโดดขึ้นไปช่องข.

ความรักไม่ ใช่เรื่องของเพศ
สัมพันธ์ตามธรรมชาติ

ใช่:กระโดดไปช่อง5สีแดง
ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง5สีน้ำเงิน

ความรักเรียกร้องให้คุณยินดีสละ
อะไรๆในแบบของคุณเพื่อเห็นแก่

อีกΩÉายหนึ่ง
ใช่:กระโดดไปช่อง4สีแดง

ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง4สีน้ำเงิน

ความรักคือการอุทิศตน
ใช่:กระโดดไปช่อง3สีแดง

ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง3สีน้ำเงิน

ความรักเป็นการกระทำ
ไม่ ใช่แค่ความรู้สึก

ใช่:กระโดดไปช่อง2สีแดง
ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง2สีน้ำเงิน

คุณดิ่งตรงขึ้นไปในช่องแดงเลย
รึปล่าว?แล้วก็กระโดดขึ้นไปที่ช่อง
ค.หรือคุณกระโดดไขว้ข้ามจาก
สีแดงไปสีน้ำเงิน?แล้วจากนั้น

ก็กระโดดไปช่องข.

ความรักจะอยากให้ผู้อื่นสำเร็จและ
เป็นทุกสิ่งที่พวกเขาจะเป็นได้
ใช่:กระโดดไปช่อง5สีแดง

ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง5สีน้ำเงิน

ความรักจะยอมออกจากเส้นทาง
ของเราเพื่อไปช่วยเหลือใครสักคน

ใช่:กระโดดไปช่อง4สีแดง
ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง4สีน้ำเงิน

ความรักจะไม่เห็นแก่ตัว
อย่างสิ้นเชิง

ใช่:กระโดดไปช่อง3สีแดง
ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง3สีน้ำเงิน

ความรักคือการไว้ ใจ
และการเป็นคนที่ ไว้ ใจได้

ใช่:กระโดดไปช่อง2สีแดง
ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง2สีน้ำเงิน


ความรักขึ้นกับรูปกาย
ที่เตะตาภายนอก

ใช่:กระโดดไปช่อง1สีแดง
ไม่ ใช่:กระโดดไปช่อง1สีน้ำเงิน

ก.คุณอาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน “ไม่เคย
รักใครจริง” หรือ “รักนั้นขึ้นอยู่กับฉัน” ไป
แล้ว ซึ่งมันไม่ ใช่ความรักที่จริงแท้แต่อย่างใด
มันง่ายที่คุณจะวัดความรักจากเปลือกนอกที่เห็น
หรือตามที่สังคมเข้าใจ  แต่ถ้าคุณมาดูความรักที่
ดีที่สุด ซึ่งก็คือความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณ คุณ
จะพบว่า พระเจ้ารักคุณเดีÎยวนี้ ในแบบที่คุณ
เป็นนั่นแหละ อันที่จริง พระองค์รักคุณเหลือ
เกินจนไม่อยากให้คุณจมอยู่ ในสภาพที่เป็นอยู่
พระองค์ต้องการให้คุณเป็น คุณที่ดีกว่ านี้
อยากดูตัวอย่างไหม?ดูในบท3.2

ข. คุณมีแนวคิดเรื่องความรัก
สับสนสะเปะสะปะไปหมด  ลองมุ่ง
ประเด็นที่ว่ า ความรักเป็นการ
กระทำ ความรักไม่ ใช่แค่ความ
รู้สึก และไม่ ใช่อะไรที่จะปรู๊ดปร๊าด
ปรวนแปรตามอารมณ์ อยาก
รู้จักรักแท้ ให้ดีกว่านี้ ไหม? ลอง
สำรวจดูในตอน3,4.6 และ4.7
ทั้งหมดนี้จะเน้นถึงความรักชนิดที่
ไว้ ใจได้100%

ค.คุณเข้าใจความรักเป็นอย่างดี คุณ
รู้ว่าความรักต้องมีการอุทิศตน ไม่ ใช่
แค่ความรู้สึก มันยอดเยี่ยมที่จะ “รู้”
เช่นนั้น แต่ความรักจะเป็นจริง ก็เมื่อ
คุณใช้ชีวิตตามนั้นนะ ฉะนั้นให้ความคิด
ของคุณแสดงออกมาเป็นการกระทำ
ด้วย และอย่าลืมว่า คนส่วนใหญ่ ไม่คุ้น
เคยที่จะรับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข
แต่..แม้แต่พวกปากไวช่างวิจารณ์ส่วน
ใหญ่ก็จะถูกสยบได้ด้วยความรัก อย่า
ยอมแพ้เสียก่อน!

คว
าม
รัก
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	ซ็กส์…  มันอยู่บนป้าย 
  โฆษณา ทีวี  นิตยสาร  ใน
ภาพยนตร์ก็มี  พวกนักโฆษณาใช้
มันเพื่อขายสินค้า มันอยู่ในเพลงที่
เราฟัง และในอินเตอร์เน็ตนี่ก็เกร่อ
ไปหมด  เซ็กส์เปิดตัวของมันด้วย
สไตล์การแต่งตัว  มันถูกใช้เพื่อ
ทำลายความไร้เดียงสาของเด็กๆ
และทำให้ชีวิตมากมายยุ่งเหยิง 

เซ็กส์  อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนอย่าง
แน่นอน  เข้าถึงได้ง่าย ทุกเวลากับ
ใครก็ตาม  ไม่มีการผูกมัด  ไม่ต้อง

รับผิดชอบ 
แต่เซ็กส์ออกนอกลู่

“ถ้ารู้สÖกดีก็ทำไปเลย 
ใช่มะ? แล้วเราก็รักกันอยู่

แล้ว” 

นอกทางไปไกลโขทีเดียว  จากเดิม
ที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้  ใช่เลย 
คุณเชื่อหรือไม่  พระเจ้าเองเป็นผู้
คิดสร้างให้มีเซ็กส์เกิดขึ้น พระองค์
สร้างชายหญิงให้มีสรีระที่ต่างกัน 
เ พื่ อ ค ว ามสนิ ทลึ ก ซึ้ ง ใ น เพศ
สัมพันธ์ ซึ่งแม้ว่าวัตถุประสงค์หนึ่ง
ของเพศสัมพันธ์ก็เพื่อจะสืบลูก 
สืบหลาน แต่พระเจ้าก็วางแผนให้
เซ็กส์เป็นสิ่งที่ให้ความรื่นรมย์ด้วย 

ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างล้วนมี
วัตถุประสงค์  แต่ขณะเดียวกันก็มี
กติกามีระเบียบด้วย  ซึ่งพระเจ้า
ทรงออกแบบเซ็กส์ขึ้น  เพื่อจะให้มี
ความสุขสันต์ภายในขอบเขตของ
การแต่งงาน ความรัก และสัญญา
ผูกพันที่จะยืนนานชั่วชีวิต  เมื่อ
หลุดนอกขอบเขตนี้แล้ว  เซ็กส์ก็ 
รังแต่จะนำความสับสน  ความ 
ร้าวฉาน และความอลหม่านมาให้ 

เซ็กส์นอกการสมรสจะไม่
สร้างคุณค่าของคุณขึ้น  ตรงกัน
ข้าม  มันจะทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่า 

และคนเหล่านั้นที่ใช้มันเหมือนเงิน
ตราเพื่อ  “ซื้อ”  หาสิ่งที่ต้องการ 
ไม่ว่าจะด้านอารมณ์หรือร่างกาย 
ต่างก็ต้องจบแบบล้มละลาย  คู่
หญิงชายที่ชิงสุกก่อนห่าม  ไม่ยอม
คอยจนถึงวันแต่งงาน  จะมีความ
รู้สึกผิดเป็นตราบาปติดตัวไป  ทั้ง
จะไม่ให้ความนับถือกัน และอยู่ใน
ความสัมพันธ์ที่ระแวงกันตลอด  

เซ็กส์ที่ดำเนินนอกแผนการ
ของพระเจ้าจะให้ผลที่ตามมา
ในระยะยาว อย่างเช่น น้ำตา
เช็ดหัวเข่าเมื่อเกิดตั้งท้องขึ้น
มา การทำแท้ง ถูกข่มขืน หรือ
การล่วงละเมิดทางเพศใน 
รูปแบบอื่นๆ และนอกจากนี้ก็ยังมี
รายชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อีกยาวเหยียด  อย่าง  เอชไอวี  / 
เอดส์ เป็นต้น 

แต่เซ็กส์ที่พระเจ้าออกแบบ
ไว้นี่เป็นอะไรที่คนละเรื่อง  และ 
ดีกว่ากันเยอะ! พวกที่อดเปรี้ยวไว ้
กนิหวาน  เฝา้คอยจนถงึวนัแตง่งาน 
จะไม่ เพียงหลีกหนีภัยร้ายของ
เซ็กส์นอกสมรสได้  แต่พวกเขายัง
เข้าสู่สถานะของการเสาะหา  อิ่ม
เอม  และพึงใจไปชั่วชีวิตภายใน
ความรักของการสมรส  และนั่น
เป็นสิ่งคุ้มค่าแก่การรอคอย! 

เ	
เซ็กส

์ อยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ 
พวกมีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่
ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ? 

“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวาย
และกล่าวว่า จะเอาอะไรกิน? หรือจะ
เอาอะไรดื่ม? หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม? 
เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหา
สิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวก
ท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า 
ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ แต่
พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของ
พระเจ้าและความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรง
เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” 35 

 

4.12การพิพากษาคนอื่น
“เพราะว่าพวกท่านจะ 

พิพากษาผู้อื่นอย่างไร พระเจ้าจะ
ทรงพิพากษาท่านอย่างนั้น และ
ท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วย
ทะนานอันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้
พวกท่านด้วยทะนานอันนั้น 

“ทำไมท่านมองเห็นผงในตา 
พี่น้องของท่าน แต่กลับมองไม่เห็น
ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่าน? ท่าน
จะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่า ‘ให้
ฉันเขี่ยผงออกจากตาของเธอ?’ ทั้งๆ
ที่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเอง 
คนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทั้งท่อน
ออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่าน
จะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจาก
ตาพี่น้องของท่านได้” 36 

ต่อจากหน้า 20 

4.13 ประตูแห่งชีวิต
“จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะ

ว่าประตูใหญ่ และทางกว้างนั้นนำไป

4.13 THE GATE TO LIFE
“Gointhroughthenarrow

gate.Thegatetodestructionis
wide,andtheroadthatleadsthere
iseasytofollow.Alotofpeoplego
throughthatgate.Butthegateto
lifeisverynarrow.Theroadthat
leadsthereissohardtofollow
thatonlyafewpeoplefindit.”37

Continued from page 20
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ถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้า
ไปทางนั้นมีมาก เพราะประตูที่แคบ
และทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิต 
และพวกที่หาพบก็มีน้อย”37 

 
4.14 การรู้จักเลือก

“เพราะฉะนัน้ทกุคนที่ไดย้นิคำ
เหลา่นี้ของเรา และประพฤติตาม ก็
เปรยีบเสมอืนผู้ที่มีสติปญัญาสรา้ง
บา้นของตนไว้บนศลิา แลว้ฝนก็ตก
และนำ้ก็ไหลเชีย่ว ลมก็พดัปะทะบา้น
นัน้ แต่บา้นไม่ได้พงัลง เพราะวา่ราก
ตัง้อยู่บนศลิา 

“แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของ
เราและไม่ประพฤติตาม ก็เปรียบ
เสมือนคนที่โง่เขลา สร้างบ้านของตน
ไว้บนทราย แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหล
เชี่ยว ลมก็พัดปะทะบ้านนั้น บ้านนั้น
ก็พังทลายลง และการพังทลายนั้นก็
ยิ่งใหญ่” 

เมือ่พระเยซูตรสัคำเหลา่นี้เสรจ็
แลว้ ฝงูชนก็อศัจรรย์ใจดว้ยคำสัง่สอน
ของพระองค ์เพราะพระองค์ทรง 
สัง่สอนพวกเขาอยา่งผู้มีสทิธอิำนาจ 
ไม่เหมอืนบรรดาธรรมาจารย์ของเขา38 

 
4.15 ความเมตตาและการให้อภัย

มีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญ
พระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขา 
นี่แน่ะ มีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่ง
เป็นคนบาป เมื่อรู้ว่าพระองค์กำลัง
เสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคน
นั้น นางจึงนำผอบน้ำมันหอมมา ยืน
อยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์ 
แล้วร้องไห้น้ำตานองเปียกพระบาท 
นางจึงใช้ผมเช็ด จูบพระบาทของ
พระองค์แล้วเอาน้ำมันชโลม 

ฟาริสีคนที่เชิญพระองค์มาเมื่อ
เห็นแล้วก็นึกในใจว่า “ถ้าท่านผู้นี้เป็น
ผู้เผยพระวจนะ ก็น่าจะรู้ว่า ผู้หญิงที่
แตะต้องตัวของท่านเป็นใครและเป็น
คนอย่างไร เพราะนางเป็นคนบาป” 

เซ
็กส

์

 ใช่  แรกสุด  เซ็กส์ไม่ใช่  “เล่ห์เหลี่ยม”  เหมือนอย่างที่คุณ 
เล่นเกมสักหน่อย มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้น พระเจ้าทรงสร้าง
เซ็กส์มาสำหรับคู่สามีภรรยา และมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทรงพลังยิ่ง
ในการอุทิศตน ความรัก และความสนิทแนบแน่นของพวกเขา 

ข้อสอง  เซ็กส์เป็นวิธีที่ทรงพลังมากเกินกว่าจะไว้  “ใช้” 
เพื่อให้ได้ตามใจต้องการ นอกขอบเขตของการแต่งงานแล้ว มัน
จะ  “กระดอนกลับ”  มาเล่นงานคุณอย่างง่ายดาย  จะทำให้
อารมณ์โศกเศร้า  รู้สึกผิด ตั้งครรภ์อย่างไม่ต้องการหรือโรคร้าย
อื่นๆ    ฉะนั้น  เพื่อผลลัพธ์ดีที่สุด  อดใจไว้ก่อน  เก็บเรื่องนี้ไว้ใช้
ตามที่มันถูกสร้างมา! 

?
?
?
?
?
?
?  ?  ?  

พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า  
“ซีโมน เรามีอะไรจะบอกท่าน”  

“เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคน 
คนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเดนาริอัน 
อีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบ เมื่อเขาไม่
สามารถใช้หนี้ได้ ท่านจึงยกหนี้ให้เขา
ทัง้สองคน ในสองคนนั้น คนไหนจะ
รักนายมากกว่า?” 

ซีโมนจึงทูลว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า
น่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มาก” 

พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
ตัดสินได้ถูกต้อง” 

พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดู
หญิงคนนั้น แล้วตรัสกับซีโมนว่า 
“เมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่าน
ไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เรา แต่นาง

4.14 A MATTER OF CHOICE
“Anyonewhohearsand

obeystheseteachingsofmine
islikeawisepersonwhobuilta
houseonsolidrock.Rainpoured
down,riversflooded,andwinds
beatagainstthathouse.Butitdid
notfall,becauseitwasbuilton
solidrock.

“Anyonewhohearsmy
teachingsanddoesn’tobeythem
islikeafoolishpersonwhobuilta
houseonsand.Therainpoured
down,theriversflooded,andthe
windsblewandbeatagainstthat
house.Finally,itfellwithacrash.”

WhenJesusfinished
speaking,thecrowdswere
surprisedathisteaching.He
taughtthemlikesomeonewith
authority.38

4.15 COMPASSION AND FORGIVENESS
APhariseeinvitedJesusto

havedinnerwithhim.Whena
sinfulwomaninthattownfound
outthatJesuswasthere,shebought
anexpensivebottleofperfume.
Thenshecameandstoodbehind
Jesus.Shecriedandstarted
washinghisfeetwithhertearsand
dryingthemwithherhair.The
womankissedhisfeetandpoured
theperfumeonthem.

ThePhariseewhohadinvited
Jesussawthisandsaidtohimself,
“Ifthismanreallywereaprophet,
hewouldknowwhatkindof
womanistouchinghim!Hewould
knowthatsheisasinner.”

JesussaidtothePharisee,
“Simon,Ihavesomethingtosay
toyou.
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มีความสับสนมั่วซั่วมากเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์แต่แผนการของพระเจ้านั้นชัดแจãว
พระองค์สร้างมันเพื่อคู่สามีภรรยาและความเป็นหนึ่งทางร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการอุทิศตนที่คนคู่นี้มีต่อกัน

พระเจ้าทรงปรารถนาที่คุณจะบริสุทธิ์ ในทุกๆด้านของชีวิตรวมทั้งเรื่องเพศด้วย

ถ้าคุณเลือกที่จะคอยเก็บเรื่องนี้เอาไว้จนเมื่อแต่งงานคุณก็จะพบว่าพระเจ้าจะ
เป็นธุระเพื่อรักษาคุณให้บริสุทธิ์และจะทรงช่วยเมื่อคุณถูกทดลองพระองค์จะ
ให้กำลังและแรงปรารถนาที่คุณจะทำสิ่งที่ถูกต้อง

แต่ถ้าคุณพลาดพลั้งเรื่องนี้ ไปแล้วพระเจ้าก็ยังมีโอกาสที่สองให้พระองค์
จะยกโทษและให้คุณเริ่มต้นอีกครั้งอย่างสดใหม่

ถ้าคุณเคยถูกบังคับขืนใจพระเจ้าจะทรงนำสิ่งที่คุณถูกขโมยไปกลับคืนมา
พระองค์จะนำการบำบัดรักษามาและจะให้คุณหลุดจากความเจ็บปวดในอดีต

นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณอุทิศตนเพื่อความบริสุทธิ์เติมคำลงในช่องว่าง
และใช้มันเป็นพักๆเพื่อเตือนความจำถึงสัญญาที่คุณให้ ไว้กับพระเจ้า

เอาน้ำตาล้างเท้าของเรา และเอาผม
ของนางเช็ด เพราะฉะนั้นเราบอก
ท่านว่า บาปต่างๆ ของนางซึ่งมี 
มากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้ว
เพราะนางรักมาก” 

พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “บาป
ของเธอได้รับการยกโทษแล้ว ความ
เชื่อของเธอทำให้เธอรอด จงไปเป็น
สุขเถิด”39 


4.16พระเยซูทรงห้ามลมพายุ

เย็นวันนั้น พระองค์ตรัสกับพวก

สาวกว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้น
เถิด” 

พวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่ง
ประทับในเรือไป มีเรืออีกหลายลำ
ตามไปด้วย และมีพายุใหญ่เกิดขึ้น 
คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะ
เต็มเรืออยู่แล้ว 

ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุน
หมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ พวกสาวกจึง
มาปลุกพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์ 
พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรา
กำลังจะพินาศหรือ?”  

“ฉันเชื่อว่าพระเจ้าผู้สร้างฉันทรงรักฉันและต้องการให้ฉันได้สิ่งดีที่สุดจริงๆ
ในชีวิตฉันขอสัญญากับพระเจ้าและคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในอนาคตว่านับแต่
วันนี้เป็นต้นไปฉันจะรักษาชีวิตทางเพศให้บริสุทธิ์”

ลงชื่อ……………………………………วันที่…………………………………….
เซ็กส

์

‘Twopeoplewereindebt
toamoneylender.Oneofthem
owedhim500silvercoins,andthe
otherowedhim50.Sinceneither
ofthemcouldpayhimback,the
moneylendersaidthattheydidn’t
havetopayhimanything.Which
oneofthemwilllikehimmore?’”

Simonanswered,“Isuppose
itwouldbetheonewhohadowed
moreanddidn’thavetopayit
back.”

“Youareright,”Jesussaid.
Heturnedtowardthe

womanandsaidtoSimon,“When
Icameintoyourhome,youdidn’t
givemeanywatersoIcouldwash
myfeet.Butshehaswashedmy
feetwithhertearsanddriedthem
withherhair.Itellyouthatallher
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พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลม
และตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ” 
แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท  

พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า 
“ทำไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มี
ความเชื่อหรือ?” 

พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และ
พูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอ? 
ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?”40 

 
4.17ฟื้นคืนชีวิตและสุขสบาย

มหาชนมาเฝ้าพระองค์ ขณะที่
พระองค์ยังประทับที่ริมฝัง่ทะเล และ
มีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัสมา  
ที่นั่น เมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่
พระบาทของพระองค์ แล้วทูล
อ้อนวอนพระองค์ว่า 

“ลูกสาวเล็กๆ ของข้าพระองค์
ป่วยหนัก ขอพระองค์เสด็จไปวาง
พระหัตถ์บนเธอ เพื่อเธอจะหายโรค
และมีชีวิตอยู่” 

พระองค์จึงเสด็จไปกับเขา 
มหาชนตามไปและเบียดเสียด
พระองค์ 

มีผูห้ญงิคนหนึง่เปน็โรคโลหติตก
มาสบิสองปีแลว้ เธอทนทกุข์ลำบาก
มากกบัหมอหลายคน แต่โรคนัน้ก ็ 
ไม่ได้บรรเทา กลบัยิง่กำเรบิหนกัขึน้ 

เมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่อง  
พระเยซู เธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มา
ทางข้างหลังพระองค์ และแตะต้อง
ฉลองพระองค์ เพราะคิดว่า “ถ้าฉัน
ได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ ฉันก็
จะหายโรค” 

ทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้ง
ไป และหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหาย
แล้ว 

พระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่า
ฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์ จึงเหลียว
หลังมาหาฝูงชนตรัสว่า “ใครแตะต้อง
เสื้อของเรา?”  

พวกสาวกทูลว่า  “พระองค์ทอด

พระเนตรเห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกำลัง
เบียดเสียดพระองค์ แล้วพระองค์ยัง
จะทรงถามอีกหรือว่า ‘ใครแตะต้อง
เรา?’ ” พระเยซูทอดพระเนตรดูรอบๆ
เพื่อจะดูว่าใครเป็นคนที่ทำ 

หญงิผูน้ัน้ก็กลวัจนตวัสัน่ เพราะรู้
เรือ่งที่เกดิขึน้กบัตวัเอง จงึมากราบลง
ทลูพระองค์ตามความเปน็จรงิทัง้สิน้ 

พระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่า 
“ลูกหญิงเอ๋ย ที่หายโรคนั้นก็เพราะ

1.  พระเยซูเน้นที่เราจะไม่กังวลว่าจะเอา

อะไรกิน เอาอะไรดื่ม หรือเอาอะไร  

นุ่งห่ม เพราะมีแต่คน…………..….. 

  เท่านั้นแหละ ที่จะ…………....…… 

  กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา   (4.11) 

2.  ถ้าเราให้งานของพระเจ้าสำคัญเป็น

สิ่งแรก และทำในสิ่งที่พระองค์

ต้องการแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เราจำเป็น

ต้องมี เราก็จะได้มาด้วย (4.11) 

  จริง………..…  เท็จ………..……. 

3.  พระเยซูเปรียบเทียบคนเหล่านั้นที่ฟัง 

 และเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์สอนว่า  

 เป็นเหมือนคนมีปัญญาที่สร้าง   

 บ้าน……........….. (4.14) 

  ก. บนโคลน 

  ข. บนทราย 

  ค. บนหินแข็ง 

  ง. ด้วยไม้และฟาง 
4.  พระเยซูพูดกับหญิงคนนั้นที่ล้างเท้า 

 ของพระองค์ด้วยผมของเธอว่า?  (4.15) 

  ก.  “ขอหยุดร้องไห้ทีเถอะ” 

  ข.  “บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว  

    เพราะเจ้ามีความเชื่อ” 

  ค.  “คนที่รู้สึกผิดก็จะได้รับอย่าง  

    ที่สมควร” 

  ง.  “เพราะความดีที่เจ้าทำ เจ้าได้รับ 

   การอภัย” 

5.  เมื่อพระเยซูและเหล่าสาวกของ   

 พระองค์ขึ้นเรือเพื่อข้ามทะเลสาบ   

เกิด………....….ขึ้นในทะเลสาบ 

และ…....… ก็เริ่มสาดเข้ามาในเรือ 

และเรือก็จวนจะ………....…. (4.16) 

6.  สาวกของพระเยซูขาดสิ่งใด ซึ่งทำให้ 

 พวกเขากลัวเมื่อเผชิญพายุ? 

  ก.  ชุดว่ายน้ำ  ข.  เสื้อชูชีพ 

  ค. ความเชื่อ   ง. ว่ายน้ำไม่เป็น 

ขุดคุ้ย
ทางเลือกที่ถูก เซ

็กส
์

sinsareforgiven,andthatiswhy
shehasshowngreatlove.”

ThenJesussaidtothe
woman,“Yoursinsareforgiven.
Becauseofyourfaith,youarenow
saved.MayGodgiveyoupeace!”39

4.16 JESUS CALMS THE STORM
Thatevening,Jesussaidto

hisdisciples,“Let’scrosstothe
eastside.”

Sotheystartedacross
thelakewithhimintheboat.
Suddenlyastormstruckthelake.
Wavesstartedsplashingintothe
boat,anditwasabouttosink.

Jesuswasinthebackofthe
boatasleep.Hisdiscipleswoke
himandsaid,“Teacher,don’tyou
carethatwe’reabouttodrown?”

Jesusgotupandorderedthe
windandthewavestobequiet.
Thewindstopped,andeverything
wascalm.

Jesusaskedhisdisciples,
“Whywereyouafraid?Don’tyou
haveanyfaith?”

Nowtheyweremoreafraid
thaneverandsaidtoeachother,
“Whoisthis?Eventhewindand
thewavesobeyhim!”40

4.17 ALIVE AND WELL
Ashestoodontheshore,

alargecrowdgatheredaround
him.Thepersoninchargeofthe
synagoguewasalsothere.His
namewasJairus,andwhenhesaw
Jesus,hewentovertohim.He
kneltatJesus’feet
andstartedbegginghimforhelp.

Hesaid,“Mylittledaughter
isabouttodie!Pleasecomeand
touchher,soshewillgetwelland
live.”

JesuswentwithJairus.Many
peoplefollowedalongandkept
crowdingaround.

Inthecrowdwasawoman
whohadbeenbleedingfortwelve
years.Shehadgonetomany
doctors.Butinsteadofgetting
better,sheonlygotworse.
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	ร อ บ ค รั ว …		
  ครอบครั ว เป็นโครง - 
ส ร้ า ง ท า ง สั ง ค ม ที่ ส ำ คั ญ 
สุดยอด  ไม่ว่าจะในสังคมใด
ก็ตาม และการเลือกคู่ชีวิตที่จะ
อยู่กันไปจนกว่าจะตายจาก  ก็
เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ
ที่สุดของคนเราอย่างแน่นอน 

 ทุ ก ค รอบครั ว ล้ ว นมี 
เอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่มีใคร 
เหมื อนและไม่ เหมื อนใคร 
คู่ชีวิตต่างก็นำประสบการณ์ 
และค่านิยมจากครอบครัวเดิม 
ของตนเข้ามา  น่าเสียดาย 
ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์พูนสุข  ราวกับ
สวรรค์บันดาล  มันไม่มีในโลก 
แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักการซึ่ง
จะช่วยทุกครอบครัวให้ เป็น
อย่างที่พระเจ้าเจตนาให้เป็น
ได้ …ถ้าเราจะทำตาม 

ประการแรกคอื  รากฐาน
ของความรัก  พระเยซูแสดง
หลักการนี้โดยทรงสละ  “สิทธิ์” 
ของพระองค์  เมื่อเสด็จมาใน
โลก มาเป็นมนุษย์เดินดินและ
ตายที่ไม้กางเขน  ถ้าเรารักคู่
ชีวิตหรือลูกของเราจริงๆ  แล้ว 
เ ราก็คงจะเต็มใจสละชีวิต 
ของเราเพื่อช่วยชีวิตเขาใน

สถานการณ์บางอย่างที่ฉุกเฉิน  
บททดสอบที่แท้จริงก็คือ  เรา
จะสละสิทธิ์และไม่เรียกร้อง
จากผู้อื่นในสถานการณ์ประจำ
วันของชีวิตหรือไม่  ความรัก 
ไม่ได้พิสูจน์ด้วยแค่ลมปากแต่
ด้วยการกระทำของเรา 

สองคือ  รากฐาน
ของการเคารพซึง่กนัและ
กัน สมาชิกในครอบครัว
จะต้องให้ความเคารพต่อ
กัน  แม้ในยามที่ไม่เห็นด้วยกัน
ในบางเรื่อง  เพราะนั่นแหละ 
คือจังหวะที่การพูดคุยอย่าง 
เสริมสร้างจะแสดงบทบาท
สำคญั  ถา้เราทำใหใ้ครขดัเคอืง
ใจ เราตอ้งรบีขอโทษทนัท ี

สาม  รากฐานของการ
อุทิศตนต่อกัน  ไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ้น  การอุทิศตนเป็นสิ่ง
จำเป็นยิ่งที่จะช่วยให้ครอบ- 
ครัวอยู่รอด  มีเสียงกระจิบ
กระจอกมากมายในสังคมทุก
วันนี้ที่เฝ้าบอกเราว่า  ถ้าชีวิตคู่
มันไม่ได้เรื่องนัก  ก็เดินออกมา
ซะ แตน่ัน่ไมใ่ชค่ำตอบ พระเจา้

ต่างหากเป็นคำตอบ  และเรา
จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อ 
เ ร า อ ธิ ษ ฐ า นกั บพ ร ะ อ ง ค์  
ศึกษาพระคำของพระองค์ 

และปรึกษาคนที่รัก
พระองค์  

สี่  ก่อนที่คุณ
จะแต่งงาน พยายาม
อ ยู่ ส ง บ กั บ
ครอบครัวของคุณ

เท่าที่จะเป็นไปได้  เพราะ
ความขัดแย้งที่คาราคาซังอยู่ก็
มักจะสะท้อนออกมาภายหลัง
ในความสัมพันธ์กับภรรยาหรือ
สามี  ลูกๆ  และแม้แต่กับเขย-
สะใภ้  ไปขอโทษคนที่คุณทำ
ผิดต่อเขาเสีย และก็ยกโทษให้
คนที่ทำผิดต่อคุณ  ไม่ว่าคุณจะ
เจ็บช้ำน้ำใจมาขนาดไหน คุณ
จะเป็นอิสระ  เมื่อคุณเรียนที่จะ
ยกโทษให้ผู้อื่น  เหมือนที่
พระเจ้าทรงยกโทษให้คุณ 

  “¼มเข้ากับที่บ้านไม่ได้ ทำไงก็ไม่ได้” 
“อยากย้ายไปอยู่ข้างนอกใจแทบขาด” 

ครอบครัว

ลูกเชื่อ จงไปเป็นสุขเถิด” 
ขณะที่พระองค์ยังตรัสไม่ทัน

ขาดคำ ก็มีบางคนมาจากบ้านนาย
ธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่าน
ตายแล้ว ยังจะรบกวนอาจารย์อีก
ทำไม?” 

แต่พระเยซูไม่สนพระทยัสิง่ที่
พวกเขากลา่วนัน้ พระองค์ตรสักบันาย
ธรรมศาลาวา่ “อยา่วติกเลย จงเชือ่
เทา่นัน้” 

เมือ่พระองค์เสดจ็ไปถงึบา้นของ
นายธรรมศาลาแลว้ ก็เหน็คนกำลงั 
วุน่วายรอ้งไห้ครำ่ครวญอยา่งมาก 

หลงัจากพระองค์ไล่คนเหลา่นัน้
ออกไปแลว้ จงึพาบดิามารดาและ
พวกสาวกที่ตามพระองค์มานัน้เขา้ไป
ในที่ที่เดก็อยู ่พระองค์ทรงจบัมอืของ
เดก็หญงิผู้นัน้ตรสัวา่ “ทาลธิา คมู” 
แปลวา่ “เดก็หญงิเอย๋ จงลกุขึน้เถดิ” 

เด็กหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินทันที 

Thewomanhadheardabout
Jesus,soshecameupbehindhim
inthecrowdandbarelytouched
hisclothes.Shehadsaidtoherself,
“IfIcanjusttouchhisclothes,Iwill
getwell.”

Assoonasshetouched
them,herbleedingstopped,and
sheknewshewaswell.

AtthatmomentJesus
feltpowergooutfromhim.
Heturnedtothecrowdandasked,
“Whotouchedmyclothes?”

Hisdisciplessaidtohim,
“Lookatallthesepeoplecrowding
aroundyou!Howcanyouaskwho
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เพราะว่าเด็กคนนั้นอายุสิบสองปีแล้ว 
พวกเขาก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง  
เกี่ยวกับเรื่องนี ้41 

 
4.18 อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช

 พระเยซูเสด็จจากบ้านไป
ประทับที่ชายทะเลสาบ มีมหาชนมา
หาพระองค์ พระองค์จึงเสด็จลงไป
ประทับในเรือ และฝูงชนทั้งหมดก็ยืน
อยู่บนฝั่ง แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขา
ทั้งหลายเป็นอุปมาหลายเรื่อง   
เป็นต้นว่า 

“นี่แน่ะ มีผู้หว่านคนหนึ่งออกไป
หว่านพืช และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืช
ก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากิน
เสีย บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อ
ดินน้อย จึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดิน
ไม่ลึก แต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูก
แผดเผา จึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มี 
บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็
งอกขึ้นปกคลุมเสีย บ้างก็ตกที่ดินดี 

แล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่า
บ้าง สามสิบเท่าบ้าง 

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจง
ฟังอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชนั้น 

“เมื่อใครได้ยินคำบอกเล่าเรื่อง
แผ่นดินของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มาร
ร้ายก็มาฉวยเอาสิ่งที่หว่านในใจเขา
นั้นไปเสีย นั่นแหละได้แก่เมล็ดพืชซึ่ง
หว่านตกริมหนทาง และเมล็ดพืชซึ่ง
หว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้น ได้แก่
บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับ
ทันทีด้วยความยินดี แต่ไม่มีรากลึก
ในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราว และเมื่อเกิด
การยากลำบาก หรือการข่มเหงต่างๆ
เพราะพระวจนะนั้น เขาก็เลิกเสียใน
ทันทีทันใด 

“และเมล็ดซึ่งหว่านกลางหนาม
นั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แต่
ความกังวลของโลก และการล่อลวง
ของทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสีย 
จึงไม่เกิดผล ส่วนเมล็ดซึ่งหว่านตกใน

คร
อบ

คร
ัว

ดินดีนั้น ได้แก่ บุคคลที่ได้ยิน  
พระวจนะนั้นและเข้าใจ คนนั้นก็เกิด
ผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง 
สามสิบเท่าบ้าง”42 

 
4.19การทรงเลี้ยงคนห้าพันคน

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า 
“มาเถิด จงปลีกตัวออกมาหาที่สงบ
เพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่ง”  

พระองค์จงึเสดจ็ลงเรอืกบัพวก
สาวกไปยงัที่สงบตามลำพงั ขณะที่ไป
นัน้มีคนจำนวนมากเหน็และจำได ้จงึ
พากนัออกจากเมอืงตา่งๆ วิง่ไปถงึที่
หมายลว่งหนา้กอ่นพวกของพระองค ์

เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือ
แล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชน และ
พระองค์ทรงสงสารพวกเขา เพราะว่า
พวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มี  
ผู้เลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอน
พวกเขาหลายประการ เมื่อเวลาผ่าน
ไปเกือบจะค่ำแล้ว พวกสาวกมาทูล

touchedyou?”ButJesusturnedto
seewhohadtouchedhim.

Thewomanknewwhat
hadhappenedtoher.Shecame
shakingwithfearandkneltdown
infrontofJesus.Thenshetold
himthewholestory.

Jesussaidtothewoman,“You
arenowwellbecauseofyourfaith.
MayGodgiveyoupeace!”

WhileJesuswasstill
speaking,somemencamefrom
Jairus’homeandsaid,“Your
daughterhasdied!Whybother
theteacheranymore?”

Jesusheardwhattheysaid,
andhesaidtoJairus,“Don’tworry.
Justhavefaith!”

JesuswenthomewithJairus
andsawthepeoplecryingand
makingalotofnoise.

AfterJesushadsentthemall
outofthehouse,hetookthegirl’s
fatherandmotherandhisthree
disciplesandwenttowhereshe
was.Hetookthegirlbythehand
andsaid,“Littlegirl,getup!”

Thegirlgotrightupand
startedwalkingaround.Everyone
wasgreatlysurprised.41

4.18 THE STORY ABOUT THE FARMER
Jesusleftthehouseandwent

outbesideLakeGalilee,where

hesatdowntoteach.Suchlarge
crowdsgatheredaroundhimthat
hehadtositinaboat,whilethe
peoplestoodontheshore.Then
hetaughtthemmanythingsby
usingstories.Hesaid:

“Afarmerwentouttoscatter
seedinafield.Whilethefarmer
wasscatteringtheseed,someofit
fellalongtheroadandwaseaten
bybirds.Otherseedsfellonthin,
rockygroundandquicklystarted
growingbecausethesoilwasn’t
verydeep.Butwhenthesuncame
up,theplantswerescorchedand
driedup,becausetheydidnot
haveenoughroots.Someother
seedsfellwherethornbushesgrew
upandchokedtheplants.Buta
fewseedsdidfallongoodground
wheretheplantsproduced100
or60or30timesasmuchaswas
scattered.

“Nowlistentothemeaning
ofthestoryaboutthefarmer:

“Theseedsthatfellalong
theroadarethepeoplewhohear
themessageaboutthekingdom,
butdon’tunderstandit.Thenthe
evilonecomesandsnatchesthe
messagefromtheirhearts.The
seedsthatfellonrockygroundare
thepeoplewhogladlyhearthe
messageandacceptitatonce.But

theydon’thavedeeproots,and
theydon’tlastverylong.Assoon
aslifegetshardorthemessage
getsthemintrouble,theygiveup.

“Theseedsthatfellamong
thethornbushesarealsopeople
whohearthemessage.Butthey
startworryingabouttheneeds
ofthislifeandarefooledbythe
desiretogetrich.Sothemessage
getschokedout,andtheynever
produceanything.Theseeds
thatfellongoodgroundarethe
peoplewhohearandunderstand
themessage.Theyproduceas
muchas100or60or30times
whatwasplanted.”42

4.19 JESUS FEEDS THE FIVE THOUSAND
ThenJesussaid,“Let’sgoto

aplacewherewecanbealoneand
getsomerest.”

Theyleftinaboatfora
placewheretheycouldbealone.
Butmanypeoplesawthemleave
andfiguredoutwheretheywere
going.Sopeoplefromeverytown
ranonaheadandgottherefirst.

WhenJesusgotoutofthe
boat,hesawthelargecrowdthat
waslikesheepwithoutashepherd.
Hefeltsorryforthepeopleand
startedteachingthemmany
things.

Ipad A5_new bleeding.indd   27 3/6/09   1:00:29 PM





28 Book of Hopeipad

รับข้อมูล
ถามผู้ ใหญ่ในครอบครัว
ของคุณพวกเขาจำสิ่ง
ใดได้ดีที่สุดจากสมัยเมื่อ
เป็นวัยรุ่นและอะไรเป็น
เรื่องยากที่สุดสำหรับเขา
ในวัยนั้น?

เช
ื่อม

ต่อ


ถา
มไ
ถ่ส
าร
ทุก
ข์ส
ุกด
ิบ

เก
ี่ยว
กับ
วัน
นั้น

ส
ิ่งด
ีที่ส

ุด
ขอ
งว
ันน

ั้นค
ืออ

ะไร
?

หร
ือม

ีเรื่อ
งอ
ะไร
ไม
่รา
บร
ื่น

ไป
เจอ

เรื่อ
งห
ินอ

ะไร
เข้า
?

ท
ำตั

วเลอะ

ทำงานบ้านโดยไม่ต้องมี

ใครบอกให้ทำ(คำเตือน:

กิจกรรมนี้อาจทำให้แม่

ช็อคลมจับ)

ลองขอคำแนะนำจากสมาชิก

ในครอบครัวที่ฉลาด

และฟังเขาบางทีเขาอาจ

จะอยู่ที่อื่นลองเขียน

อีเมล์หรือจดหมายไปหา

พวกเขาคงดีใจนะถ้าได้

รับข่าวคราวจากคุณ!
รับอาหารสมอง

เปิด
ใจย

อมร
ับ

ว่าค
ุณได

้ทำห
รือพ

ูด

บาง
สิ่ง

ที่ทำ
ให้ค

นใน

ครอ
บคร

ัวเส
ียใจ

แล
ะ

ขอโ
ทษพ

วกเ
ขา

กล
้าหา

ญ

หลากหลายวิธีประจำวัน
ที่จะทำให้คุณเป็น
สมาชิกชั้นเยี่ยม
ของครอบครัว!

“ครอบครัว” เขาเติบโตกันอย่างไร? 

พระองค์ว่า “ตอนนี้เวลาก็เย็นมาก
แล้ว ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไป
เถิด พวกเขาจะได้ไปหาซื้ออาหาร  
รับประทานตามชนบทและหมู่บ้าน  
ที่อยู่แถบนี้” 

แต่พระองค์ตรัสตอบพวกสาวก
ว่า “พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด”43 

สาวกคนหนึ่งของพระองค์คือ
อันดรูว์ ทูลพระองค์ว่า “ที่นี่มีเด็กชาย
คนหนึ่งมีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับ
ปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับ
คนมากอย่างนี้?”  

พระเยซูตรัสว่า “ให้ทุกคนนั่งลง
เถิด” (ที่นั่นมีหญ้ามาก) คนเหล่านั้น
จึงนั่งลง นับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 
5,000 คน แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบ
ขนมปัง เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรง
แจกจ่ายให้บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้น 
และให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการ 

เมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วพระเยซู
ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า “จง
เก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ อย่าให้มีสิ่ง
ใดตกหล่น” พวกเขาจึงเก็บเศษ
ขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนที่เหลือ  

หลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้
สิบสองกระบุงเต็ม44 


4.20 คำพูดที่มาจากใจ

พระเยซูตรสัตอบวา่ “ทา่นทัง้
หลายไม่เหน็หรอื? วา่สิง่ใดๆ ซึง่เขา้ไป
ในปากก็ลงไปในทอ้ง แลว้ก็ถา่ยออก
ลงสว้มไป แต่สิง่ที่ออกจากปากก็ออก
มาจากใจ สิง่นัน้แหละทำให้มนษุย์
เปน็มลทนิ ความคดิชัว่รา้ย การฆา่คน 
การเปน็ชู ้การลว่งประเวณ ีการลกั
ขโมย การเปน็พยานเทจ็ การใสร่า้ย   
ก็ลว้นออกมาจากใจ สิง่เหลา่นี้แหละ  
ที่ทำให้มนษุย์เปน็มลทนิ แต่การ  
รบัประทานอาหารโดยไม่ลา้งมอืกอ่น 
ไม่ทำให้มนษุย์เปน็มลทนิ”45 


4.21 การทรงรักษาคนหูหนวก

พวกเขาพาชายหูหนวกพูดติด
อ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ และทูล
ขอให้พระองค์วางพระหัตถ์บนคนนั้น 

พระองค์จึงทรงพาคนนั้นออก
ห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพัง แล้ว
ทรงเอานิ้วพระหัตถ์แยงเข้าที่หู  

ครอบครัว

Thateveningthedisciples
cametoJesusandsaid,“Itis
alreadylate.Letthecrowds
leave,sotheycangotothefarms
andvillagesnearhereandbuy
somethingtoeat.”

Jesusreplied,“Yougivethem
somethingtoeat.”43

Andrew,oneofthedisciples,
spokeupandsaid,“Thereisa
boyherewhohasfivesmallloaves
ofbarleybreadandtwofish.But
whatgoodisthatwithallthese
people?”

Jesustoldhisdisciplestotell
everyonetositdown.About5,000
menwereinthecrowd.Jesustook
thebreadinhishandsandgave
thankstoGod.Thenhepassed
thebreadtothepeople,andhe
didthesamewiththefish,until
everyonehadplentytoeat.

Thepeopleateallthey
wanted,andJesustoldhisdisciples
togatheruptheleftovers,sothat
nothingwouldbewasted.The
disciplesgatheredthemupand
filledtwelvelargebasketswith
whatwasleftoverfromthefive
barleyloaves.44

4.20 WORDS FOR THE HEART
Jesussaid:“Thefoodyouput

intoyourmouthgoesintoyour
stomachandthenoutofyour
body.Butthewordsthatcomeout
ofyourmouthcomefromyour
heart.Andtheyarewhatmakeyou
unfittoworshipGod.Outofyour
heartcomeevilthoughts,murder,
unfaithfulnessinmarriage,vulgar
deeds,stealing,tellinglies,and
insultingothers.Thesearewhat
makeyouunclean.”45

4.21 JESUS HEALS A DEAF MAN
Somepeoplebroughttohim

amanwhowasdeafandcould
hardlytalk.TheybeggedJesusjust
totouchhim.

AfterJesushadtakenhim
asidefromthecrowd,hestuckhis
fingersintheman’sears.Then
hespitandputitontheman’s
tongue.Jesuslookeduptoward
heaven,andwithagroanhesaid
“Openup!”

Atoncethemancouldhear,
andhehadnomoretrouble
talkingclearly.46

Everyonewasamazed
atwhattheysawandheard.People
whohadneverspokencouldnow
speak.Thelamewerehealed,the
crippledcouldwalk,andtheblind
wereabletosee.47

4.22 JESUS PREDICTS HIS DEATH   
Fromthenon,Jesusbegan

tellinghisdiscipleswhatwould
happentohim.Hesaid,“Imust
gotoJerusalem.Therethe
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จะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของ
หมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน? 
หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของ
ตนกลับคืนมา?”48 


4.23ข่าวสารจากสวรรค์

หลังจากพระองค์ตรัสคำเหล่า
นั้นได้ประมาณแปดวัน พระองค์ทรง
พาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไป
บนภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน49 แล้ว
พระองค์ก็ทรงได้รับการเปลี่ยนแปลง
ไปต่อหน้าพวกเขา พระพักตร์ของ
พระองค์ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ 
ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง 

เกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมพวก
เขาไว้ แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจาก
เมฆนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของ
เรา เราชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟัง
ท่านเถิด” 

พวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้าลง
และกลัวยิ่งนัก พระเยซูจึงเสด็จมา
ใกล้และทรงสัมผัสตัวพวกเขา ตรัส
ว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย”50 

 
4.24พระเยซูทรงรักษาเด็กที่ถูก

ผีเข้า
วันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวก

ทั้งสองของชายคนนั้น และทรงบ้วน
น้ำลาย เอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้น
ของคนนั้น แล้วพระองค์แหงน 
พระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ถอนพระทัย
และตรัสกับคนนั้นว่า “เอฟฟาธา” 
แปลว่า “จงเปิดออก” 

แล้วหูของคนนั้นก็ปกติ สิ่งที่ขัด
ลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัด46 

ฝูงชนก็ประหลาดใจ เมื่อเห็น
คนใบ้พูดได้ คนแขนขาพิการหาย
เป็นปกติ คนง่อยเดินได้ คนตาบอด
กลับเห็น47 

 
4.22พระเยซูทรงทำนายถึงการ

สิ้นพระชนม์
ตั้งแต่เวลานั้นมา พระเยซูทรง

เริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์
ว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุง
เยรูซาเล็ม และจะต้องทรงทนทุกข์
ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่ 
พวกหัวหน้าปุโรหิต และพวก
ธรรมาจารย์ และทรงถูกประหารชีวิต 
แต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็น
ขึ้นมาใหม่ 

“ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา 
ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขน
ของตนแบกและตามเรามาเพราะเขา

สามคนนั้นลงมาจากภูเขาแล้ว 
มหาชนมาพบพระองค์ นี่แน่ะ มีชาย
คนหนึ่งในฝูงชนร้องว่า “ท่านอาจารย์ 
โปรดช่วยดูลูกของข้าพเจ้าด้วย เวลา
เขาถูกผีสิง เด็กก็กรีดร้องขึ้นทันที ผี
มักจะทำให้เขาชักดิ้นชักงอจนน้ำลาย
ฟูมปาก ทำให้เนื้อตัวฟกช้ำ และไม่
ค่อยยอมออกจากตัวเขา51 ถ้าท่าน

คร
อบ

คร
ัว

nation’sleaders,thechiefpriests,
andtheteachersoftheLawof
Moseswillmakemesufferterribly.
Iwillbekilled,butthreedayslater
Iwillrisetolife.

“Ifanyofyouwanttobemy
followers,youmustforgetabout
yourself.Youmusttakeupyour
crossandfollowme.Whatwillyou
gain,ifyouownthewholeworld
butdestroyyourself?Whatwould
yougivetogetbackyoursoul?”48

4.23 A MESSAGE FROM HEAVEN  
AbouteightdayslaterJesus

tookPeter,John,andJameswith
himandwentuponamountain
topray.49Thereinfrontofthe
disciples,Jesuswascompletely
changed.Hisfacewasshininglike
thesun,andhisclothesbecame
whiteaslight.

Theshadowofabrightcloud
passedoverthem.Fromthecloud
avoicesaid,“Thisismyowndear
Son,andIampleasedwithhim.
Listentowhathesays!”

Whenthedisciplesheard
thevoice,theyweresoafraidthat
theyfellflatontheground.But
Jesuscameoverandtouched
them.Hesaid,“Getupanddon’t
beafraid!”50

4.24 JESUS HEALS A BOY WITH A DEMON
Jesusandhisthreedisciples

camedownfromthemountain
andweremetbyalargecrowd.
Justthensomeoneinthecrowd
shouted,“Teacher,pleasedo
somethingformyson!Ademon
oftenattackshimandmakeshim
scream.Itshakeshimuntilhe
foamsatthemouth,anditwon’t
leavehimuntilithascompletely
worntheboyout.51Pleasehave
pityandhelpusifyoucan!”

Jesusreplied,“Whydoyousay
‘ifyoucan?’Anythingispossible
forsomeonewhohasfaith!”

Atoncetheboy’sfather
shouted,“Idohavefaith!Please
helpmetohaveevenmore.”52

ThenJesussaidtotheman,
“Bringyoursontome.”

Whiletheboywasbeing
brought,thedemonattackedhim
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ครอบครัวนี้มีปัญหาใหญ่ 
เรื่องอะไรๆ  มันวุ่นวายควบคุม  
ไม่ได้สักอย่าง  แต่คุณพ่อก็ยังไม่
ยอมแพ้  พวกเขาต้องการความ
ช่วยเหลือ 

และแล้ว  ในเวลาที่เหมาะ
เจาะ  พระเยซูมาที่เมืองนี้พอดิบ
พอดี  และพ่อก็รู้แน่แก่ใจมาก  
ว่าจะต้องทำสิ่งใด  เขาไม่ได้แค่
คิดไว้ในหัวเหมือนอย่างคนอื่นๆ 
พ่ อคนนี้ ถ่ อมลงและร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือ 

เท่านี้แหละที่จำเป็น  -  คือ
เสียงร้องขอความช่วยเหลือ และ
ความเชื่อว่า  พระเยซูจะทำอะไร
บางสิ่งกับมันได้ 

แล้วครอบครัวของคุณ
ล่ะ? มีอะไรบางสิ่งที่ดูท่าจะ
ไม่มีใครซ่อมได้เลยไหม?

พระเยซูทำได้!  เท่าที่คุณ
จะต้องทำก็คือ  ไว้ใจ  และมาหา
พระองค์ด้วยความเชื่อ 

สามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและชว่ย
เราทัง้สองดว้ย” 

พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่า   
“ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้
ได้ทุกสิ่ง” 

บิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่า 
“ข้าพเจ้าเชื่อ และขอโปรดช่วยใน
ส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิด” 52 

พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “จงไป
พาบุตรของท่านมาที่นี่” 

ระหว่างที่เด็กคนนั้นกำลังมา ผี
ก็ทำให้เขาล้มลงชัก แต่พระเยซูตรัส
สำทับผีโสโครกนั้น และทรงรักษา
เด็กให้หาย แล้วส่งคืนให้บิดาของเขา 
ทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากใน
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า53 

 
4.25ใครเป็นใหญ่ที่สุด

ในเวลานัน้สาวกทัง้หลายมาเฝา้
พระเยซูทลูวา่ “ใครเปน็ใหญ่ที่สดุใน

คิดดูสิ!

ครอบครัว

พระเยซูสัญญาว่า
“ถ้าเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้”

วิกฤตในครอบครัว

พระเยซูสั่งผีให้ออกไปจากเด็กชาย ผีต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู

andmadehimshakeallover.Jesus
orderedthedemontostop.Then
hehealedtheboyandgavehim
backtohisfather.Everyonewas
amazedatGod’sgreatpower.53

4.25 WHO IS THE GREATEST?
Aboutthistimethedisciples

cametoJesusandaskedhim
whowouldbethegreatestinthe
kingdomofheaven.Jesusaskeda
childtocomeoverandstandnear
him.Thenhesaid:

“Ipromiseyouthis:Ifyou
don’tchangeandbecomelikea
child,youwillnevergetintothe
kingdomofheaven.Butifyou
areashumbleasthischild,you
arethegreatestinthekingdom
ofheaven.

“Itwillbeterribleforpeople
whocauseevenoneofmylittle
followerstosin.Thosepeople
wouldbebetteroffthrowninto
thedeepestpartoftheoceanwith
aheavystonetiedaroundtheir
necks!Don’tbecrueltoanyof
theselittleones!Ipromiseyou
thattheirangelsarealwayswith
myFatherinheaven.”54

4.26 JESUS ATTENDS A RELIGIOUS   
            FESTIVAL

Duringthefestivalthe

Ipad A5_new bleeding.indd   30 3/6/09   1:00:58 PM





31hopenet.net ipad

แผน่ดนิสวรรค?์” พระเยซูจงึทรงเรยีก
เดก็เลก็ๆ คนหนึง่มา และให้มายนื
ทา่มกลางเขาทัง้หลาย แลว้ตรสัวา่ 

“เราบอกความจริงกับท่าน  
ทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ
และเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ก็จะเข้าใน
แผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น 
ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ 
คนนี้ คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดใน  
แผ่นดินสวรรค์ 

“แต่ถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่า
นี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไป 
เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นแล้ว
ถ่วงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่า จง
ระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่า
นี้สักคนหนึ่ง เพราะเราขอบอกท่าน
ทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพวกเขา
คอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดา
ของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอ”54 

 
4.26พระเยซูทรงไปร่วมงาน

ฉลองทางศาสนา
พวกยิวมองหาพระองค์ในงาน

เทศกาลนั้นและถามว่า “คนนั้นอยู่
ที่ไหน?” 

และฝูงชนก็ซุบซิบกันอย่างมาก
เรื่องพระองค์ บางคนพูดว่า “เขาเป็น
คนดี” บางคนว่า “ไม่ใช่ เขาทำให้  
ฝูงชนหลงผิดไป”  

เมือ่เวลาผา่นไปถงึกลางเทศกาล 
พระเยซูเสดจ็ขึน้ไปที่บรเิวณพระวหิาร
และทรงสั่งสอน พวกยิวพากัน
ประหลาดใจพูดว่า “คนนี้รู้พระธรรม
ได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลย?” 

พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า 
“คำสอนของเราไมใ่ช่ของเราเอง 

แต่เปน็ของผู้ทรงใช้เรามา ถา้ใครตัง้ใจ
ประพฤติตามพระประสงค์ของ
พระองค ์คนนัน้ก็จะรู้วา่คำสอนนี้มา
จากพระเจา้ หรอืวา่เราพดูตามใจชอบ
เอง ใครที่พดูตามใจชอบยอ่มแสวงหา
เกยีรติสำหรบัตนเอง แต่คนที่แสวงหา

เกยีรติให้ผู้ที่ใช้ตนมา คนนัน้เปน็
คนจรงิ ไมม่อีธรรมในตวัเขาเลย” 

ในวันสุดท้ายของงานเทศกาล 
พระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศ
ว่า “ถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหา
เรา และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตาม
ที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำ
ดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายใน
คนนั้น’ ” 

สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึง
พระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์
จะได้รับ55 

1. ผู้หญิงที่แตะชายเสื้อของพระเยซูหาย

ป่วย เพราะว่า  (4.7) 

  ก.  เธออ้อนวอนให้พระเยซูช่วยเหลือ 

  ข.  เธอมีความเชื่อ 

  ค.  เธอป่วยมา 12 ปีแล้ว 

  ง.  เธอเป็นญาติกับพระองค์ 

2. เมล็ดพืชที่ตกกลางดงหนาม คือคน 

เหล่านั้นที่ฟังและเข้าใจถ้อยคำของ 

พระเยซู (4.18) 

  จริง………..…  เท็จ……..…… 

3. อันดรูว์กล่าวถึงว่า มีเด็กชายคนหนึ่ง  

ที่มี …..…..ก้อนเล็กๆ อยู่….….ก้อน  

กับ ……..2 ตัว (4.19) 

4. ถ้าคุณต้องการจะติดตามพระเยซู 

คุณต้องเอาชนะตัวเอง แบกกางเขน 

และติดตามพระองค์ (4.22) 

  จริง………..…  เท็จ……..……  

5. พระสุรเสียงจากเมฆนั้นกล่าวอะไรกับ

เปโตร ยอห์น และยากอบ? (4.23) 

  ก.  “นี่คือสถานที่บริสุทธิ์ จงถอด  

  รองเท้าของเจ้า” 

  ข.  “นี่คือบุตรที่รักของเราและเรา 

  ชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่าน 

  เถิด” 

  ค.  “บาปทั้งปวงของท่านได้รับการ 

  อภัยแล้ว” 

  ง. “อย่ากังวลเลย จงมีความสุขเถิด” 

6. เมื่อพระเยซูรักษาเด็กชายที่ถูกผีสิง 

ทุก คนต่างก็ประหลาดใจ   

เพราะ………………….ของพระเจ้า   

(4.24) 

ขุดคุ้ย
ฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

คร
อบ

คร
ัว

leadersofthepeoplelookedfor
Jesusandasked,“Whereishe?”

Thecrowdsevengotinto
anargumentabouthim.Some
weresaying,“Jesusisagoodman,”
whileothersweresaying,“Heis
lyingtoeveryone.”

Whenthefestivalwasabout
halfover,Jesuswentintothe
templeandstartedteaching.The
leadersweresurprisedandsaid,
“Howdoesthismanknowso
much?Hehasneverbeentaught!”

Jesusreplied:
“Iamnotteaching

somethingthatIthoughtup.
WhatIteachcomesfromtheone
whosentme.Ifyoureallywantto
obeyGod,youwillknowifwhat
IteachcomesfromGodorfrom
me.IfIwantedtobringhonorto
myself,Iwouldspeakformyself.
ButIwanttohonortheonewho
sentme.”

Onthelastdayofthe
festival,Jesusstoodupand
shouted,“Ifyouarethirsty,come
tomeanddrink!Havefaithinme,
andyouwillhavelife-givingwater
flowingfromdeepinsideyou,just
astheScripturessay.”

Jesuswastalkingaboutthe
HolySpirit,whowouldbegivento
everyonethathadfaithinhim.55

4.27 JESUS FORGIVES A WOMAN’S SIN
ThePhariseesandthe

teachersoftheLawofMoses
broughtinawomanwhohad
beencaughtinbedwithaman
whowasn’therhusband.They
madeherstandinthemiddleof
thecrowd.

Thentheysaid,“Teacher,
thiswomanwascaughtsleeping
withamanwhoisn’therhusband.
TheLawofMosesteachesthata
womanlikethisshouldbestoned
todeath!Whatdoyousay?”

TheyaskedJesusthis
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?
?
?
?
?
?
?  ?  ?  

แลŒÇ¨ะเป็นไงล่ะ?…¶Œา 
…… ครÍบครัÇ¢ÍงคØ³¢าด¾่ÍËร×Íแม่ เ¾ราะ¾่Íแม่ 
 แยก·างกัน Ëร×ÍเสียชีÇิµแลŒÇ? 
…… มีคนในครÍบครัÇ¢ÍงคØ³µิดเËลŒา Ëร×Íµิด 
 ยาเส¾µิด? 
…… มีใครสักคนในครÍบครัÇ·ีèป†ÇยËนักมาก? 
…… คØ³ไม่รÙŒ¨ะรับม×Íยังไง? 

สถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้ช่างแสนเจ็บปวด  คุณ
อาจจะถูกทิ้งไว้กับความสับสน  โกรธ  และกระทั่งรู้สึก
อับอาย ดูเหมือนสภาพมันมืดแปดด้านและก็ไม่มีใครแคร์
เลย  แต่พระเจ้าได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
เพื่อจะอยู่ที่นั่นกับเรา  เป็นผู้นำทาง  ผู้ช่วยเหลือ  และ 
ที่ปรึกษาของเรา 

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครกันล่ะ?  เปิดไปที่บท 
5.8,  6.6  และ  7.1  ดูซิว่า พระเยซูกล่าวถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เอาไว้อย่างไร  เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ครอบครัวของพระเจ้า คุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวอีกเลย 

4.27พระเยซูทรงยกโทษความ
บาปของหญิงคนหนึ่ง

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี
พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหา หญิงคนนี้ 
ถูกจับฐานล่วงประเวณี และพวกเขา
ให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชน 

เขาทูลพระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลัง
ล่วงประเวณีอยู่ ในธรรมบัญญัตินั้น
โมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอย่าง
นี้ให้ตาย แล้วท่านจะว่าอย่างไร?”  

เขาพดูอยา่งนี้เพือ่ทดลอง
พระองค ์โดยหวงัจะหาเหตุฟอ้ง

พระองค ์แต่พระเยซูนอ้มพระกายลง
เอานิว้เขยีนที่ดนิ 

และเมือ่พวกเขายงัทลูถามอยู่
เรือ่ยๆ พระองค์ก็ยดืพระกายขึน้ตรสั
ตอบเขาวา่ “ใครในพวกทา่นไมม่ีบาป 
ให้เอาหนิขวา้งนางกอ่นเปน็คนแรก” 

แล้วพระองค์น้อมพระกายลง
เอานิ้วเขียนที่ดินอีก แต่เมื่อพวกเขา
ได้ยินอย่างนั้น เขาก็ออกไปทีละคน 
เริ่มจากคนเฒ่าคนแก่ เหลือแต่ 
พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้น 
ที่ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ 

พระเยซูยืดพระกายขึ้นตรัสกับ

นางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาไปไหน
หมด? ไม่มีใครเอาโทษเธอหรือ?” 

นางทูลว่า “ท่านเจ้าข้า ไม่มีใคร
เลย” 

แล้วพระเยซูตรัสว่า “เราก็ไม่เอา
โทษเหมือนกัน จงไปเถิดและจากนี้
ไปอย่าทำบาปอีก”56 

 
4.28พระเยซูทรงเป็นความจริง

และความสว่างของโลก
พระเยซูตรสักบัพวกเขาอกีครัง้

หนึง่วา่ “เราเปน็ความสวา่งของโลก 
คนที่ตามเรามาจะไม่ตอ้งเดนิในความ

question,becausetheywanted
totesthimandbringsomecharge
againsthim.ButJesussimplybent
overandstartedwritingonthe
groundwithhisfinger.

TheykeptonaskingJesus
aboutthewoman.Finally,hestood
upandsaid,“Ifanyofyouhave
neversinned,thengoaheadand
throwthefirststoneather!”

Onceagainhebentoverand
beganwritingontheground.The
peopleleftonebyone,beginning
withtheoldest.Finally,Jesusand
thewomanweretherealone.

Jesusstoodupandaskedher,
“Whereiseveryone?Isn’tthere
anyonelefttoaccuseyou?”

“Nosir,”thewoman
answered.

ThenJesustoldher,“Iam
notgoingtoaccuseyoueither.
Youmaygonow,butdon’tsin
anymore.”56


4.28 JESUS THE TRUTH AND LIGHT OF 
           THE WORLD

OnceagainJesusspoketo
thepeople.Thistimehesaid,“I
amthelightfortheworld!Follow
me,andyouwon’tbewalkingin
thedark.Youwillhavethelight
thatgiveslife.

“WhatIsayistrue!Iknow
whereIcamefromandwhereI
amgoing.Idon’tdoanythingon
myown.IsayonlywhatmyFather
taughtme.Theonewhosentme
iswithme.Ialwaysdowhatpleases
him,andhewillneverleaveme.”

AfterJesussaidthis,manyof
thepeopleputtheirfaithinhim.

Jesustoldthepeoplewho
hadfaithinhim,

“Ifyoukeeponobeying
whatIhavesaid,youtrulyaremy
disciples. You will know the truth, 
and the truth will set you free. If 
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“พวกเพื่อนมันสูบบุหรี่…..  
     แล้วทำไง¼มจะเข้าก�วนกับพวกมันได้?” 
     “ทำไมไม่บอก©ันก่อน?” 
        “แล้วทีนี้จะเกิดอะไรขÖ้นล่ะ?” 

สุ	
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 ขภาพ	 และการเสพ	
	 ติด  ยาเสพติด  ภาพโป 
เหล้า  บุหรี่  แรกๆ มันก็ดูเท่ห์ดี
หรอก  คุณเลยลองซักหน่อย 
แล้วก็อีกหน่อย  และก่อนจะ
รู้ตัว  เรื่องที่ เคยทำเอามันก็
กลายเป็น  “ไม่ทำไม่ได้”  แล้ว 
ทำไงก็ดิ้นไม่หลุด  คุณควบคุม
มันไม่ได้ และคุณติดกับ 

ถ้าคุณอยู่ในสภาพ
นี้  (หรือใครบางคนที่
คุณใกล้ชิด)  ยาไม่ได้
ติดคุณหรอก คุณต่าง
หากที่ติดยา 

ข่าวดีก็คือว่า  พระเจ้า 
ไม่เคยประกาศว่า หมดหวังกับ
สภาพใดๆ  ในบทที่  4.35 พระ
เยซูกล่าวว่า  “มีบางสิ่งที่มนุษย์

ทำไม่ได้  แต่พระเจ้าทำได้ทุก
สิ่ง”  พระองค์สามารถให้
เพื่อนๆ ครู  คนในครอบครัว  ที่
คุณจะพูดคุยด้วยได้  และให้ 
ที่ปรึกษาซึ่งจะช่วยคุณหลุด
จากยาเสพติด  แต่พระองค์ยัง
สามารถและต้องการจะทำ
มากกว่านั้นอีก  พระองค์เสนอ
ตัวที่จะเป็นแหล่งกำลังของคุณ 

พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่
จะให้ความสามารถกับคุณ 
เพื่อคุณจะแหกโซ่ตรวนของ 

ยาเสพติดและเป็นอิสระจาก
มัน  เหมือนอย่างที่พระองค์ทำ
ให้คนที่อยู่ใต้อำนาจของผีเป็น
อิสระได้  มันจะเกิดขึ้นโดยคุณ
เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระองค์ 
พลิกไปดูหน้า 63 และเดินหน้า
ไปอีกหนึ่งก้าว…สู่อิสระภาพ 

ส
ุขภ
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แ
ล
ะก
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ต
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มดื แต่จะมีความสวา่งแหง่ชวีติ” 
“คำพยานของเราก็ยังเป็นจริง

อยู่ เพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและ
จะไปที่ไหน แต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามา
จากไหนและจะไปที่ไหน และรู้ว่าเรา
ไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบ พระบิดา
ทรงสอนเราอย่างไร เราก็กล่าวอย่าง
นั้น และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็สถิต
อยู่กับเรา พระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้
ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบ
พระทัยพระองค์เสมอ” 

เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนี้ ก็มีคน
จำนวนมากวางใจในพระองค์ 

พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่
วางใจในพระองค์ว่า 

“ถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอน
ของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่าง
แท้จริง และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ 
และสจัจะจะทำให้ทา่นเปน็ไท
เพราะฉะนัน้ถา้พระบตุรทรงทำให้
พวกทา่นเปน็ไททา่นก็เปน็ไท
จรงิๆ”57 



4.29พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ
“เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ 
“คนที่ไม่ได้เข้าไปในคอกแกะ

ทางประตู แต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็น
ขโมยและโจร แต่คนที่เข้าทางประตูก็
เป็นผู้เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูจึงเปิด
ประตูให้คนนั้น แกะย่อมฟังเสียงของ
ท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และ
นำออกไป 

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า 
และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้
ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ 

“เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดี
ย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ ไม่มี
ใครชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละ
ชีวิตตามที่เราตั้งใจเอง เรามีสิทธิ
อำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ
อำนาจที่จะรับคืนมาอีก คำกำชับนี้เรา
ได้รับมาจากพระบิดาของเรา” 

คำสอนเหลา่นี้ทำให้พวกยวิ
แตกคอกนัอกี พวกเขาหลายคนพดูวา่ 
“เขามีผีสงิและเปน็บา้ ไปฟงัเขาทำไม?” 

the Son gives you freedom, you 
are free!”57

4.29 THE SHEPHERD AND HIS SHEEP
Jesussaid:
“Onlythievesandrobbers

climboverthefenceinsteadof
goinginthroughthegatetothe
sheeppen.Butthegatekeeper
opensthegatefortheshepherd,
andhegoesinthroughit.The
sheepknowtheirshepherd’s
voice.Hecallseachofthemby
nameandleadsthemout.

“Athiefcomesonlytorob,
kill,anddestroy.Icamesothat
everyonewouldhavelife,andhave
itfully.

“Iamthegoodshepherd,
andthegoodshepherdgives
uphislifeforhissheep.Noone
takesmylifefromme.Igiveitup
willingly!Ihavethepowertogive
itupandthepowertoreceive
itbackagain,justasmyFather
commandedmetodo.”

Thepeopletooksides
becauseofwhatJesushadtold
them.Manyofthemsaid,“Hehas
ademoninhim!Heiscrazy!Why
listentohim?”

Butotherssaid,“Howcould
anyonewithademoninhim
saythesethings?Noonelike
thatcouldgivesighttoablind
person!”58
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นิโคติน
ในปีค.ศ.2000มีสิงห์อมควันที่เสียชีวิต
4.9ล้านคนและคาดการณ์กันว่าตัวเลข
ดังกล่าวจะกระฉูดขึ้นเป็น8.9ล้านคนในปี
ค.ศ.2020
(จากเรื่องการสูบบุหรี่และสุขภาพ,ประเทศ
ออสเตรเลีย2003;องค์การอนามัยโลก2002)

ควนับหุรีป่ระกอบดว้ยสารเคมกีวา่4,000
ชนดิรวมทัง้แอมโมเนยี(นำ้ยาทำความสะอาด
พืน้/หอ้งสว้ม),ฟอรมลัดีไฮด์(นำ้ยาอาบ
ศพ),ไฮโดรเจนไซยาไนด์(กา๊ซพษิ)
(จากรายงานของหัวหน้าแพทย์ทหารรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา1989)

“บุหรี่เป็นสินค้าบริโภคเพียงชนิดเดียวซึ่ง
เมื่อใช้แล้วจะคร่าชีวิตผู้บริโภคโดยตรง”
(ดร.จีเฮชบรันท์แลนด์ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศาสตราจารย์อาวุโสองค์การอนามัยโลก2005)

“ยาสูบและความยากจนเกี่ยวกันเป็นพันธะที่
ชั่วร้ายคนยากจนมีแนวโน้มที่จะบริโภค
ยาสูบมากกว่าและยาสูบก็สนับสนุนความ
ยากจนเป็นการตอบแทนโดยทำให้สูญเสีย
รายได้และสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน
อันเนื่องมาจากสุขภาพที่เลวร้ายและการตาย
ก่อนวัยอันควร”
(ดร.เอส.พิแลนบังแชงผู้อำนวยการประจำเขต
องค์การอนามัยโลก-เซียร์2005)

สารที่ ให้ร้าย
ยาเสพติดให้โทษคือการใช้สารเคมีใดๆซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าจะทางกายภาพสมองอารมณ์หรือ
ทางสังคมสิ่งเหล่านี้ยังรวมถึงความ
กระวนกระวายความหดหู่ ใจวิตกจริต
วิปลาสการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
จมูกแผลพุพองในปากและโรคอื่นในกลุ่ม
ดังกล่าวและนอกจากนี้ในยาเสพติด
ประเภทฉีดยังมีโรคอื่นๆเช่นเอชไอวี/
เอดส์ไวรัสตับอักเสบที่อาจเกิดขึ้นได้
เนื่องจากการมั่วเข็มในหมู่ผู้เสพและโรค
อื่นๆที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้ยาในปริมาณ
สูงเช่นโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจลมชัก
มะเร็งและโรคปอดหลังจากใช้ต่อเนื่องมา
นานแต่อย่างไรก็ตามในบางรายก็อาจเกิด
ขึ้นหลังจากการใช้ครั้งแรก
(ซีซาร์โทเดสิลาส,หนังสือพิมพ์เดอะมะนิลาไทมส์
21พฤศจิกายน2005)
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ของที่คุณควรรู้!
คนอื่นๆ ก็พูดว่า “คำสอนแบบนี้

ไม่ได้เป็นของคนที่มีผีสิง ผีจะทำให้
คนตาบอดมองเห็นได้หรือ?”58 

 

4.30พระบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุด
มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืน

ขึ้นทดสอบพระองค์ ทูลถามว่า “ท่าน
อาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไร เพื่อ
จะได้รับชีวิตนิรันดร์ ? ” 

พระองค์ตรัสตอบว่า “ในธรรม
บญัญตัเิขยีนวา่อยา่งไร? ท่านอ่าน
แล้วเข้าใจอย่างไร?” เขาทูลตอบว่า 
“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็น
พระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของ
ท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุด
กำลังของท่านและด้วยสุดความ
คิดของท่าน และจงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง” 

พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
ตอบถูกแล้ว จงไปทำอย่างนั้นแล้วจะ
ได้ชีวิต59 ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่
สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้”60 

แต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้า 
จึงทูลพระเยซูว่า “ใครเป็นเพื่อนบ้าน
ของข้าพเจ้า?” 

พระเยซูตรัสตอบว่า 
“มีชายคนหนึ่งลงจากกรุง

เยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค และเขา
ถูกพวกโจรปล้น พวกโจรแย่งชิง
เสื้อผ้าของเขา ทุบตีเขา แล้วทิ้งเขา
ไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้ว 

“เผอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมา
ตามทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดิน
เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง คนเลวีก็
เหมือนกัน เมื่อมาถึงที่นั่นและเห็น
แล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง 

“แต่เมื่อชาวสะมาเรียคนหนึ่ง
เดินทางผ่านมาใกล้คนนั้น เห็นแล้วก็
มีใจสงสาร จึงเข้าไปหาเขา เอาเหล้า
องุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอา
ผ้ามาพันให้ แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของ
ตนเองพามาถึงโรงแรม และดูแล

ดูต่อในหน้า 39 

4.30 THE GREATEST COMMANDMENT
AnexpertintheLawof

MosesstoodupandaskedJesusa
questiontoseewhathewouldsay.
“Teacher,”heasked,“whatmustI
dotohaveeternallife?”

Jesusanswered,“Whatis
writtenintheScriptures?Howdo
youunderstandthem?”

Themanreplied,“The
Scripturessay,‘Love the Lord 
your God with all your heart, soul, 
strength, and mind.’Theyalsosay,
‘Loveyourneighborsasmuchas
youloveyourself.’”

Jesussaid,“Youhavegiven
therightanswer.Ifyoudothis,
youwillhaveeternallife.59No
othercommandmentismore
importantthanthese.”60

Butthemanwantedtoshow
thatheknewwhathewastalking
about.SoheaskedJesus,“Whoare
myneighbors?”

Jesusreplied:
“Asamanwasgoingdown

fromJerusalemtoJericho,
robbersattackedhimandgrabbed
everythinghehad.Theybeathim
upandranoff,leavinghimhalf
dead.

“Apriesthappenedtobe
goingdownthesameroad.But
whenhesawtheman,hewalked
byontheotherside.Latera
templehelpercametothesame
place.Butwhenhesawtheman
whohadbeenbeatenup,healso
wentbyontheotherside.

“AmanfromSamariathen
cametravelingalongthatroad.
Whenhesawtheman,hefelt
sorryforhimandwentoverto
him.Hetreatedhiswoundswith
oliveoilandwineandbandaged
them.Thenheputhimonhis
owndonkeyandtookhimtoan
inn,wherehetookcareofhim.
Thenextmorninghegavethe
innkeepertwosilvercoinsand
said,‘Pleasetakecareofthe
man.Ifyouspendmorethan
thisonhim,IwillpayyouwhenI
return.’”

ThenJesusasked,“Which
oneofthesethreepeoplewasa
realneighbortothemanwhowas
beatenupbyrobbers?”

Theteacheranswered,“The
onewhoshowedpity.”

Jesussaid,“Goanddothe
same!”61

4.31 JESUS TEACHES HOW TO PRAY
Oneofhisdisciplessaidto

him,“Lord,teachustopray.”
SoJesustoldthem,“Prayin

thisway:
‘Father,helpustohonor

yourname.
‘Comeandsetupyour

kingdom.
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เกีèยÇกับâรคเÍชไÍÇี / เÍดส� เนีèย ·Óไง¨ะรÙŒÇ่า
ÍันไËนเร×èÍง¨ริง ÍันไËนËลÍกเล่น?  

  มีเรื่องร่ำลือใส่ไข่กันมากมายเกี่ยวกับโรคร้ายนี้  แต่ก็มี 
  ข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น 

•  คณุจะไมไ่ดร้บัเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์จากการใชแ้กว้นำ้รว่มกบัผูป้ว่ย 
•  กอดคนที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ น่ะหรือ ไม่ทำให้คุณติดโรคหรอก 
•  การไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ติดเชื้อ  ไม่ใช่วิธีรักษาโรคของ 
  ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ 

áµ‹... 
•  คุณสามารถได้รับเชื้อเอชไอวี/เอดส์  จากการไปมีเพศสัมพันธ์ 
  กับผู้ติดเชื้อ และด้วยวิธีตรวจทางการแพทย์เท่านั้น ที่จะบอกได้ 
  ว่าคนนั้นมีเชื้อหรือไม่ 
•  คุณสามารถได้รับเชื้อเอชไอวี/เอดส์  ถ้าคุณเกิดมาจากพ่อหรือ 
  แม่หรือทั้งพ่อและแม่ที่มีเชื้อ 
•  คุณสามารถได้รับเชื้อเอชไอวี/เอดส์  จากการถ่ายเลือด  หาก 
  ผู้บริจาคเลือดเป็นผู้ติดเชื้อ 
•  คุณสามารถได้รับเชื้อเอชไอวี/เอดส์  ถ้าคุณใช้เข็มฉีดยาร่วมกับ 
  ผู้ติดเชื้อ 

ถ้าทั้งหมดนี้ทำให้คุณกลัวล่ะก็?  แรกสุด  คุณจะลดความเสี่ยงได้
อย่างมหาศาลโดย  อย่าชิงสุกก่อนห่าม  แม้แต่เพศสัมพันธ์ที่ดู
เหมือนจะ “ป้องกัน” แล้วก็ตาม  และสอง ถ้าคุณหรือใครสักคนที่
คุณรู้จักติดเชื้อร้ายนี้  พระเยซูคือเพื่อนพึ่งพาได้  ผู้หยิบยื่น 
ความหวังแก่คุณ  เมื่อคุณมอบชีวิตไว้ในความใส่ใจของพระองค์ 
คุณจะพบว่า ไม่มีสถานการณ์ใดยากเกินไปสำหรับพระองค์ 

?
?
?
?
?
?
? 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 
?
?
?
?

รักษาพยาบาลเขา วันรุ่งขึ้นก่อนจะ
ไป เขาเอาเงินสองเดนาริอันให้กับ
เจ้าของโรงแรม บอกว่า ‘ช่วยรักษา
เขาด้วย สำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่า
นี้ จะใช้ให้เมื่อกลับมา’ ” 

“ท่านเห็นว่าในสามคนนั้น คน
ไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่
ถูกปล้น?” 

เขาทูลตอบว่า “คือคนนั้นแหละ
ที่แสดงความเมตตาต่อเขา” 

พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
จงไปทำเหมือนอย่างนั้น”61 


4.31พระเยซูทรงสอนให้รู้ว่าจะ

อธิษฐานอย่างไร
สาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า 

“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวก
ข้าพระองค์อธิษฐาน” 

พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า 
“เมื่ออธิษฐาน จงกล่าวว่า 

‘ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนาม
ของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ 

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้ง
อยู่ 

ขอประทานอาหารประจำวันแก่
พวกข้าพระองค์ทุกๆ วัน 

ขอทรงยกโทษบาปผิดของพวก
ข้าพระองค์ เพราะว่าพวกข้าพระองค์
ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ 
ข้าพระองค์นั้น 

และขออย่าทรงนำข้าพระองค์
เขา้ไปในการทดลอง’ ” 

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า 
“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะ

พบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 
เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่
แสวงหาก็พบ และทุกคนที่เคาะก็จะ
เปิดให้เขา”62 

“ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอา
ก้อนหินให้ลูก เมื่อเขาขอขนมปัง? 
หรือให้งูเมื่อลูกขอปลา? เพราะฉะนั้น 
ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จัก
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‘Giveuseachdaythefood
weneed.

‘Forgiveoursins,aswe
forgive

‘Everyonewhohasdone
wrongtous.

‘Andkeepusfrombeing
tempted.’”

ThenJesuswentontosay:
“Itellyoutoaskandyou

willreceive,searchandyouwill
find,knockandthedoorwillbe
openedforyou.Everyonewho

askswillreceive,everyonewho
searcheswillfind,andthedoor
willbeopenedforeveryonewho
knocks.62

“Wouldanyofyougiveyour
hungrychildastone,ifthechild
askedforsomebread?Would
yougiveyourchildasnakeifthe
childaskedforafish?Asbadas
youare,youstillknowhowto
givegoodgiftstoyourchildren.
ButyourheavenlyFatheriseven
morereadytogivegoodthingsto
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 มาริสาเป็นสาวน้อยขี้สงสัยเมื่อ
ไม่นานที่ผ่านมาเธอรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิตมันช่างมี
อะไรให้เลือกมั๊กมาก!ทำไมไม่ลองมันหมดซะทุกอย่างแล้วค่อยเลือกล่ะ?เธอ
ไม่ใช่เด็กแล้วนะแต่ก็ยังมีชีวิตที่เหลืออีกยาว
 แถมชวีติกเ็ปน็ของเธอไมใ่ชเ่หรอ?และเธอกจ็ะเลอืกสิง่ทีถ่กูหรอืผดิสำหรบั
ตัวเธอเอง เธอจะทำการทดสอบ มีเพื่อนใหม่ๆ ทำอะไรๆ ที่อยากรู้มานาน
แต่ไม่เคยลองสักที
 ก็เลยทำอย่างนั้นมันสนุกนะและตื่นเต้นกว่าที่วาดภาพไว้ซะอีกแม้แต่การ
“ปิดบัง”ต่อครอบครัวและเพื่อนเก่าก็น่าตื่นเต้นเร้าใจ
 แล้วคืนหนึง่ เธอไปร่วมปาร์ตี้ ซึ่งเธอทำอะไรลงไปบ้างก็จำไม่ค่อยได้ 
ทุกเรื่องมันเบลอไปหมดควบคุมไมไ่ด้สิ่งสุดท้ายที่จำได้คือเธอ
พยายามเกาะกำแพงไว้ก่อนจะร่วงลงไปกองอยู่ตรงมุมห้อง
 เช้าวันต่อมา มาริสาพบตัวเองนอนอยู่บนที่นอนซึ่งไม่รู้จัก เสื้อผ้าที่
ยับยู่ยี่เหม็นคลุ้งไปด้วยกลิ่นเบียร์และบุหรี่จาก

ปาร์ตี้เมื่อคืนเธอปวดหัวจนเกร็งและรู้สึกไม่เหลือเรี่ยวแรงทั้งโดดเดี่ยวและรู้สึกสูญเสีย
 มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้มันไม่สนุกเลยจริงๆแต่ทั้งหมดนี้เธอเลือกเองจะไปโทษใครได้
 พระเยซูพบ“มาริสา”คนหนึ่งที่ริมบ่อน้ำในเมืองสะมาเรีย การท่องเที่ยวยามเช้าไปยังบ่อน้ำ
ของชุมชนคือที่ซึ่งบรรดาสาวแก่แม่ม่ายจะ “ดาวน์โหลด” ข่าวล่าสุด และหัวเราะต่อกระซิกกับ
เพื่อนๆ แต่หญิงผู้นี้มาตามลำพังในเวลาเที่ยง การเลือกของเธอเองทำให้เธอไม่มีเพื่อน และที่
ร้ายกว่าคือชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วพระเยซูก็ปรากฏขึ้นและใครจะจินตนาการ
ได้อะไรจะเกิดขึ้นนะ?อ่านสิ่งนี้ให้ตัวคุณฟังนะจากบท4.3

ให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้น 
สักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตใน
สวรรค์ จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอ
ต่อพระองค์”63 

เราบอกพวกท่านอีกว่า “ถ้า 
พวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเรา
ผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้ 
เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่
ไหนในนามของเราเราจะอยู่
ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น”64 

 
4.32 เรื่องอุปมาของคนร่ำรวย

ที่โง่เขลา
“ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจาก

ความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของ
คนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย” 

แล้วพระองค์ตรัสอุปมาเรื่อง
หนึ่งให้เขาฟังว่า 

“ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผล
บริบูรณ์มาก เศรษฐีคนนั้นจึงคิด 
ในใจว่า  ‘ข้าจะทำอย่างไรดี?  เพราะ
ว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้า’ 

“เขาจงึคดิวา่ ‘ขา้จะทำอยา่งนี ้
คอืจะรือ้ยุง้ฉางของขา้และจะสรา้ง
ใหม่ให้ใหญ่โตขึน้ แลว้ขา้จะรวบรวม
ขา้วและสมบตัิทัง้หมดของขา้ไว้ที่นัน่’ 

“แล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่า 
‘จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บ
ไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม 
และรื่นเริงเถิด’ 

“แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘โอ 
คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้อง
เรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของที่เจ้า
รวบรวมไว้นัน้จะเปน็ของใคร?’ 

“คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้
สำหรับตัว และไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้า
ก็เป็นเช่นนั้นแหละ”65 
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peoplewhoask.63

“Ipromisethatwhenany
twoofyouonearthagreeabout
somethingyouareprayingfor,my
Fatherinheavenwilldoitforyou.
Whenever two or three of you 
come together in my name, I am 
there with you.”64

4.32 THE PARABLE OF THE RICH FOOL 
“Don’tbegreedy!Owning

alotofthingswon’tmakeyour
lifesafe.”

SoJesustoldthemthisstory:
“Arichman’sfarmproduced

abigcrop,andhesaidtohimself,
‘WhatcanIdo?Idon’thave
aplacelargeenoughtostore
everything.’”

Later,hesaid,“NowIknow
whatI’lldo.I’llteardownmy
barnsandbuildbiggerones,
whereIcanstoreallmygrainand
othergoods.

“ThenI’llsaytomyself,
‘Youhavestoredupenoughgood
thingstolastforyearstocome.
Liveitup!Eat,drink,andenjoy
yourself.’

“ButGodsaidtohim,‘You
fool!Tonightyouwilldie.Thenwho
willgetwhatyouhavestoredup?’
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4.33ให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อน
เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน

ผู้นำคนหนึ่งของพวกฟาริสีในวัน  
สะบาโต เพื่อทรงร่วมโต๊ะอาหาร พวก
เขาก็คอยดูพระองค์ เมื่อพระเยซูทอด
พระเนตรเห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญ
นั้นเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมีเกียรติ 
พระองค์จึงตรัสเรื่องเปรียบเทียบแก่
พวกเขาว่า “เมื่อท่านได้รับเชิญไปใน
การเลี้ยงสมรส อย่านั่งในที่อันมี
เกียรติ เกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศ
ศักดิ์มากกว่าท่านมาด้วย และ  
เจ้าภาพคนที่เชิญท่านทั้งสองฝ่ายมา
นั้น จะมาพูดกับท่านว่า ‘ขอที่นั่ง  
ตรงนี้ให้กับท่านผู้นี้เถิด’ แล้วท่านก็
จะตอ้งขายหนา้เลือ่นลงมาอยู่ที่ตำ่สดุ  

“เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะ
ต้องถูกเหยียดลง และคนที่ถ่อมตัวลง
จะได้รับการยกขึ้น” 

แล้วพระเยซูตรัสกับคนที่เชิญ
พระองค์ว่า 

“เมื่อท่านจะจัดการเลี้ยงไม่ว่า
จะเป็นเวลากลางวันหรือเวลาเย็น  
ก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆ หรือ  
พี่น้อง หรือญาติๆ หรือบรรดาเพื่อน
บ้านที่มั่งมี คาดว่าพวกเขาจะเชิญ
ท่านกลับคืน แล้วท่านจะได้รับการ
ตอบแทน แต่เมื่อท่านจัดการเลี้ยง
นั้น จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อย 
และคนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข 
เพราะว่าเขาทั้งหลายไม่มีอะไรจะ
ตอบแทนท่าน ส่วนท่านจะได้รับการ
ตอบแทน”66 

 
4.34เรื่องอุปมาของบุตรชาย

ที่หลงหาย
พระเยซูตรัสว่า 
“ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน บุตร

คนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘พ่อ ขอแบ่ง
ทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูก
ด้วย’ บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตร  
ทั้งสอง 

“ต่อมาไม่กี่วัน บุตรคนเล็กนั้นก็
รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทาง
ไปยังเมืองไกล และผลาญทรัพย์สิน
ของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบ
ฟุ่มเฟือย เมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุก
อย่างแล้ว ก็เกิดกันดารอาหารอย่าง
รุนแรงทั่วเมืองนั้น เขาจึงเริ่ม
ขาดแคลน 

“เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้น
คนหนึ่ง และคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยง

1. พระเยซูบอกว่า ถ้าคุณจะเปลี่ยนและ

ถ่อมใจเหมือนเด็กเล็กๆ แล้ว   

คุณจะ  (4.25) 

  ก.  จะเสียเพื่อน 

  ข.  จะทำตัวเหมือนเด็กและไม่มีวุฒิ 

   ภาวะ 

  ค.  จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน 

   สวรรค์ 

  ง.  จะมีปัญหาในการเข้ากับคนอื่น 

2. พระเยซูบอกกับผู้หญิงคนนั้น ที่ถูก

จับได้คาหนังคาเขาขณะร่วมเตียงกับ

ชายที่ไม่ใช่สามีว่า “….…. ก็จะ

ไม่…...................เจ้าเหมือนกัน  

จง……..........……เถิด และ   

อย่า….........…….อีก”  (4.27) 

3. พระเยซูบอกว่า ผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะสละ

ชีวิตเพื่อฝูงแกะ ไม่มีใครจะเอาชีวิต

ไปจากเขาได้ แต่เขาเองยอมสละชีวิต

ด้วยความเต็มใจ! (4.29) 

  จริง………..…  เท็จ…....……. 

4. ใครต่อไปนี้? ที่แสดงถึง “การรักเพื่อน 

บ้านเหมือนรักตนเอง” จากเรื่องที่พระ

เยซูเล่าเกี่ยวกับชายที่ถูกโจรซ้อมจน

สลบเหมือด?  (4.30) 

  ก. ปุโรหิต 

  ข.  ลา 

  ค. ชายสะมาเรีย 

  ง.  ผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายของโมเสส 

5. พระเยซูบอกว่า “เราบอกเจ้า   

 ให้……..……. และเจ้าจะ....…….. ,  

 ……....…. และเจ้าจะ……....... ,  

 ……..…และ…………..ก็จะเปิดให้

กับ เจ้า   (4.31) 

6. พ่อของบุตรน้อยที่หลงหายไปโกรธ

เป็นฟืนเป็นไฟ เมื่อลูกของเขากลับ

บ้าน   (4.34) 

  จริง………...…  เท็จ………...….. 

ขุดคุ้ย
ขอและรับ
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“Thisiswhathappensto
peoplewhostoreupeverything
forthemselves,butarepoorinthe
sightofGod.”65


4.33 PUTTING OTHERS FIRST

Jesuswashavingdinner
inthehomeofanimportant
Pharisee,andeveryonewas
carefullywatchingJesus.Jesussaw
howtheguestshadtriedtotake
thebestseats.Sohetoldthem:
Whenyouareinvitedtoawedding
feast,don’tsitinthebestplace.
Someonemoreimportantmay
havebeeninvited.Thentheone
whoinvitedyouwillcomeand
say,‘Giveyourplacetothisother
guest!Youwillbeembarrassedand
willhavetositintheworstplace.’

“Ifyouputyourselfabove
others,youwillbeputdown.But
ifyouhumbleyourself,youwillbe
honored.”

ThenJesussaidtotheman
whohadinvitedhim:

“Whenyougiveadinner
orabanquet,don’tinviteyour
friendsandfamilyandrelatives
andrichneighbors.Ifyoudo,they
willinviteyouinreturn,andyou
willbepaidback.Whenyougivea
feast,invitethepoor,thecrippled,
thelame,andtheblind.They
cannotpayyouback.ButGodwill
blessyouandrewardyou.”66

4.34 THE PARABLE OF THE LOST SON
Jesusalsotoldthemanother

story:
“Onceamanhadtwosons.

Theyoungersonsaidtohis
father,‘Givememyshareofthe
property.’Sothefatherdividedhis
propertybetweenhistwosons.

“Notlongafterthat,the
youngersonpackedupeverything
heownedandleftforaforeign
country,wherehewastedallhis
moneyinwildliving.Hehadspent
everything,whenabadfamine
spreadthroughthatwholeland.
Soonhehadnothingtoeat.
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สิ่งที่อันตรายร้ายกาจที่สุดในโลกทุกวันนี้คืออะไร?ความยากจนหรือโรคภัย?
ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือสงครามนิวเคลียร์?

ไม่ถูกซักข้อทั้งหมดนั่นเป็นแค่ผลที่ตามมาของปัญหาที่ ใหญ่กว่านั้น
นั่นคือการที่เราอยู่ ในโลกนี้ซึ่งกบฏต่อผู้ที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย
ฉะนั้นเหนือทุกสิ่งทั้งหมดเราจำเป็นต้องได้รับการรื้อฟื้นกลับสู่
ความสัมพันธ์อันถูกต้องกับพระเจ้า…พระบิดาในสวรรค์ของเรา

เหมือนอย่างบุตรน้อยในเรื่อง(บท4.34)ส่วนของเราในกระบวน
การรื้อฟื้นนี้ก็คือการกลับใจใหม่แรกสุดบุตรน้อยคนนี้สำนึกว่าเขาจะไป

โทษใครได้นอกจากโทษตัวเองที่ตัดสินใจผิดแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะทำตามนั้นโดย
วิ่งไปหาพ่อเพื่อยอมรับความผิดสิ่งที่เขาไม่คาดหวังเลยก็คือว่าพ่อได้ตั้งตา
คอยมานานแสนนานด้วยความรักและการอภัยรอเพียงวันที่เขาจะกลับมา

เมื่อเรามาหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานพระองค์จะรับเราตามนั้นแหละที่
เราเป็นและจะให้ชีวิตใหม่กับการเริ่มต้นใหม่ลองดูสิว่ามันเป็น
ยังไงในหน้า63

 ถ้อย 

 คำ 

 แท้  

 เพื่อ  
ชีวิตแท้ 

หมูที่ทุ่งนา เขาอยากจะอิ่มท้องด้วย
ฝักถั่วที่หมูกินนั้น แต่ไม่มีใครให้อะไร
เขาเลย 

“เมื่อเขาสำนึกตัวได้ จึงพูดว่า 
‘ลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่
ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือ แต่ข้า
กลับต้องมาอดตายที่นี่ ข้าน่าจะลุก
ขึ้นไปหาพ่อ และพูดกับท่านว่า พ่อ 
ลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย 
ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่อ
อีกต่อไป ขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะ
ของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิด’ 

“แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดา แต่
เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาก็เห็นเขา
และมีใจสงสาร จึงวิ่งออกไปกอดคอ
และจูบแก้มของเขา 

“บุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่า 
‘พ่อ ลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่าน
ด้วย ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของ
พ่ออีกต่อไป’ 

“แต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่า 
‘จงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวม
ให้เขา เอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือ 
และเอารองเท้ามาสวมให้ด้วย และ
จงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่า

เลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริง เพราะว่า
ลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็น
ขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก’ 
พวกเขาต่างก็มีความรื่นเริง 

“ส่วนบุตรคนโตนั้นอยู่ที่ทุ่งนา 
เมื่อเขากลับมาใกล้จะถึงบ้าน ก็ได้
ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำ เขาจึง
เรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่า ‘นี่มัน
อะไรกัน?’ 

“บ่าวจึงตอบว่า ‘น้องของท่าน
กลับมาแล้ว และพ่อของท่านให้ฆ่า
ลูกวัวตัวที่อ้วนพีเพราะท่านได้ลูก
กลับมาอย่างปลอดภัย’ พี่ชายก็โกรธ
ไม่ยอมเข้าไป 

“บิดาจึงออกมาชวนเขา แต่เขา
บอกบิดาว่า ‘พ่อ ดูซิ ลูกรับใช้พ่อมา
กี่ปีแล้ว และไม่เคยละเมิดคำบัญชา
ของพ่อสักข้อหนึ่ง แต่พ่อก็ไม่เคยให้
แม้แต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งแก่ลูก เพื่อ
เลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูง แต่กับลูก  
คนนี้ของพ่อซึ่งผลาญสมบัติของพ่อ
ด้วยการคบกับพวกหญิงโสเภณี พ่อ
กลับฆ่าลูกวัวอ้วนพีเพื่อเลี้ยงมัน’ 
บิดาจึงตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อ
ตลอดเวลา สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็

อ่านต่อหน้า 40 

เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเรื่อง
สมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริง 
เพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้ว
แต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ยัง
ได้พบกันอีก’ ”67 
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“Hewenttoworkforaman
inthatcountry,andthemansent
himouttotakecareofhispigs.
Hewouldhavebeengladtoeat
whatthepigswereeating,butno
onegavehimathing.

“Finally,hecametohis
sensesandsaid,‘Myfather’s
workershaveplentytoeat,and
hereIam,starvingtodeath!Iwill
gotomyfatherandsaytohim,
Father,IhavesinnedagainstGod
inheavenandagainstyou.Iam
nolongergoodenoughtobe
calledyourson.Treatmelikeone
ofyourworkers.’

“Theyoungersongotupand
startedbacktohisfather.
Butwhenhewasstillalongway
off,hisfathersawhimandfelt
sorryforhim.Herantohisson
andhuggedandkissedhim.

“Thesonsaid,‘Father,Ihave
sinnedagainstGodinheavenand
againstyou.Iamnolongergood
enoughtobecalledyourson.’

“Buthisfathersaidtothe
servants,‘Hurryandbringthe
bestclothesandputthemonhim.

Continued on page 40
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ในแตล่ะปีมคีนราว2ลา้นทีเ่สยีชวีติกอ่นวยัอนั
ควรเนือ่งจากเหลา้และการใชย้าเสพตดิสารเหลา่
นีเ้ปน็ตน้เหตขุองโรครา้ยทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกถงึ9%
(การสูบบุหรี่และสุขภาพปีค.ศ.2003)

สัญญาณเตือนภัยของการใช้สารที่ ให้โทษ:

-พฤติกรรมปรวนแปรแบบฉับพลันเช่นชอบ
แยกตัวไปอยู่คนเดียว,วิตกจริต,รูปแบบเวลา
นอนเปลี่ยนไป,กลายเป็นคนขี้รำคาญหรือ
ปกปิดเก็บตัว
-การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นรูม่านตาเบิก
กว้างตาแดงก่ำเคลื่อนไหวอย่างไม่ค่อยมั่นคง
น้ำหนักลดและไม่ ใส่ ใจกับสุขอนามัยส่วนตัว
(ซีซาร์อีโทเดสิลาส,บทความ“ได้เวลาเอาจริงกับปัญหา
ยาเสพติดของเรา”หนังสือพิมพ์เดอะมะนิลาไทมส์21
พฤศจิกายน2005),A6


 ภาพโปÖลามกและการเสพติดเ´็กส์
“ผมติดภาพโปÖคุณจะกระสันหาบางสิ่งที่แรงขึ้น
แรงขึ้น…จนถึงจุดที่ภาพโปÖก็ยังไม่หนำใจและ
คุณจะกระโดดจากจุดนั้นไปยังที่ซึ่งคุณเริ่ม
สงสัยว่าถ้าได้ลงมือทำจริงๆมันคงจะเสียวซ่าน
ยิ่งกว่าแค่อ่านหรือดูภาพ”
ซีเรียล-¶าตกรและเท็ดบันดี้อาชญากรคดีข่มขืนเล่าถึง
ผลกระทบที่ภาพโปÖมีต่อชีวิตของพวกเขาเขากล่าวไว้ ไม่นาน
ก่อนที่จะต้องโทษประหารชีวิตเล็งที่เรื่องของครอบครัว
ในปี1991



“ภาพโปÖเป็นประตูเบิกทางของการเสพติดเซ็กส์
ส่วนใหญ่…ก็เหมือนกับสิ่งเสพติดอื่นๆการ
เสพติดเซ็กส์จะคืบหน้าไปเรื่อยๆมันมีแรงเร้าอยู่
ในตัวที่จะขับดันให้คุณเสพมันหนักขึ้นไปสู่ระดับ
ที่แรงขึ้นแรงขึ้น

“เซ็กส์ที่ ไม่ ได้มีความสนิทลึกซึ้ง(อย่างเช่นการดู
ภาพลามกหรือเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งคราวเพื่อ
ความสนุก)จะทำให้เกิดการเสพติดขึ้นเหมือน
การใช้ยาเสพติดหรือฉีดยาเสพติดเซ็กส์ทำให้
คนเรามีอารมณ์ปรวนแปรง่ายมันเป็นที่หลบ
ซ่อนและเป็นเครื่องกลบเกลื่อนความเจ็บปวด
ในที่สุดผู้ที่ติดเซ็กส์อย่างงอมแงมก็จะไม่มีแรง
ต้านทานมันอย่างสิ้นเชิงเขาหรือเธอจะควบคุม
มันไม่ ได้แต่กลับจะถูกควบคุมด้วยความหื่น
กระหายที่อดกลั้นไม่อยู่แม้แต่ผลเลวร้ายที่เกิด
ตามมาก็ไม่อาจสกัดความกระสันของคนที่
เสพติดเซ็กส์เขาจะทำเรื่องนั้นซ้ำอีกเพื่อ
ปลดเปลื้องความใคร่เพียงชั่วคราว”
สตีเว่นอาเทอเบิร์นM.Ed.,“เซ็กส์เสพติด”เมื่อเซ็กส์
กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ ได้,(1991):3

 
 เอ™ไอวี/เอดส์

ปจัจบุนันีม้คีนกวา่40ลา้นคนทัว่โลกทีต่ดิเชือ้
เอชไอว/ีเอดส์โรคเอดส์ ไดค้รา่ชวีติผูค้นไปแลว้

ราว25ลา้นคนนบัตัง้แตม่นัเปน็ทีจ่บัตาของทัว่
โลกในตน้ทศวรรษ1980และในปีค.ศ.2005:

-มผีูต้ดิเชือ้เอชไอวีใหมเ่พิม่ขึน้อกี4.9ลา้นคน
-คน3.1ล้านเสียชีวิตเนื่องจากโรคแทรกซ้อน
ของเอดส์
หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์วันที่22เดือนพฤศจิกายน
2005

การละเว้นเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะแต่งงานคือวิธี
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ดีที่สุด
สตีเว่นสเติรน์เบิรก์“จากยูเอ็นรีพอร์ต:ในจำนวนผู้มี
เชื้อเอชไอวีมากกว่า40ล้านคนนั้นมีคนอเมริกันอยู่สูงสุด
คือ1ล้านคน”ยูเอสเอทูเดย์(22พฤศจิกายน2005)8A


 โรคติดต่อทางเพ»สัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะมีอาการ
หลบซ่อนผู้ปÉวยจะติดเชื้ออยู่นานหลายเดือน
หรือหลายปีโดยที่ตรวจสอบไม่พบนี่เป็นเหตุ
ของการแพร่เชื้อโรคอย่างไม่รู้ตัว

ถุงยางอนามัยไม่ ได้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับ
เชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยถุงยาง
อนามัยจะป้องกันได้น้อยมากจนถึงไม่ ได้เลยต่อ
โรคต่อไปนี้คือChlamydia,HPVและซิฟิลิส
และจะป้องกันโรคโกโนเรียได้เพียง40-60%

HumanPapilomaVirus(HPV)เป็นสาเหตุที่
พบโดยทั่วไปของโรคมะเร็งปากมดลูกที่พบใน
ผู้หญิงและเช่นเดียวกับเอชไอวีเอชพีวีก็เป็น
โรคที่ยังรักษาไม่ ได้

 การพนัน

“นักเล่นหวยเล่นล๊อตเตอรี่มีโอกาสถูกฉลาม
กินมากกว่าถูกรางวัล5เท่า,มีโอกาสถูกฟ้าผ่า
มากกว่าถูกรางวัล7เท่าและมีโอกาสถูกรถชน
มากกว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลถึง6,000เท่า”
(เร็กซ์โรเจอร์,อเมริกาที่หลงผิด:การพนันเป็นเรื่องน่า
เสี่ยงโชคหรือ?(แกรนด์เรพิดส์:
เบเกอร์บุ๊คส์ปี1997),44)

สัญญาณเตือนภัยบางประการสำหรับนักเล่นไพ่
และมือพนันขนานอื่นๆ:
-การเล่นไพ่เริ่มเข้ามาแทนที่เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
-ยืมเงินแล้วชักดาบ
-โดดเรียนโดดงานเพื่อไปเล่นพนัน
-กำลังเสียหรือกำลังอยู่ ในภาวะเสี่ยงที่จะเสีย
ความสัมพันธ์ที่สำคัญงานหรือโอกาสทางการ
ศึกษาเนื่องจากเล่นการพนัน
เบ็นโบสท์ดอร์ฟ,สภาแมซซาชูเซ็ตข่าวเรื่องการติดพนัน
volumeXVII,no.1ฤดูใบไม้ร่วง2004

การเล่นพนันเสี่ยงโชคเป็นการแสดงถึงแรง
จูงใจขั้นต่ำที่สุดของมนุษย์
“ผมพยายามนึกให้ตายก็นึกไม่ออกผมโกหก
อะไรไปบ้างตอนที่เล่นพนันผมโกหกว่าผมอยู่

ที่ ไหนเสียพนันไปเท่าไรเมื่อไรจะกลับบ้านและ
เรื่องโกหกครั้งใหญ่ที่สุดคือตอนผมยืนยัน
กับภรรยาว่าผมจะเล่นพนันครั้งนี้เป็นครั้ง
สุดท้าย…”
จอห์นเอ็มเอเดสการติดพนัน:ปัญหาความเจ็บปวด
และหนทางสู่การรักษา(วินเชสเตอร์,ทีเอ็น:จอห์นเอ็ม
เอเดส,1995),5


 การกินที่ผิดปกติ

พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติและไม่เป็นผลดี
ต่อสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้จากทัศนคติที่ถูก
ครอบงำราวกับผีสิงในเรื่องอาหารและรูปร่าง
บางคนเอาอาหารเป็นเครื่องปลอบใจและ
สวาปามอาหารที่ ไม่ดีต่อสุขภาพเข้าไปมากมาย
ในเวลาสั้นๆ-Bingeeating(สวาปาม-กิน
อาหารไม่บันยะบันยัง)คนที่อยากจะมีหุ่น“นาง
แบบ”ก็จะพยายามอดอาหารหรือควบคุม
ปริมาณแคลอรี่ ให้ต่ำชนิดวิกลจริตไปเสียแล้ว
-Anorexia(อันนาเร็กเซีย)หรือไม่ก็จะ
บังคับตัวให้อาเจียนออกมาหลังจากที่กิน
อาหารและกินยาขับปัสสาวะกับยาระบายราวกับ
ของขบเคี้ยว-Bulemia(บุลลีเมีย)คนที่
เป็นโรคAnorexiaและBulimiaยังมักจะติด
การออกกำลังกายด้วย

ถ้างั้นปัจจัยเสี่ยงของผู้มีพฤติกรรมการ
กินที่ ไม่ปกติมีอะไรบ้าง?ที่นี่จะชี้ ให้สัก2-3
อย่าง

-Bingeeating-อ้วนพลุ้ยเป็นโรค
หัวใจมีปัญหากับตับและไต,มะเร็งบางชนิด,
สูญเสียพลังงาน

-Anorexia-กระดูกเล็บและผมจะแห้ง
และเปราะมีปัญหากับระบบย่อยอาหารหน้ามืด
วิงเวียนมีอาการงง

-Bulemia-หลอดอาหารอักเสบ
เนื่องจากมีการอาเจียนบ่อยๆร่างกายขาดน้ำ
มีปัญหาเหงือกและฟันและปัญหากับหัวใจซึ่ง
อาจถึงแก่ชีวิตได้

ทีนี้จะทำไงดีถ้าคุณสงสัยว่าใครบางคนมี
พฤติกรรมเช่นนี้:

-หามุมส่วนตัวคุยกันหน่อย
-สื่อความกังวลของคุณโดยระบุ

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้คุณนึกเป็นห่วงนิสัย
การกินของเพื่อนคนนั้น

-ให้กำลังใจเพื่อนที่จะไปคุยกับครูแนะแนว
หมอหรือนักโภชนาการหรือคุณจะเสนอตัว
ไปเป็นเพื่อนเขาด้วยก็ได้

-พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือขุ่น
เคืองอย่าใช้ประโยคทำนองนี้ว่า“ฉันห่วงเธอ
เพราะว่า…”หรือ“ฉันกลัวล่ะเวลาที่เห็น
เธอ...”
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ตรภาพ  เพื่อนคืออะไร 
  หรือ?  มีความสัมพันธ์ที่
เป็นแบบแค่คนรู้จัก,  เพื่อนใกล้
ชิด ไปจนถึงเพื่อนซี้ปึ้ก พวกเรา
ล้วนแต่มีคนรู้จัก  ที่เราจำหน้า
ได้  ทักทายเรียกชื่อกัน  ความ
สัมพันธ์ฉันท์คนรู้จัก
เกิดขึ้น  เมื่อมีการ
พบหน้ ากั นอย่ า ง 
ต่อเนื่อง  ส่วนเพื่อน
ใกล้ชิดนั้น  พัฒนาขึ้นจากการ
เปิดอกคุยถึงความชอบความ
สนใจ  ได้ใช้เวลาด้วยกันใน
กิจกรรมบางอย่าง 

แต่มิตรภาพที่สนิทลึกซึ้ง
คื อสิ่ งที่ ทุ กคนถวิ ลหาและ
ต้องการ  คือเพื่อนที่จะอยู่กับ

เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  พวก
เขาจะฟังเรา  และสนใจจริงๆ 
ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา  เพื่อน
เช่นนี้จะพูดความจริงกับเรา
เสมอ แม้บางครั้งจะทำให้ปวด
แสบปวดร้อนก็ตาม แต่ก็โอเค 
หรอก เพื่อนมันหวังดีนี่นา 

เมื่อคุณมีปัญหา  หรือ
กำลังเจอศึกหนัก  คุณจะบ่าย
หน้าไปพึ่งพาให้ใครช่วยหา
ทางออก?    หรือคุณหวังว่าจะ
หนัหนา้ไปพึง่ใครได?้  เราทกุคน
ต่างต้องการเพื่อนที่จะไม่ทิ้งกัน

    “ถ้าเพียงแต่¼มจะมีเพื่อน«ี้สักคน” 
“ใครจะแคร�?” 
                 “©ันจะไว้ใจใครได้?” 

ไมว่า่จะตอ้งฝา่ฟนัอะไรกต็าม 
ใครคือเพื่อนของคุณ? 

เขาเป็นแค่คนรู้จัก  หรือเป็น
เพื่อนสนิทซี้ปึ้ก?  บางครั้ง 
เพื่อนๆ  ก็อาจจะทำให้เรา 
ผิดหวัง  แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน
มาก  พระเยซูต้องการเป็น
เพื่อนของคุณ และเมื่อคุณเปิด
รับมิตรภาพของพระองค์  คุณ
จะไม่มีวันผิดหวัง (บท 5.9) 

ต่อจากหน้า 38 

4.35คนหนุ่มผู้มั่งคั่ง
นี่แน่ะ มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์

ว่า “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำ
ความดีอะไรบ้าง จึงจะได้ชีวิต 
นิรันดร์?”  

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่าน
ถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไม? ผู้ที่ดีมีแต่ 
ผู้เดียว ถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิต 
ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้” 

คนนั้นทูลถามว่า “คือพระ
บัญญัติข้อไหนบ้าง?” 

พระเยซูตรสัวา่ “อยา่ฆา่คน อยา่
ลว่งประเวณีผวัเมยีเขา อยา่ลกัทรพัย ์ 
อยา่เปน็พยานเทจ็ จงให้เกยีรติบดิา
มารดาของตน และจงรกัเพือ่นบา้น
เหมอืนรกัตนเอง”68 

คนนั้นจึงทูลพระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือ
รักษาไว้ตั้งแต่เด็ก” 

พระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้น 
ทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่า “ท่านยัง

Givehimaringforhisfingerand
sandalsforhisfeet.Getthebest
calfandprepareit,sowecaneat
andcelebrate.Thissonofmine
wasdead,buthasnowcomeback
tolife.Hewaslostandhasnow
beenfound.’Andtheybeganto
celebrate.

“Theoldersonhadbeen
outinthefield.Butwhenhe
camenearthehouse,heheard
themusicanddancing.Sohe
calledoneoftheservantsoverand
asked,‘What’sgoingonhere?’

“Theservantanswered,‘Your
brotherhascomehomesafeand
sound,andyourfatherordered
ustokillthebestcalf.’Theolder
brothergotsoangrythathewould
notevengointothehouse.

“Hisfathercameoutand
beggedhimtogoin.Buthesaid
tohisfather,‘ForyearsIhave
workedforyoulikeaslaveand
havealwaysobeyedyou.Butyou
haveneverevengivenmealittle
goat,sothatIcouldgiveadinner
formyfriends.Thisotherson
ofyourswastedyourmoneyon
prostitutes.Andnowthathehas
comehome,youorderedthebest
calftobekilledforafeast.’

“Hisfatherreplied,‘My
son,youarealwayswithme,and
everythingIhaveisyours.But
weshouldbegladandcelebrate!

Yourbrotherwasdead,butheis
nowalive.Hewaslostandhasnow
beenfound.’”67

4.35 THE RICH YOUNG MAN
AmancametoJesusand

asked,“Teacher,whatgoodthing
mustIdotohaveeternallife?”

Jesussaidtohim,“Whydo
youaskmeaboutwhatisgood?
OnlyGodisgood.Ifyouwantto
haveeternallife,youmustobey
hiscommandments.”

“Whichones?”theman
asked.

Jesusanswered,“Donot
murder.Befaithfulinmarriage.
Donotsteal.Donottellliesabout
others.Respectyourfatherand
mother.Andloveothersasmuch
asyouloveyourself.”68

Themananswered,
“Teacher,Ihaveobeyedallthese
commandmentssinceIwasa
youngman.”

Jesuslookedcloselyatthe
man.Helikedhimandsaid,
“There’sonethingyoustillneed
todo.Goselleverythingyouown.
Givethemoneytothepoor,and
youwillhaverichesinheaven.
Thencomewithme.”69

Whentheyoungmanheard
this,hewentawaysad,becausehe
wasveryrich.

Jesussaidtohisdisciples,“It’s
terriblyhardforrichpeopletoget
intothekingdomofheaven!”

Continued from page 38
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ขาดอยู่อย่างหนึ่ง จงไปขายบรรดา  
สิ่งของที่ท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้กับคน
ยากจน ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ แล้วจงกลับมาติดตามเรา”69 

เมือ่ชายหนุม่ได้ยนิถอ้ยคำนัน้ก็
ออกไปเปน็ทกุข ์เพราะเขามีทรพัย์สนิ
จำนวนมาก 

พระเยซูตรสักบัสาวกทัง้หลาย
ของพระองค์วา่ “เราบอกความจรงิกบั
ทา่นทั้งหลายว่า คนร่ำรวยจะเข้าใน
แผ่นดินสวรรค์ก็ยาก” 

เมื่อพวกสาวกได้ยินก็อัศจรรย์
ใจมาก จึงทูลว่า “ถ้าอย่างนั้นใครจะ
รอดได้?” 

พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดา
สาวกและตรัสว่า “สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้
สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้
สำหรับพระเจ้า

“และทุกคนที่สละบ้าน พี่น้อง
ชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นา 
เพราะเห็นแก่นามของเรา คนนั้นจะ
ได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันดร์ด้วย 
แต่หลายคนที่เป็นคนแรก จะกลับไป
เป็นคนสุดท้าย และคนสุดท้ายจะ
กลับไปเป็นคนแรก”70 


4.36สหายของพระเยซูเสียชีวิต

มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลัง
ป่วยอยู่ที่เบธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่
มารีย์และมารธาพี่สาวของนางอยู่นั้น 

คุณมองหาอะไรในตัวเพื่อน?
ลองเลือกจากรายการที่มีนี้
และจัดลำดับท็อปเท็นของคุณ
เอง!

 1. จงรักภักดีและพึ่งพิงได้
 2. กระเป๋าหนัก
 3. คุยเก่ง
 4. ซื่อสัตย์ไว้ ใจได้
 5. หน้าตาดี
 6. มีเป้าหมายชีวิตเหมือนๆกัน
 7. เป็นคนดัง
 8. ไม่ ใช่พวกปลาหมอชอบนินทา
 9. แต่งตัวเท่ห์
10. ชอบกิจกรรมเหมือนๆกัน
11. สนุกอยู่ด้วยแล้วขำกลิ้ง
12. เก็บความลับอยู่
13. มีเวลาให้เพื่อน
14. เต็มใจช่วยเพื่อนในยามจำเป็น
15. เป็นที่นับหน้าถือตา
16. เป็นนักฟังที่ดี
17. มองเห็นส่วนดีในคนอื่น
18. ฉลาด
19. ทันสมัยอินเทรนด์ตลอด
20. ยอมให้เพื่อนยืมของ
21. วิพากษ์วิจารณ์แบบเสริมสร้าง
  และจริงใจ
22. มีมุมมองการเมืองเหมือนกัน
23. มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
  ใกล้เคียงกัน
24. ไม่ทำเพื่อนขายหน้าต่อหน้า 
  สาธารณะ
25. ไม่ขี้อิจฉา
26. ไม่กดดันเพื่อนให้ทำสิ่งที่สวนกับ
  จิตสำนึก


คุณสมบัติ
10ประการ
ของเพื่อน

อ่านต่อหน้า 43 

Whenthedisciplesheard
this,theyweregreatlysurprised
andasked,“Howcananyoneever
besaved?”

Jesuslookedstraightatthem
andsaid,“There are some things 
that people cannot do, but God 
can do anything.

“Allwhohavegivenuphome
orbrothersandsistersorfather
andmotherorchildrenorland
formewillbegiven100timesas
much.Theywillalsohaveeternal
life.Butmanywhoarenowfirst
willbelast,andmanywhoarelast
willbefirst.”70

Continued on page 43
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เพื่อนแท้หรือหลอก?
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1)  เมื่อมีเรื่องดีๆ  เกิดขึ้นกับเพื่อน  ฉันจะดีใจกับเขาหรือเธอจริงๆ  ไม่มี
อิจฉาเลยซักกะนิด 

2)  เมื่อเพื่อนมีปัญหา  ผมจะทำทุกอย่างที่ช่วยได้  แม้ผมจะต้องเสีย  
บางสิ่งก็ตาม 

3)  ฉันยกโทษคนที่ทำให้ฉันเสียใจได้ง่ายๆ  แล้วก็กลับไปเป็นเพื่อนกัน  
เหมือนเดิม 

4)  เวลาที่เพื่อนมีปัญหา พวกเขาจะมาขอให้ผมช่วย หรือขอคำแนะนำ 
หรือแค่มาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรอยู่ 

5)  คำพูดและการใช้ชีวิตของผม  เป็นสิ่งที่สนับสนุนเพื่อนให้อยู่ห่างๆ   
จากกิจกรรมหรือนิสัยที่จะทำให้พวกเขาแย่ลง 

6)  เมื่อเพื่อนทำเรื่องน่าขายหน้า  เราจะหัวเราะด้วยกัน  แต่ฉันไม่เคย  
เก็บเรื่องนั้นมาล้อเลียนอีก 

7)  ผมไม่ได้เลือกเพื่อนตรงที่หน้าตาหรือเงินในกระเป๋า 
8)  ฉันไม่เคยพูดแย่ๆ เกี่ยวกับเพื่อน โดยเฉพาะพูดลับหลัง 
9)  ผมเปน็คนทีไ่วใ้จได ้ถา้เพือ่นบอกความลบั มนักจ็ะเปน็ความลบั 
10) สำหรับฉัน มิตรภาพไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันจะตักตวงผลประโยชน์ ฉันรู้ว่า

ฉันมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเพื่อนของฉันด้วย 

10 – 9	ต้องออกแรงหน่อยนะเพื่อน!	
คุณอาจจะมีเพื่อนบ้าง แต่ก็ยังพัฒนาทักษะความเป็นเพื่อนให้ดีขึ้นได้อีก คุณมีความคิดบางอย่าง
เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนที่ต้องมาขัดๆแก้ๆหน่อย แต่ไม่ต้องห่วง เรื่องนี้มันพัฒนากันได้ ลองคบหา
กับเพื่อนดีๆอย่างพวกที่ได้สัก22-30แต้มน่ะ เพื่อคุณจะเติบโตขึ้นอย่างนั้น พลิกไปหน้า63คุณจะ
ได้เจอกับเพื่อนที่ดีสุดยอด

20 – 21 เพื่อนระดับปานกลาง!	
โดยทั่วไปคุณเป็นเพื่อนในระดับปานกลาง สำหรับคุณ มิตรภาพเป็นเรื่องสนุก ไม่มีอะไรต้องจริงจัง
หรือพูดอีกอย่าง ไอเดียของคุณในเรื่องเพื่อนมันผสมปนเปกัน จำไว้อย่าลืมเชียวว่า เพื่อนคือผู้ที่จะ
ต้องดูแลกันและกัน และช่วยกันให้เป็นคนดียิ่งขึ้น คุณต้องเริ่มฝึกหัดตามข้อ 10 ในแบบทดสอบนี้
และมองหาเพื่อนที่ทำเหมือนกัน

22 – 30 เพื่อนแท้ !	
เพื่อนที่ดีจะปฏิบัติต่อคุณอย่างที่เขาอยากให้คุณปฏิบัติต่อเขาและพระเยซูเป็นเพื่อนแบบนั้นแหละ
คุณรู้ว่าเพื่อนที่แท้เป็นยังไงและคุณก็เต็มใจจะปฏิบัติเช่นนั้นรู้ไหมพระเยซูก็อยากเป็นเพื่อนแบบนั้น
กับคุณด้วย?พระองค์บอกว่า เพื่อนแท้จะปฏิบัตต่อคุณในแบบที่เขาต้องการให้คุณปฏิบัติต่อเขา ถ้า
อยากรู้อีกว่าพระเยซูพูดถึงเรื่องมิตรภาพไว้ยังไงก็ดูที่บท4.30และ4.33


1 แต้ม 2 แต้ม 3 แต้ม
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ต่อจากหน้า 41 

ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูล
พระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่
พระองค์ทรงรกันัน้กำลงัปว่ยอยู”่ 

เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่า
เขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ
สี่วันแล้ว 

มารธาก็ออกไปต้อนรับพระองค์ 
มารธาทูลพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็น
เจ้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ น้องชายของ
ข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย” 

พระเยซูตรัสกับนางว่า “ลาซา-
รัสจะเป็นขึ้นมาอีก เราเป็นชีวิตและ
การเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจใน
เราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป 
เธอเชื่ออย่างนี้ไหม?” 

มารธาทูลพระองค์ว่า “เชื่อ   
องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่า
พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าที่เสด็จมาในโลก” 

เมื่อทูลอย่างนี้แล้ว มารธาก็
กลับไปเรียกมารีย์น้องสาว กระซิบว่า 
“อาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียก
เธอ” 

เมื่อมารีย์ได้ยิน ก็รีบลุกขึ้นไป
เฝ้าพระองค์ กราบลงที่พระบาทของ
พระองค์ทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า   
ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ น้องชายของ  
ข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย” 

เมือ่พระเยซูทอดพระเนตรเหน็
มารยี์รอ้งไห ้และพวกยวิที่ตามมาก็
รอ้งไห้ดว้ย พระองค์สะเทอืนพระทยั
และทรงเปน็ทกุข ์พระองค์ตรสัวา่ 
“พวกทา่นเอาศพของเขาไปไว้ทีไ่หน?” 

พวกเขาทูลพระองค์ว่า “ท่าน
เจ้าข้า เชิญมาดูเถิด” 

พระเยซูทรงกันแสง พวกยิวจึง
กล่าวว่า “ดูสิว่าท่านรักเขาเพียงไร” 

แต่บางคนก็พดูวา่ “ทา่นผูน้ี้ทำให้
คนตาบอดมองเหน็ จะทำให้คนนี้  
ไม่ตายไม่ได้หรอื?”71 


4.37คนตายแล้วฟื้นคืนชีวิต

พระเยซูจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝัง
ศพ อุโมงค์นั้นเป็นถ้ำ มีหินก้อนหนึ่ง
วางปิดปากอุโมงค์ไว้ พระเยซูตรัสว่า 
“จงเอาหินออกเสีย” 

พวกเขาจึงเอาหินออก พระเยซู

แหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า “ข้าแต่
พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระองค์ที่พระองค์โปรดฟัง  
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่า
พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ 
แต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะ
เห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อพวกเขา
จะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้  
ข้าพระองค์มา” 

เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์
ทรงร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมา
เถิด” 

คนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือ
และเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย 

พระเยซูตรสักบัพวกเขาวา่ “จง
แกะผา้ที่พนัออกแลว้ปลอ่ยเขาเถดิ”72 


4.38แผนสังหารพระเยซู

ดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มา
หามารีย์เห็นการกระทำของพระเยซูก็
วางใจในพระองค์ แต่บางคนไปหา
พวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซู
ทรงทำให้เขาฟัง 

ฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและ

มิต
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4.36 JESUS’ FRIEND DIES
Amanbythenameof

Lazaruswassickinthevillage
ofBethany.Hehadtwosisters,
MaryandMartha.Thesisterssent
amessagetotheLordandtold
himthathisgoodfriendLazarus
wassick.

WhenJesusgottoBethany,
hefoundthatLazarushadalready
beeninthetombfourdays.

Marthawentouttomeet
him.MarthasaidtoJesus,“Lord,
ifyouhadbeenhere,mybrother
wouldnothavedied.”

Jesustoldher,“Yourbrother
willliveagain!Iamtheonewho
raisesthedeadtolife!Everyone
whohasfaithinmewilllive,even
iftheydie.Doyoubelievethis?”

“Yes,Lord!Ibelievethatyou
areChrist,theSonofGod.”

AfterMarthasaidthis,she
wentandprivatelysaidtoher
sisterMary,“TheTeacherishere,
andhewantstoseeyou.”

AssoonasMaryheardthis,

shegotupandwentouttoJesus.
Shekneltathisfeetandsaid,
“Lord,ifyouhadbeenhere,my
brotherwouldnothavedied.”

WhenJesussawthatMary
andthepeoplewithherwere
crying,hewasterriblyupsetand
asked,“Wherehaveyouputhis
body?”

Theyreplied,“Lord,come
andyouwillsee.”

Jesusstartedcrying,andthe
peoplesaid,“Seehowmuchhe
lovedLazarus.”

Someofthemsaid,“Hegives
sighttotheblind.Whycouldn’the
havekeptLazarusfromdying?”71

4.37 A DEAD MAN LIVES AGAIN!
Jesuswenttothetomb,

whichwasacavewithastone
rolledagainsttheentrance.Then
hetoldthepeopletorollthe
stoneaway.

Afterthestonehadbeen
rolledaside,Jesuslookedup
towardheavenandprayed,
“Father,Ithankyouforanswering
myprayer.Iknowthatyoualways
answermyprayers.ButIsaidthis,

sothatthepeopleherewould
believethatyousentme.”

WhenJesushadfinished
praying,heshouted,“Lazarus,
comeout!”

Themanwhohadbeendead
cameout.Hishandsandfeetwere
wrappedwithstripsofburialcloth,
andaclothcoveredhisface.

Jesusthentoldthepeople,
“Untiehimandlethimgo.”72

4.38 THE PLOT TO KILL JESUS
Manyofthepeoplewhohad

cometovisitMarysawthethings
thatJesusdid,andtheyputtheir
faithinhim.Otherswenttothe
PhariseesandtoldwhatJesushad
done.

Thenthechiefpriestsand
thePhariseescalledthecouncil
togetherandsaid,“Whatshould
wedo?Thismanisworkingalot
ofmiracles.Ifwedon’tstophim
now,everyonewillputtheirfaith
inhim.”

Fromthatdayon,the
councilstartedmakingplansto
putJesustodeath.73

Continued from page 41
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พวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภา
แล้วพูดกันว่า “เราจะทำอย่างไรกันดี 
เพราะว่าชายคนนี้ทำหมายสำคัญ
มากมาย? ถ้าเราปล่อยให้เขาทำ
อย่างนี้ต่อไป ทุกคนก็จะเชื่อถือเขา”  

นับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึง  
วางแผนที่จะฆ่าพระองค ์73 

 
4.39ชีวิตที่ ได้รับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมือง
เยรีโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทาง 
มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียสอยู่ที่นั่น เขา
เป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี 
เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใคร 
แต่คนมากจึงมองไม่เห็น เพราะเขา
เป็นคนเตี้ย เขาจึงวิ่งไปข้างหน้า ปีน
ขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มองเห็น
พระองค์ เพราะว่าพระองค์กำลังจะ
เสด็จผ่านทางนั้น เมื่อพระเยซูเสด็จ
มาถงึที่นัน่ พระองค์แหงนพระพกัตร์ดู
ศกัเคยีสแลว้ตรสักบัเขาว่า “ศักเคียส
เอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าวันนี้เราจะ
ต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน” แล้วเขา
ก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความ
ชื่นชมยินดี 

ทกุคนที่เหน็แลว้ก็พากนับน่และ
กลา่ววา่ “ทา่นผู้นี้จะเขา้ไปพกัอยู่กบั
คนบาป” 

ส่วนศักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า “องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ 
ทรพัย์สิง่ของของขา้พระองค ์  
ขา้พระองค์ยอมให้คนยากจนครึง่หนึง่ 
และถา้ขา้พระองค์โกงอะไรของใครมา 
ก็ยอมคนืให้เขาสี่เทา่” 

พระเยซูตรสักบัเขาวา่ “วนันี้
ความรอดมาถงึบา้นนี้แลว้ เพราะคนนี้
เปน็ลกูของอบัราฮมัดว้ย เพราะวา่บตุร
มนษุย์มาเพือ่จะแสวงหาและชว่ยผู้ที่
หลงหายไปนัน้ให้รอด”74 


4.40การแสวงหาพระเยซู

ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาล
ปัสกาของพวกยิวแล้ว มีชาวชนบท
จำนวนมากขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็ม
ก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อชำระตัว เมื่อ
พวกเขาชุมนุมกันอยู่ในบริเวณ  
พระวิหาร พวกเขาก็มองหาพระเยซู
พดูกนัวา่ “คดิอยา่งไร พระองค์จะไม่
เสดจ็มาในงานเทศกาลนี้หรอื?” 

พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวก  

ฟาริสีก็ออกคำสั่งว่า หากใครรู้ว่า
พระองค์อยู่ที่ไหน ให้มาบอกพวกเขา
เพื่อจะได้ไปจับพระองค์  

ก่อนปัสกาหกวัน พระเยซูเสด็จ
มาถงึหมูบ่า้นเบธานีซึง่เปน็ที่อยู่ของ
ลาซารสัผู้ที่พระองค์ทรงให้เปน็ขึน้จาก
ตาย พวกยวิจำนวนมากรู้วา่พระองค์
ประทบัที่นัน่จงึมาเฝา้พระองค ์

ไม่ใช่มาเพราะพระเยซูเท่านั้น 
แต่เพื่อจะเห็นลาซารัสคนที่พระองค์
ทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายด้วย ดังนั้น
พวกหัวหน้าปุโรหิตจึงคิดจะฆ่า  
ลาซารัสด้วย เพราะลาซารัสเป็น  
ต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหลายคนแยก
ตัวไปและวางใจในพระเยซู75 

	5สัปดาห์สุดท้าย

5.1ประชาชนต้อนรับพระเยซู

วันรุ่งขึ้น เมื่อมหาชนที่มาร่วม
งานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซู
เสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาก็
ถือทางอินทผลัมพากันออกไป
ต้อนรับพระองค์ 76 

อ่านต่อหน้า 46 
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4.39 A CHANGED LIFE
Jesuswasgoingthrough

Jericho,whereamannamed
Zacchaeuslived.Hewasincharge
ofcollectingtaxesandwasvery
rich.Jesuswasheadinghisway,
andZacchaeuswantedtoseewhat
hewaslike.ButZacchaeuswas
ashortmanandcouldnotsee
overthecrowd.Soheranahead
andclimbedupintoasycamore
tree.WhenJesusgotthere,he
lookedupandsaid,“Zacchaeus,
hurrydown!Iwanttostaywithyou
today.”Zacchaeushurrieddown
andgladlywelcomedJesus.

Everyonewhosawthis
startedgrumbling,“Thisman
Zacchaeusisasinner!AndJesusis
goinghometoeatwithhim.”

LaterthatdayZacchaeus
stoodupandsaidtotheLord,“I
willgivehalfofmypropertytothe
poor.AndIwillnowpaybackfour
timesasmuchtoeveryoneIhave
evercheated.”

JesussaidtoZacchaeus,
“Todayyouandyourfamilyhave

beensaved,becauseyouarea
truesonofAbraham.TheSonof
Mancametolookforandtosave
peoplewhoarelost.”74

4.40 THE SEARCH FOR JESUS
Itwasalmosttimefor

Passover.ManyoftheJewish
peoplewholivedoutinthe
countryhadcometoJerusalem
togetthemselvesreadyforthe
festival.Theylookedaroundfor
Jesus.Thenwhentheywereinthe
temple,theyaskedeachother,
“Youdon’tthinkhewillcomehere
forPassover,doyou?”

Thechiefpriestsandthe
Phariseestoldthepeopletolet
themknowifanyofthemsaw
Jesus.Thatishowtheyhopedto
arresthim.

SixdaysbeforePassover
JesuswentbacktoBethany,where
hehadraisedLazarusfromdeath.
Alotofpeoplecamewhenthey
heardthatJesuswasthere.

Theyalsowantedtosee
Lazarus,becauseJesushadraised

himfromdeath.Sothechief
priestsmadeplanstokillLazarus.
Hewasthereasonthatmanyof
thepeoplewereturningfrom
themandputtingtheirfaithin
Jesus.75

5	THE	FINAL	WEEK

5.1 THE CROWD WELCOMES JESUS
Thenextdayalargecrowd

wasinJerusalemforPassover.
WhentheyheardthatJesuswas
comingforthefestival,theytook
palmbranchesandwentoutto
greethim.76

InfrontofJesusandbehind
him,peoplewentalongshouting,

“HoorayforGodinheaven
above!77

Blessedisthekingwho
comesinthenameoftheLord!

Peaceinheavenandglory
toGod.”78

Butthechiefpriestsandthe

Continued on page 46
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เมื่อแรกที่ยูดาสตกลงใจ
จ ะ เ ป็ น ส่ ว น ใ น ที ม ข อ ง
พระเยซูนั้น ทุกสิ่งกำลังไป
ค่อนข้างสวย  ชายผู้นี้เป็น
นักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่และเริ่ม
โด่งดังไม่เบาทีเดียว

ที่เหนือกว่านั้น พระเยซู
ทำในสิ่งที่ไม่มีใครตีเสมอได้
อย่างเช่น ทำให้คนตาบอด
มองเห็นคนง่อยเดินได้และ
ขับผี เป็นต้น แล้วพระองค์
ยั งทำเรื่ องที่ น่ าตื่ นตะลึ ง
กว่านั้นอีก คือให้ยูดาสและ
สาวกคนอื่นๆมีสิทธิอำนาจ

เรื่องที่แย่กว่าขายเพื่อน
ซะอีก เขาไม่เคยทำสิ่งที่
ถูกต้องเลย เขามัวจดจ่อ
กั บ ตั ว เ อ ง แ ล ะ ค ว า ม
อับอายในสิ่งที่ทำลงไป
แทนที่จะมาแก้ไขความ
สัมพันธ์ให้ถูกต้อง

ถ้าเขากลับไปหาพระ
เยซู ยอมรับความผิดที่ได้
ทำและขอโทษ มิตรภาพ
ระหว่างเขากับพระองค์ก็
จะกลับดีอีกครั้ง

บางทีคุณอาจกำลังมี
ความสัมพันธ์ที่ต้องแก้ไข
นะ คุณมีสิ่งนั้นรึยังที่จะ
ต้องใช้ เพื่อแก้ ไขความ
สัมพันธ์ให้ถูกต้อง?

และออกไปทำสิ่งเดียวกันกับ
พระองค์เยี่ยม!

แต่ตอนนี้ สถานการณ์
มันดูไม่ค่อยดีสำหรับยูดาส
พระเยซูดูเหมือนจะคะแนน
นิยมตก และก็มีเสียงร่ำลือ
เซ็งแซ่ว่าพวกผู้นำศาสนาจะ
จัดการพระเยซู ถึงกับจะ
สังหารพระองค์ถ้าเป็นไปได้

ดูท่า อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะ
ชนะ ยูดาสจึงตัดสินใจแปร
พรรค  และขายเพื่อนที่ดี
ที่สุดของเขาแลกกับเงินแค่
นิดหน่อย

แล้วคุณล่ะ? เคยขาย
เพื่อนไหม?  บางทีเมื่อ
คะแนนนิยมของเพื่อนคน
นั้นเริ่มตก คุณก็เลยต้องทิ้ง
เขาก่อนที่มันจะมากระทบ
กับภาพพจน์ของคุณเข้ า
หรือบางที คุณขายชื่อเสียง
ของเขา โดยไปเปิดโปง
ความผิดพลาดหรือความ
อ่อนแอของเขาต่อคนอื่น

แลว้ในตอนจบยดูาสทำ

ในระหว่างนั้นยูดาสเริ่มถูกล่อลวง

บรรดาผู้นำศาสนาเริ่มหาหนทางที่จะกำจัด
พระเยซูไปให้พ้นๆ

คิดดูสิ!

ขายเพื่อน

มิต
รภ
าพ


ยูดาสได้ตัดสินใจแปรพรรค
และขายเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา
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    ฉันมีนิสัยชÍบ¾Ùด¶ÖงคนÍ×èนลับËลัง  เ¾ราะµÍน·ีè
¾Ùดน่ะ มัน·ÓใËŒฉันรÙŒสÖกÇ่าµัÇเÍงสÓคัÞ แµ่มันก็·ÓใËŒ
ฉันเสียเ¾×èÍนดŒÇย ฉัน¨ะ·Óไงดี? 

?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
? 
?
?
?
?   ?

 ในตอนที่ศักเคียสพบพระเยซู  เขามีประวัติว่าเป็นเพื่อน 
  ที่ต่ำช้าพอสมควร เขารวยขึ้นด้วยการรีดไถคนอื่น ที่จริงการ
นินทาก็ไม่ต่างกันเลยนะ  เพราะมันขโมยชื่อเสียงของคนอื่นไป 
และท้ายสุดมันจะหวนกลับมาทำเราเจ็บซะเอง 

สำหรับศักเคียส ยามบ่ายที่ใช้กับพระเยซูช่างเปลี่ยนอะไรๆ  ไป
มาก  เขาได้พบเพื่อนแท้  ผู้อ่อนโยนต่อเขา แม้เขาสมควรจะถูก
ปฏิเสธก็ตาม 

สิ่งที่ศักเคียสทำในอันดับต่อไป ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยเช่นกัน 
(บท 4.39) 

Âอมรับ
ยอมรบัความผดิ รบัผดิชอบตอ่สิง่ทีค่ณุไดท้ำซึง่ทำใหค้นอืน่เจบ็ 

เ»ลÕ่Â¹á»ลง
ตั้งใจแน่วแน่ว่า  จะปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่คุณอยากให้ 
ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ และครั้งหน้า ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เกิด
คันปากอยากนินทาล่ะก็  จงหยุดและคิด  “แล้วถ้าเป็นฉันโดน
คนอื่นพูดถึงแบบนี้  ฉันจะรู้สึกยังไง?  ฉันยังจะพูดแบบนี้ไหม 
ถ้าคนนั้นอยู่ต่อหน้า?” 

ลงมือ»¯ÔบัตÔ
เหมือนอย่างศักเคียส  จงลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากการเลือกของคุณ บอกคนนั้นว่าคุณทำอะไรลงไป
และขอโทษ  ไม่ว่าเขาจะรับคำขอโทษหรือไม่  (เขาคงจะรับ 
นะ)  และสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่  โดยพูดแต่สิ่งดีเกี่ยวกับ 
พวกเขา “ลับหลัง” 

แล้ว..ยังรออะไรอยู่ล่ะ? 

ยอมรับ เปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติ! 

ต่อจากหน้า 44 

คนที่เดนิไปขา้งหนา้กบัคนที่ตาม
มาขา้งหลงัก็โห่รอ้งวา่ 

“โฮซันนา  ในที่สูงสุด77 

ขอให้  พระมหากษัตริย์ ผู้เสด็จ
มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงพระเจริญ 

ขอให้มีสันติในสวรรค์และ 
พระเกียรติในที่สูงสุด”78 

แต่พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวก
ธรรมาจารย์ไม่พอใจ 

พระองค์ทรงจากพวกเขาไป 
และเสดจ็ออกจากกรงุไปประทบัอยู่ที่
หมูบ่า้นเบธาน ี79 


5.2เงินที่เปื้อนเลือด

เวลานั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและ
บรรดาผู้ใหญ่ของประชาชนมา
ประชุมกันที่สำนักของมหาปุโรหิตที่
ชื่อว่าคายาฟาส เขาทัง้หลายปรกึษา
กนัที่จะจบัพระเยซูดว้ยอบุายและเอา
ไปฆา่เสยี80 

ซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรยีกวา่
อสิคารโิอทซึง่เปน็หนึง่ในสาวกสบิสอง
คน  ยดูาสไปปรกึษากบัพวกหวัหนา้
ปโุรหติและพวกนายทหารรกัษาพระ
วหิารวา่จะมอบพระองค์ใหก้บัพวกเขา
ดว้ยวธิีใด81 และถามวา่ “ถา้ขา้พเจา้
มอบตวัเขาให้พวกทา่น ทา่นจะให้
ขา้พเจา้เทา่ไหร?่” 

พวกเขาก็ให้เงินยูดาสสามสิบ

มิต
รภาพ



teachersoftheLawofMoseswere
angry.

ThenJesusleftthecityand
wentouttothevillageofBethany,
wherehespentthenight.79

5.2 BLOOD MONEY
Atthattimethechiefpriests

andthenation’sleaderswere
meetingatthehomeofCaiaphas
thehighpriest.Theyplannedhow
theycouldsneakaroundandhave
Jesusarrestedandputtodeath.80

ThenSatanenteredthe
heartofJudasIscariot,whowas

Continued from page 44
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เหรียญ ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสคอยหา
ช่องที่จะทรยศพระองค ์82 

 
5.3พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง

พระองค์ทรงใช้เปโตรและยอห์น
ไปสั่งเขาว่า “จงไปจัดเตรียมปัสกาให้
พวกเรารับประทาน” 83 

พระองค์ทรงลุกจากการเสวย
อาหาร และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอว
ของพระองค์ แล้วทรงเทน้ำลงในอ่าง
และทรงเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวก 
และทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้
นั้น 

แล้วตรัสกับเขาว่า 
“พวกทา่นเขา้ใจสิง่ที่เราทำกบั

ทา่นหรอืไม?่ พวกทา่นเรยีกเราวา่พระ
อาจารย์และองค์พระผู้เปน็เจา้ ทา่น
เรยีกถกูแลว้ เพราะเราเปน็อยา่งนัน้ 
เพราะฉะนัน้ถา้เราผู้เปน็องค์พระผู้เปน็
เจา้และพระอาจารย์ยงัลา้งเทา้ของ
พวกทา่น ทา่นก็ควรจะลา้งเทา้ของกนั
และกนัดว้ย เพราะวา่เราวางแบบ
อยา่งแก่พวกทา่นแลว้ เพือ่ให้ทา่นทำ
เหมอืนอยา่งที่เราทำกบัทา่นดว้ย”84 


5.4เพื่อนที่ ไม่ซื่อสัตย์

พอถึงเวลาพลบค่ำ พระองค์
ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่าน  
ทั้งหลายว่า คนหนึ่งในท่านจะทรยศ
เรา” 

พวกสาวกก็พากนัเปน็ทกุข ์ตา่ง
คนตา่งเริม่ทลูถามพระองค์วา่ “องค์
พระผูเ้ปน็เจา้ คอืขา้พระองค์หรอื?” 85 

พระองค์ตรัสตอบว่า “เป็นคนที่
เราจะเอาขนมปังนี้จิ้มส่งให ้86 บุตร
มนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้  
เกี่ยวกับท่าน แต่วิบัติมีแก่คนที่ทรยศ
บุตรมนุษย์ ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาก็
จะดีกว่า” 

ยูดาสคนที่ทรยศพระองค์ทูลว่า 
“พระอาจารย์ คือข้าพระองค์หรือ?” 

พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่าน

ว่าถูกแล้ว” 87 

เมื่อพระองค์ทรงเอาขนมปังนั้น
จิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้กับยูดาสบุตรของ
ซีโมน อิสคาริโอท  

พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
จะทำอะไรก็จงทำเร็วๆ” 

ไม่มีใครในบรรดาคนที่เอนกาย

1. เหตุใดพระเยซูจึงกล่าวเช่นนี้  

  “ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ตอบคำ  

อธิษฐานของข้าพระองค์เสมอ?”   

(4.37) 

  ก. เพื่อผู้คนจะรู้ว่าพระองค์มีอำนาจ 

  ข. เพื่อผู้คนจะเชื่อว่า พระเจ้าส่ง  

   พระองค์มา 

  ค.  เพื่อพระองค์จะทำให้ลาซารัสเป็น 

   ขึ้นจากความตายได้ 

  ง.  เพื่อพระองค์จะโด่งดัง 

2. หลังจากที่ศักเคียสยอมเปลี่ยนแปลง  

พระเยซูบอกว่า “บุตรมนุษย์…….เพื่อ 

 จะ……….และ……….  ผู้ที่……… 

  ให้รอด  (4.39) 

3. ยูดาสได้ช่วยมหาปุโรหิตและพวก 

 ทหารรักษาพระวิหารให้จับตัว  

พระเยซูเนื่องจากซาตานเข้าไปใน

หัวใจของเขา  (5.2) 

  จริง………….…. เท็จ……………. 

4. เหตุใดพระเยซูจึงล้างเท้าให้สาวกของ 

 พระองค์? (5.3) 

  ก.  เพื่อล้างเท้าที่สกปรกของพวกเขา 

  ข.  เพื่อทำความดีก่อนที่พระองค์จะ 

   ตาย 

  ค.  เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 

   ก่อนที่พระองค์จะถูกจับ 

  ง.  เพื่อเป็นแบบอย่างให้พวกเขาทำ 

   เช่นนี้ต่อกันและกัน 

5. บัญญัติใหม่ที่พระเยซูให้แก่เหล่า

สาวก คือ “ท่านทั้งหลายจง………ซึ่ง

กันและกัน เหมือนอย่างที่................. 

 ได้…………ท่านทั้งหลาย”  (5.6) 

ขุดคุ้ย
บัญญัติใหม่

มิต
รภ
าพ


oneofthetwelveapostles.Judas
wenttotalkwiththechiefpriests
andtheofficersofthetemple
policeabouthowhecouldhelp
themarrestJesus.81andasked,
“HowmuchwillyougivemeifI
helpyouarrestJesus?”

TheypaidJudas30silver
coins,andfromthenonhestarted
lookingforagoodchanceto
betrayJesus.82

5.3  JESUS SETS THE ExAMPLE  
SoJesussaidtoPeterand

John,“Goandpreparethe
Passovermealforustoeat.”83

DuringthemealJesusgot
upandwrappedatowelaround
hiswaist.Heputsomewaterinto
alargebowl.Thenhebegan
washinghisdisciples’feetand
dryingthemwiththetowelhewas
wearing.

Thenhesaid:
“Doyouunderstandwhat

Ihavedone?Youcallmeyour
teacherandLord,andyoushould,
becausethatiswhoIam.Andif
yourLordandteacherhaswashed
yourfeet,youshoulddothesame
foreachother.Ihavesetthe
example,andyoushoulddofor
eachotherexactlywhatIhave
doneforyou.”84

5.4 AN UNFAITHFUL FRIEND 
Thatevening,hesaid,“One

ofyouwillsurelyhandmeoverto
myenemies.”

Thediscipleswereverysad,
andeachonesaidtoJesus,“Lord,
youcan’tmeanme!”85

Jesusanswered,“Iwilldipthis
pieceofbreadinthesauceandgive
ittotheoneIwastalkingabout.86
TheSonofManwilldie,asthe
Scripturessay.Butit’sgoingtobe
terriblefortheonewhobetraysme!
Thatmanwouldbebetteroffifhe
hadneverbeenborn.”

Judassaid,“Teacher,you
surelydon’tmeanme!”

“That’swhatyousay!”Jesus
replied.87

ThenJesusdippedthebread
andgaveittoJudas.

Jesussaid,“Judas,goquickly
anddowhatyouhavetodo.”

Nooneatthemeal
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วามอยุติธรรม มีเรื่อง 
ไม่ยุติธรรมมากมายใน

ชีวิต  บางทีพ่อแม่คุณอาจจะ
แยกทางกัน หรือคนใดคนหนึ่ง
ต้องไปหาเงินไกลบ้าน หรือ
คุณอาจจะขาดพ่อหรือแม่
เพราะท่านเสียชีวิตไป 

มี ใครในครอบ-
ครัวคุณติดเหล้าหรือติด
ยาหรือไม่? หรือมีใครใน
บ้านที่ตกเป็นเหยื่อของ
คนโลภขี้โกง? 

สถานการณ์ทำนองนี้ 
จะทำให้คุณรู้สึกจนตรอก  หรือ
รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจความเจ็บ
ช้ำ  สับสนของคุณ  แต่ความ
จริงก็คือว่า  พระเจ้าทรงห่วงใย 
พระองค์ส่ งพระเยซูมาเพื่อ

แสดงความรักของพระองค์
แ ล ะส่ ง พ ร ะ วิญญาณของ

พระองค์มาเป็นที่ปรึกษา 
ผู้ ป ราด เปรื่ อ งของคุณ  
เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก  และเป็น
ผู้ปลอบใจคุณ 

เนื่ องจากการอยู่
ด้ วยของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์  พระเยซูจึงสามารถ
ยืนยันกับผู้ติดตามพระองค์ 
ได้ว่า  ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 
พระองค์จะอยู่ด้วยเสมอ  และ
จะเฝ้ามองพวกเขาในยามทุกข์
ยาก  ไปจนผ่านพ้น!  พระองค์
สัญญาเช่นนี้กับคุณด้วย  ดูใน
บท 5.8-5.11 

“ใครจะไปสนใจว่า 
      ©ันเจออะไรมาบ้าง?” 

“ไม่ยุติ¸รรมเลย!” ค	

ความยุต
ิธรรม

ร่วมโต๊ะอาหารที่รู้ว่าทำไมพระองค์ถึง
ตรัสกับเขาอย่างนั้น บางคนคิดว่า
เพราะยูดาสถือกระเป๋าเก็บเงิน 
พระองค์จึงตรัสบอกเขาว่า “จงไปซื้อ
สิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาล
นี้” หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะ
ให้อะไรแก่คนจน เพราะฉะนั้น 
หลังจากยูดาสรับขนมปังชิ้นนั้นแล้ว
เขาก็ออกไปทันที 88 

 
5.5ขนมปังและเหล้าองุ่น

ระหว่างรับประทานอยู่นั้น พระ
เยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมา และเมื่อ
ขอพระพรแล้ว ก็ทรงหักส่งให้บรรดา
สาวกตรัสว่า89 “นี่เป็นกายของเรา ซึ่ง
ให้ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย จงทำ
อย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา”90 

แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย เมื่อ
ขอบพระคุณแล้ว ก็ทรงส่งให้พวกเขา
ตรัสว่า “จงรับไปดื่มทุกคนเถิด เพราะ
ว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิต
แห่งพันธสัญญา ที่หลั่งออกเพื่อยก
บาปโทษคนจำนวนมาก”91 

 
5.6รักคนอื่น

เมื่อยูดาสออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า 

“ลกูทัง้หลายเอย๋ เราจะอยู่กบั
พวกทา่นอกีหนอ่ยเดยีวเทา่นัน้ เราให้
บญัญตัิใหม่ไว้กบัพวกทา่น คอืให้รกั
ซึง่กนัและกนั เรารกัพวกทา่นมาแลว้
อยา่งไร ทา่นก็จงรกักนัและกนัดว้ย
อยา่งนัน้ ถา้ทา่นรกักนัและกนั ดงันี้
แหละทกุคนก็จะรู้วา่ทา่นเปน็สาวก
ของเรา”92 

 
5.7พระเยซูทรงปลอบประโลม

และหนุนใจ
“เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรัก

พวกท่าน เพราะท่านรักเราและเชื่อ
ว่าเรามาจากพระเจ้า เรามาจาก 
พระบิดาและเข้ามาในโลกแล้ว เรา 

understoodwhatJesusmeant.But
becauseJudaswasinchargeof
themoney,someofthemthought
thatJesushadtoldhimtobuy
somethingtheyneededforthe
festival.OthersthoughtthatJesus
hadtoldhimtogivesomemoney
tothepoor.Judastookthepiece
ofbreadandwentout.88

5.5 THE BREAD AND THE WINE
DuringthemealJesustook

somebreadinhishands.He
blessedthebreadandbrokeit.
Thenhegaveittohisdisciples
andsaid,89“Thisismybody,which
isgivenforyou.Eatthisasawayof
rememberingme!”90

Jesuspickedupacupofwine
andgavethankstoGod.Hethen
gaveittohisdisciplesandsaid,
“Takethisanddrinkit.Thisis
myblood,andwithitGodmakes
hisagreementwithyou.Itwillbe
pouredout,sothatmanypeople
willhavetheirsinsforgiven.”91

5.6 LOVING OTHERS 
AfterJudashadgone,Jesus

said:

“Mychildren,Iwillbewith
youforalittlewhilelonger.But
Iamgivingyouanewcommand.
Youmustloveeachother,justas
Ihavelovedyou.Ifyouloveeach
other,everyonewillknowthatyou
aremydisciples.”92

5.7 JESUS COMFORTS AND ENCOURAGES
“GodtheFatherlovesyou

becauseyouloveme,andyou
believethatIhavecomefromhim.
IcamefromtheFatherintothe
world,butIamleavingtheworld
andreturningtotheFather.93

“Don’t be worried! Have 
faith in God and have faith in 
me. Therearemanyroomsinmy
Father’shouse.Iamgoingthere
toprepareaplaceforeachofyou.
AfterIhavedonethis,Iwillcome
backandtakeyouwithme.Then
wewillbetogether.

“Iamtheway,thetruth,and
thelife!Withoutme,noonecan
gototheFather.

“Itellyouforcertainthatif
youhavefaithinme,youwilldo
thesamethingsthatIamdoing.
Youwilldoevengreaterthings,
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จะจากโลกนี้ไปหาพระบิดาอีก93 

“อยา่ให้ใจของพวกทา่นเปน็
ทกุข์เลยพวกทา่นวางใจในพระเจา้
จงวางใจในเราดว้ย ในพระนเิวศของ
พระบดิาเรามีทีอ่ยู่มากมาย เพราะเรา
ไปจดัเตรยีมที่ไว้สำหรบัพวกทา่น เมือ่
เราไปจดัเตรยีมที่ไว้สำหรบัทา่นแลว้ 
เราจะกลบัมาอกีและรบัทา่นไปอยู่กบั
เรา เพือ่วา่เราอยู่ทีไ่หนพวกทา่นจะได้
อยู่ที่นัน่ดว้ย 

“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง 
และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดา
ได้ นอกจากจะมาทางเรา  

“เราบอกความจริงกับพวกท่าน
ว่า คนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่
เราทำนั้นด้วย และเขาจะทำกิจที่  
ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไป
หาพระบิดาของเรา94 

“ในวันนั้น ถ้าท่านขอสิ่งใดจาก
พระบิดาในนามของเรา พระองค์จะ
ประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน จนบัดนี้พวก
ท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา 
จงขอเถิดแล้วจะได้”95 

 
5.8พระเยซูทรงสัญญาเรื่อง

พระวิญญาณบริสุทธิ์
“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะ

ประพฤติตามบัญญัติของเรา เราจะ
ทูลขอพระบิดา และพระองค์จะ
ประทานผู้ชว่ยอกีผูห้นึง่ให้กบั  
พวกทา่น เพือ่จะอยู่กบัทา่นตลอดไป 
คอืพระวญิญาณแหง่ความจรงิ96 

“แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปหา  
ผู้ทรงใช้เรามา97 พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาใน
นามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่าน
ทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่
เรากล่าวกับท่านแล้ว98 และพวกทา่น
ก็จะเปน็พยานดว้ย99 

“เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้ว 
พระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งใน
เรื่องความบาป ความชอบธรรม และ

การพิพากษา ในเรื่องความบาปนั้น 
คือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรา”100 

 

5.9ติดสนิทเสมอ
“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระ

บิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา 
“แขนงจะออกผลเองไม่ได้

นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวก
ท่านก็เช่นเดียวกันจะเกดิผลไม่ได้
นอกจากจะตดิสนทิอยู่กบัเรา เราเปน็
เถาองุน่ พวกทา่นเปน็แขนง คนที่ตดิ
สนทิอยู่กบัเราและเราตดิสนทิอยู่กบั
เขา คนนัน้จะเกดิผลมาก เพราะวา่ถา้
แยกจากเราแลว้พวกทา่นจะทำสิง่ใด
ไมไ่ด้เลย 

“ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเรา
และถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับ
ท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่าน
ปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น พระบิดาของ
เราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ 
คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็น
สาวกของเรา พระบิดาทรงรักเรา
อย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จง
ติดสนิทอยู่กับความรักของเรา 

“บัญญัติของเราคือให้พวกท่าน
รักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารัก
ท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ 
คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของ
ตน เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะ
ว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เรา
สำแดงแก่พวกท่านแล้ว 

“ทา่นไม่ได้เลอืกเรา แต่เราเลอืก
พวกทา่นและแตง่ตัง้ทา่นให้ไปเกดิผล
และเพือ่ให้ผลของทา่นคงอยู”่101 

 
5.10คำสัญญาเกี่ยวกับสันติสุข

“ถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกทา่น ก็
จงรู้วา่โลกเกลยีดชงัเรากอ่น ถา้พวก
ทา่นเปน็ของโลก โลกก็ยอ่มจะรกัคนที่
เปน็ของโลกเอง แต่เพราะทา่นไม่ได้
เปน็ของโลก คอืเราเลอืกทา่นออกจาก

nowthatIamgoingbacktothe
Father.94

“Whenthattimecomes,the
Fatherwillgiveyouwhateveryou
askforinmyname.Youhavenot
askedforanythinginthisway
before,butnowyoumustaskin
myname.”95

5.8 JESUS PROMISES THE HOLY SPIRIT
“Ifyouloveme,youwilldo

asIcommand.ThenIwillaskthe
FathertosendyoutheHolySpirit
whowillhelpyouandalwaysbe
withyou.TheSpiritwillshowyou
whatistrue.96

“Iamgoingbacktothe
Fatherwhosentme.97TheFather
willsendtheSpirittotakemy
place.TheSpiritwillteachyou
everythingandwillremindyouof
whatIsaidwhileIwaswithyou.98
Thenyouwillalsotellothers
aboutme.99

“TheSpiritwillcomeand
showthepeopleofthisworldthe
truthaboutsinandGod’sjustice
andthejudgment.TheSpiritwill
showthemthattheyarewrong
aboutsin,becausetheydidn’t
havefaithinme.”100

5.9 STAY CONNECTED!
“Iamthetruevine,andmy

Fatheristhegardener.
“Justasabranchcannot

producefruitunlessitstaysjoined
tothevine,youcannotproduce
fruitunlessyoustayjoinedtome.
Iamthevine,andyouarethe
branches.Ifyoustayjoinedtome,
andIstayjoinedtoyou,thenyou
willproducelotsoffruit.Butyou
cannotdoanythingwithoutme.

“Stayjoinedtomeandlet
myteachingsbecomepartofyou.
Thenyoucanprayforwhatever
youwant,andyourprayerwill
beanswered.Whenyoubecome
fruitfuldisciplesofmine,my
Fatherwillbehonored.Ihave
lovedyou,justasmyFatherhas
lovedme.Soremainfaithfultomy
loveforyou.

“NowItellyoutoloveeach
other,asIhavelovedyou.The
greatestwaytoshowlovefor
friendsistodieforthem.Ispeak
toyouasmyfriends,andIhave
toldyoueverythingthatmyFather
hastoldme.

“Youdidnotchooseme.
Ichoseyouandsentyououtto
producefruit,thekindoffruit
thatwilllast.”101

5.10 A PROMISE OF PEACE
“Ifthepeopleofthisworld

hateyou,justrememberthatthey
hatedmefirst.Ifyoubelongedto
theworld,itspeoplewouldlove
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-แสดงว่าคุณอยู่ΩÉายเขาเสมอ-ไม่ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นคุณจะยังเป็นเพื่อนกับเขา
“การกินที่ผิดปกติ”ประเภท,ปัจจัยเสี่ยงและการบำบัด”
26เมษายน2005และ30มกราคม2006
http://www.helpguide.org/mental/eating_
disorder_treatment.htm.


 ความเหนื่อยยาก

บางทีคุณอาจต้องทำงานหนักเลี้ยงปากท้อง
ต้องอดหลับอดนอนเพื่อจะมีเวลากลางวัน
ยาวขึ้นแต่มันได้ผลจริงๆไหมเนี่ย?หากคุณ
มีนิสัยนอนน้อย(น้อยกว่า6ชั่วโมง)นี่เป็น
สิ่งที่จะเกิดขึ้น

-ไม่ค่อยจะยอมตื่นในตอนเช้า
-ขาดสมาธิและความทรงจำไม่ดี
-หลับในห้องเรียน
-อารมณ์ขึ้นลงขี้รำคาญหดหู่ ใจหรือ
ขี้กังวล

จัดกิจวัตรการนอนของคุณให้เพียงพอและ
สม่ำเสมอนี่เป็นหนึ่งในวิธีดีที่สุดที่จะพั≤นา
สุขภาพความคิดร่างกายและอารมณ์ของ
คุณให้ดีขึ้น

คุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคาเฟอีน(สารชูกำลัง
ชนิดหนึ่ง)จะออกฤทธิ์เช่นไรที่ทำให้คุณไม่ ได้
รับการพักผ่อนที่จำเป็นแล้วผลกระทบจาก
นิโคตินและเหล้าล่ะเป็นยังไง?สารทั้งสอง
ชนิดนี้จะทำให้คุณไม่สามารถนอนหลับสนิท
ซึ่งการหลับสนิทนี่แหละเป็นการเติมเชื้อเพลิง
และซ่อมแซมร่างกายของคุณสำหรับวันใหม่
“การนอนหลับที่คุณต้องการ”13เมษายน2005.
30มกราคม2006
HYPERLINKHttp://www.helpguide.org/life/
sleeping.htmHttp://www.helpguide.org/life/
sleeping.htm


 ความเครียดและความ´÷มเ»ร้า

อะไรทำให้คุณเครียด?

-เรียน
-ความคิดและความรู้สึกในแง่ลบ
-ความสัมพันธ์ที่ร้าวฉาน
-ปัญหาครอบครัว
-ย้ายโรงเรียนใหม่
-ปÉวยเรื้อรัง
-ไม่มีเงิน
-ความทรงจำที่เจ็บปวด

แค่สักข้อหนึ่งจากข้างต้นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะ
ทำให้เครียดแต่คุณอาจพบว่าคุณต้องเจอ
มากกว่าหนึ่งเรื่องในคราวเดียวเมื่อสภาพนี้เกิด
ขึ้นความเครียดอาจเปลี่ยนไปเป็นความซึมเศร้า
และบางครั้งกระบวนการมันก็ค่อยเป็นค่อยไปจน
เราไม่รู้ตัวเลยสัญญาณของอาการซึมเศร้ามี
อะไรบ้าง?

-มีความเศร้าที่ ไม่หายสักที
-รำคาญใจแม้กับเรื่องเล็กน้อย
-รู้สึกไม่มีหวัง
-ไม่มีความกระตือรือร้นหรือแรงจูงใจ
-โกรธ,ระเบิดโทสะและวิตกกังวล
-ผลการเรียนตกแบบฮวบฮาบ
-คิดถึงความตายหรือคิด¶่าตัวตาย

แล้วควรจะทำยังไงกับมัน?

คุณไม่ ได้อยู่คนเดียวความรู้สึกซึมเศร้าไม่ ใช่
เรื่องอะไรที่ผิดปกติคุณต้องเข้าหาเพื่อนพ่อ
แม่หรือครูคนที่คุณไว้ ใจหลีกหนีอย่าไปยุ่ง
กับพวกที่เสพยาหรือดื่มเหล้าเพื่อลืมความทุกข์
และที่สำคัญมากอย่าได้ทำสิ่งใดที่จะสร้างความ
เสียหายอย่างถาวรหรือความตายเป็นอันขาด
จำไว้ว่า“การ¶่าตัวตายเป็นทางออกถาวรของ
ปัญหาชั่วประเดีÎยว”

ถา้เพือ่นของคณุเปรยถงึความคดิทีจ่ะ¶า่ตวัตาย
มนัไมเ่ปน็การหกัหลงัเพือ่นหรอกนะถา้คณุจะไป
บอกผู้ ใหญท่ีร่บัผดิชอบถงึคณุจะรบัปากไปแลว้
วา่จะไมบ่อกใครเพือ่นของคณุกำลงัตอ้งการ
ความชว่ยเหลอืและถา้เขาจะโกรธคณุสกัชว่งหนึง่
กด็กีวา่เพือ่นคณุจะหายไปชัว่กาลปาวสาน

“ความซึมเศร้าของวัยรุ่น:สัญญาณบ่งบอก,อาการ
และการช่วยเหลือวัยรุ่น”8กรกÆาคม2005.
30มกราคม2006.HYPERLINKhttp://
www.helpguide.org/mental/
depression_teen.htm
http://www.helpguide.org/mental/
depression_teen.htm.



 ™ีวิตจริง
ในบท4.29พระเยซูชี้ ให้เห็นว่าเรามีศัตรูซึ่ง
จะ“ลัก¶่าและทำลาย”ความหวังทุกสิ่งที่
เรามีต่ออนาคตพระเยซูเรียกศัตรูนี้ว่า
“ขโมย”และเรียกพวกเราว่าเป็น“แกะ”
จากนั้นพระองค์ประกาศตัวว่าเป็น“ผู้เลี้ยง
แกะที่ดี”ซึ่งจะทำทุกสิ่งเพื่อพิทักษ์ปกป้อง
Ωูงแกะของพระองค์แม้ถึงกับต้องเสี่ยง
ชีวิตก็ตาม(ดูบท5.20-5.21)ที่นี่
พระองค์ยังสัญญาอีกว่า“เราเมื่อเพื่อ
ทุกคนจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์”
ลองพลิกไปดูหน้า63สิและรับพระองค์
ตามพระสัญญาที่ ให้ ไว้กับคุณ?

ถ้าพระบุตรทำให้คุณเป็นไท,คุณก็เป็นไท
จริงๆ

ความยุต
ิธรรม

you.Butyoudon’tbelongtothe
world.Ihavechosenyoutoleave
theworldbehind,andthatiswhy
itspeoplehateyou.Remember
howItoldyouthatservantsare
notgreaterthantheirmaster.So
ifpeoplemistreatme,theywill
mistreatyou.102

“Igiveyoupeace,thekindof
peacethatonlyIcangive.
Itisn’tlikethepeacethatthis
worldcangive.Sodon’tbeworried
orafraid.103Iamtellingyouthisto
keepyoufrombeingafraid.While
youareintheworld,youwillhave
tosuffer.Butcheerup!Ihave
defeatedtheworld.”104

5.11 ESUS PRAYS FOR HIS FOLLOWERS
AfterJesushadfinished

speakingtohisdisciples,helooked
uptowardheavenandprayed:

“Father,thetimehascome
foryoutobringglorytoyourSon,
inorderthathemaybringgloryto
you.Andyougavehimpowerover
allpeople,sothathewouldgive
eternallifetoeveryoneyougive
him.Eternallifeistoknowyou,the
onlytrueGod,andtoknowJesus
Christ,theoneyousent.Ihave
broughtglorytoyouhereonearth
bydoingeverythingyougavemeto
do.Now,Father,givemebackthe
glorythatIhadwithyoubeforethe

worldwascreated.
“Youhavegivenmesome

followersfromthisworld,andI
haveshownthemwhatyouare
like.TheyknowthatIcamefrom
you,andtheybelievethatyouare
theonewhosentme.Iampraying
forthem.

“HolyFather,Iamcoming
toyou,butmyfollowersarestill
intheworld.Sokeepthemsafe
bythepowerofthenamethatyou
havegivenme.Thentheywillbe
onewitheachother,justasyou
andIareone.105

“Iamnotprayingjustfor
thesefollowers.Iamalsopraying
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โลก เพราะเหตนุี ้โลกจงึเกลยีดชงัทา่น 
จงระลกึถงึคำที่เรากลา่วกบัพวกทา่น
แลว้วา่ ‘บา่วไม่ได้เปน็ใหญ่กวา่นาย’ 
ถา้พวกเขาขม่เหงเรา เขาก็จะขม่เหง
พวกทา่นดว้ย102 

“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน 
สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เรา 
ไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของ
ท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย103 เรา
บอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านก็เพื่อ 
ไม่ให้ทา่นทอ้ถอย ในโลกนี้ทา่นจะ
ประสบความทกุขย์าก แต่จงมีใจกลา้
เถดิ เพราะวา่เราชนะโลกแลว้”104 

 
5.11 พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อ 

สาวก
เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้ว 

พระองค์ก็แหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้า
และตรัสว่า 

“ข้าแต่พระบิดา  ถึงเวลาแล้ว  
ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้
รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ ดังที่พระองค์
โปรดให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจเหนือ
มนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อให้พระบุตร
ประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์
ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น และนี่แหละ
คือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จัก
พระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่
พระองค์ทรงใช้มา ข้าพระองค์ถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ในโลก เพราะ

ข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้ 
ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว บัดนี้ 
ขา้แต่พระบดิา ขอโปรดให้ขา้พระองค์
ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ คือเกียรติที่ข้าพระองค์มี
ร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา 

“ข้าพระองค์สำแดงพระนาม
ของพระองค์ แก่บรรดาคนที่พระองค์
ประทานแก่ข้าพระองค์จากโลก และ
รู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์ 
และเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ 
ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์อธิษฐาน
เพื่อพวกเขา 

“พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และ 
ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์  
ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์
ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์
ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดย
พระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่าง 
ข้าพระองค์กับพระองค์105 

“ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อ
คนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่
วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำ
ของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ 
ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์
และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อ 
พวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และใน 
ข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่า
พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา เพื่อ
โลกจะได้รู้ว่า พระองค์ทรงรักพวกเขา
เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรัก 
ข้าพระองค์”106 


5.12 พระประสงค์ของพระเจ้า

อยู่เหนือความต้องการของ
พระเยซู

เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว เขา
ทัง้หลายก็พากนัไปที่ภเูขามะกอกเทศ 
ยังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกทเสมนี แล้ว
ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “จงนั่ง

อยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่
โน่น” 

พระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตร
ทั้งสองของเศเบดีไปด้วย พระองค์
ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจ
อย่างยิ่ง จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ใจ
ของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงอยู่ 
ที่นี่และเฝ้าระวังกับเรา” 

แลว้ทรงดำเนนิไปอกีหนอ่ยหนึง่ 
ก็ซบพระพกัตร์ลงถงึดนิอธษิฐานวา่ 
“โอพระบดิาของขา้พระองค ์ถา้เปน็ไป
ได้ขอให้ถว้ยนี้เลือ่นพน้ไปจาก 
ขา้พระองค์เถดิ แต่อยา่งไรกด็ ีอยา่ 
ให้เปน็ไปตามใจปรารถนาของ 
ขา้พระองค ์แต่ให้เปน็ไปตามพระทยั
ของพระองค”์107 

[มีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์
มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชู
กำลังพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็น
ทุกข์ พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่าง
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foreveryoneelsewhowillhave
faithbecauseofwhatmyfollowers
willsayaboutme.Iwantallof
themtobeonewitheachother,
justasIamonewithyouand
youareonewithme.Ialsowant
themtobeonewithus.Thenthe
peopleofthisworldwillbelieve
thatyousentme.Theywillknow
thatyoulovemyfollowersasmuch
asyouloveme.”106

5.12 THE FATHER’S WILL ABOVE HIS OWN
Thentheysangahymnand

wentouttotheMountofOlivesto
aplacecalledGethsemane.When
theygotthere,hetoldthem,“Sit
herewhileIgooverthereand
pray.”

JesustookalongPeterand
thetwobrothers,JamesandJohn.
Hewasverysadandtroubled,and
hesaidtothem,“IamsosadthatI
feelasifIamdying.Stayhereand
keepawakewithme.”

Jesuswalkedonalittleway.
Thenhekneltwithhisfacetothe
groundandprayed,“MyFather,
ifitispossible,don’tmakeme
suffer.Butdowhatyouwant,and
notwhatIwant.”107

Thenanangelfromheaven
cametohelphim.Jesuswasin
greatpainandprayedsosincerely

Continued on page 53

Ipad A5_new bleeding.indd   51 3/6/09   1:02:05 PM



52 Book of Hopeipad

พระเยซูทรงสอนผู้คนให้
ใช้ชีวิตอย่างสุจริต  เป็นผู้สร้าง
สันติ  และเป็นที่พอพระทัย
พระเจ้า  ตามที่พระองค์กล่าว
ว่า  “ท่านได้ยินคำกล่าวว่า 
‘จงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชัง
ศัตรูของท่าน’  แต่เราบอกว่า 
จงรักศัตรูของท่าน…  ทำ  
เช่นนั้นแล้ว  ท่านก็จะประพฤติ
เหมือนพระบิดาของท่านบน
สวรรค์  เพราะพระองค์ทรงให้
ดวงอาทิตย์แก่คนดีและคนชั่ว 
และพระองค์ประทานฝนแก่  
ผู้ที่ทำความถูกต้องและผู้ทำ  

ความผิด” (ดู 4.9) 
พูดง่าย แต่ให้ทำก็ท่าจะ

ยาก  แต่…พระเยซูทำแบบนี้
จรงิๆ 

พระองค์เลือกทำเช่นนี้
ได้อย่างไรกัน  ในท่ามกลาง
ความกลวัและความอยตุธิรรม? 
เพราะว่าพระเยซูไม่ได้มีชีวิต
อ ยู่ เ พี ย ง เ พื่ อ ชั่ ว ข ณ ะ นั้ น 
พระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อพระพร
และการยอมรับจากพระบิดา  : 
“พระเจ้าจะอวยพรคนเหล่านั้น 
ที่ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายเพราะ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง  พวกเขา  
จะเป็นคนแห่งแผ่นดินของ
พระเจ้า!  พระเจ้าจะอวยพร
ท่าน  เมื่อผู้อื่นด่าว่า  ปฏิบัติ  
ไม่ดี  หรือพูดจาโกหกสารพัด  
เกี่ยวกับท่าน…” (ดูบท 4.8) 

พระเยซูไม่อาจควบคุม
หัวใจของผู้อื่น  แต่พระองค์

แน่วแน่ที่จะให้หัวใจและ
ความตั้ ง ใจของพระองค์
สอดคล้องกับน้ำพระทัยของ
พระบิดา  พระองค์วางชีวิต
และอนาคตไว้ในพระหัตถ์
ของพระบิดาด้วยความไว้ใจ
อย่างสุดๆ  พระเยซูรู้ว่า  เมื่อ
ทำเช่นนี้แล้ว  ในที่สุดความ
ยุติธรรมก็จะออกฤทธิ์ 

แล้วคุณล่ะ? คุณรับ
เรื่องอะไรต่อมิอะไรไว้เต็ม
มือไปหมดรึปล่าว? ขอ
พระเจ้าช่วยสิ คุณจะได้
ลองจัดการด้วยวิธีของ
พระองค์? แล้วคุณจะไม่
ผิดหวัง

“เราคือเยซูที่พวกท่านเสาะหา
จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปเถิด”

“เรามาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธ”

คิดดูสิ!

ความยุติธรรมออกฤทธิ์?

จริงจัง เหงื่อของพระองค์เป็นเหมือน
โลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน]108 

พระองค์จึงเสด็จไปทรงอธิษฐาน
อีกเป็นครั้งที่สอง “ข้าแต่พระบิดาของ
ข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจาก
ข้าพระองค์ไม่ได้ และข้าพระองค์จำ
ต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค์” 

เมื่อเสด็จกลับมาอีกก็  
ทอดพระเนตรเห็นบรรดาสาวกนอน
หลับอยู่ เพราะตาของพวกเขาลืม  
ไม่ขึ้น จึงเสด็จไปจากพวกเขา เสด็จไป
ทรงอธิษฐานเป็นครั้งที่สาม ทูลขอ
เหมือนคราวก่อนๆ อีก 

แลว้เสดจ็มายงัพวกสาวกตรสัวา่ 
“นี่แนะ่ เวลามาใกล้แลว้ ลกุขึน้ไปกนั
เถดิ คนที่ทรยศเรามาใกล้แลว้”109 

ความยุต
ิธรรม
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5.13พระเยซูทรงถูกจับ
ยดูาสคนที่จะทรยศพระองค์ก็

รูจ้กัสวนนัน้ดว้ย เพราะวา่พระเยซูกบั
พวกสาวกเคยมาพบกนัที่นัน่บอ่ยๆ 

ยูดาสนำพวกทหารโรมันกับ  
เจ้าหน้าที่มาจากพวกหัวหน้าปุโรหิต
และพวกฟาริสี พวกเขาถือโคมถือไต้
และอาวุธไปที่นั่นด้วย 

พระเยซูทรงทราบทกุสิง่ที่จะเกดิ
ขึน้กบัพระองค ์พระองค์จงึเสดจ็ออก
ไปถามเขาวา่ “พวกทา่นมาหาใคร?” 

เขาทูลตอบพระองค์ว่า “มาหา
เยซูชาวนาซาเร็ธ” 

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เรา
เป็นผู้นั้น” ยูดาสคนที่ทรยศพระองค์ก็
ยืนอยู่กับคนเหล่านั้น เมื่อพระองค์
ตรัสกับพวกเขาว่า “เราเป็นผู้นั้น” เขา
ก็ถอยหลังและล้มลงที่ดิน 

พระองค์ตรัสถามเขาอีกว่า 
“พวกท่านมาหาใคร?”  

เขาทูลตอบว่า “มาหาเยซูชาว
นาซาเร็ธ” 

พระเยซูตรสัตอบวา่ “เราบอก

ทา่นแลว้วา่เราเปน็ผู้นัน้ ถา้ทา่นตาม
หาเราก็จงปลอ่ยคนเหลา่นี้ไปเถดิ”110 

คนที่ทรยศพระองคก์็ให้
สญัญาณกบัพวกเขาวา่ “เราจบูคำนบั
ใครก็คอืคนนัน้แหละ จงจบัเขาไว”้ 

แล้วยูดาสก็ตรงมาเฝ้าพระเยซู
ทูลว่า “สวัสดีพระอาจารย์” แล้วจูบ
พระองค ์111 

แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่า   
“ยูดาส ท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วย
การจูบหรือ?”112 

คนเหล่านั้นก็เข้าไปจับกุม
พระองค์ 113 

ซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟัน
ทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้าง
ขวาขาด ทาสคนนั้นชื่อมัลคัส114 

แต่พระเยซูตรัสว่า “พอเสียที
เถอะ” แล้วพระองค์ทรงแตะต้องใบหู
ของคนนั้นและทรงรักษาเขา115 

พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า116 “เอา
ดาบของท่านใส่ฝักเสีย เพราะว่าพวก
ที่ใช้ดาบจะตอ้งพนิาศเพราะดาบ ทา่น
คดิวา่เราจะทลูขอพระบดิาของเรา  

ไม่ได้หรอื? และพระองค์ก็จะประทาน
ทตูสวรรค์ให้เรามากกวา่สบิสองกอง
พลในทนัท ีแต่ถา้เปน็อยา่งนัน้ขอ้พระ
คัมภีร์ที่ว่า จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้
จะสำเร็จได้อย่างไร?” 

ในเวลานั้นพระเยซูตรัสกับกลุ่ม
ชนว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจร
หรือ ถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมา
จับเรา เรานั่งสั่งสอนในบริเวณ  
พระวิหารทุกวัน ท่านก็ไม่ได้จับเรา 
แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตาม
ที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้” 

แลว้สาวกทัง้หมดก็ละทิง้
พระองค ์และพากนัหนีไป117 

 
5.14พระเยซูทรงถูกไต่สวน

พวกพลทหารกบันายทหารและ
เจา้หนา้ที่ของพวกยวิ จงึจบัพระเยซู
มดัไว ้แลว้พาพระองค์ไปหาอนันาส
กอ่น เพราะอนันาสเปน็พอ่ตาของ  
คายาฟาสซึง่เปน็มหาปโุรหติในปี
นัน้118 

มหาปุโรหิตก็ถามพระเยซูถึง
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Continued from page 51

thathissweatfelltotheground
likedropsofblood.108

AgainJesussaid,“MyFather,
ifthereisnootherway,andImust
suffer,Iwillstilldowhatyouwant.”

Jesuscamebackandfound
themsleepingagain.Theysimply
couldnotkeeptheireyesopen.
Heleftthemandprayedthesame
prayeroncemore.

Finally,Jesusreturnedto
hisdisciplesandsaid,“Thetime
hascome.Getup!Let’sgo.The
onewhowillbetraymeisalready
here.”109

5.13 JESUS IS ARRESTED
Jesushadoftenmetthere

withhisdisciples,andJudasknew
wheretheplacewas.

Judashadpromisedtobetray
Jesus.Sohewenttothegarden
withsomeRomansoldiersand
templepolice,whohadbeen
sentbythechiefpriestsandthe
Pharisees.Theycarriedtorches,
lanterns,andweapons.

Jesusalreadyknew
everythingthatwasgoingto
happen,butheasked,“Whoare

youlookingfor?”
Theyanswered,“Weare

lookingforJesusfromNazareth!”
Jesustoldthem,“IamJesus!”

Atoncetheyallbackedawayand
felltotheground.

Jesusagainasked,“Whoare
youlookingfor?”

“WearelookingforJesus
fromNazareth,”theyanswered.

ThistimeJesusreplied,“I
havealreadytoldyouthatIam
Jesus.IfIamtheoneyouare
lookingfor,lettheseothersgo.”110

Judashadtoldthemahead
oftime,“ArrestthemanIgreet
withakiss.”

Judaswalkedrightupto
Jesusandsaid,“Hello,teacher.”
ThenJudaskissedhim.111

JesusaskedJudas,“Areyou
betrayingtheSonofManwitha
kiss?”112

ThemengrabbedJesusand
arrestedhim.113

SimonPeterhadbrought
alongasword.Henowpulled
itoutandstruckattheservant
ofthehighpriest.Theservant’s
namewasMalchus,andPetercut
offhisrightear.114

“Enoughofthat!”Jesussaid.

Thenhetouchedtheservant’sear
andhealedit.115

JesustoldPeter,116“Putyour
swordaway.Anyonewholives
byfightingwilldiebyfighting.
Don’tyouknowthatIcouldask
myFather,andhewouldatonce
sendmemorethantwelvearmies
ofangels?Butthen,howcouldthe
wordsoftheScripturescometrue,
whichsaythatthismusthappen?”

Jesussaidtothemob,“Why
doyoucomewithswordsand
clubstoarrestmelikeacriminal?
DayafterdayIsatandtaughtin
thetemple,andyoudidn’tarrest
me.Butallthishappened,sothat
whattheprophetswrotewould
cometrue.”

AllofJesus’discipleslefthim
andranaway.117

5.14 JESUS IS QUESTIONED
TheRomanofficerandhis

men,togetherwiththetemple
police,arrestedJesusandtied
himup.Theytookhimfirstto
Annas,whowasthefather-in-law
ofCaiaphas,thehighpriestthat
year.118

Thehighpriestquestioned
Jesusabouthisfollowersandhis
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พวกสาวกของพระองค์และคำสอน
ของพระองค์ พระเยซูตรัสตอบท่าน
ว่า “เรากล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผย 
เราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและ
ในบรเิวณพระวหิารที่พวกยวิเคย
ชมุนมุกนั เราไม่ได้สอนสิง่ใดอยา่ง
ลบัๆ เลย ทา่นถามเราทำไม?  จงถาม
คนที่ฟงัเราวา่  เราพดูอะไรกบัพวกเขา  
เขารู้วา่เราสอนอะไร” 

เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว 
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นก็ตบ
พระพักตร์พระเยซูแล้วพูดว่า “เจ้า
ตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือ?” 

พระเยซูตรสัตอบเขาวา่ “ถา้เรา
พดูผดิก็จงเปน็พยานในสิง่ที่ผดินัน้ แต่
ถา้เราพดูถกู ทา่นตบเราทำไม?”119 

 
5.15ยึดความจริงแม้จะต้อง

สูญเสียทุกสิ่ง
พวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดา

สมาชิกสภากำลังหาพยานมา
ปรักปรำพระเยซู เพือ่จะได้ประหาร
พระองค ์แต่หาหลกัฐานไมไ่ด ้เพราะ
วา่มีหลายคนมาเปน็พยานเทจ็
ปรกัปรำพระองค ์แต่คำให้การของ
พวกเขาแตกตา่งกนั 

มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นยืนท่าม
กลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่า “เจ้าไม่
แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้
หรือ?”  แต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ ไม่ได้
ตอบประการใด 

มหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีก
ว่า “เจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการ
หรือ?”  

พระเยซูทรงตอบว่า “เราเป็น” 
มหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตน

แล้วกล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไร
อีก? ท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่น
ประมาทพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งหลาย
คิดอย่างไร?”  

คนทั้งหลายจึงเห็นพร้อมกันว่า

1.  เมื่อมหาปุโรหิตถามพระเยซูว่า 
“ท่าน คือพระมาซีฮา บุตรของ
พระเจ้าหรือ?” พระเยซูตอบว่า 
(5.15) 

  ก.  “จะเดามั๊ยล่ะ?” 
  ข.  “ใช่แล้ว เราเป็น!” 
  ค.  “ทำไมไม่โยนเหรียญดูเล่า?” 
  ง.  “ก็อาจใช่ ก็อาจไม่ใช่!” 
2.  มหาปุโรหิตทำอย่างไรกับเงินที่  
ยูดาส คืนให้กับเขา?  พวกเขา
ซื้อ…….............… และใช้เงินนั้น
เป็น…………....……..…..  (5.16) 

3.  ปีลาตอยากลงโทษประหารชีวิต 
  พระเยซู แต่ฝูงชนต้องการปล่อย  
พระองค์เป็นอิสระ (5.18) 

  จริง……........…. เท็จ………….…. 
4.  เมื่อเขาตรึงพระเยซูที่กางเขน 
พระองค์ขอให้พระบิดาทำสิ่งใด? 
(5.20) 

  ก.  อภัยให้คนเหล่านั้นที่กล่าวโทษ 
  พระองค์ให้ต้องถูกประหาร 

  ข.  เพิกเฉยต่อคนเหล่านั้นที่ข่มเหง 
  พระองค์ 

  ค.  ฆ่าคนเหล่านั้นที่ข่มเหงพระองค์ 
  ง.  ลงโทษคนเหล่านั้นที่ตรึง   
  พระองค์ที่กางเขน 

5.  หลังจากที่พระเยซูสิ้นชีวิต พวก  
เจ้า หน้าที่และทหารยามซึ่งเฝ้าอยู่
หน้าอุโมงค์ฝังศพและกล่าวกันว่า 
“แท้จริง    
……………เป็น………….  (5.21) 

6.  ใครคือคนที่ขอพระศพของพระเยซู  
เพื่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ของตน? (5.22) 

  ก.  นิโคเดมัส 
  ข.  ปีลาต 
  ค.  โยเซฟ 
  ง.  ยูดาส 
 

ขุดคุ้ย
ถูกกล่าวหาผิดๆ

ความยุต
ิธรรม

teaching.ButJesustoldhim,“I
havespokenfreelyinfrontof
everyone.AndIhavealwaystaught
inoursynagoguesandinthe
temple,whereallofourpeople
cometogether.Ihavenotsaid
anythinginsecret.Whyareyou
questioningme?Whydon’tyou
askthepeoplewhoheardme?
TheyknowwhatIhavesaid.”

AssoonasJesussaidthis,
oneofthetemplepolicehithim
andsaid,“That’snowaytotalkto
thehighpriest!”

Jesusanswered,“IfIhave
donesomethingwrong,sayso.But
ifnot,whydidyouhitme?”119

5.15 THE TRUTH - NO MATTER WHAT  
           THE COST

Thechiefpriestsandthe
wholecounciltriedtofind
someonetoaccuseJesusofa
crime,sotheycouldputhimto
death.Buttheycouldnotfind
anyonetoaccusehim.Many
peopledidtellliesagainstJesus,
buttheydidnotagreeonwhat
theysaid.

Thehighprieststoodupin
thecouncilandaskedJesus,“Why
don’tyousaysomethinginyour
owndefense?Don’tyouhearthe
chargestheyaremakingagainst
you?”ButJesuskeptquietanddid
notsayaword.

Thehighpriestaskedhim
anotherquestion,“Areyouthe
Messiah,theSonoftheglorious
God?”

“Yes,Iam!”Jesusanswered.
Atoncethehighpriest

rippedhisrobeapartandshouted,
“Whydoweneedmorewitnesses?
YouheardhimclaimtobeGod!
Whatisyourdecision?”

Theyallagreedthathe
shouldbeputtodeath.Someof
thepeoplestartedspittingonJesus.

Theyblindfoldedhim,hit
himwiththeirfists,andsaid,“Tell
uswhohityou!”Thentheguards
tookchargeofJesusandbeat
him.120

5.16 JUDAS’ REGRET
Earlythenextmorningall

thechiefpriestsandthenation’s
leadersmetanddecidedthatJesus
shouldbeputtodeath.Theytied
himupandledhimawaytoPilate
thegovernor.

JudashadbetrayedJesus,
butwhenhelearnedthatJesus
hadbeensentencedtodeath,he
wassorryforwhathehaddone.
Hereturnedthe30silvercoinsto
thechiefpriestsandleadersand
said,“Ihavesinnedbybetrayinga
manwhohasneverdoneanything
wrong.”

“Sowhat?That’syour
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ควรจะลงโทษถึงตาย บางคนเริ่มถ่ม
น้ำลายรดพระองค์ 

ปิดพระพักตร์พระองค์ ทุบตี
พระองค์ แล้วพูดกับพระองค์ว่า 
“ทำนายซิ” และพวกทหารยามก็เอา
มือตบพระองค ์120 

 
5.16ยูดาสรู้สึกเสียใจ

พอรุ่งเช้า พวกหัวหน้าปุโรหิต
และพวกผูใ้หญ่ทัง้หมดของประชาชน
ก็ปรกึษากนัเรือ่งพระเยซ ูเพือ่จะฆา่
พระองค ์พวกเขาจงึมดัพระองค์พาไป
มอบไว้กบัปลีาตเจา้เมอืง 

เมือ่ยดูาสคนที่ทรยศพระองค์เหน็
วา่พระองค์ทรงถกูลงโทษก็เสยีใจ จงึ
นำเงนิสามสบิเหรยีญนัน้มาคนืให้กบั
พวกหวัหนา้ปโุรหติและพวกผูใ้หญ่
กลา่ววา่ “ขา้พเจา้ทำบาปที่ทรยศคน
บรสิทุธิ์ถงึตาย” 

พวกเขาจงึกลา่ววา่ “มนัเกีย่ว  
อะไรกบัเรา?  มนัเปน็เรือ่งของเจา้เอง”   
ยดูาสจงึทิง้เงนินัน้ไว้ในพระวหิารและ
จากไป แลว้ออกไปผกูคอตาย 

พวกหัวหน้าปุโรหิตจึงเก็บเงิน
นั้นมา แล้วกล่าวว่า “ถ้าเก็บเงินนี้ไว้
ในคลังพระวิหารก็ผิดพระบัญญัติ 
เพราะเป็นเงินที่เปื้อนเลือด” เขา  
ทั้งหลายจึงปรึกษากันแล้วตกลงว่า 

ให้เอาเงนินัน้ไปซือ้ทุง่ชา่งหมอ้สำหรบั
ฝงัศพคนตา่งบา้นตา่งเมอืง121 

 
5.17ปัญหาของปีลาต

แล้วพวกเขาก็พาพระเยซูออก
จากบ้านของคายาฟาสไปยังกอง
บัญชาการปรีโทเรียม ขณะนั้นเป็น
เวลาเช้าตรู่  

ปีลาตจึงออกมาหาพวกเขา 
แล้วถามว่า “พวกท่านมีเรื่องอะไรมา
ฟ้องคนนี้?” 

พวกเขาตอบท่านว่า “ถ้าเขา  
ไม่ใช่ผู้ร้าย เราก็คงจะไม่มอบตัวเขา
ไว้กับท่าน” 

ปีลาตจึงเข้าไปในกองบัญชา
การปรีโทเรียมอีก และเรียกพระเยซู
มาแล้วถามว่า “เราเป็นยิวหรือ?  
ชนชาติของเจ้าเองและพวกหัวหน้า
ปุโรหิตมอบเจ้าไว้กับเรา เจ้าทำผิด
อะไร?” 

พระเยซูตรสัตอบวา่ “ราชอำนาจ
ของเราไม่ได้เปน็ของโลกนี ้เพราะเหตุ
นี้เราจงึเกดิมาและเขา้มาในโลก เพือ่
เปน็พยานให้กบัสจัจะ ทกุคนที่อยู่ฝา่ย
สจัจะยอ่มฟงัเสยีงของเรา” 

แล้วปีลาตก็ออกไปหาพวกยิว
อีก และบอกเขาว่า “เราไม่เห็นว่า  
คนนั้นมีความผิด”122 

ปลีาตจงึถามพระองค์อกีวา่ “เจา้
ไม่ตอบอะไรเลยหรอื? ดูซ ิพวกเขา
กลา่วหาเจา้หลายประการทีเดยีว” 

แต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบอะไร
อีก ปีลาตจึงประหลาดใจ123 

ปีลาตจึงสั่งพวกหัวหน้าปุโรหิต 
พวกผู้นำ และประชาชนให้ประชุม
พร้อมกัน และกล่าวกับพวกเขาว่า 
“ท่านพาคนนี้มาหาเรา กล่าวหาว่า
เขายุยงประชาชน นี่แน่ะ เราไต่สวน
ต่อหน้าพวกท่านแล้ว และไม่เห็นว่า
คนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านกล่าวหา
เขา นี่แน่ะ คนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรที่
สมควรจะมีโทษถึงตาย เพราะฉะนั้น
หลังจากที่เราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็จะ
ปล่อยไป”124 

 
5.18พระเยซูทรงถูกพิพากษา

ให้ตาย
แต่ฝูงชนร้องขึ้นพร้อมกันว่า “จง

เอาคนนี้ไปจัดการ เอาไปตรึง เอาไป
ตรึงที่กางเขน”125 

ปีลาตกล่าวกับเขาว่า “พวกท่าน
จงพาเขาไปตรึงเอาเอง เพราะเราไม่
เห็นว่าเขามีความผิดเลย”  

พวกยิวตอบท่านว่า “เรามี
กฎหมาย และตามกฎหมายนั้นเขา
สมควรตาย เพราะเขาตั้งตัวเป็น  
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problem,”theyreplied.Judas
threwthemoneyintothetemple
andthenwentoutandhanged
himself.

Thechiefpriestspickedup
themoneyandsaid,“Thismoney
waspaidtohaveamankilled.We
can’tputitinthetempletreasury.”
Thentheyhadameetingand
decidedtobuyafieldtouseitasa
graveyard.121

5.17 A PROBLEM FOR PILATE
Itwasearlyinthemorning

whenJesuswastakenfrom
Caiaphastothebuildingwhere
theRomangovernorstayed.

Pilatecameoutandasked,
“Whatchargesareyoubringing
againstthisman?”

Theyanswered,“Heisa
criminal!That’swhywebrought
himtoyou.”

Pilatethenwentbackinside.
HecalledJesusoverandasked,
“YouknowI’mnotaJew!”Pilate
said.“Yourownpeopleandthe
chiefpriestsbroughtyoutome.
Whathaveyoudone?”

Jesusanswered,“My
kingdomdoesn’tbelongtothis
world.Iwasbornintothisworldto
tellaboutthetruth.Andeveryone
whobelongstothetruthknows
myvoice.”

Pilatewentbackoutand
said,“Idon’tfindthismanguilty
ofanything!”122

ThenPilatequestionedhim
again,“Don’tyouhaveanything
tosay?Don’tyouhearwhatcrimes
theysayyouhavedone?”

Jesusdidnotanswer,and
Pilatewasamazed.123

Pilatecalledtogetherthe
chiefpriests,theleaders,and

thepeople.Hetoldthem,“You
broughtJesustomeandsaidhe
wasatroublemaker.ButIhave
questionedhimhereinfrontof
you,andIhavenotfoundhim
guiltyofanythingthatyousay
hehasdone.Thismandoesn’t
deservetobeputtodeath!Iwill
justhavehimbeatenwithawhip
andsetfree.”124

5.18 JESUS IS SENTENCED TO DIE
Butthewholecrowd

shouted,“KillJesus!Nailhimtoa
cross!Nailhimtoacross!”125

Pilatetoldthem,“Youtake
himandnailhimtoacross!I
don’tfindhimguiltyofanything.”

Thecrowdreplied,“He
claimedtobetheSonofGod!
OurLawsaysthathemustbeput
todeath.”

WhenPilateheardthis,he
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พระเจ้าชั่วนิรันดร ์ เราทุกคนต่าง
ก็เคยทำบาป และพระเยซูได้มา
รับโทษซึ่งอันที่จริงควรจะตกอยู่
กับเรา  เพื่อ  “ตัวเรา”  ที่แท้จริง
ภายในจะมีชีวิตขึ้นมาหาพระเจ้า
ได ้พระเยซไูดต้ายแทนเรา 

ใครฆ่าพระเยซู?  คนโรมัน? 
คนยิว?  ไม่เลย  ไม่มีใครเอาชีวิต
พระองค์ พระองค์ให้เอง 

พ ร ะ เ ย ซู ส า ม า ร ถ ท ำ
อัศจรรย์ และก็หนีเอาตัวรอด
ไป แต่พระองค์ไม่ได้ทำเช่น
นั้นเพราะอะไรเล่า?

แรกสุด  เราต้องดูที่ตัวเอง
ก่อน  เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป 
(ดูบทความในหน้า  8)  และ  
โทษทัณฑ์สำหรับความบาปคือ  
ความตาย ทั้งฝ่ายกายและฝ่าย
วิญญาณ การตายฝ่ายวิญญาณ
หมายถึงการถูกแยกขาดจาก
พระเจ้าชั่วนิรันดร์    คุณอาจรู้จัก
สิ่งนี้ในสภาพที่คุณมี  “ช่องว่าง” 
อยู่ภายใน  เป็นความต้องการ
ลึกๆ  ที่ไม่มีสิ่งใดสนองได้  และ
พระเยซู  ผู้เป็นพระเจ้า  ยินดีที่จะ
มาเป็นมนุษย์ เพื่อตอบความ
ต้องการนี้ของคุณ 

ค่าจ้างของความบาปคือ
ความตาย และการแยกขาดจาก

พระบุตรของพระเจ้า” 
เมื่อปีลาตได้ยินอย่างนั้นท่านก็

ตกใจกลัวมากขึ้น ท่านเข้าไปใน  
กองบัญชาการปรีโทเรียมอีกและทูล
ถามพระเยซูว่า “เจ้ามาจากไหน?” 
แต่พระเยซูไม่ตรัสตอบอะไร 

ปลีาตจงึทลูถามพระองค์วา่ “เจา้
จะไม่พดูกบัเราหรอื? เจา้ไม่รู้หรอืวา่เรา
มีสทิธอิำนาจที่จะปลอ่ยเจา้ และมี
อำนาจที่จะตรงึเจา้ที่กางเขนได?้” 

พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านจะ  
ไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกจาก  
จะประทานแก่ท่านจากเบื้องบน” 

ตัง้แต่นัน้ปลีาตก็หาโอกาสที่จะ
ปลอ่ยพระองค ์แต่พวกยวิรอ้งอือ้องึ126 
เร่งรัดให้เอาพระเยซูไปตรึง127 

เมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การ มีแต่

จะเกิดความวุ่นวาย ท่านจึงเอาน้ำมา
ล้างมือต่อหน้าฝูงชน แล้วกล่าวว่า 
“เราไม่มีความผิดเรื่องความตายของ
คนนี้ พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเอง
เถิด”128 

แล้วท่านมอบพระเยซูไว้ตาม
ความประสงค์ของพวกเขา129 


5.19พวกทหารล้อเลียนพระเยซู 

พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพา
พระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปรีโท-
เรียม และรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะ
พระพักตร์พระองค์ แล้วเปลื้องฉลอง

ความยุต
ิธรรม

พระเยซูกล่าวว่า“พระบิดา
ขอยกโทษคนเหล่านี้

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป”

ให้เอง,ไม่ได้ถูกเอาไป

คิดดูสิ!

ความตายที่โหดร้ายทารุณ
สำหรับชายผู้บริสุทธิ์

wasterrified.Hewentbackinside
andaskedJesus,“Whereareyou
from?”ButJesusdidnotanswer.

“Whywon’tyouanswermy
question?”Pilateasked.“Don’t
youknowthatIhavethepower
toletyougofreeortonailyouto
across?”

Jesusreplied,“IfGodhad
notgivenyouthepower,you
couldn’tdoanythingatalltome.”

ThenPilatewantedtoset
Jesusfree.Butthecrowd126kept
onshoutingasloudastheycould
forJesustobeputtodeath.127

Pilatesawthattherewas
nothinghecoulddoandthatthe
peoplewerestartingtoriot.Sohe
tooksomewaterandwashedhis
handsinfrontofthemandsaid,
“Iwon’thaveanythingtodowith
killingthisman.Youaretheones
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doingit!”128

ThenPilatehandedJesus
overforthemtodowhatthey
wantedwithhim.129

5.19 THE SOLDIERS MAKE FUN OF JESUS
Thegovernor’ssoldiers

ledJesusintothefortressand
broughttogethertherestofthe
troops.TheystrippedoffJesus’
clothesandputascarletrobeon
him.Theymadeacrownoutof
thornbranchesandplacediton
hishead,andtheyputastickin
hisrighthand.Thesoldiersknelt
downandpretendedtoworship
him.

Theymadefunofhimand
shouted,“Hey,youkingofthe
Jews!”

Thentheyspitonhim.They
tookthestickfromhimandbeat
himontheheadwithit.

Whenthesoldiershad
finishedmakingfunofJesus,they
tookofftherobe.Theyputhis
ownclothesbackonhimandled
himofftobenailedtoacross.130

5.20 JESUS IS NAILED TO A CROSS
Theycametoaplacenamed

Golgotha,whichmeans“Placeof
aSkull.”131Twocriminalswereled
outtobeputtodeathwithJesus.

TheynailedJesustoacross.
Theyalsonailedthetwocriminals
tocrosses,oneoneachsideof
Jesus.

Jesussaid,“Father,forgive
thesepeople!Theydon’tknow
whatthey’redoing.”132

Peoplewhopassedbysaid
terriblethingsaboutJesus.They
shooktheirheadsandshouted,“If
youareGod’sSon,saveyourself
andcomedownfromthecross!”

Thechiefpriests,theleaders,
andtheteachersoftheLawof
MosesalsomadefunofJesus.
Theysaid,“Hesavedothers,but
hecan’tsavehimself.Hetrusted
God,soletGodsavehim,ifhe
wantsto.Heevensaidhewas
God’sSon.”133

Oneofthecriminalshanging
therealsoinsultedJesusbysaying,
“Aren’tyoutheMessiah?Save

yourselfandsaveus!”
Buttheothercriminaltold

thefirstoneoff,“Don’tyoufear
God?Wegotwhatwascoming
tous,buthedidn’tdoanything
wrong.”

ThenhesaidtoJesus,
“Remembermewhenyoucome
intopower!”

Jesusreplied,“Ipromise
thattodayyouwillbewithmein
paradise.”134

Jesus’motherstoodbeside
hiscross.WhenJesussawhis
motherandhisfavoritedisciple
withher,hesaidtohismother,
“Thismanisnowyourson.”

Thenhesaidtothedisciple,
“Sheisnowyourmother.”From
thenon,thatdiscipletookher
intohisownhome.135

5.21 IT IS FINISHED! 
Atnoontheskyturneddark

andstayedthatwayuntilthree
o’clock.Thenaboutthattime
Jesusshouted,“MyGod,myGod,
whyhaveyoudesertedme?”136

พระองค์ออก เอาเสื้อคลุมสีแดงเข้ม
มาสวมให้พระองค ์เอาหนามสานเปน็
มงกฎุสวมบนพระเศยีรของพระองค ์
แลว้เอาไม้ออ้มาให้พระองค์ทรงถอืไว้
ในพระหตัถ์ขวา และคกุเขา่ลงเฉพาะ
พระพกัตร์พระองค์ 

เยาะเย้ยว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของ
พวกยิว ขอทรงพระเจริญ” 

แล้วก็ถ่มน้ำลายรด และเอา  
ไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์ 

เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้ว พวก
เขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออก และ
เอาฉลองพระองค์ของพระองค์มา
สวมให้ และนำพระองค์ออกไปเพื่อ
ตรึงที่กางเขน130 


5.20พระเยซูทรงถูกตรึงที่

ไม้กางเขน
เมื่อมาถึงที่หนึ่งซึ่งเรียกว่า  

กลโกธา แปลว่าที่กะโหลกศีรษะ131   
มีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้าย ซึ่งเขาพาไป
ประหารชีวิตพร้อมกับพระองค์ 

เขาก็ตรงึพระองค์ไว้ทีน่ัน่ บน
กางเขนพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้น 
ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง 

 พระเยซูตรัสว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะ
เขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร”132 

 คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมา 
พูดหมิ่นประมาทพระองค์ สั่นศีรษะ
เยาะเย้ยว่า “จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้า
เจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงลงมา
จากกางเขนเถิด”  

พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวก
ธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็  
เยาะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่า “เขา
ช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเอง  
ไม่ได้ เขาวางใจพระเจ้า ถ้าพระองค์
พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขา
เดี๋ยวนี้เถิด เพราะเขากล่าวว่าเขาเป็น
พระบุตรของพระเจ้า”133 

  ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้จึงพูด
หมิ่นประมาทพระองค์ว่า “เจ้าเป็น
พระคริสต์ไม่ใช่หรือ?  จงช่วยตัวเอง
กับเราทั้งสองให้รอดเถิด” 

แต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่า 
“เจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ? เพราะ
เจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกัน และเรา  
ทั้งสองก็สมควรกบัโทษนัน้จรงิ เพราะ
เราได้รบัผลสมกบัการกระทำ แต่ทา่น

ผู้นี้ไมไ่ด้ทำผดิอะไรเลย”  
แล้วคนนั้นจึงทูลว่า “พระเยซู 

ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์
เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดิน
ของพระองค์” 

พระเยซูทรงตอบเขาวา่ “เราบอก
ความจรงิกบัทา่นวา่ วนันี้ทา่นจะอยู่
กบัเราในเมอืงบรมสขุเกษม”134 

คนที่ยนือยู่ขา้งกางเขนของ  
พระเยซูนัน้มีมารดากบันา้สาวของ
พระองค ์เมือ่พระเยซูทอดพระเนตร
เหน็มารดาของพระองค ์และสาวกคน
ที่พระองค์ทรงรกัยนือยู่ใกล้พระองค ์
จงึตรสักบัมารดาของพระองค์วา่ 
“หญงิเอย๋ นี่คอืบตุรของทา่น” 

แลว้พระองค์ตรสักบัสาวกคนนัน้
วา่ “นี่คอืมารดาของทา่น” แลว้สาวก
คนนัน้ก็รบัมารดาของพระองค์มาอยู่
ในบา้นของตนตัง้แต่เวลานัน้135 

 
5.21สำเร็จแล้ว

แลว้ก็เกดิความมดืมวัทัว่แผน่ดนิ 
ตัง้แต่เวลาเทีย่งวนัจนถึงบ่ายสามโมง 
พอเวลาประมาณบ่ายสามโมง   
พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี 
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 วามหวัง  คุณรู้สึก 
  หนักใจที่จะมีความหวัง
สำหรับอนาคต?    ในสภาพร่อแร่
ของโลกทุกวันนี้ที่มีแต่ความ
รุนแรง  เรื่องงี่ เง่า  และความ 
ไม่แน่ไม่นอน นั่นก็เข้าใจได้  ถ้า
เราถูกวางไว้ในโลกนี้  และปล่อย
ให้รับมือเองทุกอย่างแล้วล่ะก็ 
เราเดือดร้อนแน่! 

แต่ เราไม่ได้อยู่ที่นี่ตาม
ลำพัง  นั่นเป็นเหตุให้พระเยซูมา 
พระองค์มาเพื่อหยิบยื่นความ
หวังแก่เรา  ทั้งในโลกนี้และโลก
หน้า 

กลับไปอ่านพระสัญญา
ของพระเยซูอีกครั้งในบท  5.7 
“ที่”  ซึ่งพระองค์กล่าวถึงนั้น  คือ
สวรรค์  คือที่ซึ่งคุณจะอยู่กับ
พระเจ้าเมื่อตายจากโลกนี้ไป 
ชีวิตของคุณที่อยู่ร่วมกับพระองค์
บนสวรรค์จะยืนยาวนิ รั นดร 
ปราศจากน้ำตา  และสิ่งระคาย
เคืองใดๆ ที่จะทำให้คุณกลัวหรือ
เจ็บปวด นี่แหละคือบางสิ่งที่คุณ

น่าจะแหงนคอรอ! 
เยี่ยม!  แต่แล้วตอนนี้ล่ะ

จะเป็นไง? หรือพรุ่งนี้? 
พระเยซูกล่าวว่า  คนที่ 

ไม่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็น
กังวลกับอนาคต  เพราะพระองค์
สัญญาว่า  สำหรับคนที่รู้จัก
พระองค์ พระเจ้าเองจะคอยดูแล
ตอบความจำเป็นทุกอย่างของ
เขา!  (บท 4.11) 

เมื่อคุณวางความหวังไว้
ในพระองค์ พระเจ้าสัญญาว่าจะ
อยู่กับคุณในโลกวันนี้ และสักวัน
หนึ่งในสวรรค์ด้วย  ทั้งสิ้นที่คุณ
ต้องทำเพื่อจะได้ความหวังเช่นนี้ 
ก็คือ  วางใจในพระองค์  คุณ
เหยียดเท้าก้าว
แรกออกไป 
และพระเจ้า
จะทำส่วนที่เหลือ 
อยากรู้มั้ยว่าทำไง? พลิกไปหน้า 
63 

“อะไรนะ? ล้อเล่นเหรอ?” 
  “¼มต้องแหงนคอรออะไรล่ะ?” 

ค	

ความหวังใน
อน

าคต


Jesusknewthathehadnow
finishedhiswork.

Hesaid,“Iamthirsty!”
Ajarofcheapwinewas

there.Someonethensoakeda
spongewiththewineandheldit
uptoJesus’mouthonthestemof
ahyssopplant.

AfterJesusdrankthewine,
hesaid,“Everythingisdone!”137

Jesusshouted,“Father,Iput
myselfinyourhands!”Thenhe
died.138Atoncetheearthshook,
androckssplitapart.Graves
opened,andmanyofGod’s
peoplewereraisedtolife.They
cameoutoftheirgravesandwent
intotheholycity,wheretheywere
seenbymanypeople.

Theofficerandthesoldiers
guardingJesusfelttheearthquake
andsaweverythingelsethat
happened.Theywerefrightened
andsaid,“Thismanreallywas
God’sSon!”139

5.22 THE BURIAL OF JESUS
JosephfromArimatheawas

oneofJesus’disciples.Hehad
keptitsecretthough,becausehe
wasafraidoftheJewishleaders.
ButnowheaskedPilatetolethim
haveJesus’body.Pilategavehim
permission,andJosephtookit
downfromthecross.Nicodemus
alsocamewithabout30kilograms
ofspicesmadefrommyrrh

ลามาสะบักธานี” แปลว่า “พระเจ้า
ของข้าพระองค์ พระเจ้าของ 
ข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรง 
ทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย?”136 

หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบ
ว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้ว 

พระองค์จึงตรัสว่า “เรากระหาย
น้ำ” 

ที่นั่นมีภาชนะใส่เหล้าองุ่น
เปรี้ยววางอยู่ พวกเขาจึงเอาฟองน้ำ
ชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุสบ 
ชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์ 

เมื่อพระเยซูทรงรับเหล้าองุ่น
เปรี้ยวแล้ว พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จ
แล้ว”137 

พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า 
“ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอฝาก
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์” ตรัสอย่างนั้น
แลว้ก็สิน้พระชนม์138 และนี่แนะ่  
แผน่ดนิก็ไหว ศลิาก็แตกออกจากกนั 
อโุมงค์ฝงัศพตา่งๆ ก็เปดิออก ศพของ
ธรรมกิชนหลายคนที่ลว่งหลบัไปแลว้
ก็เปน็ขึน้มา พวกเขาก็ออกจากอโุมงค ์

พากนัเขา้ไปในนครบรสิทุธิ์ปรากฏกบั
คนจำนวนมาก 

แต่นายรอ้ยและพวกทหารที่เฝา้
พระเยซูอยู่ดว้ยกนั เมือ่เหน็แผน่ดนิ
ไหวและสิง่ตา่งๆ ที่เกดิขึน้นัน้ ก็กลวั
อยา่งยิง่ จงึพดูกนัวา่ “ทา่นผู้นี้เปน็ 
พระบตุรของพระเจา้จรงิๆ”139 

 
5.22การฝังพระศพของพระเยซู

หลังจากนั้น โยเซฟจาก 
อาริมาเธียซึ่งเป็นสาวกลับๆ ของ 
พระเยซู เนื่องจากกลัวพวกยิว ก็มา
ขอพระศพพระเยซูจากปีลาต และ 
ปีลาตก็อนุญาต โยเซฟจึงมาอัญเชิญ
พระศพของพระองค์ไป นิโคเดมัสคน
ที่ตอนแรกเคยไปหาพระองค์ในเวลา
กลางคืนนั้นก็มา เขานำเครื่องหอม
ผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนัก
ประมาณสามสิบกิโลกรัมมาด้วย140 
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andaloes.Thiswasthesame
NicodemuswhohadvisitedJesus
onenight.140

ThenJosephputthebody
inhisowntombthathadbeen
cutintosolidrockandhadnever
beenused.Herolledabigstone
againsttheentrancetothetomb
andwentaway.141

5.23 THE GUARDED TOMB
Onthenextdaythechief

priestsandthePhariseeswent
togethertoPilate.Theysaid,“Sir,
werememberwhatthatliarsaid
whilehewasstillalive.Heclaimed
thatinthreedayshewouldcome
backfromdeath.Sopleaseorder
thetombtobecarefullyguarded
forthreedays.Ifyoudon’t,his
disciplesmaycomeandstealhis
body.Theywilltellthepeople
thathehasbeenraisedtolife,and
thislastliewillbeworsethanthe
firstone.”

Pilatesaidtothem,“All
right,takesomeofyoursoldiers
andguardthetombaswellas
youknowhow.”Sotheysealedit
tightandplacedsoldiersthereto
guardit.142

6	JESUS	IS	ALIVE

6.1 THE RESURRECTION
AftertheSabbath,143

suddenlyastrongearthquake
struck,andtheLord’sangelcame
downfromheaven.Herolledaway
thestoneandsatonit.Theangel
lookedasbrightaslightning,and
hisclotheswerewhiteassnow.
Theguardsshookfromfearand
felldown,asthoughtheywere
dead.144

MaryMagdalene,Salome,
andMarythemotherofJames
boughtsomespicestoputon
Jesus’body.VeryearlyonSunday
morning,justasthesunwas
comingup,theywenttothetomb.

Ontheirway,theywere
askingoneanother,“Whowillroll
thestoneawayfromtheentrance
forus?”

Butwhentheylooked,they
sawthatthestonehadalready
beenrolledaway.Anditwasa
hugestone!145Theywentin.But
theydidnotfindthebodyofthe
LordJesus,andtheydidnotknow
whattothink.

Suddenlytwomeninshining
whiteclothesstoodbesidethem.
Thewomenwereafraidand
bowedtotheground.

Butthemensaid,146“Don’t
bealarmed!Youarelookingfor
JesusfromNazareth,whowas
nailedtoacross.Godhasraised
himtolife,andheisn’there.147
Rememberthathetoldyou,‘The
SonofManwillbehandedover
tosinnerswhowillnailhimtoa
cross.Butthreedayslaterhewill
risetolife.’148Nowgoandtellhis
disciplesthathewillgoaheadof
youtoGalilee.Youwillseehim
there,justashetoldyou.”149

Thewomenwerefrightened
andyetveryhappy,astheyhurried
fromthetombandrantotellhis
disciples.150Theapostlesthought
itwasallnonsense,andtheywould
notbelieve.151

6.2 SPREADING LIES
Somesoldierswhohadbeen

guardingthetombwentintothe
city.Theytoldthechiefpriests
everythingthathadhappened.
Sothechiefpriestsmetwiththe
leadersanddecidedtobribethe

แล้วโยเซฟเชิญพระศพไปวางไว้
ในอุโมงค์ใหม่ของตนที่สกัดไว้ในศิลา 
และกลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้
แล้วก็ไป141 

 
5.23อุโมงค์ที่ถูกเฝ้าไว้

วันรุ่งขึ้น คือวันถัดจากวันเตรียม 
พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสี  
พากันไปหาปีลาต เรียนว่า “ท่าน  
เจ้าเมืองขอรับ เราจำได้ว่าเมื่อคน
ล่อลวงนั้นยังมีชีวิตอยู่ เขาบอกว่า 
‘ล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมา
ใหม่’ เพราะฉะนั้น ขอท่านมีบัญชา
สั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่
สาม มิฉะนั้นพวกสาวกของเขาจะมา
ขโมยศพไปแล้วประกาศแก่
ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจาก  
ความตายแล้ว และการหลอกลวง
ครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีก” 

ปีลาตจึงบอกพวกเขาว่า  
 “พวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไป
เฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่จะทำได้”142 

	

	 พระเยซูทรงเป็นขึ้น
จากความตาย
 

6.1การคืนพระชนม์
เมื่อวันสะบาโตผ่านพ้นไป

แล้ว143 ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรง เพราะมีทูตสวรรค์องค์
หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลงมาจาก
สวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปาก
อุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้น   
รูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือนแสง
ฟ้าแลบ เสื้อขาวเหมือนหิมะ พวก
ยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้น
จนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย144 

 มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์
มารดาของยากอบพร้อมกับนาง  
สะโลเม ไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำ
ไปชโลมพระศพของพระองค์ เวลา  
รุ่งเช้าวันอาทิตย์ พอดวงอาทิตย์ขึ้น   
พวกนางก็มาที่อุโมงค์ 

และกำลงัพดูกนัอยู่วา่ “ใครจะ
ชว่ยกลิง้กอ้นหนิออกจากปากอโุมงค”์ 

แต่เมื่อพวกนางมองดูก็เห็นหิน

ก้อนนั้นกลิ้งออกไปแล้ว145 และเมื่อ
เข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะกำลังฉงน
สนเท่ห์เพราะเหตุการณ์นั้น 

นี่แน่ะ มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้
พวกนาง เครื่องนุ่งห่มแพรวพราวจน
พร่าตา ผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัว
และซบหน้าลงถึงดิน  

ชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวก
นางว่า146 “อย่ามัวตะลึงอยู่เลย พวก
ท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ทรง
ถูกตรึงที่กางเขนซินะ พระองค์ทรง
เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ไม่ได้อยู่ที่
นี่147 จงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับ
พวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ใน
แคว้นกาลิลี ว่า  ‘บุตรมนุษย์จะต้อง
ถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาป 
และจะต้องถูกตรึงที่กางเขน และวัน
ที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่’148 พวกท่าน
จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ว่า 
พระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลี
ก่อนพวกท่าน พวกท่านจะเห็น
พระองค์ที่นั่น ดังที่พระองค์ตรัสกับ
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soldierswithalotofmoney.
Theysaidtothesoldiers,

“TelleveryonethatJesus’disciples
cameduringthenightandstole
hisbodywhileyouwereasleep.If
thegovernorhearsaboutthis,we
willtalktohim.Youwon’thave
anythingtoworryabout.”The
soldierstookthemoneyanddid
whattheyweretold.152


6.3 JESUS APPEARS TO HIS DISCIPLES

Thediscipleswereafraid
oftheJewishleaders,andonthe
eveningofthatsameSundaythey
lockedthemselvesinaroom.153
WhileJesus’disciplesweretalking
aboutwhathadhappened,Jesus
appearedandgreetedthem.

Theywerefrightenedand
terrifiedbecausetheythought
theywereseeingaghost.ButJesus
said,“Whyareyousofrightened?
Whydoyoudoubt?Lookatmy
handsandmyfeetandseewho
Iam!Touchmeandfindoutfor
yourselves.Ghostsdon’thaveflesh

andbonesasyouseeIhave.”
AfterJesussaidthis,he

showedthemhishandsandhis
feet.Thedisciplesweresogladand
amazedthattheycouldnotbelieve
it.154Theybecameveryhappy.155

6.4 STOP DOUBTING AND BELIEVE 
AlthoughThomastheTwin

wasoneofthetwelvedisciples,he
wasn’twiththeotherswhenJesus
appearedtothem.Sotheytold
him,“WehaveseentheLord!”

ButThomassaid,“First,I
mustseethenailscarsinhishands
andtouchthemwithmyfinger.I
mustputmyhandwherethespear
wentintohisside.Iwon’tbelieve
unlessIdothis!”

Aweeklaterthedisciples
weretogetheragain.Thistime,
Thomaswaswiththem.Jesuscame
inwhilethedoorswerestilllocked
andstoodinthemiddleofthe
group.Hegreetedhisdisciples
andsaidtoThomas,“Putyour

fingerhereandlookatmyhands!
Putyourhandintomyside.Stop
doubtingandhavefaith!”

Thomasreplied,“Youaremy
LordandmyGod!”

Jesussaid,“Thomas,doyou
havefaithbecauseyouhaveseen
me?Thepeoplewhohavefaithin
mewithoutseeingmearetheones
whoarereallyblessed!”156

6.5 THERE’S WORK TO BE DONE      
Jesussaid:
“Ihavebeengivenall

authorityinheavenandonearth!
Gotothepeopleofallnationsand
makethemmydisciples.Baptize
theminthenameoftheFather,
theSon,andtheHolySpirit,and
teachthemtodoeverythingIhave
toldyou.157

“Anyonewhobelievesme
andisbaptizedwillbesaved.But
anyonewhorefusestobelieve
mewillbecondemned.Everyone
whobelievesmewillbeableto

พวกท่านไว้แล้ว”149 

หญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์ 
ด้วยความกลัวและความยนิดีเปน็อยา่ง
ยิง่ และวิง่ไปบอกพวกสาวกของ
พระองค ์150 แต่พวกอคัรทตูไม่เชือ่ เหน็
วา่เปน็คำเหลวไหล151 

 
6.2เรื่องโกหกที่ถูกเผยแพร่ออกไป

มียามบางคนเข้าไปในเมือง เล่า
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวก
หัวหน้าปุโรหิตฟัง เมื่อพวกหัวหน้า
ปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวก
ผู้ใหญ่แล้ว ก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับ
พวกทหาร 

และสั่งว่า “พวกเจ้าต้องพูดว่า 
‘พวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาศพ
ไปตอนกลางคืน ในขณะที่เรากำลัง
นอนหลับอยู่’ ถ้าเรื่องนี้ทราบถึงหู  
เจ้าเมือง เราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้า
พ้นโทษ” เมื่อทหารรับเงินแล้วก็ทำ
ตามคำแนะนำ แล้วเรื่องนี้ก็ลือกันใน
หมู่พวกยิวจนถึงทุกวันนี้152 

 
6.3พระเยซูทรงปรากฏต่อเหล่า

สาวก
ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อ

สาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่
เพราะกลัวพวกยิว153 ระหว่างที่พวก
เขากำลังพูดเรื่องนี้อยู่ พระองค์เสด็จ
มาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา 
และตรัสกับเขาว่า “สันติสุขจงดำรง
อยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” 

พวกเขาต่างตื่นตกใจหวาดกลัว
คิดว่าเห็นผี พระองค์จึงตรัสกับ  
พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจ
ทำไม? เพราะอะไรท่านถึงเกิดความ
คิดสงสัยขึ้นในใจ? จงดูที่มือและเท้า
ของเราว่าเป็นเราเอง จงคลำตัวเราดู 
เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูก
เหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามี” 

เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์
ทรงสำแดงพระหัตถ์และพระบาทให้
เขาเห็น154 เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดี155 

 
6.4หยุดสงสัยและเชื่อเถิด

โธมัสที่เขาเรียกกันว่า  
ดิดุโมส ซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน  
สิบสองคนนั้น ไม่ได้อยู่กับพวกเขา
เมื่อพระเยซูเสด็จมา สาวกคนอื่นๆ 
จึงบอกโธมัสว่า “เราเห็นองค์พระ  
ผู้เป็นเจ้าแล้ว” 

แต่โธมัสตอบพวกเขาว่า “ถ้า  
ข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของ
พระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยง
เข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือ
ของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์
แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย” 

เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว พวก
สาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้าน
นั้นอีกและโธมัสอยู่กับพวกเขาด้วย 
ประตูก็ปิดแล้ว แต่พระเยซูเสด็จเข้า
มาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัส
ว่า “สันติสุข จงดำรงอยู่กับท่านทั้ง
หลาย” แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า 
“เอานิว้ของทา่นแยงทีน่ี ่และดูที่มอื
ของเรา ยืน่มอืของทา่นออกมาคลำที่  
สีขา้งของเรา อยา่สงสยัเลย แต่จงเชือ่” 

โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์” 

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะ
ท่านเห็นเรา ท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่
เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข”156 

 
6.5ยังมีงานที่ต้องทำ

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้ว
ตรัสกับพวกเขาว่า 
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dowonderfulthings.Byusingmy
nametheywillforceoutdemons,
andtheywillspeaknewlanguages.
Theywillhandlesnakesandwill
drinkpoisonandnotbehurt.
Theywillalsohealsickpeopleby
placingtheirhandsonthem.158I
willbewithyoualways,evenuntil
theendoftheworld.”159

6.6 GOOD NEWS FOR THE WHOLE WORLD
For40daysafterJesushad

sufferedanddied,heappeared
tohisapostlesandspoketothem
aboutGod’skingdom.160

Hetoldthem:
“TheScripturessaythatall

peopleofeverynationmustbe
toldinmynametoturntoGod,in
ordertobeforgiven.Sobeginning
inJerusalem,youmusttell
everythingthathashappened.161
Don’tleaveJerusalemyet.Wait
herefortheFathertogiveyouthe
HolySpirit,justasItoldyouhehas
promisedtodo.Johnbaptizedwith
water,butinafewdaysyouwillbe
baptizedwiththeHolySpirit.

“TheHolySpiritwillcome
uponyouandgiveyoupower.
Thenyouwilltelleveryoneabout
meinJerusalem,inallJudea,in
Samaria,andeverywhereinthe
world.”162

6.7 JESUS RETURNS TO HEAVEN
Jesusledhisdisciplesout

toBethany,whereheraisedhis
handsandblessedthem.Ashewas
doingthis,heleftandwastaken
uptoheaven.163Theycouldnot
seehim,butashewentup,they
keptlookingupintothesky.

Suddenlytwomendressedin

“สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์
ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย
จงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็น
สาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขา
ในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอน
พวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เรา
สั่งพวกท่านไว้”157 

“ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะ
รอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ 
มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นที่นั้น คือพวกเขาจะขับผีออก
โดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษา
แปลกๆ พวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือ
เปล่า ถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆ มันจะ
ไม่ทำอันตรายแก่พวกเขา และ 
พวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บ 
คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหาย

โรค158 เราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”159 

 
6.6ขา่วประเสรฐิสำหรบัคนทัง้โลก

เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน
แล้ว ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลาย
ระหว่างสี่สิบวัน และได้ทรงกล่าวถึง
เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า160 

พระองค์ตรัสกับเขาว่า 
“มีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า 

จะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจ
ใหม่ เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่
กรงุเยรซูาเลม็ พวกทา่นเองก็เปน็
พยานถงึสิง่เหลา่นี”้161 ขณะพระองค์
ทรงพำนกัอยู่กบัพวกอคัรทตู ทรง
กำชบัพวกเขาวา่ “อยา่ออกไปจากกรงุ
เยรซูาเลม็ แต่ให้รอคอยรบัตาม 
พระสญัญาของพระบดิา ซึง่พวกทา่น
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whiteclotheswerestandingthere
besidethem.Theysaid,“Whyare
youmenfromGalileestanding
hereandlookingupintothesky?
Jesushasbeentakentoheaven.
Buthewillcomebackinthesame
waythatyouhaveseenhimgo.”164

AftertheLordJesushad
saidthesethingstothedisciples,
hewastakenbackuptoheaven
wherehesatdownattherightside
ofGod.165

Hisdisciplesreturnedto
Jerusalemandwereveryhappy.
Theyspenttheirtimeinthe
temple,praisingGod.166

�	SPREADING	THE	
GOOD	NEWS

7.1 THE HOLY SPIRIT COMES 
OnthedayofPentecostall

theLord’sfollowersweretogether
inoneplace.Suddenlytherewasa
noisefromheavenlikethesound
ofamightywind!Itfilledthe
housewheretheyweremeeting.
Thentheysawwhatlooked
likefierytonguesmovinginall
directions,andatonguecame
andsettledoneachpersonthere.
TheHolySpirittookcontrol
ofeveryone,andtheybegan
speakingwhateverlanguagesthe
Spiritletthemspeak.

ManyreligiousJewsfrom
everycountryintheworldwere
livinginJerusalem.Andwhen
theyheardthisnoise,acrowd
gathered.Buttheyweresurprised,
becausetheywerehearing
everythingintheirownlanguages.
Theywereexcitedandamazed,
andsaid:

“Don’tallthesewhoare
speakingcomefromGalilee?Yet
weallhearthemusingourown
languagestotellthewonderful
thingsGodhasdone.”167

Thenthedisciplesleftand
preachedeverywhere.TheLord
waswiththem,andthemiracles
theyworkedprovedthattheir
messagewastrue.168

7.2 TRUE LIFE IN JESUS
Jesusdidmanyotherthings.

Iftheywereallwritteninbooks,
Idon’tsupposetherewouldbe
roomenoughinthewholeworld
forallthebooks.169

Jesusworkedmanyother
miraclesforhisdisciples,andnot
allofthemarewritteninthis
book.Butthesearewrittensothat
youwillputyourfaithinJesusas
theMessiahandtheSonofGod.
Ifyouhavefaithinhim,youwill
havetruelife.170

ได้ยนิจากเรา นัน่ก็คอืยอหน์ให้รบั  
บพัตศิมาดว้ยนำ้ แต่อกีไม่นาน  
พวกทา่นจะรบับพัตศิมาดว้ย  
พระวญิญาณบรสิทุธิ ์

“เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ
มาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะ
เป็นสักขีพยานของเราในกรงุเยร-ู  
ซาเลม็ ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้น  
สะมาเรยี และจนถงึที่สดุปลาย  
แผ่นดินโลก”162 

 
6.7พระเยซทูรงเสดจ็กลบัสวรรค์

พระองค์จึงพาพวกเขาออกไป
จนถึงหมู่บ้านเบธานี และยก
พระหัตถ์ทั้งสองอวยพรเขา ขณะที่
ทรงอวยพรอยู่นั้น พระองค์เสด็จจาก
พวกเขาไป [และพระเจ้าทรงรับ
พระองค์ขึ้นสู่สวรรค์]163 และมีเมฆ
คลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา 
เมื่อพวกเขากำลังเขม้นมองดูฟ้า 

ในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไป   
มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่
ข้างๆ พวกเขา สองคนนั้นกล่าวว่า 
“ชาวกาลิลีเอ๋ย ทำไมพวกท่านถึงยืน
จ้องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซูองค์นี้ที่
ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยัง
สวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะ
เดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็น
พระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น”164 

หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็น
เจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรง
รับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่
เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า165 

พวกเขาจึงกลับไปที่กรุง
เยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 
และอยู่ในพระวิหารทุกวัน สรรเสริญ
พระเจ้า166 

	�	เผยแพรข่า่วประเสรฐิ
 

7.1พระวญิญาณบรสิทุธิเ์สดจ็มา
เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์  

มาถึง พวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่
แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมา
จากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้า  
ดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น และ  
พวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟ
ลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บน
ตัวพวกเขาทุกคน พวกเขาทั้งหมดก็
เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่  
พระวิญญาณทรงให้พูด 

มีพวกยวิจากทกุประเทศทั่วใต้
ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้า มาอยู่
ในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อมีเสียงอย่างนั้น
เขาทั้งหลายจึงพากันมา และฉงน
สนเท่ห์เพราะต่างคนต่างได้ยิน  
พวกเขาพูดภาษาของตัว เขา  
ทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจ  
พูดว่า 

“นี่แน่ะ คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้
เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือ? เรา
ต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่  
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเรา
เอง”167 

พวกสาวกจงึออกไปเทศนา  
สัง่สอนทกุแหง่หน และองคพ์ระผูเ้ปน็
เจา้ทรงรว่มงานกบัพวกเขาและทรง  
สนบัสนนุคำสอนของพวกเขา ดว้ยการ
ให้มีหมายสำคญัประกอบคำสอน168 

 
7.2เรื่องจริงของพระเยซู

พระเยซูยังทรงทำสิ่งอื่นๆ อีก
มากมาย ถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่ง 
ข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่
หนังสือที่จะเขียนนั้น169 

พระเยซูทรงทำหมายสำคัญ
อื่นๆ อีกหลายอย่างต่อหน้าพวก
สาวก ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่ม
นี้ แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ 
ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซู
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า 
และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมี
ชีวิตโดยพระนามของพระองค์ 170 
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มีความปราร¶นาหนึ่งภายในเราแต่ละคน เป็นความปรารถนาที่
ไม่มีมนุษย์หรือสิ่งใดในโลกนี้จะให้ความเต็มอิ่มได้ มันเป็น
ความต้องการที่พระเจ้าสร้างไว้ภายในหัวใจของเราตั้งแต่แรก
สร้างโลก คือพระเจ้าเท่านั้นที่เติมเต็มความปรารถนานี้ได้  และ
พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถแสดงความรักต่อคุณในแบบที่คุณไม่
เคยได้รับมาก่อน 
	

พระเจ้าสามาร¶ทำให้คุณสมบูรณ ์
และมันเริ่มด้วยความสัมพันธ์กับ
พระเยซู พระเจ้าส่งพระเยซูมาเป็น
ผู้ช่วยให้รอดของเรา “ผู้ช่วยให้
รอด” อาจฟังดูแปร่งๆ สำหรับคุณ
ผู้ช่วยให้รอดคือใครสักคนที่ช่วย
ชีวิตคุณ 
	

เราต่างก็จำเป็นต้องได้รับการช่วยชีวิตจากความผิดและเรื่อง	
เลวร้ ายที่ เ ร า เคยทำ  ซึ่งก็คือความบาป  เราต่างก็สอบตก
มาตรฐาน ความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าตั้งไว้  เราคงลองดั้นด้นบรรลุ
มันให้ได้  ด้วยการทำดี แต่นั่นก็เหมือนการไขว่คว้าสิ่งที่ไกลเกิน
เอื้อม มันเป็นไปไม่ได้ เราไม่อาจช่วยตัวเองได้ 
	
ซึ่งข่าวดีก็คือ	 พระเจ้าไม่ได้นั่งเท้าคางคอยคุณชำระตัวเองให้
สะอาด	…นั่นเป็นสิ่งที่พระองค์จะช่วยคุณ 
	
พระเจ้าส่งพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อช่วยเรา  เมื่อพระเยซูตายที่ 
ไม้กางเขนนั้น พระองค์ได้รับการพิพากษาและการลงโทษซึ่ง 
ที่จริงแล้วควรตกอยู่ที่เรา แม้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ 
พระเยซูได้ตายเพื่อเรา นั่นคือ…พระองค์รักเรามากเพียงใด และ
สามวันหลังจากนั้น พระเยซูฟื้นคืนชีวิตขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์
ว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือความตาย พระองค์คือผู้ที่
พระเจ้าส่งมา  และพระองค์อยู่กับเราในเวลานี้  แม้เราจะมอง 
ไม่เห็นก็ตาม 
	
ส่วนของพระเยซูคือ	 พระองค์รับการลงโทÉที่ไม้กางเขน  และ
ส่วนของคุณก็คือเชื่อและกระทำตามสิ่งที่พระเยซูทำ โดย

ยอมรับความบาปของคุณ 
เข้าหาพระองค์เพื่อขอการ
อภัยบาป และขอพระองค์มา
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและผู้
ช่วยกู้ของคุณ    ถ้าคุณตอบ 
“ใช่”  กับที่พูดมาทั้งหมดนี้  ก็
ให้คุณบอกพระเยซู  โดยคุณ
เพียงแต่หันเหความคิดและ
จิตใจมาที่พระองค์  และพูด
กับพระองค์  แต่ถ้าไม่รู้จะพูด
อะไรแลว้ละ่ก ็  ลองอธษิฐาน
ตามไปดว้ยกบัคำอธษิฐานนี:้ 
“พระเยซู ข้าพระองค์เชื่อว่า
พระเจ้าส่งพระองค์มาเพื่อรับ
การลงโทษซึ่ งควรจะตกแก่
ข้ าพระองค์ และมา เป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
โ ป ร ด อ ภั ย บ า ป แ ล ะ ท ำ ใ ห้
ข้าพระองค์เป็นไทจากบาป ขอ
เชิญเข้ามาในใจของข้าพระองค์
และเติมเต็มความปรารถนาที่
ข้าพระองค์รอคอยมานานแสน
นาน ขอนำข้าพระองค์ ให้เข้าใจ
และติดตามทางของพระองค์
ขอบคุณที่ทรงฟังและตอบ
คำอธิษฐานของข้ าพระองค์ 
ข้ าพร ะองค์ รั กพร ะองค์…
พ ร ะ เ ย ซู ข อ อ ธิ ษ ฐ า น ใ น
พระนามของพระองค์อาเมน”
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คุณได้หันชีวิตมาหาพระเยซูแล้ว  และรู้ว่าพระองค์ก็ต้อนรับ
คุณ  คุณมีความหวังในอนาคตที่สวรรค์เมื่อคุณตายจาก
โลกนี้ไป  และคุณมีพระสัญญาอันแน่นอนเป็นความหวัง
สำหรับชีวิตในเวลานี้ ซึ่งก็คือชีวิตแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างคุณกับพระเยซู    มีอุปนิสัยใหม่  4  ข้อที่จะต้องใส่
เข้ามาในชีวิต เพื่อสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
ดำเนินด้วยการทรงนำ	
หนังสือแห่งกำลังใจในมือของคุณเล่มนี้จะบอกเล่า  
เรื่องราวของพระเยซู มันมีคำตอบจริงสำหรับปัญหาจริง 
ดังนั้น อ่านแล้วอ่านอีก และประโยคไหนที่กินใจเป็นพิเศษ
ก็ท่องจำไว้ มันจะได้ไม่หลุดจากความคิดและหัวใจของ
คุณ หนังสือเล่มนี้ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งกำลังใจสำหรับ
คุณ  ขณะที่อ่าน  ขอพระเยซูช่วยให้คุณเข้าใจด้วย  คุณ
สามารถอ่าน  และอ่านอีก  พระเยซูจะเปิดความล้ำลึก
ใหม่ๆ  แก่คุณเสมอ คุณจะได้รับข้อมูลใหม่  และสิ่งใหม่ที่
จะทำ 
ติดต่อกับพระเยซู	
การอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเยซ ู คุณจะพูดกับ
พระองค์ออกมาดังๆ  หรือคิดในใจก็ได้  พระองค์ได้ยิน  

ทั้งนั้น  คุณสามารถบอกว่าคุณรักพระองค์มากขนาดไหน 
พระองค์สุดยอดเพียงใด หรือขอบพระคุณที่พระองค์ช่วย  
กู้คุณ คุณสามารถบอกถึงความต้องการต่อพระองค์  และ
เมื่อความต้องการเหล่านั้นได้รับการตอบสนอง  คุณก็
ขอบพระคุณพระองค์  พึงรู้ว่าพระเยซูพร้อมเสมอที่จะฟัง
และตอบสนองคุณ 
เข้ากลุ่ม	
พระเยซูมีเพื่อนสนิทอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งแบ่งปันกันในความรัก
ต่อพระเจ้า  นี่เป็นแบบอย่างของเราด้วย  เราทุกคนล้วน
จำเป็นต้องมีเพื่อนที่เชื่อในพระเยซู  คุณสามารถจะพูดคุย
กับเพื่อนในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า  และร่วมด้วย
ช่วยกันที่จะรู้จักพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้น 
แบ่งปันของขวัญที่ได้รับ	
เ ร า ได้ รั บของขวัญที่ สุ ดยอดจาก 
พระเจ้าคือพระเยซูผู้ช่วยเราให้รอด 
ลองคิดถึงคนที่เรารัก และเล่าเรื่องของ
ขวัญที่สุดยอดนี้ให้พวกเขาฟัง  แบ่ง
หนังสือแห่งกำลังใจให้เขาอ่าน  และอธิษฐานขอพระเยซู
ทำให้พวกเขารู้ว่าพระองค์รักเขามากแค่ไหน  ขอพระองค์
เติมเต็มความปรารถนาในใจของพวกเขาเหมือนอย่างที่
พระองค์เติมเต็มคุณมาแล้ว 

ทู ตสวรร ค์ เป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณหรือที่มาจาก
สวรรค์  ซึ่งพระเจ้าส่งมายังมนุษย์ในฐานะผู้สื่อสาร
หรือผู้ช่วยพิเศษ  
อัครทูต  ผู้ถูกส่งออกไปเพื่อทำภารกิจ  อัครทูตจะมี
ข่าวสารและได้การรับรองอำนาจในนามของผู้ส่ง ใน
แรกเริ่ม  สาวกของพระเยซูเป็นผู้เรียน  และต่อมาก็
เป็นอัครทูต คือเป็นผู้นำข่าวสารเรื่องความรอดไปสู่
โลก 
บัพติศมา เป็นพิธีที่เล็งถึงว่า  ผู้เชื่อคนหนึ่งได้รับการ
ชำระให้สะอาดจากความบาปโดยผ่านการตายของ
พระครสิต ์ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมาไดท้ำพธิบีพัตศิมาแก่
บรรดาคนที่กลับใจใหม่ในแม่น้ำจอร์แดน  เพื่อแสดง
ถงึการกลบัใจใหมข่องคนเหลา่นัน้ 
อวยพร (พระพร) การได้รับความสุขจากพระเจ้า
และความดีของพระองค์  และมีความโปรดปราน
เหนือตัวเราและผู้อื่น 
พระคริสต์ ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้  ซึ่งได้รับการเลือกเป็น
พิเศษสำหรับเป้าหมายที่สำคัญ ตำแหน่ง “คริสต์” นี้ 
แสดงถึงพระเยซูว่า  เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ได้รับ  
การเจิมตั้งไว้,  เป็นพระมาซีฮาที่แท้  และผู้ช่วยโลก
ให้รอด 
วิญญาณชั่ว เป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายซึ่งมีอำนาจใน
การทำลาย  วิญญาณชั่วจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับ
พระเจ้า และทำงานต่อต้านผู้คน 
สาวก ผู้เรียน  ผู้ศึกษา  ผู้ติดตาม  ผู้ฝึกงาน  เป็น  
ความหมายถึงการยอมรับคำสอนของครู  และอุทิศ
ตนที่จะเจริญรอยตามสิ่งที่ครูปฏิบัติ  ผู้ติดตามพระ
เยซูถูกเรียกว่าเป็นสาวก และผู้เชื่อทุกคนก็เช่นกัน 
ความชั่ว คือพลัง การกระทำ หรือทัศนคติใดๆ 
ที่ทำการเป็นปรปักษ์กับพระเจ้า สิ่งใดๆ ก็ตามที่ไม่
สอดคล้องกับพระเจ้า 

ความเชื่อ  เป็นการเชื่อและมั่นใจในคำพยานของ  
ผู้อื่น  โดยเฉพาะในพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะทรง
ให้ความรอดและชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่วางใจใน
พระเยซูคริสต์  ของขวัญจากพระเจ้า  ความเชื่อเป็น
สิ่งที่จำเป็นสำหรับความรอด มันเป็นการอุทิศทุ่มเท
ทั้งในด้านความคิดและจิตใจ 
บริสุทธิ์	 บุคคล สถานที่  หรือสิ่งของที่แยกไว้เฉพาะ
ให้พระเจ้าทรงใช้  ความบริสุทธิ์ทั้งสิ้นล้วนกำเนิดขึ้น
จากพระเจ้า  และคริสเตียนทุกคนก็ถูกเรียกให้
ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์  คือเป็นชีวิตที่พระเจ้าต้องการ
ให้เราดำเนิน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์	 พระวิญญาณของพระเจ้าที่
สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน  เพื่อจะช่วยเขา, สื่อความจริง
ของพระเจ้าต่อเขา นำให้เขาสำนึกบาป  ให้สำนึกว่า
ทางของพระเจ้านั้นถูกต้อง และปลอบประโลมใจใน
ยามที่โศกเศร้า พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
มานำทางเรา หลังจากที่พระเยซูจากโลกนี้ไปแล้ว 
แผ่นดินสวรรค์	 (แผ่นดินของพระเจ้า)  การครอบ
ครองของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณ ภายในหัวใจของ
ผู้เชื่อ  ซึ่งจะบรรลุเพียงบางส่วนในชีวิตนี้สำหรับคน
เหล่านั้นที่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า  แผ่นดินของ
พระเจ้าจะถูกสถาปนาอย่างสมบูรณ์ในโลกใหม่ที่จะ
มา 
บัญญัติ กฎหรือคำสั่งของพระเจ้าที่จะช่วยคนของ
พระองค์ให้รู้ว่า อะไรถูกอะไรผิด 
เพ็นเทคอสต์	 แรกเริ่มนั้น  เป็นเทศกาลประจำปีของ
ชาวยิวหรือเป็นช่วงเวลาอันบริสุทธิ์  ในเทศกาล  
เพ็นเทคอสต์ครั้งแรกหลังจากที่พระคริสต์เป็นขึ้น
จากความตาย พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเหนือ  
ผู้เชื่อในแบบที่พิเศษ 
การฟื้นขึ้นจากความตาย  การกลับมีชีวิตเหนือความ

ตายในฝ่ายกายสำหรับผู้ที่เชื่อ  ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิต  
นิรันดร์  ความจริงนี้พระเยซูเป็นผู้สอนและสำแดง
โดยการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำ  เช่นเดียวกับที่
พระองค์เองฟื้นขึ้นจากความตาย 
ซาตาน  มาร,  ผู้ที่ชั่วร้าย  หรือ  ศัตรู    ซาตานเป็น
ปฏิปักษ์กับพระเจ้าอย่างซึ่งๆ  หน้า  และขัดขวาง  
พระประสงค์ของพระเจ้า    ซาตานได้กล่าวจาบจ้วง
หมิ่นประมาทพระเจ้าและคนของพระองค์  เขาหา
ช่องทางที่จะควบคุมผู้คน  และทำลายพวกเขากับ
การอุทิศตนที่พวกเขามีต่อพระเจ้า  ซาตานทำงาน
ผ่านการล่อลวง การโกหก และเล่ห์กลที่แยบยลอื่นๆ 
เพื่อฉกชิงสิ่งดีที่พระเจ้าประทานให้ 
ผู้ช่วยให้รอด	 ตำแหน่งของพระคริสต์ ซึ่งเน้นถึงงาน
ของพระองค์ในการช่วยให้รอด 
พระคัมภีร์	(ไบเบิล) ข้อบันทึกของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้า
เป็นผู้สำแดง และผู้เชื่อหลายคนได้รับโดยการดลใจ
ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันและมีสิทธิอำนาจ  เพื่อ
ช่วยผู้เชื่อให้มีความเข้าใจและกระทำตามความเชื่อ
ของพวกเขา 
ความบาป  การกบฏต่อต้านพระเจ้า  การพลาดจาก
น้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างตั้งใจและเพราะความ
อ่อนแอของมนุษย์    เป็นการกระทำและท่าทีที่ไม่  
เชื่อฟังพระเจ้า  ทรยศพระองค์  หรือล้มเหลวในการ
ทำสิ่งดี  ความบาปนำมาซึ่งความเจ็บปวดเสมอ 
จิตวิญญาณ ส่วนหนึ่งในธรรมชาติภายในของมนุษย์ 
ซึ่งจะคงอยู่นิรันดร์  -  เป็นที่ซึ่งกิเลส  ตัณหา  และ
ความรู้สึกของเราอยู่ 
เศคาริย าห์	 ปุโรหิตผู้ เป็นพ่อของยอห์นผู้ให้  
บัพติศมา 
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ดัชนี
I.	 จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง	
1.1 พระวาทะแห่งชีวิต 
  1.  ยน. 1:1-5, 10-14, 16, 17-18 

II.	 สวรรค์พบแผ่นดินโลก	
2.1 ข่าวประเสริฐ 
  2.  มก. 1:1 
2.2 ทูตสวรรค์เยี่ยมเยือนนางมารีย์ 
  3.  ลก. 1:26-32, 33-35, 37-38 
2.3 โยเซฟฝัน 
  4.  มธ. 1:20-21 
  5.  มธ. 1:24-25 
2.4 การประสูติของพระเยซูคริสต์ 
  6.  ลก. 2:1, 3-4, 5-7 
  7.  ลก. 2:8-15, 16-18, 20 
2.5 เหนือกว่าเด็กทั่วไป  
  8.  ลก. 2:22, 25-26, 27-31,   
    33-34, 35 
2.6 พวกนักปราชญ์เข้าเฝ้าพระกุมาร 
   9. มธ. 2:1, 2-3, 4-12 
2.7 การหนีอันตรายและการกลับมา 
  อย่างปลอดภัย 
  10. มธ. 2:13-15 
  11. มธ. 2:19-21, 23 
2.8 ผู้สอนรุ่นเยาว์ 
  12. ลก. 2:41-52 

III.	การจัดเตรียมเพื่อพระประสงค์		
3.1 ยอห์นผู้ให้บัพติศมาจัดเตรียม  
  หนทาง 
  13. ลก. 3:1, 2-3 
  14. มธ. 3:5-6 
3.2 พระเยซูทรงรับบัพติศมา  
  15. มธ. 3:13-17 
  16. ลก. 3:23 
3.3 มารมาทดลองพระเยซู  
  17. มธ. 4:1-11 
3.4 การทรงเลือกสาวกสิบสองคน  
  18. ลก. 6:12-13 
  19. มก. 3:14-17, 18-19 

IV.	การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์		
4.1 การอัศจรรย์ในงานแต่งงาน  
  20. ยน. 2:1-11 
4.2 การบังเกิดอีกแบบหนึ่ง  
  21. ยน. 3:1-8, 16-18, 19-20 
4.3 ผู้หญิงที่บ่อน้ำ  
  22. ยน. 4:3, 4-5 
  23. ยน. 4:6-11 
  24. ยน. 4:13-19, 25-26, 28-30 
  25. ยน. 4:39-42 
4.4 พระเยซูทรงสั่งสอนที่บ้านเกิด  
  26. ลก. 4:16-18, 21 
4.5 พระเยซูทรงขับผีออก 
  27. มก. 1:21-22, 23-27 
4.6 พระเยซูทรงช่วยคนที่เดือดร้อน  
  28. มธ. 4:23, 24 
4.7 ให้อภัยความเจ็บป่วยภายใน  
  รักษาความเจ็บป่วยภายนอก  
  29. มก. 2:1-2, 3-12 
4.8 พระพรของพระเจ้า 
  30. มธ. 5:1-12 
4.9 ความรักที่ไม่ถูกจำกัด 
  31. มธ. 5:43-45 
  32. มธ. 7:1 
  33. มธ. 5:46, 47, 48 
4.10 ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน?  
  34. มธ. 6:19-21 
4.11 อย่ากระวนกระวาย  
  35. มธ. 6:25-28, 30-33 
4.12 การพิพากษาคนอื่น 
  36. มธ. 7:2-5 
4.13 ประตูแห่งชีวิต 
  37. มธ. 7:13-14 

4.14 การรู้จักเลือก 
  38. มธ. 7:24-29 
4.15 ความเมตตาและการให้อภัย  
  39. ลก. 7:36, 37-40, 41-44, 
    47, 48, 50 
4.16 พระเยซูทรงห้ามลมพายุ  
  40. มก. 4:35-36, 37, 38-41 
4.17 ฟื้นคืนชีวิตและสุขสบาย  
  41. มก. 5:21-26, 27-34,   
  35-36, 38, 40, 41-42 
4.18 อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช  
  42. มธ. 13:1-8, 18-23 
4.19 การทรงเลี้ยงคนห้าพันคน  
  43. มก. 6:31-35, 36-37 
  44. ยน. 6:8-9, 10-13 
4.20 คำพูดที่มาจากใจ  
  45. มธ. 15:16, 17-20 
4.21 การทรงรักษาคนหูหนวก  
  46. มก. 7:32-34, 35 
  47. มธ. 15:31 
4.22 พระเยซูทรงทำนายถึงการ 
  สิ้นพระชนม์  
  48. มธ. 16:21, 24, 26 
4.23 ข่าวสารจากสวรรค์  
  49. ลก. 9:28 
  50. มธ. 17:2, 5-7 
4.24 พระเยซทูรงรกัษาเดก็ทีถ่กูผเีขา้  
  51. ลก. 9:37, 38, 39 
  52. มก. 9:22-24 
  53. ลก. 9:41-43 
4.25 ใครเป็นใหญ่ที่สุด 
  54. มธ. 18:1-4, 6, 10-11 
4.26 พระเยซูทรงไปร่วมงานฉลอง  
  ทางศาสนา  
  55. ยน. 7:11-12, 14-18, 37-39 
4.27 พระเยซูทรงยกโทษความบาป  
  ของหญิงคนหนึ่ง  
  56. ยน. 8:3-11 
4.28 พระเยซูทรงเป็นความจริงและ  
  ความสว่างของโลก  
  57. ยน. 8:12, 14, 28-32, 36 
4.29 พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ  
  58. ยน. 10:1-3, 10-11, 18-21 
4.30 พระบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุด  
  59. ลก. 10:25-28 
  60. มก. 12:31 
  61. ลก. 10:29-37 
4.31 พระเยซูทรงสอนให้รู้ว่า  
  จะอธิษฐานอย่างไร  
  62. ลก. 11:1, 2-5, 9-10 
  63. มธ. 7:9-11 
  64. มธ. 18:19-20 
4.32 เรื่องอุปมาของคนร่ำรวย  
  ที่โง่เขลา  
  65. ลก. 12:15-21 
4.33 ให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อน  
  66. ลก. 14:1, 7-9, 11-14 
4.34 เรื่องอุปมาของบุตรชาย  
  ที่หลงหาย  
  67. ลก.15:11-32 
4.35 คนหนุ่มผู้มั่งคั่ง  
  68. มธ. 19:16-19 
  69. มก. 10:20-21 
  70. มธ. 19:22-23, 25-26, 29-30 
4.36 สหายของพระเยซูเสียชีวิต  
  71. ยน. 11:1, 3, 17, 20, 21,   
    23, 25,  26, 27, 28-29,   
    32-37 
4.37 คนตายแล้วฟื้นคืนชีวิต  
  72. ยน. 11:38-39, 41-44 
4.38 แผนสังหารพระเยซู  
  73. ยน. 11:45-48, 53 

4.39 ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง  
  74. ลก. 19:1-10 
4.40 การแสวงหาพระเยซู  
  75. ยน. 11:55-12:1, 9-11 

V.	 สัปดาห์สุดท้าย		
5.1 ประชาชนต้อนรับพระเยซู  
  76. ยน. 12:12-13 
  77. มก. 11:9, 10 
  78. ลก. 19:38 
  79. มธ. 21:15, 17 
5.2 เงินที่เปื้อนเลือด  
  80. มธ. 26:3-4 
  81. ลก. 22:3-4 
  82. มธ. 26:15-16 
5.3 พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง 
  83. ลก. 22:8 
  84. ยน. 13:4-5,12-15 
5.4 เพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์  
  85. มธ. 26:20-22 
  86. ยน. 13:26 
  87. มธ. 26:24-25 
  88. ยน. 13:26, 27-30 
5.5 ขนมปังและเหล้าองุ่น  
  89. มธ. 26:26 
  90. ลก. 22:19  
  91. มธ. 26:27-28 
5.6 รักคนอื่น  
  92. ยน.13:31, 33, 34-35 
5.7 พระเยซูทรงปลอบประโลมและ  
  หนุนใจ  
  93. ยน. 16:27-28 
  94. ยน. 14:1-2, 3, 6, 12 
  95. ยน. 16:23-24 
5.8 พระเยซูทรงสัญญาเรื่อง  
  พระวิญญาณบริสุทธิ์  
  96. ยน. 14:15-17 
  97. ยน. 16:5 
  98. ยน. 14:26  
  99. ยน. 15:27 
  100. ยน. 16:8-9 
5.9 ติดสนิทเสมอ 
  101. ยน. 15:1, 4-5, 7-9,  
  12-13, 15, 16 
5.10 คำสัญญาเกี่ยวกับสันติสุข  
  102. ยน. 15:18-20 
  103. ยน. 14:27 
  104. ยน. 16:1, 33  
5.11 พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวก  
  105. ยน. 17:1-6, 8-9, 11 
  106. ยน. 17:20-21, 23 
5.12 พระประสงค์ของพระเจ้าอยู่  
    เหนือความต้องการของพระเยซู 
  107. มธ. 26:30, 36-39 
  108. ลก. 22:43-44 
  109. มธ. 26:42-45, 46 
5.13 พระเยซูทรงถูกจับ  
  110. ยน. 18:2-8 
  111. มธ. 26:48-49 
  112. ลก. 22:48 
  113. มก. 14:46 
  114. ยน. 18:10 
  115. ลก. 22:51 
  116. ยน. 18:11 
  117. มธ. 26:52-56  
5.14 พระเยซูทรงถูกไต่สวน  
  118. ยน. 18:12-13 
  119. ยน. 18:19-23 
5.15 ยึดความจริงแม้จะต้องสูญเสีย  
    ทุกสิ่ง  
  120. มก. 14:55-56, 60-62,  
      63-65 

5.16 ยูดาสรู้สึก   
    เสียใจ  
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5.17 ปัญหาของปีลาต  
  122. ยน. 18:28, 29-30, 33,   
      35-36, 37, 38 
  123. มก. 15:4-5 
  124. ลก. 23:13-14,15-17 
5.18 พระเยซทูรงถกูพพิากษาใหต้าย  
  125. ลก. 23:18, 21 
  126. ยน. 19:6-11, 12 
  127. ลก. 23:23 
  128. มธ. 27:24 
  129. ลก. 23:25 
5.19 พวกทหารล้อเลียนพระเยซู  
  130. มธ. 27:27-31 
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  148. ลก. 24:6-7 
  149. มก. 16:7  
  150. มธ. 28:8 
  151. ลก. 24:11  
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6.3 พระเยซทูรงปรากฏตอ่เหลา่สาวก  
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คุณพร้อมไหม? 
พร้อมไหมที่จะใช้ชีวิตจริงๆ?  

ถ้าพร้อม หนังสือกำลังใจเล่มนี้ก็สำหรับคุณ!  
มันไม่ใช่แค่หนังสือหรอก แต่เป็นคู่มือชี้ทางที่
จะช่วยคุณนำร่องชีวิตไปได้อย่างงดงาม  มันเป็น
หนังสือที่เกี่ยวกับเวลานี้ และชีวิตที่แท้ 

 
กระโดดเข้ามาเล้ย! 

หนังสือกำลังใจเล่มนี้สำหรับคุณ! 
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