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วิธีการอ่าน
ไทย/อังกฤษ ฉบับนี้

หัวเรื่อง และเลขกำกับ
หนังสือกำลังใจฉบับพิเศษนี้บอกเรื่องราว
ของพระเยซูทั้งในภาคภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เรื่องราวของพระเยซูแต่ละ
เรื่องจะมีหัวเรื่อง และเลขกำกับ
ภาษาอังกฤษจะมีพื้นสีเขียว เพื่อช่วยให้
ผู้อ่านเลือกอ่านภาษาที่ตนต้องการอ่านได้
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คำตอบสำหรับตอนนี้ และอนาคต

คำตอบสำหรั
บตอนนี
คำตอบ?
ความหวั
ง? ล้อ้ เล่และอนาคต
นร÷ปÉาว? ไม่ ไม่เลย ความหวังน่ะมันมีจริงๆ

และปัญหาสารพัดที่คุณชนอยู่ทุกวันนี้ ก็มีคำตอบ

คำถามอย่างเช่น çทำไมบ้านโน้นประเท»นี้มันทำสงครามกันไม่เสร็จไม่สิ้น´ะที?é
çพ่อแม่ แต่งงานกันแล้ว จะอยู่กันให้ยืดไม่ ได้เหรอ?é
หรือคำถามนี้หละ:
çยาเสพติดมันเปìนเรื่องใหญ่นักเหรอ? ทำไมของเลวๆ
มันถ÷งทำให้เรารู้ส÷กดีนัก?é
และ çจะให้ผมหากินเลี้ยงปากท้องยังไงหละ - โธ่ คิด´อกคิดแ´กไปทำไมä
ยังไงเราก็ทำลายโลกใบนี้อยู่แล้ว?é
ดี ถามได้ดี ความสัมพันธ์ ความรัก ความกลัว 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 เราออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นฉบับภาษาไทยอังกฤษ ในหน้าดัชนี หัวเรื่องในบทต่างๆ และข้อพระคัมภีร์ จะมีหมายเลขกำหนดใน
ลำดับที่เหมือนกันกับในหนังสือ และมีตัวเลขหมายเหตุกำกับเพื่อแสดงว่าพระคัมภีร์
แต่ ล ะตอนจบที่ ไ หน และข้ อ ถั ด ไปเริ่ ม ต้ น ที่ ไ หน ซึ่ ง นี่ ก็ ท ำให้ ห น้ า ดั ช นี ก ลายเป็ น
โครงร่างของหนังสือแบบค่อนข้างสมบูรณ์ด้วย
ชีวิตของพระเยซูเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า จะอย่างไรก็ยังมีหวัง นี่เป็นเหตุให้เราเรียก
หนังสือเล่มนี้ที่เอาเรื่องพระเยซูมาเล่าใหม่ว่า หนังสือกำลังใจ ถ้าคุณยังไม่ได้รับ
กำลังใจล่ะก็ ให้ความหวังนี้เปลี่ยนชีวิตคุณสิ…เปลี่ยนชั่วนิรันดร์เลย
hopenet.net
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จุดเริ่มต้นของ
1 สรรพสิ่ง
พระวาทะแห่งชีวิต

1.1

ก่อนที่โลกนี้จะถูกสร้างขึ้น
พระเยซู ก็ ด ำรงอยู่ แ ล้ ว
และพระองค์ ถู ก เรี ย กว่ า
เป็น “พระวาทะ” ถ้าได้อา่ น
เรือ่ งราวของพระองค์อย่าง
ถี่ ถ้ ว น เราจะพบว่ า พระ
เยซู เ กิ ด มาเป็ น ทั้ ง มนุ ษ ย์
เต็มตัวและพระเจ้าเต็มตัว
ทั้ ง คำพู ด และการกระทำ
ของพระองค์ แ สดงถึ ง ตั ว
พระองค์ ว่ า เป็ น บุ ต รของ
พระเจ้ า พระเยซู ม าเพื่ อ
แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้า
ผู้ เ ป็ น พระวิ ญ ญาณและ
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านัน้
เป็นอย่างไร และพระองค์
มาเป็นทางสำหรับเรา เพือ่
เราจะรู้จักพระเจ้าผู้มีชีวิต
อย่างเป็นส่วนตัวได้

ทุกๆ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นล้วนได้
รับชีวิตจากพระองค์

ชีวิตของพระองค์ ให้ความสว่าง
แก่ทุกๆ คน

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

1

   

THE BEGINNING
OF IT ALL

1.1 THE WORD OF LIFE

In the beginning was the one
who is called the Word. The Word
was with God and was truly God.
From the very beginning the
Word was with God. And with this
Word, God created all things.
Nothing was made without
the Word.
Everything that was created
received its life from him, and his
life gave light to everyone.
The light keeps shining in
the dark, and darkness has never
put it out.
The Word was in the world,
but no one knew him, though
God had made the world with his
Word.
He came into his own
world, but his own nation did not
welcome him.
Yet some people accepted
him and put their faith in him.
So he gave them the right to
be the children of God.
They were not God’s

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

children by nature or because of
any human desires.
God himself was the one who
made them his children.
The Word became a human
being and lived here with us. We
saw his true glory, the glory of the
only Son of the Father.
From him the complete gifts
of undeserved grace and truth
have come down to us.
Because of all that the Son is,
we have been given one blessing
after another. Jesus Christ brought
us undeserved kindness and truth.
No one has ever seen God. The
only Son, who is truly God and is
closest to the Father, has shown us
what God is like.1
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พบแผ่นดิน
2 สวรรค์
โลก

เคยถูกว่าแบบนี้ไหม?

ข่าวประเสริฐ

“©ันมันน่าเกลียด”

ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระเจ้า เริ่มต้นตรงนี้ 2
2.2

“ผมเล่นกีÃาไม่เก่ง
เรียนหนังสือก็ไม่ถนัดอีก”

ทูตสวรรค์เยี่ยมเยือนนาง
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 และฤทธิ์เดชของผสู้ งู ส ดุ จ ะ
ป กเธอ เพราะฉะนัน้ อ งค์บ ริสทุ ธิท์ เี่ กิด
มานนั้ จ ะได้ช อื่ ว า่ เ ป็นพ ระบุตรของ

“จะมีใครรัก©ันได้เล่า? ©ันไม่คู่ควร!”

คุณเคยคิดอะไรแบบนี้ไหม?

รู้ จั ก ชื่ น ชมตั ว เอง

คุ ณ เคยมองดู ก ระจก แล้ ว นึ ก
อยากจะเป็นคนอื่นไหม? ถ้าตอบใช่ คุณก็อยู่ในคนหมู่มาก
นั่ น แหละ บางที มนุ ษ ย์ ทุ ก ชี วิ ต ในทั่ ว ใต้ ห ล้ า ล้ ว นแล้ ว แต่ เ คย
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 ! คุ ณ จะมี ค่ า สู ง ล้ ำ กว่ า นี้
ไม่ได้อีกแล้ว ลองเช็คเรื่องนี้ดูสิ ในบทที่ 5.11
MEETS
2HEAVEN
EARTH
2.1 GOOD NEWS

This is the good news about
Jesus Christ, the Son of God.2

2.2 AN ANGEL VISITS MARY

God sent the angel Gabriel
to the town of Nazareth in Galilee
with a message for a virgin named
Mary. She was engaged to Joseph
from the family of King David.
The angel greeted Mary and
said, “You are truly blessed! The
Lord is with you.”
Mary was confused by the
angel’s words and wondered what
they meant.
Then the angel told Mary,
“Don’t be afraid! God is pleased
with you, and you will have a son.
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His name will be Jesus. He will be
great and will be called the Son of
God Most High. The Lord God will
make him king, and his kingdom
will never end.”
Mary asked the angel,
“How can this happen? I am not
married!”
The angel answered, “The
Holy Spirit will come down to you,
and God’s power will come over
you. So your child will be called
the holy Son of God. Nothing is
impossible for God!”
Mary said, “I am the Lord’s
servant! Let it happen as you have
said.” And the angel left her.3

2.3 JOSEPH HAS A DREAM

An angel from the Lord
came to him in a dream.
The angel said, “Joseph, the

รู้จักชื่นชมตัวเอง

2.1

“แกนี่ ไม่ได้เรื่องเลยซักอย่าง”
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พระเจ้า เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้”
มารีย์จึงกล่าวว่า “นี่แน่ะ
ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็น
เจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำ
ของทา่ น” แล้วท ตู สวรรค์ก จ็ ากนางไป3
2.3

2.4

“แลŒÇฉันมา·ÓÍะไร·ีèนีèล่ะเนีèย?”

โยเซฟฝัน

มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์
พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟใน
ความฝันว่า “โยเซฟบุตรดาวิด อย่า
กลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของ
ท่านเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิใน
ครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ เธอจะให้พ ระกำเนิด
บุตรชาย แล้วจ งเรียกนามทา่ นวา่ เยซู
เพราะว่าท า่ นจะทรงชว่ ยชนชาติข อง
ท่านให้ร อดจากบาปของพวกเขา”4
เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่ง
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่ง
นั้น คือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา แต่
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้
พระกำเนิดบุตรชายแล้ว5

การประสูติของพระเยซู
คริสต์

รู้จักชื่นชมตัวเอง

อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจาก
จักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียน
สำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน คนทั้ง
หลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของ
ตน โยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี ไปที่เมืองของดาวิด
ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วย
เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและ
เชื้อสายของดาวิด
เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับ
มารีย์หญิงที่เขาหมั้นไว้แล้วและ
กำลังตั้งครรภ์ ขณะเขาทั้งสองอยู่
ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะคลอดบุตร
นางจงึ ค ลอดบตุ รชายหวั ป ี เอาผา้ อ้อม
พันแ ละวางไว้ใ นรางหญ้า เพราะว่า
ไ ม่ม ที วี่ า่ งในโรงแรมสำหรับพ วกเขา6

?
?
?
?
?

พระเจ้าสร้างคุณด้วยเป้าประสงค์อันหนึ่ง ซึ่งคุณอาจจะยัง
ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่นั่นก็โอเค พระเจ้าทรงสร้างคุณให้มีทักษะ
และพรสวรรค์ ชุ ด หนึ่ ง และเมื่ อ พระองค์ ม องดู คุ ณ พระองค์
เห็นความเป็นไปได้มากมายเหลือคณานับ! เป้าประสงค์หนึ่งที่
พระเจ้ามีสำหรับคุณคือ ที่คุณจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซู และ
ความสัมพันธ์นั้นจะเปิดประตูความเป็นไปได้ในชีวิตคุณมาก
ยิ่งขึ้นอีก ให้คุณเชื่อมต่อกับพระเยซู โดยอ่านหน้า 63 และจับมัน
ไว้เป็นเป้าหมายหลักสำหรับคุณ!
?
ในแถบนัน้ ม พี วกคนเลีย้ งแกะอยู่
กลางทงุ่ ก ำลังเ ฝ้าฝ งู แ กะของเขาใน
เวลากลางคนื มีท ตู สวรรค์อ งค์หนึง่ ข อง
องค์พ ระผูเ้ ป็นเ จ้ามาปรากฏแก่พ วกเขา
และพระรัศมีข ององค์พ ระผูเ้ ป็นเ จ้าส่อง
ล้อมรอบเขา และเขากลัวน กั

ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขา
ทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรา
นำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความ
ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย
เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอด
ของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้

baby that Mary will have is from the
Holy Spirit. Go ahead and marry
her. Then after her baby is born,
name him Jesus, because he will
save his people from their sins.”4
Joseph and Mary were soon
married, just as the Lord’s angel
had told him to do. But they did
not sleep together before her baby
was born.5

hay, because there was no room
for them in the inn.6
That night in the fields near
Bethlehem some shepherds were
guarding their sheep. All at once
an angel came down to them from
the Lord, and the brightness of
the Lord’s glory flashed around
them. The shepherds were
frightened.
But the angel said, “Don’t be
afraid! I have good news for you,
which will make everyone happy.
This very day in King David’s
hometown a Savior was born for
you. He is Christ the Lord. You will
know who he is, because you will
find him dressed in baby clothes
and lying on a bed of hay.”
Suddenly many other angels
came down from heaven and
joined in praising God.
They said:
“Praise God in heaven! Peace
on earth to everyone who pleases
God.”
After the angels had left
and gone back to heaven, the
shepherds hurried off and found
Mary and Joseph, and they saw the

2.4 JESUS IS BORN

About that time Emperor
Augustus gave orders for the
names of all the people to be
listed in record books. Everyone
had to go to their own hometown
to be listed. So Joseph had to
leave Nazareth in Galilee and go
to Bethlehem in Judea. Long ago
Bethlehem had been King David’s
hometown, and Joseph went
there because he was from David’s
family.
Mary traveled with him to
Bethlehem. She was soon going to
have a baby, and while they were
there, she gave birth to her firstborn son. She dressed him in baby
clothes and laid him on a bed of
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2.5

เหนือกว่าเด็กทั่วไป

บิดามารดานำพระกุมารไปยัง
กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้
    on a bed of hay.
baby lying
When the shepherds saw
Jesus, they told his parents what the
angel had said about him. Everyone
listened and was surprised.
As the shepherds returned to
their sheep, they were praising God
and saying wonderful things about
him. Everything they had seen and
heard was just as the angel had said.7
2.5 NO ORDINARY CHILD

Mary and Joseph took Jesus
to the temple in Jerusalem and
presented him to the Lord.
At this time a man named
Simeon was living in Jerusalem.
Simeon was a good man. God’s
Spirit came to him and told him
that he would not die until he had
seen Christ the Lord.

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 “นี่แน่ะ พระ
กุมารนี้จะเป็นหมายสำคัญที่คนจะ
ปฏิเสธ เพื่อที่ว่าความคิดในใจของ
คนจำนวนมากจะปรากฏแจ้ง ถึง
When Mary and Joseph
brought Jesus to the temple, the
Spirit told Simeon to go into the
temple. Simeon took the baby Jesus
in his arms and praised God,
“Lord, I am your servant, and
now I can die in peace, because
you have kept your promise to me.
“With my own eyes I have
seen what you have done to save
your people, and foreign nations
will also see this.”
Jesus’ parents were surprised
at what Simeon had said. Then he
blessed them and told Mary, “This
child will be like a warning sign.
Many people will reject him,  and
you, Mary, will suffer as though
you had been stabbed by a dagger.
But all this will show what people
are really thinking.”8
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เพื่อจะเห็น และ
สัมผัสสิ่งดีที่สุด
ของคุณ
ใส่ ใจดูแลภาพลักษณ์ของคุณ
(เพราะมีแต่คุณเท่านั้นแหละ
ที่ทำได้!)
สวมรอยยิ้มสักหน่อย
ขยับก้นออกจากที่นั่ง แล้ว
ออกกำลังกายซะ!
อย่าได้ยกตนด้วยการเหยียดคน
อืน่ เป็นอันขาด มันไม่เคยได้ผล
เป็นตัวของคุณเอง เปล่า
ประโยชน์ที่จะเสแสร้ง
ปฏิบัติต่อตัวเองดีๆ ก็คุณเป็น
ผลงานของพระเจ้า
มองข้ามตัวเองไปซะ และร่วม
ฉลองความสำเร็จของผู้อื่น
งดอาหารประเภทน้ำตาล และ
ดื่มน้ำมากๆ
นอนให้เพียงพอ การอดหลับ
อดนอนจะทำให้คุณทำงานไม่
เป็นชิ้นเป็นอัน หนำซ้ำจะทำให้
ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอด้วย
ทำความรู้จักกับพระองค์
ผู้ทรงสร้างคุณ  (ดูหน้า
63 นี่เป็นการตัดสินใจครั้ง
สำคัญที่สุด)

รู้จักชื่นชมตัวเอง

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
ถวายพระเกียรติแ ละสรรเสริญพ ระเจ้า
ส ำหรับเ หตุการณ์ท กุ อ ย่างทเี่ ขาได้ย นิ 
และได้เ ห็นด งั ท กี่ ล่าวไว้ก บั พ วกเขา7
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คิดดูสิ!
ข่าวดี!

พวกคนเลี้ยงแกะพบพระเยซูแบบที่ทูตสวรรค์บอกไว้เป๊ะ
• แม่ของพระองค์เป็นสาวบริสุทธิ์
• ชื่อของพระองค์มีทูตสวรรค์มาบอกล่วงหน้า
• พวกคนเลี้ ย งแกะต้ อ งประหลาดใจสุ ด ขี ด เพราะ
ทูตสวรรค์มาหาเพื่อแจ้งว่าเด็กผู้นี้จะมาเกิด
• แค่มองแวบเดียว ชายชราธรรมะธรรมโมในพระ
พระเยซูเป็นแค่เด็กธรรมดาๆ หรือ? วิหารก็รู้เลยว่า เด็กน้อยผู้นี้ได้ถูกลิขิตไว้เพื่อสิ่งยิ่งใหญ่
• เหล่ า โหราจารย์ ติ ด ตามดวงดาวไปไกลนั บ พั น ๆ
ไมล์เพื่อมอบของขวัญแด่เด็กน้อยนี้
• กษัตริย์ผู้เรืองอำนาจเต็มไป
   
หัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทง
2.6 WISE MEN COME TO VISIT JESUS
ด้วยความริษยาและกลัวเด็กคน
When Jesus was born, Herod
ทะลุด้วย”8
was king. During this time some
นี้ กลั ว เด็ ก เนี่ ย นะ? มี เ ด็ ก เกิ ด
wise men from the east came to
Jerusalem and said, “Where is the
ใหม่ เ ป็ น ล้ า นคนทุ ก วั น แต่ นี่
child born to be king of the Jews?
2.6 พวกนักปราชญ์เข้าเฝ้า
ไม่ ใ ช่ ก ารกำเนิ ด แบบธรรมดา
We saw his star in the east and
พระกุมาร
have come to worship him.”
เลยจริ ง ๆ เด็ ก ผู้ นี้ เ กิ ด มาด้ ว ย
When King Herod heard
พระเยซูได้ทรงบังเกิดในรัชกาล
about this, he was worried. Herod
brought together the chief priests เป้ า ประสงค์ เขามี จุ ด หมาย
ของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวก
and the teachers of the Law of
ปลายทางอันยิ่งใหญ่ที่จะต้อง
นักปราชญ์จากทิศตะวันออกมายัง
Moses and asked them, “Where
will the Messiah be born?”
ทำให้ ส ำเร็ จ และคุ ณ ก็ เ ช่ น กั น
กรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า “พระกุมารผู้ที่
They told him, “He will be
born in Bethlehem, just as the
คุ ณ เกิ ด มาด้ ว ยเป้ า ประสงค์
ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติ
prophet wrote, ‘Bethlehem in
the
land
of
Judea,
you
are
very
หนึ่ง และหนังสือเล่มนี้ก็ว่าด้วย
ยิวนั้นอยู่ที่ไหน? เราได้เห็นดาวของ
important among the towns of
ท่านทางทิศตะวันออก และเราจึงมา
เรื่ อ งนี้ แ หละ มั น คื อ ชี วิ ต ของ
Judea. From your town will come
a leader, who will be like a
เพื่อจะนมัสการท่าน”
คุณ รับจากมันให้มากเข้า!
shepherd for my people Israel.’ ”

รู้จักชื่นชมตัวเอง

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยิน
ดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย แล้วท่าน
ทรงให้ประชุมพวกหวั ห น้าปุโรหิตกับ
พวกธรรมาจารย์ของประชาชน แล้ว
ก็ตรัสถามพวกเขาว่า “พระคริสต์จะ
ทรงบังเกิดที่ไหน?”
พวกเขาทลู ว า่ “ทีบ่ า้ นเบธเลเฮม
แคว้นย เู ดีย เพราะวา่ ผ เู้ ผยพระวจนะ
ได้เ ขียนไว้ดงั นีว้ า่ บ้านเบธเลเฮม ใน
แผ่นดินยูเดีย จะไม่เ ป็นบ้านทเี่ ล็กน อ้ ย

Herod secretly called in the
wise men and asked them when
they had first seen the star. He
told them, “Go to Bethlehem and
search carefully for the child. As
soon as you find him, let me know.
I want to go and worship him too.”
The wise men listened to
what the king said and then left.
And the star they had seen in the
east went on ahead of them until it
stopped over the place where the
child was. They were thrilled and
excited to see the star.
When the men went into
the house and saw the child with
Mary, his mother, they knelt down

and worshiped him. They took out
their gifts of gold, frankincense,
and myrrh and gave them to him.
Later they were warned in
a dream not to return to Herod,
and they went back home by
another road.9

2.7 THE ESCAPE AND SAFE RETURN

After the wise men had gone,
an angel from the Lord appeared
to Joseph in a dream and said,
“Get up! Hurry and take the child
and his mother to Egypt! Stay
there until I tell you to return,
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ข่าวดี!
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….……..…..

ทีส่ ดุ ใ นสายตาของพวกผคู้ รองแผ่นดิน
ยูเดีย เพราะวา่ เ จ้านายองค์ห นึง่ จะ
ออกมาจากทา่ น ผูซ้ งึ่ จ ะครอบครอง
อิสราเอล ชนชาติข องเรา”
แล้วเ ฮโรดจงึ ท รงเชิญพ วกนกั
ปราชญ์เ ข้าม าอย่างลบั ๆ ทรงสอบถาม
พวกเขาจนได้ค วามถถี่ ว้ นถงึ เ วลาที่
ดาวนนั้ ไ ด้ป รากฏขนึ้ แล้วท า่ นทรงให้
พวกนกั ปราชญ์ไ ปยงั บ า้ นเบธเลเฮม
ร บั ส งั่ ว า่ “จงไปคน้ ห าพระกมุ ารนนั้ เ ถิด
เมือ่ พ บแล้วจ งกลับม าแจ้งแ ก่เ ราเพือ่ 
เราจะไปนมัสการทา่ นดว้ ย”
พวกนกั ปราชญ์จ งึ ไ ปตามรบั สัง่
และดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศ
ตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไป
จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ซึ่งพระ
กุมารอยู่นั้น เมื่อพวกนักปราชญ์ได้
เห็นด าวนนั้ แ ล้วก ม็ คี วามยนิ ดีย งิ่ น กั
เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบ
พระกุมารกับนางมารีย์มารดา จึง
ก้มลงนมัสการพระกุมารนั้น แล้วเปิด
หีบสมบัติของพวกเขาและถวาย
เครื่องบรรณาการแด่พระกุมาร คือ
ทองคำ กำยาน และมดยอบ
แล้วพวกนักปราชญ์ได้รับ
คำเตือนในความฝัน ไม่ให้กลับไป
เฝ้าเฮโรด พวกเขาจึงกลับไปยังเมือง
ของพวกตนทางอื่น9
because    
Herod is looking for the
child and wants to kill him.”
That night, Joseph got up
and took his wife and the child
to Egypt, where they stayed until
Herod died.10
After King Herod died, an
angel from the Lord appeared in a
dream to Joseph while he was still
in Egypt. The angel said, “Get up
and take the child and his mother
back to Israel. The people who
wanted to kill him are now dead.”
Joseph got up and left
with them for Israel, and they
went to live there in the town of
Nazareth.11

2.8 THE YOUNG TEACHER

Every year Jesus’ parents
went to Jerusalem for Passover.
And when Jesus was twelve years
old, they all went there as usual for

hopenet.net

Ipad A5_new bleeding.indd 7

2.7

การหนีอันตราย และการ
กลับมาอย่างปลอดภัย

เมื่อพวกเขาไปแล้วก็มีทูต
สวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝัน
แล้วบอกว่า “จงลุกขึ้นพาพระกุมาร
กับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และ
คอยอยู่ทนี่ นั่ จ นกว่าเ ราจะบอกเจ้า
เพราะว่าเ ฮโรดจะแสวงหาพระกมุ าร
เพือ่ จ ะประหารชวี ติ เ สีย”
ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้น
พาพระกุมารกับมารดาไปยังประเทศ
อียิปต์ และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรด
สิ้นพระชนม์ 10
เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้ว ทูต
สวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันที่
ประเทศอียิปต์ สั่งว่า “จงลุกขึ้นพา
พระกุมารกับมารดามายังแผ่นดิน
อิสราเอล เพราะพวกที่เป็นภัยต่อชีวิต
ของพระกุมารนั้นตายแล้ว”
โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับ
มารดามายังแผ่นดินอิสราเอล ไป
อาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ11
2.8

ผู้สอนรุ่นเยาว์

บิดามารดานั้นเคยขึ้นไปยังกรุง
เยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆ ปี 

the celebration. After Passover his
parents left, but they did not know
that Jesus had stayed on in the
city. They thought he was traveling
with some other people, and they
went a whole day before they
started looking for him. When
they could not find him with their
relatives and friends, they went
back to Jerusalem and started
looking for him there.
Three days later they
found Jesus sitting in the temple,
listening to the teachers and
asking them questions. Everyone
who heard him was surprised at
how much he knew and at the
answers he gave.
When his parents found him,
they were amazed. His mother
said, “Son, why have you done this
to us? Your father and I have been
very worried, and we have been

รู้จักชื่นชมตัวเอง
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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 มารดากล่าวว่า “ลูกเ อ๋ย
ทำไมถงึ ท ำกบั เ ราอย่างนี้ ดูซิ พ่อก บั 
แม่เ ทีย่ วตามหาลกู ด ว้ ยความทกุ ข์ใจ”
พระเยซูตอบว่า “พ่อกับแม่ตาม
หาลูกทำไม? พ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่า
ลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระ
บิดา?” แต่บิดามารดาไม่เข้าใจคำที่
พระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสอง
แล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดา
มารดายังเมืองนาซาเร็ธ และยอม
เชื่อฟังเขาทั้งสอง ส่วนมารดาเก็บ
เรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจ
พระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติ
ปัญญาและด้านร่างกาย เป็นที่
ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและ
ต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย12

การจัดเตรียมเพื่อ

3พระประสงค์
3.1

ยอห์นผู้ ให้บัพติศมา
จัดเตรียมหนทาง

จักรพรรดิทิเบริอัส ปอนทิอัสปีลาต
เป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมือง
กาลิลี และอันนาสกับคายาฟาสเป็น
มหาปุโรหิต ช่วงเวลานี้เองที่
พระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์น
บุตรเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร
ยอห์นจึงไปทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดน
ประกาศให้คนกลับใจใหม่และรับ
บัพติศมาเพื่อให้พระเจ้าทรงยกโทษ
ความผิดบาป13
ขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเล็ม
และคนทั่วแคว้นยูเดีย และคนทั่ว
ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอห์น
สารภาพบาปของพวกเขา และรับ
searching for you!”
Jesus answered, “Why did
you have to look for me? Didn’t
you know that I would be in my
Father’s house?” But they did not
understand what he meant.
Jesus went back to Nazareth
with his parents and obeyed them.
His mother kept on thinking
about all that had happened.
Jesus became wise, and he

ถ้อย
คำ
แท้
เพื่อ

ชีวิตแท้

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

FOR
3PREPARING
HIS PURPOSE
3.1 JOHN THE BAPTIST PREPARES
THE WAY

For 15 years Emperor
Tiberius had ruled that part of
the world. Pontius Pilate was
governor of Judea, and Herod was
the ruler of Galilee. Annas and
Caiaphas were the Jewish high
priests. At that time God spoke
to Zechariah’s son John, who was
living in the desert. So John went
along the Jordan Valley, telling the
people, “Turn back to God and be
baptized! Then your sins will be
forgiven.”13
From Jerusalem and all
Judea and from the Jordan River
Valley crowds of people went
to John. They told how sorry
they were for their sins, and he
baptized them in the river.14

3.2 JESUS IS BAPTIZED

Jesus left Galilee and went to
the Jordan River to be baptized by
John. But John kept objecting and
said, “I ought to be baptized by
you. Why have you come to me?”
Jesus answered, “For now this

ยอห์นเรียกผู้คนให้ çหันกลับมาหาพระเจ้าé
เพื่อพวกเขาจะได้รับการอภัยบาป ว่าแต่
บาปคืออะไรล่ะ?
ความบาปคือ การที่เราปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตใน
ความรักและการควบคุมดูแลของพระเจ้าผู้ทรง
สร้างเรา ท่าทีที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและไม่
เชื่อฟังนี้ ได้ส่งผลต่อโลกของเรา เป็นความตาย
ทั้งในด้านกายภาพ จิตวิญญาณ สังคม และสิ่งที่
แวดล้อมเรา และความแตกสลาย
ทุกคนล้วนเข้าข่ายในความบาปนี้-ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรม
คิดในเรื่องที่ ไม่ถูกไม่ควร และไม่ ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องควรทำ
ท่าทีทิ่ผิดก็เป็นความบาปด้วย และบาปทั้งหลายแหล่ที่เรา
ได้ทำนัน้ ก็ขวางกั้นเราไม่ ให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
พระเจ้า ผู้ทรงบริสุทธิ์ หรือพูดอีกอย่างคือ ผู้ทรง
ปราศจากบาปใดๆ
ข่าวดีที่พระเยซูนำมาสู่โลกนี้ก็คือว่า เราสามารถเป็น
อิสระต่อบาป และหลุดพ้นจากผลของบาป ดูหน้า 63 จะได้
ข้อมูลลึกขึ้น

ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลของ
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“อะไรนะ? ชีวิตมีแค่นี้หรือ?”

จะมีใครไม่อยากสำเร็จ?
แต่ความสำเร็จมันหมายถÖงอะไรกันแน่?
แล้วทำไงจะได้มันมา?
บัพติศมาจากท่านในแม่น้ำ
จอร์แดน14
3.2

พระเยซูทรงรับบัพติศมา

แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้น
กาลิลี มาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน
เพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่าน แต่
ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า
“ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมา
จากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะ
เสด็จมาหาข้าพระองค์?”
แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า
“บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่
พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบ
ถ้วนทุกประการ” แล้วยอห์นก็ยอม
เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมา
แล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และในทันใด
นั้นฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ทรง
เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จ
is how it should be, because we
must do all that God wants us to
do.” Then John agreed.
So Jesus was baptized. And as
soon as he came out of the water,
the sky opened, and he saw the
Spirit of God coming down on
him like a dove. Then a voice from
heaven said, “This is my own dear
Son, and I am pleased with him.”15
When Jesus began to preach,
he was about 30 years old.16

3.3 THE DEVIL TEMPTS JESUS

The Holy Spirit led Jesus
into the desert, so that the devil
could test him. After Jesus had
gone without eating for 40 days
and nights, he was very hungry.
Then the devil came to
him and said, “If you are God’s
Son, tell these stones to turn into
bread.”
Jesus answered, “The

ลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์
และนี่แน่ะ มีพระสุรเสียงตรัสจาก
ฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รัก
ของเรา เราชอบใจท่านมาก”15
เมื่อพระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจ
นั้น พระองค์มีพระชนมายุประมาณ
สามสิบพรรษา16
3.3

มารมาทดลองพระเยซู

ครั้งนั้น พระวิญญาณทรงนำ
พระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
มารจะได้มาทดลอง และพระองค์
ทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืน
ภายหลังพระองค์ก็ทรงหิว
ส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูล
ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า
จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็น
ขนมปัง”
อ่านต่อหน้า 11
Scriptures say: ‘No one can live
only on food. People need every
word that God has spoken.’ ”
Next, the devil took Jesus
into the holy city to the highest
part of the temple. The devil said,
“If you are God’s Son, jump off.
“The Scriptures say:
‘God will give his angels
orders about you. They will catch
you in their arms, and you won’t
hurt your feet on the stones.’ ”
Jesus answered, “The
Scriptures also say, ‘Don’t try to
test the Lord your God!’ ”
Finally, the devil took Jesus
up on a very high mountain and
showed him all the kingdoms on
earth and their power. The devil
said to him, “I will give all this
to you, if you will bow down and
worship me.”
Continued on page 11
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การศึกษา / ทรัพย์สมบัติ / เงินตรา / ความเด่นดัง / ชื่อเสียง

ค วามสำเร็จ

พระเยซูบอกว่า
สาเหตุที่พระองค์มาในโลก
นี้ ก็ เ พื่ อ ทุ ก คนจะได้ ชี วิ ต ที่ ค รบ
บริ บู ร ณ์ นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ คุ ณ ต้ อ งการ
รึ ป ล่ า วล่ ะ ? ชี วิ ต ที่ ค รบบริ บู ร ณ์ !
บทที่ 4.29
อีกครั้งหนึ่ง พระองค์สัญญา
ว่าถ้าเราจะให้ความสำคัญกับการ
เชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุด ทุกๆ สิ่งที่
เราต้ อ งการก็ จ ะถู ก ตระเตรี ย มไว้
เพื่อเรา (บทที่ 4.11) ความสำเร็จ
มั น ขึ้ น กั บ พระเจ้ า ล้ ว นๆ รวมทั้ ง
ความสำเร็จของคุณด้วย!
แต่บอ่ ยเหลือเกิน ทีม่ าตรฐาน
ของความสำเร็จจะถูกวัดด้วยระดับ
ปริญญา หรือเงินฝากในธนาคาร
บ้านหลังใหญ่ หรือวัตถุสงิ่ ของทีเ่ รา
ครอบครอง
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เรา
ควรจะเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ และการมีงานดี มัง่ มีเงินทอง
ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ในความเป็นจริง
แล้ว เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร เรา
ทำอย่ า งไรต่ อ การศึ ก ษาและเงิ น
ทองของเรา นั่นแหละคือสิ่งที่ผู้คน
จะจดจำกันไปอีกนาน หลังจากที่
เราจากไป
ความสำเร็จที่แท้วัดได้ด้วยวิธี
นี้เท่านั้น คือเมื่อถึงบั้นปลายชีวิต
เราได้ใช้สิ่งที่มีเพื่อรับใช้สังคม และ
ให้เกียรติแด่พระเจ้าอย่างไร นีเ่ ป็น
ความสำเร็ จ ชนิ ด เดี ย วที่ จ ะถาวร
ยัง่ ยืน ไม่มใี ครเอาไปได้ บทที่ 4.10
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ความสำเร็จ

คิดดูสิ!

พระเยซูรู้ว่า พระองค์ ไม่จำเป็นต้อง
พิสูจน์ตัวเองต่อศัตรู

เมื่อมีการทดลองเข้ามา

พระเยซูเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่
พระองค์รู้ว่าถูกต้อง

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

ซาตานก็ละจากพระองค์ ไป แล้วทูตสวรรค์
องค์หนึ่งก็มาช่วยเหลือพระองค์
ipad 10 Book of Hope
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พระองค์ต รัสต อบวา่ “มีพ ระ
คัมภีรเ์ ขียนไว้วา่ ‘มนุษย์จ ะดำรงชวี ติ 
ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่
ต้องดำรงชีวติ ด้วยพระวจนะทุกคำ ซึง่
ออกมาจากพระโอษฐ์ข องพระเจ้า’ ”
แล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนคร
บริสุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่
ยอดหลังคาพระวิหาร แล้วทูล
พระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า จงกระโดดลงไป
“เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อ
บรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ และ
ทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้
ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน’ ”
พระเยซูจ งึ ต รัสต อบวา่
“พระคัมภีรม์ เี ขียนไว้อ กี ว า่ อย่า
ทดลององค์พ ระผูเ้ ป็นเจ้าผ เู้ ป็น
พระเจ้าข องทา่ น”
อีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์
ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมาก และได้
แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก
ทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักร
เหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร
แล้วได้ทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านจะ
ก้มลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่ง
ทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน”
พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “จงไป
ให้พ้น เจ้าซาตาน เพราะพระคัมภีร์
มีเขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการ
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า
ของท่าน และปรนนิบัติพระองค์
แต่ผู้เดียว”
แล้วมารจึงไปจากพระองค์
และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิบัติ
พระองค์17

?
?
?
?
?
?
?
?
3.4 การทรงเลือกสาวก
?
สิบสองคน
?
ในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่
?

ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน พระองค์ทรง

อธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน พอ
ถึงรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกพวกสาวก
มา แล้วทรงเลือกสาวกสิบสองคน
ผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูต18
พระองค์จึงทรงแต่งตั้งสิบสองคนไว้
ให้อยู่กับพระองค์ [เป็นกลุ่มคนที่
พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูต] เพื่อจะ
ทรงใช้พ วกเขาออกไปประกาศ และ
ทรงให้ม สี ทิ ธิอำนาจขบั ผ อี อกได้
[แล้วพ ระองค์ท รงตงั้ ส าวกสบิ สองคน
ได้แ ก่]
ซีโมนคนที่พระองค์ประทานอีก
ชื่อหนึ่งว่า เปโตร และยากอบบุตร
เศเบดีกับยอห์นน้องของยากอบ ทั้ง
สองคนนี้พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่ง
ว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง
อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว
โธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ธัดเดอัส
ซีโมน พรรคชาตินิยม และ ยูดาสอิส
คาริโอท คนที่ทรยศพระองค์ 19

Continued from page 9

Jesus answered, “Go away
Satan! The Scriptures say:
‘Worship the Lord your God and
serve only him.’ ”
Then the devil left Jesus, and
angels came to help him.17

3.4 CHOOSING THE TWELVE APOSTLES

ความสำเร็จ

ต่อจากหน้า 9

About that time Jesus went
off to a mountain to pray, and
he spent the whole night there.
The next morning he called his
disciples together and chose
twelve of them to be his apostles,18
so that they could be with him.
He also wanted to send them
out to preach and to force out
demons.
Simon was one of the twelve,
and Jesus named him Peter. There
were also James and John, the
two sons of Zebedee. Andrew,
Philip, Bartholomew, Matthew,
Thomas, James son of Alphaeus,
and Thaddaeus were also apostles.
The others were Simon, known as
the Eager One, and Judas Iscariot,
who later betrayed Jesus.19

ÍยากรÙŒคÇาม¨ริงËร×Í?
เอางี้ ถ้าคุณมีเงินเยอะ อยากได้อะไรก็ซื้อได้หมด ทีนี้
คุ ณก็ อ าจมี ร ายการของที่ อ ยากได้ ย าวเป็ น กิ โ ล ผู้ ค นคงพู ด
กั น หรอกว่ า คุ ณ ประสบความสำเร็ จ เพราะเงิ น มากมายที่
คุณมี
แต่ยังมีอีกรายการหนึ่งนะ ของที่เงินซื้อหาไม่ได้ยังไง
หละ เป็นรายการที่หัวใจของคุณเสนอมา ซึ่งอาจจะได้แก่ :
คุณโหยหาความรัก อยากให้ครอบครัวเข้าใจกัน คุณอยาก
ได้รับการยอมรับตามที่คุณเป็น และคุณอยากให้ช่องว่างใน
หัวใจได้รับการเติมเต็ม…ซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถ
ฉะนั้ น ลงมื อ หาความสำเร็ จ ที่ แ ท้ ความสำเร็ จ จาก
หัวใจของคุณ ลองเช็คดูวิธีการที่ว่า ในบท 4.9-4.14
hopenet.net 11 ipad
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ความสำเร็จในความคิดของคุณเป็นยังไง?
1) บ้านหรู รถยนต์โก้ๆ เสื้อผ้ายี่ห้อดัง นี่แหละ 4) อยากจะสำเร็จหรือ ก็ต้องให้ตัวเองสำคัญ
ก่อนเรื่องอื่น
สำเร็จสุดๆ
		 ไม่ใช่เลย
ถูกต้องที่สุด
		 ไม่ใช่เลย                  	ถูกต้องที่สุด
	      1          2          3          4          5
	      1          2          3          4          5
2) ความสำเร็จหมายถึง ได้สิ่งที่ต้องการในเวลา 5) ความสำเร็จคือการให้ได้มาไม่ว่าจะต้องทำ
อะไรก็ตาม อาจต้องยืดความจริงออกไปบ้าง
ที่ต้องการ
หลบหลีกกฎบ้าง
		 ไม่ใช่เลย
ถูกต้องที่สุด
		
ไม่ใช่เลย   	
ถูกต้องที่สุด
	      1          2          3          4          5
	      1          2          3          4          5
3) เงินของฉัน …จะใช้ยังไงก็เรื่องของฉัน
		 ไม่ใช่เลย  	
ถูกต้องที่สุด
   			        
ถ้าคุณเลือกข้อ 1, 2 และ 3 เป็นส่วน
	      1          2          3          4          5
			       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
4พระประสงค์
4.1

การอัศจรรย์ ในงานแต่งงาน

วันทีส่ ามมงี านสมรสทหี่ มูบ่ า้ น
คานาในแคว้นก าลิลี มารดาของ
พ ระเยซูก อ็ ยูท่ นี่ นั่ พระเยซูแ ละสาวก
ของพระองค์ไ ด้ร บั เชิญไ ปในงานนนั้
เมื่อเหล้าองุ่นหมดแล้ว มารดา
ของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่า “เขา
ไม่มีเหล้าองุ่น”
พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิง
เอ๋ย ไม่ใช่ธุระของท่าน เวลาของเรา
ยังมาไม่ถึง”
มารดาของพระองค์จ งึ บ อกพวก
คนใช้ว า่ “จงทำตามทที่ า่ นสงั่ เ จ้าเ ถิด”
มีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบ เพื่อ

ชำระตามธรรมเนียมของพวกยิว จุน้ำ
โอ่งละประมาณหนึ่งร้อยลิตร 

พระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่า “จงตัก
น้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด” แล้วพวกเขาก็
ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปาก แล้วพระองค์
ตรัสสั่งพวกเขาว่า “จงตักเอาไปให้
เจ้าภาพเถิด”
OUT HIS
4LIVING
PURPOSE
4.1 Miracle at a Wedding

Mary, the mother of Jesus,
was at a wedding feast in the
village of Cana in Galilee. Jesus
and his disciples had also been
invited and were there.
When the wine was all gone,
Mary said to Jesus, “They don’t
have any more wine.”
Jesus replied, “Mother, my
time hasn’t yet come! You must
not tell me what to do.”

   

Mary then said to the
servants, “Do whatever Jesus tells
you to do.”
At the feast there were six
stone water jars that were used by
the people for washing themselves
in the way that their religion said
they must. Each jar held about 100
liters. Jesus told the servants to fill
them to the top with water. Then
after the jars had been filled, he
said, “Now take some water and
give it to the man in charge of
the feast.”
The servants did as Jesus
told them, and the man in charge
drank some of the water that had
now turned into wine. He did
not know where the wine had
come from, but the servants did.
He called the bridegroom over
and said, “The best wine is always
served first. Then after the guests
have had plenty, the other wine is
served. But you have kept the best
until last!”
This was Jesus’ first miracle,
and he did it in the village of Cana
in Galilee. There Jesus showed his
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เขากเ็ อาไปให้ เมือ่ เ จ้าภาพชมิ 
น้ำท กี่ ลายเป็นเ หล้าองุน่ แ ล้ว และไม่รู้
ว่าม าจากไหน (แต่ค นใช้ท ตี่ กั น ำ้ น นั้ ร )ู้
เจ้าภาพจงึ เ รียกเจ้าบ่าวมา และพดู ก บั 
เขาวา่ “ใครๆ เขากเ็ อาเหล้าองุน่ 
อย่างดมี าให้ก อ่ น เมือ่ ด มื่ ก นั ม ากแล้ว
จึงเ อาทไี่ ม่ค อ่ ยดมี า แต่ท า่ นเก็บ
เ หล้าองุน่ อ ย่างดไี ว้จ นถงึ เ ดีย๋ วนี”้
หมายสำคัญครั้งแรกนพี้ ระเยซู
ทรงทำทหี่ มูบ่ า้ นคานาในแคว้นกาลิลี
และทรงแสดงพระสิริของพระองค์
พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจ
พระองค์ 20
4.2

การบังเกิดอีกแบบหนึ่ง

มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อ
นิโคเดมัส เป็นขุนนางของพวกยิว 

คนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูล
พระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ เราทราบ
ว่าท า่ นเป็นค รูท มี่ าจากพระเจ้า เพราะ
ไม่มใี ครทำหมายสำคัญทีท่ า่ นทำนนั้ 
ได้ นอกจากพระเจ้าส ถิตก บั เขา”
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

glory, and his disciples put their
faith in him.20

4.2 Another Kind of Birth

There was a man named
Nicodemus who was a Pharisee
and a Jewish leader. One night
he went to Jesus and said, “Sir,
we know that God has sent you
to teach us. You could not work
these miracles, unless God were
with you.”
Jesus replied, “I tell you for
certain that you must be born
from above before you can see
God’s kingdom!”
Nicodemus asked, “How
can a grown man ever be born a
second time?”
Jesus answered:
“I tell you for certain that
before you can get into God’s
kingdom, you must be born not
only by water, but by the Spirit.
Humans give life to their children.
Yet only God’s Spirit can change
you into a child of God. Don’t be
surprised when I say that you must
be born from above. Only God’s
Spirit gives new life.
“God loved the people of
this world so much that he gave
his only Son, so that everyone who
has faith in him will have eternal
life and never really die. God did
not send his Son into the world
to condemn its people. He sent
him to save them! No one who
has faith in God’s Son will be
condemned.
“The light has come into
the world, and people who do evil
things are judged guilty because
they love the dark more than the
light. People who do evil hate the
light and won’t come to the light,
because it clearly shows what they
have done.”21

4.3 The Woman At the Well

Jesus had to go through
Samaria, and on his way he came
to the town of Sychar.22 Jesus sat
down beside it because he was
tired from traveling. It was noon,
and after Jesus’ disciples had gone
into town to buy some food, a
Samaritan woman came to draw
water from the well.
Jesus asked her, “Would you
please give me a drink of water?”
“You are a Jew,” she replied,
“and I am a Samaritan woman.
How can you ask me for a drink of
water when Jews and Samaritans
won’t have anything to do with
each other?”
Jesus answered, “You don’t
know what God wants to give you,
and you don’t know who is asking
you for a drink. If you did, you
would ask me for the water that
gives life.”

10

วิธีการ
ที่นำความสำเร็จ
เลือกสิ่งที่ถูกต้อง แม้มันจะยาก
ก็ตาม (นั่นจะช่วยสร้างความ
นับถือต่อตนเองและผู้อื่น)

ความสำเร็จ

   

จงเป็นคนใจกว้าง (ให้เวลาและใช้
ความสามารถเพื่อผู้อื่น)
ทุ่มเททำงานหนัก ในสิ่งที่คุณชอบ
หรือสิ่งที่คุณจะต้องช่วย (คุณจะ
รู้สึกดีเมื่อบรรลุความสำเร็จ)
ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ (แต่ละวัน
นั้นสดใหม่)
เลือกคบเพื่อนที่ดี  (นั่นเป็น
เครื่องหมายของความสำเร็จที่แท้)
รักคนอื่น แม้เขาจะทำผิด (แล้ว
บางที พวกเขาก็จะมองข้ามความ
ผิดคุณด้วย)
อยู่อย่างสันติกับผู้อื่น  (ความขัด
แย้งจะขโมยพลังงานและแรงจูงใจ
ของคุณไป)
จงเชื่อว่าพระเจ้ารักคุณอย่างไม่มี
เงื่อนไข
คุยกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน  
(เป็นตัวจริงกับพระองค์เถอะ
พระองค์รู้หัวใจคุณทะลุปรุโปร่ง
อยู่แล้ว)
ค้นหาเป้าประสงค์ของพระเจ้า
เพื่อชีวิตของคุณ (พระองค์มี
แผนการเยี่ยมที่สุด)
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ความสำเร็จ

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
4.3

ผู้หญิงที่บ่อน้ำ

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
ท่านไม่ม ถี งั ต กั และบอ่ น กี้ ล็ กึ ท่านจะ
เอานำ้ ด ำรงชวี ติ น นั้ ม าจากไหน?”23
พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่

“Sir,” the woman said, “you
don’t even have a bucket, and the
well is deep. Where are you going
to get this life-giving water?”23
Jesus answered, “Everyone
who drinks this water will get
thirsty again. But no one who
drinks the water I give will ever be
thirsty again. The water I give is
like a flowing fountain that gives
eternal life.”
The woman replied, “Sir,
please give me a drink of that
water! Then I won’t get thirsty and
have to come to this well again.”
Jesus told her, “Go and bring
your husband.”
The woman answered, “I
don’t have a husband.”
“That’s right,” Jesus replied,
“you’re telling the truth. You don’t
have a husband. You have already
been married five times, and the
man you are now living with isn’t
your husband.”
The woman said, “Sir, I can
see that you are a prophet. I know
that the Messiah will come. He is
the one we call Christ. When he
comes, he will explain everything
to us.”
“I am that one,” Jesus told
her, “and I am speaking to you
now.”
The woman left her water
jar and ran back into town. She
said to the people, “Come and see
a man who told me everything I
have ever done! Could he be the
Messiah?”
Everyone in town went out to
see Jesus.24
A lot of Samaritans put
their faith in Jesus because the
woman had said, “This man told
me everything I have ever done.”
They came and asked him to stay
in their town, and he stayed on for
two days.
Many more Samaritans put
their faith in Jesus because of what
they heard him say. They told
the woman, “We no longer have
faith in Jesus just because of what
you told us. We have heard him
ourselves, and we are certain that
he is the Savior of the world!”25

ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่คนที่ดื่มน้ำ
ที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวัน
กระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้น
จะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้น
ถึงชีวิตนิรันดร์”
นางทลู พ ระองค์ว า่ “ท่านเจ้าคะ
ขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิด เพื่อดิฉันจะได้
ไม่กระหายอีก และจะได้ไม่ต้องมา

เตรียมการสำหรับ
จุดประสงค์

ขุดคุ้ย

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………….
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เรื่องรักๆ ใคร่ๆ หน่ะ มีคน
พูดเอาไว้เยอะไปหมด แต่
จริงๆ แล้วมันหมายถึง
อะไรกันแน่?

ค วามรัก...

จากมุมมอง
ข อ ง นั ก จิ ต วิ ท ย า คื อ
ความต้องการพื้นฐานที่สุดของ
มนุษย์เราที่จะรัก และเป็นที่รัก
ไม่มีอานุภาพใดจะแข็งแกร่งกว่า
ความรัก มันชักจูงใจผู้คนให้ทำ
ในสิง่ ซึง่ ปกติเขาจะไม่ทำ บางคน
ถึงขนาดยอมทิ้งทุกสิ่งเพื่อคนที่
เขาหรือเธอรัก
แต่หากความรักช่างงาม
วิ จิ ต รปานนั้ น และสำคั ญ ยิ่ ง ต่ อ
ชีวิตแล้ว เหตุใดโลกเราจึงแห้ง
แล้ ง ความรั ก นั ก ? และความ
เกลี ย ดชั ง ก็ ม ากมายไปหมด?
คำตอบนั้นง่ายมาก รักแท้ไม่ได้
เป็ น แค่ อ ารมณ์ หรื อ ความรู้ สึ ก
ท่วมท้นที่ทะลักออกมา แต่ความ
รักเป็นการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่เรา
แต่ ล ะคนต้ อ งเลื อ ก การแสดง
ความรักที่ยิ่งใหญ่สูงสุดคือ เมื่อ
เราสละชีวิตเพื่อผู้ที่เรารัก และ
พระเจ้าทำอย่างนั้น แม้ก่อนที่
เราจะลืมตามาดูโลกนี้ พระเจ้า

ตักที่นี่”
พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรียก
สามีของเธอมาที่นี่”
นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉันไม่มี
สามีค่ะ”
พระเยซูตรัสกับนางว่า “เธอพดู 
ถูกท วี่ า่ ไ ม่ม สี ามี เพราะเธอมสี ามีถ งึ 
ห้าค นแล้ว และคนทมี่ อี ยูเ่ ดีย๋ วนีก้ ็
ไม่ใ ช่ส ามีข องเธอ เรือ่ งนีเ้ ธอพดู จ ริง”
นางทลู พ ระองค์ว า่ “ท่านเจ้าค ะ
ดิฉนั เ ห็นจ ริงๆ แ ล้วว า่ ท า่ นเป็นผ เู้ ผย
พระวจนะ ดิฉนั ท ราบวา่ พ ระเมสสิยาห์
(ทีเ่ รียกว่าพ ระคริสต์) จะเสด็จม า เมือ่ 
พระองค์เ สด็จม า พระองค์จ ะทรง
ชีแ้ จงทกุ ส งิ่ แ ก่เ รา”
พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราผู้ที่
พูดกับเธอเป็นผู้นั้น”
ส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้

และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้าน
ว่า “มานี่ มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่ง
สารพัดที่ฉันเคยทำ ท่านผู้นี้จะเป็น
พระคริสต์ได้ไหม?”
คนทั้งหลายจึงพากันออกจาก
เมืองไปหาพระองค์ 24
ชาวสะมาเรียจำนวนมากที่มา
จากเมืองนั้นก็วางใจในพระองค์
เพราะคำพยานของหญิงคนนั้นที่ว่า
“ท่านเล่าถ งึ ส งิ่ ส ารพัดท ฉี่ นั เ คยทำ”
ดังนัน้ เ มือ่ ช าวสะมาเรียม าถงึ พวกเขา

ได้แสดงความรักใหญ่หลวงต่อ
เรา โดยส่ ง บุ ต รองค์ เ ดี ย วของ
พระองค์คือพระเยซู มาตายบน
ไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปแทน
เรา เพื่อเราจะได้รับการอภัยและ
ได้ชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระองค์
นี่แหละคือความรัก ความรักจะ
ให้อย่างไม่คิดถึงตนเอง กระทั่ง
ยอมพลี ชี วิ ต ความรั ก เป็ น สิ่ ง ที่
พร้ อ มเพื่ อ ผู้ เ ป็ น ที่ รั ก … อย่ า ง
ปราศจากเงื่อนไข
ความรั ก เช่ น นี้ ม าจาก
พระเจ้าได้เท่านั้นเพราะพระองค์
เองเป็ น ความรั ก ดั ง นั้ น เมื่ อ
มนุ ษ ย์ ช ายหญิ ง กบฏต่ อ ต้ า น
พระเจ้ า โดยตั้ ง ระบบค่ า นิ ย ม
ของตนเองขึ้น และปฏิเสธสิทธิ
อำนาจของพระเจ้ า มนุ ษ ย์ ก็
สูญเสียแหล่งกำเนิดแห่งรักแท้
ไป…ซึ่งก็คือพระเจ้า
ความรักก็กลายเป็นของ
ประเดีย๋ วประด๋าวไม่ยงั่ ยืน ความ
รักกลายเป็นผู้เรียกร้องและเห็น

แก่ ตั ว มั น เสาะหาแต่ สิ่ ง ที่ ตั ว
ต้ อ งการ แทนที่ จ ะหาสิ่ ง ดี ใ ห้ ผู้
ทีร่ กั ความรักฉวยไว้แทนทีจ่ ะให้
แต่ เ มื่ อ เรามามี ค วาม
สัมพันธ์กับพระเจ้า ความรักของ
พระองค์จะทำให้เราสามารถรัก
ผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรง
รัก ถึงขนาดรักศัตรูของเราด้วย
เราสามารถรักผู้อื่น โดยไม่คาด
หวังหรือเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน
ความรักของพระเจ้าจะให้และ
ให้ อ ภั ย เป็ น ความรั ก ที่ ค งเส้ น
คงวา พึ่ ง พาได้ และยื น นาน
ชั่ ว กาลปาวสาน ความรั ก ของ
พระองค์ จ ะเติ ม เต็ ม และให้
ความต้องการลึกที่สุดของเราได้
อิ่มหนำ
ความรั ก เช่ น นี้ ฟ รี แ ละมี
พร้ อ มให้ เ รา แค่ ต้ อ งเข้ า มามี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พระเจ้ า ผ่ า น
ทางพระเยซู บุ ต รของพระเจ้ า
และความรักนั้นจะไหลภายใน
และผ่านหัวใจของเราไปสู่ผู้อื่น

4.4 JESUS TEACHES IN HIS HOMETOWN

Jesus went back to Nazareth,
and as usual he went to the
synagogue on the Sabbath. When
he stood up to read from the
Scriptures, he was given the book
of Isaiah the prophet. He opened
it and read,
“The Lord’s Spirit has come
to me, because he has chosen me

ความรัก

“©ันชอบเพลงนี้
เหลือเกิน”
“¼มกำลังตกหลุมรัก!”
“เป็นของ¼มเถอะนะ”
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จึงท ลู เ ชิญพ ระองค์ใ ห้ป ระทับก บั เ ขา
และพระองค์ก ป็ ระทับอ ยูท่ นี่ นั่ ส องวนั
และจำนวนคนที่วางใจใน
พระองค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดำรัส
ของพระองค์ พวกเขาพูดกับหญิง
คนนั้นว่า “ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ที่เรา
เชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้า แต่
เพราะเราได้ยินเอง และเรารู้ว่าท่าน
ผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่
แท้จริง”25
4.4

พระเยซูทรงสั่งสอนที่
บ้านเกิด

แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมือง
นาซาเร็ธ พระองค์เสด็จเข้าไปใน
ธรรมศาลาในวันสะบาโตเช่นเคย
และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรม
เขาจงึ ส ง่ ค มั ภีรอ์ สิ ยาห์ผ เู้ ผยพระวจนะ
ให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรง
คลี่หนังสือนั้นออก ก็ทรงพบข้อที่
เขียนไว้ว่า
“พระวิญญาณขององค์พระผู้
เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่า
พระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำ
ข่าวดีมายังคนยากจน
“พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามา
ประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย
“ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะ
ได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้
เป็นอิสระ”
พระองค์จ งึ เ ริม่ ต้นต รัสก บั เ ขา
ทัง้ หลายวา่ “พระคมั ภีรต์ อนนที้ พี่ วก
ท่านได้ย นิ ก บั ห กู ส็ ำเร็จแ ล้วใ นวนั น ”ี้ 26
4.5

พระเยซูทรงขับผีออก

ความรัก

พระองค์กับพวกเขาจึงเข้าไปใน
เมืองคาเปอรนาอุม และพอถึงวัน
สะบาโต พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรม
ศาลาเทศนาสั่งสอน คนทั้งหลายก็
อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์
ทันใดนนั้ ม ชี ายคนหนึง่ ท ถี่ กู ผ ี
โสโครกเข้าส งิ ป รากฏตวั ใ นธรรมศาลา

แลŒÇฉัน¨ะแน่ใ¨ไดŒไงÇ่า¾ระเ¨Œารักฉัน?

?
?
?
?
?
?
?

คุณได้อ่านในหนังสือกำลังใจนี้แล้วว่าพระเจ้ารักคุณ ทีนี้
ไหนลองมานึกวิธีที่จะทำให้พระเจ้ารักคุณมากกว่านี้อีก เอาเลย
คิดออกมา ได้วิธีอะไรบ้าง?
ความจริงก็คือ คุณสามารถนั่งคิดทั้งวันให้หัวบาน แต่จะ
ไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าพระผู้สร้างของคุณรักคุณมากไป
กว่านี้ นั่นเพราะพระองค์รักคุณอย่างที่สุด รักมากกว่านี้ไม่ได้อีก
แล้ว พระองค์รักคุณไปจนชั่วนิรันดร์ เป็นความรักที่เหนือกว่ารัก
ใดๆ ที่คุณจะนึกจินตนาการได้หรือใฝ่ฝันถึง ถ้าคุณยังไม่ได้รับรัก
นี้ เปิดไปที่หน้า 63 คุณจะได้รู้จักรักของพระองค์ด้วยตัวเอง
มันร อ้ งตะโกนวา่ “พระเยซูช าว
นาซาเร็ธ พระองค์ม ายงุ่ ก บั เ ราทำไม?
พระองค์จ ะมาทำลายเราหรือ? ข้าร วู้ า่ 
พระองค์เ ป็นใ คร พระองค์เ ป็นอ งค์
บริสทุ ธิข์ องพระเจ้า”
พระเยซูจ งึ ต รัสห า้ มมนั ว า่ “จงนงิ่ 
เสีย และออกจากตวั เ ขา” ผีโ สโครกจงึ 
ทำให้ค นนัน้ ช กั ด นิ้ ช กั ง อและรอ้ งเสียง
ดัง แล้วม นั ก อ็ อกจากตวั เ ขา
คนทงั้ หลายกป็ ระหลาดใจถาม
กันว า่ “นีม่ นั อ ะไรกนั ต้องเป็นค ำสอน
ใหม่ท ปี่ ระกอบดว้ ยสทิ ธิอำนาจแน่ๆ
เขาสงั่ ไ ด้แ ม้แ ต่ผ โี สโครกและพวกมนั 
ก็ย อมเชือ่ ฟังเ ขา”27
4.6

พระเยซูทรงช่วยคนที่
เดือดร้อน

พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้น
กาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของ
พวกเขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐ
เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรง
รักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของ
ชาวเมืองให้หาย

to tell the good news to the poor.
“The Lord has sent me to
announce freedom
“for prisoners, to give sight
to the blind, to free everyone who
suffers.”
Then Jesus said to them,
“What you have just heard me
read has come true today.”26

4.5 JESUS DRIVES OUT AN EVIL SPIRIT

Jesus and his disciples went
to the town of Capernaum. Then
on the next Sabbath he went
into the synagogue and started
teaching. Everyone was amazed at
his teaching.
Suddenly a man with an
evil spirit in him entered the
synagogue and yelled, “Jesus from
Nazareth, what do you want with
us? Have you come to destroy us? I
know who you are! You are God’s
Holy One.”
Jesus told the evil spirit, “Be
quiet and come out of the man!”
The spirit shook him. Then it gave
a loud shout and left.
Everyone was completely
surprised and kept saying to
each other, “What is this? It must
be some new kind of powerful
teaching! Even the evil spirits obey
him.”27

4.6 JESUS HELPS THOSE IN NEED

Jesus went all over Galilee,
preaching the good news about
God’s kingdom.
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กิตติศพั ท์ข องพระองค์ก เ็ ลือ่ งลือ
ไปทวั่ ป ระเทศซเี รีย พวกเขาจงึ พ าคน
ทัง้ หลายทเี่ จ็บป ว่ ยดว้ ยโรคตา่ งๆ พวก
ทีเ่ จ็บป วดทรมาน พวกทถี่ กู ผ เี ข้า พวก
ทีเ่ ป็นล มบ้าหมูแ ละเป็นอ มั พาตมาหา
พระองค์ พระองค์ก ท็ รงรกั ษาเขาให้
หาย28
4.7

ให้อภัยความเจ็บป่วยภายใน
รักษาความเจ็บป่วยภายนอก

หลังจากผ่านไปหลายวัน
พระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก เมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่า
พระองค์ประทับอยู่ที่บ้าน คนจำนวน

News about him spread all
over Syria, and people with every
kind of sickness or disease were
brought to him. Some of them
had a lot of demons in them,
others were thought to be crazy,
and still others could not walk. But
Jesus healed them all.28

4.7 Forgiving the Inside, Healing
	the Outside

Jesus went back to
Capernaum, and a few days later
people heard that he was at home.
Then so many of them came to
the house that there wasn’t even
standing room left in front of the
door.
Four people came up,
carrying a crippled man on a mat.
But because of the crowd, they
could not get him to Jesus. So they
made a hole in the roof above him
and let the man down in front of

everyone.
When Jesus saw how much
faith they had, he said to the
crippled man, “My friend, your
sins are forgiven.”
Some of the teachers of the
Law of Moses were sitting there.
They started wondering, “Why
would he say such a thing? He
must think he is God! Only God
can forgive sins.”
At once, Jesus knew what
they were thinking, and he said,
“Why are you thinking such
things? Is it easier for me to tell
this crippled man that his sins are
forgiven or to tell him to get up
and pick up his mat and go on
home? I will show you that the Son
of Man has the right to forgive sins
here on earth.”
So Jesus said to the man,
“Get up! Pick up your mat and go
on home.”

ในการแสวงหารักแท้
4) 	 มีคนบอกว่าคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์   คุณ
จะคิดว่า:
ก. เหรอ ทีนี้ก็จะมีคนรักฉันมากขึ้นล่ะสิ
ข. มันคงช่วยให้บางคนรักฉัน 	
			 แต่รูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่ทุกสิ่ง
			 ทุกอย่างหรอก
ค. ซึ้งใจจัง แต่การเป็นคนน่ารักก็
		 ไม่เกี่ยวอะไรสักหน่อย
         จะให้คะแนนตัวเองยังไงดี?
10-12 คะแนน คุ ณ คื อ ผู้ รั บ เลื อ กสำหรั บ ความ
		
รักแท้อันยั่งยืน อย่าได้ไปปักใจ
		
กับอะไรที่น้อยกว่านี้
   7-9 คะแนน คุณมุ่งหน้าถูกทางแล้ว แต่ความ
		
รักยังมีอะไรมากกว่าที่คุณรู้ อยาก 

		
รู้เพิ่มไม๊ล่ะ ดูบท 4.9, 4.30 แล้วก็
		 5.6
   4-6 คะแนน 	 ดูท่า หนทางข้างหน้าจะโรย
		
ด้วยขวากหนาม แต่ก็ยัง
		
ไม่สายดอก เปลี่ยนทิศ
		
ซะตอนนี้เลย! ดูบทที่ 4.9,
		
4.30 และ 5.6

ความรัก

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

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

4) ก.=1          
ข.=2          
ค.=3
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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
4.8

พระพรของพระเจ้า

ความรัก

เมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชน
พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและ
เมื่อประทับแล้ว
เหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้า

The man got right up.
He picked up his mat and went
out while everyone watched in
amazement. They praised God
and said, “We have never seen
anything like this!”29

4.8 God’s Blessings

When Jesus saw the crowds,
he went up on the side of a
mountain and sat down.
Jesus’ disciples gathered
around him, and he taught them:
“God blesses those people
who depend only on him.
“They belong to the
kingdom of heaven!
“God blesses those people
who grieve.
“They will find comfort!
“God blesses those people
who are humble.
“The earth will belong to
them!
“God blesses those people
who want to obey him more than
to eat or drink.
“They will be given what
they want!
“God blesses those people
who are merciful.
“They will be treated with
mercy!
“God blesses those people
whose hearts are pure.
“They will see him!
“God blesses those people
who make peace.
“They will be called his
children!
“God blesses those people
who are treated badly for doing
right.
“They belong to the
kingdom of heaven!
“God will bless you when
people insult you, mistreat you,
and tell all kinds of evil lies about
you because of me. Be happy
and excited! You will have a great
reward in heaven.”30

10

ประการ
ที่จะรู้ว่า...
คือรักจริงหรือไม่
จะไม่พูดว่า “ผมก่อน!”
เชื่อสิ่งดีที่สุดในตัวผู้อื่น
ไม่ “จดแต้ม” ความผิดหรือ
สิ่งไม่ดีที่ผู้อื่นทำ
ไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมผู้อื่น
ไม่ทะนงตน
อดทนต่อผู้อื่น แม้เมื่อพวก
กวนประสาทเหลือเกิน
ไม่หน้าชื่นตาบานเมื่อผู้อื่น
เจ็บปวด
ช่วยผู้อื่น แม้มันจะไม่สะดวก
นัก
ร่วมฉลองความสำเร็จของ
ผู้อื่น
รักไม่เลิก

4.9 Love Without Limits

“You have heard people say,
‘Love your neighbors and hate

พระองค์ แล้วพระองค์จึงตรัสสอน
พวกเขาว่า
“คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็
เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็น
ของเขาทั้งหลาย
“คนที่โศกเศร้าก็เป็นสุข เพราะ
ว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจ
“คนทสี่ ภุ าพออ่ นโยนก็เ ป็นส ขุ
เพราะวา่ เ ขาทงั้ หลายจะได้ร บั แ ผ่นดิน
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จงชื่นชมและยินดี เพราะว่าบำเหน็จ
ของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์
เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผย
พระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน”30
4.9

ความรักที่ ไม่ถูกจำกัด

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

your enemies.’ But I tell you
to love your enemies and pray for
anyone who mistreats you. Then
you will be acting like your Father
in heaven. He makes the sun rise
on both good and bad people.
And he sends rain for the ones
who do right and for the ones who
do wrong.31
“Don’t condemn others.32
If you love only those people who
love you, will God reward you
for that? If you greet only your
friends, what’s so great about that?
But you must always act like your
Father in heaven.”33

เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์
ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดี
และคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่

คิดดูสิ!

พระเยซูทรงฉวยทุกโอกาสที่จะให้
ผู้คนรู้ว่า พระเจ้าเป็นอย่างไรจริงๆ

รักที่บ้าบิ่น

บางคนก็เปิดใจ
อยากรู้จักพระเจ้ามาก
ขึ้น แต่บางคนก็โกรธ
ไม่ชอบใจกับสิ่งที่ ได้ฟัง

บางครั้ ง คำสอนของพระเยซู
คงจะฉีกแนวเอามากๆ อย่างเช่นที่
พระองค์บอกฝูงชนที่ติดตามมาว่า
“จงรั กศัต รูของท่าน และอธิษ ฐาน
เพื่ อ คนที่ ข่ ม เหงท่ า น ทำดั ง นี้ แ ล้ ว
ท่ า น ทั้ ง ห ล า ย จ ะ เ ป็ น บุ ต ร ข อ ง
พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”
ลองเอารายชื่อคู่อริมาดูซิ? คุณ
จะอึดพอที่จะทำอย่างพระเยซูสอน
ไหม  …รักคนในรายชือ่ นั้นน่ะ
มันง่ายที่จะเกลียด คุณมีสิ่งที่
ต้องใช้เพื่อจะรักไหม?

ความรัก

โลกเป็นม รดก
“คนที่หิวและกระหายความ
ชอบธรรมก็เป็นสุข เพราะว่าพระเจ้า
จะทรงให้อิ่ม
“คนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุข
เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับ
พระเมตตาตอบ
“คนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข
เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็น
พระเจ้า
“คนที่สร้างสันติก็เป็นสุข เพราะ
ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่า
เป็นลูก
“คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความ
ชอบธรรมก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดิน
สวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย
“เมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหง
และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆ
เป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข  
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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
4.11

อย่ากระวนกระวาย

ความรัก

“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้ง
หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิต
ของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะ
เอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวาย
ถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไร
นุ่งห่ม ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่
หรือ? และร่างกายสำคัญยิ่งกว่า
เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือ? จงดูนก
ทั้งหลายบนฟ้า พวกมันไม่ได้ห ว่าน
ไม่ได้เ กีย่ ว ไม่ได้ร วบรวมไว้ในยุ้งฉาง
แต่พระบิดาของพวกท่าน ผู้สถิตใน
สวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ ท่านไม่
ประเสริฐกว่าพวกมันหรือ?
“มีใครในพวกท่านที่โดยความ
กระวนกระวาย สามารถต่ออายุของ
ตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ ท่าน
กระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม?
จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้น

4.10 Where Are Your Treasures?

“Don’t store up treasures on
earth! Moths and rust can destroy
them, and thieves can break in
and steal them. Instead, store up
your treasures in heaven, where
moths and rust cannot destroy
them, and thieves cannot break in
and steal them. Your heart will
always be where your treasure is.”34

4.11 Do Not Worry

“I tell you not to worry
about your life. Don’t worry about
having something to eat, drink, or
wear. Isn’t life more than food or
clothing? Look at the birds in the
sky! They don’t plant or harvest.
They don’t even store grain in
barns. Yet your Father in heaven
takes care of them. Aren’t you
worth more than birds?
“Can worry make you live
longer? Why worry about clothes?
Look how the wild flowers grow.
They don’t work hard to make
their clothes. God gives such
beauty to everything that grows
in the fields, even though it is
here today and thrown into a fire
tomorrow. He will surely do even
more for you! Why do you have
such little faith?
“Don’t worry and ask
yourselves, ‘Will we have anything
to eat? Will we have anything to
drink? Will we have any clothes
to wear?’ Only people who don’t
know God are always worrying
about such things. Your Father in
heaven knows that you need all
of these. 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

“God will be as hard on you
as you are on others! He will treat
you exactly as you treat them.
“You can see the speck in
your friend’s eye, but you don’t
notice the log in your own eye.
How can you say, ‘My friend, let
me take the speck out of your
eye,’ when you don’t see the
log in your own eye? You’re
nothing but show-offs! First, take
the log out of your own eye.
Then you can see how to take the
speck out of your friend’s eye.”36
Continued on page 22

กระจาย
ความหวัง

ขุดคุ้ย

1. การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูเกิด
ขึ้นที่……………… (4.1)
2. พระเจ้าสัญญาจะให้สิ่งใดแก่ทุกคนที่
เชื่อวางใจในพระองค์?  (4.2)
ก. เงินทองมั่งมี - ชื่อเสียงใหญ่โต
ข. มีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระเจ้าที่สวรรค์
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

เติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มัน
ไม่ปั่นด้าย และถ้าพระเจ้าทรง
ตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็น
อ่านต่อหน้า 22
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ก. คุณอาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน “ไม่เคย
รักใครจริง” หรือ “รักนั้นขึ้นอยู่กับฉัน” ไป
แล้ว ซึ่งมันไม่ ใช่ความรักที่จริงแท้แต่อย่างใด
มันง่ายที่คุณจะวัดความรักจากเปลือกนอกที่เห็น
หรือตามที่สังคมเข้าใจ แต่ถ้าคุณมาดูความรักที่
ดีที่สุด ซึ่งก็คือความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณ คุณ
จะพบว่า พระเจ้ารักคุณเดีÎยวนี้ ในแบบที่คุณ
เป็นนั่นแหละ อันที่จริง พระองค์รักคุณเหลือ
เกินจนไม่อยากให้คุณจมอยู่ ในสภาพที่เป็นอยู่
พระองค์ ต้ อ งการให้ คุ ณ เป็ น คุ ณ ที่ ดี ก ว่ า นี้
อยากดูตัวอย่างไหม? ดูในบท 3.2

ข. คุณมีแนวคิดเรื่องความรัก

สับสนสะเปะสะปะไปหมด ลองมุ่ง
ประเด็ น ที่ ว่ า ความรั ก เป็ น การ
กระทำ ความรั ก ไม่ ใช่ แ ค่ ค วาม
รู้สึก และไม่ ใช่อะไรที่จะปรู๊ดปร๊าด
ปรวนแปรตามอารมณ์ อยาก
รู้จักรักแท้ ให้ดีกว่านี้ ไหม? ลอง
สำรวจดูในตอน 3, 4.6 และ 4.7
ทั้งหมดนี้จะเน้นถึงความรักชนิดที่
ไว้ ใจได้ 100%

ค. คุณเข้าใจความรักเป็นอย่างดี คุณ

รู้ว่าความรักต้องมีการอุทิศตน ไม่ ใช่
แค่ความรู้สึก มันยอดเยี่ยมที่จะ “รู้”
เช่นนั้น แต่ความรักจะเป็นจริง ก็ เ มื่ อ
คุณใช้ชีวิตตามนั้นนะ ฉะนั้นให้ความคิด
ของคุ ณ แสดงออกมาเป็ น การกระทำ
ด้วย และอย่าลืมว่า คนส่วนใหญ่ ไม่คุ้น
เคยที่จะรับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข
แต่..แม้แต่พวกปากไวช่างวิจารณ์ส่วน
ใหญ่ก็จะถูกสยบได้ด้วยความรัก อย่า
ยอมแพ้เสียก่อน!

àÊŒ¹ªÑÂ! ลองทดสอบดูสักหน่อยว่าคุณจะทำอย่างไร
คุณตรงดิ่งไปที่ช่องสีน้ำเงินเลย
รึปล่าว? แล้วก็กระโดดขึ้นไปที่ช่อง
ก. หรือคุณกระโดดไขว้จากช่อง
สีแดงไปช่องสีน้ำเงิน? แล้วค่อย
กระโดดขึ้นไปช่อง ข.

5

ความรักไม่ ใช่เรื่องของเพศ
สัมพันธ์ตามธรรมชาติ
ใช่ : กระโดดไปช่อง 5 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 5 สีน้ำเงิน

4

ความรักเรียกร้องให้คุณยินดีสละ
อะไรๆ ในแบบของคุณเพื่อเห็นแก่
อีกΩÉายหนึ่ง
ใช่ : กระโดดไปช่อง 4 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 4 สีน้ำเงิน

3

ความรักคือการอุทิศตน
ใช่ : กระโดดไปช่อง 3 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 3 สีน้ำเงิน

มาท่อง

àÊŒ¹ ·Ò§
áË‹ §
ÃÑ ¡
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2

คุณดิ่งตรงขึ้นไปในช่องแดงเลย
รึปล่าว? แล้วก็กระโดดขึ้นไปที่ช่อง
ค. หรือคุณกระโดดไขว้ข้ามจาก
สีแดงไปสีน้ำเงิน ? แล้วจากนั้น
ก็กระโดดไปช่อง ข.

5

ความรักจะอยากให้ผู้อื่นสำเร็จ และ
เป็นทุกสิ่งที่พวกเขาจะเป็นได้
ใช่ : กระโดดไปช่อง 5 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 5 สีน้ำเงิน

4

ความรักจะยอมออกจากเส้นทาง
ของเราเพื่อไปช่วยเหลือใครสักคน
ใช่ : กระโดดไปช่อง 4 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 4 สีน้ำเงิน

3

ความรักจะไม่เห็นแก่ตัว
อย่างสิ้นเชิง
ใช่ : กระโดดไปช่อง 3 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 3 สีน้ำเงิน

ความรักเป็นการกระทำ
ไม่ ใช่แค่ความรู้สึก

ความรักคือการไว้ ใจ
และการเป็นคนที่ ไว้ ใจได้

ใช่ : กระโดดไปช่อง 2 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 2 สีน้ำเงิน

ใช่ : กระโดดไปช่อง 2 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 2 สีน้ำเงิน

1

ความรักขึ้นกับรูปกาย
ที่เตะตาภายนอก
ใช่ : กระโดดไปช่อง 1 สีแดง
ไม่ ใช่ : กระโดดไปช่อง 1 สีน้ำเงิน

1

เริ่มต้นที่นี่

ความรัก

2
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ต่อจากหน้า 20

อยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ
พวกมีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่
ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ?
“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวาย
และกล่าวว่า จะเอาอะไรกิน? หรือจะ
เอาอะไรดื่ม? หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม?
เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหา
สิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวก
ท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า
ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ แต่
พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของ
พระเจ้า และความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรง
เพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” 35

“ถ้ารู้สÖกดีก็ทำไปเลย
ใช่มะ? แล้วเราก็รักกันอยู่
แล้ว”

เ ซ็ ก ส์ …

มั น อยู่ บ นป้ า ย
โฆษณา ทีวี นิตยสาร ใน
ภาพยนตร์ก็มี พวกนักโฆษณาใช้
มันเพื่อขายสินค้า มันอยู่ในเพลงที่
เราฟัง และในอินเตอร์เน็ตนี่ก็เกร่อ
ไปหมด เซ็กส์เปิดตัวของมันด้วย
สไตล์ ก ารแต่ ง ตั ว มั น ถู ก ใช้ เ พื่ อ
ทำลายความไร้เดียงสาของเด็กๆ
และทำให้ชีวิตมากมายยุ่งเหยิง
เซ็กส์ อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนอย่าง
แน่นอน เข้าถึงได้ง่าย ทุกเวลากับ
ใครก็ตาม ไม่มีการผูกมัด ไม่ต้อง
รับผิดชอบ
แต่ เ ซ็ ก ส์ อ อกนอกลู่

4.12

การพิพากษาคนอื่น

“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

นอกทางไปไกลโขทีเดียว จากเดิม
ที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้ ใช่เลย
คุณเชื่อหรือไม่ พระเจ้าเองเป็นผู้
คิดสร้างให้มีเซ็กส์เกิดขึ้น พระองค์
สร้างชายหญิงให้มีสรีระที่ต่างกัน
เพื่ อ ความสนิ ท ลึ ก ซึ้ ง ในเพศ
สัมพันธ์ ซึ่งแม้ว่าวัตถุประสงค์หนึ่ง
ของเพศสั ม พั น ธ์ ก็ เ พื่ อ จะสื บ ลู ก
สืบหลาน แต่พระเจ้าก็วางแผนให้
เซ็กส์เป็นสิ่งที่ให้ความรื่นรมย์ด้วย
ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างล้วนมี
วัตถุประสงค์ แต่ขณะเดียวกันก็มี
กติ ก ามี ร ะเบี ย บด้ ว ย ซึ่ ง พระเจ้ า
ทรงออกแบบเซ็กส์ขึ้น เพื่อจะให้มี
ความสุขสันต์ภายในขอบเขตของ
การแต่งงาน ความรัก และสัญญา
ผู ก พั น ที่ จ ะยื น นานชั่ ว ชี วิ ต เมื่ อ
หลุ ด นอกขอบเขตนี้ แ ล้ ว เซ็ ก ส์ ก็
รั ง แต่ จ ะนำความสั บ สน ความ
ร้าวฉาน และความอลหม่านมาให้
เซ็ ก ส์ น อกการสมรสจะไม่
สร้ า งคุ ณ ค่ า ของคุ ณ ขึ้ น ตรงกั น
ข้าม มันจะทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่า

Continued from page 20

4.13 THE GATE TO LIFE

“Go in through the narrow
gate. The gate to destruction is
wide, and the road that leads there
is easy to follow. A lot of people go
through that gate. But the gate to
life is very narrow. The road that
leads there is so hard to follow
that only a few people find it.”37

4.13

ประตูแห่งชีวิต

“จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะ
ว่าประตูใหญ่ และทางกว้างนั้นนำไป

และคนเหล่านั้นที่ใช้มันเหมือนเงิน
ตราเพื่ อ “ซื้ อ ” หาสิ่ ง ที่ ต้ อ งการ
ไม่ว่าจะด้านอารมณ์หรือร่างกาย
ต่ า งก็ ต้ อ งจบแบบล้ ม ละลาย คู่
หญิงชายที่ชิงสุกก่อนห่าม ไม่ยอม
คอยจนถึงวันแต่งงาน จะมีความ
รู้สึกผิดเป็นตราบาปติดตัวไป ทั้ง
จะไม่ให้ความนับถือกัน และอยู่ใน
ความสัมพันธ์ที่ระแวงกันตลอด
เซ็กส์ที่ดำเนินนอกแผนการ
ของพระเจ้าจะให้ผลที่ตามมา
ในระยะยาว อย่างเช่น น้ำตา
เช็ดหัวเข่าเมื่อเกิดตั้งท้องขึ้น
มา การทำแท้ง ถูกข่มขืน หรือ
การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศใน
รูปแบบอื่นๆ และนอกจากนี้ก็ยังมี
รายชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อี ก ยาวเหยี ย ด อย่ า ง เอชไอวี /
เอดส์ เป็นต้น
แต่เซ็กส์ที่พระเจ้าออกแบบ
ไว้ นี่ เ ป็ น อะไรที่ ค นละเรื่ อ ง และ
ดีกว่ากันเยอะ! พวกที่อดเปรี้ยวไว้
กินหวาน เฝ้าคอยจนถึงวันแต่งงาน
จะไม่ เ พี ย งหลี ก หนี ภั ย ร้ า ยของ
เซ็กส์นอกสมรสได้ แต่พวกเขายัง
เข้าสู่สถานะของการเสาะหา อิ่ม
เอม และพึงใจไปชั่วชีวิตภายใน
ความรั ก ของการสมรส และนั่ น
เป็นสิ่งคุ้มค่าแก่การรอคอย!
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ถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้า
ไปทางนั้นมีมาก เพราะประตูที่แคบ
และทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิต
และพวกที่หาพบก็มีน้อย”37
4.14

การรู้จักเลือก

“เพราะฉะนัน้ ท กุ ค นทไี่ ด้ยนิ ค ำ
เหล่านีข้ องเรา และประพฤติต าม ก็
เปรียบเสมือนผทู้ มี่ สี ติป ญ
ั ญาสร้าง
บ้านของตนไว้บ นศลิ า แล้วฝ นกต็ ก
และนำ้ ก ไ็ หลเชีย่ ว ลมกพ็ ดั ป ะทะบา้ น
นัน้ แต่บ า้ นไม่ไ ด้พ งั ล ง เพราะว่าร าก
ตัง้ อยูบ่ นศลิ า
“แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของ
เราและไม่ประพฤติตาม ก็เปรียบ
เสมือนคนที่โง่เขลา สร้างบ้านของตน
ไว้บนทราย แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหล
เชี่ยว ลมก็พัดปะทะบ้านนั้น บ้านนั้น
ก็พังทลายลง และการพังทลายนั้นก็
ยิ่งใหญ่”
เมือ่ พ ระเยซูต รัสค ำเหล่านีเ้ สร็จ
แล้ว ฝูงชนกอ็ ศั จรรย์ใ จดว้ ยคำสงั่ สอน
ของพระองค์ เพราะพระองค์ท รง
สัง่ สอนพวกเขาอย่างผมู้ สี ทิ ธิอำนาจ
ไม่เ หมือนบรรดาธรรมาจารย์ข องเขา38
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”

·Óไมล่ะ การใชŒเ«็กสใËŒไดŒสิèง·ีèฉันµŒÍงการ
มันเลÇนักËร×Í?

ใช่ แรกสุด เซ็กส์ไม่ใช่ “เล่ห์เหลี่ยม” เหมือนอย่างที่คุณ
เล่นเกมสักหน่อย มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้น พระเจ้าทรงสร้าง
เซ็กส์มาสำหรับคู่สามีภรรยา และมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทรงพลังยิ่ง
ในการอุทิศตน ความรัก และความสนิทแนบแน่นของพวกเขา
ข้อสอง เซ็กส์เป็นวิธีที่ทรงพลังมากเกินกว่าจะไว้ “ใช้”
เพื่อให้ได้ตามใจต้องการ นอกขอบเขตของการแต่งงานแล้ว มัน
จะ “กระดอนกลั บ ” มาเล่ น งานคุ ณ อย่ า งง่ า ยดาย จะทำให้
อารมณ์โศกเศร้า รู้สึกผิด ตั้งครรภ์อย่างไม่ต้องการหรือโรคร้าย
อื่นๆ ฉะนั้น เพื่อผลลัพธ์ดีที่สุด อดใจไว้ก่อน เก็บเรื่องนี้ไว้ใช้
ตามที่มันถูกสร้างมา!

?
?
?
?
?
?
? ? ?

พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า
“ซีโมน เรามีอะไรจะบอกท่าน”
“เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคน
คนหนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเดนาริอัน
อีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบ เมื่อเขาไม่
สามารถใช้หนี้ได้ ท่านจึงยกหนีใ้ ห้เ ขา
ทัง้ สองคน ในสองคนนั้น คนไหนจะ
รักนายมากกว่า?”
4.14 A MATTER OF CHOICE

“Anyone who hears and
obeys these teachings of mine
is like a wise person who built a
house on solid rock. Rain poured
down, rivers flooded, and winds
beat against that house. But it did
not fall, because it was built on
solid rock.
“Anyone who hears my
teachings and doesn’t obey them
is like a foolish person who built a
house on sand. The rain poured
down, the rivers flooded, and the
winds blew and beat against that
house. Finally, it fell with a crash.”
When Jesus finished
speaking, the crowds were
surprised at his teaching. He
taught them like someone with
authority.38

ซีโมนจึงทูลว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า
น่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มาก”
พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
ตัดสินได้ถูกต้อง”
พระองค์จึงทรงเหลียวหลังดู
หญิงคนนั้น แล้วตรัสกับซีโมนว่า
“เมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่าน
ไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เรา แต่นาง
4.15 COMPASSION AND FORGIVENESS

A Pharisee invited Jesus to
have dinner with him. When a
sinful woman in that town found
out that Jesus was there, she bought
an expensive bottle of perfume.
Then she came and stood behind
Jesus. She cried and started
washing his feet with her tears and
drying them with her hair. The
woman kissed his feet and poured
the perfume on them.
The Pharisee who had invited
Jesus saw this and said to himself,
“If this man really were a prophet,
he would know what kind of
woman is touching him! He would
know that she is a sinner.”
Jesus said to the Pharisee,
“Simon, I have something to say
to you.
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ถ้าคุณเลือกที่จะคอย เก็บเรื่องนี้เอาไว้จนเมื่อแต่งงาน คุณก็จะพบว่า พระเจ้าจะ
เป็นธุระเพื่อรักษาคุณให้บริสุทธิ์ และจะทรงช่วยเมื่อคุณถูกทดลอง พระองค์จะ
ให้กำลังและแรงปรารถนาที่คุณจะทำสิ่งที่ถูกต้อง
แต่ถ้าคุณพลาดพลั้งเรื่องนี้ ไปแล้ว พระเจ้าก็ยังมีโอกาสที่สองให้ พระองค์
จะยกโทษและให้คุณเริ่มต้นอีกครั้งอย่างสดใหม่
ถ้าคุณเคยถูกบังคับขืนใจ พระเจ้าจะทรงนำสิ่งที่คุณถูกขโมยไปกลับคืนมา
พระองค์จะนำการบำบัดรักษามา และจะให้คุณหลุดจากความเจ็บปวดในอดีต

IC E

พระเจ้าทรงปรารถนาที่คุณจะบริสุทธิ์ ในทุกๆ ด้านของชีวิต รวมทั้งเรื่องเพศด้วย

UR CH

เซ็กส์

มีความสับสนมั่วซั่วมากเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ แต่แผนการของพระเจ้านั้นชัดแจãว
พระองค์สร้างมันเพื่อคู่สามีภรรยา และความเป็นหนึ่งทางร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการอุทิศตนที่คนคู่นี้มีต่อกัน

“ฉันเชื่อว่า พระเจ้าผู้สร้างฉันทรงรักฉัน และต้องการให้ฉันได้สิ่งดีที่สุดจริงๆ
ในชีวิต ฉันขอสัญญากับพระเจ้าและคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในอนาคตว่า นับแต่
วันนี้เป็นต้นไป ฉันจะรักษาชีวิตทางเพศให้บริสุทธิ์”
ลงชื่อ……………………………………
เอาน้ำตาล้างเท้าของเรา และเอาผม
ของนางเช็ด เพราะฉะนั้นเราบอก
ท่านว่า บาปต่างๆ ของนางซึ่งมี
มากมายนั้นได้รับการยกโทษแล้ว
เพราะนางรักมาก”
พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “บาป
ของเธอได้รับการยกโทษแล้ว ความ
เชื่อของเธอทำให้เธอรอด จงไปเป็น
สุขเถิด”39
4.16

พระเยซูทรงห้ามลมพายุ

เย็นวันนั้น พระองค์ตรัสกับพวก

วันที่…………………………………….

สาวกว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้น
เถิด”
พวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่ง
ประทับในเรือไป มีเรืออีกหลายลำ
ตามไปด้วย และมีพายุใหญ่เกิดขึ้น
คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะ
เต็มเรืออยู่แล้ว
ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุน
หมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ พวกสาวกจึง
มาปลุกพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์
พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรา
กำลังจะพินาศหรือ?”

I T ’S Y

นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณอุทิศตนเพื่อความบริสุทธิ์ เติมคำลงในช่องว่าง
และใช้มันเป็นพักๆ เพื่อเตือนความจำถึงสัญญาที่คุณให้ ไว้กับพระเจ้า

‘Two people were in debt
to a moneylender. One of them
owed him 500 silver coins, and the
other owed him 50. Since neither
of them could pay him back, the
moneylender said that they didn’t
have to pay him anything. Which
one of them will like him more?’ ”
Simon answered, “I suppose
it would be the one who had owed
more and didn’t have to pay it
back.”
“You are right,” Jesus said.
He turned toward the
woman and said to Simon, “When
I came into your home, you didn’t
give me any water so I could wash
my feet. But she has washed my
feet with her tears and dried them
with her hair. I tell you that all her
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ขุดคุ้ย

พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลม
และตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ”
แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท 
พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า
1. พระเยซูเน้นที่เราจะไม่กังวลว่าจะเอา
“ทำไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มี
อะไรกิน เอาอะไรดื่ม หรือเอาอะไร
ความเชื่อหรือ?”
นุ่งห่ม เพราะมีแต่คน…………..…..
พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และ
เท่านั้นแหละ ที่จะ…………....……
พูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอ?
กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา   (4.11)
ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?”40
2. ถ้าเราให้งานของพระเจ้าสำคัญเป็น
สิ่งแรก และทำในสิ่งที่พระองค์
4.17 ฟื้นคืนชีวิต และสุขสบาย
ต้องการแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เราจำเป็น
มหาชนมาเฝ้าพระองค์ ขณะที่
ต้องมี เราก็จะได้มาด้วย (4.11)
พระองค์ยังประทับที่ริมฝงั่ ท ะเล และ
จริง………..…  เท็จ………..…….
มีน ายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัสมา
3. พระเยซูเปรียบเทียบคนเหล่านั้นที่ฟัง
ที่นั่น เมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่
และเชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์สอนว่า 	
พระบาทของพระองค์ แล้วทูล
เป็นเหมือนคนมีปัญญาที่สร้าง		
อ้อนวอนพระองค์ว่า
บ้าน……........….. (4.14)
“ลูกสาวเล็กๆ ของข้าพระองค์
ก. บนโคลน
ป่วยหนัก ขอพระองค์เสด็จไปวาง
ข. บนทราย
พระหัตถ์บนเธอ เพื่อเธอจะหายโรค
ค. บนหินแข็ง
และมีชีวิตอยู่”
ง. ด้วยไม้และฟาง
พระองค์จึงเสด็จไปกับเขา
4. พระเยซูพูดกับหญิงคนนั้นที่ล้างเท้า
มหาชนตามไปและเบียดเสียด
ของพระองค์ด้วยผมของเธอว่า?  (4.15) พระองค์
ก. “ขอหยุดร้องไห้ทีเถอะ”
มีผ หู้ ญิงค นหนึง่ เ ป็นโ รคโลหิตต ก
ข. “บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว 
 มาสบิ สองปแี ล้ว เธอทนทุกข์ล ำบาก
		 เพราะเจ้ามีความเชื่อ”
มากกบั ห มอหลายคน แต่โ รคนนั้ ก ็
ค. “คนที่รู้สึกผิดก็จะได้รับอย่าง	
ไ ม่ไ ด้บ รรเทา กลับย งิ่ ก ำเริบห นักข นึ้
		 ที่สมควร”
เมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่อง
ง. “เพราะความดีที่เจ้าทำ เจ้าได้รับ พระเยซู เธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มา
		 การอภัย”
ทางข้างหลังพระองค์ และแตะต้อง
5. เมื่อพระเยซูและเหล่าสาวกของ		
ฉลองพระองค์ เพราะคิดว่า “ถ้าฉัน
พระองค์ขึ้นเรือเพื่อข้ามทะเลสาบ 
 ได้แตะต้องเพียงฉลองพระองค์ ฉันก็
เกิด………....….ขึ้นในทะเลสาบ
จะหายโรค”
และ…....… ก็เริ่มสาดเข้ามาในเรือ
ทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้ง
และเรือก็จวนจะ………....…. (4.16) ไป และหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหาย
6. สาวกของพระเยซูขาดสิ่งใด ซึ่งทำให้ แล้ว
พวกเขากลัวเมื่อเผชิญพายุ?
พระเยซูเองก็ทรงรู้สึกทันทีว่า
ก. ชุดว่ายน้ำ ข. เสื้อชูชีพ
ฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์ จึงเหลียว
ค. ความเชื่อ	 ง. ว่ายน้ำไม่เป็น หลังมาหาฝูงชนตรัสว่า “ใครแตะต้อง
เสื้อของเรา?”
พวกสาวกทูลว่า “พระองค์ทอด

ทางเลือกที่ถูก

sins are forgiven, and that is why
she has shown great love.”
Then Jesus said to the
woman, “Your sins are forgiven.
Because of your faith, you are now
saved. May God give you peace!”39

เซ็กส์

   

4.16 Jesus Calms the Storm

That evening, Jesus said to
his disciples, “Let’s cross to the
east side.”
So they started across
the lake with him in the boat.
Suddenly a storm struck the lake.
Waves started splashing into the
boat, and it was about to sink.
Jesus was in the back of the
boat asleep. His disciples woke
him and said, “Teacher, don’t you
care that we’re about to drown?”
Jesus got up and ordered the
wind and the waves to be quiet.
The wind stopped, and everything
was calm.
Jesus asked his disciples,
“Why were you afraid? Don’t you
have any faith?”
Now they were more afraid
than ever and said to each other,
“Who is this? Even the wind and
the waves obey him!”40

4.17 Alive and Well

As he stood on the shore,
a large crowd gathered around
him. The person in charge of the
synagogue was also there. His
name was Jairus, and when he saw
Jesus, he went over to him. He
knelt at Jesus’ feet
and started begging him for help.
He said, “My little daughter
is about to die! Please come and
touch her, so she will get well and
live.”
Jesus went with Jairus. Many
people followed along and kept
crowding around.
In the crowd was a woman
who had been bleeding for twelve
years. She had gone to many
doctors. But instead of getting
better, she only got worse.

พระเนตรเห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกำลัง
เบียดเสียดพระองค์ แล้วพระองค์ยัง
จะทรงถามอีกหรือว่า ‘ใครแตะต้อง
เรา?’ ” พระเยซูทอดพระเนตรดูรอบๆ
เพื่อจะดูว่าใครเป็นคนที่ทำ
หญิงผ นู้ นั้ ก ก็ ลัวจ นตวั ส นั่ เพราะรู้
เรือ่ งทเี่ กิดข นึ้ ก บั ต วั เ อง จึงม ากราบลง
ทูลพ ระองค์ต ามความเป็นจ ริงท งั้ ส นิ้
พระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่า
“ลูกหญิงเอ๋ย ที่หายโรคนั้นก็เพราะ
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ลูกเชื่อ จงไปเป็นสุขเถิด”
ขณะที่พระองค์ยังตรัสไม่ทัน
ขาดคำ ก็มีบางคนมาจากบ้านนาย
ธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่าน
ตายแล้ว ยังจะรบกวนอาจารย์อีก
ทำไม?”
แต่พ ระเยซูไ ม่ส นพระทัยส งิ่ ท ี่
พวกเขากล่าวนนั้ พระองค์ต รัสก บั น าย
ธรรมศาลาวา่ “อย่าว ติ กเลย จงเชือ่ 
เท่าน นั้ ”

ค ร อ บ ค รั ว …

ครอบครัว

ครอบครั ว เป็ น โครงส ร้ า ง ท า ง สั ง ค ม ที่ ส ำ คั ญ
สุ ด ยอด ไม่ ว่ า จะในสั ง คมใด
ก็ตาม และการเลือกคู่ชีวิตที่จะ
อยู่กันไปจนกว่าจะตายจาก ก็
เป็ น การตั ด สิ น ใจครั้ ง สำคั ญ
ที่สุดของคนเราอย่างแน่นอน
ทุ ก ค ร อ บ ค รั ว ล้ ว น มี
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะที่ ไ ม่ มี ใ คร
เหมื อ นและไม่ เ หมื อ นใคร
คู่ ชี วิ ต ต่ า งก็ น ำประสบการณ์
และค่านิยมจากครอบครัวเดิม
ของตนเข้ า มา น่ า เสี ย ดาย
ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์พูนสุข ราวกับ
สวรรค์บันดาล มันไม่มีในโลก
แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักการซึ่ง
จะช่ ว ยทุ ก ครอบครั ว ให้ เ ป็ น
อย่ า งที่ พ ระเจ้ า เจตนาให้ เ ป็ น
ได้ …ถ้าเราจะทำตาม
ประการแรกคือ รากฐาน
ของความรั ก พระเยซู แ สดง
หลักการนี้โดยทรงสละ “สิทธิ์”
ของพระองค์ เมื่ อ เสด็ จ มาใน
โลก มาเป็นมนุษย์เดินดินและ
ตายที่ ไ ม้ ก างเขน ถ้ า เรารั ก คู่
ชีวิตหรือลูกของเราจริงๆ แล้ว
เราก็ ค งจะเต็ ม ใจสละชี วิ ต
ของเราเพื่ อ ช่ ว ยชี วิ ต เขาใน

เมือ่ พ ระองค์เ สด็จไ ปถงึ บ า้ นของ
นายธรรมศาลาแล้ว ก็เ ห็นค นกำลัง
ว นุ่ วายรอ้ งไห้ค ร่ำครวญอย่างมาก
หลังจากพระองค์ไ ล่ค นเหล่านัน้ 
ออกไปแล้ว จึงพ าบดิ ามารดาและ
พวกสาวกทตี่ ามพระองค์ม านนั้ เ ข้าไ ป
ในทที่ เี่ ด็กอ ยู่ พระองค์ท รงจบั ม อื ข อง
เด็กหญิงผ นู้ นั้ ต รัสว า่ “ทาลิธา คูม”
แปลว่า “เด็กหญิงเ อ๋ย จงลกุ ข นึ้ เ ถิด”
เด็กหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินทันที

The woman had heard about
Jesus, so she came up behind him
in the crowd and barely touched
his clothes. She had said to herself,
“If I can just touch his clothes, I will
get well.”
As soon as she touched
them, her bleeding stopped, and
she knew she was well.
At that moment Jesus
felt power go out from him.
He turned to the crowd and asked,
“Who touched my clothes?”
His disciples said to him,
“Look at all these people crowding
around you! How can you ask who

“¼มเข้ากับที่บ้านไม่ได้ ทำไงก็ไม่ได้”
“อยากย้ายไปอยู่ข้างนอกใจแทบขาด”
สถานการณ์บางอย่างที่ฉุกเฉิน
บททดสอบที่ แ ท้ จ ริ ง ก็ คื อ เรา
จะสละสิ ท ธิ์ แ ละไม่ เ รี ย กร้ อ ง
จากผู้อื่นในสถานการณ์ประจำ
วั น ของชี วิ ต หรื อ ไม่ ความรั ก
ไม่ได้พิสูจน์ด้วยแค่ลมปากแต่
ด้วยการกระทำของเรา
สองคื อ รากฐาน
ของการเคารพซึง่ กันและ
กัน สมาชิกในครอบครัว
จะต้ อ งให้ ค วามเคารพต่ อ
กัน แม้ในยามที่ไม่เห็นด้วยกัน
ในบางเรื่ อ ง เพราะนั่ น แหละ
คื อ จั ง หวะที่ ก ารพู ด คุ ย อย่ า ง
เสริ ม สร้ า งจะแสดงบทบาท
สำคัญ ถ้าเราทำให้ใครขัดเคือง
ใจ เราต้องรีบขอโทษทันที
สาม รากฐานของการ
อุ ทิ ศ ตนต่ อ กั น ไม่ ว่ า จะเกิ ด
อะไรขึ้ น การอุ ทิ ศ ตนเป็ น สิ่ ง
จำเป็ น ยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค รอบครั ว อยู่ ร อด มี เ สี ย งกระจิ บ
กระจอกมากมายในสังคมทุก
วันนี้ที่เฝ้าบอกเราว่า ถ้าชีวิตคู่
มันไม่ได้เรื่องนัก ก็เดินออกมา
ซะ แต่นนั่ ไม่ใช่คำตอบ พระเจ้า

ต่างหากเป็นคำตอบ และเรา
จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ
เ ร า อ ธิ ษ ฐ า น กั บ พ ร ะ อ ง ค์
ศึ ก ษาพระคำของพระองค์
และปรึกษาคนที่รัก
พระองค์
สี่ ก่ อ นที่ คุ ณ
จะแต่งงาน พยายาม
อ ยู่ ส ง บ กั บ
ครอบครั ว ของคุ ณ
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะ
ความขัดแย้งที่คาราคาซังอยู่ก็
มักจะสะท้อนออกมาภายหลัง
ในความสัมพันธ์กับภรรยาหรือ
สามี ลูกๆ และแม้แต่กับเขยสะใภ้ ไปขอโทษคนที่ คุ ณ ทำ
ผิดต่อเขาเสีย และก็ยกโทษให้
คนที่ทำผิดต่อคุณ ไม่ว่าคุณจะ
เจ็บช้ำน้ำใจมาขนาดไหน คุณ
จะเป็นอิสระ เมื่อคุณเรียนที่จะ
ยกโทษให้ ผู้ อื่ น เหมื อ นที่
พระเจ้าทรงยกโทษให้คุณ
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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
touched you?” But Jesus turned to
see who had touched him.
The woman knew what
had happened to her. She came
shaking with fear and knelt down
in front of Jesus. Then she told
him the whole story.
Jesus said to the woman, “You
are now well because of your faith.
May God give you peace!”
While Jesus was still
speaking, some men came from
Jairus’ home and said, “Your
daughter has died! Why bother
the teacher anymore?”
Jesus heard what they said,
and he said to Jairus, “Don’t worry.
Just have faith!”
Jesus went home with Jairus
and saw the people crying and
making a lot of noise.
After Jesus had sent them all
out of the house, he took the girl’s
father and mother and his three
disciples and went to where she
was. He took the girl by the hand
and said, “Little girl, get up!”
The girl got right up and
started walking around. Everyone
was greatly surprised.41

4.18 The Story About the Farmer

Jesus left the house and went
out beside Lake Galilee, where

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

ดินดีนั้น ได้แก่ บุคคลที่ได้ยิน
พระวจนะนั้นและเข้าใจ คนนั้นก็เกิด
ผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง
สามสิบเท่าบ้าง”42

he sat down to teach. Such large
crowds gathered around him that
he had to sit in a boat, while the
people stood on the shore. Then
he taught them many things by
using stories. He said:
“A farmer went out to scatter
seed in a field. While the farmer
was scattering the seed, some of it
fell along the road and was eaten
by birds. Other seeds fell on thin,
rocky ground and quickly started
growing because the soil wasn’t
very deep. But when the sun came
up, the plants were scorched and
dried up, because they did not
have enough roots. Some other
seeds fell where thornbushes grew
up and choked the plants. But a
few seeds did fall on good ground
where the plants produced 100
or 60 or 30 times as much as was
scattered.
“Now listen to the meaning
of the story about the farmer:
“The seeds that fell along
the road are the people who hear
the message about the kingdom,
but don’t understand it. Then the
evil one comes and snatches the
message from their hearts. The
seeds that fell on rocky ground are
the people who gladly hear the
message and accept it at once. But

they don’t have deep roots, and
they don’t last very long. As soon
as life gets hard or the message
gets them in trouble, they give up.
“The seeds that fell among
the thornbushes are also people
who hear the message. But they
start worrying about the needs
of this life and are fooled by the
desire to get rich. So the message
gets choked out, and they never
produce anything. The seeds
that fell on good ground are the
people who hear and understand
the message. They produce as
much as 100 or 60 or 30 times
what was planted.”42

4.19  การทรงเลี้ยงคนห้าพันคน

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“มาเถิด จงปลีกตัวออกมาหาที่สงบ
เพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่ง” 
พระองค์จ งึ เ สด็จล งเรือก บั พ วก
สาวกไปยงั ท สี่ งบตามลำพัง ขณะทไี่ ป
นัน้ ม คี นจำนวนมากเห็นแ ละจำได้ จึง
พากนั อ อกจากเมืองตา่ งๆ วิง่ ไ ปถงึ ท ี่
หมายลว่ งหน้าก อ่ นพวกของพระองค์
เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือ
แล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชน และ
พระองค์ทรงสงสารพวกเขา เพราะว่า
พวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มี
ผู้เลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอน
พวกเขาหลายประการ เมื่อเวลาผ่าน
ไปเกือบจะค่ำแล้ว พวกสาวกมาทูล

4.19 Jesus Feeds the Five Thousand

Then Jesus said, “Let’s go to
a place where we can be alone and
get some rest.”
They left in a boat for a
place where they could be alone.
But many people saw them leave
and figured out where they were
going. So people from every town
ran on ahead and got there first.
When Jesus got out of the
boat, he saw the large crowd that
was like sheep without a shepherd.
He felt sorry for the people and
started teaching them many
things.

ครอบครัว

เพราะว่าเด็กคนนั้นอายุสิบสองปีแล้ว
พวกเขาก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับเรื่องนี้ 41

hopenet.net 27 ipad

Ipad A5_new bleeding.indd 27

3/6/09 1:00:29 PM

   

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

หลังจ ากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้
สิบสองกระบุงเต็ม44
4.20

คำพูดที่มาจากใจ

พระเยซูต รัสต อบวา่ “ท่านทงั้
หลายไม่เ ห็นห รือ? ว่าส งิ่ ใ ดๆ ซ งึ่ เ ข้าไ ป
ในปากกล็ งไปในทอ้ ง แล้วก ถ็ า่ ยออก
ลงสว้ มไป แต่ส งิ่ ท อี่ อกจากปากกอ็ อก
มาจากใจ สิง่ น นั้ แ หละทำให้ม นุษย์
เป็นม ลทิน ความคดิ ช วั่ ร้าย การฆา่ ค น
การเป็นช ู้ การลว่ งประเวณี การลกั
ขโมย การเป็นพ ยานเท็จ การใส่รา้ ย 

ก็ล ว้ นออกมาจากใจ สิง่ เ หล่านีแ้ หละ
ทีท่ ำให้ม นุษย์เ ป็นม ลทิน แต่ก าร
ร บั ประทานอาหารโดยไม่ล า้ งมอื ก อ่ น
ไม่ท ำให้ม นุษย์เ ป็นม ลทิน”45
4.21

การทรงรักษาคนหูหนวก

พวกเขาพาชายหูหนวกพูดติด
อ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ และทูล
ขอให้พระองค์วางพระหัตถ์บนคนนั้น
พระองค์จึงทรงพาคนนั้นออก
ห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพัง แล้ว
ทรงเอานิ้วพระหัตถ์แยงเข้าที่หู

“ครอบครัว” เขาเติบโตกันอย่างไร?
รับข้อมูล
ถามผู้ ใหญ่ ในครอบครัว
ของคุณ พวกเขาจำสิ่ง
ใดได้ดีที่สุดจากสมัยเมื่อ
เป็นวัยรุ่น และอะไรเป็น
เรื่องยากที่สุดสำหรับเขา
ในวัยนั้น?

ครอบครัว

ลอ
คำแน งขอ
ใน ะนำจ
และฟครอบค ากสมา
จะอ ังเข รัวท ชิก
อีเม ยู่ที่อื่น า บางท ี่ฉลาด
พว ล์หร ลอ ีเขาอ
รับข กเขาค ือจดหม งเขียน าจ
่าวค งดี ใจ ายไป
ร
รับอ าวจาก นะ ถ้าได หา
าหา คุณ! ้
รสม
อง

4.20 Words For the Heart

Jesus said: “The food you put
into your mouth goes into your
stomach and then out of your
body. But the words that come out
of your mouth come from your
heart. And they are what make you
unfit to worship God. Out of your
heart come evil thoughts, murder,
unfaithfulness in marriage, vulgar
deeds, stealing, telling lies, and
insulting others. These are what
make you unclean.”45

4.21 Jesus Heals a Deaf Man

มี
เลอะ
ทำตัว ้านโดยไม่ต้อง น :
ทำงานบ กให้ทำ (คำเตือ้แม่
ใครบอ มนี้อาจทำให
กิจกรร มจับ)
ช็อค ล

เชื่อม
ถามไถ่ส ต่อ
เกี่ยวก ารทุกข์สุก
ของวัน ับวันนั้น สิ่ง ดิบ
หรือม นั้นคืออะไร ดีที่สุด
ไปเจอเรีเรื่องอะไรไม ?
ื่องหินอ ่ราบรื่น
ะไรเข้า?

หลากหลายวิธีประจำวัน
ที่จะทำให้คุณเป็น
สมาชิกชั้นเยี่ยม
ของครอบครัว!

That evening the disciples
came to Jesus and said, “It is
already late. Let the crowds
leave, so they can go to the farms
and villages near here and buy
something to eat.”
Jesus replied, “You give them
something to eat.”43
Andrew, one of the disciples,
spoke up and said, “There is a
boy here who has five small loaves
of barley bread and two fish. But
what good is that with all these
people?”
Jesus told his disciples to tell
everyone to sit down. About 5,000
men were in the crowd. Jesus took
the bread in his hands and gave
thanks to God. Then he passed
the bread to the people, and he
did the same with the fish, until
everyone had plenty to eat.
The people ate all they
wanted, and Jesus told his disciples
to gather up the leftovers, so that
nothing would be wasted. The
disciples gathered them up and
filled twelve large baskets with
what was left over from the five
barley loaves.44

รับ พูด
ยอม รือ ใน
ิเปดใจ ได้ทำห ำให้คน และ
ุณ ี่ท จ
ว่าค งสิ่ง ท ัวเสียใ า
ญ
บา อบคร วกเข ล้าหา
คร โทษพ ก
ขอ

Some people brought to him
a man who was deaf and could
hardly talk. They begged Jesus just
to touch him.
After Jesus had taken him
aside from the crowd, he stuck his
fingers in the man’s ears. Then
he spit and put it on the man’s
tongue. Jesus looked up toward
heaven, and with a groan he said
“Open up!”
At once the man could hear,
and he had no more trouble
talking clearly.46  
Everyone was amazed
at what they saw and heard. People
who had never spoken could now
speak. The lame were healed, the
crippled could walk, and the blind
were able to see.47

4.22 Jesus Predicts His Death

From then on, Jesus began
telling his disciples what would
happen to him. He said, “I must
go to Jerusalem. There the
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4.22

พระเยซูทรงทำนายถึงการ
สิ้นพระชนม์

ตั้งแต่เวลานั้นมา พระเยซูทรง
เริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์
ว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุง
เยรูซาเล็ม และจะต้องทรงทนทุกข์
ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่
พวกหัวหน้าปุโรหิต และพวก
ธรรมาจารย์ และทรงถูกประหารชีวิต
แต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็น
ขึ้นมาใหม่
“ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา
ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขน
ของตนแบกและตามเรามาเพราะเขา

จะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของ
หมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน?
หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของ
ตนกลับคืนมา?”48
4.23

ข่าวสารจากสวรรค์

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
4.24

พระเยซูทรงรักษาเด็กที่ถูก
ผีเข้า

วันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวก

¡‹Í¹·Õè¤Ø³¨Ðáµ‹§§Ò¹...
• ÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§Ê§º¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¤Ø³àÍ§
• ãËŒ¾ÃÐà¨ŒÒ¼ÙŒ·Ã§ÃÑ¡à»š¹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ
·ÕèÊØ´ã¹ªÕÇÔµ¤Ø³
• ¡ÓË¹´à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËŒªÑ´
áÅÐ¢Ñé¹µÍ¹·Õè¤Ø³¨ÐºÃÃÅØà»‡ÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹
• àÁ×èÍ¤Ø³µ¡ËÅØÁÃÑ¡ ãªŒ¤ÇÒÁ¤Ô´
´ŒÇÂ¹Ð ÍÂ‹ÒÊÑ¡áµ‹ãªŒËÑÇã¨
• ¢Í¤ÓªÕéá¹ÐáÅÐ¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ à¾×èÍ¹æ áÅÐ
¼ÙŒ¹Ó½†ÒÂÇÔÞÞÒ³¢Í§¤Ø³
• ÊÑÞÞÒ·Õè¨ÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôìã¹àÃ×èÍ§à¾ÈäÇŒ ¨¹¡Ç‹Ò
¨Ð¶Ö§ÇÑ¹áµ‹§§Ò¹

สามคนนั้นลงมาจากภูเขาแล้ว
มหาชนมาพบพระองค์ นี่แน่ะ มีชาย
คนหนึ่งในฝูงชนร้องว่า “ท่านอาจารย์
โปรดช่วยดูลูกของข้าพเจ้าด้วย เวลา
เขาถูกผีสิง เด็กก็กรีดร้องขึ้นทันที ผี
มักจะทำให้เขาชักดิ้นชักงอจนน้ำลาย
ฟูมปาก ทำให้เนื้อตัวฟกช้ำ และไม่
ค่อยยอมออกจากตัวเขา51 ถ้าท่าน
nation’s leaders, the chief priests,
and the teachers of the Law of
Moses will make me suffer terribly.
I will be killed, but three days later
I will rise to life.
“If any of you want to be my
followers, you must forget about
yourself. You must take up your
cross and follow me. What will you
gain, if you own the whole world
but destroy yourself? What would
you give to get back your soul?”48

4.23 A MESSAGE FROM HEAVEN

About eight days later Jesus
took Peter, John, and James with
him and went up on a mountain
to pray.49 There in front of the
disciples, Jesus was completely
changed. His face was shining like
the sun, and his clothes became
white as light.
The shadow of a bright cloud
passed over them. From the cloud
a voice said, “This is my own dear
Son, and I am pleased with him.
Listen to what he says!”
When the disciples heard
the voice, they were so afraid that
they fell flat on the ground. But
Jesus came over and touched
them. He said, “Get up and don’t
be afraid!”50

4.24 JESUS HEALS A BOY WITH A DEMON

Jesus and his three disciples
came down from the mountain
and were met by a large crowd.
Just then someone in the crowd
shouted, “Teacher, please do
something for my son! A demon
often attacks him and makes him
scream. It shakes him until he
foams at the mouth, and it won’t
leave him until it has completely
worn the boy out.51 Please have
pity and help us if you can!”
Jesus replied, “Why do you say
‘if you can?’ Anything is possible
for someone who has faith!”
At once the boy’s father
shouted, “I do have faith! Please
help me to have even more.”52
Then Jesus said to the man,
“Bring your son to me.”
While the boy was being
brought, the demon attacked him

ครอบครัว

ทั้งสองของชายคนนั้น และทรงบ้วน
น้ำลาย เอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้น
ของคนนั้น แล้วพระองค์แหงน
พระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ถอนพระทัย
และตรัสกับคนนั้นว่า “เอฟฟาธา”
แปลว่า “จงเปิดออก”
แล้วหูของคนนั้นก็ปกติ สิ่งที่ขัด
ลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัด46
ฝูงชนก็ประหลาดใจ เมื่อเห็น
คนใบ้พูดได้ คนแขนขาพิการหาย
เป็นปกติ คนง่อยเดินได้ คนตาบอด
กลับเห็น47
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สามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและชว่ ย
เราทงั้ ส องดว้ ย”
พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่า 

“ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้
ได้ทุกสิ่ง”
บิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่า
“ข้าพเจ้าเชื่อ และขอโปรดช่วยใน
ส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิด” 52
พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “จงไป
พาบุตรของท่านมาที่นี่”
ระหว่างที่เด็กคนนั้นกำลังมา ผี
ก็ทำให้เขาล้มลงชัก แต่พระเยซูตรัส
สำทับผีโสโครกนั้น และทรงรักษา
เด็กให้หาย แล้วส่งคืนให้บิดาของเขา
ทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากใน
ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า53
4.25

ใครเป็นใหญ่ที่สุด

ในเวลานัน้ ส าวกทงั้ หลายมาเฝ้า
พระเยซูท ลู ว า่ “ใครเป็นใ หญ่ท สี่ ดุ ใ น

and made him shake all over. Jesus
ordered the demon to stop. Then
he healed the boy and gave him
back to his father. Everyone was
amazed at God’s great power.53

4.25 Who Is the Greatest?

About this time the disciples
came to Jesus and asked him
who would be the greatest in the
kingdom of heaven. Jesus asked a
child to come over and stand near
him. Then he said:
“I promise you this: If you
don’t change and become like a
child, you will never get into the
kingdom of heaven. But if you
are as humble as this child, you
are the greatest in the kingdom
of heaven.
“It will be terrible for people
who cause even one of my little
followers to sin. Those people
would be better off thrown into
the deepest part of the ocean with
a heavy stone tied around their
necks! Don’t be cruel to any of
these little ones! I promise you
that their angels are always with
my Father in heaven.”54

4.26 Jesus Attends a Religious
Festival
During the festival the

คิดดูสิ!

ครอบครัวนี้มีปัญหาใหญ่
เรื่องอะไรๆ มันวุ่นวายควบคุม
ไม่ได้สักอย่าง แต่คุณพ่อก็ยังไม่
ยอมแพ้ พวกเขาต้องการความ
ช่วยเหลือ
และแล้ว ในเวลาที่เหมาะ
เจาะ พระเยซูมาที่เมืองนี้พอดิบ
พอดี และพ่อก็รู้แน่แก่ใจมาก
ว่าจะต้องทำสิ่งใด เขาไม่ได้แค่
คิดไว้ในหัวเหมือนอย่างคนอื่นๆ
พ่ อ คนนี้ ถ่ อ มลงและร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือ
เท่านี้แหละที่จำเป็น - คือ
เสียงร้องขอความช่วยเหลือ และ
ความเชื่อว่า พระเยซูจะทำอะไร
บางสิ่งกับมันได้
แล้วครอบครัวของคุณ
ล่ะ? มีอะไรบางสิ่งที่ดูท่าจะ
ไม่มีใครซ่อมได้เลยไหม?
พระเยซูทำได้! เท่าที่คุณ
จะต้องทำก็คือ ไว้ใจ และมาหา
พระองค์ด้วยความเชื่อ

วิกฤตในครอบครัว

ครอบครัว

พระเยซูสั่งผี ให้ออกไปจากเด็กชาย

ผีต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู

พระเยซูสัญญาว่า
“ถ้าเชื่อ ทุกสิ่งก็เป็นไปได้”
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แผ่นดินส วรรค์?” พระเยซูจ งึ ท รงเรียก
เ ล็กๆ คนหนึง่ ม า และให้ม ายนื 
ฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เด็ท่ากมกลาง
เขาทงั้ หลาย แล้วต รัสว า่
“เราบอกความจริงกับท่าน
1. ผู้หญิงที่แตะชายเสื้อของพระเยซูหาย
ทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ
ป่วย เพราะว่า  (4.7)
และเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ก็จะเข้าใน
ก. เธออ้อนวอนให้พระเยซูช่วยเหลือ แผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น
ข. เธอมีความเชื่อ
ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ 
ค. เธอป่วยมา 12 ปีแล้ว
คนนี้ คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดใน
ง. เธอเป็นญาติกับพระองค์
แผ่นดินสวรรค์
2. เมล็ดพืชที่ตกกลางดงหนาม คือคน
“แต่ถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่า
เหล่านั้นที่ฟังและเข้าใจถ้อยคำของ นี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไป
พระเยซู (4.18)
เอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นแล้ว
จริง………..…  เท็จ……..……
ถ่วงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่า จง
3. อันดรูว์กล่าวถึงว่า มีเด็กชายคนหนึ่ง ระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่า
ที่มี …..…..ก้อนเล็กๆ อยู่….….ก้อน 	 นี้สักคนหนึ่ง เพราะเราขอบอกท่าน
ทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพวกเขา
กับ ……..2 ตัว (4.19)
คอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดา
4. ถ้าคุณต้องการจะติดตามพระเยซู
ของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอ”54
คุณต้องเอาชนะตัวเอง แบกกางเขน
และติดตามพระองค์ (4.22)
4.26 พระเยซูทรงไปร่วมงาน
จริง………..…  เท็จ……..……	
ฉลองทางศาสนา
พวก
ยิวมองหาพระองค์ในงาน
5. พระสุรเสียงจากเมฆนั้นกล่าวอะไรกับ
เทศกาล
น
ั้นและถามว่า “คนนั้นอยู่
เปโตร ยอห์น และยากอบ? (4.23)
ที่ไหน?”
ก. “นี่คือสถานที่บริสุทธิ์ จงถอด		
และฝูงชนก็ซุบซิบกันอย่างมาก
รองเท้าของเจ้า”
เรื่องพระองค์ บางคนพูดว่า “เขาเป็น
ข. “นี่คือบุตรที่รักของเราและเรา
คนดี” บางคนว่า “ไม่ใช่ เขาทำให้
ชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่าน
ฝูงชนหลงผิดไป” 
เถิด”
เมือ่ เ วลาผา่ นไปถงึ ก ลางเทศกาล
ค. “บาปทั้งปวงของท่านได้รับการ
พระเยซูเ สด็จข นึ้ ไ ปทบี่ ริเวณพระวิหาร
อภัยแล้ว”
และทรงสั่งสอน พวกยิวพากัน
ง. “อย่ากังวลเลย จงมีความสุขเถิด” ประหลาดใจพูดว่า “คนนี้รู้พระธรรม
ได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลย?”
6. เมื่อพระเยซูรักษาเด็กชายที่ถูกผีสิง
พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า
ทุกคนต่างก็ประหลาดใจ		
“คำสอนของเราไม่ใช่ข องเราเอง
เพราะ………………….ของพระเจ้า  	
แต่เ ป็นข องผทู้ รงใช้เ รามา ถ้าใ ครตงั้ ใจ
(4.24)
ประพฤติต ามพระประสงค์ข อง
พระองค์ คนนัน้ ก จ็ ะรวู้ า่ ค ำสอนนมี้ า
จากพระเจ้า หรือว า่ เ ราพดู ต ามใจชอบ
เอง ใครทพี่ ดู ต ามใจชอบยอ่ มแสวงหา
เกียรติส ำหรับต นเอง แต่ค นทแี่ สวงหา

เกียรติใ ห้ผ ทู้ ใี่ ช้ต นมา คนนัน้ เป็น
คนจริง ไม่มอี ธรรมในตัวเขาเลย”
ในวันสุดท้ายของงานเทศกาล
พระเยซูทรงยืนขึ้นและทรงประกาศ
ว่า “ถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหา
เรา และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตาม
ที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำ
ดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายใน
คนนั้น’ ”
สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึง
พระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์
จะได้รับ55
   

leaders of the people looked for
Jesus and asked, “Where is he?”
The crowds even got into
an argument about him. Some
were saying, “Jesus is a good man,”
while others were saying, “He is
lying to everyone.”
When the festival was about
half over, Jesus went into the
temple and started teaching. The
leaders were surprised and said,
“How does this man know so
much? He has never been taught!”
Jesus replied:
“I am not teaching
something that I thought up.
What I teach comes from the one
who sent me. If you really want to
obey God, you will know if what
I teach comes from God or from
me. If I wanted to bring honor to
myself, I would speak for myself.
But I want to honor the one who
sent me.”
On the last day of the
festival, Jesus stood up and
shouted, “If you are thirsty, come
to me and drink! Have faith in me,
and you will have life-giving water
flowing from deep inside you, just
as the Scriptures say.”
Jesus was talking about the
Holy Spirit, who would be given to
everyone that had faith in him.55

4.27 Jesus Forgives a Woman’s Sin

The Pharisees and the
teachers of the Law of Moses
brought in a woman who had
been caught in bed with a man
who wasn’t her husband. They
made her stand in the middle of
the crowd.
Then they said, “Teacher,
this woman was caught sleeping
with a man who isn’t her husband.
The Law of Moses teaches that a
woman like this should be stoned
to death! What do you say?”
They asked Jesus this

ครอบครัว

ขุดคุ้ย
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4.27

พระเยซูทรงยกโทษความ
บาปของหญิงคนหนึ่ง

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี
พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหา หญิงคนนี้
ถูกจับฐานล่วงประเวณี และพวกเขา
ให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชน
เขาทูลพระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลัง
ล่วงประเวณีอยู่ ในธรรมบัญญัตินั้น
โมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอย่าง
นี้ให้ตาย แล้วท่านจะว่าอย่างไร?”
เขาพดู อ ย่างนเี้ พือ่ ท ดลอง
พระองค์ โ ดยหวังจ ะหาเหตุฟ อ้ ง

พระองค์ แต่พ ระเยซูน อ้ มพระกายลง
เอานวิ้ เ ขียนทดี่ นิ
และเมือ่ พ วกเขายงั ท ลู ถ ามอยู่
เรือ่ ยๆ พระองค์ก ย็ ดื พ ระกายขนึ้ ต รัส
ตอบเขาวา่ “ใครในพวกท่านไม่มบี าป
ให้เ อาหนิ ข ว้างนางกอ่ นเป็นค นแรก”
แล้วพระองค์น้อมพระกายลง
เอานิ้วเขียนที่ดินอีก แต่เมื่อพวกเขา
ได้ยินอย่างนั้น เขาก็ออกไปทีละคน
เริ่มจากคนเฒ่าคนแก่ เหลือแต่
พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้น
ที่ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์
พระเยซูยืดพระกายขึ้นตรัสกับ

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

ครอบครัว

?
?
?
?
?
?
? ?

สถานการณ์ เ ลวร้ า ยเช่ น นี้ ช่ า งแสนเจ็ บ ปวด คุ ณ
อาจจะถู ก ทิ้ ง ไว้ กั บ ความสั บ สน โกรธ และกระทั่ ง รู้ สึ ก
อับอาย ดูเหมือนสภาพมันมืดแปดด้านและก็ไม่มีใครแคร์
เลย แต่พระเจ้าได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
เพื่ อ จะอยู่ ที่ นั่ น กั บ เรา เป็ น ผู้ น ำทาง ผู้ ช่ ว ยเหลื อ และ
ที่ปรึกษาของเรา
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใครกันล่ะ? เปิดไปที่บท
5.8, 6.6 และ 7.1 ดูซิว่า พระเยซูกล่าวถึงพระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ เ อาไว้ อ ย่ า งไร เมื่ อ คุ ณ เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
? ครอบครัวของพระเจ้า คุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวอีกเลย

นางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาไปไหน
หมด? ไม่มีใครเอาโทษเธอหรือ?”
นางทูลว่า “ท่านเจ้าข้า ไม่มีใคร
เลย”
แล้วพระเยซูตรัสว่า “เราก็ไม่เอา
โทษเหมือนกัน จงไปเถิดและจากนี้
ไปอย่าทำบาปอีก”56
4.28

พระเยซูทรงเป็นความจริง
และความสว่างของโลก

พระเยซูต รัสก บั พ วกเขาอกี ค รัง้
หนึง่ ว า่ “เราเป็นค วามสว่างของโลก
คนทตี่ ามเรามาจะไม่ต อ้ งเดินใ นความ
question, because they wanted
to test him and bring some charge
against him. But Jesus simply bent
over and started writing on the
ground with his finger.
They kept on asking Jesus
about the woman. Finally, he stood
up and said, “If any of you have
never sinned, then go ahead and
throw the first stone at her!”
Once again he bent over and
began writing on the ground. The
people left one by one, beginning
with the oldest. Finally, Jesus and
the woman were there alone.
Jesus stood up and asked her,
“Where is everyone? Isn’t there
anyone left to accuse you?”
“No sir,” the woman
answered.
Then Jesus told her, “I am
not going to accuse you either.
You may go now, but don’t sin
anymore.”56

4.28 JESUS THE TRUTH AND LIGHT OF
THE WORLD

Once again Jesus spoke to
the people. This time he said, “I
am the light for the world! Follow
me, and you won’t be walking in
the dark. You will have the light
that gives life.
“What I say is true! I know
where I came from and where I
am going. I don’t do anything on
my own. I say only what my Father
taught me. The one who sent me
is with me. I always do what pleases
him, and he will never leave me.”
After Jesus said this, many of
the people put their faith in him.
Jesus told the people who
had faith in him,
“If you keep on obeying
what I have said, you truly are my
disciples. You will know the truth,
and the truth will set you free. If

ipad 32 Book of Hope

Ipad A5_new bleeding.indd 32

3/6/09 1:01:05 PM

ขภาพ และการเสพ
ติ ด ยาเสพติด ภาพโป

เหล้า บุหรี่ แรกๆ มันก็ดูเท่ห์ดี
หรอก คุ ณ เลยลองซั ก หน่ อ ย
แล้ ว ก็ อี ก หน่ อ ย และก่ อ นจะ
รู้ ตั ว เรื่ อ งที่ เ คยทำเอามั น ก็
กลายเป็น “ไม่ทำไม่ได้” แล้ว
ทำไงก็ดิ้นไม่หลุด คุณควบคุม
มันไม่ได้ และคุณติดกับ
ถ้ า คุ ณ อยู่ ใ นสภาพ
นี้ (หรื อ ใครบางคนที่
คุณใกล้ชิด) ยาไม่ได้
ติดคุณหรอก คุณต่าง
หากที่ติดยา
ข่ า วดี ก็ คื อ ว่ า พระเจ้ า
ไม่เคยประกาศว่า หมดหวังกับ
สภาพใดๆ ในบทที่ 4.35 พระ
เยซูกล่าวว่า “มีบางสิ่งที่มนุษย์
มืด แต่จ ะมคี วามสว่างแห่งช วี ติ ”
“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
และสจั จะจะทำให้ท า่ นเป็นไ ท
เพราะฉะนัน้ ถ า้ พ ระบุตรทรงทำให้
พวกท่านเป็นไ ท ท่านกเ็ ป็นไ ท
จริงๆ”57

“พวกเพื่อนมันสูบบุหรี่…..
แล้วทำไง¼มจะเข้ากวนกับพวกมันได้?”
“ทำไมไม่บอก©ันก่อน?”
“แล้วทีนี้จะเกิดอะไรขÖ้นล่ะ?”
ทำไม่ได้ แต่พระเจ้ าทำได้ ทุก
สิ่ ง ” พระองค์ ส ามารถให้
เพื่อนๆ ครู คนในครอบครัว ที่
คุ ณ จะพู ด คุ ย ด้ ว ยได้ และให้
ที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง จะช่ ว ยคุ ณ หลุ ด
จากยาเสพติด แต่พระองค์ยัง
สามารถและต้ อ งการจะทำ
มากกว่านั้นอีก พระองค์เสนอ
ตัวที่จะเป็นแหล่งกำลังของคุณ
พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่
จะให้ ค วามสามารถกั บ คุ ณ
เพื่ อ คุ ณ จะแหกโซ่ ต รวนของ
4.29

พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ

“เราบอกความจริงก บั พ วกท่านวา่
“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”
คำสอนเหล่าน ที้ ำให้พ วกยิว
แตกคอกนั อ กี พวกเขาหลายคนพดู ว า่
“เขามผี สี งิ แ ละเป็นบ า้ ไปฟงั เ ขาทำไม?”

ยาเสพติ ด และเป็ น อิ ส ระจาก
มัน เหมือนอย่างที่พระองค์ทำ
ให้คนที่อยู่ใต้อำนาจของผีเป็น
อิสระได้ มันจะเกิดขึ้นโดยคุณ
เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระองค์
พลิกไปดูหน้า 63 และเดินหน้า
ไปอีกหนึ่งก้าว…สู่อิสระภาพ

สุขภาพ และการเสพติด

สุ

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

4.29 THE SHEPHERD AND HIS SHEEP

Jesus said:
“Only thieves and robbers
climb over the fence instead of
going in through the gate to the
sheep pen. But the gatekeeper
opens the gate for the shepherd,
and he goes in through it. The
sheep know their shepherd’s
voice. He calls each of them by
name and leads them out.
“A thief comes only to rob,
kill, and destroy. I came so that
everyone would have life, and have
it fully.
“I am the good shepherd,
and the good shepherd gives
up his life for his sheep. No one
takes my life from me. I give it up
willingly! I have the power to give
it up and the power to receive
it back again, just as my Father
commanded me to do.”
The people took sides
because of what Jesus had told
them. Many of them said, “He has
a demon in him! He is crazy! Why
listen to him?”
But others said, “How could
anyone with a demon in him
say these things? No one like
that could give sight to a blind
person!”58
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สุขภาพ และการเสพติด

คนอื่นๆ ก็พูดว่า “คำสอนแบบนี้
ไม่ได้เป็นของคนที่มีผีสิง ผีจะทำให้
คนตาบอดมองเห็นได้หรือ?”58
4.30

พระบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุด

มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืน
ขึ้นทดสอบพระองค์ ทูลถามว่า “ท่าน
อาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไร เพื่อ
จะได้รับชีวิตนิรันดร์ ? ”
พระองค์ตรัสตอบว่า “ในธรรม
บัญญัตเิ ขียนว่าอย่างไร? ท่านอ่าน
แล้วเข้าใจอย่างไร?” เขาทูลตอบว่า
“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็น
พระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของ
ท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุด
กำลังของท่าน และด้วยสุดความ
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

4.30 The Greatest Commandment

An expert in the Law of
Moses stood up and asked Jesus a
question to see what he would say.
“Teacher,” he asked, “what must I
do to have eternal life?”
Jesus answered, “What is
written in the Scriptures? How do
you understand them?”
The man replied, “The
Scriptures say, ‘Love the Lord
your God with all your heart, soul,
strength, and mind.’ They also say,
‘Love your neighbors as much as
you love yourself.’ ”
Jesus said, “You have given
the right answer. If you do this,
you will have eternal life.59 No
other commandment is more
important than these.”60
But the man wanted to show
that he knew what he was talking
about. So he asked Jesus, “Who are
my neighbors?”
Jesus replied:
“As a man was going down
from Jerusalem to Jericho,
robbers attacked him and grabbed
everything he had. They beat him
up and ran off, leaving him half
dead.
“A priest happened to be
going down the same road. But
when he saw the man, he walked
by on the other side. Later a
temple helper came to the same
place. But when he saw the man
who had been beaten up, he also
went by on the other side.
“A man from Samaria then
came traveling along that road.
When he saw the man, he felt
sorry for him and went over to
him. He treated his wounds with
olive oil and wine and bandaged
them. Then he put him on his
own donkey and took him to an
inn, where he took care of him.
The next morning he gave the
innkeeper two silver coins and
said, ‘Please take care of the
man. If you spend more than
this on him, I will pay you when I
return.’ ”
Then Jesus asked, “Which
one of these three people was a
real neighbor to the man who was
beaten up by robbers?”
The teacher answered, “The
one who showed pity.”
Jesus said, “Go and do the
same!”61

4.31 Jesus Teaches How to Pray

One of his disciples said to
him, “Lord, teach us to pray.”
So Jesus told them, “Pray in
this way:
‘Father, help us to honor
your name.
‘Come and set up your
kingdom.

ของที่คุณควรรู้ !
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ควันบุหรีป่ ระกอบด้วยสารเคมีกว่า 4,000
ชนิด รวมทัง้ แอมโมเนีย (น้ำยาทำความสะอาด
พืน้ /ห้องส้วม), ฟอรมัลดีไฮด์ (น้ำยาอาบ
ศพ), ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (ก๊าซพิษ)
(จากรายงานของหัวหน้าแพทย์ทหาร รัฐบาล
สหรัฐอเมริกา 1989)

“บุหรี่เป็นสินค้าบริโภคเพียงชนิดเดียว ซึ่ง
เมื่อใช้แล้วจะคร่าชีวิตผู้บริโภคโดยตรง”
(ดร. จี เฮช บรันท์แลนด์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศาสตราจารย์อาวุโส  องค์การอนามัยโลก 2005)

“ยาสูบและความยากจนเกี่ยวกันเป็นพันธะที่
ชั่วร้าย คนยากจนมีแนวโน้มที่จะบริโภค
ยาสูบมากกว่า และยาสูบก็สนับสนุนความ
ยากจนเป็นการตอบแทน โดยทำให้สูญเสีย
รายได้ และสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน
อันเนื่องมาจากสุขภาพที่เลวร้ายและการตาย
ก่อนวัยอันควร”
(ดร. เอส. พิแลนบังแชง  ผู้อำนวยการประจำเขต
องค์การอนามัยโลก - เซียร์ 2005)

สารที่ ให้ร้าย

ยาเสพติดให้โทษ คือการใช้สารเคมี ใดๆ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าจะทางกายภาพ สมอง อารมณ์ หรือ
ทางสังคม สิ่งเหล่านี้ยังรวมถึง ความ
กระวนกระวาย ความหดหู่ ใจ วิตกจริต
วิปลาส การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
จมูก แผลพุพองในปาก และโรคอื่นในกลุ่ม
ดังกล่าว  และนอกจากนี้ ในยาเสพติด
ประเภทฉีด ยังมีโรคอื่นๆ เช่น เอชไอวี /
เอดส์  ไวรัสตับอักเสบ  ที่อาจเกิดขึ้นได้
เนื่องจากการมั่วเข็มในหมู่ผู้เสพ และโรค
อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้ยาในปริมาณ
สูง เช่น โรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ ลมชัก
มะเร็ง และโรคปอด หลังจากใช้ต่อเนื่องมา
นาน แต่อย่างไรก็ตาม ในบางราย ก็อาจเกิด
ขึ้นหลังจากการใช้ครั้งแรก
(ซีซาร์ โทเดสิลาส , หนังสือพิมพ์ เดอะมะนิลาไทมส์
21 พฤศจิกายน 2005)

ดูต่อในหน้า 39
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มีเรื่องร่ำลือใส่ไข่กันมากมายเกี่ยวกับโรคร้ายนี้ แต่ก็มี
ข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น
• คุณจะไม่ได้รบั เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ จากการใช้แก้วน้ำร่วมกับผูป้ ว่ ย
• 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
อย่ า งมหาศาลโดย อย่าชิงสุกก่อนห่าม แม้แต่เพศสั ม พั น ธ์ ที่ ดู
เหมือนจะ “ป้องกัน” แล้วก็ตาม และสอง ถ้าคุณหรือใครสักคนที่
คุ ณ รู้ จั ก ติ ด เชื้ อ ร้ า ยนี้ พระเยซู คื อ เพื่ อ นพึ่ ง พาได้ ผู้ ห ยิ บ ยื่ น
ความหวังแก่คุณ เมื่อคุณมอบชีวิตไว้ในความใส่ใจของพระองค์
คุณจะพบว่า ไม่มีสถานการณ์ใดยากเกินไปสำหรับพระองค์
‘Give us each day the food
we need.
‘Forgive our sins, as we
forgive
‘Everyone who has done
wrong to us.
‘And keep us from being
tempted.’ ”
Then Jesus went on to say:
“I tell you to ask and you
will receive, search and you will
find, knock and the door will be
opened for you. Everyone who

asks will receive, everyone who
searches will find, and the door
will be opened for everyone who
knocks.62
“Would any of you give your
hungry child a stone, if the child
asked for some bread? Would
you give your child a snake if the
child asked for a fish? As bad as
you are, you still know how to
give good gifts to your children.
But your heavenly Father is even
more ready to give good things to
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เกีèยÇกับâรคเÍชไÍÇี / เÍดส เนีèย ·Óไง¨ะรÙŒÇ่า
ÍันไËนเร×èÍง¨ริง ÍันไËนËลÍกเล่น?

รักษาพยาบาลเขา วันรุ่งขึ้นก่อนจะ
ไป เขาเอาเงินสองเดนาริอันให้กับ
เจ้าของโรงแรม บอกว่า ‘ช่วยรักษา
เขาด้วย สำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่า
นี้ จะใช้ให้เมื่อกลับมา’ ”
“ท่านเห็นว่าในสามคนนั้น คน
ไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่
ถูกปล้น?”
เขาทูลตอบว่า “คือคนนั้นแหละ
ที่แสดงความเมตตาต่อเขา”
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
จงไปทำเหมือนอย่างนั้น”61

พระเยซูทรงสอนให้รู้ว่าจะ
อธิษฐานอย่างไร

สาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวก
ข้าพระองค์อธิษฐาน”
พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า
“เมื่ออธิษฐาน จงกล่าวว่า
‘ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนาม
ของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้ง
อยู่
ขอประทานอาหารประจำวันแก่
พวกข้าพระองค์ทุกๆ วัน
ขอทรงยกโทษบาปผิดของพวก
ข้าพระองค์ เพราะว่าพวกข้าพระองค์
ยกโทษให้กับทุกคนที่เป็นหนี้
ข้าพระองค์นั้น
และขออย่าทรงนำข้าพระองค์
เข้าไ ปในการทดลอง’ ”
แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะ
พบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน
เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่
แสวงหาก็พบ และทุกคนที่เคาะก็จะ
เปิดให้เขา”62
“ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอา
ก้อนหินให้ลูก เมื่อเขาขอขนมปัง?
หรือให้งูเมื่อลูกขอปลา? เพราะฉะนั้น
ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จัก
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มาริสาเป็นสาวน้อยขี้สงสัย เมื่อ
ไม่นานที่ผ่านมา เธอรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิต มันช่างมี
อะไรให้เลือกมั๊กมาก! ทำไมไม่ลองมันหมดซะทุกอย่าง แล้วค่อยเลือกล่ะ? เธอ
ไม่ใช่เด็กแล้วนะ แต่ก็ยังมีชีวิตที่เหลืออีกยาว
แถมชีวติ ก็เป็นของเธอไม่ใช่เหรอ? และเธอก็จะเลือกสิง่ ทีถ่ กู หรือผิดสำหรับ
ตัวเธอเอง เธอจะทำการทดสอบ มีเพื่อนใหม่ๆ ทำอะไรๆ ที่อยากรู้มานาน
แต่ไม่เคยลองสักที
ก็เลยทำอย่างนั้น มันสนุกนะและตื่นเต้นกว่าที่วาดภาพไว้ซะอีก แม้แต่การ
“ปิดบัง” ต่อครอบครัวและเพื่อนเก่าก็น่าตื่นเต้นเร้าใจ
แล้วคืนหนึง่ เธอไปร่วมปาร์ตี้ ซึ่งเธอทำอะไรลงไปบ้างก็จำไม่ค่อยได้
ทุกเรื่องมันเบลอไปหมด ควบคุมไม่ได้ สิ่งสุดท้ายที่จำได้คือ เธอ
พยายามเกาะกำแพงไว้ก่อนจะร่วงลงไปกองอยู่ตรงมุมห้อง
เช้าวันต่อมา มาริสาพบตัวเองนอนอยู่บนที่นอนซึ่งไม่รู้จัก เสื้อผ้าที่
ยับยู่ยี่ เหม็นคลุ้งไปด้วยกลิ่นเบียร์และบุหรี่จาก
ปาร์ตี้เมื่อคืน เธอปวดหัวจนเกร็งและรู้สึกไม่เหลือเรี่ยวแรง ทั้งโดดเดี่ยวและรู้สึกสูญเสีย
มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ มันไม่สนุกเลยจริงๆ แต่ทั้งหมดนี้เธอเลือกเอง จะไปโทษใครได้
พระเยซูพบ “มาริสา” คนหนึ่ง ที่ริมบ่อน้ำในเมืองสะมาเรีย การท่องเที่ยวยามเช้าไปยังบ่อน้ำ
ของชุมชนคือที่ซึ่งบรรดาสาวแก่แม่ม่ายจะ “ดาวน์โหลด” ข่าวล่าสุด และหัวเราะต่อกระซิกกับ
เพื่อนๆ แต่หญิงผู้นี้มาตามลำพังในเวลาเที่ยง การเลือกของเธอเองทำให้เธอไม่มีเพื่อน และที่
ร้ายกว่าคือ ชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วพระเยซูก็ปรากฏขึ้น และใครจะจินตนาการ
ได้ อะไรจะเกิดขึ้นนะ? อ่านสิ่งนี้ให้ตัวคุณฟังนะ จากบท 4.3
ให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้น
สักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตใน
สวรรค์ จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอ
ต่อพระองค์”63
เราบอกพวกท่านอีกว่า “ถ้า
พวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเรา
ผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้
เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่
ไหนในนามของเรา เราจะอยู่
ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น”64
4.32

เรื่องอุปมาของคนร่ำรวย
ที่โง่เขลา

“ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจาก
ความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของ
คนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย”
แล้วพระองค์ตรัสอุปมาเรื่อง
หนึ่งให้เขาฟังว่า

“ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผล
บริบูรณ์มาก เศรษฐีคนนั้นจึงคิด
ในใจว่า ‘ข้าจะทำอย่างไรดี? เพราะ
ว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้า’
“เขาจงึ ค ดิ ว า่ ‘ข้าจ ะทำอย่างนี้
คือจ ะรอื้ ย งุ้ ฉางของขา้ แ ละจะสร้าง
ใหม่ใ ห้ใ หญ่โ ตขนึ้ แล้วข า้ จ ะรวบรวม
ข้าวและสมบัตทิ งั้ หมดของขา้ ไ ว้ท นี่ นั่ ’
“แล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่า
‘จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บ
ไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม
และรื่นเริงเถิด’
“แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘โอ
คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้อง
เรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของที่เจ้า
รวบรวมไว้น นั้ จ ะเป็นข องใคร?’
“คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้
สำหรับตัว และไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้า
ก็เป็นเช่นนั้นแหละ”65

people who ask.63
“I promise that when any
two of you on earth agree about
something you are praying for, my
Father in heaven will do it for you.
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’t be greedy! Owning
a lot of things won’t make your
life safe.”
So Jesus told them this story:
“A rich man’s farm produced
a big crop, and he said to himself,
‘What can I do? I don’t have
a place large enough to store
everything.’ ”
Later, he said, “Now I know
what I’ll do. I’ll tear down my
barns and build bigger ones,
where I can store all my grain and
other goods.
“Then I’ll say to myself,
‘You have stored up enough good
things to last for years to come.
Live it up! Eat, drink, and enjoy
yourself.’
“But God said to him, ‘You
fool! Tonight you will die. Then who
will get what you have stored up?’
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ขุดคุ้ย

4.33

ขอและรับ
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………...…..

ให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อน

เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้าน
ผู้นำคนหนึ่งของพวกฟาริสีในวัน
สะบาโต เพื่อทรงร่วมโต๊ะอาหาร พวก
เขาก็คอยดูพระองค์ เมื่อพระเยซูทอด
พระเนตรเห็นบรรดาคนที่ได้รับเชิญ
นั้นเลือกเอาแต่ที่นั่งอันมีเกียรติ
พระองค์จึงตรัสเรื่องเปรียบเทียบแก่
พวกเขาว่า “เมื่อท่านได้รับเชิญไปใน
การเลี้ยงสมรส อย่านั่งในที่อันมี
เกียรติ เกรงว่าเขาจะเชิญคนที่มียศ
ศักดิ์มากกว่าท่านมาด้วย และ
เจ้าภาพคนที่เชิญท่านทั้งสองฝ่ายมา
นั้น จะมาพูดกับท่านว่า ‘ขอที่นั่ง
ตรงนี้ให้กับท่านผู้นี้เถิด’ แล้วท่านก็
จะตอ้ งขายหน้าเ ลือ่ นลงมาอยูท่ ตี่ ำ่ ส ดุ
“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
4.34

เรื่องอุปมาของบุตรชาย
ที่หลงหาย

พระเยซูตรัสว่า
“ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน บุตร
คนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘พ่อ ขอแบ่ง
ทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูก
ด้วย’ บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตร
ทั้งสอง

“This is what happens to
people who store up everything
for themselves, but are poor in the
sight of God.”65
   

4.33 Putting Others First

Jesus was having dinner
in the home of an important
Pharisee, and everyone was
carefully watching Jesus. Jesus saw
how the guests had tried to take
the best seats. So he told them:
When you are invited to a wedding
feast, don’t sit in the best place.
Someone more important may
have been invited. Then the one
who invited you will come and
say, ‘Give your place to this other
guest! You will be embarrassed and
will have to sit in the worst place.’
“If you put yourself above
others, you will be put down. But
if you humble yourself, you will be
honored.”
Then Jesus said to the man
who had invited him:
“When you give a dinner
or a banquet, don’t invite your
friends and family and relatives
and rich neighbors. If you do, they
will invite you in return, and you
will be paid back. When you give a
feast, invite the poor, the crippled,
the lame, and the blind. They
cannot pay you back. But God will
bless you and reward you.”66

สุขภาพ และการเสพติด

   

4.34 The Parable of the Lost Son
story:

Jesus also told them another

“Once a man had two sons.
The younger son said to his
father, ‘Give me my share of the
property.’ So the father divided his
property between his two sons.
“Not long after that, the
younger son packed up everything
he owned and left for a foreign
country, where he wasted all his
money in wild living. He had spent
everything, when a bad famine
spread through that whole land.
Soon he had nothing to eat.

“ต่อมาไม่กี่วัน บุตรคนเล็กนั้นก็
รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทาง
ไปยังเมืองไกล และผลาญทรัพย์สิน
ของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบ
ฟุ่มเฟือย เมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุก
อย่างแล้ว ก็เกิดกันดารอาหารอย่าง
รุนแรงทั่วเมืองนั้น เขาจึงเริ่ม
ขาดแคลน
“เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้น
คนหนึ่ง และคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยง
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ถ้อย

สิ่งที่อันตรายร้ายกาจที่สุดในโลกทุกวันนี้คืออะไร? ความยากจนหรือโรคภัย?
ปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือสงครามนิวเคลียร์?

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

ไม่ถูกซักข้อ ทั้งหมดนั่นเป็นแค่ผลที่ตามมาของปัญหาที่ ใหญ่กว่านั้น
นั่นคือ การที่เราอยู่ ในโลกนี้ซึ่งกบฏต่อผู้ที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย
ฉะนั้น เหนือทุกสิ่งทั้งหมด เราจำเป็นต้องได้รับการรื้อฟื้นกลับสู่
ความสัมพันธ์อันถูกต้องกับพระเจ้า…พระบิดาในสวรรค์ของเรา
เหมือนอย่างบุตรน้อยในเรื่อง (บท 4.34)  ส่วนของเราในกระบวน
  การรื้อฟื้นนี้ก็คือ การกลับใจใหม่ แรกสุด บุตรน้อยคนนี้สำนึกว่า เขาจะไป
โทษใครได้ นอกจากโทษตัวเองที่ตัดสินใจผิด แล้วเขาก็ตั้งใจที่จะทำตามนั้น โดย
วิ่งไปหาพ่อเพื่อยอมรับความผิด สิ่งที่เขาไม่คาดหวังเลยก็คือว่า พ่อได้ตั้งตา
คอยมานานแสนนานด้วยความรักและการอภัย รอเพียงวันที่เขาจะกลับมา
เมื่อเรามาหาพระเจ้าโดยการอธิษฐาน พระองค์จะรับเราตามนั้นแหละที่
เราเป็น และจะให้ชีวิตใหม่กับการเริ่มต้นใหม่  ลองดูสิว่ามันเป็น
ยังไงในหน้า 63
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

เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเรื่อง
สมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริง
เพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้ว
แต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ยัง
ได้พบกันอีก’ ”67
อ่านต่อหน้า 40

   

“He went to work for a man
in that country, and the man sent
him out to take care of his pigs.
He would have been glad to eat
what the pigs were eating, but no
one gave him a thing.
“Finally, he came to his
senses and said, ‘My father’s
workers have plenty to eat, and
here I am, starving to death! I will
go to my father and say to him,
Father, I have sinned against God
in heaven and against you. I am
no longer good enough to be
called your son. Treat me like one
of your workers.’
“The younger son got up and
started back to his father.  
But when he was still a long way
off, his father saw him and felt
sorry for him. He ran to his son
and hugged and kissed him.
“The son said, ‘Father, I have
sinned against God in heaven and
against you. I am no longer good
enough to be called your son.’
“But his father said to the
servants, ‘Hurry and bring the
best clothes and put them on him.
Continued on page 40
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ราว 25 ล้านคน นับตัง้ แต่มนั เป็นทีจ่ บั ตาของทัว่
ในแต่ละปี มีคนราว 2 ล้าน ทีเ่ สียชีวติ ก่อนวัยอัน โลกในต้นทศวรรษ 1980 และในปี ค.ศ. 2005 :
ควรเนือ่ งจากเหล้า และการใช้ยาเสพติด สารเหล่า - มีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีใหม่เพิม่ ขึน้ อีก 4.9 ล้านคน
นีเ้ ป็นต้นเหตุของโรคร้ายทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกถึง 9 % - คน 3.1 ล้าน เสียชีวิตเนื่องจากโรคแทรกซ้อน
(การสูบบุหรี่และสุขภาพ ปี ค.ศ.2003)
ของเอดส์
หนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน
สัญญาณเตือนภัยของการใช้สารที่ ให้โทษ :
2005

- พฤติกรรมปรวนแปรแบบฉับพลัน เช่น ชอบ
แยกตัวไปอยู่คนเดียว, วิตกจริต, รูปแบบเวลา
นอนเปลี่ยนไป, กลายเป็นคนขี้รำคาญ หรือ
ปกปิด เก็บตัว
- การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่น รูม่านตาเบิก
กว้าง ตาแดงก่ำ เคลื่อนไหวอย่างไม่ค่อยมั่นคง
น้ำหนักลด และไม่ ใส่ ใจกับสุขอนามัยส่วนตัว

การละเว้นเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะแต่งงานคือวิธี
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ดีที่สุด

ที่ ไหน เสียพนันไปเท่าไร เมื่อไรจะกลับบ้าน และ
เรื่องโกหกครั้งใหญ่ที่สุดคือ ตอนผมยืนยัน
กับภรรยาว่า ผมจะเล่นพนันครั้งนี้เป็นครั้ง
สุดท้าย…”
จอห์น เอ็ม เอเดส การติดพนัน : ปัญหา ความเจ็บปวด
และหนทางสู่การรักษา (วินเชสเตอร์, ทีเอ็น : จอห์น เอ็ม
เอเดส, 1995), 5

การกินที่ผิดปกติ

พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติและไม่เป็นผลดี
ต่อสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้จากทัศนคติที่ถูก
ครอบงำราวกับผีสิงในเรื่องอาหารและรูปร่าง
บางคนเอาอาหารเป็นเครื่องปลอบใจ และ
โรคติดต่อทางเพ»สัมพันธ์
สวาปามอาหารที่ ไม่ดีต่อสุขภาพเข้าไปมากมาย
(ซีซาร์ อี โทเดสิลาส, บทความ “ได้เวลาเอาจริงกับปัญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะมีอาการ ในเวลาสั้นๆ - Binge eating (สวาปาม - กิน
ยาเสพติดของเรา” หนังสือพิมพ์ เดอะมะนิลาไทมส์ 21
พฤศจิกายน 2005), A6
หลบซ่อน ผู้ปÉวยจะติดเชื้ออยู่นานหลายเดือน อาหารไม่บันยะบันยัง) คนที่อยากจะมีหุ่น “นาง
หรือหลายปี โดยที่ตรวจสอบไม่พบ นี่เป็นเหตุ แบบ” ก็จะพยายามอดอาหาร หรือควบคุม
ปริมาณแคลอรี่ ให้ต่ำชนิดวิกลจริตไปเสียแล้ว
ภาพโปÖลามก และการเสพติดเ´็กส์ ของการแพร่เชื้อโรคอย่างไม่รู้ตัว
“ผมติดภาพโปÖ คุณจะกระสันหาบางสิ่งที่แรงขึ้น ถุงยางอนามัยไม่ ได้ช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับ - Anorexia (อันนาเร็กเซีย) หรือไม่ก็จะ
บังคับตัวให้อาเจียนออกมาหลังจากที่กิน
แรงขึ้น …จนถึงจุดที่ภาพโปÖก็ยังไม่หนำใจ และ
เชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลย ถุงยาง อาหาร และกินยาขับปัสสาวะกับยาระบายราวกับ
คุณจะกระโดดจากจุดนั้น ไปยังที่ซึ่งคุณเริ่ม
อนามัยจะป้องกันได้น้อยมากจนถึงไม่ ได้เลยต่อ
สงสัยว่า ถ้าได้ลงมือทำจริงๆ มันคงจะเสียวซ่าน โรคต่อไปนี้ คือ Chlamydia , HPV และซิฟิลิส ของขบเคี้ยว - Bulemia (บุลลีเมีย) คนที่
เป็นโรค Anorexia และ Bulimia ยังมักจะติด
ยิ่งกว่าแค่อ่านหรือดูภาพ”
และจะป้องกันโรคโกโนเรียได้เพียง 40-60%
การออกกำลังกายด้วย
ซีเรียล-¶าตกร และ เท็ด บันดี้ อาชญากรคดีข่มขืน เล่าถึง
ผลกระทบที่ภาพโปÖมีต่อชีวิตของพวกเขา เขากล่าวไว้ ไม่นาน Human Papiloma Virus (HPV) เป็นสาเหตุที่
ถ้างั้น ปัจจัยเสี่ยงของผู้มีพฤติกรรมการ
ก่อนที่จะต้องโทษประหารชีวิต เล็งที่เรื่องของครอบครัว
พบโดยทั่วไปของโรคมะเร็งปากมดลูกที่พบใน
ในปี 1991
กินที่ ไม่ปกติมีอะไรบ้าง? ที่นี่จะชี้ ให้สัก 2-3
ผู้หญิง และเช่นเดียวกับเอชไอวี เอชพีวีก็เป็น อย่าง
“ภาพโปÖเป็นประตูเบิกทางของการเสพติดเซ็กส์ โรคที่ยังรักษาไม่ ได้
- Binge eating - อ้วนพลุ้ย เป็นโรค
ส่วนใหญ่… ก็เหมือนกับสิ่งเสพติดอื่นๆ การ
หัวใจ มีปัญหากับตับและไต, มะเร็งบางชนิด,
การพนั
น
เสพติดเซ็กส์จะคืบหน้าไปเรื่อยๆ มันมีแรงเร้าอยู่
สูญเสียพลังงาน
ในตัวที่จะขับดันให้คุณเสพมันหนักขึ้น ไปสู่ระดับ “นักเล่นหวย เล่นล๊อตเตอรี่ มีโอกาสถูกฉลาม
- Anorexia - กระดูก เล็บ และผม จะแห้ง
ที่แรงขึ้น แรงขึ้น
กินมากกว่าถูกรางวัล 5 เท่า, มีโอกาสถูกฟ้าผ่า และเปราะ มีปัญหากับระบบย่อยอาหาร หน้ามืด
มากกว่าถูกรางวัล 7 เท่า และมีโอกาสถูกรถชน วิงเวียน มีอาการงง
“เซ็กส์ที่ ไม่ ได้มีความสนิทลึกซึ้ง (อย่างเช่นการดู มากกว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลถึง 6,000 เท่า”
- Bulemia - หลอดอาหารอักเสบ
ภาพลามก หรือเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งคราวเพื่อ (เร็กซ์ โรเจอร์ , อเมริกาที่หลงผิด : การพนันเป็นเรื่องน่า เนื่องจากมีการอาเจียนบ่อยๆ ร่างกายขาดน้ำ
เสี่ยงโชคหรือ? (แกรนด์เรพิดส์ :
ความสนุก) จะทำให้เกิดการเสพติดขึ้น เหมือน
มีปัญหาเหงือกและฟัน และปัญหากับหัวใจซึ่ง
เบเกอร์ บุ๊คส์ ปี 1997), 44)
การใช้ยาเสพติดหรือฉีดยาเสพติด เซ็กส์ทำให้
อาจถึงแก่ชีวิตได้
คนเรามีอารมณ์ปรวนแปรง่าย มันเป็นที่หลบ
สัญญาณเตือนภัยบางประการสำหรับนักเล่นไพ่
ทีนี้ จะทำไงดีถ้าคุณสงสัยว่าใครบางคนมี
ซ่อนและเป็นเครื่องกลบเกลื่อนความเจ็บปวด
และมือพนันขนานอื่นๆ :
ในที่สุด ผู้ที่ติดเซ็กส์อย่างงอมแงมก็จะไม่มีแรง - การเล่นไพ่เริ่มเข้ามาแทนที่เรื่องน่าสนใจอื่นๆ พฤติกรรมเช่นนี้ :
- หามุมส่วนตัวคุยกันหน่อย
ต้านทานมันอย่างสิ้นเชิง เขาหรือเธอจะควบคุม - ยืมเงินแล้วชักดาบ
- สื่อความกังวลของคุณ โดยระบุ
มันไม่ ได้ แต่กลับจะถูกควบคุมด้วยความหื่น
- โดดเรียน โดดงาน เพื่อไปเล่นพนัน
กระหายที่อดกลั้นไม่อยู่ แม้แต่ผลเลวร้ายที่เกิด - กำลังเสีย หรือกำลังอยู่ ในภาวะเสี่ยงที่จะเสีย ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้คุณนึกเป็นห่วงนิสัย
ตามมาก็ ไม่อาจสกัดความกระสันของคนที่
ความสัมพันธ์ที่สำคัญ งาน หรือโอกาสทางการ การกินของเพื่อนคนนั้น
- ให้กำลังใจเพื่อนที่จะไปคุยกับครูแนะแนว
เสพติดเซ็กส์ เขาจะทำเรื่องนั้นซ้ำอีกเพื่อ
ศึกษาเนื่องจากเล่นการพนัน
ปลดเปลื้องความใคร่เพียงชั่วคราว”
เบ็น โบสท์ดอร์ฟ, สภาแมซซาชูเซ็ต ข่าวเรื่องการติดพนัน หมอ หรือนักโภชนาการ หรือคุณจะเสนอตัว
สตีเว่น อาเทอเบิร์น M.Ed., “เซ็กส์เสพติด” เมื่อเซ็กส์
ไปเป็นเพื่อนเขาด้วยก็ ได้
volume XVII, no.1 ฤดูใบไม้ร่วง 2004
กลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ ได้, (1991):3
- พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือขุ่น
การเล่นพนันเสี่ยงโชค เป็นการแสดงถึงแรง
เคือง อย่าใช้ประโยคทำนองนี้ว่า “ฉันห่วงเธอ
จูงใจขั้นต่ำที่สุดของมนุษย์
เอ™ไอวี/เอดส์
เพราะว่า…” หรือ “ฉันกลัวล่ะ เวลาที่เห็น
“ผมพยายามนึกให้ตายก็นึกไม่ออก ผมโกหก เธอ...”
ปัจจุบนั นีม้ คี นกว่า 40 ล้านคนทัว่ โลกทีต่ ดิ เชือ้
อะไรไปบ้างตอนที่เล่นพนัน ผมโกหกว่าผมอยู่
เอชไอวี/เอดส์ โรคเอดส์ ได้คร่าชีวติ ผูค้ นไปแล้ว
ตÔดตาÁต่อä»ในหน้า 50
สตีเว่น สเติรน์เบิรก์ “จาก ยูเอ็นรีพอร์ต : ในจำนวนผู้มี
เชื้อเอชไอวีมากกว่า 40 ล้านคนนั้น มีคนอเมริกันอยู่สูงสุด
คือ 1 ล้านคน” ยูเอสเอทูเดย์ (22 พฤศจิกายน 2005)8A
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เพื่อนคืออะไร
“ถ้าเพียงแต่¼มจะมีเพื่อน«ี้สักคน”
หรือ? มีความสัมพันธ์ที่
“ใครจะแคร
?”
เป็นแบบแค่คนรู้จัก, เพื่อนใกล้
“©ันจะไว้ใจใครได้?”
ชิด ไปจนถึงเพื่อนซี้ปึ้ก พวกเรา
ล้วนแต่มีคนรู้จัก ที่เราจำหน้า เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวก
ได้ ทักทายเรียกชื่อกัน ความ เขาจะฟังเรา และสนใจจริงๆ
ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา เพื่อน
สัมพันธ์ฉันท์คนรู้จัก
เช่ น นี้ จ ะพู ด ความจริ ง กั บ เรา ไม่วา่ จะต้องฝ่าฟันอะไรก็ตาม
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก าร
เสมอ แม้บางครั้งจะทำให้ปวด
พบหน้ า กั น อย่ า ง
ใครคื อ เพื่ อ นของคุ ณ ?
แสบปวดร้อนก็ตาม แต่ก็โอเค เขาเป็ น แค่ ค นรู้ จั ก หรื อ เป็ น
ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นเพื่ อ น
ใกล้ชิดนั้น พัฒนาขึ้นจากการ หรอก เพื่อนมันหวังดีนี่นา
เพื่ อ นสนิ ท ซี้ ปึ้ ก ? บางครั้ ง
เมื่ อ คุ ณ มี ปั ญ หา หรื อ เพื่ อ นๆ ก็ อ าจจะทำให้ เ รา
เปิดอกคุยถึงความชอบความ
สนใจ ได้ ใ ช้ เ วลาด้ ว ยกั น ใน กำลังเจอศึกหนัก คุณจะบ่าย ผิดหวัง แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน
หน้ า ไปพึ่ ง พาให้ ใ ครช่ ว ยหา มาก พระเยซู ต้ อ งการเป็ น
กิจกรรมบางอย่าง
แต่มิตรภาพที่สนิทลึกซึ้ง ทางออก? หรือคุณหวังว่าจะ เพื่อนของคุณ และเมื่อคุณเปิด
คื อ สิ่ ง ที่ ทุ ก คนถวิ ล หาและ หันหน้าไปพึง่ ใครได้? เราทุกคน รับมิตรภาพของพระองค์ คุณ
ต้ อ งการ คื อ เพื่ อ นที่ จ ะอยู่ กั บ ต่างต้องการเพื่อนที่จะไม่ทิ้งกัน จะไม่มีวันผิดหวัง (บท 5.9)
ต่อจากหน้า 38
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นี่แน่ะ มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์
ว่า “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำ
ความดอี ะไรบ้าง จึงจะได้ชีวิต
นิรันดร์?”
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่าน
ถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไม? ผู้ที่ดีมีแต่
ผู้เดียว ถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิต
ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้”
คนนั้นทูลถามว่า “คือพระ
บัญญัติข้อไหนบ้าง?”
พระเยซูต รัสว า่ “อย่าฆ า่ คน อย่า
ล่วงประเวณีผ วั เ มียเ ขา อย่าล กั ทรัพย์
อย่าเ ป็นพ ยานเท็จ จงให้เ กียรติบ ดิ า
มารดาของตน และจงรกั เ พือ่ นบ้าน
เหมือนรกั ต นเอง”68
คนนั้นจึงทูลพระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือ
รักษาไว้ตั้งแต่เด็ก”
พระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้น
ทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่า “ท่านยัง

Continued from page 38

Give him a ring for his finger and
sandals for his feet. Get the best
calf and prepare it, so we can eat
and celebrate. This son of mine
was dead, but has now come back
to life. He was lost and has now
been found.’ And they began to
celebrate.
“The older son had been
out in the field. But when he
came near the house, he heard
the music and dancing. So he
called one of the servants over and
asked, ‘What’s going on here?’
“The servant answered, ‘Your
brother has come home safe and
sound, and your father ordered
us to kill the best calf.’ The older
brother got so angry that he would
not even go into the house.
“His father came out and
begged him to go in. But he said
to his father, ‘For years I have
worked for you like a slave and
have always obeyed you. But you
have never even given me a little
goat, so that I could give a dinner
for my friends. This other son
of yours wasted your money on
prostitutes. And now that he has
come home, you ordered the best
calf to be killed for a feast.’
“His father replied, ‘My
son, you are always with me, and
everything I have is yours. But
we should be glad and celebrate!

Your brother was dead, but he is
now alive. He was lost and has now
been found.’ ”67

4.35 THE RICH YOUNG MAN

A man came to Jesus and
asked, “Teacher, what good thing
must I do to have eternal life?”
Jesus said to him, “Why do
you ask me about what is good?
Only God is good. If you want to
have eternal life, you must obey
his commandments.”
“Which ones?” the man
asked.
Jesus answered, “Do not
murder. Be faithful in marriage.
Do not steal. Do not tell lies about
others. Respect your father and
mother. And love others as much
as you love yourself.”68
The man answered,
“Teacher, I have obeyed all these
commandments since I was a
young man.”
Jesus looked closely at the
man. He liked him and said,
“There’s one thing you still need
to do. Go sell everything you own.
Give the money to the poor, and
you will have riches in heaven.
Then come with me.”69
When the young man heard
this, he went away sad, because he
was very rich.
Jesus said to his disciples, “It’s
terribly hard for rich people to get
into the kingdom of heaven!”
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สหายของพระเยซูเสียชีวิต

มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลัง
ป่วยอยู่ที่เบธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่
มารีย์และมารธาพี่สาวของนางอยู่นั้น
อ่านต่อหน้า 43

    the disciples heard
When
this, they were greatly surprised
and asked, “How can anyone ever
be saved?”
Jesus looked straight at them
and said, “There are some things
that people cannot do, but God
can do anything.
“All who have given up home
or brothers and sisters or father
and mother or children or land
for me will be given 100 times as
much. They will also have eternal
life. But many who are now first
will be last, and many who are last
will be first.”70

คุณสมบัติ
10 ประการ
ของเพื่อน
คุณมองหาอะไรในตัวเพื่อน?  
ลองเลือกจากรายการที่มีนี้
และจัดลำดับท็อปเท็นของคุณ
เอง!
1. จงรักภักดี และพึ่งพิงได้
2. กระเป๋าหนัก
3. คุยเก่ง
4. ซื่อสัตย์ ไว้ ใจได้
5. หน้าตาดี
6. มีเป้าหมายชีวิตเหมือนๆ กัน
7. เป็นคนดัง
8. ไม่ ใช่พวกปลาหมอ ชอบนินทา
9. แต่งตัวเท่ห์
10. ชอบกิจกรรมเหมือนๆ กัน
11. สนุก อยู่ด้วยแล้วขำกลิ้ง
12. เก็บความลับอยู่
13. มีเวลาให้เพื่อน
14. เต็มใจช่วยเพื่อนในยามจำเป็น
15. เป็นที่นับหน้าถือตา
16. เป็นนักฟังที่ดี
17. มองเห็นส่วนดี ในคนอื่น
18. ฉลาด
19. ทันสมัย อินเทรนด์ตลอด
20. ยอมให้เพื่อนยืมของ
21. วิพากษ์วิจารณ์แบบเสริมสร้าง 	
		 และจริงใจ
22. มีมุมมองการเมืองเหมือนกัน
23. มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
		 ใกล้เคียงกัน
24. ไม่ทำเพื่อนขายหน้าต่อหน้า		
		 สาธารณะ
25. ไม่ขี้อิจฉา
26. ไม่กดดันเพื่อนให้ทำสิ่งที่สวนกับ
		 จิตสำนึก
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ขาดอยู่อย่างหนึ่ง จงไปขายบรรดา
สิ่งของที่ท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้กับคน
ยากจน ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ แล้วจงกลับมาติดตามเรา”69
เมือ่ ช ายหนุม่ ไ ด้ย นิ ถ อ้ ยคำนนั้ ก ็
ออกไปเป็นท กุ ข์ เพราะเขามที รัพย์ส นิ 
จำนวนมาก
พระเยซูต รัสก บั ส าวกทัง้ หลาย
ของพระองค์ว า่ “เราบอกความจริงก บั 
ท่านทั้งหลายว่า คนร่ำรวยจะเข้าใน
แผ่นดินสวรรค์ก็ยาก”
เมื่อพวกสาวกได้ยินก็อัศจรรย์
ใจมาก จึงทูลว่า “ถ้าอย่างนั้นใครจะ
รอดได้?”
พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดา
สาวกและตรัสว่า “สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้
สำหรับมนุษย์ แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้
สำหรับพระเจ้า
“และทุกคนที่สละบ้าน พี่น้อง
ชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นา
เพราะเห็นแก่นามของเรา คนนั้นจะ
ได้ผลร้อยเท่าและชีวิตนิรันดร์ด้วย
แต่หลายคนที่เป็นคนแรก จะกลับไป
เป็นคนสุดท้าย และคนสุดท้ายจะ
กลับไปเป็นคนแรก”70

hopenet.net 41 ipad

Ipad A5_new bleeding.indd 41

3/6/09 1:01:38 PM

10 – 9

ฉันเป็นแบบนี้เป๊ะเลย

2 แต้ม 3 แต้ม

บางครั้งก็ใช่

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) ผมเป็นคนทีไ่ ว้ใจได้ ถ้าเพือ่ นบอกความลับ มันก็จะเป็นความลับ
10) สำหรับฉัน มิตรภาพไม่ใช่แค่สิ่งที่ฉันจะตักตวงผลประโยชน์ ฉันรู้ว่า
ฉันมีความรับผิดชอบที่จะดูแลเพื่อนของฉันด้วย

1 แต้ม

ไม่ ไม่ใช่ฉันเลยสักนิด

เพื่อนแท้หรือหลอก?

ต้องออกแรงหน่อยนะเพื่อน!

คุณอาจจะมีเพื่อนบ้าง แต่ก็ยังพัฒนาทักษะความเป็นเพื่อนให้ดีขึ้นได้อีก คุณมีความคิดบางอย่าง
เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนที่ต้องมาขัดๆ แก้ๆ หน่อย แต่ไม่ต้องห่วง เรื่องนี้มันพัฒนากันได้ ลองคบหา
กับเพื่อนดีๆ อย่างพวกที่ได้สัก 22-30 แต้มน่ะ เพื่อคุณจะเติบโตขึ้นอย่างนั้น  พลิกไปหน้า 63 คุณจะ
ได้เจอกับเพื่อนที่ดีสุดยอด
20 – 21

เพื่อนระดั บปานกลาง!

มิตรภาพ

โดยทั่วไปคุณเป็นเพื่อนในระดับปานกลาง สำหรับคุณ มิตรภาพเป็นเรื่องสนุก ไม่มีอะไรต้องจริงจัง
หรือพูดอีกอย่าง ไอเดียของคุณในเรื่องเพื่อนมันผสมปนเปกัน จำไว้อย่าลืมเชียวว่า เพื่อนคือผู้ที่จะ
ต้องดูแลกันและกัน และช่วยกันให้เป็นคนดียิ่งขึ้น คุณต้องเริ่มฝึกหัดตามข้อ 10 ในแบบทดสอบนี้
และมองหาเพื่อนที่ทำเหมือนกัน
22 – 30 เพื่ อ นแท้ !
เพื่อนที่ดีจะปฏิบัติต่อคุณ อย่างที่เขาอยากให้คุณปฏิบัติต่อเขา  และพระเยซูเป็นเพื่อนแบบนั้นแหละ
คุณรู้ว่าเพื่อนที่แท้เป็นยังไง และคุณก็เต็มใจจะปฏิบัติเช่นนั้น รู้ไหม พระเยซูก็อยากเป็นเพื่อนแบบนั้น
กับคุณด้วย? พระองค์บอกว่า เพื่อนแท้จะปฏิบัตต่อคุณในแบบที่เขาต้องการให้คุณปฏิบัติต่อเขา ถ้า
อยากรู้อีกว่า พระเยซูพูดถึงเรื่องมิตรภาพไว้ยังไง ก็ดูที่ บท 4.30 และ 4.33
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ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูล
พระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่
พระองค์ท รงรกั น นั้ ก ำลังป ว่ ยอยู”่
เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่า
เขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ
สี่วันแล้ว
มารธาก็ออกไปต้อนรับพระองค์
มารธาทูลพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็น
เจ้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ น้องชายของ
ข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย”
พระเยซูตรัสกับนางว่า “ลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีก เราเป็นชีวิตและ
การเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจใน
เราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป
เธอเชื่ออย่างนี้ไหม?”
มารธาทูลพระองค์ว่า “เชื่อ 

องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่า
พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าที่เสด็จมาในโลก”
เมื่อทูลอย่างนี้แล้ว มารธาก็
กลับไปเรียกมารีย์น้องสาว กระซิบว่า
“อาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียก
เธอ”
Continued from page 41

4.36 Jesus’ Friend Dies

A man by the name of
Lazarus was sick in the village
of Bethany. He had two sisters,
Mary and Martha. The sisters sent
a message to the Lord and told
him that his good friend Lazarus
was sick.
When Jesus got to Bethany,
he found that Lazarus had already
been in the tomb four days.
Martha went out to meet
him. Martha said to Jesus, “Lord,
if you had been here, my brother
would not have died.”
Jesus told her, “Your brother
will live again! I am the one who
raises the dead to life! Everyone
who has faith in me will live, even
if they die. Do you believe this?”
“Yes, Lord! I believe that you
are Christ, the Son of God.”
After Martha said this, she
went and privately said to her
sister Mary, “The Teacher is here,
and he wants to see you.”
As soon as Mary heard this,

เมื่อมารีย์ได้ยิน ก็รีบลุกขึ้นไป
เฝ้าพระองค์ กราบลงที่พระบาทของ
พระองค์ทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ น้องชายของ
ข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย”
เมือ่ พ ระเยซูท อดพระเนตรเห็น
มารียร์ อ้ งไห้ และพวกยวิ ท ตี่ ามมาก็
ร้องไห้ด ว้ ย พระองค์ส ะเทือนพระทัย
และทรงเป็นท กุ ข์ พระองค์ต รัสว า่
“พวกทา่ นเอาศพของเขาไปไว้ท ไี่ หน?”
พวกเขาทูลพระองค์ว่า “ท่าน
เจ้าข้า เชิญมาดูเถิด”
พระเยซูทรงกันแสง พวกยิวจึง
กล่าวว่า “ดูสิว่าท่านรักเขาเพียงไร”
แต่บ างคนกพ็ ดู ว า่ “ท่านผนู้ ที้ ำให้
คนตาบอดมองเห็น จะทำให้ค นนี้
ไม่ต ายไม่ไ ด้ห รือ?”71

แหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า “ข้าแต่
พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระองค์ที่พระองค์โปรดฟัง
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่า
พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ
แต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะ
เห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อพวกเขา
จะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้
ข้าพระองค์มา”
เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์
ทรงร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมา
เถิด”
คนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือ
และเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย
พระเยซูต รัสก บั พ วกเขาวา่ “จง
แกะผา้ ท พี่ นั อ อกแล้วป ล่อยเขาเถิด”72
4.38

4.37

คนตายแล้วฟื้นคืนชีวิต

พระเยซูจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝัง
ศพ อุโมงค์นั้นเป็นถ้ำ มีหินก้อนหนึ่ง
วางปิดปากอุโมงค์ไว้ พระเยซูตรัสว่า
“จงเอาหินออกเสีย”
พวกเขาจึงเอาหินออก พระเยซู
she got up and went out to Jesus.
She knelt at his feet and said,
“Lord, if you had been here, my
brother would not have died.”
When Jesus saw that Mary
and the people with her were
crying, he was terribly upset and
asked, “Where have you put his
body?”
They replied, “Lord, come
and you will see.”
Jesus started crying, and the
people said, “See how much he
loved Lazarus.”
Some of them said, “He gives
sight to the blind. Why couldn’t he
have kept Lazarus from dying?”71

4.37 A Dead Man Lives Again!

Jesus went to the tomb,
which was a cave with a stone
rolled against the entrance. Then
he told the people to roll the
stone away.
After the stone had been
rolled aside, Jesus looked up
toward heave n and prayed,
“Father, I thank you for answering
my prayer. I know that you always
answer my prayers. But I said this,

แผนสังหารพระเยซู

ดังนั้นเมื่อพวกยิวหลายคนที่มา
หามารีย์เห็นการกระทำของพระเยซูก็
วางใจในพระองค์ แต่บางคนไปหา
พวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซู
ทรงทำให้เขาฟัง
ฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและ
so that the people here would
believe that you sent me.”
When Jesus had finished
praying, he shouted, “Lazarus,
come out!”
The man who had been dead
came out. His hands and feet were
wrapped with strips of burial cloth,
and a cloth covered his face.
Jesus then told the people,
“Untie him and let him go.”72

4.38 The Plot to Kill Jesus

Many of the people who had
come to visit Mary saw the things
that Jesus did, and they put their
faith in him. Others went to the
Pharisees and told what Jesus had
done.
Then the chief priests and
the Pharisees called the council
together and said, “What should
we do? This man is working a lot
of miracles. If we don’t stop him
now, everyone will put their faith
in him.”
From that day on, the
council started making plans to
put Jesus to death.73

มิตรภาพ

ต่อจากหน้า 41
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พวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภา
แล้วพูดกันว่า “เราจะทำอย่างไรกันดี
เพราะว่าชายคนนี้ทำหมายสำคัญ
มากมาย? ถ้าเราปล่อยให้เขาทำ
อย่างนี้ต่อไป ทุกคนก็จะเชื่อถือเขา”
นับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึง
วางแผนที่จะฆ่าพระองค์ 73
4.39

ชีวิตที่ ได้รับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมือง
เยรีโคและกำลังเสด็จผ่านไปตามทาง
มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียสอยู่ที่นั่น เขา
เป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี
เขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใคร
แต่คนมากจึงมองไม่เห็น เพราะเขา
เป็นคนเตี้ย เขาจึงวิ่งไปข้างหน้า ปีน
ขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้มองเห็น
พระองค์ เพราะว่าพระองค์กำลังจะ
เสด็จผ่านทางนั้น เมื่อพระเยซูเสด็จ
มาถงึ ท นี่ นั่ พระองค์แ หงนพระพักตร์ด ู
ศักเคียสแล้วต รัสก บั เ ขาว่า “ศักเคียส
เอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าวันนี้เราจะ
ต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน” แล้วเขา
ก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความ
ชื่นชมยินดี
4.39 A Changed Life

มิตรภาพ

Jesus was going through
Jericho, where a man named
Zacchaeus lived. He was in charge
of collecting taxes and was very
rich. Jesus was heading his way,
and Zacchaeus wanted to see what
he was like. But Zacchaeus was
a short man and could not see
over the crowd. So he ran ahead
and climbed up into a sycamore
tree. When Jesus got there, he
looked up and said, “Zacchaeus,
hurry down! I wantto stay with you
today.” Zacchaeus hurried down
and gladly welcomed Jesus.
Everyone who saw this
started grumbling, “This man
Zacchaeus is a sinner! And Jesus is
going home to eat with him.”
Later that day Zacchaeus
stood up and said to the Lord, “I
will give half of my property to the
poor. And I will now pay back four
times as much to everyone I have
ever cheated.”
Jesus said to Zacchaeus,
“Today you and your family have

ทุกค นทเี่ ห็นแ ล้วก พ็ ากันบ น่ แ ละ
กล่าววา่ “ท่านผนู้ จี้ ะเข้าไ ปพกั อ ยูก่ บั 
คนบาป”
ส่วนศักเคียสนั้นยืนขึ้นทูลองค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ทรัพย์ส งิ่ ของของข้าพระองค์ 

ข้าพระองค์ย อมให้ค นยากจนครึง่ หนึง่
และถา้ ข า้ พระองค์โ กงอะไรของใครมา
ก็ย อมคนื ใ ห้เ ขาสเี่ ท่า”
พระเยซูต รัสก บั เ ขาวา่ “วันนี้
ความรอดมาถงึ บ า้ นนแี้ ล้ว เพราะคนนี้
เป็นล กู ข องอบั ราฮัมด ว้ ย เพราะว่าบ ตุ ร
มนุษย์ม าเพือ่ จ ะแสวงหาและชว่ ยผทู้ ี่
หลงหายไปนนั้ ใ ห้ร อด”74
4.40

การแสวงหาพระเยซู

ขณะนั้นใกล้จะถึงเ ทศกาล
ปัสกาของพวกยิวแล้ว มีชาวชนบท
จำนวนมากขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็ม
ก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อชำระตัว เมื่อ
พวกเขาชุมนุมกันอยู่ในบริเวณ
พระวิหาร พวกเขากม็ องหาพระเยซู
พูดก นั ว า่ “คิดอ ย่างไร พระองค์จ ะไม่
เสด็จม าในงานเทศกาลนหี้ รือ?”
พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวก
been saved, because you are a
true son of Abraham. The Son of
Man came to look for and to save
people who are lost.”74

4.40 The Search For Jesus

It was almost time for
Passover. Many of the Jewish
people who lived out in the
country had come to Jerusalem
to get themselves ready for the
festival. They looked around for
Jesus. Then when they were in the
temple, they asked each other,
“You don’t think he will come here
for Passover, do you?”
The chief priests and the
Pharisees told the people to let
them know if any of them saw
Jesus. That is how they hoped to
arrest him.
Six days before Passover
Jesus went back to Bethany, where
he had raised Lazarus from death.
A lot of people came when they
heard that Jesus was there.
They also wanted to see
Lazarus, because Jesus had raised

ฟาริสีก็ออกคำสั่งว่า หากใครรู้ว่า
พระองค์อยู่ที่ไหน ให้มาบอกพวกเขา
เพื่อจะได้ไปจับพระองค์ 
ก่อนปัสกาหกวัน พระเยซูเสด็จ
มาถงึ ห มูบ่ า้ นเบธานีซ งึ่ เ ป็นท อี่ ยูข่ อง
ลาซารัสผ ทู้ พี่ ระองค์ท รงให้เ ป็นข นึ้ จ าก
ตาย พวกยิวจ ำนวนมากรวู้ า่ พ ระองค์
ประทับท นี่ นั่ จ งึ ม าเฝ้าพ ระองค์
ไม่ใช่มาเพราะพระเยซูเท่านั้น
แต่เพื่อจะเห็นลาซารัสคนที่พระองค์
ทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายด้วย ดังนั้น
พวกหัวหน้าปุโรหิตจึงคิดจะฆ่า
ลาซารัสด้วย เพราะลาซารัสเป็น
ต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหลายคนแยก
ตัวไปและวางใจในพระเยซู75

5สัปดาห์สุดท้าย
5.1

ประชาชนต้อนรับพระเยซู

วันรุ่งขึ้น เมื่อมหาชนที่มาร่วม
งานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซู
เสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาก็
ถือทางอินทผลัมพากันออกไป
ต้อนรับพระองค์ 76
อ่านต่อหน้า 46
him from death. So the chief
priests made plans to kill Lazarus.
He was the reason that many of
the people were turning from
them and putting their faith in
Jesus.75

5THE FINAL WEEK
5.1 The Crowd Welcomes Jesus

The next day a large crowd
was in Jerusalem for Passover.
When they heard that Jesus was
coming for the festival, they took
palm branches and went out to
greet him.76
In front of Jesus and behind
him, people went along shouting,
“Hooray for God in heaven
above!77
Blessed is the king who
comes in the name of the Lord!
Peace in heaven and glory
to God.”78
But the chief priests and the
Continued on page 46
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คิดดูสิ!
บรรดาผู้นำศาสนาเริ่มหาหนทางที่จะกำจัด
พระเยซูไปให้พ้นๆ

ขายเพื่อน
ในระหว่างนั้น ยูดาสเริ่มถูกล่อลวง

ยูดาสได้ตัดสินใจแปรพรรค
และขายเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา

เรื่ อ งที่ แ ย่ ก ว่ า ขายเพื่ อ น
ซะอี ก เขาไม่ เ คยทำสิ่ ง ที่
ถูกต้องเลย เขามั ว จดจ่ อ
กั บ ตั ว เ อ ง แ ล ะ ค ว า ม
อั บ อายในสิ่ ง ที่ ท ำลงไป
แทนที่ จ ะมาแก้ ไ ขความ
สัมพันธ์ให้ถูกต้อง
ถ้าเขากลับไปหาพระ
เยซู ยอมรับความผิดที่ได้
ทำและขอโทษ มิตรภาพ
ระหว่ า งเขากั บ พระองค์ ก็
จะกลับดีอีกครั้ง
บางที คุ ณ อาจกำลั ง มี
ความสัมพันธ์ที่ต้องแก้ไข
นะ คุ ณ มี สิ่ ง นั้ น รึ ยั ง ที่ จ ะ
ต้ อ งใช้ เ พื่ อ แก้ ไ ขความ
สัมพันธ์ให้ถูกต้อง?

มิตรภาพ

เมื่อแรกที่ยูดาสตกลงใจ
จ ะ เ ป็ น ส่ ว น ใ น ที ม ข อ ง
พระเยซู นั้ น ทุ ก สิ่ ง กำลั ง ไป
ค่ อ นข้ า งสวย   ชายผู้ นี้ เ ป็ น
นักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่และเริ่ม
โด่งดังไม่เบาทีเดียว
ที่เหนือกว่านั้น พระเยซู
ทำในสิ่งที่ไม่มีใครตีเสมอได้
อย่างเช่น ทำให้คนตาบอด
มองเห็น คนง่อยเดินได้ และ
ขับผี เป็นต้น แล้วพระองค์
ยั ง ทำเรื่ อ งที่ น่ า ตื่ น ตะลึ ง
กว่านั้นอีก คือให้ยูดาสและ
สาวกคนอื่นๆ มีสิทธิอำนาจ

และออกไปทำสิ่งเดียวกันกับ
พระองค์ เยี่ยม!
แต่ ต อนนี้ สถานการณ์
มันดูไม่ค่อยดีสำหรับยูดาส
พระเยซูดูเหมือนจะคะแนน
นิ ย มตก และก็ มี เ สี ย งร่ ำ ลื อ
เซ็งแซ่ว่า พวกผู้นำศาสนาจะ
จั ด การพระเยซู ถึ ง กั บ จะ
สังหารพระองค์ถ้าเป็นไปได้
ดูท่า อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะ
ชนะ ยูดาสจึงตัดสินใจแปร
พรรค   และขายเพื่ อ นที่ ดี
ที่ สุ ด ของเขาแลกกั บ เงิ น แค่
นิดหน่อย
แล้ ว คุ ณ ล่ ะ ? เคยขาย
เพื่ อ นไหม?   บางที เ มื่ อ
คะแนนนิ ย มของเพื่ อ นคน
นั้นเริ่มตก คุณก็เลยต้องทิ้ง
เขาก่ อ นที่ มั น จะมากระทบ
กั บ ภาพพจน์ ข องคุ ณ เข้ า
หรือบางที คุณขายชื่อเสียง
ของเขา โดยไปเปิ ด โปง
ความผิ ด พลาดหรื อ ความ
อ่อนแอของเขาต่อคนอื่น
แล้วในตอนจบ ยูดาสทำ
hopenet.net 45 ipad
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ต่อจากหน้า 44

คนทเี่ ดินไ ปขา้ งหน้าก บั ค นทตี่ าม
มาขา้ งหลังก โ็ ห่ร อ้ งวา่
“โฮซันนา ในที่สูงสุด77
ขอให้ พระมหากษัตริย์ ผู้เสด็จ
มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระเจริญ
ขอให้มีสันติในสวรรค์และ
พระเกียรติในที่สูงสุด”78
แต่พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวก
ธรรมาจารย์ไม่พอใจ
พระองค์ท รงจากพวกเขาไป
และเสด็จอ อกจากกรุงไ ปประทับอ ยูท่ ี่
หมูบ่ า้ นเบธานี 79
5.2

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

เงินที่เปื้อนเลือด

เวลานั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและ
บรรดาผู้ใหญ่ของประชาชนมา
ประชุมกันที่สำนักของมหาปุโรหิตที่
ชื่อว่าค ายาฟาส เขาทัง้ หลายปรึกษา
กันท จี่ ะจบั พ ระเยซูด ว้ ยอบุ ายและเอา
ไปฆา่ เ สีย80
ซาตานเข้าดลใจยูดาสทเี่ รียกว่า
อิสคาริโอทซงึ่ เ ป็นห นึง่ ใ นสาวกสบิ สอง
คน ยูดาสไปปรึกษากบั พ วกหวั หน้า
ปุโรหิตแ ละพวกนายทหารรกั ษาพระ
วิหารวา่ จ ะมอบพระองค์ใ ห้กบั พ วกเขา
ด้วยวธิ ใี ด81 และถามว่า “ถ้าข า้ พเจ้า
มอบตวั เ ขาให้พ วกทา่ น ท่านจะให้
ข้าพเจ้าเ ท่าไหร่?”
พวกเขาก็ให้เงินยูดาสสามสิบ
Continued from page 44

teachers of the Law of Moses were
angry.
Then Jesus left the city and
went out to the village of Bethany,
where he spent the night.79

5.2 BLOOD MONEY

มิตรภาพ

At that time the chief priests
and the nation’s leaders were
meeting at the home of Caiaphas
the high priest. They planned how
they could sneak around and have
Jesus arrested and put to death.80
Then Satan entered the
heart of Judas Iscariot, who was

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

ในตอนที่ ศั ก เคี ย สพบพระเยซู เขามี ป ระวั ติ ว่ า เป็ น เพื่ อ น
ที่ต่ำช้าพอสมควร เขารวยขึ้นด้วยการรีดไถคนอื่น ที่จริงการ
นินทาก็ไม่ต่างกันเลยนะ เพราะมันขโมยชื่อเสียงของคนอื่นไป
และท้ายสุดมันจะหวนกลับมาทำเราเจ็บซะเอง
สำหรับศักเคียส ยามบ่ายที่ใช้กับพระเยซูช่างเปลี่ยนอะไรๆ ไป
มาก เขาได้พบเพื่อนแท้ ผู้อ่อนโยนต่อเขา แม้เขาสมควรจะถูก
ปฏิเสธก็ตาม
สิ่งที่ศักเคียสทำในอันดับต่อไป ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยเช่นกัน
(บท 4.39)

Âอมรับ

ยอมรับความผิด รับผิดชอบต่อสิง่ ทีค่ ณ
ุ ได้ทำซึง่ ทำให้คนอืน่ เจ็บ

เ»ลÕ่Â¹á»ลง

ตั้งใจแน่วแน่ว่า จะปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่คุณอยากให้
ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ และครั้งหน้า ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เกิด
คันปากอยากนินทาล่ะก็ จงหยุดและคิด “แล้วถ้าเป็นฉันโดน
คนอื่นพูดถึงแบบนี้ ฉันจะรู้สึกยังไง? ฉันยังจะพูดแบบนี้ไหม
ถ้าคนนั้นอยู่ต่อหน้า?”

ลงมือ»¯ÔบัตÔ

เหมือนอย่างศักเคียส จงลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการเลือกของคุณ บอกคนนั้นว่าคุณทำอะไรลงไป
และขอโทษ ไม่ ว่ า เขาจะรั บ คำขอโทษหรื อ ไม่ (เขาคงจะรั บ
นะ) และสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่ โดยพูดแต่สิ่งดีเกี่ยวกับ
พวกเขา “ลับหลัง”
แล้ว..ยังรออะไรอยู่ล่ะ?
ยอมรับ เปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติ!
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บัญญัติใหม่
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)

เหรียญ ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสคอยหา
ช่องที่จะทรยศพระองค์ 82
5.3

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง

พระองค์ทรงใช้เปโตรและยอห์น
ไปสั่งเขาว่า “จงไปจัดเตรียมปัสกาให้
พวกเรารับประทาน” 83
พระองค์ทรงลุกจากการเสวย
อาหาร และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอว
ของพระองค์ แล้วทรงเทน้ำลงในอ่าง
และทรงเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวก
และทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้
นั้น
แล้วตรัสกับเขาว่า
“พวกท่านเข้าใจสงิ่ ท เี่ ราทำกบั 
ท่านหรือไม่? พวกท่านเรียกเราวา่ พ ระ
อาจารย์แ ละองค์พ ระผูเ้ ป็นเ จ้า ท่าน
เรียกถกู แ ล้ว เพราะเราเป็นอ ย่างนนั้
เพราะฉะนัน้ ถ า้ เ ราผเู้ ป็นอ งค์พ ระผูเ้ ป็น
เจ้าแ ละพระอาจารย์ย งั ล า้ งเท้าข อง
พวกทา่ น ท่านกค็ วรจะลา้ งเท้าข องกนั 
และกนั ด ว้ ย เพราะว่าเ ราวางแบบ
อย่างแก่พ วกท่านแล้ว เพือ่ ใ ห้ท า่ นทำ
เหมือนอย่างทเี่ ราทำกบั ท า่ นดว้ ย”84
5.4

เพื่อนที่ ไม่ซื่อสัตย์

พอถึงเวลาพลบค่ำ พระองค์
ตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่าน
ทั้งหลายว่า คนหนึ่งในท่านจะทรยศ
เรา”
พวกสาวกกพ็ ากนั เ ป็นท กุ ข์ ต่าง
คนตา่ งเริม่ ท ลู ถ ามพระองค์ว า่ “องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า คือข า้ พระองค์ห รือ?” 85
พระองค์ตรัสตอบว่า “เป็นคนที่
เราจะเอาขนมปังนี้จิ้มส่งให้ 86 บุตร
มนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้
เกี่ยวกับท่าน แต่วิบัติมีแก่คนที่ทรยศ
บุตรมนุษย์ ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาก็
จะดีกว่า”
ยูดาสคนที่ทรยศพระองค์ทูลว่า
“พระอาจารย์ คือข้าพระองค์หรือ?”
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่าน

ว่าถูกแล้ว” 87
เมื่อพระองค์ทรงเอาขนมปังนั้น
จิ้มแล้วก็ทรงยื่นให้กับยูดาสบุตรของ
ซีโมน อิสคาริโอท 
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่าน
จะทำอะไรก็จงทำเร็วๆ”
ไม่มีใครในบรรดาคนที่เอนกาย
    twelve apostles. Judas
one of the
went to talk with the chief priests
and the officers of the temple
police about how he could help
them arrest Jesus.81 and asked,
“How much will you give me if I
help you arrest Jesus?”
They paid Judas 30 silver
coins, and from then on he started
looking for a good chance to
betray Jesus.82
5.3 Jesus Sets the Example

So Jesus said to Peter and
John, “Go and prepare the
Passover meal for us to eat.”83
During the meal Jesus got
up and wrapped a towel around
his waist. He put some water into
a large bowl. Then he began
washing his disciples’ feet and
drying them with the towel he was
wearing.
Then he said:
“Do you understand what
I have done? You call me your
teacher and Lord, and you should,
because that is who I am. And if
your Lord and teacher has washed
your feet, you should do the same
for each other. I have set the
example, and you should do for
each other exactly what I have
done for you.”84

5.4 An Unfaithful Friend

That evening, he said, “One
of you will surely hand me over to
my enemies.”
The disciples were very sad,
and each one said to Jesus, “Lord,
you can’t mean me!”85
Jesus answered, “I will dip this
piece of bread in the sauce and give
it to the one I was talking about.86
The Son of Man will die, as the
Scriptures say. But it’s going to be
terrible for the one who betrays me!
That man would be better off if he
had never been born.”
Judas said, “Teacher, you
surely don’t mean me!”
“That’s what you say!” Jesus
replied.87
Then Jesus dipped the bread
and gave it to Judas.
Jesus said, “Judas, go quickly
and do what you have to do.”
No one at the meal

มิตรภาพ

ขุดคุ้ย
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ร่วมโต๊ะอาหารที่รู้ว่าทำไมพระองค์ถึง
ตรัสกับเขาอย่างนั้น บางคนคิดว่า
เพราะยูดาสถือกระเป๋าเก็บเงิน
พระองค์จึงตรัสบอกเขาว่า “จงไปซื้อ
สิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาล
นี้” หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะ
ให้อะไรแก่คนจน เพราะฉะนั้น
หลังจากยูดาสรับขนมปังชิ้นนั้นแล้ว
เขาก็ออกไปทันที 88
5.5

ขนมปังและเหล้าองุ่น

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
5.6

รักคนอื่น

เมื่อยูดาสออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า
“ลูกท งั้ หลายเอ๋ย เราจะอยูก่ บั 
พวกท่านอกี ห น่อยเดียวเท่าน นั้ เราให้
บัญญัตใิ หม่ไ ว้ก บั พ วกท่าน คือใ ห้ร กั 
ซึง่ ก นั แ ละกนั เรารกั พ วกท่านมาแล้ว
อย่างไร ท่านกจ็ งรกั ก นั แ ละกนั ด ว้ ย
อย่างนนั้ ถ้าท า่ นรกั ก นั แ ละกนั ดังนี้
แหละทกุ ค นกจ็ ะรวู้ า่ ท่านเป็นส าวก
ของเรา”92
5.7

พระเยซูทรงปลอบประโลม
และหนุนใจ

“เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรัก
พวกท่าน เพราะท่านรักเราและเชื่อ
ว่าเรามาจากพระเจ้า เรามาจาก
พระบิดาและเข้ามาในโลกแล้ว เรา

understood what Jesus meant. But
because Judas was in charge of
the money, some of them thought
that Jesus had told him to buy
something they needed for the
festival. Others thought that Jesus
had told him to give some money
to the poor. Judas took the piece
of bread and went out.88

5.5 THE BREAD AND THE WINE

During the meal Jesus took
some bread in his hands. He
blessed the bread and broke it.
Then he gave it to his disciples
and said,89 “This is my body, which
is given for you. Eat this as a way of
remembering me!”90
Jesus picked up a cup of wine
and gave thanks to God. He then
gave it to his disciples and said,
“Take this and drink it. This is
my blood, and with it God makes
his agreement with you. It will be
poured out, so that many people
will have their sins forgiven.”91

5.6 LOVING OTHERS
said:

After Judas had gone, Jesus

“My children, I will be with
you for a little while longer. But
I am giving you a new command.
You must love each other, just as
I have loved you. If you love each
other, everyone will know that you
are my disciples.”92

5.7 JESUS COMFORTS AND ENCOURAGES

“God the Father loves you
because you love me, and you
believe that I have come from him.
I came from the Father into the
world, but I am leaving the world
and returning to the Father.93
“Don’t be worried! Have
faith in God and have faith in
me. There are many rooms in my
Father’s house. I am going there
to prepare a place for each of you.
After I have done this, I will come
back and take you with me. Then
we will be together.
“I am the way, the truth, and
the life! Without me, no one can
go to the Father.
“I tell you for certain that if
you have faith in me, you will do
the same things that I am doing.
You will do even greater things,

“ใครจะไปสนใจว่า
©ันเจออะไรมาบ้าง?”

ค วามอยุติธรรม

มีเรื่อง
ไม่ ยุ ติ ธ รรมมากมายใน
ชีวิต บางทีพ่อแม่คุณอาจจะ
แยกทางกัน หรือคนใดคนหนึ่ง
ต้องไปหาเงินไกลบ้าน หรือ
คุณอาจจะขาดพ่อหรือแม่
เพราะท่านเสียชีวิตไป
มี ใ ครในครอบครัวคุณติดเหล้าหรือติด
ยาหรือไม่? หรือมีใครใน
บ้ า นที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของ
คนโลภขี้โกง?
สถานการณ์ ท ำนองนี้
จะทำให้คุณรู้สึกจนตรอก หรือ
รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจความเจ็บ
ช้ำ สับสนของคุณ แต่ความ
จริงก็คือว่า พระเจ้าทรงห่วงใย
พระองค์ ส่ ง พระเยซู ม าเพื่ อ

“ไม่ยุติ¸รรมเลย!”
แสดงความรั ก ของพระองค์
แ ล ะ ส่ ง พ ร ะ วิ ญ ญ า ณ ข อ ง
พระองค์ ม าเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ผู้ ป ราดเปรื่ อ งของคุ ณ
เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก และเป็น
ผู้ปลอบใจคุณ
เนื่ อ งจากการอยู่
ด้ ว ยของพระวิ ญ ญาณ
บริสุทธิ์ พระเยซูจึงสามารถ
ยื น ยั น กั บ ผู้ ติ ด ตามพระองค์
ได้ว่า
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
พระองค์จะอยู่ด้วยเสมอ และ
จะเฝ้ามองพวกเขาในยามทุกข์
ยาก ไปจนผ่านพ้น! พระองค์
สัญญาเช่นนี้กับคุณด้วย ดูใน
บท 5.8-5.11
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จะจากโลกนี้ไปหาพระบิดาอีก93
“อย่าใ ห้ใ จของพวกท่านเป็น
ทุกข์เ ลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า
จงวางใจในเราดว้ ย ในพระนิเวศของ
พระบิดาเรามที อี่ ยูม่ ากมาย เพราะเรา
ไปจดั เตรียมทไี่ ว้ส ำหรับพ วกท่าน เมือ่ 
เราไปจดั เตรียมทไี่ ว้ส ำหรับท า่ นแล้ว
เราจะกลับม าอกี แ ละรบั ท า่ นไปอยูก่ บั 
เรา เพือ่ ว า่ เ ราอยูท่ ไี่ หนพวกท่านจะได้
อยูท่ นี่ นั่ ด ว้ ย
“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง
และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดา
ได้ นอกจากจะมาทางเรา 
“เราบอกความจริงกับพวกท่าน
ว่า คนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่
เราทำนั้นด้วย และเขาจะทำกิจที่
ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไป
หาพระบิดาของเรา94
“ในวันนั้น ถ้าท่านขอสิ่งใดจาก
พระบิดาในนามของเรา พระองค์จะ
ประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน จนบัดนี้พวก
ท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา
จงขอเถิดแล้วจะได้”95
5.8

พระเยซูทรงสัญญาเรื่อง
พระวิญญาณบริสุทธิ์

“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะ
ประพฤติตามบัญญัติของเรา เราจะ
ทูลขอพระบิดา และพระองค์จ ะ
ประทานผชู้ ว่ ยอกี ผ หู้ นึง่ ใ ห้ก บั
พ วกท่าน เพือ่ จ ะอยูก่ บั ท า่ นตลอดไป
คือพ ระวิญญาณแห่งค วามจริง96
“แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปหา
ผู้ทรงใช้เรามา97 พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาใน
นามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่าน
ทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่
เรากล่าวกับท่านแล้ว98 และพวกท่าน
ก็จ ะเป็นพ ยานดว้ ย99
“เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้ว
พระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งใน
เรื่องความบาป ความชอบธรรม และ

การพิพากษา ในเรื่องความบาปนั้น
คือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรา”100
5.9

ติดสนิทเสมอ

“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระ
บิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา
“แขนงจะออกผลเองไม่ได้
นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวก
ท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผ ลไม่ไ ด้
นอกจากจะตดิ ส นิทอ ยูก่ บั เ รา เราเป็น
เถาองุน่ พวกท่านเป็นแ ขนง คนทตี่ ดิ 
สนิทอ ยูก่ บั เ ราและเราตดิ ส นิทอ ยูก่ บั 
เขา คนนัน้ จ ะเกิดผ ลมาก เพราะวา่ ถ า้ 
แยกจากเราแล้วพ วกท่านจะทำสงิ่ ใด
ไม่ได้เ ลย
“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
“ท่านไม่ไ ด้เ ลือกเรา แต่เ ราเลือก
พวกท่านและแต่งตัง้ ท า่ นให้ไ ปเกิดผ ล
และเพือ่ ใ ห้ผ ลของทา่ นคงอยู”่ 101
5.10

คำสัญญาเกี่ยวกับสันติสุข

“ถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกท่าน ก็
จงรวู้ า่ โ ลกเกลียดชังเ รากอ่ น ถ้าพ วก
ท่านเป็นข องโลก โลกกย็ อ่ มจะรกั ค นที่
เป็นข องโลกเอง แต่เ พราะทา่ นไม่ไ ด้
เป็นข องโลก คือเ ราเลือกทา่ นออกจาก
อ่านต่อหน้า 51

now that I am going back to the
Father.94
“When that time comes, the
Father will give you whatever you
ask for in my name. You have not
asked for anything in this way
before, but now you must ask in
my name.”95

5.8 Jesus Promises the Holy Spirit

“If you love me, you will do
as I command. Then I will ask the
Father to send you the Holy Spirit
who will help you and always be
with you. The Spirit will show you
what is true.96
“I am going back to the
Father who sent me.97 The Father
will send the Spirit to take my
place. The Spirit will teach you
everything and will remind you of
what I said while I was with you.98
Then you will also tell others
about me.99
“The Spirit will come and
show the people of this world the
truth about sin and God’s justice
and the judgment. The Spirit will
show them that they are wrong
about sin, because they didn’t
have faith in me.”100
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5.9 Stay Connected!

“I am the true vine, and my
Father is the gardener.
“Just as a branch cannot
produce fruit unless it stays joined
to the vine, you cannot produce
fruit unless you stay joined to me.
I am the vine, and you are the
branches. If you stay joined to me,
and I stay joined to you, then you
will produce lots of fruit. But you
cannot do anything without me.
“Stay joined to me and let
my teachings become part of you.
Then you can pray for whatever
you want, and your prayer will
be answered. When you become
fruitful disciples of mine, my
Father will be honored. I have
loved you, just as my Father has
loved me. So remain faithful to my
love for you.
“Now I tell you to love each
other, as I have loved you. The
greatest way to show love for
friends is to die for them. I speak
to you as my friends, and I have
told you everything that my Father
has told me.
“You did not choose me.
I chose you and sent you out to
produce fruit, the kind of fruit
that will last.”101

5.10 A Promise of Peace

“If the people of this world
hate you, just remember that they
hated me first. If you belonged to
the world, its people would love
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- แสดงว่าคุณอยู่ΩÉายเขาเสมอ - ไม่ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้น คุณจะยังเป็นเพื่อนกับเขา

“การกินที่ผิดปกติ” ประเภท, ปัจจัยเสี่ยง และการบำบัด”
26 เมษายน 2005 และ 30 มกราคม 2006
http ://www.helpguide.org/mental/eating_
disorder_treatment.htm.

ความเหนื่อยยาก

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

แค่สักข้อหนึ่งจากข้างต้นนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะ
บางทีคุณอาจต้องทำงานหนักเลี้ยงปากท้อง ทำให้เครียด แต่คุณอาจพบว่า คุณต้องเจอ
ต้องอดหลับอดนอนเพื่อจะมีเวลากลางวัน
มากกว่าหนึ่งเรื่องในคราวเดียว เมื่อสภาพนี้เกิด
ยาวขึ้น แต่มันได้ผลจริงๆ ไหมเนี่ย? หากคุณ ขึ้น ความเครียดอาจเปลี่ยนไปเป็นความซึมเศร้า
มีนิสัยนอนน้อย (น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) นี่เป็น และบางครั้งกระบวนการมันก็ค่อยเป็นค่อยไปจน
สิ่งที่จะเกิดขึ้น
เราไม่รู้ตัวเลย สัญญาณของอาการซึมเศร้า มี
อะไรบ้าง?
- ไม่ค่อยจะยอมตื่นในตอนเช้า
- ขาดสมาธิและความทรงจำไม่ดี
- มีความเศร้าที่ ไม่หายสักที
- หลับในห้องเรียน
- รำคาญใจแม้กับเรื่องเล็กน้อย
- อารมณ์ขึ้นลง ขี้รำคาญ หดหู่ ใจ หรือ
- รู้สึกไม่มีหวัง
ขี้กังวล
- ไม่มีความกระตือรือร้น หรือแรงจูงใจ
จัดกิจวัตรการนอนของคุณให้เพียงพอและ - โกรธ, ระเบิดโทสะ และวิตกกังวล
สม่ำเสมอ นี่เป็นหนึ่งในวิธีดีที่สุดที่จะพั≤นา - ผลการเรียนตกแบบฮวบฮาบ
สุขภาพความคิด ร่างกาย และอารมณ์ของ - คิดถึงความตาย หรือคิด¶่าตัวตาย
คุณให้ดีขึ้น
แล้วควรจะทำยังไงกับมัน?
คุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่า คาเฟอีน (สารชูกำลัง
ชนิดหนึ่ง) จะออกฤทธิ์เช่นไรที่ทำให้คุณไม่ ได้
รับการพักผ่อนที่จำเป็น แล้วผลกระทบจาก
นิโคตินและเหล้าล่ะ เป็นยังไง? สารทั้งสอง
ชนิดนี้จะทำให้คุณไม่สามารถนอนหลับสนิท
ซึ่งการหลับสนิทนี่แหละเป็นการเติมเชื้อเพลิง
และซ่อมแซมร่างกายของคุณสำหรับวันใหม่
“การนอนหลับที่คุณต้องการ” 13 เมษายน 2005 .
30 มกราคม 2006
HYPERLINK Http://www.helpguide.org/life/
sleeping.htm Http://www.helpguide.org/life/
sleeping.htm

ความเครียดและความ´÷มเ»ร้า
อะไรทำให้คุณเครียด?
you. But you don’t belong to the
world. I have chosen you to leave
the world behind, and that is why
its people hate you. Remember
how I told you that servants are
not greater than their master. So
if people mistreat me, they will
mistreat you.102
“I give you peace, the kind of
peace that only I can give.
It isn’t like the peace that this
world can give. So don’t be worried
or afraid.103 I am telling you this to
keep you from being afraid. While
you are in the world, you will have
to suffer. But cheer up! I have
defeated the world.”104

คุณไม่ ได้อยู่คนเดียว ความรู้สึกซึมเศร้าไม่ ใช่
เรื่องอะไรที่ผิดปกติ คุณต้องเข้าหาเพื่อน พ่อ
แม่ หรือครู คนที่คุณไว้ ใจ หลีกหนี อย่าไปยุ่ง
กับพวกที่เสพยาหรือดื่มเหล้าเพื่อลืมความทุกข์
และที่สำคัญมาก อย่าได้ทำสิ่งใดที่จะสร้างความ
เสียหายอย่างถาวรหรือความตายเป็นอันขาด
จำไว้ว่า “การ¶่าตัวตายเป็นทางออกถาวรของ
ปัญหาชั่วประเดีÎยว”
ถ้าเพือ่ นของคุณเปรยถึงความคิดทีจ่ ะ¶่าตัวตาย
มันไม่เป็นการหักหลังเพือ่ นหรอกนะถ้าคุณจะไป
บอกผู้ ใหญ่ทรี่ บั ผิดชอบ ถึงคุณจะรับปากไปแล้ว
ว่าจะไม่บอกใคร เพือ่ นของคุณกำลังต้องการ
ความช่วยเหลือ และถ้าเขาจะโกรธคุณสักช่วงหนึง่
ก็ดกี ว่าเพือ่ นคุณจะหายไปชัว่ กาลปาวสาน
5.11 ESUS PRAYS FOR HIS FOLLOWERS

After Jesus had finished
speaking to his disciples, he looked
up toward heaven and prayed:
“Father, the time has come
for you to bring glory to your Son,
in order that he may bring glory to
you. And you gave him power over
all people, so that he would give
eternal life to everyone you give
him. Eternal life is to know you, the
only true God, and to know Jesus
Christ, the one you sent. I have
brought glory to you here on earth
by doing everything you gave me to
do. Now, Father, give me back the
glory that I had with you before the

“ความซึมเศร้าของวัยรุ่น : สัญญาณบ่งบอก, อาการ
และการช่วยเหลือวัยรุ่น” 8 กรกÆาคม 2005 .
30 มกราคม 2006. HYPERLINK http://
www.helpguide.org/mental/
depression_teen.htm
http://www.helpguide.org/mental/
depression_teen.htm.

™ีวิตจริง
ในบท 4.29 พระเยซูชี้ ให้เห็นว่า เรามีศัตรูซึ่ง
จะ “ลัก ¶่า และทำลาย” ความหวังทุกสิ่งที่
เรามีต่ออนาคต พระเยซูเรียกศัตรูนี้ว่า
“ขโมย” และเรียกพวกเราว่าเป็น “แกะ”
จากนั้น พระองค์ประกาศตัวว่าเป็น “ผู้เลี้ยง
แกะที่ดี” ซึ่งจะทำทุกสิ่งเพื่อพิทักษ์ปกป้อง
Ωูงแกะของพระองค์ แม้ถึงกับต้องเสี่ยง
ชีวิตก็ตาม (ดู บท 5.20-5.21) ที่นี่
พระองค์ยังสัญญาอีกว่า “เราเมื่อเพื่อ
ทุกคนจะได้ชีวิต และได้อย่างครบบริบูรณ์”
ลองพลิกไปดูหน้า 63 สิ และรับพระองค์
ตามพระสัญญาที่ ให้ ไว้กับคุณ?
ถ้าพระบุตรทำให้คุณเป็นไท, คุณก็เป็นไท
จริงๆ

F
R
E
E

world was created.
“You have given me some
followers from this world, and I
have shown them what you are
like. They know that I came from
you, and they believe that you are
the one who sent me. I am praying
for them.
“Holy Father, I am coming
to you, but my followers are still
in the world. So keep them safe
by the power of the name that you
have given me. Then they will be
one with each other, just as you
and I are one.105
“I am not praying just for
these followers. I am also praying
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ต่อจากหน้า 49

โลก เพราะเหตุนี้ โลกจงึ เ กลียดชังท า่ น
จงระลึกถ งึ ค ำทเี่ รากล่าวกบั พ วกท่าน
แล้วว า่ ‘บ่าวไม่ไ ด้เ ป็นใ หญ่ก ว่าน าย’
ถ้าพ วกเขาขม่ เหงเรา เขากจ็ ะขม่ เหง
พวกท่านดว้ ย102
“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน
สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เรา
ไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของ
ท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย103 เรา
บอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านก็เพื่อ
ไม่ให้ท า่ นทอ้ ถอย ในโลกนีท้ า่ นจะ
ประสบความทกุ ข์ยาก แต่จ งมใี จกล้า
เถิด เพราะวา่ เ ราชนะโลกแล้ว”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

5.12

พระประสงค์ของพระเจ้า
อยู่เหนือความต้องการของ
พระเยซู

เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว เขา
ทัง้ หลายกพ็ ากนั ไ ปทภี่ เู ขามะกอกเทศ
ยังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกทเสมนี แล้ว
ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “จงนั่ง

อยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่
โน่น”
พระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตร
ทั้งสองของเศเบดีไปด้วย พระองค์
ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจ
อย่างยิ่ง จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ใจ
ของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงอยู่
ที่นี่และเฝ้าระวังกับเรา”
แล้วท รงดำเนินไ ปอกี ห น่อยหนึง่
ก็ซ บพระพักตร์ล งถงึ ด นิ อ ธิษฐานวา่
“โอพระบิดาของขา้ พระองค์ ถ้าเ ป็นไ ป
ได้ข อให้ถ ว้ ยนเี้ ลือ่ นพน้ ไ ปจาก
ข้าพระองค์เ ถิด แต่อ ย่างไรก็ดี อย่า
ใ ห้เ ป็นไ ปตามใจปรารถนาของ
ข้าพระองค์ แต่ใ ห้เ ป็นไ ปตามพระทัย
ของพระองค์”107
[มีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์
มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชู
กำลังพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็น
ทุกข์ พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่าง

ความยุติธรรม

TH
H

ข้าพระองค์ทำกิจที่พระองค์ทรงให้
ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้ว บัดนี้
ข้าแ ต่พ ระบิดา ขอโปรดให้ข า้ พระองค์
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

for everyone else who will have
faith because of what my followers
will say about me. I want all of
them to be one with each other,
just as I am one with you and
you are one with me. I also want
them to be one with us. Then the
people of this world will believe
that you sent me. They will know
that you love my followers as much
as you love me.”106

5.12 THE FATHER’S WILL ABOVE HIS OWN

Then they sang a hymn and
went out to the Mount of Olives to
a place called Gethsemane. When
they got there, he told them, “Sit
here while I go over there and
pray.”
Jesus took along Peter and
the two brothers, James and John.
He was very sad and troubled, and
he said to them, “I am so sad that I
feel as if I am dying. Stay here and
keep awake with me.”
Jesus walked on a little way.
Then he knelt with his face to the
ground and prayed, “My Father,
if it is possible, don’t make me
suffer. But do what you want, and
not what I want.”107
Then an angel from heaven
came to help him. Jesus was in
great pain and prayed so sincerely
Continued on page 53
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ความยุติธรรม

คิดดูสิ!

ความยุติธรรมออกฤทธิ์?
พระเยซูทรงสอนผู้คนให้
ใช้ชีวิตอย่างสุจริต เป็นผู้สร้าง
สั น ติ และเป็ น ที่ พ อพระทั ย
พระเจ้า ตามที่พระองค์กล่าว
ว่ า “ท่ า นได้ ยิ น คำกล่ า วว่ า
‘จงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชัง
ศั ต รู ข องท่ า น’ แต่ เ ราบอกว่ า
จงรั ก ศั ต รู ข องท่ า น… ทำ
เช่นนั้นแล้ว ท่านก็จะประพฤติ
เหมื อ นพระบิ ด าของท่ า นบน
สวรรค์ เพราะพระองค์ทรงให้
ดวงอาทิตย์แก่คนดีและคนชั่ว
และพระองค์ ป ระทานฝนแก่
ผู้ ที่ ท ำความถู ก ต้ อ งและผู้ ท ำ

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
แล้วเ สด็จม ายงั พ วกสาวกตรัสว า่
“นีแ่ น่ะ เวลามาใกล้แ ล้ว ลุกข นึ้ ไ ปกนั 
เถิด คนทที่ รยศเรามาใกล้แ ล้ว”109

“เรามาหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ”

ความผิด” (ดู 4.9)
พูดง่าย แต่ให้ทำก็ท่าจะ
ยาก แต่ … พระเยซู ท ำแบบนี้
จริงๆ
พระองค์ เ ลื อ กทำเช่ น นี้
ได้ อ ย่ า งไรกั น ในท่ า มกลาง
ความกลัวและความอยุตธิ รรม?
เพราะว่ า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ มี ชี วิ ต
อ ยู่ เ พี ย ง เ พื่ อ ชั่ ว ข ณ ะ นั้ น
พระองค์ มี ชี วิ ต อยู่ เ พื่ อ พระพร
และการยอมรับจากพระบิดา :
“พระเจ้าจะอวยพรคนเหล่านั้น
ที่ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายเพราะ
ทำในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง พวกเขา
จะเป็ น คนแห่ ง แผ่ น ดิ น ของ
พระเจ้ า ! พระเจ้ า จะอวยพร
ท่ า น เมื่ อ ผู้ อื่ น ด่ า ว่ า ปฏิ บั ติ
ไม่ ดี หรื อ พู ด จาโกหกสารพั ด
เกี่ยวกับท่าน…” (ดูบท 4.8)
พระเยซู ไ ม่ อ าจควบคุ ม
หั ว ใจของผู้ อื่ น แต่ พ ระองค์

“เราคือเยซู ที่พวกท่านเสาะหา
จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปเถิด”

แน่ ว แน่ ที่ จ ะให้ หั ว ใจและ
ความตั้ ง ใจของพระองค์
สอดคล้องกับน้ำพระทัยของ
พระบิ ด า พระองค์ ว างชี วิ ต
และอนาคตไว้ ใ นพระหั ต ถ์
ของพระบิดาด้วยความไว้ใจ
อย่างสุดๆ พระเยซูรู้ว่า เมื่อ
ทำเช่นนี้แล้ว ในที่สุดความ
ยุติธรรมก็จะออกฤทธิ์
แล้วคุณล่ะ? คุณรับ
เรื่องอะไรต่อมิอะไรไว้เต็ม
มื อ ไปหมดรึ ป ล่ า ว? ขอ
พระเจ้ า ช่ ว ยสิ คุ ณ จะได้
ลองจั ด การด้ ว ยวิ ธี ข อง
พระองค์ ? แล้ ว คุ ณ จะไม่
ผิดหวัง
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พระเยซูทรงถูกจับ

ยูดาสคนทจี่ ะทรยศพระองค์ก ็
รูจ้ กั ส วนนนั้ ด ว้ ย เพราะว่าพ ระเยซูก บั 
พวกสาวกเคยมาพบกนั ท นี่ นั่ บ อ่ ยๆ
ยูดาสนำพวกทหารโรมันกับ
เจ้าหน้าที่มาจากพวกหัวหน้าปุโรหิต
และพวกฟาริสี พวกเขาถือโคมถือไต้
และอาวุธไปที่นั่นด้วย
พระเยซูท รงทราบทกุ สิง่ ท จี่ ะเกิด
ขึน้ ก บั พ ระองค์ พระองค์จ งึ เ สด็จอ อก
ไปถามเขาวา่ “พวกท่านมาหาใคร?”
เขาทูลตอบพระองค์ว่า “มาหา
เยซูชาวนาซาเร็ธ”
พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เรา
เป็นผู้นั้น” ยูดาสคนที่ทรยศพระองค์ก็
ยืนอยู่กับคนเหล่านั้น เมื่อพระองค์
ตรัสกับพวกเขาว่า “เราเป็นผู้นั้น” เขา
ก็ถอยหลังและล้มลงที่ดิน
พระองค์ตรัสถามเขาอีกว่า
“พวกท่านมาหาใคร?”
เขาทูลตอบว่า “มาหาเยซูชาว
นาซาเร็ธ”
พระเยซูต รัสต อบวา่ “เราบอก
Continued from page 51
that his sweat fell to the ground
like drops of blood.108
Again Jesus said, “My Father,
if there is no other way, and I must
suffer, I will still do what you want.”
Jesus came back and found
them sleeping again. They simply
could not keep their eyes open.
He left them and prayed the same
prayer once more.
Finally, Jesus returned to
his disciples and said, “The time
has come. Get up! Let’s go. The
one who will betray me is already
here.”109

5.13 Jesus Is Arrested

Jesus had often met there
with his disciples, and Judas knew
where the place was.
Judas had promised to betray
Jesus. So he went to the garden
with some Roman soldiers and
temple police, who had been
sent by the chief priests and the
Pharisees. They carried torches,
lanterns, and weapons.
Jesus already knew
everything that was going to
happen, but he asked, “Who are

ท่านแล้วว า่ เ ราเป็นผ นู้ นั้ ถ้าท า่ นตาม
หาเรากจ็ งปล่อยคนเหล่าน ไี้ ปเถิด”110
คนทที่ รยศพระองค์กใ็ ห้
สัญญาณกบั พ วกเขาวา่ “เราจบู ค ำนับ
ใครกค็ อื ค นนนั้ แ หละ จงจบั เ ขาไว้”
แล้วยูดาสก็ตรงมาเฝ้าพระเยซู
ทูลว่า “สวัสดีพระอาจารย์” แล้วจูบ
พระองค์ 111
แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่า 

“ยูดาส ท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วย
การจูบหรือ?”112
คนเหล่านั้นก็เข้าไปจับกุม
พระองค์ 113
ซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟัน
ทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้าง
ขวาขาด ทาสคนนั้นชื่อมัลคัส114
แต่พระเยซูตรัสว่า “พอเสียที
เถอะ” แล้วพระองค์ทรงแตะต้องใบหู
ของคนนั้นและทรงรักษาเขา115
พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า116 “เอา
ดาบของท่านใส่ฝักเสีย เพราะว่าพวก
ที่ใช้ดาบจะตอ้ งพนิ าศเพราะดาบ ท่าน
คิดว่าเ ราจะทลู ข อพระบิดาของเรา

ไ ม่ไ ด้ห รือ? และพระองค์ก จ็ ะประทาน
ทูตสวรรค์ใ ห้เ รามากกว่าส บิ สองกอง
พลในทนั ท ี แต่ถ า้ เ ป็นอ ย่างนนั้ ข อ้ พ ระ
คัมภีร์ที่ว่า จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้
จะสำเร็จได้อย่างไร?”
ในเวลานั้นพระเยซูตรัสกับกลุ่ม
ชนว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจร
หรือ ถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมา
จับเรา เรานั่งสั่งสอนในบริเวณ
พระวิหารทุกวัน ท่านก็ไม่ได้จับเรา
แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตาม
ที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้”
แล้วส าวกทงั้ หมดกล็ ะทิง้
พระองค์ และพากนั ห นีไ ป117

you looking for?”
They answered, “We are
looking for Jesus from Nazareth!”
Jesus told them, “I am Jesus!”
At once they all backed away and
fell to the ground.
Jesus again asked, “Who are
you looking for?”
“We are looking for Jesus
from Nazareth,” they answered.
This time Jesus replied, “I
have already told you that I am
Jesus. If I am the one you are
looking for, let these others go.”110
Judas had told them ahead
of time, “Arrest the man I greet
with a kiss.”
Judas walked right up to
Jesus and said, “Hello, teacher.”
Then Judas kissed him.111
Jesus asked Judas, “Are you
betraying the Son of Man with a
112
kiss?”
The men grabbed Jesus and
arrested him.113
Simon Peter had brought
along a sword. He now pulled
it out and struck at the servant
of the high priest. The servant’s
name was Malchus, and Peter cut
off his right ear.114
“Enough of that!” Jesus said.

Then he touched the servant’s ear
and healed it.115
Jesus told Peter,116 “Put your
sword away. Anyone who lives
by fighting will die by fighting.
Don’t you know that I could ask
my Father, and he would at once
send me more than twelve armies
of angels? But then, how could the
words of the Scriptures come true,
which say that this must happen?”
Jesus said to the mob, “Why
do you come with swords and
clubs to arrest me like a criminal?
Day after day I sat and taught in
the temple, and you didn’t arrest
me. But all this happened, so that
what the prophets wrote would
come true.”
All of Jesus’ disciples left him
and ran away.117

5.14

ความยุติธรรม

5.13

พระเยซูทรงถูกไต่สวน

พวกพลทหารกบั น ายทหารและ
เจ้าหน้าทีข่ องพวกยวิ จ งึ จ บั พ ระเยซู
มัดไ ว้ แล้วพ าพระองค์ไ ปหาอนั นาส
ก่อน เพราะอนั นาสเป็นพ อ่ ตาของ
คายาฟาสซงึ่ เป็นม หาปุโรหิตใ นปี
นัน้ 118
มหาปุโรหิตก็ถามพระเยซูถึง

5.14 Jesus Is Questioned

The Roman officer and his
men, together with the temple
police, arrested Jesus and tied
him up. They took him first to
Annas, who was the father-in-law
of Caiaphas, the high priest that
year.118
The high priest questioned
Jesus about his followers and his
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ความยุติธรรม

พวกสาวกของพระองค์และคำสอน
ของพระองค์ พระเยซูตรัสตอบท่าน
ว่า “เรากล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผย
เราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและ
ในบริเวณพระวิหารทพี่ วกยิวเ คย
ชุมนุมก นั เราไม่ไ ด้ส อนสงิ่ ใ ดอย่าง
ลับๆ เลย ท่านถามเราทำไม? จงถาม
คนทฟี่ งั เ ราวา่ เราพดู อ ะไรกบั พ วกเขา
เขารวู้ า่ เ ราสอนอะไร”
เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นก็ตบ
พระพักตร์พระเยซูแล้วพูดว่า “เจ้า
ตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือ?”
พระเยซูต รัสต อบเขาวา่ “ถ้าเ รา
พูดผ ดิ ก จ็ งเป็นพ ยานในสงิ่ ท ผี่ ดิ น นั้ แต่
ถ้าเ ราพดู ถ กู ท่านตบเราทำไม?”119
5.15

ยึดความจริง แม้จะต้อง
สูญเสียทุกสิ่ง

พวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดา
สมาชิกสภากำลังหาพยานมา
ปรักปรำพระเยซู เพือ่ จ ะได้ป ระหาร
พระองค์ แต่ห าหลักฐานไม่ได้ เพราะ
ว่าม หี ลายคนมาเป็นพ ยานเท็จ
ปรักปรำพระองค์ แต่ค ำให้ก ารของ
พวกเขาแตกต่างกนั
มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นยืนท่าม
กลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่า “เจ้าไม่
แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้
หรือ?” แต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ ไม่ได้
ตอบประการใด
มหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีก
ว่า “เจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าผู้สมควรแก่การนมัสการ
หรือ?”
พระเยซูทรงตอบว่า “เราเป็น”
มหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตน
แล้วกล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไร
อีก? ท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่น
ประมาทพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งหลาย
คิดอย่างไร?”
คนทั้งหลายจึงเห็นพร้อมกันว่า

teaching. But Jesus told him, “I
have spoken freely in front of
everyone. And I have always taught
in our synagogues and in the
temple, where all of our people
come together. I have not said
anything in secret. Why are you
questioning me? Why don’t you
ask the people who heard me?
They know what I have said.”
As soon as Jesus said this,
one of the temple police hit him
and said, “That’s no way to talk to
the high priest!”
Jesus answered, “If I have
done something wrong, say so. But
if not, why did you hit me?”119

5.15 The Truth - No Matter What
	the Cost

The chief priests and the
whole council tried to find
someone to accuse Jesus of a
crime, so they could put him to
death. But they could not find
anyone to accuse him. Many
people did tell lies against Jesus,
but they did not agree on what
they said.
The high priest stood up in
the council and asked Jesus, “Why
don’t you say something in your
own defense? Don’t you hear the
charges they are making against
you?” But Jesus kept quiet and did
not say a word.
The high priest asked him
another question, “Are you the
Messiah, the Son of the glorious
God?”
“ Yes, I am!” Jesus answered.
At once the high priest
ripped his robe apart and shouted,
“Why do we need more witnesses?
You heard him claim to be God!
What is your decision?”
They all agreed that he
should be put to death.  Some of
the people started spitting on Jesus.
They blindfolded him, hit
him with their fists, and said, “Tell
us who hit you!” Then the guards
took charge of Jesus and beat
him.120

5.16 Judas’ Regret

Early the next morning all
the chief priests and the nation’s
leaders met and decided that Jesus
should be put to death. They tied
him up and led him away to Pilate
the governor.
Judas had betrayed Jesus,
but when he learned that Jesus
had been sentenced to death, he
was sorry for what he had done.
He returned the 30 silver coins to
the chief priests and leaders and
said, “I have sinned by betraying a
man who has never done anything
wrong.”
“So what? That’s your

ขุดคุ้ย
ถูกกล่าวหาผิดๆ
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
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5.16

ยูดาสรู้สึกเสียใจ

พอรุ่งเช้า พวกหัวหน้าปุโรหิต
และพวกผใู้ หญ่ท งั้ หมดของประชาชน
ก็ป รึกษากนั เ รือ่ งพระเยซู เพือ่ จ ะฆา่ 
พระองค์ พวกเขาจงึ ม ดั พ ระองค์พ าไป
มอบไว้ก บั ปีลาตเจ้าเมือง
เมือ่ ย ดู าสคนทที่ รยศพระองค์เ ห็น
ว่าพ ระองค์ท รงถกู ล งโทษกเ็ สียใจ จึง
นำเงินส ามสิบเ หรียญนนั้ ม าคนื ใ ห้ก บั 
พวกหวั ห น้าป โุ รหิตแ ละพวกผใู้ หญ่
กล่าววา่ “ข้าพเจ้าท ำบาปทที่ รยศคน
บริสทุ ธิถ์ งึ ต าย”
พวกเขาจงึ ก ล่าววา่ “มันเ กีย่ ว
อ ะไรกบั เ รา? มันเ ป็นเ รือ่ งของเจ้าเ อง” 

ยูดาสจงึ ท งิ้ เ งินน นั้ ไ ว้ใ นพระวิหารและ
จากไป แล้วอ อกไปผกู ค อตาย
พวกหัวหน้าปุโรหิตจึงเก็บเงิน
นั้นมา แล้วกล่าวว่า “ถ้าเก็บเงินนี้ไว้
ในคลังพระวิหารก็ผิดพระบัญญัติ
เพราะเป็นเงินที่เปื้อนเลือด” เขา
ทั้งหลายจึงปรึกษากันแล้วตกลงว่า
problem,” they replied. Judas
threw the money into the temple
and then went out and hanged
himself.
The chief priests picked up
the money and said, “This money
was paid to have a man killed. We
can’t put it in the temple treasury.”
Then they had a meeting and
decided to buy a field to use it as a
graveyard.121

5.17 A Problem For Pilate

It was early in the morning
when Jesus was taken from
Caiaphas to the building where
the Roman governor stayed.
Pilate came out and asked,
“What charges are you bringing
against this man?”
They answered, “He is a
criminal! That’s why we brought
him to you.”

ให้เ อาเงินน นั้ ไ ปซอื้ ท งุ่ ช า่ งหม้อส ำหรับ
ฝังศพคนตา่ งบ้านตา่ งเมือง121
5.17

ปัญหาของปีลาต

แล้วพวกเขาก็พาพระเยซูออก
จากบ้านของคายาฟาสไปยังกอง
บัญชาการปรีโทเรียม ขณะนั้นเป็น
เวลาเช้าตรู่ 
ปีลาตจึงออกมาหาพวกเขา
แล้วถามว่า “พวกท่านมีเรื่องอะไรมา
ฟ้องคนนี้?”
พวกเขาตอบท่านว่า “ถ้าเขา
ไม่ใช่ผู้ร้าย เราก็คงจะไม่มอบตัวเขา
ไว้กับท่าน”
ปีลาตจึงเข้าไปในกองบัญชา
การปรีโทเรียมอีก และเรียกพระเยซู
มาแล้วถามว่า “เราเป็นยิวหรือ?
ชนชาติของเจ้าเองและพวกหัวหน้า
ปุโรหิตมอบเจ้าไว้กับเรา เจ้าทำผิด
อะไร?”
พระเยซูต รัสต อบวา่ “ราชอำนาจ
ของเราไม่ไ ด้เ ป็นข องโลกนี้ เพราะเหตุ
นีเ้ ราจงึ เ กิดม าและเข้าม าในโลก เพือ่ 
เป็นพ ยานให้ก บั ส จั จะ ทุกคนทอี่ ยูฝ่ า่ ย
สัจจะยอ่ มฟงั เ สียงของเรา”
แล้วปีลาตก็ออกไปหาพวกยิว
อีก และบอกเขาว่า “เราไม่เห็นว่า
คนนั้นมีความผิด”122
Pilate then went back inside.
He called Jesus over and asked,
“You know I’m not a Jew!” Pilate
said. “Your own people and the
chief priests brought you to me.
What have you done?”
Jesus answered, “My
kingdom doesn’t belong to this
world. I was born into this world to
tell about the truth. And everyone
who belongs to the truth knows
my voice.”
Pilate went back out and
said, “I don’t find this man guilty
of anything!”122
Then Pilate questioned him
again, “Don’t you have anything
to say? Don’t you hear what crimes
they say you have done?”
Jesus did not answer, and
Pilate was amazed.123
Pilate called together the
chief priests, the leaders, and

ปีลาตจงึ ถ ามพระองค์อ กี ว า่ “เจ้า
ไม่ต อบอะไรเลยหรือ? ดูซ ิ พวกเขา
กล่าวหาเจ้าห ลายประการทเี ดียว”
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
5.18
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ควรจะลงโทษถึงตาย บางคนเริ่มถ่ม
น้ำลายรดพระองค์
ปิดพระพักตร์พระองค์ ทุบตี
พระองค์ แล้วพูดกับพระองค์ว่า
“ทำนายซิ” และพวกทหารยามก็เอา
มือตบพระองค์ 120

พระเยซูทรงถูกพิพากษา
ให้ตาย

แต่ฝูงชนร้องขึ้นพร้อมกันว่า “จง
เอาคนนี้ไปจัดการ เอาไปตรึง เอาไป
ตรึงที่กางเขน”125
ปีลาตกล่าวกับเขาว่า “พวกท่าน
จงพาเขาไปตรึงเอาเอง เพราะเราไม่
เห็นว่าเขามีความผิดเลย” 
พวกยิวตอบท่านว่า “เรามี
กฎหมาย และตามกฎหมายนั้นเขา
สมควรตาย เพราะเขาตั้งตัวเป็น
the people. He told them, “You
brought Jesus to me and said he
was a troublemaker. But I have
questioned him here in front of
you, and I have not found him
guilty of anything that you say
he has done. This man doesn’t
deserve to be put to death! I will
just have him beaten with a whip
and set free.”124

5.18 Jesus Is Sentenced to Die

But the whole crowd
shouted, “Kill Jesus! Nail him to a
cross! Nail him to a cross!”125
Pilate told them, “You take
him and nail him to a cross! I
don’t find him guilty of anything.”
The crowd replied, “He
claimed to be the Son of God!
Our Law says that he must be put
to death.”
When Pilate heard this, he
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พระบุตรของพระเจ้า”
เมื่อปีลาตได้ยินอย่างนั้นท่านก็
ตกใจกลัวมากขึ้น ท่านเข้าไปใน
กองบัญชาการปรีโทเรียมอีกและทูล
ถามพระเยซูว่า “เจ้ามาจากไหน?”
แต่พระเยซูไม่ตรัสตอบอะไร
ปีลาตจงึ ท ลู ถ ามพระองค์ว า่ “เจ้า
จะไม่พ ดู ก บั เ ราหรือ? เจ้าไ ม่ร หู้ รือว า่ เ รา
มีส ทิ ธิอำนาจทจี่ ะปล่อยเจ้า และมี
อำนาจทจี่ ะตรึงเ จ้าท กี่ างเขนได้?”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านจะ
ไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกจาก
จะประทานแก่ท่านจากเบื้องบน”
ตัง้ แต่น นั้ ป ลี าตกห็ าโอกาสทจี่ ะ
ปล่อยพระองค์ แต่พ วกยิวร้องออื้ อึง126
เร่งรัดให้เอาพระเยซูไปตรึง127
เมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การ มีแต่

ใครฆ่าพระเยซู? คนโรมัน?
คนยิว? ไม่เลย ไม่มีใครเอาชีวิต
พระองค์ พระองค์ให้เอง
พ ร ะ เ ย ซู ส า ม า ร ถ ท ำ
อัศจรรย์ และก็หนีเอาตัวรอด
ไป แต่ พ ระองค์ ไ ม่ ไ ด้ ท ำเช่ น
นั้น เพราะอะไรเล่า?
แรกสุ ด เราต้ อ งดู ที่ ตั ว เอง
ก่อน เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป
(ดู บ ทความในหน้ า 8) และ
โทษทัณฑ์สำหรับความบาปคือ
ความตาย ทั้งฝ่ายกายและฝ่าย
วิญญาณ การตายฝ่ายวิญญาณ
หมายถึ ง การถู ก แยกขาดจาก
พระเจ้าชั่วนิรันดร์   คุณอาจรู้จัก
สิ่งนี้ในสภาพที่คุณมี “ช่องว่าง”
อยู่ ภ ายใน เป็ น ความต้ อ งการ
ลึกๆ ที่ไม่มีสิ่งใดสนองได้ และ
พระเยซู ผู้เป็นพระเจ้า ยินดีที่จะ
มาเป็ น มนุ ษ ย์ เ พื่ อ ตอบความ
ต้องการนี้ของคุณ
ค่ า จ้ า งของความบาปคื อ
ความตาย และการแยกขาดจาก

จะเกิดความวุ่นวาย ท่านจึงเอาน้ำมา
ล้างมือต่อหน้าฝูงชน แล้วกล่าวว่า
“เราไม่มีความผิดเรื่องความตายของ
คนนี้ พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเอง
เถิด”128
แล้วท่านมอบพระเยซูไว้ตาม
ความประสงค์ของพวกเขา129
5.19

พวกทหารล้อเลียนพระเยซู

พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพา
พระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปรีโทเรียม และรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะ
พระพักตร์พระองค์ แล้วเปลื้องฉลอง

was terrified. He went back inside
and asked Jesus, “Where are you
from?” But Jesus did not answer.
“Why won’t you answer my
question?” Pilate asked. “Don’t
you know that I have the power
to let you go free or to nail you to
a cross?”
Jesus replied, “If God had
not given you the power, you
couldn’t do anything at all to me.”
Then Pilate wanted to set
Jesus free. But the crowd126 kept
on shouting as loud as they could
for Jesus to be put to death.127
Pilate saw that there was
nothing he could do and that the
people were starting to riot. So he
took some water and washed his
hands in front of them and said,
“I won’t have anything to do with
killing this man. You are the ones

คิดดูสิ!

ให้เอง, ไม่ได้ถูกเอาไป

ความตายที่โหดร้ายทารุณ
สำหรับชายผู้บริสุทธิ์

พระเจ้าชั่วนิรันดร์ เราทุกคนต่าง
ก็เคยทำบาป และพระเยซูได้มา
รับโทษซึ่งอันที่จริงควรจะตกอยู่
กั บ เรา เพื่ อ “ตั ว เรา” ที่ แ ท้ จ ริ ง
ภายในจะมีชีวิตขึ้นมาหาพระเจ้า
ได้ พระเยซูได้ตายแทนเรา

พระเยซูกล่าวว่า “พระบิดา
ขอยกโทษคนเหล่านี้
เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป”
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5.20

พระเยซูทรงถูกตรึงที่
ไม้กางเขน

เมื่อมาถึงที่หนึ่งซึ่งเรียกว่า
กลโกธา แปลว่าที่กะโหลกศีรษะ131 

มีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้าย ซึ่งเขาพาไป
ประหารชีวิตพร้อมกับพระองค์
เขากต็ รึงพ ระองค์ไ ว้ท นี่ นั่  บน
กางเขนพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้น
ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง
doing it!”128
Then Pilate handed Jesus
over for them to do what they
wanted with him.129

5.19 The Soldiers Make Fun of Jesus

The governor’s soldiers
led Jesus into the fortress and
brought together the rest of the
troops. They stripped off Jesus’
clothes and put a scarlet robe on
him. They made a crown out of
thorn branches and placed it on
his head, and they put a stick in
his right hand. The soldiers knelt
down and pretended to worship
him.
They made fun of him and
shouted, “Hey, you king of the
Jews!”
Then they spit on him. They
took the stick from him and beat
him on the head with it.
When the soldiers had
finished making fun of Jesus, they
took off the robe. They put his
own clothes back on him and led
him off to be nailed to a cross.130

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
ทั้งสองก็สมควรกับโ ทษนนั้ จ ริง เพราะ
เราได้ร บั ผ ลสมกับก ารกระทำ แต่ท า่ น

ผูน้ ไี้ ม่ได้ท ำผดิ อ ะไรเลย”
แล้วคนนั้นจึงทูลว่า “พระเยซู
ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์
เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดิน
ของพระองค์”
พระเยซูท รงตอบเขาวา่ “เราบอก
ความจริงก บั ท า่ นวา่ วันนีท้ า่ นจะอยู่
กับเ ราในเมืองบรมสุขเกษม”134
คนทยี่ นื อ ยูข่ า้ งกางเขนของ
พ ระเยซูน นั้ ม มี ารดากบั น า้ สาวของ
พระองค์ เมือ่ พ ระเยซูท อดพระเนตร
เห็นม ารดาของพระองค์ และสาวกคน
ทีพ่ ระองค์ท รงรกั ย นื อ ยูใ่ กล้พ ระองค์
จึงต รัสก บั ม ารดาของพระองค์ว า่
“หญิงเ อ๋ย นีค่ อื บ ตุ รของทา่ น”
แล้วพ ระองค์ต รัสก บั ส าวกคนนนั้ 
ว่า “นีค่ อื ม ารดาของทา่ น” แล้วส าวก
คนนนั้ ก ร็ บั ม ารดาของพระองค์ม าอยู่
ในบา้ นของตนตงั้ แต่เ วลานัน้ 135

5.20 Jesus Is Nailed To a Cross

yourself and save us!”
But the other criminal told
the first one off, “Don’t you fear
God? We got what was coming
to us, but he didn’t do anything
wrong.”
Then he said to Jesus,
“Remember me when you come
into power!”
Jesus replied, “I promise
that today you will be with me in
paradise.”134
Jesus’ mother stood beside
his cross. When Jesus saw his
mother and his favorite disciple
with her, he said to his mother,
“This man is now your son.”
Then he said to the disciple,
“She is now your mother.” From
then on, that disciple took her
into his own home.135

They came to a place named
Golgotha, which means “Place of
a Skull.”131 Two criminals were led
out to be put to death with Jesus.
They nailed Jesus to a cross.
They also nailed the two criminals
to crosses, one on each side of
Jesus.
Jesus said, “Father, forgive
these people! They don’t know
what they’re doing.”132
People who passed by said
terrible things about Jesus. They
shook their heads and shouted, “If
you are God’s Son, save yourself
and come down from the cross!”
The chief priests, the leaders,
and the teachers of the Law of
Moses also made fun of Jesus.
They said, “He saved others, but
he can’t save himself. He trusted
God, so let God save him, if he
wants to. He even said he was
God’s Son.”133
One of the criminals hanging
there also insulted Jesus by saying,
“Aren’t you the Messiah? Save

5.21
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พระองค์ออก เอาเสื้อคลุมสีแดงเข้ม
มาสวมให้พ ระองค์ เอาหนามสานเป็น
มงกุฎส วมบนพระเศียรของพระองค์
แล้วเ อาไม้อ อ้ ม าให้พ ระองค์ท รงถอื ไ ว้
ในพระหัตถ์ข วา และคกุ เ ข่าล งเฉพาะ
พระพักตร์พ ระองค์
เยาะเย้ยว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของ
พวกยิว ขอทรงพระเจริญ”
แล้วก็ถ่มน้ำลายรด และเอา
ไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์
เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้ว พวก
เขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออก และ
เอาฉลองพระองค์ของพระองค์มา
สวมให้ และนำพระองค์ออกไปเพื่อ
ตรึงที่กางเขน130

สำเร็จแล้ว

แล้วก เ็ กิดค วามมดื ม วั ท วั่ แ ผ่นดิน
ตัง้ แต่เ วลาเทีย่ งวนั จ นถึงบ่ายสามโมง
พอเวลาประมาณบ่ายสามโมง 

พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี

5.21 It Is Finished!

At noon the sky turned dark
and stayed that way until three
o’clock. Then about that time
Jesus shouted, “My God, my God,
why have you deserted me?”136
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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
แล้วก ส็ นิ้ พ ระชนม์138 และนแี่ น่ะ
แผ่นดินก ไ็ หว ศิลากแ็ ตกออกจากกนั
อุโมงค์ฝ งั ศพตา่ งๆ ก เ็ ปิดอ อก ศพของ
ธรรมิกชนหลายคนทลี่ ว่ งหลับไ ปแล้ว
ก็เ ป็นข นึ้ ม า พวกเขากอ็ อกจากอโุ มงค์

“อะไรนะ? ล้อเล่นเหรอ?”
“¼มต้องแหงนคอรออะไรล่ะ?”

ค วามหวั ง

ความหวังในอนาคต

คุ ณ รู้ สึ ก
หนั ก ใจที่ จ ะมี ค วามหวั ง
สำหรับอนาคต? ในสภาพร่อแร่
ของโลกทุ ก วั น นี้ ที่ มี แ ต่ ค วาม
รุ น แรง เรื่ อ งงี่ เ ง่ า และความ
ไม่แน่ไม่นอน นั่นก็เข้าใจได้ ถ้า
เราถูกวางไว้ในโลกนี้ และปล่อย
ให้ รั บ มื อ เองทุ ก อย่ า งแล้ ว ล่ ะ ก็
เราเดือดร้อนแน่!
แต่ เ ราไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ นี่ ต าม
ลำพัง นั่นเป็นเหตุให้พระเยซูมา
พระองค์ ม าเพื่ อ หยิ บ ยื่ น ความ
หวังแก่เรา ทั้งในโลกนี้และโลก
หน้า
กลั บ ไปอ่ า นพระสั ญ ญา
ของพระเยซู อี ก ครั้ ง ในบท 5.7
“ที่” ซึ่งพระองค์กล่าวถึงนั้น คือ
สวรรค์ คื อ ที่ ซึ่ ง คุ ณ จะอยู่ กั บ
พระเจ้ า เมื่ อ ตายจากโลกนี้ ไ ป
ชีวิตของคุณที่อยู่ร่วมกับพระองค์
บนสวรรค์ จ ะยื น ยาวนิ รั น ดร
ปราศจากน้ำตา และสิ่งระคาย
เคืองใดๆ ที่จะทำให้คุณกลัวหรือ
เจ็บปวด นี่แหละคือบางสิ่งที่คุณ

น่าจะแหงนคอรอ!
เยี่ยม! แต่แล้วตอนนี้ล่ะ
จะเป็นไง? หรือพรุ่งนี้?
พระเยซู ก ล่ า วว่ า คนที่
ไม่ รู้ จั ก พระเจ้ า เท่ า นั้ น ที่ จ ะเป็ น
กังวลกับอนาคต เพราะพระองค์
สั ญ ญาว่ า สำหรั บ คนที่ รู้ จั ก
พระองค์ พระเจ้าเองจะคอยดูแล
ตอบความจำเป็ น ทุ ก อย่ า งของ
เขา! (บท 4.11)
เมื่ อ คุ ณวางความหวัง ไว้
ในพระองค์ พระเจ้าสัญญาว่าจะ
อยู่กับคุณในโลกวันนี้ และสักวัน
หนึ่งในสวรรค์ด้วย ทั้งสิ้นที่คุณ
ต้องทำเพื่อจะได้ความหวังเช่นนี้
ก็ คื อ วางใจในพระองค์ คุ ณ
เหยียดเท้าก้าว
แรกออกไป
และพระเจ้า
จะทำส่วนที่เหลือ
อยากรู้มั้ยว่าทำไง? พลิกไปหน้า
63

พากนั เ ข้าไ ปในนครบริสทุ ธิป์ รากฏกบั 
คนจำนวนมาก
แต่น ายร้อยและพวกทหารทเี่ ฝ้า
พระเยซูอ ยูด่ ว้ ยกนั เมือ่ เ ห็นแ ผ่นดิน
ไหวและสงิ่ ต า่ งๆ ท เี่ กิดข นึ้ น นั้ ก็ก ลัว
อย่างยงิ่ จึงพ ดู ก นั ว า่ “ท่านผนู้ เี้ ป็น
พระบุตรของพระเจ้าจ ริงๆ”139
5.22

การฝังพระศพของพระเยซู

หลังจากนั้น โยเซฟจาก
อาริมาเธียซึ่งเป็นสาวกลับๆ ของ
พระเยซู เนื่องจากกลัวพวกยิว ก็มา
ขอพระศพพระเยซูจากปีลาต และ
ปีลาตก็อนุญาต โยเซฟจึงมาอัญเชิญ
พระศพของพระองค์ไป นิโคเดมัสคน
ที่ตอนแรกเคยไปหาพระองค์ในเวลา
กลางคืนนั้นก็มา เขานำเครื่องหอม
ผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนัก
ประมาณสามสิบกิโลกรัมมาด้วย140
Jesus knew that he had now
finished his work.
He said, “I am thirsty!”
A jar of cheap wine was
there. Someone then soaked a
sponge with the wine and held it
up to Jesus’ mouth on the stem of
a hyssop plant.
After Jesus drank the wine,
he said, “Everything is done!”137
Jesus shouted, “Father, I put
myself in your hands!” Then he
138
died. At once the earth shook,
and rocks split apart. Graves
opened, and many of God’s
people were raised to life. They
came out of their graves and went
into the holy city, where they were
seen by many people.
The officer and the soldiers
guarding Jesus felt the earthquake
and saw everything else that
happened. They were frightened
and said, “This man really was
God’s Son!”139

5.22 THE BURIAL OF JESUS

Joseph from Arimathea was
one of Jesus’ disciples. He had
kept it secret though, because he
was afraid of the Jewish leaders.
But now he asked Pilate to let him
have Jesus’ body. Pilate gave him
permission, and Joseph took it
down from the cross. Nicodemus
also came with about 30 kilograms
of spices made from myrrh
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5.23

อุโมงค์ที่ถูกเฝ้าไว้

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
and aloes. This was the same
Nicodemus who had visited Jesus
one night.140
Then Joseph put the body
in his own tomb that had been
cut into solid rock and had never
been used. He rolled a big stone
against the entrance to the tomb
and went away.141

5.23 The Guarded Tomb

On the next day the chief
priests and the Pharisees went
together to Pilate. They said, “Sir,
we remember what that liar said
while he was still alive. He claimed
that in three days he would come
back from death. So please order
the tomb to be carefully guarded
for three days. If you don’t, his
disciples may come and steal his
body. They will tell the people
that he has been raised to life, and
this last lie will be worse than the
first one.”
Pilate said to them, “All
right, take some of your soldiers
and guard the tomb as well as
you know how.” So they sealed it
tight and placed soldiers there to
guard it.142

พระเยซูทรงเป็นขึ้น
6 จากความตาย
6.1

การคืนพระชนม์

เมื่อวันสะบาโตผ่านพ้นไป
143
แล้ว ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหว
อย่างรุนแรง เพราะมีทูตสวรรค์องค์
หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลงมาจาก
สวรรค์และกลิ้งก้อนหินออกจากปาก
อุโมงค์แล้วนั่งอยู่บนหินนั้น 

รูปลักษณ์ของทูตนั้นเหมือนแสง
ฟ้าแลบ เสื้อขาวเหมือนหิมะ พวก
ยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตสวรรค์องค์นั้น
จนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย144
มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์
มารดาของยากอบพร้อมกับนาง
สะโลเม ไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำ
ไปชโลมพระศพของพระองค์ เวลา
รุ่งเช้าวันอาทิตย์ พอดวงอาทิตย์ขึ้น 

พวกนางก็มาที่อุโมงค์
และกำลังพ ดู ก นั อ ยูว่ า่ “ใครจะ
ช่วยกลิง้ ก อ้ นหนิ อ อกจากปากอโุ มงค์”
แต่เมื่อพวกนางมองดูก็เห็นหิน

6JESUS IS ALIVE
6.1 The Resurrection

After the Sabbath,143
suddenly a strong earthquake
struck, and the Lord’s angel came
down from heaven. He rolled away
the stone and sat on it. The angel
looked as bright as lightning, and
his clothes were white as snow.
The guards shook from fear and
fell down, as though they were
dead.144
Mary Magdalene, Salome,
and Mary the mother of James
bought some spices to put on
Jesus’ body. Very early on Sunday
morning, just as the sun was
coming up, they went to the tomb.
On their way, they were
asking one another, “Who will roll
the stone away from the entrance
for us?”
But when they looked, they
saw that the stone had already
been rolled away. And it was a
huge stone!145 They went in. But
they did not find the body of the
Lord Jesus, and they did not know
what to think.

ก้อนนั้นกลิ้งออกไปแล้ว145 และเมื่อ
เข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะกำลังฉงน
สนเท่ห์เพราะเหตุการณ์นั้น
นี่แน่ะ มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้
พวกนาง เครื่องนุ่งห่มแพรวพราวจน
พร่าตา ผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัว
และซบหน้าลงถึงดิน 
ชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวก
นางว่า146 “อย่ามัวตะลึงอยู่เลย พวก
ท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ทรง
ถูกตรึงที่กางเขนซินะ พระองค์ทรง
เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ไม่ได้อยู่ที่
นี147
่ จงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับ
พวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ใน
แคว้นกาลิลี ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้อง
ถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาป
และจะต้องถูกตรึงที่กางเขน และวัน
ที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่’148 พวกท่าน
จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ว่า
พระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลี
ก่อนพวกท่าน พวกท่านจะเห็น
พระองค์ที่นั่น ดังที่พระองค์ตรัสกับ
Suddenly two men in shining
white clothes stood beside them.
The women were afraid and
bowed to the ground.
But the men said,146 “Don’t
be alarmed! You are looking for
Jesus from Nazareth, who was
nailed to a cross. God has raised
him to life, and he isn’t here.147
Remember that he told you, ‘The
Son of Man will be handed over
to sinners who will nail him to a
cross. But three days later he will
rise to life.’ 148 Now go and tell his
disciples that he will go ahead of
you to Galilee. You will see him
there, just as he told you.”149
The women were frightened
and yet very happy, as they hurried
from the tomb and ran to tell his
disciples.150 The apostles thought
it was all nonsense, and they would
not believe.151

6.2 Spreading Lies

Some soldiers who had been
guarding the tomb went into the
city. They told the chief priests
everything that had happened.
So the chief priests met with the
leaders and decided to bribe the

ความหวังในอนาคต

แล้วโยเซฟเชิญพระศพไปวางไว้
ในอุโมงค์ใหม่ของตนที่สกัดไว้ในศิลา
และกลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้
แล้วก็ไป141

hopenet.net 59 ipad

Ipad A5_new bleeding.indd 59

3/6/09 1:02:29 PM

พวกท่านไว้แล้ว”149
หญิงเหล่านั้นก็รีบไปจากอุโมงค์
ด้วยความกลัวแ ละความยนิ ดีเ ป็นอ ย่าง
ยิง่ และวงิ่ ไ ปบอกพวกสาวกของ
พระองค์ 150 แต่พ วกอคั รทูตไ ม่เ ชือ่ เห็น
ว่าเ ป็นค ำเหลวไหล151
6.2

เรื่องโกหกที่ถูกเผยแพร่ออกไป

มียามบางคนเข้าไปในเมือง เล่า
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวก
หัวหน้าปุโรหิตฟัง เมื่อพวกหัวหน้า
ปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวก
ผู้ใหญ่แล้ว ก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับ
พวกทหาร
และสั่งว่า “พวกเจ้าต้องพูดว่า
‘พวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาศพ
ไปตอนกลางคืน ในขณะที่เรากำลัง
นอนหลับอยู่’ ถ้าเรื่องนี้ทราบถึงหู
เจ้าเมือง เราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้า
พ้นโทษ” เมื่อทหารรับเงินแล้วก็ทำ
ตามคำแนะนำ แล้วเรื่องนี้ก็ลือกันใน
หมู่พวกยิวจนถึงทุกวันนี152
้
6.3

พระเยซูทรงปรากฏต่อเหล่า
สาวก

ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อ
soldiers with a lot of money.
They said to the soldiers,
“Tell everyone that Jesus’ disciples
came during the night and stole
his body while you were asleep. If
the governor hears about this, we
will talk to him. You won’t have
anything to worry about.” The
soldiers took the money and did
what they were told.152

ความหวังในอนาคต

6.3 Jesus Appears to His Disciples

The disciples were afraid
of the Jewish leaders, and on the
evening of that same Sunday they
locked themselves in a room.153
While Jesus’ disciples were talking
about what had happened, Jesus
appeared and greeted them.
They were frightened and
terrified because they thought
they were seeing a ghost. But Jesus
said, “Why are you so frightened?
Why do you doubt? Look at my
hands and my feet and see who
I am! Touch me and find out for
yourselves. Ghosts don’t have flesh

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
6.4

หยุดสงสัย และเชื่อเถิด

โธมัสที่เขาเรียกกันว่า
ดิดุโมส ซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งใน
สิบสองคนนั้น ไม่ได้อยู่กับพวกเขา
เมื่อพระเยซูเสด็จมา สาวกคนอื่นๆ
จึงบอกโธมัสว่า “เราเห็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าแล้ว”
and bones as you see I have.”
After Jesus said this, he
showed them his hands and his
feet. The disciples were so glad and
amazed that they could not believe
it.154 They became very happy.155

6.4 Stop Doubting and Believe

Although Thomas the Twin
was one of the twelve disciples, he
wasn’t with the others when Jesus
appeared to them. So they told
him, “We have seen the Lord!”
But Thomas said, “First, I
must see the nail scars in his hands
and touch them with my finger. I
must put my hand where the spear
went into his side. I won’t believe
unless I do this!”
A week later the disciples
were together again. This time,
Thomas was with them. Jesus came
in while the doors were still locked
and stood in the middle of the
group. He greeted his disciples
and said to Thomas, “Put your

แต่โธมัสตอบพวกเขาว่า “ถ้า
ข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของ
พระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยง
เข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือ
ของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์
แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย”
เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว พวก
สาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันในบ้าน
นั้นอีกและโธมัสอยู่กับพวกเขาด้วย
ประตูก็ปิดแล้ว แต่พระเยซูเสด็จเข้า
มาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัส
ว่า “สันติสุข จงดำรงอยู่กับท่านทั้ง
หลาย” แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า
“เอานวิ้ ข องทา่ นแยงทนี่ ี่ และดทู มี่ อื 
ของเรา ยืน่ ม อื ข องทา่ นออกมาคลำที่
สีข า้ งของเรา อย่าส งสัยเ ลย แต่จ งเชือ่ ”
โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์”
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เพราะ
ท่านเห็นเรา ท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่
เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข”156
6.5

ยังมีงานที่ต้องทำ

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้ว
ตรัสกับพวกเขาว่า
finger here and look at my hands!
Put your hand into my side. Stop
doubting and have faith!”
Thomas replied, “You are my
Lord and my God!”
Jesus said, “Thomas, do you
have faith because you have seen
me? The people who have faith in
me without seeing me are the ones
who are really blessed!”156

6.5 There’s Work to Be Done

Jesus said:
“I have been given all
authority in heaven and on earth!
Go to the people of all nations and
make them my disciples. Baptize
them in the name of the Father,
the Son, and the Holy Spirit, and
teach them to do everything I have
told you.157
“Anyone who believes me
and is baptized will be saved. But
anyone who refuses to believe
me will be condemned. Everyone
who believes me will be able to
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คิดดูสิ!

กลับมาªุมนุมกัน : เÈร้าâÈกสู่ยินดี

“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

พระเยซูอวยพรสาวกของพระองค์
และถูกรับกลับไปบนสวรรค์

6.6 GOOD NEWS FOR THE WHOLE WORLD

โรค เราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”159
158

6.6

ข่าวประเสริฐสำหรับคนทัง้ โลก

เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน
แล้ว ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลาย
ระหว่างสี่สิบวัน และได้ทรงกล่าวถึง
เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า160
พระองค์ตรัสกับเขาว่า
“มีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า
จะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติใน
พระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจ
ใหม่ เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่
กรุงเ ยรูซาเล็ม พวกทา่ นเองกเ็ ป็น
พยานถงึ ส งิ่ เ หล่าน ”ี้ 161 ขณะพระองค์
ทรงพำนักอ ยูก่ บั พ วกอคั รทูต ทรง
กำชับพ วกเขาวา่ “อย่าอ อกไปจากกรุง
เยรูซาเล็ม แต่ใ ห้ร อคอยรบั ต าม
พ ระสัญญาของพระบิดา ซึง่ พ วกทา่ น

For 40 days after Jesus had
suffered and died, he appeared
to his apostles and spoke to them
about God’s kingdom.160
He told them:
“The Scriptures say that all
people of every nation must be
told in my name to turn to God, in
order to be forgiven. So beginning
in Jerusalem, you must tell
everything that has happened.161
Don’t leave Jerusalem yet. Wait
here for the Father to give you the
Holy Spirit, just as I told you he has
promised to do. John baptized with
water, but in a few days you will be
baptized with the Holy Spirit.
“The Holy Spirit will come
upon you and give you power.
Then you will tell everyone about
me in Jerusalem, in all Judea, in
Samaria, and everywhere in the
world.”162

6.7 JESUS RETURNS TO HEAVEN

Jesus led his disciples out
to Bethany, where he raised his
hands and blessed them. As he was
doing this, he left and was taken
up to heaven.163 They could not
see him, but as he went up, they
kept looking up into the sky.
Suddenly two men dressed in

ความหวังในอนาคต

ในช่วง 40 วัน หลังจากที่พระเยซูมีชีวิต
ขึ้นจากความตาย พระองค์ปรากฏตัวต่อ
สาวก และบอกพวกเขามากขึ้นอีก
ในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

do wonderful things. By using my
name they will force out demons,
and they will speak new languages.
They will handle snakes and will
drink poison and not be hurt.
They will also heal sick people by
placing their hands on them.158 I
will be with you always, even until
the end of the world.”159
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ได้ย นิ จ ากเรา นัน่ ก ค็ อื ย อห์นใ ห้ร บั 
บัพติศมาดว้ ยนำ้ แต่อ กี ไ ม่น าน
พ วกทา่ นจะรบั บ พั ติศมาดว้ ย
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์
“เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ
มาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะ
เป็นสักขีพยานของเราในกรุงเ ยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้น
สะมาเรีย และจนถงึ ท สี่ ดุ ป ลาย
แผ่นดินโลก”162
6.7

พระเยซูทรงเสด็จกลับสวรรค์

ความหวังในอนาคต

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

7 เผยแพร่ขา่ วประเสริฐ
7.1

พระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ สด็จมา

เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์

มาถึง พวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่
แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมา
จากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้า
ดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น และ
พวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟ
ลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บน
ตัวพวกเขาทุกคน พวกเขาทั้งหมดก็
เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่
พระวิญญาณทรงให้พูด
มีพ วกยิวจ ากทกุ ป ระเทศทั่วใต้
ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้า มาอยู่
ในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อมีเสียงอย่างนั้น
เขาทั้งหลายจึงพากันมา และฉงน
สนเท่ห์เพราะต่างคนต่างได้ยิน
พวกเขาพูดภาษาของตัว เขา
ทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจ
พูดว่า
“นี่แน่ะ คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้
เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือ? เรา
ต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเรา
เอง”167
พวกสาวกจงึ อ อกไปเทศนา
ส งั่ ส อนทกุ แ ห่งห น และองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าท รงรว่ มงานกบั พ วกเขาและทรง
สนบั ส นุนค ำสอนของพวกเขา ด้วยการ
ให้ม หี มายสำคัญป ระกอบคำสอน168
7.2

เรื่องจริงของพระเยซู

พระเยซูยังทรงทำสิ่งอื่นๆ อีก
มากมาย ถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่ง
ข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่
หนังสือที่จะเขียนนั้น169
พระเยซูทรงทำหมายสำคัญ
อื่นๆ อีกหลายอย่างต่อหน้าพวก
สาวก ซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่ม
นี้ แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้
ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซู
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมี
ชีวิตโดยพระนามของพระองค์ 170

white clothes were standing there
beside them. They said, “Why are
you men from Galilee standing
here and looking up into the sky?
Jesus has been taken to heaven.
But he will come back in the same
way that you have seen him go.”164
After the Lord Jesus had
said these things to the disciples,
he was taken back up to heaven
where he sat down at the right side
of God.165
His disciples returned to
Jerusalem and were very happy.
They spent their time in the
temple, praising God.166  	

THE
GOOD NEWS
7 SPREADING
7.1 The Holy Spirit Comes

On the day of Pentecost all
the Lord’s followers were together
in one place. Suddenly there was a
noise from heaven like the sound
of a mighty wind! It filled the
house where they were meeting.
Then they saw what looked
like fiery tongues moving in all
directions, and a tongue came
and settled on each person there.
The Holy Spirit took control
of everyone, and they began
speaking whatever languages the
Spirit let them speak.
Many religious Jews from
every country in the world were
living in Jerusalem. And when
they heard this noise, a crowd
gathered. But they were surprised,
because they were hearing
everything in their own languages.
They were excited and amazed,
and said:
“Don’t all these who are
speaking come from Galilee? Yet
we all hear them using our own
languages to tell the wonderful
things God has done.”167
Then the disciples left and
preached everywhere. The Lord
was with them, and the miracles
they worked proved that their
message was true.168

7.2 True Life in Jesus

Jesus did many other things.
If they were all written in books,
I don’t suppose there would be
room enough in the whole world
for all the books.169
Jesus worked many other
miracles for his disciples, and not
all of them are written in th      is
book. But these are written so that
you will put your faith in Jesus as
the Messiah and the Son of God.
If you have faith in him, you will
have true life.170
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พระเจ้ า สามาร¶ทำให้ คุ ณ สมบู ร ณ์
และมันเริ่มด้วยความสัมพันธ์กับ
พระเยซู พระเจ้าส่งพระเยซูมาเป็น
ผู้ ช่ ว ยให้ ร อดของเรา “ผู้ ช่ ว ยให้
รอด” อาจฟังดูแปร่งๆ สำหรับคุณ
ผู้ ช่ ว ยให้ ร อดคื อ ใครสั ก คนที่ ช่ ว ย
ชีวิตคุณ
เราต่างก็จำเป็นต้องได้รับการช่วยชีวิตจากความผิดและเรื่อง
เลวร้ า ยที่ เ ราเคยทำ ซึ่ ง ก็ คื อ ความบาป เราต่ า งก็ ส อบตก
มาตรฐาน ความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าตั้งไว้ เราคงลองดั้นด้นบรรลุ
มันให้ได้ ด้วยการทำดี แต่นั่นก็เหมือนการไขว่คว้าสิ่งที่ไกลเกิน
เอื้อม มันเป็นไปไม่ได้ เราไม่อาจช่วยตัวเองได้
ซึ่งข่าวดีก็คือ พระเจ้าไม่ได้นั่งเท้าคางคอยคุณชำระตัวเองให้
สะอาด …นั่นเป็นสิ่งที่พระองค์จะช่วยคุณ
พระเจ้ า ส่ ง พระเยซู ม าในโลกนี้ เ พื่ อ ช่ ว ยเรา เมื่อพระเยซูตายที่
ไม้กางเขนนั้น พระองค์ได้รับการพิพากษาและการลงโทษซึ่ง
ที่จริงแล้วควรตกอยู่ที่เรา แม้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่
พระเยซูได้ตายเพื่อเรา นั่นคือ…พระองค์รักเรามากเพียงใด และ
สามวันหลังจากนั้น พระเยซูฟื้นคืนชีวิตขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์
ว่ า พระองค์ มี สิ ท ธิ อ ำนาจเหนื อ ความตาย พระองค์ คื อ ผู้ ที่
พระเจ้าส่งมา และพระองค์อยู่กับเราในเวลานี้ แม้เราจะมอง
ไม่เห็นก็ตาม
ส่วนของพระเยซูคือ พระองค์รับการลงโทÉที่ไม้กางเขน และ
ส่ ว นของคุ ณ ก็ คื อ เชื่ อ และกระทำตามสิ่ ง ที่ พ ระเยซู ท ำ โดย

ยอมรั บ ความบาปของคุ ณ
เข้ า หาพระองค์ เ พื่ อ ขอการ
อภัยบาป และขอพระองค์มา
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและผู้
ช่ วยกู้ของคุณ ถ้าคุณตอบ
“ใช่” กับที่พูดมาทั้งหมดนี้ ก็
ให้คุณบอกพระเยซู โดยคุณ
เพียงแต่หันเหความคิดและ
จิตใจมาที่พระองค์ และพูด
กับพระองค์ แต่ถ้าไม่รู้จะพูด
อะไรแล้วล่ะก็ ลองอธิษฐาน
ตามไปด้วยกับคำอธิษฐานนี:้
“พระเยซู ข้ า พระองค์ เ ชื่ อ ว่ า
พระเจ้าส่งพระองค์มาเพื่อรับ
การลงโทษซึ่ ง ควรจะตกแก่
ข้ า พระองค์ และมาเป็ น พระ
ผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
โ ป ร ด อ ภั ย บ า ป แ ล ะ ท ำ ใ ห้
ข้าพระองค์เป็นไทจากบาป ขอ
เชิญเข้ามาในใจของข้าพระองค์
และเติ ม เต็ ม ความปรารถนาที่
ข้าพระองค์รอคอยมานานแสน
นาน ขอนำข้าพระองค์ ให้เข้าใจ
และติ ด ตามทางของพระองค์
ขอบคุ ณ ที่ ท รงฟั ง และตอบ
คำอธิ ษ ฐานของข้ า พระองค์
ข้ า พระองค์ รั ก พระองค์ …
พ ร ะ เ ย ซู ข อ อ ธิ ษ ฐ า น ใ น
พระนามของพระองค์ อาเมน”

มีเร×èÍง
ใËŒµัดสินใ¨

ความหวังในอนาคต

มีความปราร¶นาหนึ่งภายในเราแต่ละคน เป็นความปรารถนาที่
ไม่ มี ม นุ ษ ย์ ห รื อ สิ่ ง ใดในโลกนี้ จ ะให้ ค วามเต็ ม อิ่ ม ได้ มั น เป็ น
ความต้องการที่พระเจ้าสร้างไว้ภายในหัวใจของเราตั้งแต่แรก
สร้างโลก คือพระเจ้าเท่านั้นที่เติมเต็มความปรารถนานี้ได้ และ
พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถแสดงความรักต่อคุณในแบบที่คุณไม่
เคยได้รับมาก่อน
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ก้าวต่อไป
คุณได้หันชีวิตมาหาพระเยซูแล้ว และรู้ว่าพระองค์ก็ต้อนรับ
คุณ คุณมีความหวังในอนาคตที่สวรรค์เมื่อคุณตายจาก
โลกนี้ไป และคุณมีพระสัญญาอันแน่นอนเป็นความหวัง
สำหรั บ ชี วิ ต ในเวลานี้ ซึ่ ง ก็ คื อ ชี วิ ต แห่ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างคุณกับพระเยซู   มีอุปนิสัยใหม่ 4 ข้อที่จะต้องใส่
เข้ามาในชีวิต เพื่อสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ดำเนินด้วยการทรงนำ
หนั ง สื อ แห่ ง กำลั ง ใจในมื อ ของคุ ณ เล่ ม นี้ จ ะบอกเล่ า
เรื่องราวของพระเยซู มันมีคำตอบจริงสำหรับปัญหาจริง
ดังนั้น อ่านแล้วอ่านอีก และประโยคไหนที่กินใจเป็นพิเศษ
ก็ท่องจำไว้ มันจะได้ไม่หลุดจากความคิดและหัวใจของ
คุณ หนังสือเล่มนี้ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งกำลังใจสำหรับ
คุณ ขณะที่อ่าน ขอพระเยซูช่วยให้คุณเข้าใจด้วย คุณ
สามารถอ่ า น และอ่ า นอี ก พระเยซู จ ะเปิ ด ความล้ ำ ลึ ก
ใหม่ๆ แก่คุณเสมอ คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ และสิ่งใหม่ที่
จะทำ
ติดต่อกับพระเยซู
การอธิ ษ ฐานคื อ การสื่ อ สารกั บ พระเยซู คุ ณ จะพู ด กั บ
พระองค์ อ อกมาดั ง ๆ หรื อ คิ ด ในใจก็ ไ ด้ พระองค์ ไ ด้ ยิ น

พจนานุกรม

ทู ต สวรรค์ เป็ น สิ่ ง ฝ่ า ยวิ ญ ญาณหรื อ ที่ ม าจาก
สวรรค์ ซึ่งพระเจ้าส่งมายังมนุษย์ในฐานะผู้สื่อสาร
หรือผู้ช่วยพิเศษ 
อัครทูต ผู้ถูกส่งออกไปเพื่อทำภารกิจ อัครทูตจะมี
ข่าวสารและได้การรับรองอำนาจในนามของผู้ส่ง ใน
แรกเริ่ม สาวกของพระเยซูเป็นผู้เรียน และต่อมาก็
เป็นอัครทูต คือเป็นผู้นำข่าวสารเรื่องความรอดไปสู่
โลก
บัพติศมา เป็นพิธีที่เล็งถึงว่า ผู้เชื่อคนหนึ่งได้รับการ
ชำระให้สะอาดจากความบาปโดยผ่านการตายของ
พระคริสต์ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้ทำพิธบี พั ติศมาแก่
บรรดาคนที่กลับใจใหม่ในแม่น้ำจอร์แดน เพื่อแสดง
ถึงการกลับใจใหม่ของคนเหล่านัน้
อวยพร (พระพร) การได้รับความสุขจากพระเจ้า
และความดีของพระองค์ และมีความโปรดปราน
เหนือตัวเราและผู้อื่น
พระคริสต์ ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้ ซึ่งได้รับการเลือกเป็น
พิเศษสำหรับเป้าหมายที่สำคัญ ตำแหน่ง “คริสต์” นี้
แสดงถึ ง พระเยซู ว่ า เป็ น บุ ต รของพระเจ้ า ผู้ ไ ด้ รั บ
การเจิมตั้งไว้, เป็นพระมาซีฮาที่แท้ และผู้ช่วยโลก
ให้รอด
วิญญาณชั่ว เป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายซึ่งมีอำนาจใน
การทำลาย วิ ญ ญาณชั่ ว จะเป็ น ฝ่ า ยตรงข้ า มกั บ
พระเจ้า และทำงานต่อต้านผู้คน
สาวก ผู้ เ รี ย น ผู้ ศึ ก ษา ผู้ ติ ด ตาม ผู้ ฝึ ก งาน เป็ น
ความหมายถึงการยอมรับคำสอนของครู และอุทิศ
ตนที่จะเจริญรอยตามสิ่งที่ครูปฏิบัติ ผู้ติดตามพระ
เยซูถูกเรียกว่าเป็นสาวก และผู้เชื่อทุกคนก็เช่นกัน
ความชั่ ว คื อ พลั ง การกระทำ หรื อ ทั ศ นคติ ใ ดๆ
ที่ทำการเป็นปรปักษ์กับพระเจ้า สิ่งใดๆ ก็ตามที่ไม่
สอดคล้องกับพระเจ้า

ทั้งนั้น คุณสามารถบอกว่าคุณรักพระองค์มากขนาดไหน
พระองค์สุดยอดเพียงใด หรือขอบพระคุณที่พระองค์ช่วย
กู้คุณ คุณสามารถบอกถึงความต้องการต่อพระองค์ และ
เมื่ อ ความต้ อ งการเหล่ า นั้ น ได้ รั บ การตอบสนอง คุ ณ ก็
ขอบพระคุณพระองค์ พึงรู้ว่าพระเยซูพร้อมเสมอที่จะฟัง
และตอบสนองคุณ
เข้ากลุ่ม
พระเยซูมีเพื่อนสนิทอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งแบ่งปันกันในความรัก
ต่อพระเจ้า นี่เป็นแบบอย่างของเราด้วย เราทุกคนล้วน
จำเป็นต้องมีเพื่อนที่เชื่อในพระเยซู คุณสามารถจะพูดคุย
กับเพื่อนในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า และร่วมด้วย
ช่วยกันที่จะรู้จักพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้น
แบ่งปันของขวัญที่ได้รับ
เราได้ รั บ ของขวั ญ ที่ สุ ด ยอดจาก
พระเจ้ า คื อ พระเยซู ผู้ ช่ ว ยเราให้ ร อด
ลองคิดถึงคนที่เรารัก และเล่าเรื่องของ
ขวั ญ ที่ สุ ด ยอดนี้ ใ ห้ พ วกเขาฟั ง แบ่ ง
หนังสือแห่งกำลังใจให้เขาอ่าน และอธิษฐานขอพระเยซู
ทำให้พวกเขารู้ว่าพระองค์รักเขามากแค่ไหน ขอพระองค์
เติมเต็มความปรารถนาในใจของพวกเขาเหมือนอย่างที่
พระองค์เติมเต็มคุณมาแล้ว

ความเชื่ อ เป็นการเชื่อและมั่นใจในคำพยานของ
ผู้อื่น โดยเฉพาะในพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะทรง
ให้ความรอดและชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่วางใจใน
พระเยซูคริสต์ ของขวัญจากพระเจ้า ความเชื่อเป็น
สิ่งที่จำเป็นสำหรับความรอด มันเป็นการอุทิศทุ่มเท
ทั้งในด้านความคิดและจิตใจ
บริสุทธิ์ บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของที่แยกไว้เฉพาะ
ให้พระเจ้าทรงใช้ ความบริสุทธิ์ทั้งสิ้นล้วนกำเนิดขึ้น
จากพระเจ้ า และคริ ส เตี ย นทุ ก คนก็ ถู ก เรี ย กให้
ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ คือเป็นชีวิตที่พระเจ้าต้องการ
ให้เราดำเนิน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณของพระเจ้าที่
สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน เพื่อจะช่วยเขา, สื่อความจริง
ของพระเจ้าต่อเขา นำให้เขาสำนึกบาป ให้สำนึกว่า
ทางของพระเจ้านั้นถูกต้อง และปลอบประโลมใจใน
ยามที่โศกเศร้า พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
มานำทางเรา หลังจากที่พระเยซูจากโลกนี้ไปแล้ว
แผ่ น ดิ น สวรรค์ (แผ่นดินของพระเจ้า) การครอบ
ครองของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณ ภายในหัวใจของ
ผู้เชื่อ ซึ่งจะบรรลุเพียงบางส่วนในชีวิตนี้สำหรับคน
เหล่านั้นที่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า แผ่นดินของ
พระเจ้าจะถูกสถาปนาอย่างสมบูรณ์ในโลกใหม่ที่จะ
มา
บัญญัติ กฎหรือคำสั่งของพระเจ้าที่จะช่วยคนของ
พระองค์ให้รู้ว่า อะไรถูกอะไรผิด
เพ็นเทคอสต์ แรกเริ่มนั้น เป็นเทศกาลประจำปีของ
ชาวยิ ว หรื อ เป็ น ช่ ว งเวลาอั น บริ สุ ท ธิ์ ในเทศกาล
เพ็ น เทคอสต์ ค รั้ ง แรกหลั ง จากที่ พ ระคริ ส ต์ เ ป็ น ขึ้ น
จากความตาย พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาเหนือ
ผู้เชื่อในแบบที่พิเศษ
การฟื้นขึ้นจากความตาย การกลับมีชีวิตเหนือความ

ตายในฝ่ า ยกายสำหรั บ ผู้ ที่ เ ชื่ อ ซึ่ ง จะนำไปสู่ ชี วิ ต
นิรันดร์ ความจริงนี้พระเยซูเป็นผู้สอนและสำแดง
โดยการอั ศ จรรย์ ที่ พ ระองค์ ท ำ เช่ น เดี ย วกั บ ที่
พระองค์เองฟื้นขึ้นจากความตาย
ซาตาน มาร, ผู้ ที่ ชั่ ว ร้ า ย หรื อ ศั ต รู   ซาตานเป็ น
ปฏิ ปั ก ษ์ กั บ พระเจ้ า อย่ า งซึ่ ง ๆ หน้ า และขั ด ขวาง
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
ซึ่ ง จะคงอยู่ นิ รั น ดร์ - เป็ น ที่ ซึ่ ง กิ เ ลส ตั ณ หา และ
ความรู้สึกของเราอยู่
เศคาริ ย าห์ ปุ โ รหิ ต ผู้ เ ป็ น พ่ อ ของยอห์ น ผู้ ใ ห้
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
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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 พระเยซูทรงรักษาเด็กทีถ่ กู ผีเข้า
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 
121. มธ. 27:1-7
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 พระเยซูทรงถูกพิพากษาให้ตาย
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
5.20 พระเยซูทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน 
131. มธ. 27:33
132. ลก. 23:32, 33-34 
133. มธ. 27:39, 40-42, 43
134. ลก. 23:39-40, 41-43
135. ยน. 19:25, 26-27
5.21 สำเร็จแล้ว 
136. มธ. 27:45-46
137. ยน. 19:28-30
138. ลก. 23:46
139. มธ. 27:51-53, 54
5.22 การฝังพระศพของพระเยซู 
140. ยน. 19:38-39
141. มธ. 27:60
5.23 อุโมงค์ที่ถูกเฝ้าไว้ 
142. มธ. 27:62-66
VI. พระเยซูทรงเป็นขึน้ จากความตาย
6.1 การคืนพระชนม์ 
143. มก. 16:1
144. มธ. 28:2-4 
145. มก. 16:1-4
146. ลก. 24:3-5
147. มก. 16:6 
148. ลก. 24:6-7
149. มก. 16:7 
150. มธ. 28:8
151. ลก. 24:11 
6.2 เรื่องโกหกที่ถูกเผยแพร่ออกไป 
152. มธ. 28:11-15
6.3 พระเยซูทรงปรากฏต่อเหล่าสาวก
153. ยน. 20:19
 	 154. ลก. 24:36-40
 	 155. ยน. 20:20
6.4 หยุดสงสัยและเชื่อเถิด 
156. ยน. 20:24-29
6.5 ยังมีงานที่ต้องทำ 
157. มธ. 28:18-20
158. มก. 16:16-18
159. มธ. 28:20
6.6 ข่าวประเสริฐสำหรับคนทั้งโลก 
160. กจ. 1:3
161. ลก. 24:46, 47-48
162. กจ. 1:4-5, 8
6.7 พระเยซูทรงเสด็จกลับสวรรค์ 
163. ลก. 24:50-51
164. กจ. 1:9-11
165. มก. 16:19
166. ลก. 24:52-53
VII. เผยแพร่ข่าวประเสริฐ
7.1 พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา 
167. กจ. 2:1-7, 11
168. มก. 16:20
7.2 เรื่องจริงของพระเยซู 
169. ยน. 21:25
170. ยน. 20:30-31
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คุณพร้อมไหม?
พร้อมไหมที่จะใช้ชีวิตจริงๆ?
ถ้าพร้อม หนังสือกำลังใจเล่มนี้ก็สำหรับคุณ!
มันไม่ใช่แค่หนังสือหรอก แต่เป็นคู่มือชี้ทางที่
จะช่วยคุณนำร่องชีวิตไปได้อย่างงดงาม มันเป็น
หนังสือที่เกี่ยวกับเวลานี้ และชีวิตที่แท้
กระโดดเข้ามาเล้ย!
หนังสือกำลังใจเล่มนี้สำหรับคุณ!
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