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ขอขอบคุณ มสิซิส ไอรีน บี.แรนน่ี 

และขอบคุณ บริษัท พมิพ์พระคัมภีร์ (กอสเปิลไลท์เปรสส์) 

ทีไ่ด้อนุญาตให้ใช้บทเรียนในการเตรียมบทเรียนรววีาร
ศึกษานี ้
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ค าน า 
ภาคน้ีเราเร่ิมเรียนชีวประวติัของพระเยซูคริสตต์ามท่ีปรากฏในพระธรรมลูกาเท่าท่ีทราบแลว้วา่

เรามีผูบ้นัทึกพระชีวประวติัของพระเยซูไวส่ี้คนดว้ยกนัคือ มทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น 
1. มทัธิวเสนอเร่ืองราวขององคพ์ระเยซูคริสตใ์นฐานะทรงเป็น กษตัริย ์
2. มาระโกเสนอพระชีวประวติัในฐานะเป็น ผูรั้บใช ้ประชาชน 
3. ลูกา เสนอเร่ืองไปในท านองท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิทรงเป็น พระเจา้ และทรงเป็น

มนุษย ์ในเวลาเดียวกนั 
4. ยอห์นเสนอพระชีวประวติัของพระเยซูในฐานะเป็น พระบุตรของพระเจา้ 
ลูกา เป็นนายแพทย ์และไดบ้นัทึกเร่ืองราวของพระเยซูไวอ้ยา่งละเอียดละออมากลูกาแจง้ใหเ้รา

ทราบถึงเหตุผลวา่ท าไมจึงเขียนพระชีวประวติัของพระเยซูซ่ึงเขียนไวใ้นบทท่ี 1 ขอ้ 1-4 (ใหเ้ราอ่าน
พร้อม ๆ กนัในชั้น) 

หนงัสือพระกิตติคุณแต่ละเล่มมีจุดประสงคใ์นสมองของผูเ้ขียนแต่ละคนวา่มุ่งจะเขียนโดยมี
จุดประสงคอ์ะไร ? ฉะนั้นเวลาเรียนพระธรรมลูกาควรเพง่ถึงจุดประสงคต์ลอดเวลาดว้ย 

ขอ้แนะน าส าหรับครู จิตใจของ ควรร้อนรนดว้ยไฟแห่งพระวิญญาณเพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจ
ความหมายอนัแทจ้ริงของบทเรียนทุกบท ท่านควรจะเสนอบทเรียนใหแ้ก่นกัเรียนดว้ยความจริง 
ส าหรับวญิญาณเพื่อจะใหน้กัเรียนทราบวา่ “บุตรมนุษย”์ ซ่ึงก าลงัเสด็จมาน้ี ทรงเป็นพระเจา้ซ่ึงปรากฏ
ออกมาเป็นเลือดและเน้ือเยีย่งมนุษยท์ั้งหลาย ครูพึ่งเนน้วา่พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกทรงมีพระประสงค์
จะมาคน้หาและช่วยกูชี้วติของคนท่ีก าลงั “สูญ” และควรพยายามเชิญชวนใหน้กัเรียน ตอ้นรับพระเยซู
เป็นพระผูช่้วยไถ่บาปและเป็นพระเจา้ของเขา 
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บทเรียนท่ี 1 วนัท่ี 4 มกราคม 1959 
บทเรียนท่ี 2 วนัท่ี 11 มกราคม 1959 
บทเรียนท่ี 3 วนัท่ี 18 มกราคม 1959 
บทเรียนท่ี 4 วนัท่ี 25 มกราคม 1959 
บทเรียนท่ี 5 วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 1959 
บทเรียนท่ี 6 วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 1959 
บทเรียนท่ี 7 วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 1959 
บทเรียนท่ี 8 วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 1959 
บทเรียนท่ี 9 วนัท่ี 1 มีนาคม  1959 
บทเรียนท่ี 10 วนัท่ี 8 มีนาคม  1959 
บทเรียนท่ี 11 วนัท่ี 15 มีนาคม  1959 
บทเรียนท่ี 12 วนัท่ี 22 มีนาคม  1959 
บทเรียนท่ี 13 วนัท่ี 29 มีนาคม  1959 
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พระธรรมลูกา 

ยอห์นบัพติศมาก าเนิด     บทเรียนที ่1 

ข้อพระธรรม ลูกา 1:1-80 

อธิษฐาน โอพระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงโปรดใหพ้วกขา้พเจา้เป็นเหมือนยอห์นบพัติศมาซ่ึงเป็นผู ้
เตรียมหนทางส าหรับตอ้นรับเสด็จองคพ์ระเยซู และช้ีชวนใหค้นอ่ืนเห็นพระองคด์ว้ย 

ค าน า ถา้มีบุคคลส าคญั เช่น พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจะเสด็จประภาสจงัหวดัใดก็ตาม ณ ท่ีนั้น
จะตอ้งมีการเตรียมรับเสด็จอยา่งใหญ่โตมโหฬารทีเดียว เช่น วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้ไปเยีย่มกรุง
ลอนดอนวนันั้นขา้พเจา้จะลืมเสียไม่ไดเ้ลย เม่ือไดย้นิเสียงผูค้นพลเมืองตะโกนกนัลัน่ถนนพร้อมกนันั้น
ก็มีเสียงเพลงบรรเลงดว้ยเคร่ืองดุริยางคน์านาชนิด ทหารมา้รักษาพระองคแ์ต่งกายสวยงามมีสง่า นัง่อยู่
บนหลงัมา้เขา้ขบวนแห่คอยรับเสด็จเจา้ชายออฟเวลส์ 

ถา้เจา้ชายเสด็จโดยไม่มีหมายก าหนดการล่วงหนา้ใครจะตอ้นรับ ? ใครจะทราบวา่พระองค์
ท่านจะเสด็จ ถา้ไม่มีใครบอกล่วงหนา้ ท านองเดียวกนักบัองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพระราชาเหนือ
ราชาทั้งหลาย ฉะนั้นพระเจา้จึงไดใ้ชใ้หท้่านผูห้น่ึงคือยอห์น ไดม้าเตรียมทางล่วงหนา้ส าหรับพระองค ์
เราจะเห็นไดว้า่ชีวติของชายผูน้ี้มีแผนผงัของชีวิตเขียนไวก่้อนเขาเกิดเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีเราอ่านในพระ
ธรรมอิสยาห์และมาลาคี 

บทเรียน เม่ือประมาณ 1900 ปีมาแลว้ มีครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหน่ึงซ่ึงรักพระเจา้ดว้ยใจ
สงบ หวัหนา้ครอบครัวเป็นปุโรหิต ช่ือเศคาริยาห์ และมีภรรยาช่ือนางเอลีซาเบธ ทั้งสองคนผวัเมียมีเช้ือ
สายสืบมาจากตระกลูมหาปุโรหิตใหญ่สมยัโนน้ช่ืออาโรน เศคาริยาห์ผูน้ี้ตอ้งท างานเขา้เวรประจ าใน
โบสถข์องพระเจา้ในกรุงเยรูซาเล็มปีละสองคร้ัง คร้ังนั้นเป็นเวรของเศคาริยาห์จะตอ้งเขา้ประจ าหนา้ท่ี
ตามปกติ ทั้งเขาจบัฉลากไดแ้ละไดรั้บเกียรติยศเขา้ไปในหอ้งบริสุทธ์ิในโบสถเ์พื่อท าการสักการบูชา
พระเจา้ดว้ยกระถางเคร่ืองหอม ดงันั้นโอกาสงดงามเช่นน้ีนอ้ยคนนกัจะไดรั้บ ในชีวติของปุโรหิตบาง
คนไม่ไดรั้บหนา้ท่ีมีเกียรติเช่นน้ีมาก่อนเลย 

ท่านลองวาดภาพของเศคาริยาห์ปุโรหิตชรา เดินไปเดินมาระหวา่งแท่นบูชากบัโตะ๊ขนมถวาย
เคร่ืองสักการ และเชิงเทียนจุดอยูอี่กดา้นหน่ึงของห้องนั้น ขณะท่ีเศคาริยาห์ก าลงัอธิษฐานอยูเ่ทวทูตของ
พระเจา้มาปรากฏใหเ้ห็น เทวทูตองคน้ี์ช่ือฆบัรีเอลซ่ึงมาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้วา่จะมีผูห้น่ึงเกิดใน
ครอบครัวของเศคาริยาห์เอง และเด็กท่ีเกิดใหม่คนน้ีจะเป็นผูเ้ตรียมทางรับเสด็จขององคพ์ระเมสิยาห์ 
กล่าวคือเขาจะเป็นผูป้ระกาศล่วงหนา้ถึงการเสด็จมาขององคพ์ระเมสิยาห์ 
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แน่ละ น้ีตอ้งเป็นข่าวดีแก่ชายชราผูรั้กพระเจา้ผูน้ี้ เหตุวา่ชาวยวิทุก ๆ คนก าลงัคอยและก าลงั
อธิษฐานขอให้องคพ์ระเมสิยาห์เสด็จมาเพื่ออวยพรใหแ้ก่ชนชาติอิสราเอลในหนงัสือพระคมัภีร์เดิม มี
ทั้งภาพและพระสัญญาของพระเจา้วา่ พระเยซูจะเสด็จมาอยา่งไร พระเจา้ทรงสัญญาไวแ้ก่ชาติฮีบรู (ชาว
ฮีบรูเป็นชาติอิสราเอลสมยัโบราณ) โดยศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงช่ืออิสยาห์ไดก้ล่าวล่วงหนา้ 700 ปี วา่
จะมีผูน้ าเสด็จองคพ์ระเมสิยาห์ ( อิสยาห์ ๔๐ และมาลาคี บทท่ี 3) พระสัญญาตามถอ้ยค าของศาสดา
พยากรณ์มาลาคีไดพ้ยากรณ์ไวถึ้งส่ีร้อยปีวา่จะมีคน ๆ หน่ึงเกิดมีลกัษณะเช่นยอห์นบพัติศมา แต่ระหวา่ง
ระยะส่ีร้อยปีนั้นพระเจา้มิไดท้รงปรากฏหรือตรัสขอ้ความใด ๆ แก่ชนชาติเลือกสรรของพระองคเ์ลย ยคุ
ส่ีร้อยปีน้ีเราเรียกวา่ยคุเงียบ 

แต่พระเจ้าทรงกระท าให้พระสัญญาส าเร็จ 

ซาคาเรียตกใจเม่ือแขกแปลกหนา้จากสวรรคม์าเยีย่มเช่นนั้น แต่เทวทูตองคน์ั้นบอกวา่ “อยา่ง
กลวัเลย” ค  าอธิษฐานของท่านพระเจา้ทรงทราบแลว้และพระเจา้จะพระราชทานบุตรชายคนหน่ึงใหเ้กิด
ในครอบครัวของท่านและท่านจงตั้งช่ือเด็กน้ีวา่ ยอห์น ขอ้น้ีท าใหเ้ศคาริยาห์เช่ือยากเหลือเกิน (เพราะมี
ผวัเมียคู่น้ีชราเกินก าหนดท่ีจะมีบุตร) แต่เทวทูตองคน์ั้นก็ยงัยนืยนัวา่จะเป็นจริงเช่นนั้น และลูกชาย
ของเศคาริยาห์จะเป็นผูป่้าวประกาศล่วงหนา้วา่องคพ์ระเมสิยาห์จะเสด็จมา 

แต่ชายชราท่ีรักพระเจา้ก็ยงัสงสัยจึงถามทูตสวรรคน์ั้นวา่ จะมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายส าคญัวา่ค า
สัญญานั้นจะเป็นความจริง เคร่ืองหมายนั้นคืออะไร ? ไม่ตอ้งสงสัยวา่การเป็นใบข้องเศคาริยาห์ 
(หลงัจากออกมาจากโบสถแ์ลว้) จะไม่เป็นเคร่ืองหมายบอกถึงความสงสัยท่ีเศคาริยาห์สงสัยถอ้ยค าของ
พระเจา้ โดยพระเจา้ใชใ้หเ้ทวทูตของพระองคม์าบอก 

ผูค้นท่ีอยูน่อกโบสถพ์ากนัคอยอยูด่ว้ยความอดทนและเป็นห่วงวา่เหตุไฉนจึงออกมาชา้เช่นนั้น 
ในท่ีสุดเศคาริยาห์ออกมาปรากฏแต่เป็นใบพ้ดูไม่ได ้ เม่ือหมดหนา้ท่ีในโบสถแ์ลว้ก็กลบับา้นและยงัเป็น
ใบอ้ยูอี่กหลายเดือน 

ต่อมาบุตรของเศคาริยาห์ก็เกิดสมจริงตามท่ีเทวทูตบอกทุกประการ พวกญาติ ๆ อยากจะตั้งช่ือ
ทารกวา่เศคาริยาห์ตามช่ือพอ่ แต่มารดาของเด็กบอกวา่ใหช่ื้อยอห์น ฉะนั้นจะตอ้งน าความไปหารือกบั
พอ่ของเด็กซ่ึงก าลงัเป็นใบอ้ยู ่ เศคาริยาห์จึงเขียนช่ือลูกของตนวา่ “ยอห์น” เพราะพระเจา้ทรงบญัชาให้
ตั้งช่ืออยา่งนั้น ในท่ีสุดเศคาริยาห์ก็เช่ือฟังพระเจา้อยา่งเด็ดขาด 

ใหเ้รานึกดูถึงพระราชก าหนดโครงการใหญ่โตของพระเจา้ท่ีทรงพระราชทานพระราชโอรส
ของพระองคเ์ขา้มาในโลก และทรงเร่ิมแผนการณ์ของพระองคก์บัชายคนหน่ึงซ่ึงถ่อมตวัชายคนน้ีมี
ความเช่ืออยูบ่า้งเล็กนอ้ย แต่เป็นคนดีเรียบร้อย เราพบวา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของชายผูน้ี้ซ่ึงทูล
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ขอพระเจา้มาหลายปีแลว้ ถึงกระนั้นก็ยงัตกใจกลงัเม่ือเหตุการณ์เกิดข้ึนจริง ๆ เราก็เหมือนกนัเวลาพระ
เจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเราจริง ๆ เราก็พากนัแปลกใจ พระเจา้ตรัสแก่เศคาริยาห์วา่เขาจะเกิดบุตร 
และบุตรคนนั้นช่ืออะไร และจะเป็นเหมือนอะไร และจะท าหนา้ท่ีอยา่งไรในภายหนา้ 

คนยวิสมยัโนน้หลายคนอยูห่่างไกลจากพระเจา้ เพราะเขาท าอะไรก็ชอบท าตามใจของตนเอง 
และคิดถึงเร่ืองพระเจา้แต่เพียงเล็กนอ้ย ทั้ง ๆ ท่ีพระเจา้องคน้ี์เป็นผูเ้ลือกสรรพวกเขาเป็นคนของ
พระองค ์ เขาไม่รู้จกัคุณค่าพระพรอนัใหญ่หลวงซ่ึงพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้จะมาเกิดเป็น
มนุษยใ์นชาติของเขา ยอห์นบพัติศมาผูน้ี้แหละซ่ึงไดช้กัชวนและพาคนอิสราเอลหลายคนมาเช่ือพระเจา้
อีกคร้ังหน่ึง ยอห์นเร่ิมเทศนาสั่งสอนบอกคนใหก้ลบัใจใหม่ และใหส้ านึกเสียใจในความบาปของ
ตนเองและเชิญชวนใหพ้ากนัมารับพิธีบพัติศมา เป็นพิธีแสดงถึงการช าระตวัใหส้ะอาด ดงันั้นมีหลาย
คนไดส้ านึกตนกลบัใจใหม่แลว้พากนัมารับบพัติศมาท่ีแม่น ้ายาระเดนและคนก็เลยพากนัเรียกยอห์นวา่ 
“ยอห์นบพัติศมา” แทท่ี้จริงยอห์นเป็นบุคคลท่ีพระเจา้ทรงจดัไวใ้ห้เป็นผูเ้ตรียมการรับเสด็จพระเยซู
นั้นเอง 
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ภาคปฏิบัติ 

ยอห์นบัติศมาก าเนิด     บทเรียนที ่1 
ข้อท่องจ า “เพราะวา่ท่านจะเป็นผูน้ าหนา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเตรียมมรรคาของพระองคไ์ว”้ ลูกา 1:76 

ข้อพระธรรม ลูกา 1:11-17,59-64 
ลูกา 1:11 ทูตองคห์น่ึงของพระเจา้มายนืปรากฏแก่เศคาริยาห์เบ้ืองขวาแท่นเผาเคร่ืองหอมบูชา 

12 เม่ือเศคาริยาห์เห็นก็ตกใจกลวั 13 แต่ทูตองคน์ั้นจึงกล่าวแก่ท่านวา่ “เศคาริยาห์เอ๋ย อยา่กลวัเลย ดว้ย
วา่ค าอธิษฐานไดท้รงฟังแลว้ นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นชายและท่านจงตั้งช่ือบุตรนั้น
วา่ยอห์น 14 ท่านจะมีความช่ืนชมยนิดี และคนเป็นอนัมากจะยนิดีเพราะบุตรนั้นบงัเกิดมา เพราะวา่เขา
จะเป็นใหญ่จ าเพาะพระเจา้ 15 เขาจะไม่กินน ้าองุ่นและเหลา้เลย และจะประกอบไปดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิตั้งแต่ครรภม์รรดา 16 เขาจะน าใหลู้กอิสราเอลหลายคนหนักลบัมาหาพระเจา้ของเขา 17 เขาจะ
น าหนา้พระองคโ์ดยแสดงอารมณ์และฤทธ์ิเดชอยา่งเอลียา ใหบิ้ดาทั้งหลายกลบัคืนดีกบับุตร และใหค้น
ด้ือดา้นกลบัไดปั้ญญาของคนชอบธรรมเพื่อจดัเตรียมพลเมืองไวใ้หส้มแก่พระเจา้ 

59 คร้ันถึงวนัท่ีแปดแลว้ เขาก็พากนัมาใหท้ารกนั้นรับพิธีสุหนตั และเขาจะใหช่ื้อทารกวา่ เศคา
ริยาห์ตามช่ือบิดา ๖๐ ฝ่ายมารดาจึงตอบวา่ “ไม่ใช่ แต่ตอ้งใชช่ื้อวา่ ยอห์น” ๖๑ เขาพากนัตอบวา่ “ไม่มี
ผูใ้ดในพวกญาติของท่านมีช่ืออยา่งนั้น” 62 แลว้จึงใชใ้บก้บับิดาถามวา่ท่านอยากจะใหบุ้ตรนั้นช่ืออะไร 
63 บิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนวา่ “ช่ือของบุตรคือยอห์น” คนทั้งหลายก็ประหลาดใจนกั 64 ใน
ทนัใดนั้นปากและล้ินของท่านก็คืนดีอีก แลว้ท่านกล่าวสรรเสริญพระเจา้ 

ถ้อยค าของทูตสวรรค์พูดเกีย่วกบัยอห์น 

1. เขาจะเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในสายพระเนตรพระเจา้ 
2. เขาจะท าใหช้าวยดูาหลายคนกลบัมาเขา้หาพระเจา้ 
3. เขาจะเป็นผูน้ าหนา้องคพ์ระเยซูคริสต ์
4. เขาจะเป็นผูจ้ดัการเตรียมประชาชนใหต้อ้นรับพระเยซู 
อ่านลูกา 1:12,13,14,16 
เป็นส่ิงประเสริฐน่าอศัจรรยส์ักเท่าไรท่ีพระเจา้ทรงเตรียมจิตใจของชาวอิสราเอลบางคนให้

กลบัใจใหม่ และเตรียมท่ีจะรับเสด็จพระราชโอรสของพระองค ์ พระเจา้จะทรงใชใ้ครเป็นผูเ้ตรียมจิตใจ
ประชาชนเพื่องานใหญ่และส าคญัท่ีสุดน้ี ? ผูน้ี้คือทารกท่ีจะเกิดจากเศคาริยาห์และเอลีซาเบธ 
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เม่ือสมยัยอห์นคนน้ียงัเป็นเด็ก ๆ เราทราบเร่ืองราวของเขานอ้ยมาก เราทราบตั้งแต่เม่ือยอห์น
เป็นผูใ้หญ่ และท างานอยูท่ี่ทะเลทรายดา้นตะวนัตกของทะเลตาย ชีวติของยอห์นท่ีตอ้งเผชิญภยัในป่าได้
เตรียมลู่ทางไวส้ าหรับยอห์นในอนาคตท่ีตอ้งเทศนาโดยไม่เกรงหนา้มนุษยผ์ูใ้ดทั้งส้ิน พระเจา้
จ าเป็นตอ้งทรงเตรียมแผนการณ์ไวส้ าหรับเราแต่ละคน ชีวติของเราโดยมากตอ้งใชเ้วลาเตรียมตวั
มากมายจริง ๆ ท าไมท่านตอ้งเขา้โรงเรียน ? ก็เพื่อเตรียมชีวติของท่านในอนาคตนะสิ เรียนจบชั้นท่ี 1 ก็
ตอ้งเตรียมไวส้ าหรับชั้นต่อไป 

ส าหรับขา้พเจา้ ๆ จะตอ้งเตรียมคนอ่ืนไวต้อ้นรับพระเยซูอยา่งไรบา้ง เพื่อพระเยซูจะไดเ้สด็จมา
ประทบัในใจของเขา ประการแรกขา้พเจา้จะตอ้งรับองคพ์ระเยซูใหป้ระทบัในใจของขา้พเจา้เอง
เสียก่อน ดงันั้นแลว้ขา้พเจา้จึงจะพร้อมท่ีจะเตรียมใหค้นอ่ืน ๆ ตอ้นรับเสด็จของพระองค ์ ท่านพร้อมท่ี
จะติดตามองคพ์ระเยซูคริสตห์รือยงั ? 

จงขดีเส้นใต้ข้อความทีถู่ก 

1. ยอห์นบพัติศมากินอาหารและสวมเส้ือผา้ชนิดท่ีคนจน ๆ สวม ชนิดคนร ่ ารวยสวม 
2. ยอห์นบพัติศมาเทศนาให้คนชอบใจ เทศนาใหค้นส านึกตนเสียใจในความบาปและให้
หนักลบัจากการประพฤติบาปดว้ย 
3. ยอห์นบติัศมากลวัเจา้นายและหวัหนา้ประชาชน ยอห์นบศัติศมาไม่กลวัคนแมผู้ท่ี้เป็น
กษตัริย ์
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พระธรรมลูกา 

ของพระราชทานจากพระเจ้า    บทเรียนที ่2 
ข้อพระธรรม ลูกา 1:26-39,46-57 

อธิษฐาน โอพระบิดาเจา้ ขอพระองคท์รงโปรดอยา่ใหป้ระชาชนเพิกเฉยต่อของขวญัประเสริฐ ซ่ึง
พระองคท์รงรักคือพระบุตรของพระองค ์ขอใหค้นทั้งหลายมองเห็นความรอดซ่ึงมีอยูเ่ฉพาะในพระองค์
เท่านั้น อยา่ใหเ้ขาหลงสร้างความรอดพน้บาปดว้ยธรรมะซ่ึงเขาสร้างดว้ยบารมีของเขาเอง 

ค าน า บทเรียนของเราวนัน้ีเราจะเรียนเร่ืองขององคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพระเจา้ แต่ไดรั้บเอาร่างกาย
อยา่งมนุษยม์าอาศยัอยูใ่นโลก ในพระคริสตธรรมคมัภีร์บอกวา่พระเจา้มิใช่เฉพาะเตรียมทางส าหรับ
พระบุตรของพระองคเ์ท่านั้น แต่เตรียมร่างกายร่างหน่ึงไวส้ าหรับพระองคด์ว้ย (ฮีบรู 10:5) พระเยซู
คริสตท์รงบงัเกิดผดิจากทารกทั้งหลายท่ีเคยเกิดในโลกน้ี พระองคเ์ป็นพระเจา้ แต่เสด็จมาประทบัใน
เรือนร่างมนุษย ์ มีเด็กคนหน่ึงก าลงัเฝ้าดูมดก าลงัคลานอยูบ่นดิน และมีชายอีกคนหน่ึงเห็นเด็กคนนั้นจึง
ถามวา่เธอก าลงัเฝ้าดูอะไร เด็กคนนั้นจึงตอบวา่ก าลงัดูมด เพราะมีมดบางตวัดูเหมือนป่วยมาก และ
อยากจะช่วยรักษาใหม้ดหายป่วยแต่ไม่รู้จกัวธีิท่ีจะช่วยมดเหล่านั้นอยา่งไร เด็กชายคนนั้นไม่สามารถ
กลายเป็นมดไปช่วยเหลือมดพวกนั้นได ้แต่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้แลว้เสด็จลงมาเป็นมนุษย ์เพื่อ
จะช่วยมนุษยโ์ลกเม่ือมนุษยป่์วยเป็นโรคบาป 

บทเรียน  เม่ือครบก าหนดเวลาพระเจา้จึงทรงโปรดใหพ้ระบุตรของพระองคเ์ขา้มาในโลก พระ
เจา้ทรงบญัชาใหเ้ทวทูตฆบัรีเอลลงมาอีก คราวน้ีฆบัรีเอลถูกใชใ้หม้าหาหญิงสาวน่ารักคนหน่ึงช่ือมาเรีย 
และไดแ้สดงความยนิดีกบันางและพดูกบันาวา่ “น่ีแน่ะ,เธอเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงโปรดปรานยิง่นกั พระ
เจา้ทรงสถิตอยูก่บัเธอ และเธอจะไดพ้ระพรท่ามกลางสตรีทั้งหลาย” นางมาเรียไม่เขา้ใจวา่นัน่
หมายความวา่อะไร ขา้พเจา้คิดวา่นางคงตกใจกลวัเหมือนเศคาริยาห์ตกใจกลวัเม่ือคร้ังฆบัรีเอลปรากฏ
ตวัแก่เขา แลว้เทวทูตองคน์ั้นจึงบอกนางมิให้ตกใจกลวั เพราะนางเป็นผูท่ี้พระเจา้โปรดปราน โดยจะให้
นางมีบุตรชายคนหน่ึง และจะเรียกช่ือบุตรคนนั้นวา่ผูสู้งสุดและจะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตจนประทบับน
พระท่ีนัง่ของกษตัริยด์าวดิ และพระราชอาณาจกัรของท่านผูน้ี้ไม่มีวนัส้ินสุด ข่าวน้ีเป็นข่าวประหลาด
อศัจรรยใ์จแก่หญิงสาวชาวยดูาผูน้ี้ เพราะนางรู้จกัพระคมัภีร์เดิมอยา่งดี และนางถูกบอกถูกสอนวา่วนั
หน่ึงพระเจา้จะเสด็จมาบงัเกิดเป็นทารกในโลกบดัน้ีนางรู้ตวัแลว้วา่นางจะเป็นมารดาขององคพ์ระเยซู
คริสต ์ ต่อมานางจึงร้องเพลงบทหน่ึงแสดงความปิติยนิดีและสรรเสริญพระเจา้ท่ีพระองคท์รงโปรดให้
พระบุตรของพระองคเ์สด็จมาช่วยเหลือคนบาป 
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ท่านอยากทราบไหมวา่ พระเจา้พระราชทานของขวญัใหแ้ก่เราอยา่งไร ? ก่อนท่ีพระเยซูจะ
ประสูติพระเจา้ทรงบอกล่วงหนา้แลว้วา่พระองคจ์ะบงัเกิดในบา้นเบธเลเฮม็ (มีคาห์ 5:2) มาเรียมิไดต้ั้ง
ภูมิล าเนาอยูเ่บธเลเฮม็ แต่พระมหากษตัริยท์รงมีพระบรมราชโองการใหร้าษฏรทุกคนกลบัไปจด
ทะเบียนส ามะโนครัวใหม่ ณ บา้นเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ ทั้งน้ีเพื่อสะดวกแก่การเก็บภาษี มาเรีย
และโยเซฟตอ้งเดินทางไปบา้นเบธเลเฮม็ แต่เน่ืองจากคนหลาย ๆ คนต่างพากนัมายงัภูมิล าเนาเดิมแห่ง
บรรพบุรุษของตนเพื่อจะเสียภาษีอากร ฉะนั้นต าบลเล็ก ๆ จึงอดัแอไปดว้ยผูค้นจนไม่มีท่ีจะรับรองผูม้า
พกั แมก้ระทัง่โรงแรมก็เตม็ลน้ นางมาเรียและโยเซฟหาท่ีพกัไม่ไดเ้ลย ฉะนั้นในท่ีสุดสองผวัเมียตอ้งไป
อาศยัคอกววัอยูแ่ละนอนบนฟางต่างฟูกกบัววัตลอดคืน คืนวนัพระเยซูคริสต ์ ของขวญัจากพระเจา้ได้
บงัเกิด ณ โรงโคแห่งนั้น นางมาเรียมารดาของพระเยซูไดหุ้ม้ห่อพระกายของพระกุมารเยซูดว้ยผา้ออ้ม 
แลว้เอาพระกุมารวางไวใ้นรางหญา้ววั 

ทารกเล็ก ๆ ผูน้ี้คือพระเจา้ท่ีอาศยัร่างของมนุษย ์ คิดแลว้ก็น่าเศร้าใจเม่ือพระเจา้ทรงโปรด
พระราชทานพระบุตรของพระองค ์ แต่ไม่มีสถานท่ีส าหรับตอ้นรับ พระองคเ์สด็จมาจากสวรรคส์ถาน
ซ่ึงเป็นแหล่งร ่ ารวยท่ีสุด แต่พระองคต์อ้งเสด็จมาทรงเป็นคนยากจนเพื่อเราพระเจา้อาจเลือกเกิดในเช้ือ
ราชตระกลูและประสูติในวงัหลวง แต่พระเจา้ทรงเลือกเอาคอกววัเป็นสถานท่ีประสูติ ทั้งน้ีก็เพื่อเห็นแก่
เรา 

ณ เชิงภูเขาใกลเ้มืองเบธเลเฮ็มมีคนเล้ียงแกะเฝ้าฝงูแกะของตนอยูใ่นเวลากลางคืน ทนัใดนั้นเทว
ทูตของพระเจา้ปรากฏแก่พวกเล้ียงแกะ และรัศมีของพระเจา้แผป่รากฏลอ้มรอบคนเล้ียงแกะพวกนั้น 
พวกเล้ียงแกะตั้งใจฟังถอ้ยค าของเทวทูตบอกวา่ พระคริสตท์รงบงัเกิดแลว้ท่ีบา้นเบธเลเฮม็ในวนัน้ี และ
พระองคจ์ะทรงเป็นผูไ้ถ่บาปของเรา พระเจา้ทรงบอกให้ชาวยดูาทราบล่วงหนา้นานมาแลว้วา่ ของขวญั
จากพระเจา้จะพระราชทานใหใ้นบา้นเบธเลเฮม็และพวกเล้ียงแกะจะไปเฝ้าพระองคไ์ดท่ี้นั้น ท่านคิด
หรือวา่พวกเล้ียงแกะจะเก็บข่าวดีเช่นนั้นไวเ้ฉพาะระหวา่งพวกเขาเท่านั้นหรือ ? เปล่าเลย พวกเล้ียงแกะ
พากนัไปบอกใครต่อใครอีกหลายคน เพื่อคนอ่ืน ๆ จะรู้เร่ืองของขวญัของพระเจา้ดว้ย (อ่านลูกา 2:18-
21) พวกเล้ียงแกะพากนัต่ืนเตน้ยนิดีขณะท่ีกลบัไปเฝ้าฝงูแกะของตนตามเดิม 

ทารกเกิดใหม่จะตอ้งมีช่ือเสมอ และพระเจา้บอกใหโ้ยเซฟและนางมาเรียทราบแลว้ก่อนทารก
จะเกิดวา่ทารกนั้นควรช่ืออะไร ทารกผูน้ี้จงตั้งนามวา่ “เยซู” ท่านไม่ทราบหรือวา่เยซูหมายความวา่ 
“ผูช่้วยใหร้อดจากความผิดบาป” มทัธิว 1:21 และพระนามของพระกุมารเยซูจะมีพระนามอีกพระนาม
หน่ึงวา่ “อิมานุเอล็” ซ่ึงแปลวา่ “พระเจา้ประทบัอยูก่บัเรา” พระนามเหล่าน้ีเป็นพระนามของผูท่ี้เสด็จมา
จากพระเจา้เพื่อช่วยเรา พระนามของพระเยซูมีหลายพระนาม ซ่ึงแต่ละพระนามมีความหมายท่ีสวยงาม
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มาก และจะบอกเราใหท้ราบวา่พระองคจ์ะมีพระลกัษณะเช่นไร และพระองคจ์ะทรงท าอะไรเม่ือเสด็จ
เขา้มาในโลก 

ของขวญันั้นตกเป็นสมบติัของท่านไดอ้ยา่งไร? มีวธีิเดียวคือท่านรับเอาและกล่าว “ขอบคุณ” 
ท่านตอ้งท างานเพื่อแลกของขวญัหรือเปล่า? ท่านซ้ือของขวญัส าหรับตนเองหรือท่านขอของขวญันั้น
หรือ เปล่าเลย แต่ของขวญัเป็นของใหจ้ากคนท่ีรักท่าน หนา้ท่ีของท่าน ๆ รับเอาของขวญัและของขวญั
นั้นก็ตกเป็นสมบติัของท่าน ท านองเดียวกนักบัของขวญัท่ีพระเจา้ทรงพระราชทานแก่ท่าน ท่านจะสร้าง
กุศลหรือท างานแลกเอาหรือซ้ือเอาความรอดพน้บาปไม่ได ้ เพราะความรอดพน้บาปเป็นของ
พระราชทานเป็นของขวญัและท่านก็ไม่ตอ้งร้องขอเพื่อจะไดข้องขวญัน้ีเปล่าเลย พระเจา้ทรง
พระราชทานพระบุตรประเสริฐของพระองคใ์ห้เราเป็นของขวญัเพราะพระเจา้ทรงรักเรามาก หนา้ท่ีท่ี
จ  าเป็นของเราก็คือยืน่มือออกรับของขวญันั้น คือยอมรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นของขวญัซ่ึงพระองคเ์ป็น
ผูป้ลดเปล้ืองบาปเฉพาะส่วนตวัของท่าน แลว้ท่านก็ออกปากวา่ “ขอบพระคุณ” เท่านั้น ท่านไดรั้บ
ของขวญัของท่านหรือยงัและขอบพระคุณพระเจา้หรือเปล่า? เราเองจะรู้สึกเสียใจมากถา้เราไดเ้ตรียม
ของขวญัใหใ้ครแลว้ ผูท่ี้เราเอาไปใหก้ลบัปฏิเสธไม่ยอมรับของขวญันั้น แต่ถึงกระนั้นมีหลายคนไม่
ยอมรับและไม่เคยอยากรับของขวญัจากพระเจา้เสียเลย ทั้งน้ีคงท าใหพ้ระเจา้ทรงเสียพระทยัมาก พระ
เจา้ทรงรักท่านมาก เม่ือท่านปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูเป็นของขวญัไถ่บาปของท่านยอ่มท าใหพ้ระเจา้
เศร้าพระทยั 
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ภาคปฏิบัติ 

ของพระราชทานจากพระเจ้า    บทเรียนที ่2 
ข้อท่องจ า “จงขอบพระคุณพระเจา้เพราะของประทานซ่ึงพระองคท์รงประทานนั้นเหลือท่ีจะพรรณนา
ใหส้ิ้นสุดได”้ 2 โครินธ์ 9:15 

ข้อพระธรรม ลูกา 1:26-28,2:1-7 
ลูกา 1:26 เม่ือเดือนท่ีหกทูตสวรรคฆ์บัรีเอล นั้นไดรั้บใชจ้ากพระเจา้มายงัเมืองหน่ึงใน

มณฑลฆาลิลี ช่ือนาซาเร็ธ 27 มาถึงสาวพรหมจารีคนหน่ึงไดม้ัน่กนัไวก้บัชายคนหน่ึงช่ือโยเซฟเป็นเช้ือ
วงศข์องดาวิด สาวพรหมจารีคนนั้นช่ือมาเรีย 28 ทูตสวรรคม์าถึงหญิงสาวพรหมจารีนั้นแลว้วา่ “จง
จ าเริญเถิด เธอเป็นท่ีทรงโปรดปรานมาก ขอพระเจา้ทรงสถิดอยูก่บัเธอเถิด” 

2:1 อยูม่าคราวนั้นมีค าสั่งจากกายะซาออ ฆูซะโต ใหจ้ดทะเบียนส ามะโนครัวทัว่ทั้งแผน่ดิน 2 
น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีไดจ้ดทะเบียนส ามะโนครัวเม่ือกุเรเนียวเป็นเจา้เมืองซุเรีย 3 คนทั้งปวงต่างตนต่างไดไ้ป
ลงทะเบียนยงัเมืองของตน 4 ฝ่ายโยเซฟก็ข้ึนไปจากเมืองนาซาเร็ธมณฑลฆาลิลีถึงเมืองของดาวดิช่ือเบธ
เลเฮม็มณฑลยดูาดว้ย เพราะวา่เขาเป็นเช้ือสายของดาวดิ 5 เขาไดไ้ปกบันางมาเรียท่ีเขาไดห้มัน่ไวแ้ลว้
เพื่อจะลงทะเบียน และครรภข์องนางก็แก่แลว้ 6 เม่ือเขาทั้งสองยงัก าลงัอยูท่ี่นัน่ ก็ถึงเวลาท่ีมาเรียจะ
ประสูติบุตร 7 นางจึงประสูติบุตรชายหวัปี เอาผา้ออ้มพนัและวางไวใ้นรางหญา้ เพราะวา่ไม่มีท่ีวา่งใน
โรงแรม 

มีหญิงน่ารักคนหน่ึงอาศยัอยูใ่นเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึงชือ นาซาเร็ธ นางเป็นคนจนและไม่มียศ
หรือต าแหน่งสูง ทั้งไม่มีช่ือเสียง และเวลานั้นใคร ๆ กไ็ม่รู้จกัวา่บา้นของนางอยูท่ี่ไหนดว้ยซ ้ าไป แต่
พระเจา้ทรงรู้จกัและไดค้ดัเลือกนางไวต้ามพระสัญญาท่ีไดท้รงกระท าไวแ้ก่คนของพระองคคื์อชาวยดูา 
และพระสัญญานั้นไดส้ าเร็จครบถว้นเป็นความจริง หญิงคนน้ีเป็นชาติยดูา (ยวิ) โดยก าเนิดจากตระกลูยู
ดา บรรพบุรุษของนางถา้จะนบัถอยหลงัไปถึงเช้ือพระวงศข์องกษตัริยด์าวดิ แมว้า่พอ่แม่ของนางจะ
ยากจนและฐานะของครอบครัวต ่าตอ้ย แต่กระนั้นนางยงัมีเช้ือสายสืบตระกลูมาจากกษตัริยผ์ูซ่ึ้งพระเจา้
ทรงเลือกสรรอยา่งมีเกียรติ 

เรายงัจ าไดไ้หมวา่ปุโรหิตคนท่ีเราไดเ้รียนเร่ืองของเขามาเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ช่ืออะไร เทวทูตฆบั
รีเอลไดส้ัญญาอะไรไวแ้ก่ซาคาเรีย ? ตอนแรกเศคาริยาห์เช่ือค าสัญญาของเทวทูตองคน์ั้นหรือเปล่า ? แต่
ใหเ้ราดูความเช่ือของนางสาวมาเรีย นางพร้อมและยนิดีรับไวท้นัที นางไดต้อบแก่เทวทูตวา่ “ดูเถิด
ขา้พเจา้เป็นทาสีของพระเจา้ ขอใหบ้งัเกิดแก่ขา้พเจา้ตามค าของท่านเถิด” 
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ตั้งแต่สมยัอาดมัและนางเอวา ลงมาจนสมยันางซาราภรรยาของอบัราฮมั ตลอดจนสมยันางริบะ
คา ราเฮล็ และหญิงชาติยดูาโดยทัว่ ๆ ไป ต่างก็หวงัจะเป็นมารดาขององคพ์ระเมสิยาห์ คือองคพ์ระผู ้
เปล้ืองความบาปของเรา บดัน้ีนางสาวมาเรียรู้แน่วา่นางไดถู้กคดัเลือกใหเ้ป็นมารดาของพระเมสิยาห์ 

จงเติมถ้อยค าทีข่าดหายไปให้ครบ 

1. ทูตสวรรคม์าถึงหญิงสาวพรหมจารีนั้นแลว้วา่ “จงจ าเริญเถิด, เธอเป็นท่ี...........................
ของพระเจา้.......................................................................... (ขอ้ 28) 
2. น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีไดจ้ด...........................................เม่ือกุเรเนียวเป็นเจา้เมืองซุเรีย 
3. เพราะวา่เขาเป็น....................................ของ............................................. 
4. นางจึงประสูติ...........................................................เอาผา้ออ้มพนัและวางไวใ้นรางหญา้ 
เพราะวา่ไม่มี.......................................ในโรงแรม 
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พระธรรมลูกา 

สืบหาพระเยซู       บทเรียนที ่3 
ข้อพระธรรม ลูกา 2:41–52 

อธิษฐาน โอพระบิดา ขอทรงโปรดใหพ้วกขา้พเจา้ท าตามน ้าพระทยัของพระองคเ์หมือนกบัพระเยซูได้
ทรงกระท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์

บทเรียน ทุก ๆ ปี นางมาเรียกบัโยเซฟจะไปท่ีกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปท าพิธีเล้ียงเทศกาลปัสกาเป็นงาน
ประจ าปีโยเซฟผูเ้ป็นหวัหนา้ของครอบครัวเท่านั้นท่ีจ  าเป็นจะตอ้งไปในเทศกาลเช่นนั้น แต่นางมาเรียก็
ติดตามไปดว้ย นางมาเรียเป็นคนหน่ึงท่ีรักพระเจา้และมีความประสงคจ์ะรักษาประเพณีการเล้ียงนั้น 
เพื่อเกียรติของพระเจา้ เม่ือพระเยซูมีพระชนมไ์ดสิ้บสองพรรษา นางมาเรียและโยเซฟก็พาพระเยซูไป
ในเทศกาลนั้นดว้ย อายเุท่านั้นเป็นเกณฑท่ี์ศาสนายดูาอนุญาตให้เด็กชายประกอบพิธีปัสกาได ้ และท่าน
คงจ าไดว้า่พระเยซูทรงถือพระก าเนิดเป็นชนชาติยดูา นางมาเรียคงดีใจมากท่ีจะพาพระเยซูไปยงัพระ
วหิารของพระบิดาเจา้ เพราะนางยงัจ าขอ้ความท่ีเทวทูตไดบ้อกนางวา่ พระเยซูทรงเป็นใหญ่และเป็น
พระบุตรของพระเจา้ นางไม่เขา้ใจวา่นั้นหมายความถึงอะไรแต่นางเช่ือ ขา้พเจา้แน่ใจเหลือเกินวา่นางมี
ความท่ึงเฝ้าดูบุตรของตนเจริญเติบโตข้ึนมาอยา่งเอาใจใส่จริง ๆ 

มีประชาชนมากนัมากมายในเทศกาลกินเล้ียง บางคนคิดวา่มีคนจ านวนตั้งหน่ึงลา้นคน ต่างคน
ต่างพากนัสร้างเพิงหรือซุม้เล็ก ๆ ตามถนนและบนหลงัคาเพื่อใหห้ลบันอน พระเยซูเสด็จไปกบัเหล่า
ญาติในระยะเจด็วนัของเทศกาลคราวนั้น เป็นของธรรมดาอยูเ่องท่ีมารดาของพระเยซูคาดคะเนวา่พระ
เยซูคงเสด็จไปพร้อมกบับรรดาญาติทั้งหลาย ระหวา่งนั้นพระเยซูทรงท าอะไร ? ทรงเล่นหรือ? 
ทอดพระเนตรดูคนไป ๆ มา ๆ หรือ? เปล่าเลย พระองคมิ์ไดท้รงท าเช่นนั้น พระเยซูทรงฟังบรรดาครูบา
อาจารยท์ั้งหลายเทศนาสั่งสอนในพระวหิาร พวกผูเ้ฒ่าและผูท้รงคุณวฒิุอาวุโสไดต้ั้งค  าถามพระเยซู 
และเขาพากนัแปลกใจในค าตอบของพระองคม์าก เป็นไปไดอ้ยา่งไรหนอท่ีเด็กอายสิุบสองขอบ
สามารถตอบใหผู้ใ้หญ่ท่ีมีความรู้และทรงคุณวุฒิสูงในวชิาพระคมัภีร์พากนัประหลาดใจในค าตอบของ
พระเยซู? ทั้งน้ีก็เพราะพระเยซูทรงเป็นผูน้ั้นท่ีทรงแต่งพระคมัภีร์เล่มนั้น พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจา้ 

มาเรียบอกใหพ้ระเยซูเรียกโยเซฟวา่พอ่ เพราะโยเซฟเป็นบุรุษท่ีแต่งงานกบันาง และโยเซฟเป็น
ผูเ้ล้ียงดูพระเยซูมาตั้งแต่เล็กจนโต แต่โยเซฟมิใช่บิดาจริง ๆ ของพระเยซู เพราะพระเจา้ทรงเป็นพระ
บิดาของพระเยซู พระเยซูทรงมีบิดาเป็นพระเจา้และทรงมีมารดาเป็นมนุษยช่ื์อมาเรีย การเป็นพระเจา้กบั



 16 

มนุษยเ์อามารวมกนัเป็นบุคคลคนเดียวกนั คือเป็นองคพ์ระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะพระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกเพื่อจะช่วยท าใหค้นบาป และท าใหพ้ระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิมาประสานกนั 
ความบาปของเราใหแ้ยกตวัเราออกจากพระเจา้ แต่พระเยซูทรงน าเรากลบัมาหาพระเจา้อีกคร้ังหน่ึงเม่ือ
พระเยซูตรัสแก่นางมาเรียวา่ “ฉนัตอ้งท าพระธุระกิจแห่งพระราชบิดาของฉนั” พระเยซูทรงเตือนให้นาง
มาเรียเขา้ใจวา่พระเจา้ต่างหากท่ีทรงเป็นพระราชบิดาของพระองค ์ พระเยซูตรัสตอบนางมาเรียวา่ 
“ท าไมคุณแม่ไม่ทราบดอกหรือวา่ผมตอ้งท าส่ิงซ่ึงสมเด็จพระบิดาทรงใชใ้หผ้มมาท า?” พระธุระกิจของ
พระเจา้นั้นคืออะไร? คือการคน้หาและช่วยคนบาปและท าใหค้นบาปเตรียมตวัพร้อมท่ีจะกลบัไปสู่
สวรรค ์ คุณพ่อของเรามีงานท าทุก ๆ วนัเพื่อท างานหาเงินซ้ืออาหารและเส้ือผา้ และนัน่เป็นธุระกิจคุณ
พอ่ของเรา แต่พระธุรกิจของพระเจา้คือกระท าคนบาปให้กลายเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

เม่ือพระเยซูทรงมีอายมุากข้ึน พระเยซูตรัสวา่ “พระบิดาของเราทรงท างานอยูแ่ละเราก็ท างาน
นั้นดว้ย” ยอห์น 5:17 พระเยซูเสด็จเขา้มาในโลกเพื่อท างานอยา่งนั้นหรือ ถูกแลว้พระองคเ์สด็จมา
ท างานและทรงท างานใหญ่ท่ีสุดท่ียิง่กวา่ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ามาแลว้ พระเยซูทรงส าแดงพระบิดา
ใหช้าวโลกเห็นและพระเยซูทรงพลีพระชนมไ์ถ่บาปของมนุษยด์ว้ย พระเยซูทรงรับเอาความผิดบาป
ของทุก ๆ คนในโลกใส่ไวบ้นพระกายของพระองค ์ และทรงพลีพระชนมไ์ถ่บาปแทนประชาชน
ชาวโลก พระองคท์รงพลีพระชนมแ์ทนตวัของท่านและของขา้พเจา้ พระเจา้ตรัสวา่ “วญิญาณท่ีท าบาป
จะตอ้งตาย” (เอเสเคียล 18:4) เราเองจะตอ้งถูกแยกตวัจากพระเจา้ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ ถา้พระเยซู
มิไดเ้สด็จเขา้มาในโลกและยอมพลีพระชนมไ์ถ่บาปแทนตวัเรา ถา้พระเยซูมิใช่พระบุตรของพระเจา้ 
พระเยซูจะตอ้งตายเพราะบาปของตนเอง แต่วา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ดว้ยพระองคเ์อง พระเยซูจึงไม่มี
บาปในพระองคเ์ลย ดงันั้นพระเยซูจึงตายแทนบาปของเราได ้

บทเรียนที่น่าอศัจรรย์ในเร่ือง ๆ นี ้

ประการแรก การเช่ือฟังบิดามารดา 
“พระเยซูทรงอยูใ่ตอ้  านาจการปกครองของบิดามารดา” 
ถา้สมมุติวา่มีเด็กคนหน่ึงซ่ึงสามารถตดัสินตวัเองไดว้า่อะไรดีอะไรชัว่ และพระเยซูทรงเป็นเด็ก

ชนิดนั้น ถึงกระนั้นพระเยซูทรงเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาในโลกอยา่งไม่มีขอ้แม ้ ขอ้น้ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของเด็กทุก ๆ คน พระเจา้ตรัสวา่ “บุตรทั้งหลายจงนบนอบเช่ือฟังบิดามารดาของตวัดว้ย” 
(เอเฟซสั 6:1) พระเจา้ทรงตราไวเ้ป็นพระบญัญติัของพระองค ์จงนบัถือบิดามารดาของเจา้” 

ประการท่ีสอง เรียนรู้จกัเกียรติของงาน 
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คิดดูซี แมพ้ระเยซูจะส านึกถึงพระอ านาจใหญ่ยิง่ของพระองค ์ แต่พระเยซูยงัทรงยอมอยูใ่น
ชนบทเล็ก ๆ ในหุบเขาเป็นเวลาถึงสามสิบปี โดยรับใชเ้ป็นช่างไมใ้ตค้วามบงัคบับญัชาของมารดาและ
ทรงพอใจกบัการงานของพระองคจ์นกระทัง่การใหญ่ของพระองคถึ์งเวลา ตลอดระยะสามสิบปีนั้น 
พระเยซูทรงถ่อมพระกายท างานอยา่งสามญัชนทัว่ไป ราชโอรสของพระเจา้เป็นผูเ้ป็นมหาราชาของโลก
กลายมาเป็นช่างไม ้

ประการท่ีสาม 
แมว้า่ยงัเป็นเด็กก็สามารถรับใชพ้ระเจา้ได ้ เวลานั้นพระเยซูทรงมีอายไุดสิ้บสองปีเท่านั้น แต่ถึง

กระนั้นพระองคย์งัทรงส านึกถึงพระธุระกิจซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของพระองคเ์ราไม่จ  าเป็นตอ้งโตเป็นผูใ้หญ่จึง
จะรู้จกัน ้าพระทยัพระเจา้ได ้ เราอาจคิดถึงคนอยา่งดาวดิ ดาเนียส ธิโมทีและคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นแบบฉบบั
อยา่งดีในการตั้งตน้ท าตามพระทยัพระเจา้ตั้งแต่เขายงัหนุ่ม ๆ อยู ่
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ภาคปฏิบัติ 

สืบหาพระเยซู       บทเรียนที ่3 
ข้อท่องจ า “ขา้แต่พระเจา้ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะประพฤติตามน ้าพระทยัของพระองค”์ สดุดี 

40:8 

ข้อพระธรรม ลูกา 2:41-52 
ลูกา 2:41 ฝ่ายบิดามารดาเคยข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็ม ในการเล้ียงปัสกาทุกปี ๆ 42 เม่ือพระกุมาร

อายไุดสิ้บสองปีแลว้ เขาทั้งหลายก็ข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมการเล้ียงนั้น 43 เม่ือครบ
ก าหนดวนัเล้ียงกนัแลว้ ขณะเขาก าลงักลบัไปพระกุมารเยซูก็ยงัคา้งอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม 44 ฝ่ายโยเซฟ
กบัมารดาก็ไม่รู้ แต่เพราะเขาทั้งสองคิดวา่พระกุมารนั้นอยูใ่นหมู่คนท่ีมาดว้ยกนั เขาจึงเดินทางไปไดว้นั
หน่ึง พลางเท่ียวแสวงหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่นอ้งและพวกคนท่ีรู้จกักนั 45 เม่ือไม่พบจึงกลบัไปเท่ียว
หาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 46 เม่ือหามาไดส้ามวนัแลว้จึงพบพระกุมารนัง่อยูใ่นโบสถท์่ามกลางพวกอาจารย ์
ก าลงัฟังและไต่ถามพวกอาจารยเ์หล่านั้น 47 คนทั้งปวงท่ีไดย้นิก็ประหลาดใจในสติปัญญาและค าตอบ
ของพระกุมารนั้น 48 ฝ่ายบิดามารดาเม่ือเห็นแลว้ก็ประหลาดใจ มารดาจึงวา่ “ลูกเอ๋ย,ท าไมจึงท าแก่เรา
เช่นน้ี ? น่ีแน่ะ, พอ่กบัแม่แสวงหาเป็นทุกขน์กั” 49 พระเยซูจึงตอบวา่ “ท่านเท่ียวหาฉนัท าไม? ท่านยงั
ไม่ทราบหรือวา่ ฉนัคงตอ้งอยูใ่นราชฐานแห่งบิดาของฉนั? 50 ฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เขา้ใจค าซ่ึงท่านกล่าว
แก่เขา 51 แลว้พระกุมารก็กลบัไปกบัเขายงัเมืองนาซาเร็ธ อยูใ่ตค้วามปกครองของเขา มารดาก็จ  า
เหตุการณ์ทั้งปวงนั้นไวใ้นใจ 

52 พระเยซูก็ไดจ้  าเร็ญข้ึนในฝ่ายสติปัญญา ในฝ่ายกาย และเป็นท่ีชอบจ าเพาะพระเจา้และต่อ
หนา้คนทั้งปวงดว้ย 

ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. เม่ือพระเยซูทรงมีอายไุด ้12 ปี พระเยซูเสด็จไปในการเล้ียงท่ีกรุงเยรูซาเล็ม การเล้ียงนั้น
เขาเรียกวา่อะไร? ............................................................... 
2. มาเรียและโยเซฟเดินทางกลบับา้นจากกรุงเยรูซาเล็มไปไดก่ี้วนั แลว้จึงทราบวา่พระเยซู
มิไดเ้ดินทางกลบัไปดว้ย?..................................................................................... 
3. บิดามารดาของพระเยซูพบพระเยซู ณ ท่ีใด?.......................................................... 
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4. ใครบา้งท่ีแปลกใจในการท่ี พระเยซูทรงสามารถเขา้ใจ และตอบค าถามไดอ้ยา่งแปลก
ประหลาด........................................................................................................... 
5.พระเยซูทรงหมายความถึงใครเม่ือพระเยซูตรัสวา่“พระบิดาของฉนั”................................ 
..............................................................................................................................................  
6. พระเยซูทรงเช่ือฟังมารดาในโลกน้ีและเช่ือฟังพระบิดาในสวรรคด์ว้ยทั้งสองอยา่งหรือ
เปล่า ?...................................................................................... 

อทุาหรณ์ 

มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงอธิษฐานวา่ดงัน้ี “โอพระเยซูท่ีรัก ขออญัเชิญเขา้มาประทบัในหวัใจ
เล็ก ๆ ของขา้พเจา้สักครู่หน่ึงเถอะ................โอมิได ้ขอพระองคป์ระทบัอยูต่ลอดเวลา” 

พระเยซูเสด็จเขา้มาประทบัในใจของเด็กหญิงนั้นจริง ๆ และตั้งแต่วนันั้นมาเด็กหญิงคนนั้นก็มี
นิสัยเปล่ียนไป ถา้เขาลืมและยอมอนุญาตใหบ้าปเขา้มาในใจ เด็กนั้นจะบอกวา่ “โอฉนัตอ้งทูลใหพ้ระ
เยซูทรงทราบทนัทีวา่เสียใจมาก ฉนัไม่อยากใหเ้จา้มารตวัน้ีคิดวา่ฉนัเป็นแต่เด็กหญิงเล็ก ๆ เท่านั้น” 

ชีวติของมาเรียและโยเซฟเป็นชีวติท่ีสวยงามและน่าดูมาก ตราบใดท่ีพระเยซูคริสตย์งัเป็นจุด
ศูนยก์ลางของชีวติของเขา เขาก็ไม่ตอ้งเป็นห่วงอะไร แต่เวลาก็มาถึงเม่ือเขายอมใหเ้พื่อนของเขาเขา้มา
ครองหวัใจของเขา และมีชีวิตอยูโ่ดยปราศจากพระเยซู แลว้เขาไดค้วามทุกข ์
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พระธรรมลูกา 

มารพยายามท าลาย 

ของพระราชทานของพระเจ้า    บทเรียนที ่4 
ข้อพระธรรม ลูกา 3:21-22,4:1-13 

พระคมัภีร์ของพระเจา้มิไดบ้อกใหเ้ราทราบเร่ืองราวขององคพ์ระเยซูในระหวา่งเวลามีอาย ุ 12 
ถึง 30 ปี เม่ือพระเยซูทรงมีอายไุดส้ามสิบปี พระเยซูเสด็จมาท่ีแม่น ้ายาระเดนซ่ึงเป็นท่ี ๆ ยอห์นบพัติศมา
ก าลงัท าพิธีใหบ้พัติศมาอยู ่ ยอห์นไดเ้ทศนามีฤทธ์ิเดชเขม้แขง็ซ่ึงมีคนหลายชนิดพากนักลบัใจใหม่เลิก
บาปของตนเสีย คนเหล่านั้นพากนัถามยอห์นวา่ “แลว้จะใหเ้ราท าอะไรต่อไป?” 

เม่ือยอห์นแลเห็นพระเยซูเสด็จมาในเวลานั้นพอดีจึงพูดวา่ “จงดูลูกแกะ (พระเมษโปดก) ของ
พระเจา้ ท่ียกความผิดของโลก” นัน่แหละเป็นส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ คือตอ้งการใหผู้ห้น่ึงยกเอา
ความผดิบาปของเขาไปเสีย ประชาชนพากนันึกวา่ยอห์นเป็นผูเ้ทศนาสั่งสอนวเิศษเช่นน้ี และท าพิธีบพั
ติศมาใหป้ระชาชนมากมายกายกองเช่นน้ี ยอห์นคงจะตอ้งเป็นองคพ์ระผูเ้ปล้ืองบาปเป็นแน่ แต่ยอห์น 
กลบัช้ีใหป้ระชาชนเห็นวา่พระเยซูนั้นต่างหากท่ีเป็นองคผ์ูเ้ปล้ืองบาปของประชาชน หลงัจากท่ียอห์น
ท าพิธีบพัติศมาใหแ้ก่ประชาชนทั้งหมดท่ีมาหาในวนันั้นเสร็จแลว้ พระเยซูจึงขอร้องใหย้อห์นท าพิธีบพั
ติศมาใหแ้ก่พระองคด์ว้ย แต่ยอห์นกลบัทูลพระเยซูวา่ “ขา้พเจา้ตอ้งการจะรับบพัติศมาจากพระองค ์ควร
หรือท่ีพระองคจ์ะเสด็จมาหาขา้พเจา้?” (มทัธิว 3:14) พระเยซูจึงตรัสตอบยอห์นวา่ “บดัน้ีจงยอมเถิด 
เพราะวา่ควรจะกระท าใหค้วามชอบธรรมส าเร็จทั้งส้ิน” 

ท่านผูอ่้านคงจะถามวา่ “คนบาปมิใช่หรือท่ีขอรับบพัติศมา ซ่ึงเป็นการแสดงวา่เขากลบัใจมาหา
พระเจา้? พระเยซูมิกลายเป็นคนบาปซ่ึงกลบัใจมาเช่ือฟังพระเจา้ดว้ยหรือ?” เปล่าเลย พระเยซูทรงเป็น
องคบ์ริสุทธ์ิ เป็นลูกแกะของพระเจา้ท่ีปราศจากรอยด่างพร้อยของความบาปไม่วา่ชนิดใด ๆ แต่ท าไม
พระเยซูจึงทรงขอร้องใหย้อห์นท าพิธีบพัติศมาใหแ้ก่พระองค?์ เหตุผลคือพระเยซูทรงรับหนา้ท่ีแทนเรา
ทุกอยา่ง แมก้ระทัง่การเร่ิมตน้พระราชกิจของพระองคใ์นโลกน้ี พระเยซูทรงเป็นผูห้น่ึงในท่ามกลาง
พวกเรา เราก าลงัตอ้งการความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นจริง ๆ จากพระเจา้ พระบิดาเจา้ทรงพอพระทยัท่ีพระ
เยซูทรงรับบพัติศมาเช่นนั้นเป็นตวัอยา่งแก่เราดงันั้นจึงมีพระสุรเสียงจากทอ้งฟ้าตรัสวา่ “ท่านน้ีเป็น
บุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมามีสัณฐานเป็นรูปนกพิราบและประทบัอยูบ่นองคพ์ระเยซูคริสต ์
ณ ท่ีน้ีเราเรียนรู้วา่พระเจา้ทรงเป็นสามพระภาค คือพระบิดาเจา้จากฟ้าสวรรคต์รัสแก่พระเยซูเจา้ซ่ึงเป็น
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พระบุตร ซ่ึงมารับบพัติศมาท่ีแม่น ้ายาระเดน และมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาประทบับนองคพ์ระ
เยซูคริสตมี์สัณฐานเป็นรูปนกพิราบ เราควรจะรักและนมสัการพระเจา้ทั้งสามพระภาค น้ีเพราะรวมแลว้
เป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั 

ทนัใดท่ีพระเยซูทรงรับบพัติศมาเสร็จพิธีเรียบร้อยแลว้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าองคพ์ระ
เยซูคริสตเ์ขา้ไปในป่า และพระเยซูทรงอดพระกระยาหารและอธิษฐานต่อพระเจา้เป็นเวลาส่ีสิบวนั องค์
พระเยซูเจา้มิไดก้ระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามล าพงัพระองคเ์องเลย แต่ก่อนจะลงมือท ากิจการใด ๆ พระเยซู
พยายามกระท าตามพระประสงคข์องพระบิดาเจา้เสมอ มารรู้วา่ถา้มนัท าใหพ้ระเยซูท าอะไรตามล าพงั
ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งอาศยัพระเจา้ คือเหมือนกบัท่ีมารไดท้  า และเหมือนกบัท่ีอาดมัไดท้  ามาแลว้ มารก็มี
โอกาสท าใหพ้ระเยซูคริสตก์ลายเป็นคนบาปคนหน่ึงได ้ และพระเยซูจะตายแทนบาปของเราก็ไม่ได ้
ดงันั้นมารจึงหาโอกาสจูงใจพระเยซูใหท้  าบาป มารมาหาพระเยซูขณะท่ีพระเยซูก าลงัหิวพระกระยาหาร 
และมนัทูลพระเยซูวา่ “ถา้ท่านเป็นพระบุตรของพระเจา้จริงก็จงสั่งกอ้นหินเหล่าน้ีให้เป็นอาหาร” พระ
เยซูทรงสามารถท ากอ้นหินใหเ้ป็นอาหารไดไ้หม? ถา้ท าไดพ้ระเยซูจะท าตามมารหรือไม่ ในเม่ือพระ
บิดาเจา้มิไดส้ั่งใหพ้ระเยซูทรงกระท าเช่นนั้น ใหเ้ราฟังค าตอบของพระเยซูท่ีตอบแก่มาร มทัธิว 4:4 มีค า
เขียนไวว้า่ “มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหามิได ้แต่ดว้ยบรรดาโอวาทซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจา้” 

มารท างานไม่เป็นผลส าเร็จ แต่มนัก็ไม่ทอ้ถอย มนัจึงพยายามอีกคร้ังหน่ึง มารน าพระเยซูไปท่ี
ภูเขาสูงลูกหน่ึงและช้ีใหเ้ห็นอาณาจกัรของโลกจนทัว่ และมารทูลพระเยซูวา่ “อ านาจและสง่าราศี
ทั้งหมดนั้นเราจะยกใหแ้ก่ท่าน...ถา้ท่านจะกราบไหวเ้รา” มารมีอ านาจเป็นเจา้ของ ๆ โลกน้ีหรือ? ถูก
แลว้มารมีอ านาจเป็นเจา้ของ แต่มารไม่มีสิทธ์ิท่ีจะรับเป็นเจา้ของ แต่มนัเขา้ปกครองเอาด้ือ ๆ 

พระเยซูทรงเรียกมารวา่ “ผูค้รองโลกน้ี” (หรือเรียกวา่เป็นจา้วนายของโลกน้ี) ยอห์น 14:30  
พระเยซูจะรับโลกน้ีจากมาร และจะไม่คอยพระบิดาทรงมอบโลกน้ีทั้งโลกใหแ้ก่พระองคเ์ดียวหรือ? 
ขา้พเจา้ดีใจมากท่ีจะแจง้ใหท้่านทราบวา่ มารควา้น ้าเหลวเป็นคร้ังท่ีสอง เพราะพระเยซูตอบมารวา่ “เจา้
ซาตาน จงถอยไปเสียใหพ้น้ เพราะมีค าเขียนไวว้า่ “จงกราบไหวพ้ระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน และ
ปฏิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว” เม่ือมารถูกขบัออกจากสวรรค ์ มารเคยบอกให้เทวทูตในสวรรคก์ราบไหว้
นมสัการพระเจา้ เทวทูตหลายองคไ์ดก้ระท าตามมนัและถูกขบัลงมาจากสวรรคพ์ร้อมกบัมาร ในสวนเอ
เดน มารไดช้กัชวนอาดมัและนางเอวาใหท้  าตามโดยยอมเช่ือฟังค าสั่งของมนั และยอมกินผลไมแ้ทนท่ี
จะเช่ือฟังและวางใจพระเจา้ อาดมัและเอวาไดท้  าอยา่งท่ีมารบอก แต่คราวน้ีพระบุตรของพระเจา้ปฏิเสธ
และมารพา่ยแพ ้มารพบกบัพระองคห์น่ึงท่ีไม่ยอมท าตามค าของมนั 
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ขั้นต่อมามารไดน้ าพระเยซูไปท่ีกรุงเยรูซาเล็มและพาพระเยซูข้ึนไปบนยอดหลงัคาโบสถแ์ละ
ทูลพระเยซูวา่ “ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ จงโจนลงไปจากท่ีน่ีเถิด” แลว้มารทูลพระเยซูต่อไปวา่มีค า
เขียนไวว้า่ “พระเจา้จะรับสั่งแก่เหล่าทูตของพระองคใ์หป้้องกนัรักษาท่านไว ้ และเหล่าทูตจะรับ
ประคองท่านไว ้ เกลือกวา่เทา้ของท่านจะกระทบหิน” พระเยซูทรงตอบมารวา่ “มีค  าเขียนไวว้า่ อยา่
ทดลองพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน” (ลูกา 4:10-13) 

พระเยซูผูช้ยัชนะมาร และนัน่เป็นชยัชนะตลอดกาล ถา้พระเยซูยอมฟังผซีาตาน เราสมยัน้ีก็คง
ไม่พระผูเ้ปล้ืองบาปเลย มารพยายามท าลายของพระราชทานของพระเจา้ซ่ึงพระราชทานแก่เรา แต่มาร
ตอ้งลม้เหลว พระเยซูทรงวางพระทยัพระบิดาเจา้แทนท่ีจะไวใ้จค าพดูของมาร 

พระเยซูทรงกลายเป็นผูห้น่ึงในพวกเราส าหรับเราทุก ๆ อยา่ง เวน้แต่อยา่งเดียวคือพระเยซู
ไม่ไดท้  าบาป พระเยซูทรงถูกการทดลองเหมือนอยา่งเราทุกประการ มารจะมาเยีย่มเราบ่อย ๆ และมา
ชกัชวนใหเ้ราท าตามใจเราชอบ แทนท่ีจะใหเ้ราท าตามพระทยัของพระเจา้ซ่ึงพระองคท์รงสั่งเราไวใ้น
พระด ารัสของพระองคใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระเยซูไดช้ยัชนะมารแลว้ในโลกน้ี พระเยซูจึงชยั
ชนะในตวัของเราดว้ย เม่ือเรารู้จกัและวางใจพระเจา้แลว้มารชนะเราไม่ได ้
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ภาคปฏิบัติ 

มารพยายามท าลาย 

ของพระราชทานของพระเจ้า    บทเรียนที ่4 
ข้อท่องจ า “ดว้ยมีค าเขียนไวแ้ลว้วา่ มนุษยจ์ะมีชีวติดว้ยอาหารอยา่งเดียวหาไดไ้ม่ แต่ดว้ยพระวจนะทุก 
ๆ ค าของพระเจา้” ลูกา 4:4 

ข้อพระธรรม ลูกา 4:1-13 
ลูกา 4:1 พระเยซูประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดก้ลบัไปจากแม่น ้ายาระเดน 2 และพระ

วญิญาณไดน้ าพระองคไ์ปในป่า ถึงส่ีสิบวนั มารก็ทดลองพระองค ์ ในวนัเหล่านั้น พระองคมิ์ไดเ้สวย
อะไรเลย และเม่ือส้ินส่ีสิบวนัแลว้ พระองคท์รงอยากพระกระยาหาร 3 มารจึงกล่าวแก่พระองคว์า่ “ถา้
ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ จงสั่งหินกอ้นน้ีใหก้ลายเป็นขนมปัง” ๔ ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารวา่ “มีค า
เขียนไวว้า่ มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวก็หามิได”้ 5 แลว้มารจึงน าพระองคข้ึ์นไปยงัท่ีสูง
ส าแดงแผน่ดินทั้งส้ินทัว่พิภพในขณะเดียวใหพ้ระองคเ์ห็น 6 มารจึงทูลพระองคว์า่ อ านาจและสง่าราศี
ทั้งหมดนั้นเราจะยกใหแ้ก่ท่าน เพราะวา่มอบเป็นสิทธิแก่เราแลว้ และเราปรารถนาจะใหแ้ก่ผูใ้ดก็จะ
ใหแ้ก่ผูน้ั้น 7 เหตุฉะนั้นถา้ท่านจะกราบไหวเ้รา สรรพส่ิงนั้นจะเป็นสิทธิขาดแก่ท่านทั้งหมด” 8 ฝ่าย
พระเยซูทรงตอบมารวา่ “มีค  าเขียนไวว้า่ จงกราบไหวพ้ระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน และปฏิบติัพระองค์
ผูเ้ดียว” 9 แลว้มารจึงน าพระองคไ์ปยงักรุงเยรูซาเล็ม และใหพ้ระองคป์ระทบัอยูท่ี่หอคอยบนหลงัคา
โบสถ ์ และทูลพระองคว์า่ “ถา้ท่านเป็นบุตรพระเจา้ จงโจนลงไปจากท่ีน่ีเถิด 10 เพราะมีค าเขียนไวว้า่ 
พระเจา้จะรับสั่งเหล่าทูตของพระองคใ์หป้้องกนัรักษาท่านไว ้ 11 และเหล่าทูตจะรับประคองท่านไว ้
เกลือกวา่เทา้ของท่านจะกระทบหิน” 12 ฝ่ายพระเยซูทรงตอบมารวา่ “มีค  าเขียนไวว้า่ อยา่ทดลอง
พระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน” 13 เม่ือมารท าการทดลองส้ินแลว้ จึงละพระองคไ์ปจนถึงโอกาสเหมาะ 

จงเติมค าทีข่าดหายไป 

1. มารทูลวา่ “ถา้ท่านเป็น..................................................จงสั่งกอ้นหินน้ีใหก้ลาย
...........................................พระเยซูตรัสตอบมารวา่ “มีค  าเขียนไวแ้ลว้วา่
..................................จะ......................ดว้ย..............................ส่ิงเดียวก็หามิได”้ (ลูกา 4:3-
4) 
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2. มารทูลวา่ “...................................และ.....................................ทั้งหมดนั้นเราจะยกใหแ้ก่
ท่าน เพราะวา่...................................เป็นสิทธิ................................................เหตุฉะนั้นถา้
...................................................สรรพส่ิงนั้น....................................แก่ท่านทั้งหมด” (ลูกา 
4:6-7) 
3. มารทูลวา่ “ถา้ท่านเป็น........................................จง................................ท่ีน่ีเถิด” พระเยซู
ตรัสตอบมารวา่ “อยา่...............................พระองคผ์ูเ้ป็น.............................ของตน” (ลูกา 
4:9-12) 
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พระธรรมลูกา 

พระเยซูทรงเลอืกสาวก     บทเรียนที ่5 
ข้อพระธรรม ลูกา4:16-21,5:1-8 

คร้ังหน่ึงเม่ือพระเยซูประทบัอยูท่ี่นาซาเร็ธ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมารดาของพระองคต์ั้งภูมิล าเนาอยู ่
พระเยซูเสด็จไปท่ีธรรมศาลาซ่ึงเป็นสถานท่ี ๆ ชาวยดูาพากนัไปนมสัการพระเจา้และไปอ่านพระคมัภีร์
ศาสนาของเขา พระเยซูทรงอ่านพระคมัภีร์ตอนท่ีน่าฟังท่ีสุดคือตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระองคเ์อง (อ่าน    
ลูกา 4:16-23) พระคมัภีร์ตอนน้ีไดเ้ขียนไวแ้ลว้ก่อนพระเยซูคริสตเ์กิดหลายร้อยปี และในขณะนั้นท่ีพระ
เยซูทรงอ่านพระคมัภีร์ตอนนั้นก็ส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ ใครจะสามารถเขียนเป็นเร่ืองราวก่อนท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์ข้ึนได ้นอกจากพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น 

ค าพยากรณ์บอกว่าพระเยซูจะเป็น 

1. ผูเ้ทศนาพระกิตติคุณ (ข่าวประเสริฐ) ใหค้นยากจนฟัง 
2. ผูรั้กษาคนใจชอกช ้าให้หายความเจบ็ช ้า 
3. ผูป้ล่อยทาสหรือเชลยใหเ้ป็นไทย 
4. ผูใ้หแ้สงสวา่งแก่คนตาบอด 

พระเยซูเสด็จมาแกม้ดัของคนท่ีถูกมารจ าจองอยูโ่ดยเฉพาะ และมารักษาโรคตาบอดและใจ
บอดซ่ึงมารไดท้  าให้ตาบอด เน่ืองจากมารเกรงวา่คนจะเห็นความจริง ความรัก และไวใ้จพระเจา้แลว้จะ
เกิดความวางใจในพระองค ์ พระเยซูเสด็จมาปล่อยใหเ้ราเป็นอิสระจากมารและความบาป พระเยซูทรง
ชยัชนะมารและท าลายฤทธ์ิอ านาจของมาร พระเยซูทรงสามารถปล่อยทุกคนใหเ้ป็นอิสระได ้ ถา้คนนั้น 
ๆ จะไวว้างใจในพระองค ์ ผูค้นพากนัประหลาดใจในค าตรัสอนัศกัด์ิสิทธ์ิประเสริฐของพระเยซูเช่นนั้น 
เพราะถอ้ยค าของพระองคทุ์ก ๆ ค าเตม็ไปดว้ยความรักและเมตตาและมีฤทธ์ิอ านาจมาก 

ประชาชนพากนัหิวกระหายอยากจะฟังพระวจนะของพระเยซูท่ีตรัสสั่งสอนเขา จึงมีผูค้น
พลเมืองมากมายเบียดเสียดห้อมลอ้มพระเยซูเป็นหมู่ใหญ่ วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูทรงอยูใ่กลท้ะเล 
ประชาชนพากนัเบียดเสียดพระเยซูจนตอ้งเสด็จลงไปในเรือหาปลาของเปโตร และใหค้นผลกัเรือห่าง
ออกจากฝ่ังเล็กนอ้ย แลว้พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนในเรือล านั้น หลงัจากท่ีพระเยซูเทศนาสั่ง
สอนประชาชนแลว้ พระเยซูจึงตรัสแก่เปโตรใหถ้อยเรือออกไปอีกสักหน่อยและตรัสสั่งใหห้ยอ่นอวน
ลงจบัปลา เปโตรทูลตอบพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พวกขา้พเจา้ทอดอวนคืนยงัรุ่งและไม่ไดอ้ะไรเลย 
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แต่ถึงอยา่งไรก็ดีพวกเราจะท าตามท่ีพระองคท์รงสั่งทุกประการ” ท่านคิดหรือวา่มีอะไรเกิดข้ึน ? เขาจบั
ปลาไดม้ากมายจนลากอวนข้ึนไม่ไหวจึงตอ้งร้องเรียกเพื่อนเรือหาปลาล าอ่ืน ๆ ใหม้าช่วยกนัลากอวน
ข้ึน และเรือทั้งสองล าไดป้ลาเตม็เรือทั้งคู่ เปโตรรู้แน่วา่ปลาเหล่านั้นเป็นปลาท่ีพระเยซูพระราชทานให ้
เพราะพวกเราจบัปลากนัมาตลอดคืนก็ไม่ไดอ้ะไรเลย เวลาเชา้ ๆ ก็ไม่ใช่เวลาทอดอวน เปโตรคุกเข่าลง
ขา้ง ๆ พระเยซูและกราบไหวพ้ระองค ์แลว้ทูลวา่ “ขอพระองคเ์สด็จไปใหห่้างไกลจากตวัขา้พเจา้ เพราะ
ขา้พเจา้เป็นคนบาป” ถูกแลว้เปโตรเป็นคนบาปรวมทั้งยากอบและยอห์น แต่พระเยซูมิไดไ้ปไกลจากคน
เหล่านั้น พระเยซูทรงช่วยคนพวกนั้นใหพ้น้จากความบาปผดิของเขา พระองคต์รัสแก่เปโตรวา่ “อยา่
กลวัเลย ตั้งแต่น้ีไปเราจะตั้งท่านใหเ้ป็นคนจบัคน” เขาพากนัเอาเรือเขา้ฝ่ังแลว้ทิ้งเรือไวท่ี้นัน่และติดตาม
พระเยซูไป พวกเขาหยดุการจบัปลา เพื่อจะติดตามพระเยซูไปช่วยน าคนบาปใหม้ารู้จกัพระเจา้ 

ขา้พเจา้ขอชมท่ีเปโตรเตม็ใจผลกัเรือออกไปจากฝ่ังเพื่อให้พระเยซูเทศนา สั่งสอนใหป้ระชาชน
ฟัง และเปโตรเตม็ใจทอดอวนลงทะเลตามค าสั่งของพระเยซู แมเ้ปโตรจะคิดวา่การทอดอวนนั้นจะไม่
ไดผ้ลอะไรก็ตาม เปโตรเป็นชาวประมงท่ีดีและรู้วา่เม่ือไรและท่ีไหนควรจบัปลาแต่เปโตรไวว้างใจพระ
เยซู แมว้า่ในสายตาของเปโตรจะเห็นวา่ไม่เป็นเร่ืองอะไรเลยก็ตาม เปโตรบอกวา่ “ขา้พเจา้จะท าตาม
ค าสั่งของพระองค”์ เปโตรไดรั้บรางวลัมากมายอะไรเช่นนั้นในเม่ือเขาไดเ้ช่ือและท าตามค าสั่งของพระ
เยซู เปโตรมิใช่แต่เพียงไดป้ลาไปขายมากมายเท่านั้น แต่พระเยซูทรงเรียกเปโตรให้เป็นเพื่อนสนิทพิเศษ
คนหน่ึงเพื่อร่วมกนัช่วยท าธุระกิจพิเศษ ขา้พเจา้เช่ือเหมือนกนัวา่ถา้เราจะท าตามท่ีพระเยซูตรัสสั่งเรา 
เราจะไดรั้บพระพรพิเศษเหมือนกนัดว้ย 

พระเยซูทรงมีฤทธ์ิยิง่กวา่มนุษยส์ามญัทัว่ ๆ ไป พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ พระเยซูทรงทราบวา่
ปลาในทะเลอยูต่รงไหน เพราะวา่พระเจา้ทรงทราบทุก ๆ ส่ิงในโลก พระเยซูทรงทราบวา่เขาเป็นอะไร
ดว้ย และโดยความรักใหญ่ยิ่งของพระองค ์ ๆ ทรงเรียกเขาใหเ้ป็นผูจ้บัมนุษยพ์ระเยซูทรงหมายความวา่
อะไรในเม่ือบอกให้เขาเป็นคนจบัคน? 

ขา้พเจา้คิดวา่พระองคท์รงหมายถึงการท่ีจะช่วยคนบาปใหม้ารู้จกักบัพระเจา้และปลดปล่อยคน
บาปใหพ้น้จากความบาปของเขา มารผูม้ดัเด็กหญิงชาย ผูใ้หญ่ทั้งหญิงและชายใหอ้ยูใ่ตอ้  านาจของมนัถา้
เราบอกประชาชนใหท้ราบถึงความรักของพระเจา้ และบอกใหเ้ขาทราบวา่พระเยซูทรงยอมตายไถ่บาป
ของเขาอยา่งไร ก็เท่ากบัเราช่วยปลดปล่อยใหเ้ขาพน้จากพนัธะของผซีาตาน พระเยซูทรงใชเ้สียงของเรา
ใหบ้อกคนเหล่านั้นทราบ เพราะคนพวกนั้นไม่เคยอ่านพระวจนะของพระเจา้ แต่เรารู้จกัพระเจา้และ
พระองคต์รัสแก่เราวา่ควรบอกคนเหล่านั้นอยา่งไร และเราจงบอกเร่ืองราวข่าวประเสริฐน้ีแก่คนเหล่าน้ี
ต่อ ๆ ไป เพื่อคนเหล่านั้นจะไดรั้กองคพ์ระเยซูคริสตด์ว้ย เป็นโอกาสดีมากท่ีเราจะเล่าเร่ืองพระกิตติคุณ
เพือ่องคพ์ระเยซูคริสต์ 
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อีกวนัหน่ึงพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นนายด่านภาษีคนหน่ึงก าลงัเก็บภาษีอยู ่ พระเยซูตรัส
แก่นายด่านนั้นวา่ “จงตามเรามา” ชายคนน้ีช่ือมทัธิว ไดส้ละหนา้ท่ีของเขาและติดตามพระเยซูไป คนท่ี
พระเยซูทรงเลือกไวเ้ป็นพระสหายของพระองคช่์างเป็นคนน่าพิศดารอะไรเช่นนั้น บา้งก็เป็นคนหาปลา 
บา้งเป็นคนเก็บภาษี คนเก็บภาษีเหล่าน้ีโดยมากมกัเป็นคนไม่ซ่ือตรงและหาโอกาสเบียดบงัเอาแก่
ประชาชนเสมอ เขาจะ “รีด” เงินจากคนเหล่าน้ีไม่วา่คนพวกนั้นจะหาเงินไดห้รือไม่ก็ตาม พระเยซูไม่
ทรงทราบหรือวา่พระองคท์รงคดัเลือกพระสหายของพระองคว์า่เป็นคนชนิดไร? แน่นอน พระเยซูทรง
ทราบ เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้จึงทรงอ่านใจของมนุษยทุ์กคนออก พระเยซูทรงทราบแต่พระเยซู
ก าลงัจะเปล่ียนจิตใจของคนเหล่าน้ีใหเ้ป็นคนใหม่ และพระเยซูก็ทรงเปล่ียนจิตใจของเขาจริง ๆ 



 28 

ภาคปฏิบัติ 

พระเยซูทรงเลอืกสาวก     บทเรียนที ่5 
ข้อท่องจ า “เราไม่ไดม้าเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปใหก้ลบัใจใหม่” ลูกา 5:32 

ข้อพระธรรม ลูกา 4:16-23,5:1-11,27-32 
ลูกา 4:16 แลว้พระองคเ์สด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ เป็นท่ีซ่ึงพระองคท์รงเจริญวยัพระองคเ์สด็จ

เขา้ไปในธรรมศาลาในวนัซะบาโตตามเคย และทรงยนืข้ึนเพื่อจะอ่าน 17 เขาจึงส่งพระคมัภีร์อิสยาห์
พยากรณ์ใหแ้ก่พระองค ์ เม่ือพระองคท์รงคล่ีหนงัสือนั้นออกก็คน้พบขอ้ท่ีเขียนไวว้า่ 18 พระวญิญาณ
ของพระเจา้สถิตอยูบ่นขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงชโลมตั้งขา้พเจา้ไวใ้หป้ระกาศกิตติคุณแก่คน
ยากจน พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้ใหบ้อกแก่พวกเชลยวา่ เขาจะไดก้ลบัเป็นไท ใหบ้อกแก่คนตาบอดวา่
จะไดเ้ห็นอีก ใหบ้อกแก่คนท่ีถูกกดข่ีข่มเหงวา่จะไดพ้น้ทุกข ์ 19 และใหป้ระกาศปีท่ีพระเจา้ก าหนดจะ
ทรงโปรดประทานนั้น 

20 แลว้พระองคท์รงมว้นหนงัสือคืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแลว้ทรงนัง่ลง และตาของคนทั้งปวงใน
ธรรมศาลาก็เพง่ดูพระองค ์ 21 พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “วนัน้ีคมัภีร์ตอนน้ีท่ีท่านไดย้ินกบัหูของท่านก็
ส าเร็จแลว้” 22 คนทั้งปวงก็เป็นพยานรับรองค าของพระองค ์ และประหลาดใจดว้ยถอ้ยค าอนั
ประกอบดว้ยคุณ ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐข์องพระองค ์และวา่ “คนน้ีเป็นบุตรของโยเซฟมิใช่หรือ” 23 
พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “ท่านทั้งหลายคงจะกล่าวค าสุภาษิตขอ้น้ีแก่เราเป็นแน่ คือวา่ “หมอจงรักษา
ตวัเองเถิด คือบรรดาการซ่ึงเราไดย้นิวา่ท่านไดก้ระท าในเมืองกปัเรนาอูม จงกระท าในเมืองของตนน่ี
ดว้ย” 

5:1 คร้ังหน่ึงเม่ือประชาชนก าลงัเบียดเสียดพระองคเ์พื่อฟังค าของพระเจา้ พระองคท์รงยนือยูท่ี่
ฝ่ังทะเลสาปเฆน็เนซาเร็ต 2 ทรงเห็นเรือสองล าจอดอยูท่ี่ริมฝ่ังทะเลสาบนั้น แต่ชาวประมงข้ึนจากเรือ
แลว้ก าลงัชกัอวนอยู ่3 พระองคจึ์งเสด็จลงเรือล าหน่ึง เป็นเรือของซีโมน และขอใหเ้ขาถอยไปจากฝ่ังสัก
หน่อยหน่ึง แลว้พระองคท์รงนัง่ลงสอนประชาชนจากเรือนั้น ๔ เม่ือพระองคต์รัสสอนเสร็จแลว้จึงตรัส
แก่ซีโมนวา่ “จงถอยออกไปท่ีน ้าลึกหยอ่นอวนลงจบัปลา” ๕ ซีโมนทูลตอบพระองคว์า่ “อาจารยเ์จา้ขา้ 
ขา้พเจา้ทั้งหลายทอดอวนคืนยงัรุ่งไม่ไดอ้ะไรเลย แต่ขา้พเจา้จะหยอ่นอวนลงตามค าของพระองค”์ ๖ 
เม่ือเขาหยอ่นลงแลว้ก็ลอ้มปลาไวเ้ป็นอนัมากจนอวนของเขาก าลงัขาดอยู ่7 เขาจึงท าส าคญัแก่เพื่อนท่ีอยู่
ในเรืออีกล าหน่ึงใหม้าช่วย เขาก็มาช่วยแลว้ไดป้ลาเตม็ล าเรือทั้งสองล า จนเรือเกือบจะจมลง 8 ฝ่ายซี
โมนเปโตรเม่ือเห็นดงันั้น ก็กราบลงท่ีพระชานุของพระเยซูทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอเสด็จไปให้ห่าง
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จากขา้พเจา้เถิด เพราะวา่ขา้พเจา้เป็นคนบาป” 9 เพราะวา่เขากบัคนทั้งหลายท่ีอยูด่ว้ยกนัประหลาดใจ
ดว้ยปลาเป็นอนัมากท่ีเขาจบัไดน้ั้น 10 ยากอบและยอห์นบุตรของเซเบดาย ผูร่้วมการกบัซีโมน ก็
ประหลาดใจเหมือนกนั พระเยซูตรัสแก่ซีโมนวา่ “อยา่กลวัเลย ตั้งแต่น้ีไปท่านจะเป็นผูจ้บัคน” 11 เม่ือ
เขาน าเรือมาถึงฝ่ังแลว้ เขาก็สละส่ิงสารพดัตามพระองคไ์ป 

27 ภายหลงัเหตุการณ์เหล่าน้ีพระองคไ์ดเ้สด็จออกไป และไดเ้ห็นคนเก็บภาษีคนหน่ึงช่ือเลวนีัง่
อยูท่ี่ด่านภาษี พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “จงตามเรามาเถิด” 28 เขาก็สละส่ิงสารพดัลุกข้ึนตามพระองคไ์ป 

29 เลวไีดจ้ดัใหมี้การเล้ียงใหญ่ในเรือนของตนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระองค ์ มีคนเก็บภาษีและ
คนอ่ืนมากมายมาร่วมโตะ๊ดว้ยกนั 30 ฝ่ายพวกฟาริสีแลพวกอาลกัษณ์ของเขากระซิบบ่นติพวกศิษยข์อง
พระองคว์า่ “เหตุไฉนพวกท่านมากินและด่ืมกบัพวกเก็บภาษีและกบัพวกคนบาป ? พระเยซูตรัสตอบ
เขาวา่ “คนปกติไม่ตอ้งการหมอ แต่คนเจบ็ตอ้งการหมด 32 เรามิไดม้าเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มา
เรียกคนบาปใหก้ลบัใจใหม่” 

ตอบค าถามเหล่านี ้

1. พวกสาวกไดท้อดอวนหาปลาอยูน่านเท่าไรจึงไม่ไดป้ลาเลย?.......................................... 
2. พระเยซูตรัสแก่เปโตรใหท้ าอะไร?................................................................................... 
3. เปโตรเช่ือฟังหรือเปล่า?.................................................................................................... 
4. เม่ือเปโตรเห็นปลาติดอวนมากมายเปโตรทูลแก่พระเยซูวา่อยา่งไร?................................ 
5. ค  าตรัสของพระเยซูเป็นเคร่ืองหมายช้ีให้เห็นหรือเปล่า วา่ พระเยซูพระราชทานปลา
เหล่าน้ีใหแ้ก่พวกเขาในยามท่ีเขาไม่ไดป้ลาตลอด
คืน?....................................................................................................................................... 
6. พระเยซูตรัสสั่งเปโตรใหท้ าอะไรในอนาคต?................................................................... 
7. พระเยซูทรงเรียกใครอีกใหเ้ป็นสาวกนอกจากพวกหาปลาพวกน้ี ?.................................. 
8. มทัธิวมีอาชีพท าอะไรมาก่อนท่ีจะเป็นสาวกของพระเยซู ?.............................................. 
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พระธรรมลูกา 

พระเยซูทรงแตะต้อง 

คนป่วยแล้วโรคหาย     บทเรียนที ่6 
ข้อพระธรรม ลูกา 5:15-26 

อธิษฐาน โอพระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงโปรดช่วยใหข้า้พเจา้เสียสละเวลาและยอมล าบากในการน ามิตร
สหายมาใหพ้บกบัพระเยซู สหายของเขาในเร่ืองวนัน้ีตอ้งเสียแรงและเวลาหามคนป่วยมาหาองคพ์ระ
เยซู เพื่อเขาจะไดรั้บการบ าบดัโรค 

บทเรียน หลงัจากท่ีพระเยซูทรงรักษาคนเจบ็ป่วยหลายคนแลว้พระเยซูเสด็จเขา้ป่าและทรงอธิษฐาน มี
บ่อยคร้ังท่ีพระเยซูทรงปล่อยประชาชนไว ้แลว้พระองคเ์สด็จเขา้ท่ีวิเวกเพื่อตรัสสนทนากบัองคพ์ระบิดา
ในสวรรค ์ พระเยซูเจา้ทรงติดต่อกบัทางเมืองสวรรคเ์สมอ ดว้ยเหตุน้ีเองพระเยซูจึงติดต่อกบัมนุษยใ์น
โลกน้ีดว้ยความรัก และดว้ยฤทธ์ิอ านาจแห่งการรักษาโรคไดเ้สมอวนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูทรงเทศนา
และก าลงัรักษาคนป่วย และมีผูท้รงคุณวุฒิหลายคนมาฟังพระองคด์ว้ย คนเหล่านั้นมาจากสถานท่ีต่าง ๆ 
กนั บางคนเดินทางมาจากกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเป็นศูนยก์ลางศาสนายวิ มีผูค้นมามากมายจนบางคนพาคน
ป่วยมาก็เขา้ไปใกล ้ ๆ พระเยซูไม่ไดเ้พราะคนแน่นเขา้บา้นไม่ได ้ เพื่อนของคนป่วยส่ีคนตดัสินใจเด็ด
เด่ียววา่อยา่งไร ๆ ตอ้งเอาตวัผูป่้วยไปใหถู้กตวัพระเยซูคริสตใ์หไ้ด ้ ดงันั้นทั้งส่ีคนจึงข้ึนร้ือหลงัคาและ
เอาคนป่วยห่อและผกูเชือกหยอ่นลงมาตรงท่ีพระเยซูประทบัอยู ่ เม่ือพระเยซูทรงเห็นความเช่ือของส่ีคน
นั้นและขา้พเจา้คิดวา่พระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นความเช่ือของคนป่วยคนนั้นดว้ย พระองคจึ์งตรัส
แก่คนป่วยนั้นวา่ “บุรุษเอ๋ย ความผดิของเจา้ทรงโปรดยกเสียแลว้” 

ผูท้รงคุณวุฒิทั้งหลายซ่ึงเราเรียกวา่ชาวอาลกัษณ์และชาวฟาริสีไม่ชอบใจท่ีพระเยซูตรัสเช่นนั้น
เลย พวกเขาจึงเร่ิมพดูระหวา่งกนัเองวา่ ใครจะยกโทษหรืออภยับาปไดน้อกจากพระเจา้? ท่านอาจคิดวา่
พวกนั้นควรรู้จกัวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ โดยเขาไดเ้ห็นการอศัจรรยท่ี์พระเยซูทรงรักษาโรคภยัไขป่้วย
หลายต่อหลายราย ควรจะเช่ือไดแ้ลว้ แต่น่าเสียดายท่ีคนไม่รอดพน้จากบาปมกัมีใจแข็งกระดา้ง และมาร
ท าใหเ้ขาเหล่าน้ีตาบอดดว้ย ดงันั้นคนพวกน้ีจึงไม่เช่ือ 

พระเยซูทรงเป็นพระเจา้และอ่านจิตใจชัว่ของมนุษยไ์ดดี้ คนพวกนั้นคงประหลาดใจมากเม่ือได้
ยนิพระเยซูตรัสแก่พวกเขาวา่ ท่านทั้งหลายคิดอะไรในใจซ่ึงจะวา่ความผดิของเจา้โปรดยกเสียแลว้ หรือ
จะวา่จงลุกข้ึนเดินไปเถิด ขา้งไหนจะง่ายกวา่กนั? (อ่านลูกา 5:24-27) พระเยซูทรงเรียกพระนามของ
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พระองคว์า่ “บุตรมนุษย”์ ซ่ึงเป็นพระนามท่ีเราไดย้ินบ่อย ๆ ในพระธรรมลูกา พระองคท์รงถูกเรียกวา่ 
“พระบุตรของพระเจา้” และถูกเรียกวา่ “บุตรมนุษย”์ ดว้ยทั้งสองอยา่ง เพราะพระเยซูทรงเป็นทั้งมนุษย์
และเป็นทั้งพระเจา้ พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีพยายามจะกนัมิใหพ้ระเยซูช่วยเหลือคนง่อยคนนั้น แต่
วา่สหายของคนเจบ็ทั้งส่ีคนนั้นไม่ยอม เขาทั้งส่ีคนพากนัหามเพื่อนของเขาซ่ึงป่วยเป็นง่อยมาหาพระเยซู
ดว้ยตนเองไม่ได ้ ท่านทราบไหมวา่ถา้เราไม่ช่วยคนป่วยมาหาพระเยซูเราก็ช่วยกนักีดกนัมิใหค้นเขา้
มาถึงพระเยซูใช่ไหม? เร่ืองต่อไปน้ีจะแสดงให้เห็นคนทั้งสองชนิด 

อทุาหรณ์ 

มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหน่ึงช่ือมาเรียน วนัหน่ึงเขาพูดกบัคุณแม่ของเขาวา่ “ดีแลว้แพท๊ซ่ี
จ าเป็นตอ้งลงนรก หนูช่วยอะไรเขาไม่ได ้หนูไดท้  าดีท่ีสุดท่ีจะช่วยเขาแลว้” คุณแม่ของเขาแปลกใจมาก
จึงถามวา่ เร่ืองอะไรกนั เล่าเร่ืองใหฟั้งให้ตลอดซี มาเรียนตอบวา่ “หนูเพิ่งไปหาแพท๊ซ่ีใหไ้ปเรียนพระ
คมัภีร์ในวนัอาทิตยด์ว้ยกนั และหนูไดพ้ยายามพดูกบัแพท๊ซ่ีใหเ้ขา้ใจอยูน่าน แต่คุณพ่อของแพท๊ซ่ีบอก
ใหห้นูกลบับา้นแลว้ปิดประตู และบอกวา่ไม่ตอ้งมาชวนแพท๊ซ่ีใหไ้ปเรียนพระคมัภีร์ในวนัอาทิตยอี์ก 
เพราะแพท๊ซ่ีจะไม่ไป และไม่มีพระเจา้ท่ีไหนจะมาพดูกนัหรือจะเช่ือถือได ้ และเขาไม่ตอ้งการใหลู้ก
ของเขาไดย้นิเร่ืองของพระเจา้เลย และคุณแม่คะ คุณพอ่ของแพท๊ซ่ีเขามองหนา้หนูอยา่งเกร้ียวกราด
ทีเดียวค่ะ ขณะท่ีหนูก าลงัจะกลบับา้น แต่เม่ือหนูเดิมผา่นแพท๊ซ่ี หนูบอกแพท๊ซ่ีวา่หนูเสียใจมากแต่แพท๊
ซ่ีจะลงนรก เพราะพอ่ของเขาไม่ยอมใหลู้กของเขาเรียนเร่ืองของพระเยซู” บิดาของแพท๊ซ่ีไม่เช่ือวา่มี
พระเจา้ และเป็นคนท่ีพูดอะไรดว้ยยาก ไม่ประหลาดอะไรท่ีมาเรียนจะตอ้งกลวัเขา พอ่ของแพท๊ซ่ีก็
เหมือนชาวอาลกัษณ์และฟาริสีในเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้วนัน้ี อาลกัษณ์และฟาริสีจะกีดกนัมิใหพ้ระเยซู
รักษาโรคและยกโทษคนง่อยคนนั้น มาเรียนเป็นเหมือนส่ีคนนั้นท่ีหามเพื่อนมาหาพระเยซู เพราะมา
เรียนพยายามทุกวถีิทางท่ีจะน าแพท๊ซ่ีใหรู้้จกัพระเยซู และก็อยา่งเร่ืองท่ีเล่าในพระคมัภีร์วนัน้ีวา่เร่ืองจบ
ลงดว้ยความช่ืนชมยนิดีคือคนง่อยหายโรคและเดินกลบับา้นได ้และมาเรียนไดเ้ล่าเร่ืองความรักของพระ
เยซูซ่ึงตายแทนคนบาปใหแ้พท๊ซ่ีฟังอยา่งจบัใจ จนแพท๊ซ่ีตอ้งร้องไห้ร้องห่มกระตือรือร้นอยากจะไป
เรียนพระคมัภีร์วนัอาทิตยใ์ห้ได ้ ในท่ีสุดคุณพอ่ของแพท๊ซ่ีก็ใจอ่อน และยอมผอ่นผนัใหลู้กสาวไปเรียน
พระคมัภีร์ในวนัอาทิตยไ์ด ้ อยา่งนอ้ยแม่หนูแพท๊ซ่ีเล็ก ๆ คงไดย้นิเร่ืองราวของพระเยซูคริสตแ์ละ
ขา้พเจา้เช่ือวา่แพท๊ซ่ีคงจะเช่ือพระเยซูและไดรั้บความรอดพน้บาปเป็นแน่ 

ท่านเคยแนะน าใครใหม้ารู้จกัพระเยซูบา้งแลว้หรือยงั? เป็นโอกาสดีเหลือเกินท่ีจะบอกคนอ่ืน
ถึงความรักของพระเยซูและใหเ้ขารู้จกัองคพ์ระเยซู เราอาจเชิญชวนเพื่อน ๆ ของเราไปใหไ้ปเรียนพระ
คมัภีร์ในวนัอาทิตยซ่ึ์งเขาอาจไดย้นิเร่ืองราวของพระเยซูผูเ้ปล้ืองบาปของเขา ก็ได ้ บางทีการท าเช่นน้ี
ไม่ใช่ของง่ายนกัแต่ถา้พยายามท าก็ส าเร็จเสมอ เพื่อนของคนง่อยส่ีคนนั้นไม่ยอมเลิกหรือทอ้ถอยเม่ือ
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เห็นคงมุงมาก ๆ เขาอาจหมดมานะเม่ือเขา้ประตูบา้นไม่ได ้ แต่คนพวกนั้นมีความเช่ือวา่อยา่งไร ๆ เสีย
พระเยซูคงจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาไดเ้ป็นแน่ เพราะเขามีความเช่ือนัน่เองเขาจึงพยายามท าจนส าเร็จ 
เขามิใช่ช่วยใหร่้างกายเป็นง่อยเท่านั้นแต่ช่วยจิตวิญญาณใหพ้น้บาปดว้ย 

เม่ือประชาชนเห็นความสามารถของพระเยซู เขาจึงพากนัสรรเสริญพระเจา้ นบัวา่เป็นเกียรติยศ
แก่พระเจา้ถา้เราสามารถน าคนอ่ืน ๆ ใหม้าเช่ือพึ่งพระเยซูคริสต ์ พระบุตร ของพระเจา้ พระเยซูตรัสวา่ 
“พระบิดาของเราไดรั้บเกียรติยศเพราะส่ิงน้ี คือเม่ือท่านเกิดผลมากท่านทั้งหลายจึงเป็นสาวกของเรา” 
(ยอห์น 15:8) ขา้พเจา้เกรงวา่พวกเราบางคนเป็นเหมือนตน้ไมท่ี้มีใบมากแต่ไม่มีผล ท่านคิดอยา่งไรท่ีตน้
ส้มท่ีมีใบเขียวสดงดงามแต่ไม่เคยออกผลเลย? เราคงผดิหวงักบัตน้ไมช้นิดนั้นมิใช่หรือ? พระเจา้ของเรา
ทรงผดิหวงัดว้ยในเม่ือเราไม่พยายามเกิดผลโดยน าเพื่อน ๆ ของเรามาให้รู้จกัพระเยซู เพื่อวา่เขาจะไดรั้บ
การอภยับาปจากพระองค ์ พระเจา้ตรัสสอนเราวา่คนท่ีร าพึงคิดถึงพระวจนะของพระองคเ์สมอ ๆ “เขา
เป็นดุจดงัตน้ไมท่ี้ปลูกไวริ้มทางน ้า ซ่ึงเกิดผลตามฤดู ใบก็จะไม่รู้เห่ียวแหง้ และบรรดากิจการท่ีเขา
กระท านั้นก็เจริญข้ึน” (สดุดี 1:3) 
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ภาคปฏิบัติ 

พระเยซูทรงแตะต้อง 

คนป่วยแล้วโรคหาย     บทเรียนที ่6 
ข้อท่องจ า “ใครจะยกความผดิได ้เวน้แต่พระเจา้องคเ์ดียว?” ลูกา 5:21 

ข้อพระธรรม ลูกา 5:15-26 
ลูกา 5:15 แต่กิตติศพัทข์องพระองคย์ิง่เล่ืองลือไป และประชาชนเป็นอนัมากมาชุมนุมกนัเพื่อ

จะฟังพระองค ์ และใหพ้ระองครั์กษาโรคต่าง ๆ ของเขาใหห้าย 16 แต่พระองคเ์สด็จออกไปในท่ีสงดั
และทรงอธิษฐาน 

17 วนัหน่ึงเม่ือพระองคท์รงสั่งสอนอยู ่ มีพวกฟาริสีและพวกบาเรียนนัง่อยูด่ว้ยเขามาจากทุก
หมู่บา้นในมณฆลฆาลิลี มณฆลยดูา และจากกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ก็สถิตอยูใ่นพระองค์
เพื่อจะรักษาเขาใหห้ายโรค 18 และน่ีแน่ะ มีผูห้ามคนง่อยคนหน่ึงนอนบนท่ีนอน และเขาหาช่องท่ีจะ
หามคนง่อยนั้นเขา้มาวางลงตรงพระพกัตร์ของพระองค ์19 เม่ือหาช่องเอาเขา้มาไม่ไดเ้พราะคนมาก เขา
จึงข้ึนไปบนดาดฟ้าหลงัคาตึกหยอ่นคนง่อยลงมากบัทั้งท่ีนอนตามช่องกระเบ้ืองตรงท่ามกลางหมู่คนต่อ
พระพกัตร์พระเยซู 20 เม่ือพระองคท์รงเห็นความเช่ือของเขาพระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “บุรุษเอ๋ย 
ความผดิของเจา้ทรงโปรดยกเสียแลว้” 21 ฝ่ายพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีคิดในใจวา่ “ผูท่ี้พดูหม่ิน
ประมาทน้ีเป็นผูใ้ดเล่า? ใครจะยกความผดิไดเ้วน้แต่พระเจา้องคเ์ดียว? 22 แต่เม่ือพระเยซูทรงทราบ
ความคิดของเขาพระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “ท่านทั้งหลายคิดอะไรในใจ?” 23 ซ่ึงจะวา่ “ความผดิของเจา้
โปรดยกเสียแลว้” หรือจะวา่ “จงลุกข้ึนเดินไปเถิด” ขา้งไหนจะง่ายกวา่กนั? 24 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะ
ไดรู้้วา่บุตรมนุษยมี์อ านาจจะโปรดยกบาปโทษในแผน่ดินโลกได”้ พระองคจึ์งตรัสแก่คนง่อยวา่ “เราสั่ง
เจา้วา่ จงลุกข้ึนยกท่ีนอนไปยงับา้นของตนเถิด” 25 ในทนัใดนั้นเขาจึงลุกข้ึนต่อหนา้คนทั้งปวง ยกเอาท่ี
นอนซ่ึงเขาไดน้อนนั้นกลบัไปยงับา้นของตนร้องสรรเสริญพระเจา้ 26 คนทั้งปวงก็อศัจรรยใ์จมากยิง่นกั 
และไดส้รรเสริญพระเจา้ต่างเตม็ไปดว้ยความกลวัและพดูวา่ “วนัน้ีเราไดเ้ห็นส่ิงแปลกประหลาด” 

อทุาหรณ์ 

ครูคนหน่ึงน าขวดเขา้มาในห้องเรียนสองใบ ขวดใบหน่ึงบรรจุแมลงวนัอีกใบหน่ึงบรรจุมด ครู
พดูกบันกัเรียนในชั้นวา่ “นกัเรียนเห็นหรือเปล่าวา่ในขวดสองใบน้ีมีอะไร? มีแมลงวนัและมดอยา่งละ
หน่ึงขวด ถา้เราปล่อยมดและแมลงวนัออกมาจากขวดทั้งสองใบใหม้นักินน ้าตาลขา้ง ๆขวด สัตวท์ั้งสอง



 34 

อยา่งน้ีชอบกินน ้าตาล แต่แมลงวนักบัมดจะแสดงต่างกนัหลงัจากท่ีกินน ้าตาลแลว้ แมลงวนัเม่ือมนักิน
อ่ิมแลว้มนัจะบินไปหยดุพกัจนกวา่มนัจะหิวอีก แลว้จึงจะกลบัมากิน แต่ลกัษณะของมดไม่ใช่อยา่งนั้น 
มนัจะชิมดูก่อนถา้เห็นวา่ดีมากมนัจะไปชวนเพื่อนของมนัมาช่วยกินดว้ยในไม่ชา้เราจะเห็นมดตามกนั
มาเป็นหาง” ท่านคงจะรู้สึกไดก้ระมงัวา่การท่ีขา้พเจา้ยกเร่ืองน้ีข้ึนมาสอนก็เพื่อจะเตือนคนบางคนท่ี
เรียกตนเองวา่คริสเตียน บางคนไดย้นิเร่ืองราวของพระเยซูแลว้และรับเอาพระเยซูไวเ้ป็นผูเ้ปล้ืองบาป
ของตนเอง แต่เขาไม่เคยบอกคนอ่ืนถึงเร่ืองของพระเยซูเลย เขาเป็นเสมือนจ าพวกแมลงวนั และคนบาง
จ าพวกไดรั้บความรอดแลว้ เขาจะไปบอกคนอ่ืนและน าเพื่อน ๆ ของเขามาให้รู้จกัองคพ์ระเยซูคริสตเ์ขา
เปรียบเหมือนมด คนจ าพวกหลงัน้ีแหละจะมีความช่ืนชมยนิดีใหญ่หลวงในสวรรค ์ เพราะพระเยซูตรัส
สอนวา่ “ทุกคนท่ีรับเราต่อหนา้มนุษยเ์ราจะรับผูน้ั้นเฉพาะพระพกัตร์พระบิดาของเราผูอ้ยูใ่นสวรรค ์
(มทัธิว 10:32) ทั้งน้ีท าใหข้า้พเจา้รู้สึกเสียใจเม่ือนึกถึงคนท่ีปฏิเสธพระเยซูต่อหนา้มนุษยอ่ื์น ๆ “แต่ถา้
ผูใ้ดจะปฏิเสธเราต่อหนา้มนุษย ์ เราจะปฏิเสธผูน้ั้นเฉพาะพระพกัตร์พระบิดาของเราผูอ้ยูใ่นสวรรคด์ว้ย” 
(มทัธิว 10:33) ใหเ้ราเอาเยี่ยงอยา่งมดและช่วยบอกคนอ่ืนถึงเร่ืองพระคริสต ์ และเราควรทราบดว้ยวา่
พระเยซูจะทรงตอ้นรับเราต่อพระพกัตร์พระบิดาของพระองคใ์นสวรรค ์

จงเติมค าลงในช่องว่าง 

1. เม่ือพระองคท์รงเห็น............................ของเขา พระองคต์รัสแก่เขาวา่ บุรุษเอ๋ยความ
.............................ทรงโปรด.................................แลว้ 
2. ใครจะยกโทษ............................................เวน้แต่...................................... 
3. แต่เม่ือพระเยซูทรงทราบความคิดในใจของเขา พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “ท่านทั้งหลายคิด
..............................................................................? 
4. ไหนจะง่ายกวา่กนั, ซ่ึงจะพดูวา่ “..................................................เสียแลว้” หรือจะวา่ 
“จง.................................................................................เถิด” 
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พระธรรมลูกา 

พระเยซูทรงเลอืกสาวกเพิม่เตมิ    เรียนที่ 7 
ข้อพระธรรม ลูกา 6:13-28 

อธิษฐาน โอพระเจา้ขา้ ขอใหก้ฎแห่งความรักของพระองคค์วบคุมชีวติจิตใจของเราโดยอาศยัพระคุณ
และฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์

บทเรียน พระเยซูคริสตเ์จา้ทรงมีพระประสงคจ์ะใหม้นุษยรั์กพระองค ์ ขณะท่ีพระองคย์งัประทบัอยูใ่น
โลกน้ี และอยูม่าวนัหน่ึงพระเยซูทรงเลือกเฟ้นบางคนเป็นพิเศษ ใหเ้ป็นพระสหายกบัพระองค ์ มีหลาย
คนสมคัรติดตามพระเยซูวนัแลว้วนัเล่าเพื่อเรียนรู้เร่ืองพระเจา้มากข้ึน คนเหล่านั้นเรียกวา่ “สาวก” 
แปลวา่ “ผูเ้รียน” พระเยซูทรงเลือกสาวกหรือผูเ้รียนเหล่าน้ีบางคนใหเ้ป็นสหายของพระองค ์ ตอนแรก
พระเยซูทูลเร่ืองน้ีกบัพระบิดาเจา้ขณะท่ีอธิษฐาน พระคมัภีร์บอกเราวา่พระเยซูตอ้งใชเ้วลาอธิษฐาน
ตลอดคืนก่อนท่ีจะเลือกคนเหล่าน้ี รุ่งข้ึนพระเยซูจึงทรงเลือกสาวกสิบสองคนและตั้งไวเ้ป็นพิเศษ
เรียกวา่ “อคัรสาวก” หมายความวา่สาวกส าคญัชั้นผูใ้หญ่ เป็นผูส่ื้อข่าวของพระเจา้ 

แน่นอนนบัวา่เป็นโอกาสดีเหลือเกินท่ีถูกเลือกเป็นสหายของพระเยซูเช่นนั้น พระเยซูทรงสั่ง
คนพวกนั้นออกไปเทศนา และไปบอกชนชาติยดูายวา่พระผูช่้วยเปล้ืองบาปของเขาเสด็จเขา้มาในโลก
แลว้ ขา้พเจา้คิดวา่ไม่มีอะไรท่ีน่ารักมากกวา่ท่ีจะเป็นเพื่อนของพระเยซู และเป็นผูช่้วยพระองค ์ อคัร
สาวกทุกคนนอกจากยดูาอิศการิโอดมีความรักพระเยซูมาก และพระเยซูก็ทรงรักคนพวกนั้นดว้ย และ
ต่อมาถึงกบัพลีพระองคแ์ละยอมตายเพื่อเขา “ความรักใหญ่กวา่น้ีไม่มี คือวา่ซ่ึงผูห้น่ึงผูใ้ดจะสละชีวติ
ของตวัเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) พระเยซูมี “สาวก” หลายคนแต่ท่ีถูกพระเยซูใชอ้อกไป 
“เป็นผูส่ื้อข่าว” เพียง 12 คนเท่านั้น พวกเราหลายคนก าลงัเรียนรู้เร่ืองของพระเยซู แต่วา่เราจะรักพระ
เยซูพอท่ีจะเป็นผูส่ื้อข่าวของพระองคแ์ละบอกใหค้นอ่ืน ๆ ทราบถึงความรักของพระองคห์รือไม่? ผูท่ี้
เป็นทูตของประธานาธิบดีหรือเป็นราชทูตของพระราชาเขาจะรู้สึกตวัเช่นไรบา้ง นบัวา่เป็นเกียรติอยา่ง
สูงท่ีจะเป็นสหายของพระคริสต ์ ในขณะท่ีมีคนหลายคนเป็นศตัรูต่อพระองค ์ “ถา้ท่านทั้งหลายจะ
ประพฤติตามท่ีเราสั่งท่าน ๆ จะเป็นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14) 

อทุาหรณ์ 

วนัหน่ึงขณะท่ีเบต๊ต้ีลู ก าลงัปีนข้ึนบนตกัของคุณพ่อของเขา และเอามือโอบรอบคอคุณพอ่ 
เบต๊ต้ียิม้กบัพอ่ของเขาก็ยิม้ตอบ เบต๊ต้ีบอกกบัพอ่ดงั ๆ วา่ “หนูรักคุณพ่อ” “ลูกรัก พอ่รู้แลว้วา่ลูกรักพอ่ 
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หนูรู้ไหมวา่พอ่รู้ไดอ้ยา่งไรวา่หนูรักพอ่?” เบต๊ต้ีนึกอยูส่ักครู่หน่ึงก็ตอบวา่ “เพราะหนูกอดรัดคุณพอ่มาก 
ๆ ใช่ไหม?” “ไม่ใช่อยา่งนั้นหรอกลูกรักของพอ่” “พอ่รู้วา่หนูรักพอ่ก็เพราะหนูเช่ือฟังพอ่ดว้ยความยนิดี
และท าตามค าสั่งโดยเร็ว” พระเยซูจะตรัสกบัท่านอยา่งนั้นดว้ยไดไ้หม ? 

พระเยซูเร่ิมฝึกหดัสาวกของพระองคโ์ดยสอนให้เขารักคนอ่ืน ๆ พระเยซูทรงสอนสาวกของ
พระองคว์า่ “จงรักศตัรูของท่าน และจงท าความดีแก่ผูเ้กลียดชงัท่าน” จงอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นท่ีดู
หม่ินและเยาะเยย้ท่าน” และพระเยซูยงัสอนอีกหลายประการเพื่อแสดงความรักแก่คนอ่ืน คร้ังหน่ึงพระ
เยซูตรัสสอนสาวกวา่ “เราให้บญัญติัใหม่ไวแ้ก่เจา้ทั้งหลาย คือใหเ้จา้รักซ่ึงกนัและกนั เรารักเจา้ทั้งหลาย
มาแลว้ฉนัใด เจา้จงรักซ่ึงกนั และกนัดว้ยฉนันั้น” (ยอห์น 13:34) 

ความรักเป็นส่ิงใหญ่ยิง่ท่ีสุดในโลก พระเจา้ทรงรักเราและพระราชทานองคพ์ระเยซูคริสตม์า
ตายแทนบาปของเรา และแสดงความรักของเราแก่พระองคโ์ดยรักผูอ่ื้น และปฏิบติัหรือกระท าแก่เขา
ดว้ยความรัก 

พระเยซูตรัสสอนถึงชายสองคนสร้างบา้น คนหน่ึงสร้างบา้นโดยวางรากฐานอยา่งดี และอีกคน
หน่ึงสร้างบา้นของเขาไวบ้นทราบ (อ่านลูกา 6:40-49) การขดุวางรากเป็นของยาก แต่เป็นของจ าเป็นใน
การสร้างบา้นดี ๆ การท่องจ าขอ้พระคมัภีร์เป็นของยากแต่ก็เป็นการจ าเป็นส าหรับชีวิตของเราท่ีจะตอ้ง
สร้างชีวติบนองคพ์ระคริสต ์ เด๋ียวน้ีท่านก าลงัสร้างบา้นชนิดใด? การรักคนท่ีไม่มีใจเมตตานั้นไม่ใช่ของ
ง่าย แต่ก็จ  าเป็นถา้เราจะมีชีวิตท่ีมีราคาสูง 

อทุาหรณ์อกีเร่ืองหน่ึง 

โปล่ีอาศยัอยูใ่นห้องหลายหอ้งของบา้นหลงัใหญ่หลงัหน่ึง มีเด็กหญิงอีกคนหน่ึงอาศยัอยูท่ี่นัน่
ดว้ย และโปล่ีมกัเห็นเด็กคนน้ีในหอ้งโถงเสมอ เด็กหญิงคนน้ีท าหนา้ยน่ใส่โปล่ีและแสดงกิริยาไม่น่าดู
เลย ถา้เป็นเด็กหญิงอ่ืน ๆ อาจแสดงกิริยาหยาบคายโตก้บัเมร่ีก็ได ้ แต่โปล่ีอยากจะท าส่ิงท่ีพระเยซูทรง
พอพระทยั ดงันั้นโปล่ีจึงไม่อยากแสดงอาการหยาบคายเลย วนัหน่ึงขณะท่ีเมร่ีก าลงักระโดดเชือกอยูใ่น
หอ้งโถง โปล่ีเขา้มาในห้องพร้อมกบัขนมห่อใหญ่ เมร่ีมองดูขนมห่อนั้นอยา่งสนใจ โปล่ีตรงเขา้ไปหาเม
ร่ียืน่ห่อขนมอนัหน่ึงใหพ้ลางพดูเช้ือเชิญวา่ “เชิญรับประทานซีคะ” ต่อมาเมร่ีรู้สึกตวัวา่แสดงตนไม่
สุภาพ เมร่ีจึงบอกโปล่ีวา่เขารู้สึกเสียใจในส่ิงท่ีแลว้ ๆ มา แลว้เด็กทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนกนัอยา่งดีใน
เวลาต่อมา 
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ภาคปฏิบัติ 

พระเยซูทรงเลอืกสาวกเพิม่เตมิ   บทเรียนที ่7 
ข้อท่องจ า “ดูก่อนท่านท่ีรัก ถา้พระเจา้ทรงรักเราทั้งหลาย เราก็ควรรักซ่ึงกนัและกนัดว้ย” 1 ยอห์น 4:11 

ข้อพระธรรม ลูกา 6:13-28 
ลูกา 6:13 คร้ันรุ่งเชา้แลว้พระองคท์รงเรียกหมู่ศิษยข์องพระองค ์ แลว้ทรงเลือกสิบสองคนออก

จากหมู่ศิษยน์ั้นท่ีพระองคท์รงใหช่ื้อวา่อคัรสาวก 14 คือซีโมนท่ีพระองคใ์หช่ื้ออีกวา่เปโตร อนัดะเรอา
นอ้งชายของเปโตร 15 ยากอบและยอห์น ฟิลิปและบาร์โธโลมาย มทัธิวและโธมา 16 ยากอบบุตรของ
อาละฟาย ซีโมนท่ีเรียกวา่เซโลเต ยดูาบุตรของยากอบ และยดูาอศัการิโอดท่ีเป็นผูม้อบพระองคไ์ว ้ 17 
แลว้พระองคก์บัอคัรสาวกก็ลงมายนืท่ีราบเตียนแห่งหน่ึงพร้อมดว้ยเหล่าศิษยข์องพระองคแ์ละคนเป็น
อนัมาก ซ่ึงมาจากทุกต าบลในมณฑลยดูา กรุงเยรูซาเล็มและจากต าบลต่าง ๆ ริมฝ่ังทะเลในเขตเมืองตุโร
และมืองซีโดน เพื่อจะฟังพระองคแ์ละใหพ้ระองครั์กษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนท่ีตอ้งทนทุกข์
เพราะผโีสโครก พระองคก์็ทรงรักษาใหห้ายดว้ย 19 ประชาชนก็ต่างพยายามท่ีจะถูกตอ้งพระองค ์
เพราะวา่มีฤทธ์ิซ่านออกจากพระองครั์กษาเขาใหห้ายทุกคน 

20 พระองคท์รงทอดพระเนตรแลดูเหล่าสาวกของพระองคต์รัสวา่ “ท่านทั้งหลายท่ีเป็นคน
ยากจนก็เป็นสุข เพราะวา่แผน่ดินของพระเจา้เป็นของท่าน 21 ท่านทั้งหลายท่ีอดหยากเด๋ียวน้ีเป็นสุข 
เพราะวา่ท่านจะไดอ่ิ้มหน า ท่านทั้งหลายท่ีร้องไห้เด๋ียวน้ีเป็นสุข เพราะวา่ท่านจะไดห้วัเราะ 22 ท่าน
ทั้งหลายจะเป็นสุขเม่ือคนทั้งหลายจะเกลียดชงัท่าน และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะนินทาท่าน 
และจะเหยยีดช่ือของท่านวา่เป็นคนชัว่ชา้ เพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย ์23 ในวนันั้นท่านทั้งหลายจงช่ืน
ชม และเตน้โลดดว้ยความยนิดี เพราะน่ีแน่ะ บ าเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค ์ เพราะวา่บรรพบุรุษ
ของเขาไดก้ระท าแก่พวกศาสดาพยากรณ์เหมือนกนั 24 แต่วบิติัแก่เจา้ทั้งหลายท่ีมัง่มี เพราะวา่เจา้ไดรั้บ
ความสุขของเจา้แลว้ 25 วิบติัแก่เจา้ทั้งหลายท่ีอ่ิมหน าเด๋ียวน้ี เพราะวา่เจา้จะอดหยาก 26 วบิติัแก่เจา้
ทั้งหลายท่ีหวัเราะเด๋ียวน้ี เพราะวา่เจา้จะพิลาปร้องไห ้ วิบติัแก่เจา้ทั้งหลายเม่ือคนทั้งหลายจะยอวา่เจา้ดี 
เพราะบรรพบุรุษของเขาไดท้  าอยา่งนั้นแก่ผูพ้ยากรณ์เทจ็เหมือนกนั 

27 แต่เราบอกท่านทั้งหลายท่ีก าลงัฟังอยูว่า่ จงรักศตัรูของท่าน จงท าดีแก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน 28 
จงอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่าท่าน จงอธิษฐานขอเพื่อคนท่ีเค่ียวเขญ็ท่าน 
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อทุาหรณ์ 

วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูก าลงัเสวยพระกระยาหารอยูใ่นบา้นของชาวฟาริซสีคนหน่ึง มีหญิงชัว่
คนหน่ึงเป็นคนบาป ไดน้ าเอาผอบน ้าหอมและเทลงท่ีพระบาทของพระเยซูคริสต ์ (อ่านลูกา 7:36-37) 
พระเยซูทรงอ่านหวัใจของชาวฟาริสีออก และบอกเร่ืองใหท้ราบวา่นางแสดงความรักของนางต่อ
พระองคอ์ยา่งไร พระเยซูทรงรักเขามากและพระองคท์รงอภยัโทษบาปของเขาทั้งหมด 

จงเติมค าลงในช่องว่าง 

1. ท่านทั้งหลายจะเป็นสุข เม่ือคนทั้งหลายจะ.......................................................และจะไล่
ท่านออกจากพวกเขา และจะ...............................................และจะเหยยีดช่ือของท่านเป็น
...........................................เพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย ์
2. วบิติัแก่เจา้ทั้งหลายเม่ือคนทั้งหลายจะ....................................................เพราะบรรพบุรุษ
ของเขาไดท้  าอยา่งนั้นแก่ผูพ้ยากรณ์เหมือนกนั 
3. แต่เราบอกท่านทั้งหลายท่ีก าลงัฟังอยูว่า่...............................................ศตัรูของท่าน และ
จง.................................................แก่ผูท่ี้เกลียดชงัท่าน 
4. จงอวยพรแก่คนท่ี..............................และจง........................................................เพื่อคน
ท่ีเค่ียวเขญ็ท่าน 
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พระธรรมลูกา 

พระเจ้าของชีวติ      บทเรียนที ่8 
ข้อพระธรรม ลูกา 7:1-17 

อธิษฐาน โอพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิและทรงชีพนิรันดร์ เราช่ืนชมยนิดีในวนัน้ีท่ีเรามีความหวงัแห่งชีวิต
นิรันดร โดยท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมจ์ากความตาย พระเยซูเจา้เป็นผูป้ระทานชีวติใหม่ซ่ึง
เป็นชีวติไม่รู้จกัตายให้แก่เรา โดยพระองคท์รงชยัชนะความบาปและความตาย 

บทเรียน วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูเสด็จพระราชด าเนินไปใกลต้วัเมืองนาอิน “นาอิน” แปลวา่ “สบาย” 
หรือ “น่ารัก” ในเวลาเดียวกนันั้นมีคนอ่ืน ๆ ก าลงัเดินทางข้ึนสู่ถนนเขา้ประตูก าแพงเมืองพร้อมกบัพระ
เยซู คนเหล่านั้นเห็นคนอีกหมู่หน่ึงเดินเป็นขบวนชา้ ๆ เขา้มาหาพวกเขา เขาไดย้นิเสียงร้องไหแ้ละบท
สวดมนต ์พวกนั้นจึงรู้วา่เป็นการฝังศพ 

คนท่ีไปกบัพระเยซูเห็นหญิงคนหน่ึงในขบวนแห่ศพนั้นร้องไห ้ แต่พระเยซูทอดพระเนตรเห็น
และเขา้ใจหญิงนั้นดีกวา่คนอ่ืน ๆ พระเยซูทรงทราบวา่เขาเป็นใครมาก่อน พระเยซูทรงทราบความทุกข์
ของนางและทรงทราบดว้ยวา่นางเป็นหญิงม่าย ชีวติของนางมีแต่ความวา้เหวแ่ละเศร้าใจนบัตั้งแต่สามี
ของนางตาย และบดัน้ีลูกชายหวัแกว้หวัแหวนของนางคนเดียวผูค้อยเลา้โลมและท าใหเ้กิดความหวงัก็
พลนัมาตายพรากจากนางไป ไม่ตอ้งสงสัยวา่เหตุไรนางจึงร้องไห้ 

“หญิงเอ๋ย อยา่ร้องไห้เลย” นัน่เป็นเสียงของคนแปลกหนา้ท่ีนางผูเ้ป็นมารดาของผูต้ายไดย้นิ 
“ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจา้ให้จงลุกข้ึนเถิด” คนตายแลว้จะลุกข้ึนไดห้รือ? ชายหนุ่มนั้นไดย้นิและ

ท าตามค าสั่ง ทั้งน้ีพระเยซูทรงเป็นเจา้ของชีวติและมีฤทธ์ิอ านาจเหนือความตาย มีคนท่ีตายแลว้อีกคน
หน่ึงซ่ึงไดย้นิเสียงของพระเยซูตรัส คนนั้นเป็นใคร? ท่านจ าไดไ้หม? ชีวติไดแ้ล่นเขา้สู่ร่างกายของชาย
หนุ่มคนนั้นตามค าสั่งของพระเยซู คือชายหนุ่มคนนั้นลุกข้ึนนัง่แลว้เร่ิมพดู พระเยซูคริสตจึ์งมอบชาย
หนุ่มคนนั้นกลบัคืนใหม้ารดาของเขา 

ขอ้ 16 กล่าววา่ “คนเหล่านั้นก็สรรเสริญพระเจา้?” และนัน่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งแลว้ท่ีท าเช่นนั้น 
ท่านทราบไหมวา่ “ของประทานอนัดีทุกอยา่งและของประทานอนัเลิศทุกอยา่งยอ่มมาแต่เบ้ืองบน” 
(ยากอบ 1:17) และการอิทธิฤทธ์ิท่ีกระท าน้ีไดท้  าข้ึนก็เพราะพระเจา้ทรงสามารถท่ีจะท าได ้และพระองค์
ทรงดีเหลือเกินคือพระองคท์รงรักโลกน้ีมากจนไดพ้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์ขา้ในโลก
เพื่อเราทั้งหลายจะไดชี้วติใหม่โดยอาศยัพระเยซูคริสต ์
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การอิทธิฤทธ์ิมหศัจรรยเ์ร่ืองน้ีสอนใหเ้รารู้วา่ความตายไม่มีอ านาจในเม่ือพระเยซูประทบัอยู่
ดว้ย แม่และลูกรายน้ีคงจะช่ืนใจสักเท่าใดท่ีสามารถผกูพนักนัไดอี้กตามเดิม วาดภาพดูแม่กบัลูกเดินทาง
กลบับา้นไปดว้ยกนั คงดีใจไม่ใช่นอ้ย ต่างเอามือประสานกนัแลว้เดินกลบับา้นดว้ยความยนิดี เม่ือถึง
บา้นแลว้คงคุยกนัสองแม่ลูกเป็นการใหญ่อยา่งท่ีไม่เคยคุยกนัมาก่อนเลย 

คนท่ีแห่ศพไปดว้ยคงจะยนืงง? เอะ๊ น่ีอะไรกนั? เม่ือตะก้ีเขานอนตาย แต่เด๋ียวน้ีลุกข้ึนเดินได้
และมีเร่ียวแรงพลงักายแขง็แรงตามเดิม พวกนั้นรู้วา่คนท่ีกระท าไดน้ั้นตอ้งเป็นคนส าคญัมาก ถูกแลว้ผู ้
น้ีตอ้งเป็นศาสดาพยากรณ์ 

ข่าวเลือ่งออกไป 

ถา้ชาวนาอินพากนัเรียกพระเยซูวา่ศาสดาพยากรณ์ส าคญั และพากนัสรรเสริญพระเจา้ ท่านไม่
คิดหรือวา่เรามีเหตุผลมากกวา่นั้นท่ีจะสรรเสริญและถวายเกียรติยศแก่พระเยซูใหม้ากกวา่ชาวนาอินได้
กระท า? เร่ืองไดเ้ล่าลือกนัทัว่ ๆ ไป ตลอดมณฑลยดูาไดท้ราบถึงข่าวการอิทธิฤทธ์ิมหศัจรรยน้ี์ คือพระ
เยซูทรงปลุกคนตายใหฟ้ื้นเป็นข้ึน 

ขา้พเจา้เคยเห็นคนหลายคนฟ้ืนข้ึนจากตายโดยฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์ คนเหล่านั้น
ร่างกายไม่ไดต้าย แต่จิตวิญญาณของเขาตายเพราะท าบาป เขาตายในการผิดบาปของเขา (เอเฟซสั 2:1) 
จิตใจของเขาตาย แต่เขาไดย้นิเสียงของพระเยซูคริสตเ์ม่ือเขาเช่ือและรับชีวตินิรันดร์จากพระองค ์ พระสุ
รเสียงของพระเยซูคืออะไร? คือพระวจนะของพระเยซู พระเยซูตรัสวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริง
วา่ ถา้ผูใ้ดฟังค าของเราและเช่ือพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามา ผูน้ั้นมีชีวตินิรันดร์ และมิไดเ้ขา้ในการพิพากษา 
แต่ไดพ้น้จากความตายเขา้ในชีวติแลว้” (ยอห์น 5:24) เม่ือเราไดรู้้สึกถึงความบาปของเราและทราบวา่
พระเยซูไดพ้ลีพระชนมต์ายแทนตวัเราและเรารับองคพ์ระเยซูไวใ้นใจของเรา เราจึงไดรั้บชีวติขององค์
พระเยซูโดยตรง ซ่ึงเป็นชีวิตนิรันดร์ 

อทุาหรณ์ 

วนัหน่ึงมีเด็กหญิงเด็ก ๆ คนหน่ึงในโรงเรียนพระคมัภีร์ประจ าวนัอาทิตยม์าหาครูบอกวา่ “หนู
อยากไดรั้บการรอดพน้บาปวนัน้ีและอยากมีพระเยซูในใจของหนู หนูบอกเม่ือก่อนแลว้วา่หนูตอ้นรับ
องคพ์ระเยซูคริสต ์ หนูรับดว้ยปากจริงแต่ใจของหนูยงัไม่ไดรั้บพระเยซูในใจ หนูพดูแต่ริมฝีปากเท่านั้น 
วนัน้ีเป็นวนัท่ีหนูตอ้นรับพระเยซูดว้ยหวัใจและดว้ยใจจริงทั้งหมด วนัน้ีเป็นวนัอาทิตยสุ์ดทา้ยของปี 
พระเยซูอาจเสด็จมาก่อนส้ินปีน้ีก็ได ้ หนูกลวัจะถูกทอดทิ้งไวโ้ดยพระเยซูไม่ไดรั้บตวัไปดว้ยเม่ือพระ
เยซูทรงเรียกหนู 
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เด็กหญิงคนนั้นคุกเข่าลงพร้อมกบัครูแลว้อธิษฐาน ขออญัเชิญพระเยซูเขา้มาประทบัในใจ และ
ขอร้องใหพ้ระเยซูเจา้ทรงช่วยกูเ้ขาใหพ้น้จากความบาปดว้ย และเด็กหญิงคนนั้นหมายความอยา่งนั้น
จริง ๆ เพราะชีวติของเด็กหญิงคนนั้นเปล่ียนแปลงตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
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ภาคปฏิบัติ 

พระเจ้าของชีวติ      บทเรียนที ่8 
ข้อท่องจ า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ คงมีเวลาหน่ึงแหละ ท่ีจริงเวลานั้นก็ถึงแลว้คือเม่ือผูท่ี้ตาย
แลว้จะไดย้นิส าเนียงพระบุตรของพระเจา้ และผูท่ี้ไดย้นินั้นจะมีชีวติ” ยอห์น 5:25 

ข้อพระธรรม ลูกา7:1-17 
ลูกา 7:1 เม่ือพระองคต์รัสค าเหล่านั้นใหค้นทั้งหลายฟังเสร็จแลว้ พระองคจึ์งเสด็จเขา้ไปใน

เมืองกปัเรนาอูม 2 มีทาสของนายร้อยคนหน่ึงท่ีนายรักมากป่วยเกือบจะตายแลว้ 3 เม่ือนายร้อยไดย้นิถึง
พระเยซู จึงใชผู้เ้ฒ่าของพวกยดูาใหไ้ปออ้นวอนเชิญพระองคเ์สด็จมารักษาทาสของตน 4 เม่ือเขา
เหล่านั้นมาถึงพระเยซูแลว้ เขาก็ออ้นวอนพระองคด์ว้ยใจร้อนรนวา่ “นายร้อยนั้นเป็นคนสมควรท่ี
พระองคจ์ะกระท าการนั้นให้ท่าน เพราะวา่ท่านรักประเทศของเรา 5 และท่านเองไดส้ร้างธรรมศาลาให้
เราดว้ย” 6 พระเยซูจึงเสด็จไปกบัเขา เม่ือไปเกือบจะถึงตึกแลว้ นายร้อยจึงใชเ้พื่อนฝงูไปหาพระองคท์ูล
วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ อยา่ล าบากเลย เพราะวา่ขา้พเจา้ไม่เป็นคนสมควรท่ีพระองคจ์ะเสด็จเขา้มาใตห้ลงัคา
ตึกของขา้พเจา้ 7 เพราะเหตุนั้นขา้พเจา้จึงคิดเห็นวา่ไม่สมควรท่ีขา้พเจา้จะไปหาพระองคด์ว้ย แต่ขอ
พระองคท์รงโปรดตรัสสักค าเดียว และทาสของขา้พเจา้จะหายโรค 8 ดว้ยวา่ขา้พเจา้เป็นคนอยูใ่ตบ้งัคบั
เขา แต่ยงัมีทหารอยูใ่ตบ้งัคบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้สั่งคนน้ีวา่ “ไป” เขาก็ไป สั่งอีกคนหน่ึงวา่ “มา” เขาก็มา
และสั่งทาสของขา้พเจา้วา่ “จงท าส่ิงน้ี” เขาก็ท า” 9 เม่ือพระเยซูไดย้นิค าเหล่านั้นแลว้ ก็ประหลาด
พระทยัดว้ยคนนั้น จึงเหลียวหลงัตรัสแก่ประชาชนท่ีตามพระองคม์าวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายวา่ ถึงแม้
ในพวกอิสราเอลเรามิไดพ้บความเช่ือมากเช่นน้ี” 10 ฝ่ายคนท่ีรับใชม้านั้นเม่ือกลบัไปถึงตึกก็ไดเ้ห็นทาส
นั้นหายเป็นปกติแลว้ 

11 อีกไม่ก่ีวนัพระองคก์็เสด็จเขา้ไปในเมืองหน่ึงช่ือนาอิน เหล่าสาวกของพระองคก์บัคนเป็น
อนัมากก็ตามพระองคไ์ป 12 เม่ือมาใกลป้ระตูนั้น น่ีแน่ะ มีคนหามศพชายหนุ่มคนหน่ึงมา มารดาเขา
เป็นม่ายมีลูกคนเดียว และชายเมืองเป็นมากมากบัหญิงนั้น 13 เม่ือพระองคไ์ดท้รงเห็นมารดานั้น 
พระองคท์รงเมตตากรุณาเขาและตรัสวา่ “อยา่ร้องไหเ้ลย” 14 แลว้พระองคเ์สด็จเขา้ไปใกลถู้กตอ้งโลง 
คนหามศพนั้นก็หยดุยนือยู ่ พระองคจึ์งตรัสวา่ “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจา้ใหลุ้กข้ึนเถิด” 15 คนท่ีตายนั้นก็
ลุกข้ึนนัง่พดู พระองคจึ์งทรงมอบชายหนุ่มใหแ้ก่มารดาของเขา 16 ฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลวัและ
สรรเสริญพระเจา้วา่ “ท่านศาสดาพยากรณ์ใหญ่ไดเ้กิดข้ึนท่ามกลางเรา และพระเจา้ไดเ้สด็จมาเยีย่มเยยีน
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พลเมืองของพระองคแ์ลว้” 17 และกิตติศพัทข์องพระองคน้ี์ไดเ้ล่ืองลือไปตลอดทัว่มณฑลยดูา และทัว่
แวน่แควน้ลอ้มรอบ 

จงเขยีนและเพิม่ค าทีข่าดหายไปให้ถูกต้อง 

1.และเม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นมารดาของเด็กหนุ่มคนนั้น พระองคท์รง
......................................................เขาตรัสวา่........................................................................... 
2.แลว้พระองคเ์สด็จเขา้ไป ..............................โลง คนหามศพนั้นก็หยดุยนือยู ่ พระเยซูจึงตรัส
วา่ ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจา้ให.้.................................................................................................... 
3.และคนท่ี...........................................นัง่.............................................พระองคจึ์งทรงมอบชาย
หนุ่มใหแ้ก่................................................................................................................................. 
4.ฝ่ายคนทั้งปวงมี..............................และ..............................พระเจา้วา่ “ท่านศาสดาพยากรณ์
............................ข้ึน..............................เรา และพระเจา้.............................................พลเมือง
ของพระองคแ์ลว้ 
5.ขอ้พระคมัภีร์ขอ้สุดทา้ยเป็นความจริงหรือ? พระเยซูเป็นเพียงศาสดาพยากรณ์เท่านั้น
หรือ?......................................................................................................................................... 
6.พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูใ้ด?................................................................................................... 
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พระธรรมลูกา 

คนหว่านพชื       บทเรียนที ่9 
ข้อพระธรรม ลูกา 8:4-15 

บทเรียน พระเยซูคริสตท์รงท่องเท่ียวไป ๆ มา ๆ ในประเทศปาเลศไตน์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ี
พระองคท์รงถือพระก าเนิด พระองคเ์สด็จไปตามบา้นเมืองนอ้ยใหญ่ เพื่อสั่งสอนและรักษาโรคภยัไข้
ป่วยของประชาชน วนัหน่ึงมีประชาชนจากต าบลต่าง ๆ มารวมกนัมากมาย ณ ท่ีแห่งหน่ึง พระเยซูทรง
เทศนาสัง่สอนประชาชนเป็นค าอุปมา ท่านทราบไหมวา่ค าอุปมานั้นหมายความวา่อะไร? เป็นเร่ืองราวท่ี
มีความหมายของความจริงซ่อนเร้นอยูใ่นเร่ืองนั้น ๆ ขา้พเจา้จะเล่าเร่ืองใหฟั้งเหมือนกบัพระเยซูทรงเล่า
เร่ืองใหฟั้งแลว้อธิบายความหมายใหท้ราบ พระเยซูทรงเทศนากลางแจง้ซ่ึงพระเยซูทรงกระท าบ่อย ๆ 
บางทีพระองคอ์าจทรงเทศนาอยู ่ณ ชายทุ่งเชิงภูเขา และทรงทอดพระเนตรดูชาวนาก าลงัหวา่นพืชก็ได ้

ชาวนาหวา่นพืชไปทัว่ทอ้งนาเพื่อใหเ้มล็ดพืชงอก ในเร่ืองท่ีพระเยซูทรงเล่าใหฟั้งวนันั้นเป็น
เร่ืองท่ีเมล็ดพืชเน่าเสียหายไปมาก ท าไม? เพราะวา่เก่ียวกบัดินท่ีพืชไปหล่นอยู ่ ดินบางชนิดแขง็มาก 
เมล็ดพืชงอกและออกรากไม่ได ้ แลว้นกก็มาเก็บพืชนั้นกินเสีย ดินบางชนิดมีหินปนอยูใ่นดินมาก เม่ือ
เมล็ดพืชงอกออกมาไดห้น่อยเดียวตน้พืชก็ตอ้งเห่ียวเพราะรากของตน้ไมน้ั้นหย ัง่ลงไม่ไดลึ้ก ติดหินจึง
ไม่สามารถเก็บความช้ืนและหาอาหารไดเ้พียงพอ ดินบางชนิดมีตน้หนามงอกข้ึนคลุมดิน ตน้เส้ียน
หนามหรือหญา้รก ๆ พวกนั้นก็ข้ึนปกคลุมเมล็ดพืช ๆ เจริญเตม็ท่ีไม่ได ้ มีส่วนนอ้ยท่ีหวา่นตกลงไปใน
ดินดี ดินอ่อนและไม่มีหญา้รก และพืชเจริญงอกงามดีในดินชนิดน้ี 

น่ีแหละเป็นค าอุปมาซ่ึงมุงหมายจะสอนบทเรียนบางชนิด สาวกของพระเยซูทูลถามพระองคว์า่ 
“เร่ืองน้ีหมายความวา่อะไร? เมล็ดพืชไดแ้ก่อะไร? ไดแ้ก่พระวจนะของพระเจา้ ท่านทราบไหมวา่พระ
วจนะหรือค าตรัสของพระเจา้แตกต่างกบัค าสอนในหนงัสือชนิดอ่ืน ๆ อยา่งไร? พระวจนะของพระเจา้
มีชีวติ เม่ือเมล็ดพืชแห่งพระวจนะของพระเจา้ตกลงในใจพระวจนะนั้นจะงอกข้ึนในใจคน พระคมัภีร์
ของพระเจา้ซ่ึงขา้พเจา้ถืออยูใ่นมือของขา้พเจา้น้ี ความหมายของพระคมัภีร์จะยนืนานตลอดนิรันดร์” 
“ตน้หญา้รู้จกัเห่ียวแหง้ดอกไมรู้้จกัซีดและโรยไป แต่พระวจนะของพระเจา้จะย ัง่ยนือยูต่ลอดนิรันดร์” 
(อิสยาห์ 40:8) “พระค าของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ละทรงตั้งด ารงอยูเ่ป็นนิตย”์ (1 เปโตร 1:23) พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิตรัสแก่เราโดยใชป้ากของเปโตรสอนเราวา่ เม่ือเราเกิดใหม่เป็นทารกทางวญิญาณจิต
แลว้ เราก็ตอ้งการน ้านมแห่งพระวจนะของพระเจา้เพื่อจะบ ารุงจิตใจของเราให้เติบโตข้ึน (1 เปโตร 2:2) 
เราเจริญเติบโตไม่ไดถ้า้เราไม่มีชีวติ แต่มนุษยท์ั้งหมดทุกคนไดต้ายแลว้ในความผิดความบาปของตน 
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ฉะนั้นก่อนท่ีเราจะเติบโตเราจะตอ้งไดชี้วิตใหม่เสียก่อน ประการแรกท่ีพระวจนะของพระเจา้กระท า
ส าหรับเราก็คือประทานชีวติใหม่ใหแ้ก่เรา เราไดรั้บการเกิดใหม่จากเมล็ดพืชท่ีมีชีวติ (1 เปโตร 1:23) 
เราไดย้นิพระวจนะของพระเจา้ทรงสอนเราใหท้ราบถึงความบาปของเราเอง และไดรั้บของ
พระราชทานจากพระเจา้คือความรักแห่งพระบุตรของพระองคซ่ึ์งยอมพลีพระชนมเ์พื่อความบาปของ
เรา และถา้เราเช่ือพระด ารัสของพระเจา้เราก็เกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจา้ ถึงขั้นน้ีเราคงทายไดอ้อก
แลว้วา่ดินนั้นเปรียบถึงจิตใจของเราเพราะมนุษยเ์ราเช่ือพระวจนะของพระเจา้นั้นเราเช่ือไดด้ว้ยใจของ
เรา (โรม 10:8,10) แต่วา่จิตใจของคนเราไม่เหมือนกนัหมดทุกคน พระเยซูคริสตส์อนวา่จิตใจของคนเรา
มีส่ีชนิด จิตใจชนิดแรกเป็นจิตใจท่ีแขง็กระดา้ง ใจชนิดน้ีเมล็ดพืชของพระเจา้เขา้ไปไดถึ้งยากเยน็จริง ๆ 
ความบาปไดท้  าใหม้นุษยใ์จแขง็กระดา้งตามปกติใจของเด็กหญิงเด็กชายก็มกัใจอ่อนอยากเรียนรู้พระ
ด ารัสและอยากฟังค าสอนของพระเจา้แต่เม่ือเด็ก ๆ โตข้ึนจิตใจของเขาก็แขง็กระดา้งเพราะใจของเขารัก
ความบาปมากกวา่รักพระเจา้และจิตใจของเขาก็เลยไม่อยากฟังพระด ารัสของพระเจา้ เป็นการน่า
สยดสยองน่าเกลียดน่ากลวัสักเท่าใดท่ีคนเราหนัหนา้จากความรักของพระเจา้ แลว้ยอมใหค้วามบาปท า
ใหใ้จของท่านแขง็กระดา้งไป พระเจา้ทรงรักเด็กหญิงชายทุกคนและอยากใหทุ้กคนรับความรักของ
พระองคแ์ละเปิดจิตใจตอ้นรับพระบุตรของพระองค ์ เม่ือจิตใจถูกความบาปท าใหแ้ขง็กระดา้ง มารก็มา
ฉกฉวยเอาพระด ารัสของพระเจา้ออกไปจากใจของตน และคนเลยไม่อยากฟังพระด ารัสของพระเจา้ 

นกัโทษบางคนถูกบงัคบัใหก่้ออิฐสร้างคุกขงัตนเอง อิฐทุกกอ้นท่ีเราก่อนข้ึนทีละกอ้น ๆ ก็
สูงข้ึนทุกทีเพื่อขงัตวัเอง ท านองเดียวกนัความบาปทุก ๆ ชนิดท่ีเรายอมใหเ้ขา้มาในชีวิตของเราท าให้เรา
กระดา้งต่อพระเจา้มากข้ึน และเราก็กลายเป็นนกัโทษของมารมากข้ึนเท่านั้น พระเจา้ตรัสวา่ “จงรักษา
จิตใจของท่านดว้ยความขยนัหมัน่เพียร” มารเกลียดชงัพระเจา้ ฉะนั้นถา้มนัท าไดม้นัจึงพยายาม เอาพระ
วจนะของพระเจา้ออกไปจากใจเราทุก ๆ คร้ังท่ีเราฟังพระวจนะของพระเจา้ พระเจา้ทรงท าใหใ้จเราอ่อน
ลงดว้ยความรักใหญ่หลวงของพระองค ์และพระสุรเสียงอนัสุภาพของพระองคท์  าใหใ้จเราอ่อนลง วนัน้ี
ท่านจะฟังเสียงของใคร ? ของมารหรือของพระเจา้? 

ไม่ใช่ใจทุกใจจะแขง็กระดา้ง บางคนใจแขง็เป็นหินเขาไดย้นิพระวจนะของพระเจา้และรับไว้
ในสมองของเขา แต่ไม่เคยฝังลึกลงไปในจิตใจเลย เม่ือการทดลองมาถึงเขาก็ลืมเร่ืองพระเจา้และเดิน
ตามทางของความบาป 

คร้ังหน่ึงมีชายคนหน่ึงสามารถท่องจ าขอ้พระคมัภีร์ไดเ้ป็นจ านวนร้อย ๆ ขอ้ แต่เขาเป็นคน
ขโมยและท าความบาปความชัว่ชนิดอ่ืนอีก พระวจนะของพระเจา้อยูใ่นสมองของเขา แต่ไม่ไดฝั้งลึกลง
ไปในจิตใจเลย มีคริสเตียนคนหน่ึงบอกกบัเขาวา่ “ญาติเอ๋ย คุณควรใชพ้ระวจนะของพระเจา้ใหดี้กวา่
นั้นสักหน่อยไม่ไดห้รือ?” 
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จิตใจชนิดต่อไปท่ีพระเยซูตรัสถึงคือจิตใจท่ีมีหนามและตน้เส้ียนรกรุงรัง พระเยซูตรัสอธิบาย
ถึงตน้เส้ียนหนามเหล่าน้ีคือ “ความห่วงใยความมัง่มี และความสนุกสนานของชีวิตโลกน้ี เด็กหญิง
เด็กชายบางคนมีธุระทางหนงัสือมาก และเขาเรียนเร่ืองพระวจนะของพระเจา้แต่เพียงเล็กนอ้ย บางคนมี
ความร้อนใจเร่ืองหาเงินหาทองมากกวา่อยากฟังพระด ารัสของพระเจา้ 

มีเด็กบางคนปฏิเสธไม่ยอมรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูไ้ถ่บาปของเขา เพราะเขาบอกวา่เม่ือ
เขาโตข้ึนเขาจะตอ้งไปหาเงินใหม้าก ๆ เสียก่อน และวธีิท่ีเขาจะไดเ้งินมานั้นไม่ใช่วิธีท่ีพระเยซูทรงมี
พระประสงค ์ วธีินั้นคือวธีิเล่นการพนนั การพนนัเป็นเหมือนหญา้รกในสวนใช่ไหม ? อยา่ท าส่ิงใดท่ี
พระเยซูไม่มีพระประสงคใ์หท้่านท า ความสนุกสนานไดท้  าใหม้นุษยห์ลายคนไม่อยากไปนมสัการพระ
เจา้ท่ีโบสถห์รืออยากไปโรงเรียนรวีวารศึกษาวนัอาทิตย  ์

เราอยากมีใจชนิดสุดทา้ยซ่ึงพระเยซูทรงกล่าวถึง “เป็นใจสุจริตและใจดี ยนิดีรับฟังพระวจนะ
ของพระเจา้เก็บรักษาไวแ้ลว้เกิดผลดว้ยความเพียร เราตอ้งการอธิษฐานบ่อย ๆ และทูลวา่ “ขอสร้างใจ
สะอาดชนิดใหม่ ๆ แก่ขา้พเจา้ โอพระเจา้ขา้ ขอสดบัค าร้องทูลขอของขา้พเจา้” ถา้ใจของเราสะอาดก็
เป็นใจท่ียอมถวายใหแ้ก่พระเจา้ทั้งส้ิน 
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ภาคปฏิบัติ 

คนหว่านพชื        บทเรียนที่ 9 
ข้อท่องจ า “คนทั้งหลายท่ีรักษาค าปฏิญาณของพระองคก์็เป็นสุข คือคนท่ีแสวงหาพระองคด์ว้ยสุดใจ” 
สดุดี 119:2 

ข้อพระธรรม ลูกา 8:4-15 
ลูกา 8:4 เม่ือประชาชนเป็นอนัมากอยูพ่ร้อมกนั และคนก าลงัมาหาพระองคจ์ากทุกเมือง 

พระองคจึ์งตรัสแก่เขาเป็นค าอุปมาวา่ 5 มีผูห้วา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นพืชของตนและเม่ือเขาหวา่นพืช
นั้นกต็กอยูริ่มหนทางบา้ง ถูกเหยยีบย  ่า และนกในอากาศมาเก็บกินเสีย 6 บา้งก็ตกท่ีหินและเม่ืองอกข้ึน
แลว้ก็เห่ียวแหง้ไปเพราะท่ีไม่ช้ืน 7 บา้งก็ตกท่ีกลางหนาม หนามก็งอกข้ึนมาดว้ยปกคลุมเสีย 8 บา้งก็ตก
ท่ีดินดี จึงงอกข้ึนเกิดผลร้อยเท่า” คร้ันพระองคต์รัสอยา่งนั้นแลว้จึงทรงร้องวา่ “ใครมีหูยนิไดก้็ใหฟั้งเอา
เถิด” 

9 ฝ่ายเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองคว์า่ ค  าเปรียบนั้นมีใจความอยา่งไร? 10 พระองคจึ์งตรัสวา่ 
“ขอ้ลึกลบัแห่งแผน่ดินของพระจา้ก็ทรงโปรดใหท้่านทั้งหลายรู้ได ้ แต่ส าหรับคนอ่ืนนั้นไดใ้หค้  าเปรียบ 
เพื่อเม่ือเขาดูจะไมเ่ห็น และเม่ือเรายนิจะไม่เขา้ใจ 11 ค าเปรียบนั้นก็อยา่งน้ี พืชนั้นไดแ้ก่พระวจนะของ
พระเจา้ 12 ท่ีตกริมหนทางไดแ้ก่คนเหล่านั้นท่ีไดย้นิ แลว้มารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ
ไม่ใหเ้ขาเช่ือและรอดได ้ 13 ซ่ึงตกท่ีหินนั้นไดแ้ก่คนเหล่านั้นท่ีไดย้นิแลว้ก็รับพระวจนะนั้นดว้ยความ
ยนิดี แต่ไม่มีราก เช่ือไดแ้ต่ชัว่คราว 14 เม่ือถูกทดลองเขาก็หลงเสียไป ท่ีตกกลางหนามนั้นไดแ้ก่คน
เหล่านั้นท่ีไดย้นิแลว้ก็ออกไป และความปรารภปรารมภ ์ และทรัพยส์มบติัและความสนุกสนานแห่ง
ชีวติน้ีก็ปกคลุมหุม้ห่อเขา 15 ซ่ึงตกท่ีดินดีนั้นไดแ้ก่คนเหล่านั้นท่ีไดย้นิพระวจนะดว้ยใจเล่ือมใสศรัทธา 
แลว้ก็จดจ าไว ้จึงเกิดผลโดยความเพียร” 

อทุาหรณ์ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “ท่านทั้งหลายจงเจริญข้ึนในพระคุณและในความรู้ของพระเยซู
คริสตอ์งคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเรา” 2 เปโตร 3:18 

อะไรก็ตามท่ีท าใหเ้ราขาดไปจากความรักของพระเยซูส่ิงนั้นเป็นหญา้เส้ียนหนามรกรุงรังและ
เป็นส่ิงท่ีผดิเสมอ คุณแม่บอกวา่ “นอ้ย ช่วยแม่ท ากบัขา้วหน่อยไดไ้หม?” เสียงของคุณแม่แสดงความ
เหน่ือยมาก แต่แม่นอ้ยของเราก็เฉยท าเป็นไม่ไดย้นิ เสียงนอ้งเล็ก ๆ ร้องไห้จากเปล แต่แม่นอ้ยก็เดินหนี
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จากเปล “ท าไมพี่อนงคจ์ะช่วยคุณแม่ท ากบัขา้วไม่ได?้” เสียงของแม่นอ้ยขุ่นออกมา “อนงคต์อ้งรีดผา้
ก่อนลูกเอ๋ย” เสียงคุณแม่ตอบ “หนูอยากไปเล่นชิงชา้ก่อน” นอ้ยเร่ิมแกต้วัต่อไป และในขณะเดียวกนัก็
เหลือบเห็นเงาตวัเองบนกระจกส่องหนา้ซ่ึงแขวนอยูบ่นฝาผนงั นัน่เป็นรูปของแม่นอ้ยหนา้ตาดุ ๆ ซ่ึงครู
รววีารศึกษายกยอ่งเม่ือวนัอาทิตยท่ี์แลว้มาน้ี จะเป็นคน ๆ เดียวกนัไดห้รือ? ทนัใดนั้นนอ้ยก็ยิม้แลว้วิง่ไป
จูบนอ้งท่ีเปลและไปช่วยคุณแม่ท ากบัขา้ว อีกหน่ึงสัปดาห์ต่อมาคุณยา่มีจดหมายมาวา่จะมาเยีย่ม ทุกคน
ในบา้นพากนัดีใจอยากตอ้นรับคุณยา่ รุ่งข้ึนเขา้อนงคแ์ละนอ้งช่วยกนัลา้งถว้ยชามอยา่งดี จดับา้นและ
เคร่ืองเรือนใหเ้รียบร้อยเพื่อคุณแม่จะตอ้นรับคุณยา่ใหส้บายใจ แลว้แม่นอ้ยไดย้นิเสียงคุณยา่พดูใหไ้ด้
ยนิเขา้หูวา่ “ดูเหมือนแม่นอ้ยเปล่ียนแปลงไปมากนะจะ๊ เม่ือยา่มาท่ีน้ีคร้ังท่ีแลว้ยา่ไดย้นิเสียงแม่นอ้ย
ชอบบ่นกระปอดกระแปดและกระฟัดกระเฟียดเม่ือมีใครบอกใหแ้ม่นอ้ยท าอะไร แต่เด๋ียวน้ียา่เห็นเขา
เป็นสุขใจและยิม้แยม้แจ่มใสพร้อมท่ีจะช่วยเหลือคนทุกคน ยา่คิดวา่แม่นอ้ยคงเจริญเติบโตข้ึนดว้ย
พระคุณของพระเจา้เป็นแน่” 

จงตอบค าถามเหล่านี ้

1. เมล็ดพืชนั้นหมายถึงอะไร?........................................................................ 
2. ค  าอุปมานั้นเปรียบถึงดินก่ีชนิด?................................................................ 
3. ดินชนิดต่าง ๆ กนันั้นเปรียบเหมือนอะไร?............................................. 
4. นกท่ีมาเก็บเมล็ดพืชกินเสียนั้นเล็งถึงอะไร? .......................................... 
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พระธรรมลูกา 

พระเยซูทรงจ าแลงพระกาย    บทเรียนที ่10 
ข้อพระธรรม ลูกา 9:18-22,28-36 

บทเรียน วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูทรงใชเ้วลาอธิษฐานและพวกสาวกของพระองคก์็อยูด่ว้ย และสาวกได้
ถามค าถามส าคญัขอ้หน่ึง อ่านลูกา 9:18-21 เป็นความส าคญัแก่เราท่ีจะไดรั้บค าตอบท่ีถูกตอ้ง และน้ี
แหละเป็นเร่ืองท่ีหลายคนสงสัยวา่พระเยซูจะไม่ใช่พระเจา้ เรารู้วา่พระเยซูเป็นพระเจา้ก็เพราะพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ยนืยนัอยา่งนั้น และเราเช่ือวา่พระด ารัสของพระเจา้เป็นเร่ือง นอกจากน้ีองคพ์ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิยงัตรัสย  ้าแก่เราในใจ ถา้เราจะฟังวจนะของพระเจา้สอนเรา เม่ือเปโตรหยดุพดูพระเจา้
จึงตรัสแก่เปโตรวา่พระองคจ์ะตอ้งถูกฆ่า และจะฟ้ืนชีพข้ึนมาอีกจากตาย แน่นอนข่าวน้ีท าใหพ้วกสาวก
เศร้าใจมากและพระเยซูยงัตรัสสอนต่อไปวา่ ถา้เขาจะติดตามพระเยซูจริง ๆ แลว้เขาจะตอ้งไม่อายต่อ
พระองค ์ และละอายต่อถอ้ยค าท่ีพระองคท์รงสอน ทุก ๆ วนัเขาจะตอ้งเลือกท าตามน ้ าพระทยัของพระ
เจา้ ในชีวิตของเขาแทนท่ีเขาจะท าอะไร ๆ ตามใจตนเอง 

ต่อมาอีกหน่ึงสัปดาห์พระเยซูทรงพาสาวกสนิทสามคนคือ เปโตร ยอห์น และยากอบ ข้ึนไป
บนภูเขากบัพระองค ์ ขณะท่ีพระเยซูทรงอธิษฐานพระพกัตร์ของพระเยซูก็เปล่ียนแปลงไปมากจนสวา่ง
มีแสงสุกใสและฉลองพระองคก์็มีแสงสวา่งพราวแพรวตา เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคร้ังนั้นแก่พระเยซู
ทั้งหมดขา้พเจา้อยากไปอยูด่ว้ยในขณะนั้นเหลือเกิน พระเยซูทรงส าแดงพระรัศมีของพระองคแ์ก่สาม
คนนั้น 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้อ่านเร่ืองของเจา้ชายองคห์น่ึงแต่งตวัอยา่งคนสามญัทัว่ ๆ ไป และทรงเท่ียว
ปะปนกบัราษฏรทัว่ ๆ ไป ราษฏรอ่ืน ๆ คิดวา่พระองคเ์ป็นชาวนาจน ๆ เหมือนพวกเขาเจา้ชายพระองค์
น้ีทรงเลือกชายหนุ่มคนหน่ึงเป็นพระสหายสนิทพิเศษประจ าพระองค ์ วนัหน่ึงขณะท่ีเจา้ชายกบัพระ
สหายเสด็จขา้มทุ่งนาแห่งหน่ึง เจา้ชายนั้นเปล้ียงเส้ือผา้ชาวนาชั้นนอกออก และใหเ้พื่อนของพระองค์
เห็นฉลองพระองคช์ั้นในวา่เป็นเจา้ชาย เพื่อนของเจา้ชายนั้นแปลกใจมากเขาเกือบไม่เช่ือตวัเองวา่จะ
เป็นความจริงได ้ พระเยซูเสด็จพระราชด าเนินอยูใ่นโลกน้ีในฐานะท่ีต ่าตอ้ยและยากจน แต่พระเยซูทรง
เป็นพระเจา้ พระเยซูทรงส าแดงพระองคเ์องบนภูเขาให้เห็นพระรัศมีของพระเจา้ และสหายสามคนของ
พระองคจึ์งไดแ้ลเห็นความจริงท่ีมีอยูใ่นพระองค ์

มีสองส่ิงท่ีพระเยซูตรัสสนทนากบัสาวกสามคนนั้นก่อนท่ีจะข้ึนภูเขา? พระเยซูตรัสถามวา่
พระองคเ์ป็นผูใ้ด และเปโตรตอบวา่ “พระองคเ์ป็นพระคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้” แลว้พระเยซูตรัส
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ล่วงหนา้กบัสาวกวา่อีกไม่ชา้พระองคจ์ะถูกเขาปลงพระชนม ์และ ณ ท่ีน่ีซ่ึงพระองคส์ าแดงพระสง่าราศี
ใหเ้ขาเห็นบนภูเขา ซ่ึงเป็นการพิสูจน์วา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ แลว้มีชายอีกสองคนจากสวรรคม์าร่วม
สนทนากบัพระเยซู เร่ืองความตายพระองค ์สองคนนั้นท่ีมาสนทนากบัพระเยซูเป็นใคร? คือโมเสสและ
เอลียา โมเสสไดต้าย (ก่อนพระเยซู 1,500 ปี) และพระเจา้ไดฝั้งศพโมเสสไวบ้นภูเขา ส่วนเอลียาพระเจา้
พระราชทานรถเพลิงมารับตวัเอลียาข้ึนสวรรค ์ (เอลียาเกิดก่นอพระเยซูประมาณ 700 ปี) เหตุการณ์
เหล่าน้ีเกิดข้ึนนานมาแลว้ แต่ขา้พเจา้สงสัยวา่เร่ืองเหล่าน้ีจะไม่แสดงใหเ้ราเห็นคนสองชนิดซ่ึงจะเห็น
พระรัศมีของพระเจา้ บางคนในพวกเราจะตายไปแลว้และจะถูกเรียกใหฟ้ื้นข้ึนมาจากตาย เม่ือเวลาพระ
เยซูเสด็จกลบัมา แต่มีบางคนขณะท่ีพระเยซูเสด็จมาเขายงัไม่ตายแลว้จะถูกเปล่ียนแปลงร่างกายและถูก
รับข้ึนสวรรคพ์ร้อม ๆ กบัคนท่ีตายล่วงหนา้ไปก่อนแลว้ พระเจา้ทรงพระราชทานพระบญัญติัแก่โมเสส 
และตรัสแก่โมเสสวา่ วิญญาณท่ีท าบาปนั้นจะตอ้งตาย เอลียาเป็นศาสดาพยากรณ์ และศาสดาพยากรณ์
ไดท้  านายล่วงหนา้วา่พระเยซูจะเสด็จเขา้มาในโลกและจะมาตายแทนคนบาปในโลก เพื่อจะมารับเอาค า
แช่งสาปของพระบญัญติัไปจากโลก ฉะนั้นดูแปลกประหลาดอศัจรรยใ์จมากท่ีบุรุษสองคนน้ีมาพดูถึง
เร่ืองความตายของพระเยซู 

สาวกของพระเยซูสามคนน้ีง่วงนอนมาก แต่เม่ือเขาต่ืนข้ึนอีกคร้ังหน่ึงเขาก็พากนัเห็นพระสง่า
ราศีขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ เปโตรดีใจมากจนอยากจะสร้างพลบัพลาสามหลงัใหพ้ระเยซูและสองคน
ท่ีมาสนทนากบัพระเยซูอยูด่ว้ยกนัคนละหลงั ณ ภูเขานั้น น่าสงสารเปโตรจริง ๆ เปโตรไม่เขา้ใจวา่
ตวัเองพดูอะไร ค าพดูของเปโตรท าใหข้า้พเจา้นึกถึงเด็กเล็ก ๆ คนหน่ึงพยายามจะไขวา่ควา้ล าแสงของ
ดวงอาทิตย ์แลว้พยายามจบัล าแสงนั้นลงในขวดใบหน่ึงเก็บไว ้คร้ันแลว้ก็มีเมฆบงัแสงรัศมีของพระเยซู
และท าใหส้าวกสามคนนั้นตกใจกลวั และมีพระสุรเสียงดงัออกจากเมฆวา่ “ผูน้ี้เป็นบุตรท่ีรักของเรา จง
เช่ือฟังพระองคเ์ถิด” และเม่ือเสียงสงบลงแลว้ก็ปรากฏวา่พระเยซูประทบัอยูแ่ต่พระองคเ์ดียว ใครเป็นผู ้
พดูแก่สาวกสามคนนั้น? พระเจา้องคพ์ระบิดานัน่เอง เม่ือพระสุรเสียงนั้นหยดุและพระรัศมีไม่เห็นอีก
ต่อไป แต่เขายงัมีพระเยซูคริสตเ์หลืออยู ่เราเองเรายงัไม่เคยเห็นพระรัศมีของพระเจา้ และยงัไม่เคยไดย้นิ
พระสุรเสียงของพระเจา้จากสวรรค ์แต่เรายงัมีองคพ์ระเยซูคริสตเ์หลืออยูก่บัเรา คืออยูก่บัเราในใจ 

เราเห็นบางส่ิงเป็นแสงสะทอ้นออกจากพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเสมือนกระจกเงาส่องแสง
สะทอ้นใหเ้ราเห็นจิตใจของเราเองวา่เป็นคนบาป แลว้ส่องใหเ้ราเห็นความบริสุทธ์ิและความสวยงาม
ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ “เพราะวา่พระเจา้องคน์ั้นผูไ้ดต้รัสสั่งใหค้วามสวา่งออกมาจากความมืดไดท้รง
ส่องสวา่งเขา้ในใจของเรา เพื่อเราจะไดมี้ความสวา่งแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจา้ปรากฏธรรมใน
พระพกัตร์พระคริสต”์ (2 โครินธ์ 4:6) เราไดเ้รียนรู้จกัความรักของพระเจา้จากพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เรา
ไดอ่้านพบวา่พระเยซูทรงเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่เรา และพระเยซูเสด็จมารักษาคนใจชอกช ้า
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อยา่งไร และพระเยซูเสด็จมาปลดปล่อยคนท่ีตกเป็นเชลยของพยามารใหเ้ป็นอิสระไดอ้ยา่งไร และเรา
ไดเ้ห็นพระรัศมีของพระเจา้ พระชีวประวติัขององคพ์ระเยซูคริสตเ์ตม็ไปดว้ยพระรัศมีของพระเจา้ ซ่ึง
ส่องแสงประกายพรายแพรวเหมือนเพช็รพลอย 

วนัหน่ึงเด็กชายเล็ก ๆ ไดเ้อากระจกส่องหนา้วางท่ีแสงแดดและใหแ้สงแดดส่องไปท่ีหนา้ต่าง
ซ่ึงพี่สาวของเขานอนป่วยอยู ่ พี่สาวของเด็กนั้นป่วยลุกออกมาท่ีแสงแดดไม่ได ้ และเพราะเขารักพี่สาว
ของเขาเด็กคนนั้นจึงพยายามเอาแสงแดดส่องสะทอ้นใหพ้ี่สาวของเขาบา้งเท่าท่ีจะท าไดพ้ระเยซูคริสต์
ทรงน าเอาแสงสวา่งจากเมืองสวรรคม์าส่องให้เราเห็นจริงได ้ ในทุก ๆ ส่ิงท่ีพระเยซูทรงกระท าหรือใน
ส่ิงทั้งหมดท่ีพระเยซูทรงเป็น เราก็เห็นพระสง่าราศีของพระเจา้ “แต่เราทั้งหลายไม่มีผา้คลุมหนา้แลว้ จึง
แลดูสง่าราศีขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เหมือนเห็นเงาท่ีกระจกและตวัของเราก็ถูกเปล่ียนไปเป็นเหมือนกบั
พระฉายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คือมีสง่าราศีเป็นล าดบัข้ึนไป” ( 2 โครินธ์ 3:18) ขณะท่ีเรามีความ
ปรารถนาจะเป็นเหมือนพระองค ์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็ทรงเปล่ียนแปลงเรา และส าแดงพระสง่าราศี
หรือความสวยงามของพระเจา้โดยผา่นทางชีวิตของเรา 

วนัรุ่งข้ึนพระเยซูพร้อมดว้ยสาวกของพระองคล์งมาจากภูเขา ขา้พเจา้แน่ใจเหลือเกินวา่สาวก
สามคนนั้นจะไม่เป็นคนเดิมอีกต่อไปหลงัจากท่ีเขาไดเ้ห็นพระรัศมีของพระเยซูเจา้เช่นนั้น เราเองก็
เหมือนกนั เราเองจะเปล่ียนแปลงไปถา้เราไดเ้ห็นพระรัศมีของพระเยซูเจา้ในพระวจนะของพระองค์
และในค าอธิษฐานของเรา ถา้เรารักพระเยซูเราจะพยายามท าทุกอยา่งเพื่อแสดงใหค้นอ่ืนทราบถึงความ
รักของพระองคด์ว้ย 
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ภาคปฏิบัติ 

พระเยซูทรงจ าแลงพระกาย     บทเรียนที ่10 
ข้อท่องจ า “พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้จะใคร่ใหค้นเหล่านั้นท่ีพระองคท์รงประทานใหข้า้พเจา้อยูก่บั
ขา้พเจา้ในท่ีท่ีขา้พเจา้อยูน่ั้น” ยอห์น 17:24 

ข้อพระธรรม ลูกา 9:18-22,28-36 
ลูกา 9:18 เม่ือพระองคก์ าลงัอธิษฐานอยูต่่างหาก เหล่าสาวกอยูก่บัพระองค ์พระองคจึ์งตรัสถาม

เขาวา่ “คนทั้งหลายพดูกนัวา่เราเป็นผูใ้ด? 19 เหล่าสาวกทูลตอบวา่ “เขาวา่เป็นยอห์นบพัติศมา บางคน
วา่เป็นเอลียา แต่คนอ่ืนวา่เป็นคนหน่ึงในพวกศาสดาพยากรณ์โบราณเป็นข้ึนมาใหม่” 20 พระองคจึ์ง
ตรัสถามเขาวา่ “ฝ่ายพวกท่านน้ีเล่าวา่เราเป็นผูใ้ด? เปโตรทูลตอบวา่ “พระองคเ์ป็นพระคริสตข์องพระ
เจา้” 21 พระองคจึ์งก าชบัสั่งเขามิใหบ้อกความน้ีแก่ผูใ้ด 22 และตรัสวา่ “บุตรมนุษยจ์ะตอ้งทนทุกข์
ทรมานหลายประการ และพวกผูเ้ฒ่าพวกปุโรหิต และพวกอาลกัษณ์จะละทิ้งและฆ่าทา่นเสีย และวนัท่ี
สามท่านจะเป็นข้ึนใหม่” 

28 ภายหลงัพระองคไ์ดต้รัสค าเหล่านั้นประมาณแปดวนั พระองคจึ์งพาเปโตร ยอห์น และยา
กอบข้ึนไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐาน 29 เม่ือพระองคก์ าลงัอธิษฐานอยูว่รรณพระพกัตร์ของพระองคก์็
เปล่ียนไป และฉลองพระองคก์็ขาวเป็นมนัระยบั 30 น่ีแน่ะมีสองคนสนทนาอยูก่บัพระองค ์ คือโมเสส
และเอลียา 31 ผูม้าปรากฏดว้ยรัศมี และกล่าวถึงความมรณาของพระองคซ่ึ์งจะส าเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม 
32 ฝ่ายเปโตรและคนท่ีอยูด่ว้ยนั้นก็ง่วงเหงาหาวนอน แต่เม่ือเขาตาสวา่งข้ึนแลว้เขาก็ไดเ้ห็นรัศมีของ
พระองค ์ และเห็นสองคนท่ียืนอยูก่บัพระองค ์ 33 เม่ือสองคนนั้นก าลงัลาไปจากพระองค ์ เปโตรจึงทูล
พระเยซูวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ซ่ึงเราอยูท่ี่น่ีก็ดี ให้เราท าพลบัพลาสามหลงั ส าหรับพระองคห์ลงัหน่ึง 
ส าหรับโมเสสหลงัหน่ึง ส าหรับเอลียาหลงัหน่ึง” เปโตรไม่รู้สึกตวัวา่พูดอะไร 34 เม่ือเขาก าลงัพดูค า
เหล่าน้ี มีเมฆปกคลุมไว ้และเม่ืออยูใ่นเมฆนั้นเขาก็กลวั 35 มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นวา่ “ผูน้ี้เป็น
บุตรของเรา เป็นผูถู้กเลือกสรรไว ้ จงฟังท่านเถิด” 36 เม่ือพระสุรเสียงสงบลงแลว้ พระเยซูสถิตอยูอ่งค์
เดียว เขาทั้งสามก็น่ิงอยู ่และในกาลคร้ังนั้นเขามิไดบ้อกเหตุการณ์ซ่ึงเขาไดเ้ห็นแก่ผูใ้ด 

เราเองก็จะเปล่ียนแปลงดว้ยเหมือนกนัในเม่ือเราอยูก่บัพระองค ์ และไดเ้ห็นพระสง่าราศีของ
พระองคโ์ดยอาศยัพระวจนะของพระองคแ์ละดว้ยค าอธิษฐาน ถา้เรารักพระเยซูเราจะท าเท่าท่ีเรา
สามารถท าไดเ้พื่อแสดงพระองค ์
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แดนน่ีตอ้งนัง่อยูก่บัเกา้อ้ีหมุนไปดว้ยแรงแขน และถูกหามจากเกา้อ้ีไปสู่เตียงนอนทุก ๆ วนั 
แดนน่ีเป็นง่อยมานานแลว้ “คุณแม่คะ เฮเลนถามคุณแม่ “เรามีอะไรช่วยแดนน่ีบา้ง” มีหลายอยา่งลูกท่ีจะ
ช่วยใหแ้ดนน่ีมีความสบายใจได ้ ใหเ้ราคิดดูสักอยา่งหน่ึงเป็นไร? ลูกมีอะไรจะแบ่งปันใหเ้ขาไดบ้า้ง
ไหม? มีอะไรบา้งท่ีลูกจะช่วยท าส าหรับเขาบา้ง?” เฮเลนและนอ้งชายของเขาช่วยกนัท าอะไรหลาย ๆ 
อยา่งเพื่อแดนน่ี หลงัจากโรงเรียนเลิกแลว้พี่นอ้งสองคนช่วยกนัคิดและท าอะไรหลาย ๆอยา่งเพื่อแดนน่ี 
มีบ่อยคร้ังคนทั้งสองจะช่วยกนัเอาขนมและผลไมไ้ปใหแ้ดนน่ี วนัหน่ึงแทนท่ีคาร์ลจะใชเ้งินซ้ือขนม
ส าหรับตนเอง เขาให้เงินจ านวนหน่ึงซ่ึงลุงของเขาใหไ้ว ้แลว้เอาเงินจ านวนนั้นไปซ้ือสีน ้าส าหรับระบาย
รูปภาพใหแ้ก่แดนน่ี เขาชอบไปเยีย่มและคุยกบัแดนน่ีมาก เขาสอนให้แดนน่ีรู้จกัร้องเพลงรววีารศึกษา
และสอนใหแ้ดนน่ีรักพระเยซูดว้ย คนอ่ืนจะเห็นพระองค ์ ประทบัอยูใ่นตวัของเขา ถา้เราจะยอมรับองค์
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูไ้ถ่บาปของเรา และเราตอ้งการถวายตวัของเราต่อองคพ์ระเยซูดว้ย 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. พระเยซูทรงพาสาวกข้ึนภูเขาดว้ยกนักบัพระองคก่ี์คน............................... 
2. สาวกเหล่านั้นช่ืออะไร?............................................................................. 
3. มีชายสองคนมาสนทนากบัพระเยซูบนภูเขา สองคนน้ีช่ืออะไร ซ่ึงปรากฏในพระคมัภีร์
เดิม........................................................................................ 
3. เร่ืองท่ีชายสองคนมาสนทนากบัพระเยซูนั้นเป็นเร่ืองอะไร?....................... 
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พระธรรมลูกา 

ชาวซะมาเรียใจดี      บทเรียนที ่11 
ข้อพระธรรม ลูกา 10:25-37 

ทุก ๆ แห่งท่ีพระเยซูเสด็จไปตอ้งมีประชาชนติดตามเป็นหมู่ใหญ่ ๆ วนัหน่ึงมีทนายความ คน
หน่ึง ซ่ึงติดตามพระเยซูไปดว้ย ชายคนน้ีเป็นคนฉลาดเขาเรียนรู้จกัขอ้พระบญัญติัในพระคมัภีร์โบราณ
อยา่งดี ทนายความคนน้ีไดถ้ามค าถามซ่ึงมิใช่แต่จะลองภูมิพระเยซูวา่พระเยซูมีความรู้พระคมัภีร์เดิม
หรือไม่เท่านั้น แต่จะหลอกใหพ้ระเยซูตอบค าถามซ่ึงขดัแยง้กบัค าสอนในพระคมัภีร์โบราณซ่ึงชาวยดูา
ทุกคนพากนันบัถือพระคมัภีร์เล่มน้ีมาก 

ค าถามท่ีทนายความคนนั้นถามพระเยซูวา่อะไร? ท่านนึกหรือวา่ทนายความนั้นสนใจและ
อยากจะเขา้ในแผน่ดินสวรรคแ์ละตอ้งการรับชีวตินิรันดร์จริง ๆ เปล่าเลย ค าถามนั้นเป็นค าถามยอ้นลว้ง
ความในของผูถู้กถามเท่านั้น เขาประสงคจ์ะถามดกัพระเยซูและท าใหพ้ระเยซูทรงหลงกลของเขา แต่
พระเยซูจะทรงเขลาใหเ้ขาเล่นกลดว้ยค าถามชนิดน้ีหรือ? เปล่าเลย พระเยซูทรงทราบตลอดวา่ชายคนน้ี
มีความประสงคจ์ะพยายามท าอะไร แทนท่ีพระเยซูจะตอบพระเยซูทรงตั้งปัญหายอ้นถามทนายความคน
น้ีค าถามหน่ึง 

พระเยซูทรงถามอะไร? อ่านขอ้ 26 จากบทเรียน หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึง พระเยซูตรัสแก่
ทนายความคนนั้นวา่ “ท่านไดเ้รียนกฎหมายมาดว้ยตวัของท่านเองแลว้ ท่านก็น่าจะตอบค าถามน้ีไดด้ว้ย
ตวัของท่านเองแลว้น่ี พระบญัญติัของพระเจา้สอนวา่อยา่งไรเร่ืองชีวิตนิรันดร์” 

ท่องทวนขอ้ท่องจ า “เขาทูลตอบวา่จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ 
ดว้ยสุดก าลงัและส้ินสุดความคิดของเจา้ และจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” ลูกา 10:27 

ถา้ท่านจะเช่ือฟังพระคมัภีร์ขอ้น้ีทั้งหมดจริง ๆ ก่อนท่ีท่านจะรับการรอดพน้บาปแลว้ท่านคิด
หรือวา่ท่านสามารถจะไปถึงเมืองสวรรคไ์ด?้ ท่านเคยมีความคิดผดิ ๆ ในใจของท่านบา้งไหม? ถา้มีท่าน
ก็ไดท้  าผดิพระบญัญติัของพระเจา้แลว้ ถูกแลว้ เราเคยท าโดยไม่นึกเลยวา่จะท าเช่นนั้น เราจะรักษา
บทบญัญติัของพระเจา้ดว้ยตวัของเราตามล าพงันั้นไม่ไดค้รบถว้นเลย 

พระเยซูตรัสแก่ทนายคนนั้นวา่ “ท่านตอบถูกแลว้ จงกระท าอยา่งนั้นแลว้จะไดชี้วติ” ถา้ใคร
สามารถประพฤติบทพระบญัญติัของพระเจา้ไดทุ้กขอ้ โดยครบถว้นแลว้ เขาจะไดชี้วิตนิรันดร์เป็น
ค าตอบของพระเยซู แต่พระเยซูทรงทราบวา่ทนายความคนนั้นไม่สามารถประพฤติตามกฎหมายของ
พระเจา้ไดค้รบถว้น และทนายความเองก็รู้วา่ท าไม่ไดแ้ละตวัเองก็อึดอดัใจ เขารู้ตวัวา่เขาเองไม่มีความ
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รักมากมายมหาศาล ทนัใดนั้นทนายความก็ตั้งค  าถามซอ้นข้ึนอีกค าถามหน่ึง ซ่ึงเขาคิดวา่จะเปล่ียนเร่ือง
สนทนาเสียได ้เขาถามวา่ “ใครเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้?” 

พระเยซูทรงใช้อะไรอธิบายความว่า ใครเป็นเพือ่นบ้านของข้าพเจ้า 

เร่ืองท่ีพระเยซูทรงเล่าผา่นพน้ไปแลว้ พระเยซูทรงจอ้งดูทนายแลว้ตรัสถามวา่ “ในสามคนน้ี
ท่านคิดวา่ใครเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี? แมท้นายความคนน้ีซ่ึงเป็นชาวยวิจะเกลียดชาวซะมาเรียก็ตาม (สอง
ชาติน้ีไม่ถูกกนั) เขายงัตอ้งยอมรับวา่คนท่ีแสดงเมตตาช่วยเหลือเพื่อนบา้นจึงจะนบัวา่เป็นเพื่อนบา้นท่ีดี 

พระเยซูอยากจะใหท้นายคนนั้นทราบวา่เพื่อนบา้นท่ีดีนั้นคือคนท่ีแสดงความรักและเมตตาแก่ผู ้
ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจริง ๆ ไม่วา่ผูน้ั้นจะอยูบ่า้นติดกนั หรือบา้นห่างจากเราหลายกิโลเมตรก็ตาม 
และไม่เลือกวา่ผูน้ั้นจะเป็นมิตรหรือศตัรูหรือจะเป็นแขกแปลกหนา้ และพระเยซูทรงประทานค าทา้ทาย
อยา่งแทจ้ริงใหท้นายผูน้ั้นวา่ “ท่านจงไปท าอยา่งนั้นเหมือนกนั” 

ท่านคิดหรือวา่จะเป็นการง่ายท่ีทนายความชาวยดูาคนน้ีจะแสดงความรัก และเมตตาต่อชาวซะ
มาเรีย ถา้ชาวซะมาเรียเกิดความจ าเป็นตอ้งการความช่วยเหลือจริง ๆ? แต่นัน่เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งท าถา้เราจะ
เช่ือฟังกฎหมายของพระเจา้โดยรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง 

แน่ละเราก็ทราบวา่มีพระเยซูแต่พระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีทรงสามารถปฏิบติับท พระบญัญติัของ
พระเจา้ไดค้รบถว้นทุก ๆ ขอ้ไม่บกพร่องเลย คือทรงสามารถเป็นเพื่อนบา้นไดดี้เสมอ พระเยซูทรง
แสดงความเมตตามากกวา่ชาวซะมาเรียคนนั้นไดท้  าอีกดว้ยซ ้ าไป พระเยซูทรงรักเรามากถึงกบัยอมพลี
พระชนมต์ายบนไมก้างเขน เพื่อจะช่วยเราทุก ๆ คนใหพ้น้จากการไปอยูใ่นไฟนรกเป็นนิตยนิ์รันดร์ 

พระเจา้ตรัสวา่ “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ทั้งหลาย อยา่ใหเ้รารักเพียงแต่ถอ้ยค าและล้ินเท่านั้น แต่ใหเ้รา
รักดว้ยการประพฤติและดว้ยความจริง” 1 ยอห์น 3:18 

เป็นส่ิงอศัจรรยจ์ริง ๆ ท่ีเราจะแสดงความรักของเราดว้ยการกระท าและแสดงความเมตตากรุณา
แก่คนอ่ืน และส่ิงท่ีเราแสดงความเมตตาท่ีใหญ่หลวงท่ีสุดก็คือช่วยใหพ้น้จากไฟนรกตลอดนิรันดร โดย
บอกใหเ้ขาเช่ือองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูช่้วยเขาใหพ้น้จากความบาปของเขา ถา้เรารักพระเยซูจริง ๆ เรา
จะตอ้งบอกคนอ่ืนใหรู้้จกัความรักของพระเยซูเป็นแน่ และถา้เรารักคนอ่ืน ๆ จริง ๆ เราก็ไม่มีความ
ประสงคจ์ะใหเ้ขาท าบาปต่อไป ทุกคนหมดทางช่วยตวัเองได ้ และไม่มีใครจะช่วยใครใหพ้น้บาปหลุด
จากอ านาจพญามาร แต่พระเยซูคริสตท์รงสามารถช่วยคนบาปทุกคนใหห้ลุดพน้จากอ านาจบาปได ้
เพราะพระเยซูทรงใชห้น้ีบาปส าหรับเราเตม็ราคา ถา้ท่านจะรับความรักของพระองคว์นัน้ีและยอม
อนุญาตใหพ้ระองคท์รงจดัเตรียมทางรอดส าหรับท่านตลอดเป็นนิจนิรันดร ท่านจะรับความรอดน้ีเป็น
แน่ 
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ภาคปฏิบัติ 

ชาวซะมาเรียใจดี      บทเรียนที ่11 
ข้อท่องจ า “เขาทูลตอบวา่ จงรักพระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ ดว้ยสุดก าลงั
และส้ินสุดความคิดของเจา้ และจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” ลูกา 10:27 

ข้อพระธรรม ลูกา 10:25-37 
ลูกา 10:25 น่ีแน่ะมีบาเรียนคนหน่ึงข้ึนทดลองพระองคท์ูลถามวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้จะตอ้ง

ท าอะไรเพื่อจะไดชี้วตินิรันดร์ ?” 26 พระองคต์รัสตอบวา่ ในพระบญัญติัมีค าเขียนวา่อยา่งไร? ท่านได้
อ่านเขา้ใจอยา่งไร?” เขาทูลตอบวา่ จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ ดว้ย
สุดก าลงัและส้ินสุดความคิดของเจา้ และจงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง 28 พระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ 
“ท่านตอบถูกแลว้ จงกระท าอยา่งนั้นแลว้จะไดชี้วติ” 29 แต่ผูน้ั้นปรารถนาจะส าแดงวา่ตวัดีจึงทูลพระ
เยซูวา่ “ใครเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้? 30 พระเยซูตรัสตอบวา่ “มีคนหน่ึงลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะ
ไปยงัเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปลน้ โจรนั้นไดแ้ยง่ชิงเส้ือผา้ของเขาและทุบตี แลว้ก็ละทิ้งเขาไว้
เกือบจะตายแลว้ 31 เผอิญปุโรหิตคนหน่ึงเดินไปทางนั้น เม่ือเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหน่ึง 32 
คนหน่ึงในพวกเลวกี็ท  าเหมือนกนั 33 เม่ือมาถึงท่ีนัน่และเห็นแลว้ก็เลยไปเสียอีกฟากหน่ึงแต่ชาวซะมา
เรียคนหน่ึงเม่ือเดินทางมาถึงคนนั้น คร้ันเห็นแลว้ก็มีใจเมตตา 34 เขา้ไปหาเขาเอาผา้พนับาดแผลให ้ เอา
น ้ามนักบัน ้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้น แลว้ใหเ้ขาข้ึนข่ีสัตวข์องตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหน่ึง และ
รักษาพยาบาลเขาไว ้35 วนัรุ่งข้ึนเม่ือจะไปเขาก็เอาเงินสองบาทมอบใหเ้จา้ของโรงแรมบอกวา่ “จงรักษา
เขาไวเ้ถิด และเงินท่ีจะเสียเกินน้ี เม่ือกลบัมาฉนัจะใชใ้ห”้ 36 ในสามคนนั้นท่านคิดเห็นวา่คนไหนเป็น
เพื่อนบา้นของคนท่ีถูกปลน้?” 37 เขาทูลตอบวา่ “คืนคนนั้นแหละท่ีไดส้ าแดงความเมตตาแก่เขา” พระ
เยซูจึงตรัสแก่เขาวา่ “ท่านจงไปท าเหมือนอยา่งนั้นเถิด” 

อทุาหรณ์ 

มีเด็กชายชาวจีนคนหน่ึงเป็นคริสเตียน ถูกทหารขโมยตวัไปยงัประเทศท่ีไม่เป็นคริสเตียน 
เด็กชายคนนั้นถูกขายตวัไปเป็นทาสของนายทหารร ่ ารวยคนหน่ึง เขาถูกมอบหมายหนา้ท่ีใหเ้ป็นผูเ้ล้ียง
เด็กเล็ก ๆ เขารักเด็กคนท่ีเขามีหนา้ท่ีเล้ียงนั้นมาก และแสดงความอารีต่อเด็กนั้นจริง ๆ เหตุน้ีท าให้นาย
ผูห้ญิงสงสารเด็กชายจีนคนนั้นมาก บางคร้ังนายผูห้ญิงจะถามเขาถึงบา้นเกิดเมืองนอนแต่ดั้งเดิมของเขา 
แต่เด็กจีนคนนั้นไม่สามารถทนเล่าเร่ืองทางบา้นของเขาได ้ น ้าตาจะไหลลงอาบแกม้ของเขา ก่อนท่ีเขา
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จะเล่าเร่ืองจบ และเขาจะไถลพดูวา่ “ใหผ้มพดูเร่ืองพระเยซูดีกวา่” แต่แม่ของเด็กคนนั้นไม่ชอบพดูเร่ือง
พระเยซู เพราะนางมีพระเจา้อีกเยอะแยะอยูบ่นห้ิงบูชาของนางแลว้ และคิดวา่นางไม่ตอ้งการพระเยซูอีก 
แต่วนัหน่ึงบุตรของเขาคนนั้นป่วยเป็นไขแ้ละถึงแก่ความตาย อาฟุ้งเด็กชายชาวจีนร่างเล็กนั้นมีความรัก
เด็กท่ีตายนั้นเหมือนกนั เขาบอกแก่นายผูห้ญิงวา่ลูกของนายไดไ้ปอยูก่บัพระเยซูในบา้นสวยงาม ณ 
เมืองสวรรคแ์ลว้ คร้ันแลว้นายผูห้ญิงจึงมีความเตม็ใจฟังเร่ืองราวขององคพ์ระเยซูคริสต ์ อาฟุ้งเล่าเร่ือง
เมืองสวรรคใ์หน้ายผูห้ญิงฟังต่อไปวา่พระเยซูทรงยอมพลีพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อความบาปของนาย
ผูห้ญิงดว้ย อาฟุ้งบอกวา่นายผูห้ญิงจะไปพบลูกของนายอีก ถา้นายจะรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูไ้ถ่
บาป และยอมติดตามองคพ์ระเยซูคริสต ์ ในท่ีสุดแม่ของเด็กท่ีตายยอมเช่ือพระเยซู นางเป็นหญิงเกาหลี
คนแรกท่ีกลบัใจมาเช่ือถือพระเยซู ประเทศเกาหลีไดปิ้ดประตูไม่ยอมใหใ้ครเขา้ไปเผยแพร่พระกิตติคุณ
พระเยซูมาเป็นเวลาหลายปี 

จงเติมค าลงในช่องว่างต่อไปนี ้

1. “อาจารยเ์จา้ขา้, ขา้พเจา้จะตอ้งท าอะไรเพื่อจะได ้................................................................?” 
จง...................................พระเจา้ของเจา้ดว้ยสุด.....................................ดว้ยสุด
..................................และส้ินสุด................................และจง......................................เหมือน
................. 
2. “ท่านตอบ..........................................จงกระท าอยา่งนั้นแลว้จะได.้..................................” 
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พระธรรมลูกา 

“ขอสอนให้พวกข้าพเจ้าอธิษฐาน”  บทเรียนที ่12 
ข้อพระธรรม ลูกา 11:1-13 

ค าน า วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูก าลงัอธิษฐานอยู ่สาวกคนหน่ึงของพระองคท์ูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ขอทรง
โปรดสอนพวกขา้พเจา้ใหรู้้จกัการอธิษฐาน” มีบ่อยคร้ังท่ีสาวกของพระเยซูเห็นพระเยซูสนทนากบัพระ
บิดาในสวรรค ์ ขา้พเจา้คิดวา่พวกสาวกคงคิดวา่คงดีไม่ใช่นอ้ยถา้พวกเขาสามารถทูลอธิษฐานกบัพระ
บิดาเจา้ (หรือสนทนากบัพระบิดาเจา้ในสวรรคไ์ดก้็น่าอศัจรรยแ์ท ้ ๆ) พระเยซูจึงสอนสาวกอยา่งท่ีเรา
เคยท่องจ ากนัมา ตั้งตน้วา่ “ โอพระบิดของขา้พเจา้ผูส้ถิตอยูใ่นมหาสวรรค”์ มีก่ีคนท่ีน่ีรู้จกัค าอธิษฐาน
แลว้? ขา้พเจา้สงสัยวา่ก่ีคนเขา้ใจความหมายหรือวา่ท่องจากริมฝีปากเท่านั้น วนัหน่ึงเด็กคนหน่ึงคุกเข่า
ลงพร้อมท่ีจะอธิษฐาน และเขาพดูวา่ผมรู้จกัค าอธิษฐานของผมดีจนไม่ตอ้งนึกเลยก็พดูไดห้มด คร้ันแลว้
เขาไม่ไดคิ้ดหรือใคร่ครวญในถอ้ยค าท่ีเขาพดูออกไปวา่มีความหมายวา่อะไรเลย บางทีเราก็มกัอธิษฐาน
พล่อย ๆ เหมือนเด็กคนนั้นโดยไม่คิดถึงความหมายของค าอธิษฐานของเราเลย นัน่ไม่ใช่อธิษฐาน สาวก
ของพระเยซูเห็นพระเยซูอธิษฐานก็รู้สึกแตกต่างจากนกัศาสนาท่ีท่องคาถาหรือสักแต่วา่พดูค าอธิษฐาน
เท่านั้น 

“พระบิดาแห่งขา้พเจา้ทั้งหลายผูส้ถิตในสวรรค”์ พระเจา้มิใช่บิดาของมนุษยทุ์ก ๆ คน พระองค ์
ทรงเป็นพระบิดาเฉพาะผูท่ี้เช่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นผูเ้ปล้ืองบาปของเขาเท่านั้นจึงจะเป็นบุตรของพระ
เจา้ได ้ เม่ือพระเจา้เป็นพระบิดาแห่งสวรรคข์องเรา เราจึงมีโอกาสเหลือเกินในฐานะท่ีเราเป็นบุตรจึงมี
สิทธ์ิสนทนากบัพระบิดาของเราในสวรรคไ์ด ้ คนท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดพน้บาปอาจพดูหรือท่องค า
อธิษฐานได ้แต่วา่พระเจา้ในสวรรคไ์ม่ไดย้นิ พระเยซูตรัสสอนวา่ “ถา้ท่านจะขอส่ิงใดในนามของเราเรา
จะกระท าส่ิงนั้น” คนท่ีถูกพระโลหิตของพระเยซูคริสตล์า้งบาปของเขาแลว้เท่านั้นมีสิทธ์ิท่ีจะขอพระ
เจา้เหมือนกบัพระเยซูทรงทูลขอพระเจา้เอง เราอธิษฐานพระบิดาเจา้ในสวรรคใ์นนามองคพ์ระเยซู
คริสต ์ และพระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของเราและพระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของเราก็เพราะเรา
เป็นบุตรของพระเจา้ 

“ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นท่ีนบัถืออนับริสุทธ์ิ” ขอ้น้ีหมายความวา่เราตอ้งการใหพ้ระ
นามของพระเจา้เป็นท่ียกยอ่งเทอดไวด้ว้ยความคารวะและกราบไหวน้มสัการ พระนามของพระเจา้เป็น
องคพ์ระเจา้เอง และพระเจา้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ ฉะนั้นพระนามของพระองคจึ์งทรงบริสุทธ์ิดว้ย และ
เราไม่ควรออกพระนามของพระเจา้เล่นเปล่า ๆ โดยไร้ความหมายและปราศจากความเคารพ พระนามท่ี
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ใหญ่ยิง่และส าคญัท่ีสุดคือพระนามของพระผูเ้ปล้ืองบาปคือพระเยซูคริสต ์ “เพราะเหตุนั้นพระเจา้จึงได้
ทรงยกพระองคข้ึ์นถึงท่ีสุดดว้ย และไดท้รงประทานพระนามอนัใหญ่ยิง่เหนือนามช่ือทั้งปวงใหแ้ก่
พระองค ์ เพื่อทุกหวัเข่าในสวรรคก์็ดีท่ีแผน่ดินโลกก็ดี.....จะไดคุ้กกราบลงนมสัการในพระนามแห่งพระ
เยซูนั้น” (ฟีลิปปี 2:9,10) คนชัว่ชา้ก็มกัสบถสาบานและออกพระนามของพระเจา้เล่นเปล่าโดยไม่คิด แต่
เราเป็นบุตรของพระเจา้เรารักและนบัถือและนมสัการพระนามของพระองค์ 

“ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู”่ ขอ้น้ีหมายความวา่เราทูลใหพ้ระเยซูเสด็จกลบัมาและตั้ง
อาณาจกัรของพระองคใ์นโลกน้ี และองคพ์ระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมาครองโลกอยา่งพระมหากษตัริยใ์หญ่
ยิง่ท่ีสุดในโลก เป็นความตอ้งการแห่งจิตใจของเรา และในยคุนั้นคนชัว่จะตอ้งถูกเหยียดลงและถูกเก็บ
ตวั และความชอบธรรมจะท่วมโลกเหมือนน ้าท่วมในทะเล เราอยากใหพ้ระเยซูเสด็จมาถูกยกยอ่งและ
ไดรั้บเกียรติ และครองต าแหน่งทุกต าแหน่งท่ีพระองคท์รงควรเป็นผูค้รองโลกน้ี 

“พระทยัของพระองคส์ าเร็จในสวรรคอ์ยา่งไร ก็ใหส้ าเร็จในแผน่ดินโลกเหมือนกนั” ถา้เรารัก
พระเจา้พระเจตนาหรือน ้าพระทยัของพระเจา้เป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุดในชีวติของเรา เราตอ้งการใหพ้ระ
เจา้ทรงมี “ทาง” ของพระองคใ์นโลกเหมือนกบัท่ีพระองคท์รงมีในสวรรคแ์ละพระองคจ์ะมีแน่ เม่ือพระ
เยซูทรงครอบครองโลก ในเมืองสวรรคไ์ม่มีใครสักคนเดียวท่ีไม่ยนิดีเช่ือฟังพระเจา้ในทนัทีทนัใด 

“ขอทรงโปรดประทานอาหารเล้ียงขา้พเจา้ทั้งหลายในกาลวนัน้ี” อาหารของเรามาจากใคร? แม้
คุณพอ่ของเราในโลกท่ีร ่ ารวยมากจะหาอาหารส าหรับเราไดห้รือไม่ ถา้อาหารเหล่านั้นไม่มาจากพระ
เจา้? พระเจา้จะทรงท าลายความร ่ ารวยในวินาทีเดียวไดไ้หม? พระเจา้ส่งน ้าท่วมหรือพายมุาทีเดียวความ
ร ่ ารวยก็ป่ันป่วน ชาวนาเป็นผูส้ร้างดวงอาทิตยเ์องหรือ? สร้างฝนเองหรือ? ถา้ไม่มีแดดไม่มีฝนชาวนา
เอาขา้วมาจากไหน? พระบิดาในสวรรคท์รงประทานอาหารแก่เราทุก ๆ วนัในชีวติของเรา เราไม่ควร
แสดงความขอบคุณต่อพระองคเ์ลยหรือท่ีพระองคป์ระทานอาหารแก่เราทุก ๆ วนั 

“ขอทรงโปรดยกความผดิบาปของข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้ายกโทษผู้ที่ท าผดิต่อข้าพเจ้าน้ัน”เรา
ตอ้งการการอภยัโทษบาปและตอ้งการความสะอาด และตอ้งการช าระตวัใหส้ะอาดอยูเ่สมอ ๆ พระเจา้
ทรงมีพระประสงคใ์หเ้รายกโทษหรืออภยัแก่คนอ่ืน ๆ ดว้ย “ท่านทั้งหลายจงเมตตาซ่ึงกนัและกนั มีใจ
เอน็ดูซ่ึงกนัและกนั และอภยัโทษใหก้นัและกนั เหมือนพระเจา้ไดท้รงโปรดอภยัโทษใหท้่านทั้งหลาย
ในพระคริสต”์ (เอเฟซสั 4:32) 

“ขออยา่น าขา้พเจา้เขา้ไปในการทดลอง แต่ขอใหพ้น้จากส่ิงชัว่ร้าย” พญามารเป็นศตัรูของเรา
และเป็นศตัรูของพระเจา้ดว้ย มนัพยายามล่อลวงใหเ้ราท าบาปท าชัว่ เพื่อจะไดต้วัเราไปอยูใ่ตอ้  านาจของ
มนั ถา้เราไวว้างใจพระเจา้ทุก ๆ ระยะตลอดเวลาพระเจา้จะทรงน าเราออกมาจากความชัว่ พระเจา้ทรงมี
ฤทธ์ิและเขม้แขง็กวา่มาร และพระเจา้จะรักษาเราใหป้ลอดภยัจากบาปถา้เราจะไวว้างใจพระองค ์
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ค าอธิษฐานจบลงดว้ยการสรรเสริญและยกยอ่งเหมือนกบัการตั้งตน้อธิษฐาน เป็นการสรรเสริญ
พระเจา้ 

“เหตุวา่ราชสมบติั และฤทธ์ิเดชและรัศมีภาพสิทธ์ิขาดอยูแ่ก่พระองคสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย”์ ค  า
อธิษฐานมิใช่เพียงแต่ขอและขออยา่งเดียวแต่เป็นการขอบพระคุณพระเจา้ และเราควรทูลเร่ืองความรัก
ของเราแก่พระองค ์ บิดาของเราในโลกน้ีตอ้งการใหลู้ก ๆ มาสนทนากบัพอ่ ท านองเดียวกนัพระบิดาใน
สวรรคท์รงมีพระประสงคใ์หบุ้ตรของพระองคใ์นโลกสนทนากบัพระองคเ์หมือนกนั ดาวดิบอกวา่ 
“ขา้พเจา้จะเปล่งเสียงทูลต่อพระเจา้จริง ๆ .... และพระองคจ์ะทรงเง่ียพระกรรณ์ฟัง” (สดุดี 77:1) ไม่มีส่ิง
ใดเป็นเร่ืองเล็กเกินไปท่ีจะทูลขอแก่พระเจา้เม่ืออธิษฐานจงเช่ือพระองคแ์ละวางใจในความรักของ
พระองค ์ และท่านจะไดรั้บสมดงัท่ีท่านทูลขอในเม่ือพระองคท์รงเห็นแลว้วา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงดีส าหรับตวั
ท่าน จงอธิษฐานเผือ่เพื่อนของท่านท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด และอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นท่ีออกไป
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอ่ืน ๆ อธิษฐานเผื่อการงานในโรงเรียนของท่าน อธิษฐานเผือ่ความยนิดีและ
เผือ่ความทุกขสุ์ขของท่าน ถา้เราจะสังเกตดูเราจะเห็นไดว้า่พระเยซูทรงอธิษฐานตลอดเร่ืองของพระ
ธรรมลูกา ถา้พระเยซูยงัทรงตอ้งการอธิษฐานสนทนากบัพระบิดาบ่อย ๆ แลว้เราเองจะไม่ตอ้งการ
สนทนากบัพระเจา้บ่อย ๆ ยิง่กวา่นั้นหรือ? 
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ภาคปฏิบัติ 

“ขอสอนให้พวกข้าพเจ้าอธิษฐาน”  บทเรียนที ่12 
ข้อท่องจ า “เราบอกท่านทั้งหลายวา่ จงขอแลว้จะได ้ จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่าน” ลู
กา 11:9 

ข้อพระธรรม ลูกา 11:1-13 
ลูกา 11:1 เม่ือพระองคอ์ธิษฐานอยูใ่นท่ีแห่งหน่ึง พอจบแลว้สาวกของพระองคค์นหน่ึงทูลวา่ 

“พระองคเ์จา้ขา้ ขอสอนพวกขา้พเจา้ใหอ้ธิษฐาน เหมือนยอห์นไดส้อนพวกลูกศิษยข์องตน” 2 พระองค์
จึงตรัสแก่เขาวา่ “เม่ืออธิษฐานจงวา่ โอพระบิดา ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นท่ีนบัถือบริสุทธ์ิ ให้
แผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู ่ 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารเล้ียงขา้พเจา้ทั้งหลายทุก ๆ วนั 4 ขอทรง
โปรดยกความผดิของขา้พเจา้ทั้งหลาย ดว้ยวา่ขา้พเจา้ยอ่มยกความผดิของคนทั้งปวงท่ีไดท้  าผดิต่อ
ขา้พเจา้นั้น และขออยา่น าขา้พเจา้เขา้ไปในการทดลอง” 

5 พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “ผูใ้ดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหน่ึง และจะไปหามิตรสหายนั้นใน
เวลาเท่ียงคืนพดูกบัเขาวา่ “มิตรสหายเอ๋ย ขอใหฉ้นัยมืขนมปังสามกอ้นเถิด เพราะเพื่อนของฉนัคนหน่ึง
พึ่งเดินทางมาหาฉนั และฉนัไม่มีอะไรจะใหเ้ขากิน” 7 ฝ่ายมิตรสหายท่ีอยูข่า้งในจะตอบวา่ “อยา่รบกวน
ฉนัเลย ประตูก็ปิดเสียแลว้ ทั้งพวกลูกก็นอนกนัแลว้ ฉนัจะลุกข้ึนหยบิใหท้่านไม่ได”้ 8 เราบอกท่าน
ทั้งหลายวา่ แมเ้ขาจะไม่ลุกข้ึนหยบิใหค้นนั้นเพราะเป็นมิตรสหายกนั แต่วา่เพราะวงิวอนมากเขา้เขาจึง
ลุกข้ึนหยบิใหต้ามท่ีเขาตอ้งการ 9 เราบอกท่านทั้งหลายวา่ จงขอแลว้จะได ้จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้
จะเปิดใหแ้ก่ท่าน 10 เพราะวา่ทุกคนท่ีขอก็จะได ้ ทุกคนท่ีแสวงหาก็จะพบ และทุกคนท่ีเคาะก็จะเปิดให้
เขา 11 มีผูใ้ดในพวกท่านท่ีเป็นบิดา (ถา้บุตรขอขนมปังจะเอากอ้นหินใหเ้ขาหรือ) ถา้ขอปลาจะเอางูให้
เขาแทนปลาหรือ 12 หรือถา้ขอไข่จะเอาแมลงป่องใหเ้ขาหรือ 13 เหตุฉะนั้นถา้ท่านเองผูเ้ป็นคนบาปยงั
รู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตน ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดพระบิดาผูอ้ยูใ่นสวรรคจ์ะประทานพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิแก่คนทั้งปวงท่ีขอจากพระองค”์ 

อทุาหรณ์ 

วนัหน่ึงเด็กชายคนหน่ึงเห็นคุณแม่ของเขาเอาขนมใส่ในตู ้ หลงัจากท่ีเด็กคนนั้นเขา้นอนแลว้ก็
นึกถึงขนมในตูน้ั้น มารกระซิบบอกเด็กนั้นวา่ “ไปดูขนมในตูน้ั้นก็ไดน่ี้นะ ไม่เป็นอนัตรายอะไรแก่เธอ
หรอก” แทนท่ีจะขดัขวางมารและแทนท่ีจะคิดถึงเร่ืองของพระเจา้ เด็กคนนั้นลงไปขา้งล่างในครัว มาร
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บอกวา่ “เอาอนัเดียวเท่านั้นแหละ ไม่เป็นไรดอกน่า” เขาจึงหยบิใส่ปากเขา้ไปหน่ึงอนั อีกหน่ึงอนั และ
อีกหน่ึงอนั จนหมดหา้อนั รุ่งเชา้เขารู้สึกไม่สบายและขาดโรงเรียน ถา้เด็กคนนั้นจะอธิษฐานวา่ “ขอน า
ขา้พเจา้ใหพ้น้จากการทดลอง” เขาคงไดรั้บชยัชนะโดยไดรั้บก าลงัจากพระเจา้ 

เด็กหญิงคนหน่ึงถูกหา้มมิให้ไปบา้นของคนใกล ้ ๆ บา้นเพราะเกรงจะไปท าการซุกซนวนัหน่ึง
เด็กคนนั้นยนือยูห่นา้ประตูบา้นของเพื่อนบา้นใกล ้ ๆ กนั เด็กหญิงคนนั้นบอกเจา้ของบา้นวา่ “ประตู
บา้นของคุณไม่ไดใ้ส่กลอนค่ะ” “ฉนัทราบแลว้” เจา้ของบา้นตอบ “ใส่กลอนประตูเสียเถอะค่ะ” “ท าไม
แม่หนูจึงดูร้อนใจใส่กลอนประตูบา้นเหลือเกินนะ? เจา้ของบา้นถามเพราะสงสัย “คุณแม่บอกหนูวา่อยา่
เขา้ไปซุกซนในบา้นของคุณค่ะ ถา้ประตูบา้นของคุณใส่กลอนหนูคงเขา้ไปไม่ได”้ เด็กหญิงนั้นตอบช่ือ 
ๆ แม่หนูนอ้ยคนนั้นเป็นเด็ก เล็ก ๆ ไม่รู้จกัอธิษฐาน แต่แม่หนูนอ้ยมีวธีิท่ีจะช่วยไม่ใหข้ดัขืนค าสั่งของ
คุณแม่ไดดี้ 

จงตอบค าถามเหล่านี ้

1. มนุษยทุ์กคนในโลกเป็นบุตรของพระเจา้หรือ?............................................................. 
2. ใครเท่านั้นท่ีเรียกพระเจา้เป็น“พระบิดา” ได?้................................................................ 
3. เม่ือเราอธิษฐานเราควรนึกถึงความหมายของค าท่ีเราพูด หรือเราจะอธิษฐานไปเร่ือย ๆ 
โดยไม่คิดท่านควรอธิษฐานอยา่งไหน?......................................................................... 
4. ค  าอธิษฐานของพระเยซูแตกต่างจากค าอธิษฐานของนกัศาสนาอ่ืน ๆ อยา่งไร?............. 
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พระธรรมลูกา 

เศรษฐีโง่        บทเรียนที ่13 
ข้อพระธรรม ลูกา 12:13-31 

ค าน า ท่านอยากจะแบ่งของดีท่ีท่านมีอยูก่บัผูอ่ื้นหรือท่านอยากจะเก็บไวส้ าหรับตวัเองทั้งหมด ? สงวน
ชอบเก็บอะไร ๆ ไวส้ าหรับตวัของเธอเองทั้งหมด วนัหน่ึงขณะท่ีสงวนก าลงัรดน ้าตน้ไมอ้ยู ่ มีเด็กหญิง
คนหน่ึงน ้าตาคลอเบา้ยืนอยูน่อกร้ัว และบอกวา่ “คุณแม่ของหนูก าลงัป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาล หนูไม่มี
ดอกไมไ้ปเยีย่มคุณแม่ ดอกไมใ้นสนามบา้นของหนูแหง้ตายหมด คุณจะแบ่งดอกไมใ้หห้นูไดบ้า้งไหม
คะ? “เสียใจยะ่” สงวนพดูกระชาก “ฉนัตอ้งปลูกตอ้งรดน ้าแลว้ เธอจะมาขอเอาง่าย ๆ ไม่ไดห้รอกยะ่” 
“ประทานโทษค่ะ” เด็กหญิงคนนั้นพดูหนา้ม่อย “หนูมาผดิท่ีแลว้ละค่ะ” สงวนมองตามเด็กคนนั้นกบั
พอ่ของเขาออกจากบา้นไป เม่ือสองพ่อลูกกลบัสงวนรู้สึกเสียใจท่ีพดูและแสดงกิริยาเช่นนั้น จึงเขา้ไป
ขอโทษท่ีแสดงกิริยาเช่นนั้น และบอกเด็กหญิงคนนั้นวา่ “มาซิ มาช่วยพี่เด็ดดอกไมใ้ห้แยะ ๆ และพรุ่งน้ี
น าเอาไปเยีย่มคุณแม่ของหนูท่ีโรงพยาบาล” “ค่ะ แลว้หนูจะไปเก็บค่ะ” นางสาวสงวนสบายใจข้ึนมากท่ี
ไดแ้บ่งดอกไมใ้หค้นอ่ืนใช ้

วนัหน่ึงขณะท่ีพระเยซูทรงสอนประชาชนวา่เขาควรจะมีชีวติอยูเ่พื่อท าใหพ้ระเจา้พอพระทยั
อยา่งไร มีชายคนหน่ึงมาทูลถามพระเยซูวา่ “ท่านอาจายข์อรับ ช่วยกรุณาไปบอกพี่ชายของผมใหแ้บ่ง
ทรัพยม์รดกท่ีเป็นสมบติัของผมใหด้ว้ย” พระเยซูมิไดป้ระทบัหรือฟังเร่ืองความยุง่ยากท่ีพี่นอ้งทะเลาะ
กนัเร่ืองทรัพยส์มบติั แต่พระเยซูทรงน าความคิดของเขาไปสู่บางส่ิงท่ีสูงกวา่ทรัพยส์มบติั 

พระเยซูทรงแลเห็นความใจแคบใจด าในจิตใจของมนุษย ์ และทรงมีพระประสงคจ์ะช่วยใหเ้ขา
พน้จากใจด านั้น พระเยซูจึงทรงเล่าค าอุปมาเร่ืองหน่ึง เป็นเร่ืองของโลกน้ีแต่มีความหมายเก่ียวกบัเร่ือง
สวรรค ์

อ่านลูกา 12:16-20 และพึงสงัเกตค าวา่ “เรา” และค าวา่ “ของเรา” มีก่ีคร้ัง ชายคนนั้นพดู แต่ 
“เรา ๆ” และ “ของ ๆ เรา” ชายคนนั้นคิดถึงใคร? เขาคิดถึงแต่ตวัเอง 

พระเจา้มีบางส่ิงท่ีจะตรัสแก่มนุษย ์ พระเจา้ตรัสแก่ชายเศรษฐีคนนั้นวา่อยา่งไร? “โอค้นโง่ คืน
วนัน้ีชีวิตของเจา้เราจะตอ้งเอาไปจากตวัเจา้ และทรัพยส์มบติัเหล่าน้ีท่ีเจา้สะสมมาไวจ้ะตกเป็นของผูใ้ด 
? พระเจา้ทรงเรียกเศรษฐีคนนั้นวา่อะไร? คนโง่ เศรษฐีคนนั้นคิดวา่เขาเป็นคนหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัมาก 
เขาคิดวา่ถา้เขามีทรัพยส์มบติัส าหรับตวัเองมากหมายเช่นน้ีแลว้ เขาจะเก็บไวใ้ชไ้ดน้านและมีความสุข
อีกหลายปี แต่ใครเป็นผูพ้ระราชทานทรัพยส์มบติัเหล่านั้นให ้ เก่ียวพืชผลไดจ้ากดิน? พระเจา้ พระเจา้
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ทรงเป็นเจา้ของส่ิงสารพดั เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นผูเ้นรมิตส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมา ถา้หากวา่ผนืแผน่ดิน
ผลิตผลออกมาอยา่งบริบูรณ์ ก็เพราะพระเจา้ทรงพระราชทานฝนและแดด ไม่ตอ้งสงสัยพระเจา้ทรง
พระราชทานใหช้ายคนน้ีไดเ้ก่ียวเก็บผลมากมาย เพื่อจะไดแ้บ่งปันใหแ้ก่คนท่ีไม่มี แต่เปล่าเลย ปรากฏ
วา่เขาไม่ไดท้  าเช่นนั้น แต่เขาท าอะไร? เขาสร้างยุง้ฉางใหญ่โตและเก็บไวส้ าหรับตวัเอง ท่านคงสังเกต
ไดมิ้ใช่หรือวา่เขาจะท าให้จิตใจตวัเองมีความสุขดว้ยวตัถุท่ีเขามีอยูไ่ดห้รือ? “จิตใจเอ๋ย เจา้สะสมส่ิง
เหล่าน้ีไวห้ลายปีแลว้ เจา้จงกิน ด่ืม และยนิดีเถอะ เศรษฐีคนน้ีไม่มีเวลาคิดถึงพระเจา้เลย เขารวยทรัพย ์
แต่เขาไม่ไดร้ ่ ารวยส่ิงถาวรท่ีไม่รู้จกัเป่ือยเน่าเลย กษตัริยด์าวดิตรัสวา่ “คนโง่พดูในใจของตนเองวา่ไม่มี
พระเจา้” (สดุดี 14:1) เขาโง่นกัหนาท่ีคิดแต่ความร ่ ารวยในโลกน้ีเท่านั้น แต่เขาเป็นคนจนต่อพระพกัตร์
พระเจา้ เพราะทุกส่ิงในโลกน้ีก็เปล่ียนแปลงและไม่จีรังย ัง่ยนือะไรเลย แต่ความร ่ ารวยอนัแทถ้าวรนั้นอยู่
ตลอดกบัปาวสานต ์ พระเจา้ตรัสวา่เป็นการโง่จริง ๆ ท่ีพะวงและหมกหมุ่นกบัสมบติัของตนเองเท่านั้น 
และไม่มีทรัพยอ์ะไรเลยท่ีสะสมไวก้บัพระเจา้ 

อทุาหรณ์ 

ชายหนุ่มชาวสก๊อตร ่ ารวยคนหน่ึงมีความรักเงินมาก ถา้เขาไดรั้บเงินมาเท่าไรเขาจะซ้ือทองค า
และเงินแท่งสะสมเก็บไวใ้นก าป่ันของเขาในหอ้งใตดิ้น วนัหน่ึงชายยากจนคนหน่ึงถูกเรียกตวัใหม้า
ช าระเงินท่ีคา้งอยู ่ แต่ยงัขาดเงินอยูอี่กไม่ก่ีสตางค ์ ชายมัง่มีคนนั้นไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงินจนกวา่จะ
ไดส้ตางคม์าจนครบ เม่ือชายยากจนคนนั้นหาเงินมาช าระไดค้รบจ านวนแลว้ ชายลูกหน้ีคนนั้นพูดกบั
เจา้หน้ีร ่ ารวยคนนั้นวา่ “คุณครับ ถา้คุณจะกรุณาใหผ้มลงไปชมหอ้งเก็บสมบติัของคุณแลว้ ผมจะช าระ
เงินค่าเขา้ชมเป็นพิเศษอีกสิบบาทครับ” เศรษฐีโลภคนนั้นนึกในใจวา่ “อยูเ่ปล่า ๆ ไดเ้งินอีกตั้งสิบบาท 
และถึงจะใหเ้จา้หมอคนน้ีลงไปดูมนัก็คงไม่มีปัญญาเปิดเซฟหอ้งใตดิ้นของเราได”้ ฉะนั้นเขาจึงตกลงใจ
ใหช้ายคนนั้นลงไปในหอ้งใตดิ้น หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ชมหอ้งใตดิ้นส าหรับเก็บเงินแลว้ ชายชาวนาผูย้ากจน
คนนั้นจึงกล่าววา่ “คุณครับ เด๋ียวน้ีผมก็มัง่มีเท่า ๆ กบัคุณแลว้ครับ” “จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร?” เศรษฐียอ้น
ถาม “ก็เพราะคุณไดแ้ต่มอง ๆ ดูเงินท่ีคุณไดม้า โดยไม่ไดใ้ชเ้งินเลย เม่ือก้ีผมก็ไปมอง ๆ ดูโดยไม่ไดใ้ช้
เงินเหมือนกนั ฉะนั้นคุณกบัผมก็คงรวยเงินดว้ยการมอง ๆ เหมือน ๆ กนั” ขอ้น้ีเป็นจริง 
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ภาคปฏิบัติ 

เศรษฐีโง่        บทเรียนที ่13 
ข้อท่องจ า “จงส ่าสมทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรค ์ ท่ีหนอนหรือสนิมท าลายเสียไม่ได ้ และท่ีไม่มีขโมยขดุ
ช่องลว้งลกัเอาไปได”้ มทัธิว 6:20 

ข้อพระธรรม ลูกา 12:13-31 
ลูกา ๑12:13 มีผูห้น่ึงในหมู่คนทูลพระองคว์า่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ขอสั่งพี่ชายของขา้พเจา้ใหแ้บ่ง

มรดกใหก้บัขา้พเจา้” 14 แต่พระองคต์รัสตอบเขาวา่ “บุรุษเอ๋ย ใครไดต้ั้งเราใหเ้ป็นตุลาการและเป็นผู ้
แบ่งมรดกใหท้่าน ?” 15 แลว้พระองคจึ์งตรัสแก่เราทั้งหลายวา่ “จงระวงัและเวน้เสียจากการโลภทัว่ไป 
เพราะวา่ชีวติของบุคคลใด ๆ มิไดอ้ยูใ่นของบริบูรณ์ซ่ึงเขามีอยูน่ั้น” 16 พระองคจึ์งตรัสค าเปรียบขอ้
หน่ึงใหเ้ขาฟังวา่ “ไร่นาของเศรษฐีคนหน่ึงเกิดผลบริบูรณ์เป็นอนัมาก 17 เศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจวา่ 
“เราจะท าอยา่งไรดี เพราะวา่เราไม่มีท่ีท่ีจะเก็บผลของเรา?” 18 เขาจึงคิดวา่ “เราจะท าอยา่งน้ี คือจะร้ือยุง้
ฉางของเราเสีย และเราจะสร้างใหม่ใหโ้ตข้ึน แลว้เราจะรวบรวมขา้วและสมบติัทั้งหมดของเราไวท่ี้นั้น 
19 แลว้เราจะวา่แก่จิตใจของเราวา่ “จิตใจเอ๋ย เจา้มีทรัพยส์มบติัมากเก็บไวพ้อหลายปี จงหายเหน่ือย กิน 
ด่ืม และยนิดีเถิด” 20 แต่พระเจา้ตรัสแก่เขาวา่ “โอคนโง่ ในคืนวนัน้ีชีวติของเจา้จะตอ้งเรียกเอาไปจาก
เจา้ แลว้ของซ่ึงเจา้ไดร้วบรวมไวน้ั้นจะเป็นของใครเล่า?”21 คนท่ีส ่าสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวั และ
มิไดม้ัง่มีจ  าเพาะพระเจา้ก็เป็นเช่นนั้นแหละ” 22 พระองคต์รัสแก่เหล่าสาวกของพระองคว์า่ “เหตุฉะนั้น
เราบอกท่านทั้งหลายวา่ อยา่กระวนกระวายถึงการเล้ียงชีพของตนวา่จะเอาอะไรนุ่งห่ม 23 เพราะวา่ชีวิต
ส าคญัยิง่กวา่อาหาร และร่างกายส าคญัยิง่กวา่เคร่ืองนุ่งหุม 24 จงพิจารณาดูฝงูกา มนัมิไดห้วา่นมิไดเ้ก่ียว
และมิไดมี้ยุง้ฉาง แต่พระเจา้ยงัทรงเล้ียงมนัไว ้ ท่านทั้งหลายประเสริฐกวา่ฝงูนกมากเท่าใด 25 มีใครใน
พวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวติใหย้าวออกไปอีกศอกหน่ึงไดห้รือ 26 เหตุฉะนั้นถา้ส่ิง
เล็กนอ้ยท่ีสุดยงัท าไม่ไดเ้ลย ท่านยงักระวนกระวายถึงส่ิงอ่ืนท าไมอีกเล่า? 27 จงดูดอกไม ้ มนังอกข้ึน
อยา่งไร มนัไม่ท างาน มนัไม่ป่ันดา้ยเหน่ือย แต่เราบอกท่านทั้งหลายวา่ กษตัริยซ์าโลมอนเม่ือบริบูรณ์
ดว้ยสง่าราศีก็มิไดท้รงเคร่ืองงามเท่าดอกไมน้ี้ดอกหน่ึง 28 แมว้า่พระเจา้ทรงตกแต่งหญา้ท่ีทุ่งนาอยา่ง
นั้น ซ่ึงเป็นอยูว่นัน้ีและรุ่งข้ึนตอ้งทิ้งเตาไฟ โอผูมี้ความเช่ือนอ้ย พระองคจ์ะทรงตกแต่งพวกท่านมาก
ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด?” 29 ทา่นทั้งหลายอยา่เสาะหาวา่จะกินอะไรดีหรือจะด่ืมอะไรดีและอยา่มีใจกงัวล
สังสัยเลย 30 เพราะวา่คนทุกประเทศทัว่โลกเสาะหาบรรดาส่ิงเหล่าน้ี แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายทรง
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ทราบแลว้วา่ท่านตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี 31 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ แลว้พระองคจ์ะ
ทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให ้

พระคมัภีร์ไม่ไดบ้อกเลยวา่ชายคนน้ีเป็นคนชัว่ร้ายเลวทราม แต่เขาเป็นคนใจแคบใจด าและ
พอใจในตวัเอง และท าทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อตวัเอง และเพื่อความสนุกสนานของตนเองชาวฟาริสีผูรั้กเงิน
ไดย้นิเร่ืองเหล่าน้ีท่ีพระเยซูทรงสอนจึงพากนัเยาะเยย้พระเยซู (ลูกา 16:14) คนเหล่าน้ีรักแต่สสารและ
พระเยซูทรงสอนวา่การรักเงินจะน าไปสู่อะไร บางคนวา่เงินคือรากฐานของความชัว่ แต่พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไม่ไดส้อนเช่นนั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “การรักเงินทองนั้นก็เป็นรากฐานแห่ง
ความชัว่ทุกอยา่ง” ( ทิโมธี 6:10) 

ล าพงัแต่ตวัเงินไม่ใช่เป็นความชัว่ร้ายและก็ไม่เป็นความดีในตวัของมนัเอง เงินอาจใชเ้ป็น
ประโยชน์และเป็นโทษได ้ เราอาจใชเ้งินไปซ้ือความชัว่ใส่ตวั หรืออาจใชเ้งินเพื่อเป็นทานซ้ืออาหาร
ใหแ้ก่คนยากจน และใชเ้งินส่งคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐก็ได ้ เราอาจใชเ้งินลงทุนสร้างของมีค่า
ตลอดนิรันดร์กาลได ้

จงตอบค าถามเหล่านี ้

1. จุดประสงคข์องชายเศรษฐีคนนั้นจะท าอะไร? ........................................................................ 
2.ค าไหนท่ีส่อใหเ้ห็นวา่ชายคนนั้นเป็นคนเห็นแก่ตนเองและคิดถึงตนเองเท่านั้น? .................. 
3.พระเยซูทรงเรียกชายคนนั้นวา่อะไร? ..................................................................................... 
4. พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นท่ีมีฤทธ์ิอ านาจต่อชีวติและความตาย ฉะนั้นมนุษยค์วรรู้สึกอยา่งไร
ต่อพระเจา้? 
...................................................................................................................................... 
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กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 

ซี. เอม็. เอ. มชิช่ัน 

201 ตรอกฮิกส์ ถนนสาธรเหนือ พระนคร 
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