บทเรียนรวีวารศึกษา

โรงเรียนในธรรมศาลาสมัยพระเยซู ทรงเป็ นเด็ก
กิตติคุณ ของ พระเยซู คริสต์
เรียบเรียงโดย
ท่ านลูกา
ภาคที่ 1

ขอขอบคุณ มิสซิส ไอรีน บี.แรนนี่
และขอบคุณ บริษัท พิมพ์ พระคัมภีร์ (กอสเปิ ลไลท์ เปรสส์ )
ทีไ่ ด้ อนุญาตให้ ใช้ บทเรียนในการเตรียมบทเรียนรวีวาร
ศึกษานี้
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คานา
ภาคนี้เราเริ่ มเรี ยนชีวประวัติของพระเยซูคริ สต์ตามที่ปรากฏในพระธรรมลูกาเท่าที่ทราบแล้วว่า
เรามีผบู ้ นั ทึกพระชีวประวัติของพระเยซูไว้สี่คนด้วยกันคือ มัทธิ ว มาระโก ลูกา และยอห์น
1. มัทธิวเสนอเรื่ องราวขององค์พระเยซูคริ สต์ในฐานะทรงเป็ น กษัตริ ย ์
2. มาระโกเสนอพระชีวประวัติในฐานะเป็ น ผูร้ ับใช้ ประชาชน
3. ลูกา เสนอเรื่ องไปในทานองที่วา่ พระเยซูทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ทรงเป็ น พระเจ้า และทรงเป็ น
มนุษย์ ในเวลาเดียวกัน
4. ยอห์นเสนอพระชีวประวัติของพระเยซูในฐานะเป็ น พระบุตรของพระเจ้า
ลูกา เป็ นนายแพทย์ และได้บนั ทึกเรื่ องราวของพระเยซูไว้อย่างละเอียดละออมากลูกาแจ้งให้เรา
ทราบถึงเหตุผลว่าทาไมจึงเขียนพระชีวประวัติของพระเยซูซ่ ึ งเขียนไว้ในบทที่ 1 ข้อ 1-4 (ให้เราอ่าน
พร้อม ๆ กันในชั้น)
หนังสื อพระกิตติคุณแต่ละเล่มมีจุดประสงค์ในสมองของผูเ้ ขียนแต่ละคนว่ามุ่งจะเขียนโดยมี
จุดประสงค์อะไร ? ฉะนั้นเวลาเรี ยนพระธรรมลูกาควรเพ่งถึงจุดประสงค์ตลอดเวลาด้วย
ข้อแนะนาสาหรับครู จิตใจของ ควรร้อนรนด้วยไฟแห่งพระวิญญาณเพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ความหมายอันแท้จริ งของบทเรี ยนทุกบท
ท่านควรจะเสนอบทเรี ยนให้แก่นกั เรี ยนด้วยความจริ ง
สาหรับวิญญาณเพื่อจะให้นกั เรี ยนทราบว่า “บุตรมนุษย์” ซึ่ งกาลังเสด็จมานี้ ทรงเป็ นพระเจ้าซึ่ งปรากฏ
ออกมาเป็ นเลือดและเนื้อเยีย่ งมนุษย์ท้ งั หลาย ครู พ่ งึ เน้นว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกทรงมีพระประสงค์
จะมาค้นหาและช่วยกูช้ ีวติ ของคนที่กาลัง “สู ญ” และควรพยายามเชิญชวนให้นกั เรี ยน ต้อนรับพระเยซู
เป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปและเป็ นพระเจ้าของเขา
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พระธรรมลูกา
ยอห์ นบัพติศมากาเนิด

บทเรียนที่ 1

ข้ อพระธรรม ลูกา 1:1-80
อธิษฐาน โอพระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดให้พวกข้าพเจ้าเป็ นเหมือนยอห์นบัพติศมาซึ่งเป็ นผู้
เตรี ยมหนทางสาหรับต้อนรับเสด็จองค์พระเยซู และชี้ชวนให้คนอื่นเห็นพระองค์ดว้ ย
คานา ถ้ามีบุคคลสาคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จประภาสจังหวัดใดก็ตาม ณ ที่น้ นั
จะต้องมีการเตรี ยมรับเสด็จอย่างใหญ่โตมโหฬารทีเดียว เช่น วันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้าไปเยีย่ มกรุ ง
ลอนดอนวันนั้นข้าพเจ้าจะลืมเสี ยไม่ได้เลย เมื่อได้ยนิ เสี ยงผูค้ นพลเมืองตะโกนกันลัน่ ถนนพร้อมกันนั้น
ก็มีเสี ยงเพลงบรรเลงด้วยเครื่ องดุริยางค์นานาชนิ ด ทหารม้ารักษาพระองค์แต่งกายสวยงามมีสง่า นัง่ อยู่
บนหลังม้าเข้าขบวนแห่คอยรับเสด็จเจ้าชายออฟเวลส์
ถ้าเจ้าชายเสด็จโดยไม่มีหมายกาหนดการล่วงหน้าใครจะต้อนรับ ? ใครจะทราบว่าพระองค์
ท่านจะเสด็จ ถ้าไม่มีใครบอกล่วงหน้า ทานองเดียวกันกับองค์พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นพระราชาเหนื อ
ราชาทั้งหลาย ฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ใช้ให้ท่านผูห้ นึ่งคือยอห์น ได้มาเตรี ยมทางล่วงหน้าสาหรับพระองค์
เราจะเห็นได้วา่ ชี วติ ของชายผูน้ ้ ีมีแผนผังของชีวิตเขียนไว้ก่อนเขาเกิดเรี ยบร้อยแล้ว ตามที่เราอ่านในพระ
ธรรมอิสยาห์และมาลาคี
บทเรี ยน เมื่อประมาณ 1900 ปี มาแล้ว มีครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่งซึ่งรักพระเจ้าด้วยใจ
สงบ หัวหน้าครอบครัวเป็ นปุโรหิ ต ชื่อเศคาริ ยาห์ และมีภรรยาชื่อนางเอลีซาเบธ ทั้งสองคนผัวเมียมีเชื้ อ
สายสื บมาจากตระกูลมหาปุโรหิ ตใหญ่สมัยโน้นชื่ออาโรน เศคาริ ยาห์ผนู้ ้ ีตอ้ งทางานเข้าเวรประจาใน
โบสถ์ของพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็มปี ละสองครั้ง ครั้งนั้นเป็ นเวรของเศคาริ ยาห์จะต้องเข้าประจาหน้าที่
ตามปกติ ทั้งเขาจับฉลากได้และได้รับเกียรติยศเข้าไปในห้องบริ สุทธิ์ ในโบสถ์เพื่อทาการสักการบูชา
พระเจ้าด้วยกระถางเครื่ องหอม ดังนั้นโอกาสงดงามเช่นนี้ นอ้ ยคนนักจะได้รับ ในชี วติ ของปุโรหิ ตบาง
คนไม่ได้รับหน้าที่มีเกียรติเช่นนี้มาก่อนเลย
ท่านลองวาดภาพของเศคาริ ยาห์ปุโรหิตชรา เดินไปเดินมาระหว่างแท่นบูชากับโต๊ะขนมถวาย
เครื่ องสักการ และเชิงเทียนจุดอยูอ่ ีกด้านหนึ่งของห้องนั้น ขณะที่เศคาริ ยาห์กาลังอธิ ษฐานอยูเ่ ทวทูตของ
พระเจ้ามาปรากฏให้เห็น
เทวทูตองค์น้ ีชื่อฆับรี เอลซึ่ งมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีผหู ้ นึ่งเกิดใน
ครอบครัวของเศคาริ ยาห์เอง และเด็กที่เกิดใหม่คนนี้จะเป็ นผูเ้ ตรี ยมทางรับเสด็จขององค์พระเมสิ ยาห์
กล่าวคือเขาจะเป็ นผูป้ ระกาศล่วงหน้าถึงการเสด็จมาขององค์พระเมสิ ยาห์
5

แน่ละ นี้ตอ้ งเป็ นข่าวดีแก่ชายชราผูร้ ักพระเจ้าผูน้ ้ ี เหตุวา่ ชาวยิวทุก ๆ คนกาลังคอยและกาลัง
อธิษฐานขอให้องค์พระเมสิ ยาห์เสด็จมาเพื่ออวยพรให้แก่ชนชาติอิสราเอลในหนังสื อพระคัมภีร์เดิม มี
ทั้งภาพและพระสัญญาของพระเจ้าว่า พระเยซูจะเสด็จมาอย่างไร พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่ชาติฮีบรู (ชาว
ฮีบรู เป็ นชาติอิสราเอลสมัยโบราณ) โดยศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งชื่ ออิสยาห์ได้กล่าวล่วงหน้า 700 ปี ว่า
จะมีผนู้ าเสด็จองค์พระเมสิ ยาห์ ( อิสยาห์ ๔๐ และมาลาคี บทที่ 3) พระสัญญาตามถ้อยคาของศาสดา
พยากรณ์มาลาคีได้พยากรณ์ไว้ถึงสี่ ร้อยปี ว่าจะมีคน ๆ หนึ่ งเกิดมีลกั ษณะเช่นยอห์นบัพติศมา แต่ระหว่าง
ระยะสี่ ร้อยปี นั้นพระเจ้ามิได้ทรงปรากฏหรื อตรัสข้อความใด ๆ แก่ชนชาติเลือกสรรของพระองค์เลย ยุค
สี่ ร้อยปี นี้เราเรี ยกว่ายุคเงียบ

แต่ พระเจ้ าทรงกระทาให้ พระสั ญญาสาเร็จ
ซาคาเรี ยตกใจเมื่อแขกแปลกหน้าจากสวรรค์มาเยีย่ มเช่นนั้น แต่เทวทูตองค์น้ นั บอกว่า “อย่าง
กลัวเลย” คาอธิ ษฐานของท่านพระเจ้าทรงทราบแล้วและพระเจ้าจะพระราชทานบุตรชายคนหนึ่งให้เกิด
ในครอบครัวของท่านและท่านจงตั้งชื่ อเด็กนี้วา่ ยอห์น ข้อนี้ทาให้เศคาริ ยาห์เชื่ อยากเหลือเกิน (เพราะมี
ผัวเมียคู่น้ ีชราเกินกาหนดที่จะมีบุตร) แต่เทวทูตองค์น้ นั ก็ยงั ยืนยันว่าจะเป็ นจริ งเช่นนั้น และลูกชาย
ของเศคาริ ยาห์จะเป็ นผูป้ ่ าวประกาศล่วงหน้าว่าองค์พระเมสิ ยาห์จะเสด็จมา
แต่ชายชราที่รักพระเจ้าก็ยงั สงสัยจึงถามทูตสวรรค์น้ นั ว่า จะมีอะไรเป็ นเครื่ องหมายสาคัญว่าคา
สัญญานั้นจะเป็ นความจริ ง เครื่ องหมายนั้นคืออะไร ? ไม่ตอ้ งสงสัยว่าการเป็ นใบ้ของเศคาริ ยาห์
(หลังจากออกมาจากโบสถ์แล้ว) จะไม่เป็ นเครื่ องหมายบอกถึงความสงสัยที่เศคาริ ยาห์สงสัยถ้อยคาของ
พระเจ้า โดยพระเจ้าใช้ให้เทวทูตของพระองค์มาบอก
ผูค้ นที่อยูน่ อกโบสถ์พากันคอยอยูด่ ว้ ยความอดทนและเป็ นห่วงว่าเหตุไฉนจึงออกมาช้าเช่นนั้น
ในที่สุดเศคาริ ยาห์ออกมาปรากฏแต่เป็ นใบ้พดู ไม่ได้ เมื่อหมดหน้าที่ในโบสถ์แล้วก็กลับบ้านและยังเป็ น
ใบ้อยูอ่ ีกหลายเดือน
ต่อมาบุตรของเศคาริ ยาห์ก็เกิดสมจริ งตามที่เทวทูตบอกทุกประการ พวกญาติ ๆ อยากจะตั้งชื่อ
ทารกว่าเศคาริ ยาห์ตามชื่ อพ่อ แต่มารดาของเด็กบอกว่าให้ชื่อยอห์น ฉะนั้นจะต้องนาความไปหารื อกับ
พ่อของเด็กซึ่ งกาลังเป็ นใบ้อยู่ เศคาริ ยาห์จึงเขียนชื่ อลูกของตนว่า “ยอห์น” เพราะพระเจ้าทรงบัญชาให้
ตั้งชื่ออย่างนั้น ในที่สุดเศคาริ ยาห์ก็เชื่อฟังพระเจ้าอย่างเด็ดขาด
ให้เรานึกดูถึงพระราชกาหนดโครงการใหญ่โตของพระเจ้าที่ทรงพระราชทานพระราชโอรส
ของพระองค์เข้ามาในโลก และทรงเริ่ มแผนการณ์ของพระองค์กบั ชายคนหนึ่งซึ่ งถ่อมตัวชายคนนี้มี
ความเชื่ออยูบ่ า้ งเล็กน้อย แต่เป็ นคนดีเรี ยบร้อย เราพบว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของชายผูน้ ้ ีซ่ ึ งทูล
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ขอพระเจ้ามาหลายปี แล้ว ถึงกระนั้นก็ยงั ตกใจกลังเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริ ง ๆ เราก็เหมือนกันเวลาพระ
เจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของเราจริ ง ๆ เราก็พากันแปลกใจ พระเจ้าตรัสแก่เศคาริ ยาห์วา่ เขาจะเกิดบุตร
และบุตรคนนั้นชื่ออะไร และจะเป็ นเหมือนอะไร และจะทาหน้าที่อย่างไรในภายหน้า
คนยิวสมัยโน้นหลายคนอยูห่ ่ างไกลจากพระเจ้า เพราะเขาทาอะไรก็ชอบทาตามใจของตนเอง
และคิดถึงเรื่ องพระเจ้าแต่เพียงเล็กน้อย ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าองค์น้ ี เป็ นผูเ้ ลือกสรรพวกเขาเป็ นคนของ
พระองค์ เขาไม่รู้จกั คุณค่าพระพรอันใหญ่หลวงซึ่ งพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้าจะมาเกิดเป็ น
มนุษย์ในชาติของเขา ยอห์นบัพติศมาผูน้ ้ ีแหละซึ่ งได้ชกั ชวนและพาคนอิสราเอลหลายคนมาเชื่อพระเจ้า
อีกครั้งหนึ่ง ยอห์นเริ่ มเทศนาสั่งสอนบอกคนให้กลับใจใหม่ และให้สานึกเสี ยใจในความบาปของ
ตนเองและเชิญชวนให้พากันมารับพิธีบพั ติศมา เป็ นพิธีแสดงถึงการชาระตัวให้สะอาด ดังนั้นมีหลาย
คนได้สานึกตนกลับใจใหม่แล้วพากันมารับบัพติศมาที่แม่น้ ายาระเดนและคนก็เลยพากันเรี ยกยอห์นว่า
“ยอห์นบัพติศมา” แท้ที่จริ งยอห์นเป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรงจัดไว้ให้เป็ นผูเ้ ตรี ยมการรับเสด็จพระเยซู
นั้นเอง
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ภาคปฏิบัติ
ยอห์ นบัติศมากาเนิด

บทเรียนที่ 1

ข้ อท่ องจา “เพราะว่าท่านจะเป็ นผูน้ าหน้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อเตรี ยมมรรคาของพระองค์ไว้” ลูกา 1:76
ข้ อพระธรรม ลูกา 1:11-17,59-64
ลูกา 1:11 ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามายืนปรากฏแก่เศคาริ ยาห์เบื้องขวาแท่นเผาเครื่ องหอมบูชา
12 เมื่อเศคาริ ยาห์เห็นก็ตกใจกลัว 13 แต่ทูตองค์น้ นั จึงกล่าวแก่ท่านว่า “เศคาริ ยาห์เอ๋ ย อย่ากลัวเลย ด้วย
ว่าคาอธิ ษฐานได้ทรงฟังแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็ นชายและท่านจงตั้งชื่ อบุตรนั้น
ว่ายอห์น 14 ท่านจะมีความชื่นชมยินดี และคนเป็ นอันมากจะยินดีเพราะบุตรนั้นบังเกิดมา เพราะว่าเขา
จะเป็ นใหญ่จาเพาะพระเจ้า 15 เขาจะไม่กินน้ าองุ่นและเหล้าเลย และจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ต้ งั แต่ครรภ์มรรดา 16 เขาจะนาให้ลูกอิสราเอลหลายคนหันกลับมาหาพระเจ้าของเขา 17 เขาจะ
นาหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์และฤทธิ์ เดชอย่างเอลียา ให้บิดาทั้งหลายกลับคืนดีกบั บุตร และให้คน
ดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรี ยมพลเมืองไว้ให้สมแก่พระเจ้า
59 ครั้นถึงวันที่แปดแล้ว เขาก็พากันมาให้ทารกนั้นรับพิธีสุหนัต และเขาจะให้ชื่อทารกว่า เศคา
ริ ยาห์ตามชื่อบิดา ๖๐ ฝ่ ายมารดาจึงตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ตอ้ งใช้ชื่อว่า ยอห์น” ๖๑ เขาพากันตอบว่า “ไม่มี
ผูใ้ ดในพวกญาติของท่านมีชื่ออย่างนั้น” 62 แล้วจึงใช้ใบ้กบั บิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ ออะไร
63 บิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่า “ชื่อของบุตรคือยอห์น” คนทั้งหลายก็ประหลาดใจนัก 64 ใน
ทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็คืนดีอีก แล้วท่านกล่าวสรรเสริ ญพระเจ้า

ถ้ อยคาของทูตสวรรค์ พูดเกีย่ วกับยอห์ น
1. เขาจะเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้า
2. เขาจะทาให้ชาวยูดาหลายคนกลับมาเข้าหาพระเจ้า
3. เขาจะเป็ นผูน้ าหน้าองค์พระเยซูคริ สต์
4. เขาจะเป็ นผูจ้ ดั การเตรี ยมประชาชนให้ตอ้ นรับพระเยซู
อ่านลูกา 1:12,13,14,16
เป็ นสิ่ งประเสริ ฐน่าอัศจรรย์สักเท่าไรที่พระเจ้าทรงเตรี ยมจิตใจของชาวอิสราเอลบางคนให้
กลับใจใหม่ และเตรี ยมที่จะรับเสด็จพระราชโอรสของพระองค์ พระเจ้าจะทรงใช้ใครเป็ นผูเ้ ตรี ยมจิตใจ
ประชาชนเพื่องานใหญ่และสาคัญที่สุดนี้ ? ผูน้ ้ ีคือทารกที่จะเกิดจากเศคาริ ยาห์และเอลีซาเบธ
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เมื่อสมัยยอห์นคนนี้ยงั เป็ นเด็ก ๆ เราทราบเรื่ องราวของเขาน้อยมาก เราทราบตั้งแต่เมื่อยอห์น
เป็ นผูใ้ หญ่ และทางานอยูท่ ี่ทะเลทรายด้านตะวันตกของทะเลตาย ชีวติ ของยอห์นที่ตอ้ งเผชิญภัยในป่ าได้
เตรี ยมลู่ทางไว้สาหรับยอห์นในอนาคตที่ตอ้ งเทศนาโดยไม่เกรงหน้ามนุษย์ผใู ้ ดทั้งสิ้ น
พระเจ้า
จาเป็ นต้องทรงเตรี ยมแผนการณ์ไว้สาหรับเราแต่ละคน
ชีวติ ของเราโดยมากต้องใช้เวลาเตรี ยมตัว
มากมายจริ ง ๆ ทาไมท่านต้องเข้าโรงเรี ยน ? ก็เพื่อเตรี ยมชีวติ ของท่านในอนาคตนะสิ เรี ยนจบชั้นที่ 1 ก็
ต้องเตรี ยมไว้สาหรับชั้นต่อไป
สาหรับข้าพเจ้า ๆ จะต้องเตรี ยมคนอื่นไว้ตอ้ นรับพระเยซูอย่างไรบ้าง เพื่อพระเยซูจะได้เสด็จมา
ประทับในใจของเขา
ประการแรกข้าพเจ้าจะต้องรับองค์พระเยซูให้ประทับในใจของข้าพเจ้าเอง
เสี ยก่อน ดังนั้นแล้วข้าพเจ้าจึงจะพร้อมที่จะเตรี ยมให้คนอื่น ๆ ต้อนรับเสด็จของพระองค์ ท่านพร้อมที่
จะติดตามองค์พระเยซูคริ สต์หรื อยัง ?

จงขีดเส้ นใต้ ข้อความทีถ่ ูก
1. ยอห์นบัพติศมากินอาหารและสวมเสื้ อผ้าชนิดที่คนจน ๆ สวม ชนิดคนร่ ารวยสวม
2. ยอห์นบัพติศมาเทศนาให้คนชอบใจ เทศนาให้คนสานึกตนเสี ยใจในความบาปและให้
หันกลับจากการประพฤติบาปด้วย
3. ยอห์นบัติศมากลัวเจ้านายและหัวหน้าประชาชน ยอห์นบัศติศมาไม่กลัวคนแม้ผทู ้ ี่เป็ น
กษัตริ ย ์
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พระธรรมลูกา
ของพระราชทานจากพระเจ้ า

บทเรียนที่ 2

ข้ อพระธรรม ลูกา 1:26-39,46-57
อธิษฐาน โอพระบิดาเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดอย่าให้ประชาชนเพิกเฉยต่อของขวัญประเสริ ฐ ซึ่ง
พระองค์ทรงรักคือพระบุตรของพระองค์ ขอให้คนทั้งหลายมองเห็นความรอดซึ่ งมีอยูเ่ ฉพาะในพระองค์
เท่านั้น อย่าให้เขาหลงสร้างความรอดพ้นบาปด้วยธรรมะซึ่ งเขาสร้างด้วยบารมีของเขาเอง
คานา บทเรี ยนของเราวันนี้เราจะเรี ยนเรื่ องขององค์พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นพระเจ้า แต่ได้รับเอาร่ างกาย
อย่างมนุษย์มาอาศัยอยูใ่ นโลก ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามิใช่เฉพาะเตรี ยมทางสาหรับ
พระบุตรของพระองค์เท่านั้น แต่เตรี ยมร่ างกายร่ างหนึ่งไว้สาหรับพระองค์ดว้ ย (ฮีบรู 10:5) พระเยซู
คริ สต์ทรงบังเกิดผิดจากทารกทั้งหลายที่เคยเกิดในโลกนี้ พระองค์เป็ นพระเจ้า แต่เสด็จมาประทับใน
เรื อนร่ างมนุษย์ มีเด็กคนหนึ่ งกาลังเฝ้ าดูมดกาลังคลานอยูบ่ นดิน และมีชายอีกคนหนึ่งเห็นเด็กคนนั้นจึง
ถามว่าเธอกาลังเฝ้ าดูอะไร เด็กคนนั้นจึงตอบว่ากาลังดูมด เพราะมีมดบางตัวดูเหมือนป่ วยมาก และ
อยากจะช่วยรักษาให้มดหายป่ วยแต่ไม่รู้จกั วิธีที่จะช่วยมดเหล่านั้นอย่างไร เด็กชายคนนั้นไม่สามารถ
กลายเป็ นมดไปช่วยเหลือมดพวกนั้นได้ แต่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าแล้วเสด็จลงมาเป็ นมนุษย์ เพื่อ
จะช่วยมนุษย์โลกเมื่อมนุษย์ป่วยเป็ นโรคบาป
บทเรียน
เมื่อครบกาหนดเวลาพระเจ้าจึงทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก พระ
เจ้าทรงบัญชาให้เทวทูตฆับรี เอลลงมาอีก คราวนี้ฆบั รี เอลถูกใช้ให้มาหาหญิงสาวน่ารักคนหนึ่งชื่ อมาเรี ย
และได้แสดงความยินดีกบั นางและพูดกับนาว่า “นี่แน่ะ,เธอเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรดปรานยิง่ นัก พระ
เจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เธอ
และเธอจะได้พระพรท่ามกลางสตรี ท้ งั หลาย”
นางมาเรี ยไม่เข้าใจว่านัน่
หมายความว่าอะไร ข้าพเจ้าคิดว่านางคงตกใจกลัวเหมือนเศคาริ ยาห์ตกใจกลัวเมื่อครั้งฆับรี เอลปรากฏ
ตัวแก่เขา แล้วเทวทูตองค์น้ นั จึงบอกนางมิให้ตกใจกลัว เพราะนางเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าโปรดปราน โดยจะให้
นางมีบุตรชายคนหนึ่ง และจะเรี ยกชื่อบุตรคนนั้นว่าผูส้ ู งสุ ดและจะได้เป็ นใหญ่เป็ นโตจนประทับบน
พระที่นงั่ ของกษัตริ ยด์ าวิด และพระราชอาณาจักรของท่านผูน้ ้ ีไม่มีวนั สิ้ นสุ ด ข่าวนี้ เป็ นข่าวประหลาด
อัศจรรย์ใจแก่หญิงสาวชาวยูดาผูน้ ้ ี เพราะนางรู ้จกั พระคัมภีร์เดิมอย่างดี และนางถูกบอกถูกสอนว่าวัน
หนึ่งพระเจ้าจะเสด็จมาบังเกิดเป็ นทารกในโลกบัดนี้ นางรู ้ตวั แล้วว่านางจะเป็ นมารดาขององค์พระเยซู
คริ สต์ ต่อมานางจึงร้องเพลงบทหนึ่งแสดงความปิ ติยนิ ดีและสรรเสริ ญพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดให้
พระบุตรของพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือคนบาป
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ท่านอยากทราบไหมว่า พระเจ้าพระราชทานของขวัญให้แก่เราอย่างไร ? ก่อนที่พระเยซูจะ
ประสู ติพระเจ้าทรงบอกล่วงหน้าแล้วว่าพระองค์จะบังเกิดในบ้านเบธเลเฮ็ม (มีคาห์ 5:2) มาเรี ยมิได้ต้ งั
ภูมิลาเนาอยูเ่ บธเลเฮ็ม
แต่พระมหากษัตริ ยท์ รงมีพระบรมราชโองการให้ราษฏรทุกคนกลับไปจด
ทะเบียนสามะโนครัวใหม่ ณ บ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การเก็บภาษี มาเรี ย
และโยเซฟต้องเดินทางไปบ้านเบธเลเฮ็ม แต่เนื่ องจากคนหลาย ๆ คนต่างพากันมายังภูมิลาเนาเดิมแห่ง
บรรพบุรุษของตนเพื่อจะเสี ยภาษีอากร ฉะนั้นตาบลเล็ก ๆ จึงอัดแอไปด้วยผูค้ นจนไม่มีที่จะรับรองผูม้ า
พัก แม้กระทัง่ โรงแรมก็เต็มล้น นางมาเรี ยและโยเซฟหาที่พกั ไม่ได้เลย ฉะนั้นในที่สุดสองผัวเมียต้องไป
อาศัยคอกวัวอยูแ่ ละนอนบนฟางต่างฟูกกับวัวตลอดคืน คืนวันพระเยซูคริ สต์ ของขวัญจากพระเจ้าได้
บังเกิด ณ โรงโคแห่งนั้น นางมาเรี ยมารดาของพระเยซูได้หุม้ ห่อพระกายของพระกุมารเยซูดว้ ยผ้าอ้อม
แล้วเอาพระกุมารวางไว้ในรางหญ้าวัว
ทารกเล็ก ๆ ผูน้ ้ ีคือพระเจ้าที่อาศัยร่ างของมนุษย์ คิดแล้วก็น่าเศร้าใจเมื่อพระเจ้าทรงโปรด
พระราชทานพระบุตรของพระองค์ แต่ไม่มีสถานที่สาหรับต้อนรับ พระองค์เสด็จมาจากสวรรค์สถาน
ซึ่ งเป็ นแหล่งร่ ารวยที่สุด แต่พระองค์ตอ้ งเสด็จมาทรงเป็ นคนยากจนเพื่อเราพระเจ้าอาจเลือกเกิดในเชื้อ
ราชตระกูลและประสู ติในวังหลวง แต่พระเจ้าทรงเลือกเอาคอกวัวเป็ นสถานที่ประสู ติ ทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่
เรา
ณ เชิงภูเขาใกล้เมืองเบธเลเฮ็มมีคนเลี้ยงแกะเฝ้ าฝูงแกะของตนอยูใ่ นเวลากลางคืน ทันใดนั้นเทว
ทูตของพระเจ้าปรากฏแก่พวกเลี้ยงแกะ และรัศมีของพระเจ้าแผ่ปรากฏล้อมรอบคนเลี้ยงแกะพวกนั้น
พวกเลี้ยงแกะตั้งใจฟังถ้อยคาของเทวทูตบอกว่า พระคริ สต์ทรงบังเกิดแล้วที่บา้ นเบธเลเฮ็มในวันนี้ และ
พระองค์จะทรงเป็ นผูไ้ ถ่บาปของเรา พระเจ้าทรงบอกให้ชาวยูดาทราบล่วงหน้านานมาแล้วว่า ของขวัญ
จากพระเจ้าจะพระราชทานให้ในบ้านเบธเลเฮ็มและพวกเลี้ยงแกะจะไปเฝ้ าพระองค์ได้ที่น้ นั
ท่านคิด
หรื อว่าพวกเลี้ยงแกะจะเก็บข่าวดีเช่นนั้นไว้เฉพาะระหว่างพวกเขาเท่านั้นหรื อ ? เปล่าเลย พวกเลี้ยงแกะ
พากันไปบอกใครต่อใครอีกหลายคน เพื่อคนอื่น ๆ จะรู ้เรื่ องของขวัญของพระเจ้าด้วย (อ่านลูกา 2:1821) พวกเลี้ยงแกะพากันตื่นเต้นยินดีขณะที่กลับไปเฝ้ าฝูงแกะของตนตามเดิม
ทารกเกิดใหม่จะต้องมีชื่อเสมอ และพระเจ้าบอกให้โยเซฟและนางมาเรี ยทราบแล้วก่อนทารก
จะเกิดว่าทารกนั้นควรชื่ออะไร ทารกผูน้ ้ ี จงตั้งนามว่า “เยซู” ท่านไม่ทราบหรื อว่าเยซูหมายความว่า
“ผูช้ ่วยให้รอดจากความผิดบาป” มัทธิว 1:21 และพระนามของพระกุมารเยซูจะมีพระนามอีกพระนาม
หนึ่งว่า “อิมานุเอ็ล” ซึ่ งแปลว่า “พระเจ้าประทับอยูก่ บั เรา” พระนามเหล่านี้เป็ นพระนามของผูท้ ี่เสด็จมา
จากพระเจ้าเพื่อช่วยเรา พระนามของพระเยซูมีหลายพระนาม ซึ่ งแต่ละพระนามมีความหมายที่สวยงาม
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มาก และจะบอกเราให้ทราบว่าพระองค์จะมีพระลักษณะเช่นไร และพระองค์จะทรงทาอะไรเมื่อเสด็จ
เข้ามาในโลก
ของขวัญนั้นตกเป็ นสมบัติของท่านได้อย่างไร? มีวธิ ี เดียวคือท่านรับเอาและกล่าว “ขอบคุณ”
ท่านต้องทางานเพื่อแลกของขวัญหรื อเปล่า? ท่านซื้ อของขวัญสาหรับตนเองหรื อท่านขอของขวัญนั้น
หรื อ เปล่าเลย แต่ของขวัญเป็ นของให้จากคนที่รักท่าน หน้าที่ของท่าน ๆ รับเอาของขวัญและของขวัญ
นั้นก็ตกเป็ นสมบัติของท่าน ทานองเดียวกันกับของขวัญที่พระเจ้าทรงพระราชทานแก่ท่าน ท่านจะสร้าง
กุศลหรื อทางานแลกเอาหรื อซื้ อเอาความรอดพ้นบาปไม่ได้
เพราะความรอดพ้นบาปเป็ นของ
พระราชทานเป็ นของขวัญและท่านก็ไม่ตอ้ งร้องขอเพื่อจะได้ของขวัญนี้เปล่าเลย
พระเจ้าทรง
พระราชทานพระบุตรประเสริ ฐของพระองค์ให้เราเป็ นของขวัญเพราะพระเจ้าทรงรักเรามาก หน้าที่ที่
จาเป็ นของเราก็คือยืน่ มือออกรับของขวัญนั้น คือยอมรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นของขวัญซึ่ งพระองค์เป็ น
ผูป้ ลดเปลื้องบาปเฉพาะส่ วนตัวของท่าน แล้วท่านก็ออกปากว่า “ขอบพระคุณ” เท่านั้น ท่านได้รับ
ของขวัญของท่านหรื อยังและขอบพระคุณพระเจ้าหรื อเปล่า? เราเองจะรู้สึกเสี ยใจมากถ้าเราได้เตรี ยม
ของขวัญให้ใครแล้ว ผูท้ ี่เราเอาไปให้กลับปฏิเสธไม่ยอมรับของขวัญนั้น แต่ถึงกระนั้นมีหลายคนไม่
ยอมรับและไม่เคยอยากรับของขวัญจากพระเจ้าเสี ยเลย ทั้งนี้คงทาให้พระเจ้าทรงเสี ยพระทัยมาก พระ
เจ้าทรงรักท่านมาก เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูเป็ นของขวัญไถ่บาปของท่านย่อมทาให้พระเจ้า
เศร้าพระทัย
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ภาคปฏิบัติ
ของพระราชทานจากพระเจ้ า

บทเรียนที่ 2

ข้ อท่ องจา “จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นเหลือที่จะพรรณนา
ให้สิ้นสุ ดได้” 2 โคริ นธ์ 9:15
ข้ อพระธรรม ลูกา 1:26-28,2:1-7
ลูกา 1:26 เมื่อเดือนที่หกทูตสวรรค์ฆบั รี เอล นั้นได้รับใช้จากพระเจ้ามายังเมืองหนึ่งใน
มณฑลฆาลิลี ชื่อนาซาเร็ ธ 27 มาถึงสาวพรหมจารี คนหนึ่ งได้มนั่ กันไว้กบั ชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็ นเชื้ อ
วงศ์ของดาวิด สาวพรหมจารี คนนั้นชื่อมาเรี ย 28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงสาวพรหมจารี น้ นั แล้วว่า “จง
จาเริ ญเถิด เธอเป็ นที่ทรงโปรดปรานมาก ขอพระเจ้าทรงสถิดอยูก่ บั เธอเถิด”
2:1 อยูม่ าคราวนั้นมีคาสั่งจากกายะซาออ ฆูซะโต ให้จดทะเบียนสามะโนครัวทัว่ ทั้งแผ่นดิน 2
นี่เป็ นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสามะโนครัวเมื่อกุเรเนียวเป็ นเจ้าเมืองซุ เรี ย 3 คนทั้งปวงต่างตนต่างได้ไป
ลงทะเบียนยังเมืองของตน 4 ฝ่ ายโยเซฟก็ข้ ึนไปจากเมืองนาซาเร็ ธมณฑลฆาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธ
เลเฮ็มมณฑลยูดาด้วย เพราะว่าเขาเป็ นเชื้อสายของดาวิด 5 เขาได้ไปกับนางมาเรี ยที่เขาได้หมัน่ ไว้แล้ว
เพื่อจะลงทะเบียน และครรภ์ของนางก็แก่แล้ว 6 เมื่อเขาทั้งสองยังกาลังอยูท่ ี่นนั่ ก็ถึงเวลาที่มาเรี ยจะ
ประสู ติบุตร 7 นางจึงประสู ติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่วา่ งใน
โรงแรม
มีหญิงน่ารักคนหนึ่งอาศัยอยูใ่ นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งชื อ นาซาเร็ ธ นางเป็ นคนจนและไม่มียศ
หรื อตาแหน่งสู ง ทั้งไม่มีชื่อเสี ยง และเวลานั้นใคร ๆ ก็ไม่รู้จกั ว่าบ้านของนางอยูท่ ี่ไหนด้วยซ้ าไป แต่
พระเจ้าทรงรู ้จกั และได้คดั เลือกนางไว้ตามพระสัญญาที่ได้ทรงกระทาไว้แก่คนของพระองค์คือชาวยูดา
และพระสัญญานั้นได้สาเร็ จครบถ้วนเป็ นความจริ ง หญิงคนนี้เป็ นชาติยดู า (ยิว) โดยกาเนิดจากตระกูลยู
ดา บรรพบุรุษของนางถ้าจะนับถอยหลังไปถึงเชื้อพระวงศ์ของกษัตริ ยด์ าวิด แม้วา่ พ่อแม่ของนางจะ
ยากจนและฐานะของครอบครัวต่าต้อย แต่กระนั้นนางยังมีเชื้อสายสื บตระกูลมาจากกษัตริ ยผ์ ซู ้ ่ ึ งพระเจ้า
ทรงเลือกสรรอย่างมีเกียรติ
เรายังจาได้ไหมว่าปุโรหิ ตคนที่เราได้เรี ยนเรื่ องของเขามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชื่ออะไร เทวทูตฆับ
รี เอลได้สัญญาอะไรไว้แก่ซาคาเรี ย ? ตอนแรกเศคาริ ยาห์เชื่อคาสัญญาของเทวทูตองค์น้ นั หรื อเปล่า ? แต่
ให้เราดูความเชื่ อของนางสาวมาเรี ย นางพร้อมและยินดีรับไว้ทนั ที นางได้ตอบแก่เทวทูตว่า “ดูเถิด
ข้าพเจ้าเป็ นทาสี ของพระเจ้า ขอให้บงั เกิดแก่ขา้ พเจ้าตามคาของท่านเถิด”
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ตั้งแต่สมัยอาดัมและนางเอวา ลงมาจนสมัยนางซาราภรรยาของอับราฮัม ตลอดจนสมัยนางริ บะ
คา ราเฮ็ล และหญิงชาติยดู าโดยทัว่ ๆ ไป ต่างก็หวังจะเป็ นมารดาขององค์พระเมสิ ยาห์ คือองค์พระผู้
เปลื้องความบาปของเรา บัดนี้นางสาวมาเรี ยรู ้แน่วา่ นางได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นมารดาของพระเมสิ ยาห์

จงเติมถ้ อยคาทีข่ าดหายไปให้ ครบ
1. ทูตสวรรค์มาถึงหญิงสาวพรหมจารี น้ นั แล้วว่า “จงจาเริ ญเถิด, เธอเป็ นที่...........................
ของพระเจ้า.......................................................................... (ข้อ 28)
2. นี่เป็ นครั้งแรกที่ได้จด...........................................เมื่อกุเรเนียวเป็ นเจ้าเมืองซุเรี ย
3. เพราะว่าเขาเป็ น....................................ของ.............................................
4. นางจึงประสู ติ...........................................................เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า
เพราะว่าไม่มี.......................................ในโรงแรม
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พระธรรมลูกา
สื บหาพระเยซู

บทเรียนที่ 3

ข้ อพระธรรม ลูกา 2:41–52
อธิษฐาน โอพระบิดา ขอทรงโปรดให้พวกข้าพเจ้าทาตามน้ าพระทัยของพระองค์เหมือนกับพระเยซูได้
ทรงกระทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
บทเรียน ทุก ๆ ปี นางมาเรี ยกับโยเซฟจะไปที่กรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อไปทาพิธีเลี้ยงเทศกาลปัสกาเป็ นงาน
ประจาปี โยเซฟผูเ้ ป็ นหัวหน้าของครอบครัวเท่านั้นที่จาเป็ นจะต้องไปในเทศกาลเช่นนั้น แต่นางมาเรี ยก็
ติดตามไปด้วย นางมาเรี ยเป็ นคนหนึ่งที่รักพระเจ้าและมีความประสงค์จะรักษาประเพณี การเลี้ยงนั้น
เพื่อเกียรติของพระเจ้า เมื่อพระเยซูมีพระชนม์ได้สิบสองพรรษา นางมาเรี ยและโยเซฟก็พาพระเยซูไป
ในเทศกาลนั้นด้วย อายุเท่านั้นเป็ นเกณฑ์ที่ศาสนายูดาอนุ ญาตให้เด็กชายประกอบพิธีปัสกาได้ และท่าน
คงจาได้วา่ พระเยซูทรงถือพระกาเนิดเป็ นชนชาติยดู า นางมาเรี ยคงดีใจมากที่จะพาพระเยซูไปยังพระ
วิหารของพระบิดาเจ้า เพราะนางยังจาข้อความที่เทวทูตได้บอกนางว่า พระเยซูทรงเป็ นใหญ่และเป็ น
พระบุตรของพระเจ้า นางไม่เข้าใจว่านั้นหมายความถึงอะไรแต่นางเชื่อ ข้าพเจ้าแน่ใจเหลือเกินว่านางมี
ความทึ่งเฝ้ าดูบุตรของตนเจริ ญเติบโตขึ้นมาอย่างเอาใจใส่ จริ ง ๆ
มีประชาชนมากันมากมายในเทศกาลกินเลี้ยง บางคนคิดว่ามีคนจานวนตั้งหนึ่งล้านคน ต่างคน
ต่างพากันสร้างเพิงหรื อซุ ม้ เล็ก ๆ ตามถนนและบนหลังคาเพื่อให้หลับนอน พระเยซูเสด็จไปกับเหล่า
ญาติในระยะเจ็ดวันของเทศกาลคราวนั้น เป็ นของธรรมดาอยูเ่ องที่มารดาของพระเยซูคาดคะเนว่าพระ
เยซูคงเสด็จไปพร้อมกับบรรดาญาติท้ งั หลาย ระหว่างนั้นพระเยซูทรงทาอะไร ? ทรงเล่นหรื อ?
ทอดพระเนตรดูคนไป ๆ มา ๆ หรื อ? เปล่าเลย พระองค์มิได้ทรงทาเช่นนั้น พระเยซูทรงฟังบรรดาครู บา
อาจารย์ท้ งั หลายเทศนาสั่งสอนในพระวิหาร พวกผูเ้ ฒ่าและผูท้ รงคุณวุฒิอาวุโสได้ต้ งั คาถามพระเยซู
และเขาพากันแปลกใจในคาตอบของพระองค์มาก
เป็ นไปได้อย่างไรหนอที่เด็กอายุสิบสองขอบ
สามารถตอบให้ผใู ้ หญ่ที่มีความรู ้และทรงคุณวุฒิสูงในวิชาพระคัมภีร์พากันประหลาดใจในคาตอบของ
พระเยซู? ทั้งนี้ก็เพราะพระเยซูทรงเป็ นผูน้ ้ นั ที่ทรงแต่งพระคัมภีร์เล่มนั้น พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้า
มาเรี ยบอกให้พระเยซูเรี ยกโยเซฟว่าพ่อ เพราะโยเซฟเป็ นบุรุษที่แต่งงานกับนาง และโยเซฟเป็ น
ผูเ้ ลี้ยงดูพระเยซูมาตั้งแต่เล็กจนโต แต่โยเซฟมิใช่บิดาจริ ง ๆ ของพระเยซู เพราะพระเจ้าทรงเป็ นพระ
บิดาของพระเยซู พระเยซูทรงมีบิดาเป็ นพระเจ้าและทรงมีมารดาเป็ นมนุ ษย์ชื่อมาเรี ย การเป็ นพระเจ้ากับ
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มนุษย์เอามารวมกันเป็ นบุคคลคนเดียวกัน คือเป็ นองค์พระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้าที่เป็ นเช่นนี้ก็
เพราะพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อจะช่วยทาให้คนบาป และทาให้พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ มาประสานกัน
ความบาปของเราให้แยกตัวเราออกจากพระเจ้า แต่พระเยซูทรงนาเรากลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
พระเยซูตรัสแก่นางมาเรี ยว่า “ฉันต้องทาพระธุ ระกิจแห่งพระราชบิดาของฉัน” พระเยซูทรงเตือนให้นาง
มาเรี ยเข้าใจว่าพระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็ นพระราชบิดาของพระองค์
พระเยซูตรัสตอบนางมาเรี ยว่า
“ทาไมคุณแม่ไม่ทราบดอกหรื อว่าผมต้องทาสิ่ งซึ่ งสมเด็จพระบิดาทรงใช้ให้ผมมาทา?” พระธุ ระกิจของ
พระเจ้านั้นคืออะไร?
คือการค้นหาและช่วยคนบาปและทาให้คนบาปเตรี ยมตัวพร้อมที่จะกลับไปสู่
สวรรค์ คุณพ่อของเรามีงานทาทุก ๆ วันเพื่อทางานหาเงินซื้ ออาหารและเสื้ อผ้า และนัน่ เป็ นธุ ระกิจคุณ
พ่อของเรา แต่พระธุ รกิจของพระเจ้าคือกระทาคนบาปให้กลายเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
เมื่อพระเยซูทรงมีอายุมากขึ้น พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของเราทรงทางานอยูแ่ ละเราก็ทางาน
นั้นด้วย” ยอห์น 5:17 พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อทางานอย่างนั้นหรื อ ถูกแล้วพระองค์เสด็จมา
ทางานและทรงทางานใหญ่ที่สุดที่ยงิ่ กว่าที่พระองค์ได้ทรงกระทามาแล้ว พระเยซูทรงสาแดงพระบิดา
ให้ชาวโลกเห็นและพระเยซูทรงพลีพระชนม์ไถ่บาปของมนุษย์ดว้ ย พระเยซูทรงรับเอาความผิดบาป
ของทุก ๆ คนในโลกใส่ ไว้บนพระกายของพระองค์ และทรงพลีพระชนม์ไถ่บาปแทนประชาชน
ชาวโลก พระองค์ทรงพลีพระชนม์แทนตัวของท่านและของข้าพเจ้า พระเจ้าตรัสว่า “วิญญาณที่ทาบาป
จะต้องตาย” (เอเสเคียล 18:4) เราเองจะต้องถูกแยกตัวจากพระเจ้าตลอดไปเป็ นนิจนิรันดร์ ถ้าพระเยซู
มิได้เสด็จเข้ามาในโลกและยอมพลีพระชนม์ไถ่บาปแทนตัวเรา ถ้าพระเยซูมิใช่พระบุตรของพระเจ้า
พระเยซูจะต้องตายเพราะบาปของตนเอง แต่วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าด้วยพระองค์เอง พระเยซูจึงไม่มี
บาปในพระองค์เลย ดังนั้นพระเยซูจึงตายแทนบาปของเราได้

บทเรียนที่น่าอัศจรรย์ ในเรื่อง ๆ นี้
ประการแรก การเชื่อฟังบิดามารดา
“พระเยซูทรงอยูใ่ ต้อานาจการปกครองของบิดามารดา”
ถ้าสมมุติวา่ มีเด็กคนหนึ่งซึ่ งสามารถตัดสิ นตัวเองได้วา่ อะไรดีอะไรชัว่ และพระเยซูทรงเป็ นเด็ก
ชนิดนั้น ถึงกระนั้นพระเยซูทรงเชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดาในโลกอย่างไม่มีขอ้ แม้ ข้อนี้เป็ น
แบบอย่างที่ดีของเด็กทุก ๆ คน พระเจ้าตรัสว่า “บุตรทั้งหลายจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตัวด้วย”
(เอเฟซัส 6:1) พระเจ้าทรงตราไว้เป็ นพระบัญญัติของพระองค์ จงนับถือบิดามารดาของเจ้า”
ประการที่สอง เรี ยนรู ้จกั เกียรติของงาน
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คิดดูซี แม้พระเยซูจะสานึกถึงพระอานาจใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ แต่พระเยซูยงั ทรงยอมอยูใ่ น
ชนบทเล็ก ๆ ในหุ บเขาเป็ นเวลาถึงสามสิ บปี โดยรับใช้เป็ นช่างไม้ใต้ความบังคับบัญชาของมารดาและ
ทรงพอใจกับการงานของพระองค์จนกระทัง่ การใหญ่ของพระองค์ถึงเวลา ตลอดระยะสามสิ บปี นั้น
พระเยซูทรงถ่อมพระกายทางานอย่างสามัญชนทัว่ ไป ราชโอรสของพระเจ้าเป็ นผูเ้ ป็ นมหาราชาของโลก
กลายมาเป็ นช่างไม้
ประการที่สาม
แม้วา่ ยังเป็ นเด็กก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้ เวลานั้นพระเยซูทรงมีอายุได้สิบสองปี เท่านั้น แต่ถึง
กระนั้นพระองค์ยงั ทรงสานึกถึงพระธุ ระกิจซึ่ งเป็ นหน้าที่ของพระองค์เราไม่จาเป็ นต้องโตเป็ นผูใ้ หญ่จึง
จะรู ้จกั น้ าพระทัยพระเจ้าได้ เราอาจคิดถึงคนอย่างดาวิด ดาเนียส ธิ โมทีและคนอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นแบบฉบับ
อย่างดีในการตั้งต้นทาตามพระทัยพระเจ้าตั้งแต่เขายังหนุ่ม ๆ อยู่
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ภาคปฏิบัติ
สื บหาพระเยซู

บทเรียนที่ 3

ข้ อท่ องจา “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินดีที่จะประพฤติตามน้ าพระทัยของพระองค์” สดุดี
40:8
ข้ อพระธรรม ลูกา 2:41-52
ลูกา 2:41 ฝ่ ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ในการเลี้ยงปั สกาทุกปี ๆ 42 เมื่อพระกุมาร
อายุได้สิบสองปี แล้ว เขาทั้งหลายก็ข้ ึนไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มตามธรรมเนียมการเลี้ยงนั้น 43 เมื่อครบ
กาหนดวันเลี้ยงกันแล้ว ขณะเขากาลังกลับไปพระกุมารเยซูก็ยงั ค้างอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม 44 ฝ่ ายโยเซฟ
กับมารดาก็ไม่รู้ แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่าพระกุมารนั้นอยูใ่ นหมู่คนที่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้วนั
หนึ่ง พลางเที่ยวแสวงหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่นอ้ งและพวกคนที่รู้จกั กัน 45 เมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยว
หาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 46 เมื่อหามาได้สามวันแล้วจึงพบพระกุมารนัง่ อยูใ่ นโบสถ์ท่ามกลางพวกอาจารย์
กาลังฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้น 47 คนทั้งปวงที่ได้ยนิ ก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคาตอบ
ของพระกุมารนั้น 48 ฝ่ ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจ มารดาจึงว่า “ลูกเอ๋ ย,ทาไมจึงทาแก่เรา
เช่นนี้ ? นี่แน่ะ, พ่อกับแม่แสวงหาเป็ นทุกข์นกั ” 49 พระเยซูจึงตอบว่า “ท่านเที่ยวหาฉันทาไม? ท่านยัง
ไม่ทราบหรื อว่า ฉันคงต้องอยูใ่ นราชฐานแห่งบิดาของฉัน? 50 ฝ่ ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจคาซึ่ งท่านกล่าว
แก่เขา 51 แล้วพระกุมารก็กลับไปกับเขายังเมืองนาซาเร็ ธ อยูใ่ ต้ความปกครองของเขา มารดาก็จา
เหตุการณ์ท้ งั ปวงนั้นไว้ในใจ
52 พระเยซูก็ได้จาเร็ ญขึ้นในฝ่ ายสติปัญญา ในฝ่ ายกาย และเป็ นที่ชอบจาเพาะพระเจ้าและต่อ
หน้าคนทั้งปวงด้วย

ตอบคาถามต่ อไปนี้
1. เมื่อพระเยซูทรงมีอายุได้ 12 ปี พระเยซูเสด็จไปในการเลี้ยงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม การเลี้ยงนั้น
เขาเรี ยกว่าอะไร? ...............................................................
2. มาเรี ยและโยเซฟเดินทางกลับบ้านจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปได้กี่วนั แล้วจึงทราบว่าพระเยซู
มิได้เดินทางกลับไปด้วย?.....................................................................................
3. บิดามารดาของพระเยซูพบพระเยซู ณ ที่ใด?..........................................................
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4. ใครบ้างที่แปลกใจในการที่ พระเยซูทรงสามารถเข้าใจ และตอบคาถามได้อย่างแปลก
ประหลาด...........................................................................................................
5.พระเยซูทรงหมายความถึงใครเมื่อพระเยซูตรัสว่า“พระบิดาของฉัน”................................
..............................................................................................................................................
6. พระเยซูทรงเชื่อฟังมารดาในโลกนี้และเชื่อฟังพระบิดาในสวรรค์ดว้ ยทั้งสองอย่างหรื อ
เปล่า ?......................................................................................

อุทาหรณ์
มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งอธิ ษฐานว่าดังนี้ “โอพระเยซูที่รัก ขออัญเชิญเข้ามาประทับในหัวใจ
เล็ก ๆ ของข้าพเจ้าสักครู่ หนึ่งเถอะ................โอมิได้ ขอพระองค์ประทับอยูต่ ลอดเวลา”
พระเยซูเสด็จเข้ามาประทับในใจของเด็กหญิงนั้นจริ ง ๆ และตั้งแต่วนั นั้นมาเด็กหญิงคนนั้นก็มี
นิสัยเปลี่ยนไป ถ้าเขาลืมและยอมอนุญาตให้บาปเข้ามาในใจ เด็กนั้นจะบอกว่า “โอฉันต้องทูลให้พระ
เยซูทรงทราบทันทีวา่ เสี ยใจมาก ฉันไม่อยากให้เจ้ามารตัวนี้คิดว่าฉันเป็ นแต่เด็กหญิงเล็ก ๆ เท่านั้น”
ชีวติ ของมาเรี ยและโยเซฟเป็ นชีวติ ที่สวยงามและน่าดูมาก ตราบใดที่พระเยซูคริ สต์ยงั เป็ นจุด
ศูนย์กลางของชีวติ ของเขา เขาก็ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงอะไร แต่เวลาก็มาถึงเมื่อเขายอมให้เพื่อนของเขาเข้ามา
ครองหัวใจของเขา และมีชีวิตอยูโ่ ดยปราศจากพระเยซู แล้วเขาได้ความทุกข์
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พระธรรมลูกา
มารพยายามทาลาย
ของพระราชทานของพระเจ้ า

บทเรียนที่ 4

ข้ อพระธรรม ลูกา 3:21-22,4:1-13
พระคัมภีร์ของพระเจ้ามิได้บอกให้เราทราบเรื่ องราวขององค์พระเยซูในระหว่างเวลามีอายุ 12
ถึง 30 ปี เมื่อพระเยซูทรงมีอายุได้สามสิ บปี พระเยซูเสด็จมาที่แม่น้ ายาระเดนซึ่ งเป็ นที่ ๆ ยอห์นบัพติศมา
กาลังทาพิธีให้บพั ติศมาอยู่ ยอห์นได้เทศนามีฤทธิ์ เดชเข้มแข็งซึ่ งมีคนหลายชนิดพากันกลับใจใหม่เลิก
บาปของตนเสี ย คนเหล่านั้นพากันถามยอห์นว่า “แล้วจะให้เราทาอะไรต่อไป?”
เมื่อยอห์นแลเห็นพระเยซูเสด็จมาในเวลานั้นพอดีจึงพูดว่า “จงดูลูกแกะ (พระเมษโปดก) ของ
พระเจ้า ที่ยกความผิดของโลก” นัน่ แหละเป็ นสิ่ งที่ประชาชนต้องการ คือต้องการให้ผหู ้ นึ่งยกเอา
ความผิดบาปของเขาไปเสี ย ประชาชนพากันนึกว่ายอห์นเป็ นผูเ้ ทศนาสั่งสอนวิเศษเช่นนี้ และทาพิธีบพั
ติศมาให้ประชาชนมากมายกายกองเช่นนี้ ยอห์นคงจะต้องเป็ นองค์พระผูเ้ ปลื้องบาปเป็ นแน่ แต่ยอห์น
กลับชี้ให้ประชาชนเห็นว่าพระเยซูน้ นั ต่างหากที่เป็ นองค์ผเู ้ ปลื้องบาปของประชาชน หลังจากที่ยอห์น
ทาพิธีบพั ติศมาให้แก่ประชาชนทั้งหมดที่มาหาในวันนั้นเสร็ จแล้ว พระเยซูจึงขอร้องให้ยอห์นทาพิธีบพั
ติศมาให้แก่พระองค์ดว้ ย แต่ยอห์นกลับทูลพระเยซูวา่ “ข้าพเจ้าต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควร
หรื อที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพเจ้า?” (มัทธิว 3:14) พระเยซูจึงตรัสตอบยอห์นว่า “บัดนี้จงยอมเถิด
เพราะว่าควรจะกระทาให้ความชอบธรรมสาเร็ จทั้งสิ้ น”
ท่านผูอ้ ่านคงจะถามว่า “คนบาปมิใช่หรื อที่ขอรับบัพติศมา ซึ่ งเป็ นการแสดงว่าเขากลับใจมาหา
พระเจ้า? พระเยซูมิกลายเป็ นคนบาปซึ่งกลับใจมาเชื่อฟังพระเจ้าด้วยหรื อ?” เปล่าเลย พระเยซูทรงเป็ น
องค์บริ สุทธิ์ เป็ นลูกแกะของพระเจ้าที่ปราศจากรอยด่างพร้อยของความบาปไม่วา่ ชนิ ดใด ๆ แต่ทาไม
พระเยซูจึงทรงขอร้องให้ยอห์นทาพิธีบพั ติศมาให้แก่พระองค์? เหตุผลคือพระเยซูทรงรับหน้าที่แทนเรา
ทุกอย่าง แม้กระทัง่ การเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ พระเยซูทรงเป็ นผูห้ นึ่งในท่ามกลาง
พวกเรา เรากาลังต้องการความช่วยเหลือที่จาเป็ นจริ ง ๆ จากพระเจ้า พระบิดาเจ้าทรงพอพระทัยที่พระ
เยซูทรงรับบัพติศมาเช่นนั้นเป็ นตัวอย่างแก่เราดังนั้นจึงมีพระสุ รเสี ยงจากท้องฟ้ าตรัสว่า “ท่านนี้เป็ น
บุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมามีสัณฐานเป็ นรู ปนกพิราบและประทับอยูบ่ นองค์พระเยซูคริ สต์
ณ ที่น้ ีเราเรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าทรงเป็ นสามพระภาค คือพระบิดาเจ้าจากฟ้ าสวรรค์ตรัสแก่พระเยซูเจ้าซึ่ งเป็ น
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พระบุตร ซึ่ งมารับบัพติศมาที่แม่น้ ายาระเดน และมีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาประทับบนองค์พระ
เยซูคริ สต์มีสัณฐานเป็ นรู ปนกพิราบ เราควรจะรักและนมัสการพระเจ้าทั้งสามพระภาค นี้เพราะรวมแล้ว
เป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน
ทันใดที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาเสร็ จพิธีเรี ยบร้อยแล้ว พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาองค์พระ
เยซูคริ สต์เข้าไปในป่ า และพระเยซูทรงอดพระกระยาหารและอธิ ษฐานต่อพระเจ้าเป็ นเวลาสี่ สิบวัน องค์
พระเยซูเจ้ามิได้กระทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดตามลาพังพระองค์เองเลย แต่ก่อนจะลงมือทากิจการใด ๆ พระเยซู
พยายามกระทาตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเสมอ มารรู ้วา่ ถ้ามันทาให้พระเยซูทาอะไรตามลาพัง
ได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งอาศัยพระเจ้า คือเหมือนกับที่มารได้ทา และเหมือนกับที่อาดัมได้ทามาแล้ว มารก็มี
โอกาสทาให้พระเยซูคริ สต์กลายเป็ นคนบาปคนหนึ่งได้ และพระเยซูจะตายแทนบาปของเราก็ไม่ได้
ดังนั้นมารจึงหาโอกาสจูงใจพระเยซูให้ทาบาป มารมาหาพระเยซูขณะที่พระเยซูกาลังหิ วพระกระยาหาร
และมันทูลพระเยซูวา่ “ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริ งก็จงสั่งก้อนหิ นเหล่านี้ให้เป็ นอาหาร” พระ
เยซูทรงสามารถทาก้อนหิ นให้เป็ นอาหารได้ไหม? ถ้าทาได้พระเยซูจะทาตามมารหรื อไม่ ในเมื่อพระ
บิดาเจ้ามิได้สั่งให้พระเยซูทรงกระทาเช่นนั้น ให้เราฟังคาตอบของพระเยซูที่ตอบแก่มาร มัทธิ ว 4:4 มีคา
เขียนไว้วา่ “มนุษย์จะบารุ งชี วติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่ดว้ ยบรรดาโอวาทซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า”
มารทางานไม่เป็ นผลสาเร็ จ แต่มนั ก็ไม่ทอ้ ถอย มันจึงพยายามอีกครั้งหนึ่ง มารนาพระเยซูไปที่
ภูเขาสู งลูกหนึ่งและชี้ให้เห็นอาณาจักรของโลกจนทัว่ และมารทูลพระเยซูวา่ “อานาจและสง่าราศี
ทั้งหมดนั้นเราจะยกให้แก่ท่าน...ถ้าท่านจะกราบไหว้เรา” มารมีอานาจเป็ นเจ้าของ ๆ โลกนี้หรื อ? ถูก
แล้วมารมีอานาจเป็ นเจ้าของ แต่มารไม่มีสิทธิ์ ที่จะรับเป็ นเจ้าของ แต่มนั เข้าปกครองเอาดื้อ ๆ
พระเยซูทรงเรี ยกมารว่า “ผูค้ รองโลกนี้ ” (หรื อเรี ยกว่าเป็ นจ้าวนายของโลกนี้) ยอห์น 14:30
พระเยซูจะรับโลกนี้จากมาร และจะไม่คอยพระบิดาทรงมอบโลกนี้ท้ งั โลกให้แก่พระองค์เดียวหรื อ?
ข้าพเจ้าดีใจมากที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า มารคว้าน้ าเหลวเป็ นครั้งที่สอง เพราะพระเยซู ตอบมารว่า “เจ้า
ซาตาน จงถอยไปเสี ยให้พน้ เพราะมีคาเขียนไว้วา่ “จงกราบไหว้พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าของตน และ
ปฏิบตั ิพระองค์ผเู้ ดียว” เมื่อมารถูกขับออกจากสวรรค์ มารเคยบอกให้เทวทูตในสวรรค์กราบไหว้
นมัสการพระเจ้า เทวทูตหลายองค์ได้กระทาตามมันและถูกขับลงมาจากสวรรค์พร้อมกับมาร ในสวนเอ
เดน มารได้ชกั ชวนอาดัมและนางเอวาให้ทาตามโดยยอมเชื่อฟังคาสัง่ ของมัน และยอมกินผลไม้แทนที่
จะเชื่อฟังและวางใจพระเจ้า อาดัมและเอวาได้ทาอย่างที่มารบอก แต่คราวนี้พระบุตรของพระเจ้าปฏิเสธ
และมารพ่ายแพ้ มารพบกับพระองค์หนึ่งที่ไม่ยอมทาตามคาของมัน
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ขั้นต่อมามารได้นาพระเยซูไปที่กรุ งเยรู ซาเล็มและพาพระเยซูข้ ึนไปบนยอดหลังคาโบสถ์และ
ทูลพระเยซูวา่ “ถ้าท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปจากที่นี่เถิด” แล้วมารทูลพระเยซูต่อไปว่ามีคา
เขียนไว้วา่
“พระเจ้าจะรับสั่งแก่เหล่าทูตของพระองค์ให้ป้องกันรักษาท่านไว้ และเหล่าทูตจะรับ
ประคองท่านไว้ เกลือกว่าเท้าของท่านจะกระทบหิ น” พระเยซูทรงตอบมารว่า “มีคาเขียนไว้วา่ อย่า
ทดลองพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าของตน” (ลูกา 4:10-13)
พระเยซูผชู ้ ยั ชนะมาร และนัน่ เป็ นชัยชนะตลอดกาล ถ้าพระเยซูยอมฟังผีซาตาน เราสมัยนี้ก็คง
ไม่พระผูเ้ ปลื้องบาปเลย มารพยายามทาลายของพระราชทานของพระเจ้าซึ่ งพระราชทานแก่เรา แต่มาร
ต้องล้มเหลว พระเยซูทรงวางพระทัยพระบิดาเจ้าแทนที่จะไว้ใจคาพูดของมาร
พระเยซูทรงกลายเป็ นผูห้ นึ่งในพวกเราสาหรับเราทุก ๆ อย่าง เว้นแต่อย่างเดียวคือพระเยซู
ไม่ได้ทาบาป พระเยซูทรงถูกการทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ มารจะมาเยีย่ มเราบ่อย ๆ และมา
ชักชวนให้เราทาตามใจเราชอบ แทนที่จะให้เราทาตามพระทัยของพระเจ้าซึ่ งพระองค์ทรงสั่งเราไว้ใน
พระดารัสของพระองค์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระเยซูได้ชยั ชนะมารแล้วในโลกนี้ พระเยซูจึงชัย
ชนะในตัวของเราด้วย เมื่อเรารู ้จกั และวางใจพระเจ้าแล้วมารชนะเราไม่ได้
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ภาคปฏิบัติ
มารพยายามทาลาย
ของพระราชทานของพระเจ้ า

บทเรียนที่ 4

ข้ อท่ องจา “ด้วยมีคาเขียนไว้แล้วว่า มนุษย์จะมีชีวติ ด้วยอาหารอย่างเดียวหาได้ไม่ แต่ดว้ ยพระวจนะทุก
ๆ คาของพระเจ้า” ลูกา 4:4
ข้ อพระธรรม ลูกา 4:1-13
ลูกา 4:1 พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้กลับไปจากแม่น้ ายาระเดน 2 และพระ
วิญญาณได้นาพระองค์ไปในป่ า ถึงสี่ สิบวัน มารก็ทดลองพระองค์ ในวันเหล่านั้น พระองค์มิได้เสวย
อะไรเลย และเมื่อสิ้ นสี่ สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยากพระกระยาหาร 3 มารจึงกล่าวแก่พระองค์วา่ “ถ้า
ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า จงสั่งหิ นก้อนนี้ให้กลายเป็ นขนมปั ง” ๔ ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า “มีคา
เขียนไว้วา่ มนุษย์จะบารุ งชี วติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวก็หามิได้” 5 แล้วมารจึงนาพระองค์ข้ ึนไปยังที่สูง
สาแดงแผ่นดินทั้งสิ้ นทัว่ พิภพในขณะเดียวให้พระองค์เห็น 6 มารจึงทูลพระองค์วา่ อานาจและสง่าราศี
ทั้งหมดนั้นเราจะยกให้แก่ท่าน เพราะว่ามอบเป็ นสิ ทธิ แก่เราแล้ว และเราปรารถนาจะให้แก่ผใู ้ ดก็จะ
ให้แก่ผนู ้ ้ นั 7 เหตุฉะนั้นถ้าท่านจะกราบไหว้เรา สรรพสิ่ งนั้นจะเป็ นสิ ทธิ ขาดแก่ท่านทั้งหมด” 8 ฝ่ าย
พระเยซูทรงตอบมารว่า “มีคาเขียนไว้วา่ จงกราบไหว้พระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของตน และปฏิบตั ิพระองค์
ผูเ้ ดียว” 9 แล้วมารจึงนาพระองค์ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และให้พระองค์ประทับอยูท่ ี่หอคอยบนหลังคา
โบสถ์ และทูลพระองค์วา่ “ถ้าท่านเป็ นบุตรพระเจ้า จงโจนลงไปจากที่นี่เถิด 10 เพราะมีคาเขียนไว้วา่
พระเจ้าจะรับสั่งเหล่าทูตของพระองค์ให้ป้องกันรักษาท่านไว้ 11 และเหล่าทูตจะรับประคองท่านไว้
เกลือกว่าเท้าของท่านจะกระทบหิ น” 12 ฝ่ ายพระเยซูทรงตอบมารว่า “มีคาเขียนไว้วา่ อย่าทดลอง
พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าของตน” 13 เมื่อมารทาการทดลองสิ้ นแล้ว จึงละพระองค์ไปจนถึงโอกาสเหมาะ

จงเติมคาทีข่ าดหายไป
1. มารทูลว่า “ถ้าท่านเป็ น..................................................จงสั่งก้อนหิ นนี้ให้กลาย
...........................................พระเยซูตรัสตอบมารว่า
“มีคาเขียนไว้แล้วว่า
..................................จะ......................ด้วย..............................สิ่ งเดียวก็หามิได้” (ลูกา 4:34)
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2. มารทูลว่า “...................................และ.....................................ทั้งหมดนั้นเราจะยกให้แก่
ท่าน เพราะว่า...................................เป็ นสิ ทธิ ................................................เหตุฉะนั้นถ้า
...................................................สรรพสิ่ งนั้น....................................แก่ท่านทั้งหมด” (ลูกา
4:6-7)
3. มารทูลว่า “ถ้าท่านเป็ น........................................จง................................ที่นี่เถิด” พระเยซู
ตรัสตอบมารว่า “อย่า...............................พระองค์ผเู ้ ป็ น.............................ของตน” (ลูกา
4:9-12)
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พระธรรมลูกา
พระเยซู ทรงเลือกสาวก

บทเรียนที่ 5

ข้ อพระธรรม ลูกา4:16-21,5:1-8
ครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูประทับอยูท่ ี่นาซาเร็ ธ ซึ่ งเป็ นเมืองที่มารดาของพระองค์ต้ งั ภูมิลาเนาอยู่
พระเยซูเสด็จไปที่ธรรมศาลาซึ่งเป็ นสถานที่ ๆ ชาวยูดาพากันไปนมัสการพระเจ้าและไปอ่านพระคัมภีร์
ศาสนาของเขา พระเยซูทรงอ่านพระคัมภีร์ตอนที่น่าฟังที่สุดคือตอนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เอง (อ่าน
ลูกา 4:16-23) พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เขียนไว้แล้วก่อนพระเยซูคริ สต์เกิดหลายร้อยปี และในขณะนั้นที่พระ
เยซูทรงอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นก็สาเร็ จเรี ยบร้อยทุกประการ ใครจะสามารถเขียนเป็ นเรื่ องราวก่อนที่จะ
เกิดเหตุการณ์ข้ ึนได้ นอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

คาพยากรณ์ บอกว่ าพระเยซู จะเป็ น
1. ผูเ้ ทศนาพระกิตติคุณ (ข่าวประเสริ ฐ) ให้คนยากจนฟัง
2. ผูร้ ักษาคนใจชอกช้ าให้หายความเจ็บช้ า
3. ผูป้ ล่อยทาสหรื อเชลยให้เป็ นไทย
4. ผูใ้ ห้แสงสว่างแก่คนตาบอด
พระเยซูเสด็จมาแก้มดั ของคนที่ถูกมารจาจองอยูโ่ ดยเฉพาะ และมารักษาโรคตาบอดและใจ
บอดซึ่งมารได้ทาให้ตาบอด เนื่องจากมารเกรงว่าคนจะเห็นความจริ ง ความรัก และไว้ใจพระเจ้าแล้วจะ
เกิดความวางใจในพระองค์ พระเยซูเสด็จมาปล่อยให้เราเป็ นอิสระจากมารและความบาป พระเยซูทรง
ชัยชนะมารและทาลายฤทธิ์ อานาจของมาร พระเยซูทรงสามารถปล่อยทุกคนให้เป็ นอิสระได้ ถ้าคนนั้น
ๆ จะไว้วางใจในพระองค์ ผูค้ นพากันประหลาดใจในคาตรัสอันศักดิ์สิทธิ์ ประเสริ ฐของพระเยซูเช่นนั้น
เพราะถ้อยคาของพระองค์ทุก ๆ คาเต็มไปด้วยความรักและเมตตาและมีฤทธิ์ อานาจมาก
ประชาชนพากันหิ วกระหายอยากจะฟังพระวจนะของพระเยซูที่ตรัสสั่งสอนเขา
จึงมีผคู ้ น
พลเมืองมากมายเบียดเสี ยดห้อมล้อมพระเยซูเป็ นหมู่ใหญ่
วันหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงอยูใ่ กล้ทะเล
ประชาชนพากันเบียดเสี ยดพระเยซูจนต้องเสด็จลงไปในเรื อหาปลาของเปโตร และให้คนผลักเรื อห่าง
ออกจากฝั่งเล็กน้อย แล้วพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนในเรื อลานั้น หลังจากที่พระเยซูเทศนาสั่ง
สอนประชาชนแล้ว พระเยซูจึงตรัสแก่เปโตรให้ถอยเรื อออกไปอีกสักหน่อยและตรัสสัง่ ให้หย่อนอวน
ลงจับปลา เปโตรทูลตอบพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าทอดอวนคืนยังรุ่ งและไม่ได้อะไรเลย
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แต่ถึงอย่างไรก็ดีพวกเราจะทาตามที่พระองค์ทรงสั่งทุกประการ” ท่านคิดหรื อว่ามีอะไรเกิดขึ้น ? เขาจับ
ปลาได้มากมายจนลากอวนขึ้นไม่ไหวจึงต้องร้องเรี ยกเพื่อนเรื อหาปลาลาอื่น ๆ ให้มาช่วยกันลากอวน
ขึ้น และเรื อทั้งสองลาได้ปลาเต็มเรื อทั้งคู่ เปโตรรู ้แน่วา่ ปลาเหล่านั้นเป็ นปลาที่พระเยซูพระราชทานให้
เพราะพวกเราจับปลากันมาตลอดคืนก็ไม่ได้อะไรเลย เวลาเช้า ๆ ก็ไม่ใช่เวลาทอดอวน เปโตรคุกเข่าลง
ข้าง ๆ พระเยซูและกราบไหว้พระองค์ แล้วทูลว่า “ขอพระองค์เสด็จไปให้ห่างไกลจากตัวข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้าเป็ นคนบาป” ถูกแล้วเปโตรเป็ นคนบาปรวมทั้งยากอบและยอห์น แต่พระเยซูมิได้ไปไกลจากคน
เหล่านั้น พระเยซูทรงช่วยคนพวกนั้นให้พน้ จากความบาปผิดของเขา พระองค์ตรัสแก่เปโตรว่า “อย่า
กลัวเลย ตั้งแต่น้ ีไปเราจะตั้งท่านให้เป็ นคนจับคน” เขาพากันเอาเรื อเข้าฝั่งแล้วทิ้งเรื อไว้ที่นนั่ และติดตาม
พระเยซูไป พวกเขาหยุดการจับปลา เพื่อจะติดตามพระเยซูไปช่วยนาคนบาปให้มารู ้จกั พระเจ้า
ข้าพเจ้าขอชมที่เปโตรเต็มใจผลักเรื อออกไปจากฝั่งเพื่อให้พระเยซูเทศนา สั่งสอนให้ประชาชน
ฟัง และเปโตรเต็มใจทอดอวนลงทะเลตามคาสั่งของพระเยซู แม้เปโตรจะคิดว่าการทอดอวนนั้นจะไม่
ได้ผลอะไรก็ตาม เปโตรเป็ นชาวประมงที่ดีและรู ้วา่ เมื่อไรและที่ไหนควรจับปลาแต่เปโตรไว้วางใจพระ
เยซู แม้วา่ ในสายตาของเปโตรจะเห็นว่าไม่เป็ นเรื่ องอะไรเลยก็ตาม เปโตรบอกว่า “ข้าพเจ้าจะทาตาม
คาสัง่ ของพระองค์” เปโตรได้รับรางวัลมากมายอะไรเช่นนั้นในเมื่อเขาได้เชื่อและทาตามคาสัง่ ของพระ
เยซู เปโตรมิใช่แต่เพียงได้ปลาไปขายมากมายเท่านั้น แต่พระเยซูทรงเรี ยกเปโตรให้เป็ นเพื่อนสนิทพิเศษ
คนหนึ่งเพื่อร่ วมกันช่วยทาธุ ระกิจพิเศษ ข้าพเจ้าเชื่ อเหมือนกันว่าถ้าเราจะทาตามที่พระเยซูตรัสสัง่ เรา
เราจะได้รับพระพรพิเศษเหมือนกันด้วย
พระเยซูทรงมีฤทธิ์ ยงิ่ กว่ามนุษย์สามัญทัว่ ๆ ไป พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า พระเยซูทรงทราบว่า
ปลาในทะเลอยูต่ รงไหน เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบทุก ๆ สิ่ งในโลก พระเยซูทรงทราบว่าเขาเป็ นอะไร
ด้วย และโดยความรักใหญ่ยิ่งของพระองค์ ๆ ทรงเรี ยกเขาให้เป็ นผูจ้ บั มนุษย์พระเยซูทรงหมายความว่า
อะไรในเมื่อบอกให้เขาเป็ นคนจับคน?
ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรงหมายถึงการที่จะช่วยคนบาปให้มารู ้จกั กับพระเจ้าและปลดปล่อยคน
บาปให้พน้ จากความบาปของเขา มารผูม้ ดั เด็กหญิงชาย ผูใ้ หญ่ท้ งั หญิงและชายให้อยูใ่ ต้อานาจของมันถ้า
เราบอกประชาชนให้ทราบถึงความรักของพระเจ้า และบอกให้เขาทราบว่าพระเยซูทรงยอมตายไถ่บาป
ของเขาอย่างไร ก็เท่ากับเราช่วยปลดปล่อยให้เขาพ้นจากพันธะของผีซาตาน พระเยซูทรงใช้เสี ยงของเรา
ให้บอกคนเหล่านั้นทราบ เพราะคนพวกนั้นไม่เคยอ่านพระวจนะของพระเจ้า แต่เรารู ้จกั พระเจ้าและ
พระองค์ตรัสแก่เราว่าควรบอกคนเหล่านั้นอย่างไร และเราจงบอกเรื่ องราวข่าวประเสริ ฐนี้แก่คนเหล่านี้
ต่อ ๆ ไป เพื่อคนเหล่านั้นจะได้รักองค์พระเยซูคริ สต์ดว้ ย เป็ นโอกาสดีมากที่เราจะเล่าเรื่ องพระกิตติคุณ
เพือ่ องค์พระเยซูคริ สต์
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อีกวันหนึ่งพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นนายด่านภาษีคนหนึ่งกาลังเก็บภาษีอยู่ พระเยซูตรัส
แก่นายด่านนั้นว่า “จงตามเรามา” ชายคนนี้ชื่อมัทธิ ว ได้สละหน้าที่ของเขาและติดตามพระเยซูไป คนที่
พระเยซูทรงเลือกไว้เป็ นพระสหายของพระองค์ช่างเป็ นคนน่าพิศดารอะไรเช่นนั้น บ้างก็เป็ นคนหาปลา
บ้างเป็ นคนเก็บภาษี
คนเก็บภาษีเหล่านี้ โดยมากมักเป็ นคนไม่ซื่อตรงและหาโอกาสเบียดบังเอาแก่
ประชาชนเสมอ เขาจะ “รี ด” เงินจากคนเหล่านี้ไม่วา่ คนพวกนั้นจะหาเงินได้หรื อไม่ก็ตาม พระเยซูไม่
ทรงทราบหรื อว่าพระองค์ทรงคัดเลือกพระสหายของพระองค์วา่ เป็ นคนชนิดไร? แน่นอน พระเยซูทรง
ทราบ เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าจึงทรงอ่านใจของมนุษย์ทุกคนออก พระเยซูทรงทราบแต่พระเยซู
กาลังจะเปลี่ยนจิตใจของคนเหล่านี้ให้เป็ นคนใหม่ และพระเยซูก็ทรงเปลี่ยนจิตใจของเขาจริ ง ๆ
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ภาคปฏิบัติ
พระเยซู ทรงเลือกสาวก

บทเรียนที่ 5

ข้ อท่ องจา “เราไม่ได้มาเรี ยกคนชอบธรรม แต่มาเรี ยกคนบาปให้กลับใจใหม่” ลูกา 5:32
ข้ อพระธรรม ลูกา 4:16-23,5:1-11,27-32
ลูกา 4:16 แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ ธ เป็ นที่ซ่ ึงพระองค์ทรงเจริ ญวัยพระองค์เสด็จ
เข้าไปในธรรมศาลาในวันซะบาโตตามเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่าน 17 เขาจึงส่ งพระคัมภีร์อิสยาห์
พยากรณ์ให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสื อนั้นออกก็คน้ พบข้อที่เขียนไว้วา่ 18 พระวิญญาณ
ของพระเจ้าสถิตอยูบ่ นข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงชโลมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศกิตติคุณแก่คน
ยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ขา้ พเจ้าให้บอกแก่พวกเชลยว่า เขาจะได้กลับเป็ นไท ให้บอกแก่คนตาบอดว่า
จะได้เห็นอีก ให้บอกแก่คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงว่าจะได้พน้ ทุกข์ 19 และให้ประกาศปี ที่พระเจ้ากาหนดจะ
ทรงโปรดประทานนั้น
20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสื อคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วทรงนัง่ ลง และตาของคนทั้งปวงใน
ธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์ 21 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “วันนี้คมั ภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็
สาเร็ จแล้ว” 22 คนทั้งปวงก็เป็ นพยานรับรองคาของพระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยคาอัน
ประกอบด้วยคุณ ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และว่า “คนนี้เป็ นบุตรของโยเซฟมิใช่หรื อ” 23
พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายคงจะกล่าวคาสุ ภาษิตข้อนี้แก่เราเป็ นแน่ คือว่า “หมอจงรักษา
ตัวเองเถิด คือบรรดาการซึ่ งเราได้ยนิ ว่าท่านได้กระทาในเมืองกัปเรนาอูม จงกระทาในเมืองของตนนี่
ด้วย”
5:1 ครั้งหนึ่งเมื่อประชาชนกาลังเบียดเสี ยดพระองค์เพื่อฟั งคาของพระเจ้า พระองค์ทรงยืนอยูท่ ี่
ฝั่งทะเลสาปเฆ็นเนซาเร็ ต 2 ทรงเห็นเรื อสองลาจอดอยูท่ ี่ริมฝั่งทะเลสาบนั้น แต่ชาวประมงขึ้นจากเรื อ
แล้วกาลังชักอวนอยู่ 3 พระองค์จึงเสด็จลงเรื อลาหนึ่ง เป็ นเรื อของซี โมน และขอให้เขาถอยไปจากฝั่งสัก
หน่อยหนึ่ง แล้วพระองค์ทรงนัง่ ลงสอนประชาชนจากเรื อนั้น ๔ เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็ จแล้วจึงตรัส
แก่ซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่น้ าลึกหย่อนอวนลงจับปลา” ๕ ซี โมนทูลตอบพระองค์วา่ “อาจารย์เจ้าข้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ งไม่ได้อะไรเลย แต่ขา้ พเจ้าจะหย่อนอวนลงตามคาของพระองค์” ๖
เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ลอ้ มปลาไว้เป็ นอันมากจนอวนของเขากาลังขาดอยู่ 7 เขาจึงทาสาคัญแก่เพื่อนที่อยู่
ในเรื ออีกลาหนึ่งให้มาช่วย เขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มลาเรื อทั้งสองลา จนเรื อเกือบจะจมลง 8 ฝ่ ายซี
โมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้น ก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้ห่าง
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จากข้าพเจ้าเถิด เพราะว่าข้าพเจ้าเป็ นคนบาป” 9 เพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยูด่ ว้ ยกันประหลาดใจ
ด้วยปลาเป็ นอันมากที่เขาจับได้น้ นั 10 ยากอบและยอห์นบุตรของเซเบดาย ผูร้ ่ วมการกับซี โมน ก็
ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่น้ ีไปท่านจะเป็ นผูจ้ บั คน” 11 เมื่อ
เขานาเรื อมาถึงฝั่งแล้ว เขาก็สละสิ่ งสารพัดตามพระองค์ไป
27 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ พระองค์ได้เสด็จออกไป และได้เห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนงั่
อยูท่ ี่ด่านภาษี พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “จงตามเรามาเถิด” 28 เขาก็สละสิ่ งสารพัดลุกขึ้นตามพระองค์ไป
29 เลวีได้จดั ให้มีการเลี้ยงใหญ่ในเรื อนของตนเพื่อเป็ นเกียรติยศแก่พระองค์ มีคนเก็บภาษีและ
คนอื่นมากมายมาร่ วมโต๊ะด้วยกัน 30 ฝ่ ายพวกฟาริ สีแลพวกอาลักษณ์ของเขากระซิ บบ่นติพวกศิษย์ของ
พระองค์วา่ “เหตุไฉนพวกท่านมากินและดื่มกับพวกเก็บภาษีและกับพวกคนบาป ? พระเยซูตรัสตอบ
เขาว่า “คนปกติไม่ตอ้ งการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมด 32 เรามิได้มาเพื่อจะเรี ยกคนชอบธรรม แต่มา
เรี ยกคนบาปให้กลับใจใหม่”

ตอบคาถามเหล่านี้
1. พวกสาวกได้ทอดอวนหาปลาอยูน่ านเท่าไรจึงไม่ได้ปลาเลย?..........................................
2. พระเยซูตรัสแก่เปโตรให้ทาอะไร?...................................................................................
3. เปโตรเชื่อฟังหรื อเปล่า?....................................................................................................
4. เมื่อเปโตรเห็นปลาติดอวนมากมายเปโตรทูลแก่พระเยซูวา่ อย่างไร?................................
5. คาตรัสของพระเยซูเป็ นเครื่ องหมายชี้ให้เห็นหรื อเปล่า ว่า พระเยซูพระราชทานปลา
เหล่านี้ให้แก่พวกเขาในยามที่เขาไม่ได้ปลาตลอด
คืน?.......................................................................................................................................
6. พระเยซูตรัสสั่งเปโตรให้ทาอะไรในอนาคต?...................................................................
7. พระเยซูทรงเรี ยกใครอีกให้เป็ นสาวกนอกจากพวกหาปลาพวกนี้ ?..................................
8. มัทธิ วมีอาชีพทาอะไรมาก่อนที่จะเป็ นสาวกของพระเยซู ?..............................................
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พระธรรมลูกา
พระเยซู ทรงแตะต้ อง
คนป่ วยแล้วโรคหาย

บทเรียนที่ 6

ข้ อพระธรรม ลูกา 5:15-26
อธิษฐาน โอพระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยให้ขา้ พเจ้าเสี ยสละเวลาและยอมลาบากในการนามิตร
สหายมาให้พบกับพระเยซู สหายของเขาในเรื่ องวันนี้ตอ้ งเสี ยแรงและเวลาหามคนป่ วยมาหาองค์พระ
เยซู เพื่อเขาจะได้รับการบาบัดโรค
บทเรียน หลังจากที่พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่ วยหลายคนแล้วพระเยซูเสด็จเข้าป่ าและทรงอธิษฐาน มี
บ่อยครั้งที่พระเยซูทรงปล่อยประชาชนไว้ แล้วพระองค์เสด็จเข้าที่วิเวกเพื่อตรัสสนทนากับองค์พระบิดา
ในสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงติดต่อกับทางเมืองสวรรค์เสมอ ด้วยเหตุน้ ีเองพระเยซูจึงติดต่อกับมนุษย์ใน
โลกนี้ดว้ ยความรัก และด้วยฤทธิ์ อานาจแห่งการรักษาโรคได้เสมอวันหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงเทศนา
และกาลังรักษาคนป่ วย และมีผทู ้ รงคุณวุฒิหลายคนมาฟังพระองค์ดว้ ย คนเหล่านั้นมาจากสถานที่ต่าง ๆ
กัน บางคนเดินทางมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่ งเป็ นศูนย์กลางศาสนายิว มีผคู ้ นมามากมายจนบางคนพาคน
ป่ วยมาก็เข้าไปใกล้ ๆ พระเยซูไม่ได้เพราะคนแน่นเข้าบ้านไม่ได้ เพื่อนของคนป่ วยสี่ คนตัดสิ นใจเด็ด
เดี่ยวว่าอย่างไร ๆ ต้องเอาตัวผูป้ ่ วยไปให้ถูกตัวพระเยซูคริ สต์ให้ได้ ดังนั้นทั้งสี่ คนจึงขึ้นรื้ อหลังคาและ
เอาคนป่ วยห่อและผูกเชื อกหย่อนลงมาตรงที่พระเยซูประทับอยู่ เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของสี่ คน
นั้นและข้าพเจ้าคิดว่าพระเยซู ทรงทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของคนป่ วยคนนั้นด้วย พระองค์จึงตรัส
แก่คนป่ วยนั้นว่า “บุรุษเอ๋ ย ความผิดของเจ้าทรงโปรดยกเสี ยแล้ว”
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หลายซึ่ งเราเรี ยกว่าชาวอาลักษณ์และชาวฟาริ สีไม่ชอบใจที่พระเยซูตรัสเช่นนั้น
เลย พวกเขาจึงเริ่ มพูดระหว่างกันเองว่า ใครจะยกโทษหรื ออภัยบาปได้นอกจากพระเจ้า? ท่านอาจคิดว่า
พวกนั้นควรรู ้จกั ว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า โดยเขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงรักษาโรคภัยไข้ป่วย
หลายต่อหลายราย ควรจะเชื่ อได้แล้ว แต่น่าเสี ยดายที่คนไม่รอดพ้นจากบาปมักมีใจแข็งกระด้าง และมาร
ทาให้เขาเหล่านี้ ตาบอดด้วย ดังนั้นคนพวกนี้จึงไม่เชื่ อ
พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าและอ่านจิตใจชัว่ ของมนุษย์ได้ดี คนพวกนั้นคงประหลาดใจมากเมื่อได้
ยินพระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า ท่านทั้งหลายคิดอะไรในใจซึ่ งจะว่าความผิดของเจ้าโปรดยกเสี ยแล้ว หรื อ
จะว่าจงลุกขึ้นเดินไปเถิด ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน? (อ่านลูกา 5:24-27) พระเยซูทรงเรี ยกพระนามของ
30

พระองค์วา่ “บุตรมนุษย์” ซึ่งเป็ นพระนามที่เราได้ยินบ่อย ๆ ในพระธรรมลูกา พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่า
“พระบุตรของพระเจ้า” และถูกเรี ยกว่า “บุตรมนุษย์” ด้วยทั้งสองอย่าง เพราะพระเยซูทรงเป็ นทั้งมนุษย์
และเป็ นทั้งพระเจ้า พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีพยายามจะกันมิให้พระเยซูช่วยเหลือคนง่อยคนนั้น แต่
ว่าสหายของคนเจ็บทั้งสี่ คนนั้นไม่ยอม เขาทั้งสี่ คนพากันหามเพื่อนของเขาซึ่ งป่ วยเป็ นง่อยมาหาพระเยซู
ด้วยตนเองไม่ได้ ท่านทราบไหมว่าถ้าเราไม่ช่วยคนป่ วยมาหาพระเยซูเราก็ช่วยกันกีดกันมิให้คนเข้า
มาถึงพระเยซูใช่ไหม? เรื่ องต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นคนทั้งสองชนิด

อุทาหรณ์
มีเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่ งชื่อมาเรี ยน วันหนึ่งเขาพูดกับคุณแม่ของเขาว่า “ดีแล้วแพ๊ทซี่
จาเป็ นต้องลงนรก หนูช่วยอะไรเขาไม่ได้ หนูได้ทาดีที่สุดที่จะช่วยเขาแล้ว” คุณแม่ของเขาแปลกใจมาก
จึงถามว่า เรื่ องอะไรกัน เล่าเรื่ องให้ฟังให้ตลอดซี มาเรี ยนตอบว่า “หนูเพิง่ ไปหาแพ๊ทซี่ ให้ไปเรี ยนพระ
คัมภีร์ในวันอาทิตย์ดว้ ยกัน และหนูได้พยายามพูดกับแพ๊ทซี่ ให้เข้าใจอยูน่ าน แต่คุณพ่อของแพ๊ทซี่ บอก
ให้หนูกลับบ้านแล้วปิ ดประตู และบอกว่าไม่ตอ้ งมาชวนแพ๊ทซี่ ให้ไปเรี ยนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์อีก
เพราะแพ๊ทซี่ จะไม่ไป และไม่มีพระเจ้าที่ไหนจะมาพูดกันหรื อจะเชื่ อถือได้ และเขาไม่ตอ้ งการให้ลูก
ของเขาได้ยนิ เรื่ องของพระเจ้าเลย และคุณแม่คะ คุณพ่อของแพ๊ทซี่ เขามองหน้าหนูอย่างเกรี้ ยวกราด
ทีเดียวค่ะ ขณะที่หนูกาลังจะกลับบ้าน แต่เมื่อหนูเดิมผ่านแพ๊ทซี่ หนูบอกแพ๊ทซี่ วา่ หนูเสี ยใจมากแต่แพ๊ท
ซี่ จะลงนรก เพราะพ่อของเขาไม่ยอมให้ลูกของเขาเรี ยนเรื่ องของพระเยซู ” บิดาของแพ๊ทซี่ ไม่เชื่อว่ามี
พระเจ้า และเป็ นคนที่พูดอะไรด้วยยาก ไม่ประหลาดอะไรที่มาเรี ยนจะต้องกลัวเขา พ่อของแพ๊ทซี่ ก็
เหมือนชาวอาลักษณ์และฟาริ สีในเรื่ องที่เรี ยนมาแล้ววันนี้ อาลักษณ์และฟาริ สีจะกีดกันมิให้พระเยซู
รักษาโรคและยกโทษคนง่อยคนนั้น มาเรี ยนเป็ นเหมือนสี่ คนนั้นที่หามเพื่อนมาหาพระเยซู เพราะมา
เรี ยนพยายามทุกวิถีทางที่จะนาแพ๊ทซี่ ให้รู้จกั พระเยซู และก็อย่างเรื่ องที่เล่าในพระคัมภีร์วนั นี้วา่ เรื่ องจบ
ลงด้วยความชื่นชมยินดีคือคนง่อยหายโรคและเดินกลับบ้านได้ และมาเรี ยนได้เล่าเรื่ องความรักของพระ
เยซูซ่ ึ งตายแทนคนบาปให้แพ๊ทซี่ ฟังอย่างจับใจ จนแพ๊ทซี่ ตอ้ งร้องไห้ร้องห่มกระตือรื อร้นอยากจะไป
เรี ยนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์ให้ได้ ในที่สุดคุณพ่อของแพ๊ทซี่ ก็ใจอ่อน และยอมผ่อนผันให้ลูกสาวไปเรี ยน
พระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ได้ อย่างน้อยแม่หนูแพ๊ทซี่ เล็ก ๆ คงได้ยนิ เรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์และ
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าแพ๊ทซี่ คงจะเชื่ อพระเยซูและได้รับความรอดพ้นบาปเป็ นแน่
ท่านเคยแนะนาใครให้มารู ้จกั พระเยซูบา้ งแล้วหรื อยัง? เป็ นโอกาสดีเหลือเกินที่จะบอกคนอื่น
ถึงความรักของพระเยซูและให้เขารู้จกั องค์พระเยซู เราอาจเชิญชวนเพื่อน ๆ ของเราไปให้ไปเรี ยนพระ
คัมภีร์ในวันอาทิตย์ซ่ ึ งเขาอาจได้ยนิ เรื่ องราวของพระเยซูผเู ้ ปลื้องบาปของเขา ก็ได้ บางทีการทาเช่นนี้
ไม่ใช่ของง่ายนักแต่ถา้ พยายามทาก็สาเร็ จเสมอ เพื่อนของคนง่อยสี่ คนนั้นไม่ยอมเลิกหรื อท้อถอยเมื่อ
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เห็นคงมุงมาก ๆ เขาอาจหมดมานะเมื่อเข้าประตูบา้ นไม่ได้ แต่คนพวกนั้นมีความเชื่อว่าอย่างไร ๆ เสี ย
พระเยซูคงจะช่วยเหลือเพื่อนของเขาได้เป็ นแน่ เพราะเขามีความเชื่อนัน่ เองเขาจึงพยายามทาจนสาเร็ จ
เขามิใช่ช่วยให้ร่างกายเป็ นง่อยเท่านั้นแต่ช่วยจิตวิญญาณให้พน้ บาปด้วย
เมื่อประชาชนเห็นความสามารถของพระเยซู เขาจึงพากันสรรเสริ ญพระเจ้า นับว่าเป็ นเกียรติยศ
แก่พระเจ้าถ้าเราสามารถนาคนอื่น ๆ ให้มาเชื่ อพึ่งพระเยซู คริ สต์ พระบุตร ของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า
“พระบิดาของเราได้รับเกียรติยศเพราะสิ่ งนี้ คือเมื่อท่านเกิดผลมากท่านทั้งหลายจึงเป็ นสาวกของเรา”
(ยอห์น 15:8) ข้าพเจ้าเกรงว่าพวกเราบางคนเป็ นเหมือนต้นไม้ที่มีใบมากแต่ไม่มีผล ท่านคิดอย่างไรที่ตน้
ส้มที่มีใบเขียวสดงดงามแต่ไม่เคยออกผลเลย? เราคงผิดหวังกับต้นไม้ชนิดนั้นมิใช่หรื อ? พระเจ้าของเรา
ทรงผิดหวังด้วยในเมื่อเราไม่พยายามเกิดผลโดยนาเพื่อน ๆ ของเรามาให้รู้จกั พระเยซู เพื่อว่าเขาจะได้รับ
การอภัยบาปจากพระองค์ พระเจ้าตรัสสอนเราว่าคนที่ราพึงคิดถึงพระวจนะของพระองค์เสมอ ๆ “เขา
เป็ นดุจดังต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน้ า ซึ่ งเกิดผลตามฤดู ใบก็จะไม่รู้เหี่ ยวแห้ง และบรรดากิจการที่เขา
กระทานั้นก็เจริ ญขึ้น” (สดุดี 1:3)
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ภาคปฏิบัติ
พระเยซู ทรงแตะต้ อง
คนป่ วยแล้วโรคหาย

บทเรียนที่ 6

ข้ อท่ องจา “ใครจะยกความผิดได้ เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว?” ลูกา 5:21
ข้ อพระธรรม ลูกา 5:15-26
ลูกา 5:15 แต่กิตติศพั ท์ของพระองค์ยงิ่ เลื่องลือไป และประชาชนเป็ นอันมากมาชุมนุมกันเพื่อ
จะฟังพระองค์ และให้พระองค์รักษาโรคต่าง ๆ ของเขาให้หาย 16 แต่พระองค์เสด็จออกไปในที่สงัด
และทรงอธิษฐาน
17 วันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ มีพวกฟาริ สีและพวกบาเรี ยนนัง่ อยูด่ ว้ ยเขามาจากทุก
หมู่บา้ นในมณฆลฆาลิลี มณฆลยูดา และจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าก็สถิตอยูใ่ นพระองค์
เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรค 18 และนี่แน่ะ มีผหู ้ ามคนง่อยคนหนึ่งนอนบนที่นอน และเขาหาช่องที่จะ
หามคนง่อยนั้นเข้ามาวางลงตรงพระพักตร์ ของพระองค์ 19 เมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้เพราะคนมาก เขา
จึงขึ้นไปบนดาดฟ้ าหลังคาตึกหย่อนคนง่อยลงมากับทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงท่ามกลางหมู่คนต่อ
พระพักตร์พระเยซู 20 เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “บุรุษเอ๋ ย
ความผิดของเจ้าทรงโปรดยกเสี ยแล้ว” 21 ฝ่ ายพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีคิดในใจว่า “ผูท้ ี่พดู หมิ่น
ประมาทนี้เป็ นผูใ้ ดเล่า? ใครจะยกความผิดได้เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว? 22 แต่เมื่อพระเยซูทรงทราบ
ความคิดของเขาพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายคิดอะไรในใจ?” 23 ซึ่ งจะว่า “ความผิดของเจ้า
โปรดยกเสี ยแล้ว” หรื อจะว่า “จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน? 24 แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะ
ได้รู้วา่ บุตรมนุษย์มีอานาจจะโปรดยกบาปโทษในแผ่นดินโลกได้” พระองค์จึงตรัสแก่คนง่อยว่า “เราสั่ง
เจ้าว่า จงลุกขึ้นยกที่นอนไปยังบ้านของตนเถิด” 25 ในทันใดนั้นเขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวง ยกเอาที่
นอนซึ่ งเขาได้นอนนั้นกลับไปยังบ้านของตนร้องสรรเสริ ญพระเจ้า 26 คนทั้งปวงก็อศั จรรย์ใจมากยิง่ นัก
และได้สรรเสริ ญพระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความกลัวและพูดว่า “วันนี้เราได้เห็นสิ่ งแปลกประหลาด”

อุทาหรณ์
ครู คนหนึ่งนาขวดเข้ามาในห้องเรี ยนสองใบ ขวดใบหนึ่งบรรจุแมลงวันอีกใบหนึ่งบรรจุมด ครู
พูดกับนักเรี ยนในชั้นว่า “นักเรี ยนเห็นหรื อเปล่าว่าในขวดสองใบนี้มีอะไร? มีแมลงวันและมดอย่างละ
หนึ่งขวด ถ้าเราปล่อยมดและแมลงวันออกมาจากขวดทั้งสองใบให้มนั กินน้ าตาลข้าง ๆขวด สัตว์ท้ งั สอง
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อย่างนี้ชอบกินน้ าตาล แต่แมลงวันกับมดจะแสดงต่างกันหลังจากที่กินน้ าตาลแล้ว แมลงวันเมื่อมันกิน
อิ่มแล้วมันจะบินไปหยุดพักจนกว่ามันจะหิ วอีก แล้วจึงจะกลับมากิน แต่ลกั ษณะของมดไม่ใช่อย่างนั้น
มันจะชิมดูก่อนถ้าเห็นว่าดีมากมันจะไปชวนเพื่อนของมันมาช่วยกินด้วยในไม่ชา้ เราจะเห็นมดตามกัน
มาเป็ นหาง” ท่านคงจะรู ้สึกได้กระมังว่าการที่ขา้ พเจ้ายกเรื่ องนี้ข้ ึนมาสอนก็เพื่อจะเตือนคนบางคนที่
เรี ยกตนเองว่าคริ สเตียน บางคนได้ยนิ เรื่ องราวของพระเยซูแล้วและรับเอาพระเยซูไว้เป็ นผูเ้ ปลื้องบาป
ของตนเอง แต่เขาไม่เคยบอกคนอื่นถึงเรื่ องของพระเยซูเลย เขาเป็ นเสมือนจาพวกแมลงวัน และคนบาง
จาพวกได้รับความรอดแล้ว เขาจะไปบอกคนอื่นและนาเพื่อน ๆ ของเขามาให้รู้จกั องค์พระเยซูคริ สต์เขา
เปรี ยบเหมือนมด คนจาพวกหลังนี้แหละจะมีความชื่นชมยินดีใหญ่หลวงในสวรรค์ เพราะพระเยซูตรัส
สอนว่า “ทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผูน้ ้ นั เฉพาะพระพักตร์ พระบิดาของเราผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์
(มัทธิว 10:32) ทั้งนี้ทาให้ขา้ พเจ้ารู ้สึกเสี ยใจเมื่อนึกถึงคนที่ปฏิเสธพระเยซูต่อหน้ามนุษย์อื่น ๆ “แต่ถา้
ผูใ้ ดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุ ษย์ เราจะปฏิเสธผูน้ ้ นั เฉพาะพระพักตร์ พระบิดาของเราผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์ดว้ ย”
(มัทธิว 10:33) ให้เราเอาเยี่ยงอย่างมดและช่วยบอกคนอื่นถึงเรื่ องพระคริ สต์ และเราควรทราบด้วยว่า
พระเยซูจะทรงต้อนรับเราต่อพระพักตร์ พระบิดาของพระองค์ในสวรรค์

จงเติมคาลงในช่ องว่ าง
1. เมื่อพระองค์ทรงเห็น............................ของเขา พระองค์ตรัสแก่เขาว่า บุรุษเอ๋ ยความ
.............................ทรงโปรด.................................แล้ว
2. ใครจะยกโทษ............................................เว้นแต่......................................
3. แต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดในใจของเขา พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายคิด
..............................................................................?
4. ไหนจะง่ายกว่ากัน, ซึ่ งจะพูดว่า “..................................................เสี ยแล้ว” หรื อจะว่า
“จง.................................................................................เถิด”
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พระธรรมลูกา
พระเยซู ทรงเลือกสาวกเพิม่ เติม

เรียนที่ 7

ข้ อพระธรรม ลูกา 6:13-28
อธิษฐาน โอพระเจ้าข้า ขอให้กฎแห่งความรักของพระองค์ควบคุมชีวติ จิตใจของเราโดยอาศัยพระคุณ
และฤทธิ์ อานาจของพระองค์
บทเรียน พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้มนุษย์รักพระองค์ ขณะที่พระองค์ยงั ประทับอยูใ่ น
โลกนี้ และอยูม่ าวันหนึ่งพระเยซูทรงเลือกเฟ้ นบางคนเป็ นพิเศษ ให้เป็ นพระสหายกับพระองค์ มีหลาย
คนสมัครติดตามพระเยซูวนั แล้ววันเล่าเพื่อเรี ยนรู ้เรื่ องพระเจ้ามากขึ้น คนเหล่านั้นเรี ยกว่า “สาวก”
แปลว่า “ผูเ้ รี ยน” พระเยซูทรงเลือกสาวกหรื อผูเ้ รี ยนเหล่านี้บางคนให้เป็ นสหายของพระองค์ ตอนแรก
พระเยซูทูลเรื่ องนี้กบั พระบิดาเจ้าขณะที่อธิ ษฐาน พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูตอ้ งใช้เวลาอธิ ษฐาน
ตลอดคืนก่อนที่จะเลือกคนเหล่านี้
รุ่ งขึ้นพระเยซูจึงทรงเลือกสาวกสิ บสองคนและตั้งไว้เป็ นพิเศษ
เรี ยกว่า “อัครสาวก” หมายความว่าสาวกสาคัญชั้นผูใ้ หญ่ เป็ นผูส้ ื่ อข่าวของพระเจ้า
แน่นอนนับว่าเป็ นโอกาสดีเหลือเกินที่ถูกเลือกเป็ นสหายของพระเยซูเช่นนั้น พระเยซูทรงสั่ง
คนพวกนั้นออกไปเทศนา และไปบอกชนชาติยดู ายว่าพระผูช้ ่วยเปลื้องบาปของเขาเสด็จเข้ามาในโลก
แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีอะไรที่น่ารักมากกว่าที่จะเป็ นเพื่อนของพระเยซู และเป็ นผูช้ ่วยพระองค์ อัคร
สาวกทุกคนนอกจากยูดาอิศการิ โอดมีความรักพระเยซูมาก และพระเยซูก็ทรงรักคนพวกนั้นด้วย และ
ต่อมาถึงกับพลีพระองค์และยอมตายเพื่อเขา “ความรักใหญ่กว่านี้ไม่มี คือว่าซึ่ งผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะสละชีวติ
ของตัวเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) พระเยซูมี “สาวก” หลายคนแต่ที่ถูกพระเยซูใช้ออกไป
“เป็ นผูส้ ื่ อข่าว” เพียง 12 คนเท่านั้น พวกเราหลายคนกาลังเรี ยนรู ้เรื่ องของพระเยซู แต่วา่ เราจะรักพระ
เยซูพอที่จะเป็ นผูส้ ื่ อข่าวของพระองค์และบอกให้คนอื่น ๆ ทราบถึงความรักของพระองค์หรื อไม่? ผูท้ ี่
เป็ นทูตของประธานาธิ บดีหรื อเป็ นราชทูตของพระราชาเขาจะรู ้สึกตัวเช่นไรบ้าง นับว่าเป็ นเกียรติอย่าง
สู งที่จะเป็ นสหายของพระคริ สต์ ในขณะที่มีคนหลายคนเป็ นศัตรู ต่อพระองค์ “ถ้าท่านทั้งหลายจะ
ประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ๆ จะเป็ นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14)

อุทาหรณ์
วันหนึ่งขณะที่เบ๊ตตี้ลู กาลังปี นขึ้นบนตักของคุณพ่อของเขา และเอามือโอบรอบคอคุณพ่อ
เบ๊ตตี้ยมิ้ กับพ่อของเขาก็ยมิ้ ตอบ เบ๊ตตี้บอกกับพ่อดัง ๆ ว่า “หนูรักคุณพ่อ” “ลูกรัก พ่อรู ้แล้วว่าลูกรักพ่อ
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หนูรู้ไหมว่าพ่อรู ้ได้อย่างไรว่าหนูรักพ่อ?” เบ๊ตตี้นึกอยูส่ ักครู่ หนึ่งก็ตอบว่า “เพราะหนูกอดรัดคุณพ่อมาก
ๆ ใช่ไหม?” “ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกรักของพ่อ” “พ่อรู ้วา่ หนูรักพ่อก็เพราะหนูเชื่อฟังพ่อด้วยความยินดี
และทาตามคาสั่งโดยเร็ ว” พระเยซูจะตรัสกับท่านอย่างนั้นด้วยได้ไหม ?
พระเยซูเริ่ มฝึ กหัดสาวกของพระองค์โดยสอนให้เขารักคนอื่น ๆ พระเยซูทรงสอนสาวกของ
พระองค์วา่ “จงรักศัตรู ของท่าน และจงทาความดีแก่ผเู ้ กลียดชังท่าน” จงอธิ ษฐานเพื่อคนเหล่านั้นที่ดู
หมิ่นและเยาะเย้ยท่าน” และพระเยซูยงั สอนอีกหลายประการเพื่อแสดงความรักแก่คนอื่น ครั้งหนึ่งพระ
เยซูตรัสสอนสาวกว่า “เราให้บญั ญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่ งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลาย
มาแล้วฉันใด เจ้าจงรักซึ่ งกัน และกันด้วยฉันนั้น” (ยอห์น 13:34)
ความรักเป็ นสิ่ งใหญ่ยงิ่ ที่สุดในโลก พระเจ้าทรงรักเราและพระราชทานองค์พระเยซูคริ สต์มา
ตายแทนบาปของเรา และแสดงความรักของเราแก่พระองค์โดยรักผูอ้ ื่น และปฏิบตั ิหรื อกระทาแก่เขา
ด้วยความรัก
พระเยซูตรัสสอนถึงชายสองคนสร้างบ้าน คนหนึ่งสร้างบ้านโดยวางรากฐานอย่างดี และอีกคน
หนึ่งสร้างบ้านของเขาไว้บนทราบ (อ่านลูกา 6:40-49) การขุดวางรากเป็ นของยาก แต่เป็ นของจาเป็ นใน
การสร้างบ้านดี ๆ การท่องจาข้อพระคัมภีร์เป็ นของยากแต่ก็เป็ นการจาเป็ นสาหรับชีวิตของเราที่จะต้อง
สร้างชีวติ บนองค์พระคริ สต์ เดี๋ยวนี้ท่านกาลังสร้างบ้านชนิดใด? การรักคนที่ไม่มีใจเมตตานั้นไม่ใช่ของ
ง่าย แต่ก็จาเป็ นถ้าเราจะมีชีวิตที่มีราคาสู ง

อุทาหรณ์ อกี เรื่องหนึ่ง
โปลี่อาศัยอยูใ่ นห้องหลายห้องของบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่ง มีเด็กหญิงอีกคนหนึ่งอาศัยอยูท่ ี่นนั่
ด้วย และโปลี่มกั เห็นเด็กคนนี้ในห้องโถงเสมอ เด็กหญิงคนนี้ทาหน้าย่นใส่ โปลี่และแสดงกิริยาไม่น่าดู
เลย ถ้าเป็ นเด็กหญิงอื่น ๆ อาจแสดงกิริยาหยาบคายโต้กบั เมรี่ ก็ได้ แต่โปลี่อยากจะทาสิ่ งที่พระเยซูทรง
พอพระทัย ดังนั้นโปลี่จึงไม่อยากแสดงอาการหยาบคายเลย วันหนึ่งขณะที่เมรี่ กาลังกระโดดเชื อกอยูใ่ น
ห้องโถง โปลี่เข้ามาในห้องพร้อมกับขนมห่อใหญ่ เมรี่ มองดูขนมห่ อนั้นอย่างสนใจ โปลี่ตรงเข้าไปหาเม
รี่ ยนื่ ห่ อขนมอันหนึ่งให้พลางพูดเชื้อเชิญว่า “เชิญรับประทานซีคะ” ต่อมาเมรี่ รู้สึกตัวว่าแสดงตนไม่
สุ ภาพ เมรี่ จึงบอกโปลี่วา่ เขารู ้สึกเสี ยใจในสิ่ งที่แล้ว ๆ มา แล้วเด็กทั้งสองก็กลายเป็ นเพื่อนกันอย่างดีใน
เวลาต่อมา
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ภาคปฏิบัติ
พระเยซู ทรงเลือกสาวกเพิม่ เติม

บทเรียนที่ 7

ข้ อท่ องจา “ดูก่อนท่านที่รัก ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลาย เราก็ควรรักซึ่งกันและกันด้วย” 1 ยอห์น 4:11
ข้ อพระธรรม ลูกา 6:13-28
ลูกา 6:13 ครั้นรุ่ งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรี ยกหมู่ศิษย์ของพระองค์ แล้วทรงเลือกสิ บสองคนออก
จากหมู่ศิษย์น้ นั ที่พระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครสาวก 14 คือซี โมนที่พระองค์ให้ชื่ออีกว่าเปโตร อันดะเรอา
น้องชายของเปโตร 15 ยากอบและยอห์น ฟิ ลิปและบาร์โธโลมาย มัทธิวและโธมา 16 ยากอบบุตรของ
อาละฟาย ซี โมนที่เรี ยกว่าเซโลเต ยูดาบุตรของยากอบ และยูดาอัศการิ โอดที่เป็ นผูม้ อบพระองค์ไว้ 17
แล้วพระองค์กบั อัครสาวกก็ลงมายืนที่ราบเตียนแห่งหนึ่งพร้อมด้วยเหล่าศิษย์ของพระองค์และคนเป็ น
อันมาก ซึ่ งมาจากทุกตาบลในมณฑลยูดา กรุ งเยรู ซาเล็มและจากตาบลต่าง ๆ ริ มฝั่งทะเลในเขตเมืองตุโร
และมืองซีโดน เพื่อจะฟังพระองค์และให้พระองค์รักษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนที่ตอ้ งทนทุกข์
เพราะผีโสโครก พระองค์ก็ทรงรักษาให้หายด้วย 19 ประชาชนก็ต่างพยายามที่จะถูกต้องพระองค์
เพราะว่ามีฤทธิ์ ซ่านออกจากพระองค์รักษาเขาให้หายทุกคน
20 พระองค์ทรงทอดพระเนตรแลดูเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็ นคน
ยากจนก็เป็ นสุ ข เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็ นของท่าน 21 ท่านทั้งหลายที่อดหยากเดี๋ยวนี้เป็ นสุ ข
เพราะว่าท่านจะได้อิ่มหนา ท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เดี๋ยวนี้ เป็ นสุ ข เพราะว่าท่านจะได้หวั เราะ 22 ท่าน
ทั้งหลายจะเป็ นสุ ขเมื่อคนทั้งหลายจะเกลียดชังท่าน และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะนินทาท่าน
และจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็ นคนชัว่ ช้า เพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์ 23 ในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่น
ชม และเต้นโลดด้วยความยินดี เพราะนี่แน่ะ บาเหน็จของท่านมีบริ บูรณ์ในสวรรค์ เพราะว่าบรรพบุรุษ
ของเขาได้กระทาแก่พวกศาสดาพยากรณ์เหมือนกัน 24 แต่วบิ ตั ิแก่เจ้าทั้งหลายที่มงั่ มี เพราะว่าเจ้าได้รับ
ความสุ ขของเจ้าแล้ว 25 วิบตั ิแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่มหนาเดี๋ยวนี้ เพราะว่าเจ้าจะอดหยาก 26 วิบตั ิแก่เจ้า
ทั้งหลายที่หวั เราะเดี๋ยวนี้ เพราะว่าเจ้าจะพิลาปร้องไห้ วิบตั ิแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายจะยอว่าเจ้าดี
เพราะบรรพบุรุษของเขาได้ทาอย่างนั้นแก่ผพู ้ ยากรณ์เท็จเหมือนกัน
27 แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กาลังฟังอยูว่ า่ จงรักศัตรู ของท่าน จงทาดีแก่ผทู ้ ี่เกลียดชังท่าน 28
จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิ ษฐานขอเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน
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อุทาหรณ์
วันหนึ่งขณะที่พระเยซูกาลังเสวยพระกระยาหารอยูใ่ นบ้านของชาวฟาริ ซสี คนหนึ่ง มีหญิงชัว่
คนหนึ่งเป็ นคนบาป ได้นาเอาผอบน้ าหอมและเทลงที่พระบาทของพระเยซูคริ สต์ (อ่านลูกา 7:36-37)
พระเยซูทรงอ่านหัวใจของชาวฟาริ สีออก
และบอกเรื่ องให้ทราบว่านางแสดงความรักของนางต่อ
พระองค์อย่างไร พระเยซูทรงรักเขามากและพระองค์ทรงอภัยโทษบาปของเขาทั้งหมด

จงเติมคาลงในช่ องว่ าง
1. ท่านทั้งหลายจะเป็ นสุ ข เมื่อคนทั้งหลายจะ.......................................................และจะไล่
ท่านออกจากพวกเขา และจะ...............................................และจะเหยียดชื่อของท่านเป็ น
...........................................เพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์
2. วิบตั ิแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายจะ....................................................เพราะบรรพบุรุษ
ของเขาได้ทาอย่างนั้นแก่ผพู ้ ยากรณ์เหมือนกัน
3. แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กาลังฟังอยูว่ า่ ...............................................ศัตรู ของท่าน และ
จง.................................................แก่ผทู ้ ี่เกลียดชังท่าน
4. จงอวยพรแก่คนที่..............................และจง........................................................เพื่อคน
ที่เคี่ยวเข็ญท่าน
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พระธรรมลูกา
พระเจ้ าของชีวติ

บทเรียนที่ 8

ข้ อพระธรรม ลูกา 7:1-17
อธิษฐาน โอพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์และทรงชีพนิรันดร์ เราชื่นชมยินดีในวันนี้ที่เรามีความหวังแห่งชีวิต
นิรันดร โดยที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์จากความตาย พระเยซูเจ้าเป็ นผูป้ ระทานชีวติ ใหม่ซ่ ึ ง
เป็ นชีวติ ไม่รู้จกั ตายให้แก่เรา โดยพระองค์ทรงชัยชนะความบาปและความตาย
บทเรียน วันหนึ่งขณะที่พระเยซูเสด็จพระราชดาเนินไปใกล้ตวั เมืองนาอิน “นาอิน” แปลว่า “สบาย”
หรื อ “น่ารัก” ในเวลาเดียวกันนั้นมีคนอื่น ๆ กาลังเดินทางขึ้นสู่ ถนนเข้าประตูกาแพงเมืองพร้อมกับพระ
เยซู คนเหล่านั้นเห็นคนอีกหมู่หนึ่งเดินเป็ นขบวนช้า ๆ เข้ามาหาพวกเขา เขาได้ยนิ เสี ยงร้องไห้และบท
สวดมนต์ พวกนั้นจึงรู ้วา่ เป็ นการฝังศพ
คนที่ไปกับพระเยซูเห็นหญิงคนหนึ่งในขบวนแห่ศพนั้นร้องไห้ แต่พระเยซูทอดพระเนตรเห็น
และเข้าใจหญิงนั้นดีกว่าคนอื่น ๆ พระเยซูทรงทราบว่าเขาเป็ นใครมาก่อน พระเยซูทรงทราบความทุกข์
ของนางและทรงทราบด้วยว่านางเป็ นหญิงม่าย ชีวติ ของนางมีแต่ความว้าเหว่และเศร้าใจนับตั้งแต่สามี
ของนางตาย และบัดนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนางคนเดียวผูค้ อยเล้าโลมและทาให้เกิดความหวังก็
พลันมาตายพรากจากนางไป ไม่ตอ้ งสงสัยว่าเหตุไรนางจึงร้องไห้
“หญิงเอ๋ ย อย่าร้องไห้เลย” นัน่ เป็ นเสี ยงของคนแปลกหน้าที่นางผูเ้ ป็ นมารดาของผูต้ ายได้ยนิ
“ชายหนุ่มเอ๋ ย เราสั่งเจ้าให้จงลุกขึ้นเถิด” คนตายแล้วจะลุกขึ้นได้หรื อ? ชายหนุ่มนั้นได้ยนิ และ
ทาตามคาสั่ง ทั้งนี้พระเยซูทรงเป็ นเจ้าของชีวติ และมีฤทธิ์อานาจเหนื อความตาย มีคนที่ตายแล้วอีกคน
หนึ่งซึ่ งได้ยนิ เสี ยงของพระเยซูตรัส คนนั้นเป็ นใคร? ท่านจาได้ไหม? ชีวติ ได้แล่นเข้าสู่ ร่างกายของชาย
หนุ่มคนนั้นตามคาสั่งของพระเยซู คือชายหนุ่มคนนั้นลุกขึ้นนัง่ แล้วเริ่ มพูด พระเยซูคริ สต์จึงมอบชาย
หนุ่มคนนั้นกลับคืนให้มารดาของเขา
ข้อ 16 กล่าวว่า “คนเหล่านั้นก็สรรเสริ ญพระเจ้า?” และนัน่ เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องแล้วที่ทาเช่นนั้น
ท่านทราบไหมว่า “ของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาแต่เบื้องบน”
(ยากอบ 1:17) และการอิทธิ ฤทธิ์ ที่กระทานี้ได้ทาขึ้นก็เพราะพระเจ้าทรงสามารถที่จะทาได้ และพระองค์
ทรงดีเหลือเกินคือพระองค์ทรงรักโลกนี้มากจนได้พระทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้าในโลก
เพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวติ ใหม่โดยอาศัยพระเยซูคริ สต์
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การอิทธิ ฤทธิ์ มหัศจรรย์เรื่ องนี้สอนให้เรารู ้วา่ ความตายไม่มีอานาจในเมื่อพระเยซูประทับอยู่
ด้วย แม่และลูกรายนี้คงจะชื่นใจสักเท่าใดที่สามารถผูกพันกันได้อีกตามเดิม วาดภาพดูแม่กบั ลูกเดินทาง
กลับบ้านไปด้วยกัน คงดีใจไม่ใช่นอ้ ย ต่างเอามือประสานกันแล้วเดินกลับบ้านด้วยความยินดี เมื่อถึง
บ้านแล้วคงคุยกันสองแม่ลูกเป็ นการใหญ่อย่างที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
คนที่แห่ศพไปด้วยคงจะยืนงง? เอ๊ะ นี่อะไรกัน? เมื่อตะกี้เขานอนตาย แต่เดี๋ยวนี้ลุกขึ้นเดินได้
และมีเรี่ ยวแรงพลังกายแข็งแรงตามเดิม พวกนั้นรู ้วา่ คนที่กระทาได้น้ นั ต้องเป็ นคนสาคัญมาก ถูกแล้วผู ้
นี้ตอ้ งเป็ นศาสดาพยากรณ์

ข่ าวเลือ่ งออกไป
ถ้าชาวนาอินพากันเรี ยกพระเยซูวา่ ศาสดาพยากรณ์สาคัญ และพากันสรรเสริ ญพระเจ้า ท่านไม่
คิดหรื อว่าเรามีเหตุผลมากกว่านั้นที่จะสรรเสริ ญและถวายเกียรติยศแก่พระเยซูให้มากกว่าชาวนาอินได้
กระทา? เรื่ องได้เล่าลือกันทัว่ ๆ ไป ตลอดมณฑลยูดาได้ทราบถึงข่าวการอิทธิ ฤทธิ์ มหัศจรรย์น้ ี คือพระ
เยซูทรงปลุกคนตายให้ฟ้ื นเป็ นขึ้น
ข้าพเจ้าเคยเห็นคนหลายคนฟื้ นขึ้นจากตายโดยฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์
คนเหล่านั้น
ร่ างกายไม่ได้ตาย แต่จิตวิญญาณของเขาตายเพราะทาบาป เขาตายในการผิดบาปของเขา (เอเฟซัส 2:1)
จิตใจของเขาตาย แต่เขาได้ยนิ เสี ยงของพระเยซูคริ สต์เมื่อเขาเชื่อและรับชีวติ นิรันดร์ จากพระองค์ พระสุ
รเสี ยงของพระเยซูคืออะไร? คือพระวจนะของพระเยซู พระเยซูตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ ง
ว่า ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเราและเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ผูน้ ้ นั มีชีวติ นิรันดร์ และมิได้เข้าในการพิพากษา
แต่ได้พน้ จากความตายเข้าในชีวติ แล้ว” (ยอห์น 5:24) เมื่อเราได้รู้สึกถึงความบาปของเราและทราบว่า
พระเยซูได้พลีพระชนม์ตายแทนตัวเราและเรารับองค์พระเยซูไว้ในใจของเรา เราจึงได้รับชีวติ ขององค์
พระเยซูโดยตรง ซึ่งเป็ นชีวิตนิรันดร์

อุทาหรณ์
วันหนึ่งมีเด็กหญิงเด็ก ๆ คนหนึ่งในโรงเรี ยนพระคัมภีร์ประจาวันอาทิตย์มาหาครู บอกว่า “หนู
อยากได้รับการรอดพ้นบาปวันนี้และอยากมีพระเยซูในใจของหนู หนูบอกเมื่อก่อนแล้วว่าหนูตอ้ นรับ
องค์พระเยซูคริ สต์ หนูรับด้วยปากจริ งแต่ใจของหนูยงั ไม่ได้รับพระเยซูในใจ หนูพดู แต่ริมฝี ปากเท่านั้น
วันนี้เป็ นวันที่หนูตอ้ นรับพระเยซูดว้ ยหัวใจและด้วยใจจริ งทั้งหมด วันนี้ เป็ นวันอาทิตย์สุดท้ายของปี
พระเยซูอาจเสด็จมาก่อนสิ้ นปี นี้ก็ได้ หนูกลัวจะถูกทอดทิ้งไว้โดยพระเยซูไม่ได้รับตัวไปด้วยเมื่อพระ
เยซูทรงเรี ยกหนู
40

เด็กหญิงคนนั้นคุกเข่าลงพร้อมกับครู แล้วอธิ ษฐาน ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับในใจ และ
ขอร้องให้พระเยซูเจ้าทรงช่วยกูเ้ ขาให้พน้ จากความบาปด้วย และเด็กหญิงคนนั้นหมายความอย่างนั้น
จริ ง ๆ เพราะชีวติ ของเด็กหญิงคนนั้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
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ภาคปฏิบัติ
พระเจ้ าของชีวติ

บทเรียนที่ 8

ข้ อท่ องจา “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า คงมีเวลาหนึ่งแหละ ที่จริ งเวลานั้นก็ถึงแล้วคือเมื่อผูท้ ี่ตาย
แล้วจะได้ยนิ สาเนียงพระบุตรของพระเจ้า และผูท้ ี่ได้ยนิ นั้นจะมีชีวติ ” ยอห์น 5:25
ข้ อพระธรรม ลูกา7:1-17
ลูกา 7:1 เมื่อพระองค์ตรัสคาเหล่านั้นให้คนทั้งหลายฟังเสร็ จแล้ว พระองค์จึงเสด็จเข้าไปใน
เมืองกัปเรนาอูม 2 มีทาสของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่ วยเกือบจะตายแล้ว 3 เมื่อนายร้อยได้ยนิ ถึง
พระเยซู จึงใช้ผเู ้ ฒ่าของพวกยูดาให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาทาสของตน 4 เมื่อเขา
เหล่านั้นมาถึงพระเยซูแล้ว เขาก็ออ้ นวอนพระองค์ดว้ ยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั้นเป็ นคนสมควรที่
พระองค์จะกระทาการนั้นให้ท่าน เพราะว่าท่านรักประเทศของเรา 5 และท่านเองได้สร้างธรรมศาลาให้
เราด้วย” 6 พระเยซูจึงเสด็จไปกับเขา เมื่อไปเกือบจะถึงตึกแล้ว นายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูล
ว่า “พระองค์เจ้าข้า อย่าลาบากเลย เพราะว่าข้าพเจ้าไม่เป็ นคนสมควรที่พระองค์จะเสด็จเข้ามาใต้หลังคา
ตึกของข้าพเจ้า 7 เพราะเหตุน้ นั ข้าพเจ้าจึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ขา้ พเจ้าจะไปหาพระองค์ดว้ ย แต่ขอ
พระองค์ทรงโปรดตรัสสักคาเดียว และทาสของข้าพเจ้าจะหายโรค 8 ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็ นคนอยูใ่ ต้บงั คับ
เขา แต่ยงั มีทหารอยูใ่ ต้บงั คับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสั่งคนนี้วา่ “ไป” เขาก็ไป สั่งอีกคนหนึ่งว่า “มา” เขาก็มา
และสั่งทาสของข้าพเจ้าว่า “จงทาสิ่ งนี้” เขาก็ทา” 9 เมื่อพระเยซูได้ยนิ คาเหล่านั้นแล้ว ก็ประหลาด
พระทัยด้วยคนนั้น จึงเหลียวหลังตรัสแก่ประชาชนที่ตามพระองค์มาว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงแม้
ในพวกอิสราเอลเรามิได้พบความเชื่อมากเช่นนี้ ” 10 ฝ่ ายคนที่รับใช้มานั้นเมื่อกลับไปถึงตึกก็ได้เห็นทาส
นั้นหายเป็ นปกติแล้ว
11 อีกไม่กี่วนั พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเมืองหนึ่งชื่ อนาอิน เหล่าสาวกของพระองค์กบั คนเป็ น
อันมากก็ตามพระองค์ไป 12 เมื่อมาใกล้ประตูน้ นั นี่แน่ะ มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมา มารดาเขา
เป็ นม่ายมีลูกคนเดียว และชายเมืองเป็ นมากมากับหญิงนั้น 13 เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมารดานั้น
พระองค์ทรงเมตตากรุ ณาเขาและตรัสว่า “อย่าร้องไห้เลย” 14 แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง
คนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า “ชายหนุ่มเอ๋ ย เราสั่งเจ้าให้ลุกขึ้นเถิด” 15 คนที่ตายนั้นก็
ลุกขึ้นนัง่ พูด พระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา 16 ฝ่ ายคนทั้งปวงมีความกลัวและ
สรรเสริ ญพระเจ้าว่า “ท่านศาสดาพยากรณ์ใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา และพระเจ้าได้เสด็จมาเยีย่ มเยียน
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พลเมืองของพระองค์แล้ว” 17 และกิตติศพั ท์ของพระองค์น้ ีได้เลื่องลือไปตลอดทัว่ มณฑลยูดา และทัว่
แว่นแคว้นล้อมรอบ

จงเขียนและเพิม่ คาทีข่ าดหายไปให้ ถูกต้ อง
1.และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นมารดาของเด็กหนุ่มคนนั้น
พระองค์ทรง
......................................................เขาตรัสว่า...........................................................................
2.แล้วพระองค์เสด็จเข้าไป ..............................โลง คนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่ พระเยซูจึงตรัส
ว่า ชายหนุ่มเอ๋ ย เราสั่งเจ้าให้.....................................................................................................
3.และคนที่...........................................นัง่ .............................................พระองค์จึงทรงมอบชาย
หนุ่มให้แก่.................................................................................................................................
4.ฝ่ ายคนทั้งปวงมี..............................และ..............................พระเจ้าว่า “ท่านศาสดาพยากรณ์
............................ขึ้น..............................เรา และพระเจ้า.............................................พลเมือง
ของพระองค์แล้ว
5.ข้อพระคัมภีร์ขอ้ สุ ดท้ายเป็ นความจริ งหรื อ?
พระเยซูเป็ นเพียงศาสดาพยากรณ์เท่านั้น
หรื อ?.........................................................................................................................................
6.พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูใ้ ด?...................................................................................................
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พระธรรมลูกา
คนหว่ านพืช

บทเรียนที่ 9

ข้ อพระธรรม ลูกา 8:4-15
บทเรียน
พระเยซูคริ สต์ทรงท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆ ในประเทศปาเลศไตน์ ซึ่ งเป็ นประเทศที่
พระองค์ทรงถือพระกาเนิ ด พระองค์เสด็จไปตามบ้านเมืองน้อยใหญ่ เพื่อสั่งสอนและรักษาโรคภัยไข้
ป่ วยของประชาชน วันหนึ่งมีประชาชนจากตาบลต่าง ๆ มารวมกันมากมาย ณ ที่แห่งหนึ่ง พระเยซูทรง
เทศนาสัง่ สอนประชาชนเป็ นคาอุปมา ท่านทราบไหมว่าคาอุปมานั้นหมายความว่าอะไร? เป็ นเรื่ องราวที่
มีความหมายของความจริ งซ่ อนเร้นอยูใ่ นเรื่ องนั้น ๆ ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่ องให้ฟังเหมือนกับพระเยซูทรงเล่า
เรื่ องให้ฟังแล้วอธิบายความหมายให้ทราบ พระเยซูทรงเทศนากลางแจ้งซึ่งพระเยซูทรงกระทาบ่อย ๆ
บางทีพระองค์อาจทรงเทศนาอยู่ ณ ชายทุ่งเชิงภูเขา และทรงทอดพระเนตรดูชาวนากาลังหว่านพืชก็ได้
ชาวนาหว่านพืชไปทัว่ ท้องนาเพื่อให้เมล็ดพืชงอก ในเรื่ องที่พระเยซูทรงเล่าให้ฟังวันนั้นเป็ น
เรื่ องที่เมล็ดพืชเน่าเสี ยหายไปมาก ทาไม? เพราะว่าเกี่ยวกับดินที่พืชไปหล่นอยู่ ดินบางชนิดแข็งมาก
เมล็ดพืชงอกและออกรากไม่ได้ แล้วนกก็มาเก็บพืชนั้นกินเสี ย ดินบางชนิดมีหินปนอยูใ่ นดินมาก เมื่อ
เมล็ดพืชงอกออกมาได้หน่อยเดียวต้นพืชก็ตอ้ งเหี่ ยวเพราะรากของต้นไม้น้ นั หยัง่ ลงไม่ได้ลึก ติดหิ นจึง
ไม่สามารถเก็บความชื้นและหาอาหารได้เพียงพอ ดินบางชนิดมีตน้ หนามงอกขึ้นคลุมดิน ต้นเสี้ ยน
หนามหรื อหญ้ารก ๆ พวกนั้นก็ข้ ึนปกคลุมเมล็ดพืช ๆ เจริ ญเต็มที่ไม่ได้ มีส่วนน้อยที่หว่านตกลงไปใน
ดินดี ดินอ่อนและไม่มีหญ้ารก และพืชเจริ ญงอกงามดีในดินชนิดนี้
นี่แหละเป็ นคาอุปมาซึ่งมุงหมายจะสอนบทเรี ยนบางชนิด สาวกของพระเยซูทูลถามพระองค์วา่
“เรื่ องนี้หมายความว่าอะไร? เมล็ดพืชได้แก่อะไร? ได้แก่พระวจนะของพระเจ้า ท่านทราบไหมว่าพระ
วจนะหรื อคาตรัสของพระเจ้าแตกต่างกับคาสอนในหนังสื อชนิดอื่น ๆ อย่างไร? พระวจนะของพระเจ้า
มีชีวติ เมื่อเมล็ดพืชแห่งพระวจนะของพระเจ้าตกลงในใจพระวจนะนั้นจะงอกขึ้นในใจคน พระคัมภีร์
ของพระเจ้าซึ่ งข้าพเจ้าถืออยูใ่ นมือของข้าพเจ้านี้ ความหมายของพระคัมภีร์จะยืนนานตลอดนิรันดร์ ”
“ต้นหญ้ารู ้จกั เหี่ ยวแห้งดอกไม้รู้จกั ซี ดและโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้าจะยัง่ ยืนอยูต่ ลอดนิรันดร์ ”
(อิสยาห์ 40:8) “พระคาของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละทรงตั้งดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” (1 เปโตร 1:23) พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสแก่เราโดยใช้ปากของเปโตรสอนเราว่า เมื่อเราเกิดใหม่เป็ นทารกทางวิญญาณจิต
แล้ว เราก็ตอ้ งการน้ านมแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะบารุ งจิตใจของเราให้เติบโตขึ้น (1 เปโตร 2:2)
เราเจริ ญเติบโตไม่ได้ถา้ เราไม่มีชีวติ แต่มนุษย์ท้ งั หมดทุกคนได้ตายแล้วในความผิดความบาปของตน
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ฉะนั้นก่อนที่เราจะเติบโตเราจะต้องได้ชีวิตใหม่เสี ยก่อน ประการแรกที่พระวจนะของพระเจ้ากระทา
สาหรับเราก็คือประทานชีวติ ใหม่ให้แก่เรา เราได้รับการเกิดใหม่จากเมล็ดพืชที่มีชีวติ (1 เปโตร 1:23)
เราได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้าทรงสอนเราให้ทราบถึงความบาปของเราเอง
และได้รับของ
พระราชทานจากพระเจ้าคือความรักแห่งพระบุตรของพระองค์ซ่ ึ งยอมพลีพระชนม์เพื่อความบาปของ
เรา และถ้าเราเชื่อพระดารัสของพระเจ้าเราก็เกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้า ถึงขั้นนี้ เราคงทายได้ออก
แล้วว่าดินนั้นเปรี ยบถึงจิตใจของเราเพราะมนุษย์เราเชื่ อพระวจนะของพระเจ้านั้นเราเชื่ อได้ดว้ ยใจของ
เรา (โรม 10:8,10) แต่วา่ จิตใจของคนเราไม่เหมือนกันหมดทุกคน พระเยซูคริ สต์สอนว่าจิตใจของคนเรา
มีสี่ชนิด จิตใจชนิดแรกเป็ นจิตใจที่แข็งกระด้าง ใจชนิดนี้เมล็ดพืชของพระเจ้าเข้าไปได้ถึงยากเย็นจริ ง ๆ
ความบาปได้ทาให้มนุษย์ใจแข็งกระด้างตามปกติใจของเด็กหญิงเด็กชายก็มกั ใจอ่อนอยากเรี ยนรู ้พระ
ดารัสและอยากฟังคาสอนของพระเจ้าแต่เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้นจิตใจของเขาก็แข็งกระด้างเพราะใจของเขารัก
ความบาปมากกว่ารักพระเจ้าและจิตใจของเขาก็เลยไม่อยากฟังพระดารัสของพระเจ้า
เป็ นการน่า
สยดสยองน่าเกลียดน่ากลัวสักเท่าใดที่คนเราหันหน้าจากความรักของพระเจ้า แล้วยอมให้ความบาปทา
ให้ใจของท่านแข็งกระด้างไป พระเจ้าทรงรักเด็กหญิงชายทุกคนและอยากให้ทุกคนรับความรักของ
พระองค์และเปิ ดจิตใจต้อนรับพระบุตรของพระองค์ เมื่อจิตใจถูกความบาปทาให้แข็ง กระด้าง มารก็มา
ฉกฉวยเอาพระดารัสของพระเจ้าออกไปจากใจของตน และคนเลยไม่อยากฟังพระดารัสของพระเจ้า
นักโทษบางคนถูกบังคับให้ก่ออิฐสร้างคุกขังตนเอง อิฐทุกก้อนที่เราก่อนขึ้นทีละก้อน ๆ ก็
สู งขึ้นทุกทีเพื่อขังตัวเอง ทานองเดียวกันความบาปทุก ๆ ชนิดที่เรายอมให้เข้ามาในชีวิตของเราทาให้เรา
กระด้างต่อพระเจ้ามากขึ้น และเราก็กลายเป็ นนักโทษของมารมากขึ้นเท่านั้น พระเจ้าตรัสว่า “จงรักษา
จิตใจของท่านด้วยความขยันหมัน่ เพียร” มารเกลียดชังพระเจ้า ฉะนั้นถ้ามันทาได้มนั จึงพยายาม เอาพระ
วจนะของพระเจ้าออกไปจากใจเราทุก ๆ ครั้งที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าทรงทาให้ใจเราอ่อน
ลงด้วยความรักใหญ่หลวงของพระองค์ และพระสุ รเสี ยงอันสุ ภาพของพระองค์ทาให้ใจเราอ่อนลง วันนี้
ท่านจะฟังเสี ยงของใคร ? ของมารหรื อของพระเจ้า?
ไม่ใช่ใจทุกใจจะแข็งกระด้าง บางคนใจแข็งเป็ นหิ นเขาได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้าและรับไว้
ในสมองของเขา แต่ไม่เคยฝังลึกลงไปในจิตใจเลย เมื่อการทดลองมาถึงเขาก็ลืมเรื่ องพระเจ้าและเดิน
ตามทางของความบาป
ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งสามารถท่องจาข้อพระคัมภีร์ได้เป็ นจานวนร้อย ๆ ข้อ แต่เขาเป็ นคน
ขโมยและทาความบาปความชัว่ ชนิดอื่นอีก พระวจนะของพระเจ้าอยูใ่ นสมองของเขา แต่ไม่ได้ฝังลึกลง
ไปในจิตใจเลย มีคริ สเตียนคนหนึ่งบอกกับเขาว่า “ญาติเอ๋ ย คุณควรใช้พระวจนะของพระเจ้าให้ดีกว่า
นั้นสักหน่อยไม่ได้หรื อ?”
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จิตใจชนิ ดต่อไปที่พระเยซูตรัสถึงคือจิตใจที่มีหนามและต้นเสี้ ยนรกรุ งรัง พระเยซูตรัสอธิ บาย
ถึงต้นเสี้ ยนหนามเหล่านี้คือ “ความห่วงใยความมัง่ มี และความสนุกสนานของชีวิตโลกนี้ เด็กหญิง
เด็กชายบางคนมีธุระทางหนังสื อมาก และเขาเรี ยนเรื่ องพระวจนะของพระเจ้าแต่เพียงเล็กน้อย บางคนมี
ความร้อนใจเรื่ องหาเงินหาทองมากกว่าอยากฟังพระดารัสของพระเจ้า
มีเด็กบางคนปฏิเสธไม่ยอมรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูไ้ ถ่บาปของเขา เพราะเขาบอกว่าเมื่อ
เขาโตขึ้นเขาจะต้องไปหาเงินให้มาก ๆ เสี ยก่อน และวิธีที่เขาจะได้เงินมานั้นไม่ใช่วิธีที่พระเยซูทรงมี
พระประสงค์ วิธีน้ นั คือวิธีเล่นการพนัน การพนันเป็ นเหมือนหญ้ารกในสวนใช่ไหม ? อย่าทาสิ่ งใดที่
พระเยซูไม่มีพระประสงค์ให้ท่านทา ความสนุกสนานได้ทาให้มนุษย์หลายคนไม่อยากไปนมัสการพระ
เจ้าที่โบสถ์หรื ออยากไปโรงเรี ยนรวีวารศึกษาวันอาทิตย์
เราอยากมีใจชนิดสุ ดท้ายซึ่ งพระเยซูทรงกล่าวถึง “เป็ นใจสุ จริ ตและใจดี ยินดีรับฟังพระวจนะ
ของพระเจ้าเก็บรักษาไว้แล้วเกิดผลด้วยความเพียร เราต้องการอธิ ษฐานบ่อย ๆ และทูลว่า “ขอสร้างใจ
สะอาดชนิดใหม่ ๆ แก่ขา้ พเจ้า โอพระเจ้าข้า ขอสดับคาร้องทูลขอของข้าพเจ้า” ถ้าใจของเราสะอาดก็
เป็ นใจที่ยอมถวายให้แก่พระเจ้าทั้งสิ้ น
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ภาคปฏิบัติ
คนหว่ านพืช

บทเรียนที่ 9

ข้ อท่ องจา “คนทั้งหลายที่รักษาคาปฏิญาณของพระองค์ก็เป็ นสุ ข คือคนที่แสวงหาพระองค์ดว้ ยสุ ดใจ”
สดุดี 119:2

ข้ อพระธรรม ลูกา 8:4-15
ลูกา 8:4 เมื่อประชาชนเป็ นอันมากอยูพ่ ร้อมกัน และคนกาลังมาหาพระองค์จากทุกเมือง
พระองค์จึงตรัสแก่เขาเป็ นคาอุปมาว่า 5 มีผหู ้ ว่านคนหนึ่ งออกไปหว่านพืชของตนและเมื่อเขาหว่านพืช
นั้นก็ตกอยูร่ ิ มหนทางบ้าง ถูกเหยียบย่า และนกในอากาศมาเก็บกินเสี ย 6 บ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้น
แล้วก็เหี่ ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ช้ืน 7 บ้างก็ตกที่กลางหนาม หนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสี ย 8 บ้างก็ตก
ที่ดินดี จึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า” ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่า “ใครมีหูยนิ ได้ก็ให้ฟังเอา
เถิด”
9 ฝ่ ายเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์วา่ คาเปรี ยบนั้นมีใจความอย่างไร? 10 พระองค์จึงตรัสว่า
“ข้อลึกลับแห่งแผ่นดินของพระจ้าก็ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู ้ได้ แต่สาหรับคนอื่นนั้นได้ให้คาเปรี ยบ
เพื่อเมื่อเขาดูจะไม่เห็น และเมื่อเรายินจะไม่เข้าใจ 11 คาเปรี ยบนั้นก็อย่างนี้ พืชนั้นได้แก่พระวจนะของ
พระเจ้า 12 ที่ตกริ มหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยนิ แล้วมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อ
ไม่ให้เขาเชื่อและรอดได้ 13 ซึ่ งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยนิ แล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความ
ยินดี แต่ไม่มีราก เชื่ อได้แต่ชวั่ คราว 14 เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสี ยไป ที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คน
เหล่านั้นที่ได้ยนิ แล้วก็ออกไป และความปรารภปรารมภ์ และทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานแห่ง
ชีวติ นี้ก็ปกคลุมหุ ม้ ห่อเขา 15 ซึ่ งตกที่ดินดีน้ นั ได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยนิ พระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา
แล้วก็จดจาไว้ จึงเกิดผลโดยความเพียร”

อุทาหรณ์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “ท่านทั้งหลายจงเจริ ญขึ้นในพระคุณและในความรู ้ของพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” 2 เปโตร 3:18
อะไรก็ตามที่ทาให้เราขาดไปจากความรักของพระเยซูสิ่งนั้นเป็ นหญ้าเสี้ ยนหนามรกรุ งรังและ
เป็ นสิ่ งที่ผดิ เสมอ คุณแม่บอกว่า “น้อย ช่วยแม่ทากับข้าวหน่อยได้ไหม?” เสี ยงของคุณแม่แสดงความ
เหนื่ อยมาก แต่แม่นอ้ ยของเราก็เฉยทาเป็ นไม่ได้ยนิ เสี ยงน้องเล็ก ๆ ร้องไห้จากเปล แต่แม่นอ้ ยก็เดินหนี
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จากเปล “ทาไมพี่อนงค์จะช่วยคุณแม่ทากับข้าวไม่ได้?” เสี ยงของแม่นอ้ ยขุน่ ออกมา “อนงค์ตอ้ งรี ดผ้า
ก่อนลูกเอ๋ ย” เสี ยงคุณแม่ตอบ “หนูอยากไปเล่นชิงช้าก่อน” น้อยเริ่ มแก้ตวั ต่อไป และในขณะเดียวกันก็
เหลือบเห็นเงาตัวเองบนกระจกส่ องหน้าซึ่ งแขวนอยูบ่ นฝาผนัง นัน่ เป็ นรู ปของแม่นอ้ ยหน้าตาดุ ๆ ซึ่ งครู
รวีวารศึกษายกย่องเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมานี้ จะเป็ นคน ๆ เดียวกันได้หรื อ? ทันใดนั้นน้อยก็ยมิ้ แล้ววิง่ ไป
จูบน้องที่เปลและไปช่วยคุณแม่ทากับข้าว อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคุณย่ามีจดหมายมาว่าจะมาเยีย่ ม ทุกคน
ในบ้านพากันดีใจอยากต้อนรับคุณย่า รุ่ งขึ้นเข้าอนงค์และน้องช่วยกันล้างถ้วยชามอย่างดี จัดบ้านและ
เครื่ องเรื อนให้เรี ยบร้อยเพื่อคุณแม่จะต้อนรับคุณย่าให้สบายใจ แล้วแม่นอ้ ยได้ยนิ เสี ยงคุณย่าพูดให้ได้
ยินเข้าหูวา่ “ดูเหมือนแม่นอ้ ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะจ๊ะ เมื่อย่ามาที่น้ ีครั้งที่แล้วย่าได้ยนิ เสี ยงแม่นอ้ ย
ชอบบ่นกระปอดกระแปดและกระฟัดกระเฟี ยดเมื่อมีใครบอกให้แม่นอ้ ยทาอะไร แต่เดี๋ยวนี้ยา่ เห็นเขา
เป็ นสุ ขใจและยิม้ แย้มแจ่มใสพร้อมที่จะช่วยเหลือคนทุกคน
ย่าคิดว่าแม่นอ้ ยคงเจริ ญเติบโตขึ้นด้วย
พระคุณของพระเจ้าเป็ นแน่”

จงตอบคาถามเหล่านี้
1. เมล็ดพืชนั้นหมายถึงอะไร?........................................................................
2. คาอุปมานั้นเปรี ยบถึงดินกี่ชนิด?................................................................
3. ดินชนิดต่าง ๆ กันนั้นเปรี ยบเหมือนอะไร?.............................................
4. นกที่มาเก็บเมล็ดพืชกินเสี ยนั้นเล็งถึงอะไร? ..........................................
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พระธรรมลูกา
พระเยซู ทรงจาแลงพระกาย

บทเรียนที่ 10

ข้ อพระธรรม ลูกา 9:18-22,28-36
บทเรียน วันหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงใช้เวลาอธิษฐานและพวกสาวกของพระองค์ก็อยูด่ ว้ ย และสาวกได้
ถามคาถามสาคัญข้อหนึ่ง อ่านลูกา 9:18-21 เป็ นความสาคัญแก่เราที่จะได้รับคาตอบที่ถูกต้อง และนี้
แหละเป็ นเรื่ องที่หลายคนสงสัยว่าพระเยซูจะไม่ใช่พระเจ้า
เรารู ้วา่ พระเยซูเป็ นพระเจ้าก็เพราะพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ยนื ยันอย่างนั้น และเราเชื่ อว่าพระดารัสของพระเจ้าเป็ นเรื่ อง นอกจากนี้องค์พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ตรัสย้าแก่เราในใจ ถ้าเราจะฟังวจนะของพระเจ้าสอนเรา เมื่อเปโตรหยุดพูดพระเจ้า
จึงตรัสแก่เปโตรว่าพระองค์จะต้องถูกฆ่า และจะฟื้ นชีพขึ้นมาอีกจากตาย แน่นอนข่าวนี้ทาให้พวกสาวก
เศร้าใจมากและพระเยซูยงั ตรัสสอนต่อไปว่า ถ้าเขาจะติดตามพระเยซูจริ ง ๆ แล้วเขาจะต้องไม่อายต่อ
พระองค์ และละอายต่อถ้อยคาที่พระองค์ทรงสอน ทุก ๆ วันเขาจะต้องเลือกทาตามน้ าพระทัยของพระ
เจ้า ในชีวิตของเขาแทนที่เขาจะทาอะไร ๆ ตามใจตนเอง
ต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์พระเยซูทรงพาสาวกสนิทสามคนคือ เปโตร ยอห์น และยากอบ ขึ้นไป
บนภูเขากับพระองค์ ขณะที่พระเยซูทรงอธิ ษฐานพระพักตร์ ของพระเยซูก็เปลี่ยนแปลงไปมากจนสว่าง
มีแสงสุ กใสและฉลองพระองค์ก็มีแสงสว่างพราวแพรวตา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นแก่พระเยซู
ทั้งหมดข้าพเจ้าอยากไปอยูด่ ว้ ยในขณะนั้นเหลือเกิน พระเยซูทรงสาแดงพระรัศมีของพระองค์แก่สาม
คนนั้น
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอ่านเรื่ องของเจ้าชายองค์หนึ่งแต่งตัวอย่างคนสามัญทัว่ ๆ ไป และทรงเที่ยว
ปะปนกับราษฏรทัว่ ๆ ไป ราษฏรอื่น ๆ คิดว่าพระองค์เป็ นชาวนาจน ๆ เหมือนพวกเขาเจ้าชายพระองค์
นี้ทรงเลือกชายหนุ่มคนหนึ่งเป็ นพระสหายสนิทพิเศษประจาพระองค์ วันหนึ่งขณะที่เจ้าชายกับพระ
สหายเสด็จข้ามทุ่งนาแห่งหนึ่ ง เจ้าชายนั้นเปลี้ยงเสื้ อผ้าชาวนาชั้นนอกออก และให้เพื่อนของพระองค์
เห็นฉลองพระองค์ช้ นั ในว่าเป็ นเจ้าชาย เพื่อนของเจ้าชายนั้นแปลกใจมากเขาเกือบไม่เชื่อตัวเองว่าจะ
เป็ นความจริ งได้ พระเยซูเสด็จพระราชดาเนินอยูใ่ นโลกนี้ในฐานะที่ต่าต้อยและยากจน แต่พระเยซูทรง
เป็ นพระเจ้า พระเยซูทรงสาแดงพระองค์เองบนภูเขาให้เห็นพระรัศมีของพระเจ้า และสหายสามคนของ
พระองค์จึงได้แลเห็นความจริ งที่มีอยูใ่ นพระองค์
มีสองสิ่ งที่พระเยซูตรัสสนทนากับสาวกสามคนนั้นก่อนที่จะขึ้นภูเขา? พระเยซูตรัสถามว่า
พระองค์เป็ นผูใ้ ด และเปโตรตอบว่า “พระองค์เป็ นพระคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า” แล้วพระเยซูตรัส
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ล่วงหน้ากับสาวกว่าอีกไม่ชา้ พระองค์จะถูกเขาปลงพระชนม์ และ ณ ที่นี่ซ่ ึ งพระองค์สาแดงพระสง่าราศี
ให้เขาเห็นบนภูเขา ซึ่ งเป็ นการพิสูจน์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า แล้วมีชายอีกสองคนจากสวรรค์มาร่ วม
สนทนากับพระเยซู เรื่ องความตายพระองค์ สองคนนั้นที่มาสนทนากับพระเยซูเป็ นใคร? คือโมเสสและ
เอลียา โมเสสได้ตาย (ก่อนพระเยซู 1,500 ปี ) และพระเจ้าได้ฝังศพโมเสสไว้บนภูเขา ส่ วนเอลียาพระเจ้า
พระราชทานรถเพลิงมารับตัวเอลียาขึ้นสวรรค์ (เอลียาเกิดก่นอพระเยซูประมาณ 700 ปี ) เหตุการณ์
เหล่านี้เกิดขึ้นนานมาแล้ว แต่ขา้ พเจ้าสงสัยว่าเรื่ องเหล่านี้จะไม่แสดงให้เราเห็นคนสองชนิดซึ่ งจะเห็น
พระรัศมีของพระเจ้า บางคนในพวกเราจะตายไปแล้วและจะถูกเรี ยกให้ฟ้ื นขึ้นมาจากตาย เมื่อเวลาพระ
เยซูเสด็จกลับมา แต่มีบางคนขณะที่พระเยซูเสด็จมาเขายังไม่ตายแล้วจะถูกเปลี่ยนแปลงร่ างกายและถูก
รับขึ้นสวรรค์พร้อม ๆ กับคนที่ตายล่วงหน้าไปก่อนแล้ว พระเจ้าทรงพระราชทานพระบัญญัติแก่โมเสส
และตรัสแก่โมเสสว่า วิญญาณที่ทาบาปนั้นจะต้องตาย เอลียาเป็ นศาสดาพยากรณ์ และศาสดาพยากรณ์
ได้ทานายล่วงหน้าว่าพระเยซูจะเสด็จเข้ามาในโลกและจะมาตายแทนคนบาปในโลก เพื่อจะมารับเอาคา
แช่งสาปของพระบัญญัติไปจากโลก ฉะนั้นดูแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจมากที่บุรุษสองคนนี้มาพูดถึง
เรื่ องความตายของพระเยซู
สาวกของพระเยซูสามคนนี้ง่วงนอนมาก แต่เมื่อเขาตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็พากันเห็นพระสง่า
ราศีขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า เปโตรดีใจมากจนอยากจะสร้างพลับพลาสามหลังให้พระเยซูและสองคน
ที่มาสนทนากับพระเยซูอยูด่ ว้ ยกันคนละหลัง ณ ภูเขานั้น น่าสงสารเปโตรจริ ง ๆ เปโตรไม่เข้าใจว่า
ตัวเองพูดอะไร คาพูดของเปโตรทาให้ขา้ พเจ้านึกถึงเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งพยายามจะไขว่าคว้าลาแสงของ
ดวงอาทิตย์ แล้วพยายามจับลาแสงนั้นลงในขวดใบหนึ่งเก็บไว้ ครั้นแล้วก็มีเมฆบังแสงรัศมีของพระเยซู
และทาให้สาวกสามคนนั้นตกใจกลัว และมีพระสุ รเสี ยงดังออกจากเมฆว่า “ผูน้ ้ ีเป็ นบุตรที่รักของเรา จง
เชื่อฟังพระองค์เถิด” และเมื่อเสี ยงสงบลงแล้วก็ปรากฏว่าพระเยซูประทับอยูแ่ ต่พระองค์เดียว ใครเป็ นผู้
พูดแก่สาวกสามคนนั้น? พระเจ้าองค์พระบิดานัน่ เอง เมื่อพระสุ รเสี ยงนั้นหยุดและพระรัศมีไม่เห็นอีก
ต่อไป แต่เขายังมีพระเยซูคริ สต์เหลืออยู่ เราเองเรายังไม่เคยเห็นพระรัศมีของพระเจ้า และยังไม่เคยได้ยนิ
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าจากสวรรค์ แต่เรายังมีองค์พระเยซูคริ สต์เหลืออยูก่ บั เรา คืออยูก่ บั เราในใจ
เราเห็นบางสิ่ งเป็ นแสงสะท้อนออกจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเสมือนกระจกเงาส่ องแสง
สะท้อนให้เราเห็นจิตใจของเราเองว่าเป็ นคนบาป แล้วส่ องให้เราเห็นความบริ สุทธิ์ และความสวยงาม
ขององค์พระเยซูคริ สต์ “เพราะว่าพระเจ้าองค์น้ นั ผูไ้ ด้ตรัสสัง่ ให้ความสว่างออกมาจากความมืดได้ทรง
ส่ องสว่างเข้าในใจของเรา เพื่อเราจะได้มีความสว่างแห่งความรู ้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏธรรมใน
พระพักตร์พระคริ สต์” (2 โคริ นธ์ 4:6) เราได้เรี ยนรู้จกั ความรักของพระเจ้าจากพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เรา
ได้อ่านพบว่าพระเยซูทรงเป็ นคนยากจนเพราะเห็นแก่เรา
และพระเยซูเสด็จมารักษาคนใจชอกช้ า
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อย่างไร และพระเยซูเสด็จมาปลดปล่อยคนที่ตกเป็ นเชลยของพยามารให้เป็ นอิสระได้อย่างไร และเรา
ได้เห็นพระรัศมีของพระเจ้า พระชีวประวัติขององค์พระเยซูคริ สต์เต็มไปด้วยพระรัศมี ของพระเจ้า ซึ่ง
ส่ องแสงประกายพรายแพรวเหมือนเพ็ชรพลอย
วันหนึ่งเด็กชายเล็ก ๆ ได้เอากระจกส่ องหน้าวางที่แสงแดดและให้แสงแดดส่ องไปที่หน้าต่าง
ซึ่งพี่สาวของเขานอนป่ วยอยู่ พี่สาวของเด็กนั้นป่ วยลุกออกมาที่แสงแดดไม่ได้ และเพราะเขารักพี่สาว
ของเขาเด็กคนนั้นจึงพยายามเอาแสงแดดส่ องสะท้อนให้พี่สาวของเขาบ้างเท่าที่จะทาได้พระเยซูคริ สต์
ทรงนาเอาแสงสว่างจากเมืองสวรรค์มาส่ องให้เราเห็นจริ งได้ ในทุก ๆ สิ่ งที่พระเยซูทรงกระทาหรื อใน
สิ่ งทั้งหมดที่พระเยซูทรงเป็ น เราก็เห็นพระสง่าราศีของพระเจ้า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผา้ คลุมหน้าแล้ว จึง
แลดูสง่าราศีขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหมือนเห็นเงาที่กระจกและตัวของเราก็ถูกเปลี่ยนไปเป็ นเหมือนกับ
พระฉายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คือมีสง่าราศีเป็ นลาดับขึ้นไป” ( 2 โคริ นธ์ 3:18) ขณะที่เรามีความ
ปรารถนาจะเป็ นเหมือนพระองค์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ทรงเปลี่ยนแปลงเรา และสาแดงพระสง่าราศี
หรื อความสวยงามของพระเจ้าโดยผ่านทางชีวิตของเรา
วันรุ่ งขึ้นพระเยซูพร้อมด้วยสาวกของพระองค์ลงมาจากภูเขา ข้าพเจ้าแน่ใจเหลือเกินว่าสาวก
สามคนนั้นจะไม่เป็ นคนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่เขาได้เห็นพระรัศมีของพระเยซูเจ้าเช่นนั้น
เราเองก็
เหมือนกัน เราเองจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราได้เห็นพระรัศมีของพระเยซูเจ้าในพระวจนะของพระองค์
และในคาอธิ ษฐานของเรา ถ้าเรารักพระเยซูเราจะพยายามทาทุกอย่างเพื่อแสดงให้คนอื่นทราบถึงความ
รักของพระองค์ดว้ ย
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ภาคปฏิบัติ
พระเยซู ทรงจาแลงพระกาย

บทเรียนที่ 10

ข้ อท่ องจา “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะใคร่ ให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงประทานให้ขา้ พเจ้าอยูก่ บั
ข้าพเจ้าในที่ที่ขา้ พเจ้าอยูน่ ้ นั ” ยอห์น 17:24
ข้ อพระธรรม ลูกา 9:18-22,28-36
ลูกา 9:18 เมื่อพระองค์กาลังอธิ ษฐานอยูต่ ่างหาก เหล่าสาวกอยูก่ บั พระองค์ พระองค์จึงตรัสถาม
เขาว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็ นผูใ้ ด? 19 เหล่าสาวกทูลตอบว่า “เขาว่าเป็ นยอห์นบัพติศมา บางคน
ว่าเป็ นเอลียา แต่คนอื่นว่าเป็ นคนหนึ่งในพวกศาสดาพยากรณ์โบราณเป็ นขึ้นมาใหม่” 20 พระองค์จึง
ตรัสถามเขาว่า “ฝ่ ายพวกท่านนี้เล่าว่าเราเป็ นผูใ้ ด? เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์เป็ นพระคริ สต์ของพระ
เจ้า” 21 พระองค์จึงกาชับสั่งเขามิให้บอกความนี้ แก่ผใู ้ ด 22 และตรัสว่า “บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์
ทรมานหลายประการ และพวกผูเ้ ฒ่าพวกปุโรหิ ต และพวกอาลักษณ์จะละทิ้งและฆ่าท่านเสี ย และวันที่
สามท่านจะเป็ นขึ้นใหม่”
28 ภายหลังพระองค์ได้ตรัสคาเหล่านั้นประมาณแปดวัน พระองค์จึงพาเปโตร ยอห์น และยา
กอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิ ษฐาน 29 เมื่อพระองค์กาลังอธิ ษฐานอยูว่ รรณพระพักตร์ ของพระองค์ก็
เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็ขาวเป็ นมันระยับ 30 นี่แน่ะมีสองคนสนทนาอยูก่ บั พระองค์ คือโมเสส
และเอลียา 31 ผูม้ าปรากฏด้วยรัศมี และกล่าวถึงความมรณาของพระองค์ซ่ ึงจะสาเร็ จในกรุ งเยรู ซาเล็ม
32 ฝ่ ายเปโตรและคนที่อยูด่ ว้ ยนั้นก็ง่วงเหงาหาวนอน แต่เมื่อเขาตาสว่างขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นรัศมีของ
พระองค์ และเห็นสองคนที่ยืนอยูก่ บั พระองค์ 33 เมื่อสองคนนั้นกาลังลาไปจากพระองค์ เปโตรจึงทูล
พระเยซูวา่ “อาจารย์เจ้าข้า ซึ่ งเราอยูท่ ี่นี่ก็ดี ให้เราทาพลับพลาสามหลัง สาหรับพระองค์หลังหนึ่ง
สาหรับโมเสสหลังหนึ่ง สาหรับเอลียาหลังหนึ่ง” เปโตรไม่รู้สึกตัวว่าพูดอะไร 34 เมื่อเขากาลังพูดคา
เหล่านี้ มีเมฆปกคลุมไว้ และเมื่ออยูใ่ นเมฆนั้นเขาก็กลัว 35 มีพระสุ รเสี ยงออกมาจากเมฆนั้นว่า “ผูน้ ้ ีเป็ น
บุตรของเรา เป็ นผูถ้ ูกเลือกสรรไว้ จงฟังท่านเถิด” 36 เมื่อพระสุ รเสี ยงสงบลงแล้ว พระเยซูสถิตอยูอ่ งค์
เดียว เขาทั้งสามก็นิ่งอยู่ และในกาลครั้งนั้นเขามิได้บอกเหตุการณ์ซ่ ึ งเขาได้เห็นแก่ผใู ้ ด
เราเองก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันในเมื่อเราอยูก่ บั พระองค์ และได้เห็นพระสง่าราศีของ
พระองค์โดยอาศัยพระวจนะของพระองค์และด้วยคาอธิ ษฐาน
ถ้าเรารักพระเยซู เราจะทาเท่าที่เรา
สามารถทาได้เพื่อแสดงพระองค์
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แดนนี่ ตอ้ งนัง่ อยูก่ บั เก้าอี้หมุนไปด้วยแรงแขน และถูกหามจากเก้าอี้ไปสู่ เตียงนอนทุก ๆ วัน
แดนนี่ เป็ นง่อยมานานแล้ว “คุณแม่คะ เฮเลนถามคุณแม่ “เรามีอะไรช่วยแดนนี่บา้ ง” มีหลายอย่างลูกที่จะ
ช่วยให้แดนนี่มีความสบายใจได้ ให้เราคิดดูสักอย่างหนึ่ งเป็ นไร? ลูกมีอะไรจะแบ่งปั นให้เขาได้บา้ ง
ไหม? มีอะไรบ้างที่ลูกจะช่วยทาสาหรับเขาบ้าง?” เฮเลนและน้องชายของเขาช่วยกันทาอะไรหลาย ๆ
อย่างเพื่อแดนนี่ หลังจากโรงเรี ยนเลิกแล้วพี่นอ้ งสองคนช่วยกันคิดและทาอะไรหลาย ๆอย่างเพื่อแดนนี่
มีบ่อยครั้งคนทั้งสองจะช่วยกันเอาขนมและผลไม้ไปให้แดนนี่ วันหนึ่งแทนที่คาร์ ลจะใช้เงินซื้ อขนม
สาหรับตนเอง เขาให้เงินจานวนหนึ่งซึ่งลุงของเขาให้ไว้ แล้วเอาเงินจานวนนั้นไปซื้ อสี น้ าสาหรับระบาย
รู ปภาพให้แก่แดนนี่ เขาชอบไปเยีย่ มและคุยกับแดนนี่มาก เขาสอนให้แดนนี่รู้จกั ร้องเพลงรวีวารศึกษา
และสอนให้แดนนี่รักพระเยซูดว้ ย คนอื่นจะเห็นพระองค์ ประทับอยูใ่ นตัวของเขา ถ้าเราจะยอมรับองค์
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูไ้ ถ่บาปของเรา และเราต้องการถวายตัวของเราต่อองค์พระเยซู ดว้ ย

จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. พระเยซูทรงพาสาวกขึ้นภูเขาด้วยกันกับพระองค์กี่คน...............................
2. สาวกเหล่านั้นชื่ออะไร?.............................................................................
3. มีชายสองคนมาสนทนากับพระเยซูบนภูเขา สองคนนี้ ชื่ออะไร ซึ่ งปรากฏในพระคัมภีร์
เดิม........................................................................................
3. เรื่ องที่ชายสองคนมาสนทนากับพระเยซูน้ นั เป็ นเรื่ องอะไร?.......................
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พระธรรมลูกา
ชาวซะมาเรียใจดี

บทเรียนที่ 11

ข้ อพระธรรม ลูกา 10:25-37
ทุก ๆ แห่งที่พระเยซูเสด็จไปต้องมีประชาชนติดตามเป็ นหมู่ใหญ่ ๆ วันหนึ่งมีทนายความ คน
หนึ่ง ซึ่ งติดตามพระเยซูไปด้วย ชายคนนี้เป็ นคนฉลาดเขาเรี ยนรู ้จกั ข้อพระบัญญัติในพระคัมภีร์โบราณ
อย่างดี ทนายความคนนี้ได้ถามคาถามซึ่ งมิใช่แต่จะลองภูมิพระเยซูวา่ พระเยซูมีความรู ้พระคัมภีร์เดิม
หรื อไม่เท่านั้น แต่จะหลอกให้พระเยซูตอบคาถามซึ่ งขัดแย้งกับคาสอนในพระคัมภีร์โบราณซึ่งชาวยูดา
ทุกคนพากันนับถือพระคัมภีร์เล่มนี้มาก
คาถามที่ทนายความคนนั้นถามพระเยซูวา่ อะไร?
ท่านนึกหรื อว่าทนายความนั้นสนใจและ
อยากจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์และต้องการรับชีวติ นิรันดร์ จริ ง ๆ เปล่าเลย คาถามนั้นเป็ นคาถามย้อนล้วง
ความในของผูถ้ ูกถามเท่านั้น เขาประสงค์จะถามดักพระเยซูและทาให้พระเยซูทรงหลงกลของเขา แต่
พระเยซูจะทรงเขลาให้เขาเล่นกลด้วยคาถามชนิดนี้หรื อ? เปล่าเลย พระเยซูทรงทราบตลอดว่าชายคนนี้
มีความประสงค์จะพยายามทาอะไร แทนที่พระเยซูจะตอบพระเยซูทรงตั้งปั ญหาย้อนถามทนายความคน
นี้คาถามหนึ่ง
พระเยซูทรงถามอะไร? อ่านข้อ 26 จากบทเรี ยน หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่ง พระเยซูตรัสแก่
ทนายความคนนั้นว่า “ท่านได้เรี ยนกฎหมายมาด้วยตัวของท่านเองแล้ว ท่านก็น่าจะตอบคาถามนี้ได้ดว้ ย
ตัวของท่านเองแล้วนี่ พระบัญญัติของพระเจ้าสอนว่าอย่างไรเรื่ องชีวิตนิ รันดร์ ”
ท่องทวนข้อท่องจา “เขาทูลตอบว่าจงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า
ด้วยสุ ดกาลังและสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ลูกา 10:27
ถ้าท่านจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ขอ้ นี้ท้ งั หมดจริ ง ๆ ก่อนที่ท่านจะรับการรอดพ้นบาปแล้วท่านคิด
หรื อว่าท่านสามารถจะไปถึงเมืองสวรรค์ได้? ท่านเคยมีความคิดผิด ๆ ในใจของท่านบ้างไหม? ถ้ามีท่าน
ก็ได้ทาผิดพระบัญญัติของพระเจ้าแล้ว ถูกแล้ว เราเคยทาโดยไม่นึกเลยว่าจะทาเช่นนั้น เราจะรักษา
บทบัญญัติของพระเจ้าด้วยตัวของเราตามลาพังนั้นไม่ได้ครบถ้วนเลย
พระเยซูตรัสแก่ทนายคนนั้นว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทาอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวติ ” ถ้าใคร
สามารถประพฤติบทพระบัญญัติของพระเจ้าได้ทุกข้อ โดยครบถ้วนแล้ว เขาจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็ น
คาตอบของพระเยซู แต่พระเยซูทรงทราบว่าทนายความคนนั้นไม่สามารถประพฤติตามกฎหมายของ
พระเจ้าได้ครบถ้วน และทนายความเองก็รู้วา่ ทาไม่ได้และตัวเองก็อึดอัดใจ เขารู ้ตวั ว่าเขาเองไม่มีความ
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รักมากมายมหาศาล ทันใดนั้นทนายความก็ต้ งั คาถามซ้อนขึ้นอีกคาถามหนึ่ง ซึ่งเขาคิดว่าจะเปลี่ยนเรื่ อง
สนทนาเสี ยได้ เขาถามว่า “ใครเป็ นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?”

พระเยซูทรงใช้ อะไรอธิบายความว่ า ใครเป็ นเพือ่ นบ้ านของข้ าพเจ้ า
เรื่ องที่พระเยซูทรงเล่าผ่านพ้นไปแล้ว พระเยซูทรงจ้องดูทนายแล้วตรัสถามว่า “ในสามคนนี้
ท่านคิดว่าใครเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี? แม้ทนายความคนนี้ซ่ ึ งเป็ นชาวยิวจะเกลียดชาวซะมาเรี ยก็ตาม (สอง
ชาติน้ ีไม่ถูกกัน) เขายังต้องยอมรับว่าคนที่แสดงเมตตาช่วยเหลือเพื่อนบ้านจึงจะนับว่าเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี
พระเยซูอยากจะให้ทนายคนนั้นทราบว่าเพื่อนบ้านที่ดีน้ นั คือคนที่แสดงความรักและเมตตาแก่ผู ้
ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจริ ง ๆ ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะอยูบ่ า้ นติดกัน หรื อบ้านห่างจากเราหลายกิโลเมตรก็ตาม
และไม่เลือกว่าผูน้ ้ นั จะเป็ นมิตรหรื อศัตรู หรื อจะเป็ นแขกแปลกหน้า และพระเยซูทรงประทานคาท้าทาย
อย่างแท้จริ งให้ทนายผูน้ ้ นั ว่า “ท่านจงไปทาอย่างนั้นเหมือนกัน”
ท่านคิดหรื อว่าจะเป็ นการง่ายที่ทนายความชาวยูดาคนนี้ จะแสดงความรัก และเมตตาต่อชาวซะ
มาเรี ย ถ้าชาวซะมาเรี ยเกิดความจาเป็ นต้องการความช่วยเหลือจริ ง ๆ? แต่นนั่ เป็ นสิ่ งที่จะต้องทาถ้าเราจะ
เชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าโดยรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
แน่ละเราก็ทราบว่ามีพระเยซู แต่พระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถปฏิบตั ิบท พระบัญญัติของ
พระเจ้าได้ครบถ้วนทุก ๆ ข้อไม่บกพร่ องเลย คือทรงสามารถเป็ นเพื่อนบ้านได้ดีเสมอ พระเยซูทรง
แสดงความเมตตามากกว่าชาวซะมาเรี ยคนนั้นได้ทาอีกด้วยซ้ าไป พระเยซูทรงรักเรามากถึงกับยอมพลี
พระชนม์ตายบนไม้กางเขน เพื่อจะช่วยเราทุก ๆ คนให้พน้ จากการไปอยูใ่ นไฟนรกเป็ นนิตย์นิรันดร์
พระเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ทั้งหลาย อย่าให้เรารักเพียงแต่ถอ้ ยคาและลิ้นเท่านั้น แต่ให้เรา
รักด้วยการประพฤติและด้วยความจริ ง” 1 ยอห์น 3:18
เป็ นสิ่ งอัศจรรย์จริ ง ๆ ที่เราจะแสดงความรักของเราด้วยการกระทาและแสดงความเมตตากรุ ณา
แก่คนอื่น และสิ่ งที่เราแสดงความเมตตาที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือช่วยให้พน้ จากไฟนรกตลอดนิ รันดร โดย
บอกให้เขาเชื่ อองค์พระเยซูคริ สต์ผชู ้ ่วยเขาให้พน้ จากความบาปของเขา ถ้าเรารักพระเยซูจริ ง ๆ เรา
จะต้องบอกคนอื่นให้รู้จกั ความรักของพระเยซูเป็ นแน่ และถ้าเรารักคนอื่น ๆ จริ ง ๆ เราก็ไม่มีความ
ประสงค์จะให้เขาทาบาปต่อไป ทุกคนหมดทางช่วยตัวเองได้ และไม่มีใครจะช่วยใครให้พน้ บาปหลุด
จากอานาจพญามาร
แต่พระเยซูคริ สต์ทรงสามารถช่วยคนบาปทุกคนให้หลุดพ้นจากอานาจบาปได้
เพราะพระเยซูทรงใช้หนี้บาปสาหรับเราเต็มราคา
ถ้าท่านจะรับความรักของพระองค์วนั นี้และยอม
อนุญาตให้พระองค์ทรงจัดเตรี ยมทางรอดสาหรับท่านตลอดเป็ นนิ จนิ รันดร ท่านจะรับความรอดนี้เป็ น
แน่
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ภาคปฏิบัติ
ชาวซะมาเรียใจดี

บทเรียนที่ 11

ข้ อท่ องจา “เขาทูลตอบว่า จงรักพระองค์ผทู้ รงเป็ นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า ด้วยสุ ดกาลัง
และสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ลูกา 10:27
ข้ อพระธรรม ลูกา 10:25-37
ลูกา 10:25 นี่แน่ะมีบาเรี ยนคนหนึ่งขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้อง
ทาอะไรเพื่อจะได้ชีวติ นิรันดร์ ?” 26 พระองค์ตรัสตอบว่า ในพระบัญญัติมีคาเขียนว่าอย่างไร? ท่านได้
อ่านเข้าใจอย่างไร?” เขาทูลตอบว่า จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า ด้วย
สุ ดกาลังและสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 28 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า
“ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทาอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวติ ” 29 แต่ผนู ้ ้ นั ปรารถนาจะสาแดงว่าตัวดีจึงทูลพระ
เยซูวา่ “ใครเป็ นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า? 30 พระเยซูตรัสตอบว่า “มีคนหนึ่งลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะ
ไปยังเมืองเยริ โคและเขาถูกพวกโจรปล้น โจรนั้นได้แย่งชิงเสื้ อผ้าของเขาและทุบตี แล้วก็ละทิง้ เขาไว้
เกือบจะตายแล้ว 31 เผอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินไปทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสี ยอีกฟากหนึ่ง 32
คนหนึ่งในพวกเลวีก็ทาเหมือนกัน 33 เมื่อมาถึงที่นนั่ และเห็นแล้วก็เลยไปเสี ยอีกฟากหนึ่งแต่ชาวซะมา
เรี ยคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้น ครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตา 34 เข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้ เอา
น้ ามันกับน้ าองุ่นเทใส่ บาดแผลนั้น แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่ง และ
รักษาพยาบาลเขาไว้ 35 วันรุ่ งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงินสองบาทมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่า “จงรักษา
เขาไว้เถิด และเงินที่จะเสี ยเกินนี้ เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้” 36 ในสามคนนั้นท่านคิดเห็นว่าคนไหนเป็ น
เพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น?” 37 เขาทูลตอบว่า “คืนคนนั้นแหละที่ได้สาแดงความเมตตาแก่เขา” พระ
เยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านจงไปทาเหมือนอย่างนั้นเถิด”

อุทาหรณ์
มีเด็กชายชาวจีนคนหนึ่งเป็ นคริ สเตียน
ถูกทหารขโมยตัวไปยังประเทศที่ไม่เป็ นคริ สเตียน
เด็กชายคนนั้นถูกขายตัวไปเป็ นทาสของนายทหารร่ ารวยคนหนึ่ง เขาถูกมอบหมายหน้าที่ให้เป็ นผูเ้ ลี้ยง
เด็กเล็ก ๆ เขารักเด็กคนที่เขามีหน้าที่เลี้ยงนั้นมาก และแสดงความอารี ต่อเด็กนั้นจริ ง ๆ เหตุน้ ีทาให้นาย
ผูห้ ญิงสงสารเด็กชายจีนคนนั้นมาก บางครั้งนายผูห้ ญิงจะถามเขาถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่ด้ งั เดิมของเขา
แต่เด็กจีนคนนั้นไม่สามารถทนเล่าเรื่ องทางบ้านของเขาได้ น้ าตาจะไหลลงอาบแก้มของเขา ก่อนที่เขา
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จะเล่าเรื่ องจบ และเขาจะไถลพูดว่า “ให้ผมพูดเรื่ องพระเยซูดีกว่า” แต่แม่ของเด็กคนนั้นไม่ชอบพูดเรื่ อง
พระเยซู เพราะนางมีพระเจ้าอีกเยอะแยะอยูบ่ นหิ้งบูชาของนางแล้ว และคิดว่านางไม่ตอ้ งการพระเยซูอีก
แต่วนั หนึ่งบุตรของเขาคนนั้นป่ วยเป็ นไข้และถึงแก่ความตาย อาฟุ้ งเด็กชายชาวจีนร่ างเล็กนั้นมีความรัก
เด็กที่ตายนั้นเหมือนกัน เขาบอกแก่นายผูห้ ญิงว่าลูกของนายได้ไปอยูก่ บั พระเยซูในบ้านสวยงาม ณ
เมืองสวรรค์แล้ว ครั้นแล้วนายผูห้ ญิงจึงมีความเต็มใจฟังเรื่ องราวขององค์พระเยซูคริ สต์ อาฟุ้ งเล่าเรื่ อง
เมืองสวรรค์ให้นายผูห้ ญิงฟังต่อไปว่าพระเยซูทรงยอมพลีพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของนาย
ผูห้ ญิงด้วย อาฟุ้ งบอกว่านายผูห้ ญิงจะไปพบลูกของนายอีก ถ้านายจะรับองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูไ้ ถ่
บาป และยอมติดตามองค์พระเยซูคริ สต์ ในที่สุดแม่ของเด็กที่ตายยอมเชื่ อพระเยซู นางเป็ นหญิงเกาหลี
คนแรกที่กลับใจมาเชื่ อถือพระเยซู ประเทศเกาหลีได้ปิดประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไปเผยแพร่ พระกิตติคุณ
พระเยซูมาเป็ นเวลาหลายปี

จงเติมคาลงในช่ องว่ างต่ อไปนี้
1. “อาจารย์เจ้าข้า, ข้าพเจ้าจะต้องทาอะไรเพื่อจะได้ ................................................................?”
จง...................................พระเจ้าของเจ้าด้วยสุ ด.....................................ด้วยสุ ด
..................................และสิ้ นสุ ด................................และจง......................................เหมือน
.................
2. “ท่านตอบ..........................................จงกระทาอย่างนั้นแล้วจะได้...................................”
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พระธรรมลูกา
“ขอสอนให้ พวกข้ าพเจ้ าอธิษฐาน”

บทเรียนที่ 12

ข้ อพระธรรม ลูกา 11:1-13
คานา วันหนึ่งขณะที่พระเยซูกาลังอธิษฐานอยู่ สาวกคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้าขอทรง
โปรดสอนพวกข้าพเจ้าให้รู้จกั การอธิษฐาน” มีบอ่ ยครั้งที่สาวกของพระเยซูเห็นพระเยซูสนทนากับพระ
บิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าคิดว่าพวกสาวกคงคิดว่าคงดีไม่ใช่นอ้ ยถ้าพวกเขาสามารถทูลอธิ ษฐานกับพระ
บิดาเจ้า (หรื อสนทนากับพระบิดาเจ้าในสวรรค์ได้ก็น่าอัศจรรย์แท้ ๆ) พระเยซูจึงสอนสาวกอย่างที่เรา
เคยท่องจากันมา ตั้งต้นว่า “ โอพระบิดของข้าพเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นมหาสวรรค์” มีกี่คนที่นี่รู้จกั คาอธิ ษฐาน
แล้ว? ข้าพเจ้าสงสัยว่ากี่คนเข้าใจความหมายหรื อว่าท่องจากริ มฝี ปากเท่านั้น วันหนึ่งเด็กคนหนึ่งคุกเข่า
ลงพร้อมที่จะอธิ ษฐาน และเขาพูดว่าผมรู ้จกั คาอธิ ษฐานของผมดีจนไม่ตอ้ งนึกเลยก็พดู ได้หมด ครั้นแล้ว
เขาไม่ได้คิดหรื อใคร่ ครวญในถ้อยคาที่เขาพูดออกไปว่ามีความหมายว่าอะไรเลย บางทีเราก็มกั อธิ ษฐาน
พล่อย ๆ เหมือนเด็กคนนั้นโดยไม่คิดถึงความหมายของคาอธิ ษฐานของเราเลย นัน่ ไม่ใช่อธิ ษฐาน สาวก
ของพระเยซูเห็นพระเยซูอธิ ษฐานก็รู้สึกแตกต่างจากนักศาสนาที่ท่องคาถาหรื อสักแต่วา่ พูดคาอธิ ษฐาน
เท่านั้น
“พระบิดาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายผูส้ ถิตในสวรรค์” พระเจ้ามิใช่บิดาของมนุษย์ทุก ๆ คน พระองค์
ทรงเป็ นพระบิดาเฉพาะผูท้ ี่เชื่ อองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นผูเ้ ปลื้องบาปของเขาเท่านั้นจึงจะเป็ นบุตรของพระ
เจ้าได้ เมื่อพระเจ้าเป็ นพระบิดาแห่งสวรรค์ของเรา เราจึงมีโอกาสเหลือเกินในฐานะที่เราเป็ นบุตรจึงมี
สิ ทธิ์ สนทนากับพระบิดาของเราในสวรรค์ได้ คนที่ยงั ไม่ได้รับความรอดพ้นบาปอาจพูดหรื อท่องคา
อธิ ษฐานได้ แต่วา่ พระเจ้าในสวรรค์ไม่ได้ยนิ พระเยซูตรัสสอนว่า “ถ้าท่านจะขอสิ่ งใดในนามของเราเรา
จะกระทาสิ่ งนั้น” คนที่ถูกพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ลา้ งบาปของเขาแล้วเท่านั้นมีสิทธิ์ ที่จะขอพระ
เจ้าเหมือนกับพระเยซูทรงทูลขอพระเจ้าเอง
เราอธิษฐานพระบิดาเจ้าในสวรรค์ในนามองค์พระเยซู
คริ สต์ และพระเจ้าทรงสดับฟังคาอธิ ษฐานของเราและพระองค์ทรงตอบคาอธิ ษฐานของเราก็เพราะเรา
เป็ นบุตรของพระเจ้า
“ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นที่นบั ถืออันบริ สุทธิ์ ” ข้อนี้หมายความว่าเราต้องการให้พระ
นามของพระเจ้าเป็ นที่ยกย่องเทอดไว้ดว้ ยความคารวะและกราบไหว้นมัสการ พระนามของพระเจ้าเป็ น
องค์พระเจ้าเอง และพระเจ้าทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ ฉะนั้นพระนามของพระองค์จึงทรงบริ สุทธิ์ ดว้ ย และ
เราไม่ควรออกพระนามของพระเจ้าเล่นเปล่า ๆ โดยไร้ความหมายและปราศจากความเคารพ พระนามที่
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ใหญ่ยงิ่ และสาคัญที่สุดคือพระนามของพระผูเ้ ปลื้องบาปคือพระเยซูคริ สต์ “เพราะเหตุน้ นั พระเจ้าจึงได้
ทรงยกพระองค์ข้ ึนถึงที่สุดด้วย
และได้ทรงประทานพระนามอันใหญ่ยงิ่ เหนือนามชื่อทั้งปวงให้แก่
พระองค์ เพื่อทุกหัวเข่าในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดี.....จะได้คุกกราบลงนมัสการในพระนามแห่งพระ
เยซูน้ นั ” (ฟี ลิปปี 2:9,10) คนชัว่ ช้าก็มกั สบถสาบานและออกพระนามของพระเจ้าเล่นเปล่าโดยไม่คิด แต่
เราเป็ นบุตรของพระเจ้าเรารักและนับถือและนมัสการพระนามของพระองค์
“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู”่ ข้อนี้หมายความว่าเราทูลให้พระเยซูเสด็จกลับมาและตั้ง
อาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ และองค์พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมาครองโลกอย่างพระมหากษัตริ ยใ์ หญ่
ยิง่ ที่สุดในโลก เป็ นความต้องการแห่งจิตใจของเรา และในยุคนั้นคนชัว่ จะต้องถูกเหยียดลงและถูกเก็บ
ตัว และความชอบธรรมจะท่วมโลกเหมือนน้ าท่วมในทะเล เราอยากให้พระเยซูเสด็จมาถูกยกย่องและ
ได้รับเกียรติ และครองตาแหน่งทุกตาแหน่งที่พระองค์ทรงควรเป็ นผูค้ รองโลกนี้
“พระทัยของพระองค์สาเร็ จในสวรรค์อย่างไร ก็ให้สาเร็ จในแผ่นดินโลกเหมือนกัน” ถ้าเรารัก
พระเจ้าพระเจตนาหรื อน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นสิ่ งประเสริ ฐที่สุดในชีวติ ของเรา เราต้องการให้พระ
เจ้าทรงมี “ทาง” ของพระองค์ในโลกเหมือนกับที่พระองค์ทรงมีในสวรรค์และพระองค์จะมีแน่ เมื่อพระ
เยซูทรงครอบครองโลก ในเมืองสวรรค์ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่ยนิ ดีเชื่อฟังพระเจ้าในทันทีทนั ใด
“ขอทรงโปรดประทานอาหารเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายในกาลวันนี้ ” อาหารของเรามาจากใคร? แม้
คุณพ่อของเราในโลกที่ร่ ารวยมากจะหาอาหารสาหรับเราได้หรื อไม่ ถ้าอาหารเหล่านั้นไม่มาจากพระ
เจ้า? พระเจ้าจะทรงทาลายความร่ ารวยในวินาทีเดียวได้ไหม? พระเจ้าส่ งน้ าท่วมหรื อพายุมาทีเดียวความ
ร่ ารวยก็ปั่นป่ วน ชาวนาเป็ นผูส้ ร้างดวงอาทิตย์เองหรื อ? สร้างฝนเองหรื อ? ถ้าไม่มีแดดไม่มีฝนชาวนา
เอาข้าวมาจากไหน? พระบิดาในสวรรค์ทรงประทานอาหารแก่เราทุก ๆ วันในชีวติ ของเรา เราไม่ควร
แสดงความขอบคุณต่อพระองค์เลยหรื อที่พระองค์ประทานอาหารแก่เราทุก ๆ วัน
“ขอทรงโปรดยกความผิดบาปของข้ าพเจ้ าเหมือนข้ าพเจ้ ายกโทษผู้ที่ทาผิดต่ อข้ าพเจ้ านั้น”เรา
ต้องการการอภัยโทษบาปและต้องการความสะอาด และต้องการชาระตัวให้สะอาดอยูเ่ สมอ ๆ พระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์ให้เรายกโทษหรื ออภัยแก่คนอื่น ๆ ด้วย “ท่านทั้งหลายจงเมตตาซึ่ งกันและกัน มีใจ
เอ็นดูซ่ ึ งกันและกัน และอภัยโทษให้กนั และกัน เหมือนพระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่านทั้งหลาย
ในพระคริ สต์” (เอเฟซัส 4:32)
“ขออย่านาข้าพเจ้าเข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พน้ จากสิ่ งชัว่ ร้าย” พญามารเป็ นศัตรู ของเรา
และเป็ นศัตรู ของพระเจ้าด้วย มันพยายามล่อลวงให้เราทาบาปทาชัว่ เพื่อจะได้ตวั เราไปอยูใ่ ต้อานาจของ
มัน ถ้าเราไว้วางใจพระเจ้าทุก ๆ ระยะตลอดเวลาพระเจ้าจะทรงนาเราออกมาจากความชัว่ พระเจ้าทรงมี
ฤทธิ์ และเข้มแข็งกว่ามาร และพระเจ้าจะรักษาเราให้ปลอดภัยจากบาปถ้าเราจะไว้วางใจพระองค์
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คาอธิ ษฐานจบลงด้วยการสรรเสริ ญและยกย่องเหมือนกับการตั้งต้นอธิ ษฐาน เป็ นการสรรเสริ ญ
พระเจ้า
“เหตุวา่ ราชสมบัติ และฤทธิ์ เดชและรัศมีภาพสิ ทธิ์ ขาดอยูแ่ ก่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็ นนิ ตย์” คา
อธิ ษฐานมิใช่เพียงแต่ขอและขออย่างเดียวแต่เป็ นการขอบพระคุณพระเจ้า และเราควรทูลเรื่ องความรัก
ของเราแก่พระองค์ บิดาของเราในโลกนี้ ตอ้ งการให้ลูก ๆ มาสนทนากับพ่อ ทานองเดียวกันพระบิดาใน
สวรรค์ทรงมีพระประสงค์ให้บุตรของพระองค์ในโลกสนทนากับพระองค์เหมือนกัน
ดาวิดบอกว่า
“ข้าพเจ้าจะเปล่งเสี ยงทูลต่อพระเจ้าจริ ง ๆ .... และพระองค์จะทรงเงี่ยพระกรรณ์ฟัง” (สดุดี 77:1) ไม่มีสิ่ง
ใดเป็ นเรื่ องเล็กเกินไปที่จะทูลขอแก่พระเจ้าเมื่ออธิ ษฐานจงเชื่อพระองค์และวางใจในความรักของ
พระองค์ และท่านจะได้รับสมดังที่ท่านทูลขอในเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งดีสาหรับตัว
ท่าน จงอธิ ษฐานเผือ่ เพื่อนของท่านที่ยงั ไม่ได้รับความรอด และอธิ ษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ออกไป
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนอื่น ๆ อธิ ษฐานเผื่อการงานในโรงเรี ยนของท่าน อธิ ษฐานเผือ่ ความยินดีและ
เผือ่ ความทุกข์สุขของท่าน ถ้าเราจะสังเกตดูเราจะเห็นได้วา่ พระเยซูทรงอธิ ษฐานตลอดเรื่ องของพระ
ธรรมลูกา ถ้าพระเยซูยงั ทรงต้องการอธิ ษฐานสนทนากับพระบิดาบ่อย ๆ แล้วเราเองจะไม่ตอ้ งการ
สนทนากับพระเจ้าบ่อย ๆ ยิง่ กว่านั้นหรื อ?
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ภาคปฏิบัติ
“ขอสอนให้ พวกข้ าพเจ้ าอธิษฐาน”

บทเรียนที่ 12

ข้ อท่ องจา “เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิ ดให้แก่ท่าน” ลู
กา 11:9

ข้ อพระธรรม ลูกา 11:1-13
ลูกา 11:1 เมื่อพระองค์อธิษฐานอยูใ่ นที่แห่งหนึ่ง พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพเจ้าให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นได้สอนพวกลูกศิษย์ของตน” 2 พระองค์
จึงตรัสแก่เขาว่า “เมื่ออธิ ษฐานจงว่า โอพระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นที่นบั ถือบริ สุทธิ์ ให้
แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ 3 ขอทรงโปรดประทานอาหารเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายทุก ๆ วัน 4 ขอทรง
โปรดยกความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้วยว่าข้าพเจ้าย่อมยกความผิดของคนทั้งปวงที่ได้ทาผิดต่อ
ข้าพเจ้านั้น และขออย่านาข้าพเจ้าเข้าไปในการทดลอง”
5 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ผูใ้ ดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่ง และจะไปหามิตรสหายนั้นใน
เวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่า “มิตรสหายเอ๋ ย ขอให้ฉนั ยืมขนมปั งสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่ง
พึ่งเดินทางมาหาฉัน และฉันไม่มีอะไรจะให้เขากิน” 7 ฝ่ ายมิตรสหายที่อยูข่ า้ งในจะตอบว่า “อย่ารบกวน
ฉันเลย ประตูก็ปิดเสี ยแล้ว ทั้งพวกลูกก็นอนกันแล้ว ฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้” 8 เราบอกท่าน
ทั้งหลายว่า แม้เขาจะไม่ลุกขึ้นหยิบให้คนนั้นเพราะเป็ นมิตรสหายกัน แต่วา่ เพราะวิงวอนมากเข้าเขาจึง
ลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการ 9 เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้ว
จะเปิ ดให้แก่ท่าน 10 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิ ดให้
เขา 11 มีผใู ้ ดในพวกท่านที่เป็ นบิดา (ถ้าบุตรขอขนมปั งจะเอาก้อนหิ นให้เขาหรื อ) ถ้าขอปลาจะเอางูให้
เขาแทนปลาหรื อ 12 หรื อถ้าขอไข่จะเอาแมลงป่ องให้เขาหรื อ 13 เหตุฉะนั้นถ้าท่านเองผูเ้ ป็ นคนบาปยัง
รู ้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตน
ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์จะประทานพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แก่คนทั้งปวงที่ขอจากพระองค์”

อุทาหรณ์
วันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งเห็นคุณแม่ของเขาเอาขนมใส่ ในตู ้ หลังจากที่เด็กคนนั้นเข้านอนแล้วก็
นึกถึงขนมในตูน้ ้ นั มารกระซิ บบอกเด็กนั้นว่า “ไปดูขนมในตูน้ ้ นั ก็ได้นี่นะ ไม่เป็ นอันตรายอะไรแก่เธอ
หรอก” แทนที่จะขัดขวางมารและแทนที่จะคิดถึงเรื่ องของพระเจ้า เด็กคนนั้นลงไปข้างล่างในครัว มาร
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บอกว่า “เอาอันเดียวเท่านั้นแหละ ไม่เป็ นไรดอกน่า” เขาจึงหยิบใส่ ปากเข้าไปหนึ่งอัน อีกหนึ่งอัน และ
อีกหนึ่งอัน จนหมดห้าอัน รุ่ งเช้าเขารู ้สึกไม่สบายและขาดโรงเรี ยน ถ้าเด็กคนนั้นจะอธิ ษฐานว่า “ขอนา
ข้าพเจ้าให้พน้ จากการทดลอง” เขาคงได้รับชัยชนะโดยได้รับกาลังจากพระเจ้า
เด็กหญิงคนหนึ่งถูกห้ามมิให้ไปบ้านของคนใกล้ ๆ บ้านเพราะเกรงจะไปทาการซุกซนวันหนึ่ง
เด็กคนนั้นยืนอยูห่ น้าประตูบา้ นของเพื่อนบ้านใกล้ ๆ กัน เด็กหญิงคนนั้นบอกเจ้าของบ้านว่า “ประตู
บ้านของคุณไม่ได้ใส่ กลอนค่ะ” “ฉันทราบแล้ว” เจ้าของบ้านตอบ “ใส่ กลอนประตูเสี ยเถอะค่ะ” “ทาไม
แม่หนูจึงดูร้อนใจใส่ กลอนประตูบา้ นเหลือเกินนะ? เจ้าของบ้านถามเพราะสงสัย “คุณแม่บอกหนูวา่ อย่า
เข้าไปซุ กซนในบ้านของคุณค่ะ ถ้าประตูบา้ นของคุณใส่ กลอนหนูคงเข้าไปไม่ได้” เด็กหญิงนั้นตอบชื่ อ
ๆ แม่หนูนอ้ ยคนนั้นเป็ นเด็ก เล็ก ๆ ไม่รู้จกั อธิ ษฐาน แต่แม่หนูนอ้ ยมีวธิ ี ที่จะช่วยไม่ให้ขดั ขืนคาสัง่ ของ
คุณแม่ได้ดี

จงตอบคาถามเหล่านี้
1. มนุษย์ทุกคนในโลกเป็ นบุตรของพระเจ้าหรื อ?.............................................................
2. ใครเท่านั้นที่เรี ยกพระเจ้าเป็ น“พระบิดา” ได้?................................................................
3. เมื่อเราอธิษฐานเราควรนึกถึงความหมายของคาที่เราพูด หรื อเราจะอธิษฐานไปเรื่ อย ๆ
โดยไม่คิดท่านควรอธิ ษฐานอย่างไหน?.........................................................................
4. คาอธิ ษฐานของพระเยซูแตกต่างจากคาอธิษฐานของนักศาสนาอื่น ๆ อย่างไร?.............
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พระธรรมลูกา
เศรษฐีโง่

บทเรียนที่ 13

ข้ อพระธรรม ลูกา 12:13-31
คานา ท่านอยากจะแบ่งของดีที่ท่านมีอยูก่ บั ผูอ้ ื่นหรื อท่านอยากจะเก็บไว้สาหรับตัวเองทั้งหมด ? สงวน
ชอบเก็บอะไร ๆ ไว้สาหรับตัวของเธอเองทั้งหมด วันหนึ่งขณะที่สงวนกาลังรดน้ าต้นไม้อยู่ มีเด็กหญิง
คนหนึ่งน้ าตาคลอเบ้ายืนอยูน่ อกรั้ว และบอกว่า “คุณแม่ของหนูกาลังป่ วยอยูท่ ี่โรงพยาบาล หนูไม่มี
ดอกไม้ไปเยีย่ มคุณแม่ ดอกไม้ในสนามบ้านของหนูแห้งตายหมด คุณจะแบ่งดอกไม้ให้หนูได้บา้ งไหม
คะ? “เสี ยใจย่ะ” สงวนพูดกระชาก “ฉันต้องปลูกต้องรดน้ าแล้ว เธอจะมาขอเอาง่าย ๆ ไม่ได้หรอกย่ะ”
“ประทานโทษค่ะ” เด็กหญิงคนนั้นพูดหน้าม่อย “หนูมาผิดที่แล้วละค่ะ” สงวนมองตามเด็กคนนั้นกับ
พ่อของเขาออกจากบ้านไป เมื่อสองพ่อลูกกลับสงวนรู ้สึกเสี ยใจที่พดู และแสดงกิริยาเช่นนั้น จึงเข้าไป
ขอโทษที่แสดงกิริยาเช่นนั้น และบอกเด็กหญิงคนนั้นว่า “มาซิ มาช่วยพี่เด็ดดอกไม้ให้แยะ ๆ และพรุ่ งนี้
นาเอาไปเยีย่ มคุณแม่ของหนูที่โรงพยาบาล” “ค่ะ แล้วหนูจะไปเก็บค่ะ” นางสาวสงวนสบายใจขึ้นมากที่
ได้แบ่งดอกไม้ให้คนอื่นใช้
วันหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงสอนประชาชนว่าเขาควรจะมีชีวติ อยูเ่ พื่อทาให้พระเจ้าพอพระทัย
อย่างไร มีชายคนหนึ่งมาทูลถามพระเยซูวา่ “ท่านอาจาย์ขอรับ ช่วยกรุ ณาไปบอกพี่ชายของผมให้แบ่ง
ทรัพย์มรดกที่เป็ นสมบัติของผมให้ดว้ ย” พระเยซูมิได้ประทับหรื อฟังเรื่ องความยุง่ ยากที่พี่นอ้ งทะเลาะ
กันเรื่ องทรัพย์สมบัติ แต่พระเยซูทรงนาความคิดของเขาไปสู่ บางสิ่ งที่สูงกว่าทรัพย์สมบัติ
พระเยซูทรงแลเห็นความใจแคบใจดาในจิตใจของมนุษย์ และทรงมีพระประสงค์จะช่วยให้เขา
พ้นจากใจดานั้น พระเยซูจึงทรงเล่าคาอุปมาเรื่ องหนึ่ง เป็ นเรื่ องของโลกนี้แต่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่ อง
สวรรค์
อ่านลูกา 12:16-20 และพึงสังเกตคาว่า “เรา” และคาว่า “ของเรา” มีกี่ครั้ง ชายคนนั้นพูด แต่
“เรา ๆ” และ “ของ ๆ เรา” ชายคนนั้นคิดถึงใคร? เขาคิดถึงแต่ตวั เอง
พระเจ้ามีบางสิ่ งที่จะตรัสแก่มนุษย์ พระเจ้าตรัสแก่ชายเศรษฐีคนนั้นว่าอย่างไร? “โอ้คนโง่ คืน
วันนี้ชีวิตของเจ้าเราจะต้องเอาไปจากตัวเจ้า และทรัพย์สมบัติเหล่านี้ที่เจ้าสะสมมาไว้จะตกเป็ นของผูใ้ ด
? พระเจ้าทรงเรี ยกเศรษฐีคนนั้นว่าอะไร? คนโง่ เศรษฐีคนนั้นคิดว่าเขาเป็ นคนหนึ่งซึ่ งมีความสาคัญมาก
เขาคิดว่าถ้าเขามีทรัพย์สมบัติสาหรับตัวเองมากหมายเช่นนี้แล้ว เขาจะเก็บไว้ใช้ได้นานและมีความสุ ข
อีกหลายปี แต่ใครเป็ นผูพ้ ระราชทานทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้ เกี่ยวพืชผลได้จากดิน? พระเจ้า พระเจ้า
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ทรงเป็ นเจ้าของสิ่ งสารพัด เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสิ่ งเหล่านี้ข้ ึนมา ถ้าหากว่าผืนแผ่นดิน
ผลิตผลออกมาอย่างบริ บูรณ์ ก็เพราะพระเจ้าทรงพระราชทานฝนและแดด ไม่ตอ้ งสงสัยพระเจ้าทรง
พระราชทานให้ชายคนนี้ได้เกี่ยวเก็บผลมากมาย เพื่อจะได้แบ่งปั นให้แก่คนที่ไม่มี แต่เปล่าเลย ปรากฏ
ว่าเขาไม่ได้ทาเช่นนั้น แต่เขาทาอะไร? เขาสร้างยุง้ ฉางใหญ่โตและเก็บไว้สาหรับตัวเอง ท่านคงสังเกต
ได้มิใช่หรื อว่าเขาจะทาให้จิตใจตัวเองมีความสุ ขด้วยวัตถุที่เขามีอยูไ่ ด้หรื อ? “จิตใจเอ๋ ย เจ้าสะสมสิ่ ง
เหล่านี้ไว้หลายปี แล้ว เจ้าจงกิน ดื่ม และยินดีเถอะ เศรษฐีคนนี้ไม่มีเวลาคิดถึงพระเจ้าเลย เขารวยทรัพย์
แต่เขาไม่ได้ร่ ารวยสิ่ งถาวรที่ไม่รู้จกั เปื่ อยเน่าเลย กษัตริ ยด์ าวิดตรัสว่า “คนโง่พดู ในใจของตนเองว่าไม่มี
พระเจ้า” (สดุดี 14:1) เขาโง่นกั หนาที่คิดแต่ความร่ ารวยในโลกนี้เท่านั้น แต่เขาเป็ นคนจนต่อพระพักตร์
พระเจ้า เพราะทุกสิ่ งในโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงและไม่จีรังยัง่ ยืนอะไรเลย แต่ความร่ ารวยอันแท้ถาวรนั้นอยู่
ตลอดกับปาวสานต์ พระเจ้าตรัสว่าเป็ นการโง่จริ ง ๆ ที่พะวงและหมกหมุ่นกับสมบัติของตนเองเท่านั้น
และไม่มีทรัพย์อะไรเลยที่สะสมไว้กบั พระเจ้า

อุทาหรณ์
ชายหนุ่มชาวสก๊อตร่ ารวยคนหนึ่งมีความรักเงินมาก ถ้าเขาได้รับเงินมาเท่าไรเขาจะซื้ อทองคา
และเงินแท่งสะสมเก็บไว้ในกาปั่ นของเขาในห้องใต้ดิน วันหนึ่งชายยากจนคนหนึ่งถูกเรี ยกตัวให้มา
ชาระเงินที่คา้ งอยู่ แต่ยงั ขาดเงินอยูอ่ ีกไม่กี่สตางค์ ชายมัง่ มีคนนั้นไม่ยอมออกใบเสร็ จรับเงินจนกว่าจะ
ได้สตางค์มาจนครบ เมื่อชายยากจนคนนั้นหาเงินมาชาระได้ครบจานวนแล้ว ชายลูกหนี้คนนั้นพูดกับ
เจ้าหนี้ ร่ ารวยคนนั้นว่า “คุณครับ ถ้าคุณจะกรุ ณาให้ผมลงไปชมห้องเก็บสมบัติของคุณแล้ว ผมจะชาระ
เงินค่าเข้าชมเป็ นพิเศษอีกสิ บบาทครับ” เศรษฐีโลภคนนั้นนึกในใจว่า “อยูเ่ ปล่า ๆ ได้เงินอีกตั้งสิ บบาท
และถึงจะให้เจ้าหมอคนนี้ลงไปดูมนั ก็คงไม่มีปัญญาเปิ ดเซฟห้องใต้ดินของเราได้” ฉะนั้นเขาจึงตกลงใจ
ให้ชายคนนั้นลงไปในห้องใต้ดิน หลังจากที่ได้เข้าชมห้องใต้ดินสาหรับเก็บเงินแล้ว ชายชาวนาผูย้ ากจน
คนนั้นจึงกล่าวว่า “คุณครับ เดี๋ยวนี้ผมก็มงั่ มีเท่า ๆ กับคุณแล้วครับ” “จะเป็ นไปได้อย่างไร?” เศรษฐียอ้ น
ถาม “ก็เพราะคุณได้แต่มอง ๆ ดูเงินที่คุณได้มา โดยไม่ได้ใช้เงินเลย เมื่อกี้ผมก็ไปมอง ๆ ดูโดยไม่ได้ใช้
เงินเหมือนกัน ฉะนั้นคุณกับผมก็คงรวยเงินด้วยการมอง ๆ เหมือน ๆ กัน” ข้อนี้เป็ นจริ ง
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ภาคปฏิบัติ
เศรษฐีโง่

บทเรียนที่ 13

ข้ อท่ องจา “จงส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่หนอนหรื อสนิมทาลายเสี ยไม่ได้ และที่ไม่มีขโมยขุด
ช่องล้วงลักเอาไปได้” มัทธิว 6:20
ข้ อพระธรรม ลูกา 12:13-31
ลูกา ๑12:13 มีผหู ้ นึ่งในหมู่คนทูลพระองค์วา่ “อาจารย์เจ้าข้า ขอสั่งพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่ง
มรดกให้กบั ข้าพเจ้า” 14 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “บุรุษเอ๋ ย ใครได้ต้ งั เราให้เป็ นตุลาการและเป็ นผู ้
แบ่งมรดกให้ท่าน ?” 15 แล้วพระองค์จึงตรัสแก่เราทั้งหลายว่า “จงระวังและเว้นเสี ยจากการโลภทัว่ ไป
เพราะว่าชีวติ ของบุคคลใด ๆ มิได้อยูใ่ นของบริ บูรณ์ซ่ ึ งเขามีอยูน่ ้ นั ” 16 พระองค์จึงตรัสคาเปรี ยบข้อ
หนึ่งให้เขาฟังว่า “ไร่ นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริ บูรณ์เป็ นอันมาก 17 เศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่า
“เราจะทาอย่างไรดี เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเรา?” 18 เขาจึงคิดว่า “เราจะทาอย่างนี้ คือจะรื้ อยุง้
ฉางของเราเสี ย และเราจะสร้างใหม่ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติท้ งั หมดของเราไว้ที่น้ นั
19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงหายเหนื่ อย กิน
ดื่ม และยินดีเถิด” 20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “โอคนโง่ ในคืนวันนี้ชีวติ ของเจ้าจะต้องเรี ยกเอาไปจาก
เจ้า แล้วของซึ่ งเจ้าได้รวบรวมไว้น้ นั จะเป็ นของใครเล่า?”21 คนที่ส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัว และ
มิได้มงั่ มีจาเพาะพระเจ้าก็เป็ นเช่นนั้นแหละ” 22 พระองค์ตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์วา่ “เหตุฉะนั้น
เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงการเลี้ยงชี พของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ ม 23 เพราะว่าชีวิต
สาคัญยิง่ กว่าอาหาร และร่ างกายสาคัญยิง่ กว่าเครื่ องนุ่งหุ ม 24 จงพิจารณาดูฝงู กา มันมิได้หว่านมิได้เกี่ยว
และมิได้มียงุ ้ ฉาง แต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้ ท่านทั้งหลายประเสริ ฐกว่าฝูงนกมากเท่าใด 25 มีใครใน
พวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวติ ให้ยาวออกไปอีกศอกหนึ่งได้หรื อ 26 เหตุฉะนั้นถ้าสิ่ ง
เล็กน้อยที่สุดยังทาไม่ได้เลย ท่านยังกระวนกระวายถึงสิ่ งอื่นทาไมอีกเล่า? 27 จงดูดอกไม้ มันงอกขึ้น
อย่างไร มันไม่ทางาน มันไม่ปั่นด้ายเหนื่ อย แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า กษัตริ ยซ์ าโลมอนเมื่อบริ บูรณ์
ด้วยสง่าราศีก็มิได้ทรงเครื่ องงามเท่าดอกไม้น้ ี ดอกหนึ่ง 28 แม้วา่ พระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่าง
นั้น ซึ่ งเป็ นอยูว่ นั นี้ และรุ่ งขึ้นต้องทิง้ เตาไฟ โอผูม้ ีความเชื่อน้อย พระองค์จะทรงตกแต่งพวกท่านมาก
ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด?” 29 ท่านทั้งหลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีหรื อจะดื่มอะไรดีและอย่ามีใจกังวล
สังสัยเลย 30 เพราะว่าคนทุกประเทศทัว่ โลกเสาะหาบรรดาสิ่ งเหล่านี้ แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายทรง
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ทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่ งเหล่านี้ 31 แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า แล้วพระองค์จะ
ทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ ให้
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเลยว่าชายคนนี้เป็ นคนชัว่ ร้ายเลวทราม แต่เขาเป็ นคนใจแคบใจดาและ
พอใจในตัวเอง และทาทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อตัวเอง และเพื่อความสนุกสนานของตนเองชาวฟาริ สีผรู้ ักเงิน
ได้ยนิ เรื่ องเหล่านี้ที่พระเยซูทรงสอนจึงพากันเยาะเย้ยพระเยซู (ลูกา 16:14) คนเหล่านี้รักแต่สสารและ
พระเยซูทรงสอนว่าการรักเงินจะนาไปสู่ อะไร บางคนว่าเงินคือรากฐานของความชัว่ แต่พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ไม่ได้สอนเช่นนั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า “การรักเงินทองนั้นก็เป็ นรากฐานแห่ง
ความชัว่ ทุกอย่าง” ( ทิโมธี 6:10)
ลาพังแต่ตวั เงินไม่ใช่เป็ นความชัว่ ร้ายและก็ไม่เป็ นความดีในตัวของมันเอง
เงินอาจใช้เป็ น
ประโยชน์และเป็ นโทษได้ เราอาจใช้เงินไปซื้ อความชัว่ ใส่ ตวั หรื ออาจใช้เงินเพื่อเป็ นทานซื้ ออาหาร
ให้แก่คนยากจน และใช้เงินส่ งคนออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐก็ได้ เราอาจใช้เงินลงทุนสร้างของมีค่า
ตลอดนิรันดร์กาลได้

จงตอบคาถามเหล่านี้
1. จุดประสงค์ของชายเศรษฐีคนนั้นจะทาอะไร? ........................................................................
2.คาไหนที่ส่อให้เห็นว่าชายคนนั้นเป็ นคนเห็นแก่ตนเองและคิดถึงตนเองเท่านั้น? ..................
3.พระเยซูทรงเรี ยกชายคนนั้นว่าอะไร? .....................................................................................
4. พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่มีฤทธิ์ อานาจต่อชีวติ และความตาย ฉะนั้นมนุษย์ควรรู ้สึกอย่างไร
ต่อพระเจ้า?
......................................................................................................................................
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