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บารุในบ่อน า้ 

ในประเทศอินเดีย มีชายคนหน่ึงช่ือบารุ เขามีอาชีพในทางเล้ียงแพะ และมีแพะท่ีตอ้งเล้ียง
มากมาย วนัหน่ึงในฤดูแลง้อากาศร้อนมาก บารุตอ้งออกไปเท่ียวหาน ้าใหแ้พะกิน เขาข่ีววัน าฝงูแพะของ
เขาไปเสาะหาแหล่งน ้า แต่แอ่งน ้าและหว้ยธารหลายแห่งท่ีเขาไดพ้บ ก็แหง้ขอดหาน ้าไม่ไดเ้ลยแมแ้ต่
หยดเดียว พื้นดินทัว่ไปแหง้ผากและร่วนซุยไปหมดบารุตอ้งท่องเท่ียวหาน ้าต่อไป และในท่ีสุด เขา
สังเกตเห็นมีบ่อใหญ่อยูแ่ต่ไกล และคิดวา่คงจะมีน ้า เขารีบมุ่งหนา้ไปยงับ่อนั้น แลว้ลงจากหลงัววัเขา้ไป 
แต่บ่อนั้นลึกจนเขาไม่สามารถมองเห็นขา้งล่างไดถ้นดั ท่ีปากบ่อมีแต่ดินร่วน ขณะท่ีบารุชะโงกมองลง
ไปในบ่อ พื้นดินตรงท่ีเขายืนอยูน่ั้นไดพ้งัลง บารุตกลงไปในบ่อทนัที ถา้เขาตกลงไปถึงกน้บ่อเขาก็คง
ตายอยา่งไม่มีปัญหา แต่บงัเอิญถดัจากปากบ่อลงไปมีดินยืน่ออกมา บารุจึงตกลงไปคา้งอยูเ่พียงนั้น เขา
พยงุกายลุกข้ึน และพยายามหาทางปีนป่ายข้ึนจากบ่อแต่ดินในบ่อนั้นแหง้และร่วน ฉะนั้นขณะท่ีเขา
ก าลงัปีนเหน่ียวตวัข้ึน ดินขา้ง ๆ บ่อก็ร่วงกราวลง ท าใหเ้ขาตกลงไปอีกและเจบ็ตวั เขาไดพ้ยายามคร้ัง
แลว้คร้ังเล่าจนเหน็ดเหน่ือยและอ่อนเพลียก็ไม่สามารถข้ึนมาได ้

กลางวนัเปล่ียนไปเป็นกลางคืนท่ีมืดจนมองอะไรไม่เห็น นอกจากดาวท่ีส่องแสงอยูบ่นทอ้งฟ้า 
เขารู้ดีวา่ท่ีแห่งน้ีอยูห่่างจากหมู่บา้นหลายกิโลเมตร และคงจะไม่มีใครผา่นมาทางน้ีเลย เขาคงจะตอ้งตาย
เพราะอดน ้าเป็นแน่  

ขณะท่ีบารุก าลงัรู้สึกหมดหวงันั้น เขาระลึกถึงเหตุการณ์หน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนหลายเดือนมาแลว้ มีชาย
คนหน่ึงมาท่ีหมู่บา้นของเขา และเล่าถึงศาสนาหน่ึงซ่ึงเขาไม่เคยรู้เลย แต่เวลานั้นบารุมิไดส้นใจในเร่ือง
ศาสนาใด ๆ เพราะเขาพอใจท่ีจะกราบไหวบู้ชารูปพระต่าง ๆ ซ่ึงเขาและบรรพบุรุษของเขาไดน้บัถือมา
แต่เดิม แต่มีขอ้หน่ึงซ่ึงชายคนนั้นพดู เป็นท่ีจบัใจเขามากชายคนนั้นกล่าววา่ “พระเยซูเจา้เป็นผูท้รงไวซ่ึ้ง
ฤทธานุภาพ พระองคพ์ร้อมท่ีจะช่วยเหลือเราทั้งหลายเสมอ พระองคไ์ดท้รงตรัสไวว้า่ “จงทูลแก่เราใน
ยามยากล าบาก เราจะช่วยเจา้ใหพ้น้ และเจา้จงถวายสรรเสริญแก่เรา” เพลงสดุดี 50:15 

บารุนัง่แกร่วอยูใ่นบ่อนั้น พลางนึกในใจวา่ “ยามยากล าบากมาถึงเราแลว้ ใครหนอจะช่วยเราได ้
เราจะตอ้งลองขอพระเยซูดู เผือ่พระองคจ์ะโปรดช่วยเราไดใ้นยามเช่นน้ี” 

คิดแลว้บารุก็คุกเข่าลงและออ้นวอนวา่ “โอพ้ระเยซูเจา้ขา้ แมว้า่ขา้พเจา้จะมิไดรู้้จกัและเช่ือถือ
ศรัทธาในพระองค ์ถา้พระองคท์รงสามารถช่วยเหลือขา้พเจา้ได ้ตามท่ีชายคนนั้นเล่าถึงถึงพระองค ์ก็ขอ
พระองคท์รงบนัดาลใหข้า้พเจา้ไดข้ึ้นจากบ่อน้ีเถิด” เม่ืออธิฐานจบ บารุรู้สึกวา่จิตใจของเขาผอ่งแผว้ข้ึน 
และไม่รู้สึกกลวัภยัอนัใดอีก เขาจึงลม้ตวันอนหลบัไป 
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รุ่งข้ึน เม่ือบารุลืมตามองข้ึนไปทางปากบ่อ เขาเห็นภาพน่าอศัจรรยใ์จท่ีปากบ่อนั้น มนัเป็นภาพ
ววัผูส้ัตยซ่ื์อของเขา ก าลงัชะโงกมองดูเขาอยู ่ และท่ีน่ายินดีท่ีสุดก็คือ เชือกท่ีผกูคอววันั้นห้อยลงมาใน
บ่อ บารุดีใจมาก เขารีบเอาเชือกนั้นผกูบั้นเอวตนเองไว ้แลว้ร้อง “ห้ืย ๆ” ใหว้วัเดินถอยไป บารุรู้สึกตวั
วา่ลอยข้ึนพน้ดิน ไม่ชา้ก็ถึงปากบ่อ เม่ือฝงูแพะเห็นเจา้ของ ต่างก็แสดงความดีใจต่าง ๆ เพราะไดค้อยเขา
และกระหายน ้ามานานแลว้ บารุรีบพาสัตวข์องเขาหาน ้าต่อไป ไม่ชา้ก็มาถึงบ่อหน่ึงมีน ้ าใสเตม็เป่ียม บา
รุกบัสัตวเ์ล้ียงของเขาไดด่ื้มน ้ าอ่ิมหน า และพากนัหยดุพกัผอ่นท่ีนัน่ 

เม่ือบารุก าลงัสบายใจ เขาร าพึงวา่ “น่าอศัจรรยท่ี์พระเยซูองคน้ี์ทรงสดบัค าออ้นวอนของฉนั 
และช่วยฉนั ฉนัควรขอบคุณพระองคอ์ยา่งยิง่ท่ีพระองคก์รุณาฉนัถึงเพียงน้ี”  

เขาจึงคุกเข่าลงทูลพระองคว์า่ “โอพระเยซูเจา้ ขา้พเจา้โมทนาขอบพระคุณพระองคท่ี์ทรงตอบ
ค าออ้นวอนของขา้พเจา้ และโปรดช่วยขา้พเจา้ใหร้อดพน้จากความตายในบ่อนั้น ดว้ยความกตญัญู
กตเวที ขา้พเจา้ขอถวายชีวติแด่พระองค ์และจะขอปรนนิบติัพระองคจ์นตลอดชีวิตของขา้พเจา้” 

ในขณะนั้น เขารู้สึกวา่สันติสุขไดเ้กิดข้ึนในใจของเขาอยา่งแปลกประหลาด ต่อมา คริสเตียนผู ้
หน่ึงไดอ้ธิบายใหเ้ขาเขา้ใจถึงพระเยซู วา่พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และไดเ้สด็จมาตายบนไม้
กางเขน เพื่อไถ่บาปของเรา  

ตั้งแต่นั้นมา บารุก็ประกาศกิตติคุณของพระเยซูใหค้นอ่ืนไดรู้้ถึงพระองค ์ วา่ทรงสามารถช่วย
เขาใหร้อดตายจากบ่อน ้านั้นอยา่งไร และพระองคน้ี์ก็ทรงสามารถช่วยคนท่ีตกอยูใ่นบ่อแห่งความบาป
ไดเ้ช่นเดียวกนัการประกาศพระกิตติคุณของบารุท าใหมี้คนเป็นอนัมากเช่ือ และรับเอาพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยให้รอดต่อไป 
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คุณอากาแห่งอหิร่าน 

คุณอากาเป็นสุภาพบุรุษท่ีสง่างาม และดีรอบคอบ เขาเป็นชาวอิหร่าน (หรือเปอร์เซีย) นบัถือ
ศาสนาอิสลาม อยา่งเคร่งครัด และเป็นขา้ราชการคนหน่ึงท่ีมีคนนบัหนา้ถือตามาก เพราะซ่ือสัตย์
ศีลธรรม ภรรยาและลูกสองคนของเขาก็เป็นคนดีน่ารัก เขาเป็นคนมีอนามยัดี รักงานท่ีเขาท าอยู ่  พดูยอ่ 
ๆ ก็คือ เขาเป็นผูท่ี้น่าจะมีความสุขอยา่งยิง่ แต่ตรงขา้ม เขาไม่มีความสุขใจเลย 

คุณอากาก็เหมือนคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป คือรู้สึกอยูใ่นใจเสมอวา่ ชีวติของเขาปราศจากความหมายใด 
ๆ เขามีทุกส่ิงท่ีน่าจะท าใหเ้ขามีความสุขใจแต่เขากลบัเบ่ือหน่ายและรู้สึกวา่ยงัขาดส่ิงหน่ึงอยูเ่สมอ แต่
เขาก็ไม่สามารถบอกไดว้า่ ส่ิงนั้นคืออะไร เขานึกในใจบ่อย ๆ วา่ ชีวติคนเราน้ีมีความหมายอะไรบา้ง 
ความสุขท่ีแทจ้ริงของมนุษยมี์หรือไม่ และถา้มี จะพบไดท่ี้ไหนจากศาสนาของเขาหรือ ก็มิใช่ หรือวา่
ความสุขจะมีอยูใ่นปรัชญา เขาคิดจะลองหาความสุขทางปรัชญา เขาจึงตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษ เพื่อ
จะไดรู้้ถึงปรัชญาและขนบธรรมเนียมของคนชาติอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองช่วยให้เขาไดพ้บส่ิงท่ีชีวติของ
เขาปรารถนานั้น 

เขาไดจ้า้งครูมาสอนภาษาองักฤษ และอุตส่าห์หดัส าเนียงแปลก ๆ ของภาษานั้น ต่อมาเขารู้สึก
วา่การเรียนนภาษาองักฤษเป็นการยาก ท าใหเ้ขาทอ้ใจ แต่ครูคอยเร้าใจเขาอยูเ่สมอ จนต่อมาไม่นานเขาก็
เห็นไดว้า่ เขาก าลงักา้วหนา้ไปบา้งในการเรียนน้ี 

ครูท่ีสอนคุณอากา เป็นคนหนุ่มช่ือ อาหมดั คุณอากาเห็นวา่ อาหมดัเป็นคนมีไหวพริบ และมี
อุปนิสัยดี เขาเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนคริสเตียนในกรุงเตหะราน ซ่ึงสอนเร่ืองพระเยซูและวชิาอ่ืน ๆ 
ทุกอยา่งนบัวา่เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือ เจริญทนัสมยั และมีครูอาจารยท่ี์ทรงคุณความรู้ คุณอากาตั้งใจวา่จะ
ใหลู้กชายของเขาเรียนในโรงเรียนน้ี แมว้า่จะเป็นโรงเรียนของพวกคริสเตียน เพราะเขาถือวา่ศาสนาไม่
ส าคญั ส าคญัแต่ความรู้เขาอยากใหลู้กชายของเขาเรียนในโรงเรียนดีท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนของ
ศาสนาใดก็ตาม ภรรยาและลูกสาว ทั้งเพื่อน ๆ ของเขาต่างไม่เห็นดว้ย แต่คุณอากาก็ไดส่้งยะแฮงเกียร์
บุตรชายของเขาไปโรงเรียนท่ีกรุงเตหะราน ส่วนตวัเขาเองก็พากเพียรเรียนภาษาองักฤษมากข้ึน เพราะ
เช่ือแน่วา่ การศึกษาเป็นกุญแจท่ีจะไขประตูแห่งความสุข 

วนัหน่ึงในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1940 (ราว พ.ศ. 2483) ยะแฮงเกียร์กลบัมาบา้นดว้ยความ
ต่ืนเตน้ เพราะโรงเรียนของเขาจดัใหมี้การเทศนาส าหรับผูป้กครองนกัเรียน ยะแฮงเกียร์ไดช้วนพ่อของ
เขาไปฟังดว้ยแต่คุณอากาไม่อยากไป จึงขอตวัและสั่งใหลู้กชวนแม่กบัพี่สาวไปแทน แม่กบัพี่สาวนบัถือ
ศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัดท่ีสุดจึงไม่ยอมไป เหตุฉะนั้นคุณอากาจึงตกลงไปฟังค าเทศนาตามค าชวน
ของลูกชาย เพื่อนบางคนติเตียนเขา เม่ือทราบวา่ เขาจะไปฟังเทศน์ในโบสถข์องคริสเตียน คุณอาการู้สึก
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ละอายบา้งเหมือนกนั แต่เขาก็อยากมีความรู้เพิ่มข้ึน และรู้สึกภูมิใจท่ีไดแ้สดงความมีน ้าใจกวา้งขวาง 
สนบัสนุนกิจการของโรงเรียน เขาตั้งใจวา่จะฟังไวเ้พื่อเป็นความรู้เท่านั้น แต่จะไม่เช่ือเป็นอนัขาด 

ดงันั้นพอ่กบัลูกก็พากนัเขา้ไปนัง่อยูใ่นโบสถซ่ึ์งเตม็แน่นไปดว้ยนกัเรียนและผูป้กครองเม่ือ
ศาสนาจารยข้ึ์นมาบนแท่นแลว้ ก็มีการอธิษฐานร้องเพลงและอ่านพระคมัภีร์ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีคุณอากา
ไดย้นิขอ้ความจากพระคมัภีร์ ศาสนาจารยไ์ดพ้ดูถึงความบาปกบัความรอด ค าอธิบายของท่าน
ประกอบดว้ยเหตุผลซ่ึงช้ีใหเ้ห็นชดัวา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด คุณอาการู้สึกอยา่งแปลก ๆ วา่ ค  า
เหล่าน้ีเป็นข่าวมาจากพระเจา้ และพระเจา้ไดต้รัสแก่ตวัเขาเอง เขาโนม้ตวัไปขา้งหนา้และไม่ไดนึ้กถึง
อะไรอ่ืนนอกจากค าเทศนา เขาฟังเร่ืองความบาป คุณอากาไม่เคยคิดเลยวา่ ตวัเขาเป็นคนบาป เขาเคยถือ
ตวัวา่ เป็นคนดีมีบุญวาสนา เขารักษาศีลและขอ้หา้มของศาสนาอิสลามโดยครบถว้น เขาคิดวา่ เขาดีกวา่
คนอ่ืน แต่บดัน้ีเขารู้สึกตวัวา่ เขาเป็นคนบาป ไม่มีบุญอะไรเลย และถา้ไม่มีผูช่้วยใหร้อด ก็จะตอ้งพินาศ
แน่นอน 

เม่ือการเทศนาจบลง ศาสนาจารยไ์ดเ้ชิญใหทุ้กคนท่ีสนใจอยากจะรู้ถึงคริสตศาสนามากข้ึน มา
หาเขาภายหลงั เม่ือคนทั้งหลายพากนัออกไปจากโบสถ ์ คุณอากาก็ไปท่ีหนา้แท่น พร้อมดว้ยคนอ่ืน
หลายคน เขาดึงแขนยะแฮงเกียร์ไปกบัเขาดว้ย ศาสนาจารยอ์ธิบายวา่ คนป่วยตอ้งมาหานายแพทยเ์พื่อ
หายโรคฉนัใด คนบาปก็ควรมาหาพระเยซูคริสตเ์พื่อจะไดห้ายบาปฉนันั้น เพราะพระองคเ์ป็นผูล้า้งบาป
ได ้ และใหเ้รามีความสุขสบายฝ่ายจิตวญิญาณ ท่านอธิบายวา่ พระเยซูเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ แมว้า่
พระองคต์อ้งวายพระชนมเ์พื่อบาปของเราทั้งหลาย พระองคก์็ไดก้ลบัคืนจากความตาย มีชีวติใหม่ ไม่
เหมือนพระมะหะหมดั หรือพระของศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีส้ินพระชนมไ์ปแลว้ ก็หมดความสามารถท่ีจะช่วย
ใคร ๆ ได ้  พระเยซูเป็นพระเจา้แห่งชีวิต พระองคท์รงชีวตินิรันดร์ ทรงฟังค าอธิษฐานของเรา ทรงอยู่
ท่ามกลางเรา และทรงช่วยเรา 

ต่อมาท่านศาสนาจารยไ์ดถ้ามวา่ “มีใครในพวกท่านท่ีไม่มีความสุขและอยากจะเช่ือในพระเยซู
คริสต ์วางใจและรับเอาความรอดท่ีพระองคจ์ะไดป้ระทานใหบ้า้ง” ทั้งคุณอากาและลูกของเขาไดย้นืข้ึน 
แสดงวา่เขาจะนบัถือพระเยซูคริสตเ์ป็นท่ีพึ่งและเป็นพระเจา้ของเขา เขาไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระองคย์ก
โทษลา้งบาป และรับเขาเป็นลูกของพระองค์ 

ขณะนั้น คุณอาการู้สึกวา่ ภาระหนกัท่ีถ่วงจิตใจเขามาหลายปีนั้นไดห้มดไป ภาระแห่งความ
บาปไดถู้กพระเจา้ทรงลบลา้งหมดส้ิน เด๋ียวน้ีเขามีความสุขสมบูรณ์อยา่งท่ีเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน เม่ือ
กลบัมาถึงบา้นภรรยาคิดวา่ เขาคงก าลงัเมาเหลา้ เพราะไม่เคยเห็นสามี มีความโสมนสัยนิดีอยา่งน้ีมา
ก่อนเลย 
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ตั้งแต่นั้นมา จนกระทัง่ทุกวนัน้ี คุณอากายงัเป็นคนท่ีรักพระเยซูอยา่งจบัอกจบัใจ และเขาก็มี
ความสุขอยา่งท่ีสุด ยะแฮงเกียร์บุตรของเขาเม่ือโตข้ึนไดเ้ป็นนกัประพนัธ์มีช่ือ แต่ต่อมาเขาป่วยลง ถึงแก่
ความตายคุณอากาตอ้งไดรั้บความทุกขห์ลายอยา่ง เพราะเขานบัถือลทัธิท่ีผดิจากคนอ่ืนทุกคนพากนัข่ม
เหงนินทา และพยายามใหเ้ขาเสียใจช่ือเสียง แมแ้ต่ลูกสาวของเขาก็ไม่ยอมพดูกบัเขา คุณอากามิไดท้อ้ใจ
ยิง่เรียนรู้ ยิง่ไดเ้ห็นเหตุการณ์ทัว่ไป เขาก็ยิง่รู้สึกแน่นอนวา่ส่ิงท่ีเขาขาดอยูเ่ม่ือก่อนนั้น เด๋ียวน้ีเขาไดพ้บ
แลว้ในพระเยซู เขามีความสุขไม่ได ้ถา้ไม่มีพระเยซู 

เม่ือคุณอากาเป็นคริสเตียน เขาก็ตั้งตน้มีการประชุมในบา้นของเขาทุกอาทิตย ์ คนท่ีสนใจก็
ไดรั้บเชิญมาเรียนพระคมัภีร์ และนมสัการพระเจา้ ต่อมาคนท่ีมานมสัการไดท้วข้ึีนจนไม่มีท่ีในบา้น คุณ
อากาจึงสร้างบา้นใหม่ ใหมี้ห้องประชุมกวา้งขวาง พอจุคนไดห้ลาย ๆ คน นอกจากนั้นเขาเคยไปเทศนา
ในโบสถใ์หญ่ท่ีกรุงเตหะราน เขาประกาศใหค้นทั้งปวงรู้วา่พระเยซูทรงช่วยเขาอยา่งไร ทรงใหค้วามสุข
เขาอยา่งไร และจะทรงช่วยทุกคนท่ีอยากไดค้วามบริสุทธ์ิและความสุขเช่นเดียวกนั 

วนัหน่ึงลูกสาวของคุณอากาพดูกบัเพื่อนวา่ “ดิฉนัอยากกลายเป็นเหมือนคุณพอ่ ดิฉนัเคยโกรธ
และไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัท่านมานานแลว้ เพราะท่านถือศาสนาคริสต ์ เม่ือนอ้งตายดิฉนัเสียใจมาก โทษวา่ 
เขาตายเพราะความผดิท่ีคุณพ่อไปถือศาสนาพระเยซู ดิฉนัไม่ไดไ้ปหาคุณพอ่เลยแต่ในเร็ว ๆ น้ี ดิฉนัได้
ยนิชายคนหน่ึง ซ่ึงเคยไดรั้บความกรุณาอยา่งยิง่จากคุณพ่อ ก าลงัแช่งด่าคุณพอ่ ดิฉนัโกรธชายอกตญัญู
คนนั้นมาก จึงไดติ้เตียนเขามากมาย แต่คุณพอ่หา้มดิฉนั คุณพอ่เป็นคนมีใจเมตตากวา่ใคร ๆ ทั้งส้ิน ท่าน
มีความอดทนมากกวา่คนอ่ืน ๆ หลายเท่า เด๋ียวน้ีดิฉนัเห็นแลว้วา่ไดท้  าผิดต่อคุณพอ่ คุณพอ่เป็นคนดี
ท่ีสุด ดิฉนัร ่ ารวยก็จริง แต่มีแต่ความทุกขค์วามเดือดร้อน ถึงแมคุ้ณพอ่จะยากจนลงก็จริง แต่ก็ยงัไม่มี
ใครเลยท่ีมีความสุขมากเท่าคุณพอ่ ดิฉนัอยากไดส่ิ้งนั้นท่ีดิฉนัยงัขาด ซ่ึงคุณพอ่มีอยูแ่ลว้ คือพระเยซู
คริสต”์ 
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เศษกระดาษเป็นเหตุ 

ประเทศธิเบตตั้งอยูร่ะหวา่งประเทศอินเดียกบัประเทศจีน ชนชาวธิเบตนบัถือพุทธศาสนาอยา่ง
เคร่งครัด และรัฐบาลไดต้ราบทบญัญติัหา้มพลเมืองนบัถือศาสนาอ่ืน 

ในประเทศธิเบต มีเด็กชายคนหน่ึง ซ่ึงสมมุติช่ือเป็นภาษาไทยวา่ “บุญส่ง” บิดาของบุญส่งมี
ต าแหน่งเป็นพระอธิการใหญ่อยูใ่นวดั บุญส่ง ไม่เคยเห็นคนผวิขาวเลย  

วนัหน่ึงขณะท่ีเขาก าลงัยนือยูข่า้งถนน เขาเห็นคนผวิขาวผูห้น่ึงเดินผา่นมา เขาแปลกใจมากเม่ือ
คนท่ียนือยูใ่กล ้ ๆ บอกแก่เขาวา่ ชายผูน้ั้นไดเ้ขา้มาท าการสอน และเผยแพร่ศาสนาลทัธิใหม่ อนัเป็นท่ี
หา้มในประเทศธิเบต 

ขณะท่ีชายผวิขาวคนนั้นก าลงัเดินผา่นบุญส่งไป มีเศษกระดาษแผน่หน่ึงหล่นจากแฟ้มหนงัสือ
ท่ีเขาถือ บุญส่งรีบเก็บกระดาษแผน่นั้นซุกไวใ้นแขนเส้ือของเขา แลว้ออกเดินไปหาเพื่อนรักของเขาคน
หน่ึงช่ือส าราญ 

สองสหายพากนัไปนัง่ในท่ีลบัตาคน แลว้อ่านขอ้ความในเศษกระดาษแผน่นั้น เขารู้สึกวา่เป็น
ขอ้ความท่ีน่าสนใจมาก ยิง่อ่านก็ยิง่อยากจะรู้เร่ืองใหล้ะเอียดถ่ีถว้น ในท่ีสุด เด็กทั้งสองก็พากนัออกตาม
หาชายผวิขาวคนนั้น เพื่อใหเ้ขาอธิบายเร่ืองราวใหฟั้งโดยละเอียด 

เม่ือเด็กทั้งสองเดินทางไปไดส้ักหน่อย ชายคนหน่ึงก็มาจบักุมเขาน ากลบัไปบา้น และฟ้องต่อ
ศาลวา่ เขาแสดงความเล่ือมใสในศาสนาอ่ืน ส าราญถูกตดัสินลงโทษ โดยถูกตดัแขนทั้งสองขา้ง ส่วน
บุญส่งในฐานะท่ีเป็นบุตรของพระอธิการใหญ่ ไม่ตอ้งถูกลงโทษสถานใด เพียงแต่ใหภ้าคทณัฑไ์ว ้

บุญส่งตั้งใจจะตามหาผูท่ี้สามารถอธิบายขอ้ความท่ีเขาไดอ่้านนั้นใหไ้ด ้ จึงออกเดินทางอีกเป็น
คร้ังท่ีสอง คราวน้ีเขาเดินทางไปไดไ้กล แต่แลว้ก็ถูกต ารวจพาตวักลบั ต ารวจบอกเขาวา่ เขาจะตอ้งถูก
ลงโทษประหารชีวิตแน่  

ในคืนท่ีเดินทางกลบั เขาหยดุพกันอนท่ีริมธารบนยอดดอยสูงขณะท่ีก าลงัหลบัสนิท บุญส่ง
สะดุง้ต่ืน เพราะเขาไดย้นิเสียงคนร้องโวยวายเขามองหาต ารวจท่ีมากบัเขา แต่ก็ไม่พบ บุญส่งตกใจมาก 
จึงเท่ียวตามหาคืนนั้นเดือนหงายสวา่งมาก เขาจึงเห็นทุกอยา่งไดช้ดัเจน และเขาไดเ้ห็นร่างของต ารวจ
คนนั้น นอนน่ิงอยูใ่ตผ้าน ้าตกและตายเสียแลว้ บุญส่งตกใจมาก เขาประหลาดใจวา่เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งไร ต ารวจกระโดดลงไปในเหวเอง หรือวา่ละเมอเดินไปจนตก อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์น้ีได้
ปล่อยใหบุ้ญส่งเป็นอิสระอีกคร้ังหน่ึง 
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รุ่งเชา้ เม่ือบุญส่งนัง่อยูบ่นกอ้นหินใหญ่ เขาหยบิกระดาษแผน่นั้นออกมาอ่านอีก เขาอ่าน
ทบทวนขอ้ความท่ีวา่ “พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ี
วางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์นบทท่ี 3 ขอ้ 16 

เขาอ่านขอ้ความน้ีอยูห่ลายคร้ัง แลว้ก็ออกเดินทางต่อไป จนใกลจ้ะถึงเขตแดนระหวา่งธิเบตกบั
อินเดีย เขารู้สึกดีใจมากท่ีเกือบจะพน้อนัตรายแลว้ แต่ในทนัใดนั้นเอง โจรพวกหน่ึงกรูเขา้มาทุบตีเขา
และแยง่ชิงส่ิงของของเขาไปหมดส้ิน เหลือแต่กระดาษแผน่นั้นซ่ึงเขามว้นซ่อนไวใ้นหู 

ประเทศธิเบตมีช่ือมากวา่ มีการโจรกรรม จบัเจา้ทรัพยฆ่์าตายเป็นอนัมาก แต่บุญส่งไม่ไดถู้กฆ่า 
เพราะพวกโจรเห็นวา่บุญส่งเป็นเด็ก ไม่มีของมีค่าติดตวัมากนกั 

เม่ือพวกโจรพากนักลบัไปแลว้ บุญส่งก็ออกเดินไปทางทิศตะวนัตก วนัรุ่งข้ึนเขาพบกวางตวั
หน่ึงถูกยงิและถูกถลกหนงัออกบางส่วนเขาจึงหาไม่ไผค่ม ๆ มาเฉือนหนงักวางออก ท าเป็นรองเทา้ 
เพราะรองเทา้คู่เดิมถูกพวกโจรชิงเอาไป และเขายงัไดเ้ฉือนเน้ือกวาง เอาติดตวัไปกินตามทางอีกดว้ย 

บุญส่งเดินทางไปตามภูเขาหลายวนั จนเกือบจะถึงพื้นท่ีราบแห่งประเทศอินเดีย เขารู้สึกเหน็ด
เหน่ือย จึงนัง่ลงพกั แลว้เอากระดาษแผน่นั้นออกมาอ่านอีกหลายคร้ัง ขณะนั้นมีเสียงดงัมาทางขา้งหลงั 
เขาเหลียวไปมองเห็นหมีตวัหน่ึงก าลงัจะกะโจนเขา้ใส่เขา หมีด าในประเทศธิเบตดุร้ายมาก มนัไม่เคยไว้
ชีวติใครเลย 

บุญส่งตกใจมาก เขามองลงไปขา้งล่าง เห็นมีถ ้าเล็ก ๆ มีหินใหญ่อยูป่ากถ ้า เขาจึงตดัสินใจวิง่
เขา้ไปในถ ้านั้นโดยเร็ว หมีด ากระโจนตามมาติด ๆ มนัจึงกระแทกเขา้กบัหินใหญ่ปากถ ้าโดยแรง จนหมี
กล้ิงหลุน ๆ ไป พร้อมกนันั้นหินก็กล้ิงตกลงมาปิดปากถ ้าสนิทพอดี บุญส่งถูกขงัอยูใ่นถ ้าและหมีก็
วนเวยีนอยูข่า้งนอก มนัเฝ้าคอยเขาอยูป่ากถ ้าถึง 2 วนั บุญส่งแอบมองดูหมีทางช่องเล็ก ๆ เขาไม่อด 
เพราะยงัมีเน้ือกวางเหลืออยูบ่า้ง ในวนัท่ีสาม หมีรู้สึกเบ่ือหน่าย จึงผละไป บุญส่งพยายามใชแ้รงผลกั
หินจนกล้ิงออก แลว้ก็เดินทางต่อไป 

ในท่ีสุดบุญส่งก็ไปถึงประเทศอินเดียโดยสวสัดิภาพ เขาเสียเวลาหลายวนั ในการคน้หาไต่ถาม
ถึงบา้นพกัของผูส้อนเร่ืองพระเยซู เม่ือพบแลว้ เขาก็เอากระดาษท่ีติดตวัมานานใหช้ายผูน้ั้นดู ชายนั้นจ า
ลายมือบนกระดาษไดว้า่เป็นลายมือของเขาเอง เขาดีใจมาก ท่ีไดมี้โอกาสอธิบายใหบุ้ญส่งฟังถึงพระเยซู
คริสต ์ผูเ้สด็จเขา้มาในโลกเพื่อช่วยมนุษยใ์หพ้น้จากบาป 

เม่ือบุญส่งรู้และเขา้ใจแน่แทว้า่ พระเยซูทรงตายเพื่อเขา และช่วยใหเ้ขาพน้จากโทษแห่งความ
บาป เขารู้สึกขอบพระคุณพระเจา้อยา่งเหลือลน้ และไดก้ลบัใจรับเอาพระเยซูเป็นพระเจา้และเป็นพระ
ผูช่้วยของเขาตลอดชีวิตมา 
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สามพีน้่อง 

(ลูกา 10: 38 และยอห์น 11) 
ประมาณสองพนัปีมาแลว้ในประเทศปาเลสไตน์ ขณะเม่ือพระเยซูเจา้ทรงอยูใ่นโลกน้ี พระองค์

มีสหายสามคน ท่ีต าบลบา้นเบธาเนีย สหายสามคนน้ี คือ มาธากบัมาเรียผูเ้ป็นพี่สาว และลาซารัส
นอ้งชายสามพี่นอ้งน้ีรักใคร่พระเยซูมาก ฉะนั้น เม่ือพระองคก์บัสาวกเดินทางผา่นมา ก็มกัแวะมาพกัท่ี
บา้นของสามพี่นอ้งน้ีเสมอ 

วนัหน่ึง พระเยซูไดเ้สด็จมายงัหมู่บา้นเบธาเนียอีก สามพี่นอ้งยนิดีเป็นอนัมาก เขาพากนัออกไป
ตอ้นรับเช้ือเชิญพระองคก์บัสาวก ใหเ้ขา้มาพกัในบา้นของเขา และในวนันั้นเอง พระเยซูไดท้รงสอนพี่
นอ้งทั้งสามถึงเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ 

มาธา หญิงสาวคนพี่ ช านาญมากในการปรุงอาหาร เขาไดจ้ดัเตรียมการเล้ียงใหญ่ เพื่อตอ้นรับ
พระเยซู จนไม่มีเวลามานัง่ฟังค าสอนของพระองค ์

ส่วนมาเรีย หญิงสาวคนนอ้งถดัมา สนใจในค าสอนของพระเยซูมากกวา่เร่ืองท าอาหารการกิน 
เขาอยากจะรู้ อยากจะเขา้ในในเร่ืองพระเจา้และแผน่ดินสวรรค ์ เพื่อประพฤติตามน ้าพระทยัของ
พระองค ์ และเพื่อจะเตรียมตวัไปอยูก่บัพระเจา้ในเมืองบรมสุขเกษมนั้น มาเรียนัง่ฟังอยา่งสนใจจนมิได้
นึกท่ีจะเขา้ครัวช่วยพี่สาวท าอาหารเลย 

เม่ือมาธาถูกปล่อยใหท้ าอาหารอยูใ่นครัวคนเดียวอยา่งเหน็ดเหน่ือยเช่นนั้น ก็เป็นธรรมดาอยู่
เองท่ีจะเกิดความหงุดหงิดร าคาญ และโกรธท่ีมาเรียมิไดม้าช่วย เขาจึงขอใหพ้ระเยซูสั่งใหม้าเรียมาช่วย
เขาบา้ง พระเยซูทรงยิม้และตรัสวา่ “มาธาเอ๋ย ท่านเป็นทุกขแ์ละกระวนกระวายดว้ยหลายส่ิงนกั แต่ส่ิงท่ี
มนุษยต์อ้งการ มีแต่ส่ิงเดียว และมาเรียไดเ้ลือกเอาส่วนดีนั้นแลว้ ใครจะชิงเอาไปจากเขาไม่ได”้ 

พระเยซูไม่ประสงคก์ารปรนนิบติัอนัหรูหรา แต่ทรงพอพระทยัในความเป็นอยูง่่าย ๆ พระองค์
จึงทรงสอนฝงูชนวา่ “อยา่กระวนกระวายถึงการเล้ียงชีพของตนวา่จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรด่ืม 
ชีวติส าคญัยิง่กวา่อาหารมิใช่หรือ และพระบิดาของท่านผูส้ถิตในสวรรคท์รงทราบแลว้วา่ท่านตอ้งการ
ส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ี ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก่์อน 
แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้” (มทัธิว 6:31-33) 

วนัหน่ึง ลาซารัสนอ้งชายของมาธาและมาเรียป่วยหนกั ขณะนั้นพระเยซูทรงเสด็จไปเทศนาอยู่
ในต าบลอ่ืน มาธาและมาเรียเป็นห่วงนอ้งชายมาก จึงใหค้นไปเชิญพระเยซูมารักษาลาซารัส 

พระเยซูทรงทราบวา่ ลาซารัสป่วยหนกั แต่ก็มิไดท้รงวติกประการใด เพราะทรงทราบแลว้วา่ 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน ก็เพื่อส าแดงพระเกียรติยศแก่พระเจา้ ระยะทางจากต าบลนั้น ถึงหมู่บา้นเบธาเนียใน
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มณฑลยดูายกินเวลาประมาณสองวนัเตม็ พระเยซูตรัสแก่พวกศิษยข์องพระองค ์ เพื่อใหค้ลายวติกวา่ 
“ลาซารัสสหายของพวกเราทั้งหลายหลบัอยู ่ใหเ้ราไปปลุกเขา” 

คร้ันพระเยซูเสด็จมาถึงบา้นมาเรีย มาธา ก็ทรงทราบวา่ ลาซารัสอยูใ่นอุโมงคฝั์งศพไดส่ี้วนัแลว้ 
มาเรียและมาธาทูลพระองคว์า่ “ถา้พระองคส์ถิตอยูด่ว้ยเวลานั้น นอ้งชายของขา้พเจา้จะไม่ตาย และถา้
พระองคจ์ะทูลส่ิงใดจากพระเจา้ พระองคก์็จะทรงประทานให”้ 

พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ “นอ้งชายของเจา้จะมีชีวิตอีก เราเป็นเหตุใหค้นทั้งปวงเป็นข้ึนและมีชีวติ 
ทุกคนท่ีวางใจในเรา แมว้า่เขาตายไปแลว้ก็จะมีชีวติอีก” มาธาทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้
เช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระคริสต ์บุตรของพระเจา้ท่ีเสด็จเขา้มาในโลก” 

คร้ันพระเยซูเสด็จมาถึงอุโมงคท่ี์ไวศ้พของลาซารัส พระองคท์รงกรรแสง และเป็นทุกขใ์น
พระทยั และไดท้รงสั่งใหเ้ขาเล่ือนศิลาท่ีวางปิดปากอุโมงคอ์อกเสีย แลว้เงยพระพกัตร์ อธิษฐานวา่ “โอ้
พระบิดา ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองค ์ เพราะพระองคไ์ดท้รงฟังขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้อยูว่า่พระองคไ์ดท้รง
ฟังขา้พเจา้อยูเ่สมอ และขา้พเจา้กล่าวอยา่งนั้น ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนท่ียนือยูท่ี่น่ี เพื่อเขาจะเช่ือวา่ 
พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้มา” แลว้พระองคก์็ตรัสเรียกลาซารัสใหอ้อกมาจากอุโมงคน์ั้น ลาซารัสผูต้าย
แลว้ ก็เดินออกมาทั้ง  ๆ มีผา้พนัร่างกายหนาแน่น ทุกคนไดเ้ห็นพระเยซูสั่งใหเ้อาผา้ท่ีพนัออก และ
ลาซารัสก็มีชีวติอยา่งเก่า แข็งแรงและสบายเป็นปกติ เขาทั้งหลายสะดุง้กลวั และปิติยนิดีอยา่งยิง่ ท่ีได้
ทราบแน่ชดัวา่พระเยซูเป็นเจา้แห่งชีวติ 
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ความเช่ือทีไ่ด้ผลทนัตา 

นายวองกบัภรรยา ยนือยูห่นา้ประตูบา้นของเขาซ่ึงอยูใ่นตลาดแห่งหมู่บา้นในประเทศจีน ทั้ง
สองก าลงัสนทนากนัถึงพืชผลมากมายท่ีเก็บเก่ียวไดใ้นปีนั้น แมว้า่นายวองจะรู้สึกเหน็ดเหน่ือย จากการ
งานอนัหนกั เขาก็ยงัภูมิใจท่ีไดส้ะสมอาหารไวเ้ล้ียงดูครอบครัวอยา่งบริบูรณ์ 

ขณะเดียวกนั จนัทร์ดี บุตรชายอาย ุ14 ปี ของเขาก าลงัเดินกลบัจากไร่ จนัทร์ดีพดูกบัพ่อวา่ 
“พอ่ครับ ผมล าเลียงหวัผกักาดและกะหล ่าปลีจากไร่หมดแลว้”  
พอ่ตอบวา่ “ดีแลว้ลูก น่ากลวัวา่หิมะจะตกมากในค ่าวนัน้ี ดีท่ีเราเก็บเก่ียวพืชผลหมดทนัพอดี 

ขอบพระคุณพระเจา้” 
นายวองยงัไม่ทนัพดูจบ ก็มีเสียงฝีเทา้เพื่อนของจนัทร์ดีวิง่มาดว้ยความต่ืนเตน้ และกระหืด

กระหอบ เขาร้องวา่ “พวกปลน้มาแลว้! พวกปลน้มาแลว้!” เม่ือคลายความตระหนกตกใจ เด็กคนนั้นได้
เล่าเร่ืองใหฟั้งวา่ ขณะน้ีมีพวกปลน้หมู่ใหญ่ท่ีอยูบ่นดอย ไดล้งมาปลน้ต าบลบา้นทรายแดง เม่ือได้
ปลน้สะดมภทุ์กบา้นจนหมดส้ินแลว้ก็พากนัไปซ่อนตวัในวดัเก่า ๆ ในป่าแห่งหน่ึง เผอิญชาวหมู่บา้น
ทรายแดงคนหน่ึง เดินผา่นไปทางวดันั้น ไดย้นิเสียงพวกโจรก าลงัพดูกนัอยูใ่นวหิารร้างนั้น เขาก็แอบ
ฟังอยูใ่นพุม่ไม ้ ไดย้นิวา่ พวกโจรจะท าการปลน้อีกสองหมู่บา้น ก่อนท่ีหิมะจะตกหนกั แลว้จึงจะรีบ
กลบัข้ึนดอย เพราะเขาไม่มีอาหารเพียงพอส าหรับฤดูหิมะน้ีเลย ถา้ผูใ้ดขดัขืนก็จะเผาหมู่บา้นนั้นทนัที 

ข่าวโจรจะมาปลน้หมู่บา้นของนายวองไดลื้อกนัไปทัว่ แต่ครอบครัวนายวองไม่มีใครกลวั 
เพราะเขาเช่ือมัน่ในพระเยซูคริสตเ์จา้ เพื่อนบา้นบางคนไดพ้ยายามชกัชวนนายวองไปตามวดั เพื่อขอ
ความคุม้ครองจากพระอ่ืน แต่นายวองปฎิเสธ และบอกคนเหล่านั้นใหท้ราบวา่ มีพระเจา้เท่ียงแทเ้พียง
องคเ์ดียว และพระเจา้จะทรงเฝ้ารักษาคุม้ครองครอบครัวของเขา 

เม่ือญาติของนายวองไดย้นิเช่นนั้น ก็โกรธเคืองนายวองมาก และกล่าววา่ “พระเยซูของท่านเรา
ไม่ตอ้งการ เราละอายแทนท่ีท่านละทิ้งหม่ินประมาทศาสนาของบรรพบุรุษ ไปเล่ือมใสในศาสนาอ่ืน 
พวกเราจะถือลทัธิเก่าของเราตลอดไป” 

ทุกคนพากนัหวาดกลวัวา่พวกโจรจะมาแยง่ชิงสะเบียงอาหาร ท่ีเขาเตรียมไวส้ าหรับฤดูหนาว
ไปหมด จึงพยายามเก็บซ่อนขา้วของของตนเท่าท่ีจะท าได ้ เด็ก ๆ ก็ถูกน าไปซ่อนดว้ย เพราะพวกโจร
มกัจะจบัเอาไปเรียกค่าไถ่ หรือขายเป็นทาส 

ในวนัส าคญันั้น ในบา้นของนายวองมิไดมี้อะไรผดิปกติ ตอนเยน็ทั้งครอบครัวไดร่้วมใจกนั
อธิษฐานเช่นเคย นายวองไดก้ล่าวกบัลูก ๆ วา่ “พระเจา้จะทรงช่วยเรา พระองคส์ัญญาไวว้า่ จะทรง
ป้องกนัภยั และเฝ้ารักษาทุกคนท่ีรักพระองค”์ 
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คืนวนันั้น อากาศหนาวจดั และหิมะก็ตกหนกันายวองและครอบครัวของเขาหลบัอยา่งสบาย 
เพราะหิมะตกไมไ่ดท้  าเสียงรบกวนเลยเชา้วนัรุ่งข้ึน เขาเห็นหิมะตกเป็นกองใหญ่ จนคลุมประตูบา้นของ
เขาหมดเขาไดย้นิเสียงคนเดินไปมาขา้งนอก เขาไดแ้ต่อยูใ่นบา้นคอยเวลา ราวเท่ียง พวกปลน้ก็เขา้ปลน้
หมู่บา้นนั้น นายวองไดย้นิเสียงเกร้ียวกราดของพวกโจร ไดย้นิเสียงเกวยีนท่ีบรรทุกส่ิงของ และเสียง
ชาวบา้นร้องไหค้ร ่ าครวญ ทุกคนในบา้นพลอยรู้สึกหดหู่ใจและสงสารเพื่อนบา้นของเขาอยา่งยิง่ พวก
โจรไม่ทนัสังเกตเลยวา่ หิมะไดต้กปกคลุมบา้น ๆ หน่ึงไวบ้า้นของนายวองจึงมิไดถู้กรบกวนแต่อยา่งใด 

เม่ือพวกโจรกลบัไปแลว้ นายวองกบัลูกชายก็ขดุหิมะออกพน้ประตูบา้น แลว้ออกไปช่วยเหลือ
ผูท่ี้ถูกปลน้ เยน็วนันั้น ขณะท่ีครอบครัวน้ีก าลงัอธิษฐาน ไดมี้เพื่อนบา้นมาเยีย่มนายวอง ต่างพากนั
อศัจรรยใ์จท่ีบา้นของนายวองมิไดถู้กปลน้ คนเหล่านั้นจึงไดส้ านึกวา่ พระของตนมิไดส้ามารถ
ช่วยเหลืออะไรไดเ้ลย นายวองถือโอกาสน้ีเล่าเร่ืองพระเยซูใหค้นเหล่านั้นฟัง วา่พระเจา้ทรงคุม้ครองผูท่ี้
วางใจในพระองคเ์พียงไร ต่อมาชาวบา้นในต าบลนั้นก็พากนัมาศึกษาพระธรรมคมัภีร์ และรับเอาพระ
เยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 
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ค าอธิษฐานของหญงิสองคน 

เร่ืองสั้นต่อไปน้ีเป็นเร่ืองจริง 
ในภาคใตข้องอินเดีย มีหญิงคนหน่ึงช่ือจิซะบาย เป็นผูเ้ช่ือถือรักใคร่ในพระเยซูอยา่งยิ่ง เพราะ

พระองคไ์ดท้รงโปรดช่วยเขาหลายอยา่ง เขาอยากใหทุ้กคนรู้จกัพระเยซูและรักพระองคเ์ช่นเดียวกบัเขา 
จิซะบายจึงเท่ียวไปตามต าบลต่าง ๆ เพื่อเล่าเร่ืองของพระเยซูใหทุ้กคนไดฟั้ง 

วนัหน่ึงภายหลงัท่ีเขาหยดุพกั รับประทานอาหารกลางวนัซ่ึงน ามาจากบา้น ก่อนจะรับประทาน 
เขาพนมมือ หลบัตา และขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับของดีทั้งหลายท่ีพระองคไ์ดท้รงประทานแก่มนุษย ์
และไดอ้ธิษฐานขอพระเจา้ทรงเมตตาคนอนาถาและคนท่ีอดอยาก ขณะท่ีเขาก าลงัอธิษฐานอยูน่ั้น กาตวั
หน่ึงไดบิ้นมาโฉบเอาขนมปังของเขาไป 

ในเวลาเดียวกนั มีหญิงอีกคนหน่ึงในต าบลนั้นช่ือไอนะมา ไอนะมาเป็นคนเกิดในวรรณะต ่า มี
อาชีพกวาดถนนและเก็บขยะ วนันั้นไอนะมาหิวมาก เพราะไม่มีอาหารรับประทาน ไอนะมาเคยทราบ
เร่ืองพระเยซูอยูบ่า้ง วา่พระองคท์รงรักมนุษย ์ และทรงฟังค าร้องทุกขข์องเขา เขาจึงคิดจะลองดูวา่ พระ
เยซูจะทรงช่วยเขาหรือไม่ เขาไดอ้ธิษฐานขอพระเยซูทรงโปรดช่วยใหเ้ขามีอาหาร เพื่อเขาจะไม่ตอ้งอด
ตาย ทนัทีท่ีเขาอธิษฐานจบลงก็เห็นกาตวัหน่ึงคาบอะไรอยา่งหน่ึงและบินถลามาใกล ้ ทนัใดนั้น ของท่ี
อยูใ่นปากกานั้นก็ตกลงมาตรงหนา้เขาพอดี ไอนะมารีบหยิบข้ึนมารับประทานอยา่งดีอกดีใจ 

ต่อมาไม่นาน ไอนะมาไดพ้บกบัจิซะบาย เม่ือจิซะบายไดเ้ล่าเร่ืองพระเยซูใหไ้อนะมาฟัง ไอนะ
มาตอบวา่ “อ๋อ พระเยซูองคน้ี์ ดิฉนัรู้จกัดีพระองคท์รงฟังค าอธิษฐานของดิฉนัดว้ย” แลว้เขาก็เล่าเร่ืองกา
น าอาหารมาใหเ้ขารับประทาน และจิซะบายก็เล่าเร่ืองของเขา หญิงทั้งสองมีความยนิดีเป็นอนัมาก และ
ขอบพระคุณพระเจา้ ผูไ้ดท้รงโปรดฟังค าอธิษฐานของเขาทั้งสองในเวลาเดียวกนั 
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เคลด็ลบัแห่งสังคม 

กวาทะมาลา เป็นประเทศเล็ก ๆ อยูใ่นอเมริกากลาง มีอากาศร้อน มีป่าไมห้นาแน่นเช่นเดียวกบั
ประเทศไทย เร่ืองต่อไปน้ี เป็นเร่ืองจริงของชายผูห้น่ึงในประเทศกวาทะมาลา ช่ือดาดอลโฟมาร์ทิเนซ์ 
หรือจะเรียกสั้น ๆวา่มาร์ทิเนซ์ 

มาร์ทิเนซ์เป็นคนยากจน ภรรยาของเขาเพิ่งตายลง ทิ้งลูกเล็ก ๆ ส่ีคนไวใ้หเ้ขาเล้ียงดู มาร์ทิเนซ์
ไม่รู้ จะท าอยา่งไร เขารู้วา่เขาจะเล้ียงลูกตั้งส่ีคนโดยไม่มีคนช่วยไม่ได ้ดว้ยความทอ้ใจและหมดหวงั วนั
หน่ึงเขาจึงเอาปืนกบัเหลา้ขวดหน่ึงเขา้ไปในป่า เขานัง่ด่ืมเหลา้จนหมดขวด เม่ือคิดวา่ใจกลา้ข้ึนพอจะ
ท าลายตวัเองได ้ เขาก็กม้ศีรษะลงจนชิดปากกระบอกปืนยาวของเขา แลว้ใชน้ิ้วเทา้กดไกปืน แต่ในขณะ
นั้นเอง เขาเกิดความรู้สึกแปลกจนตอ้งหดเทา้ เขารู้สึกเหมือนมีใครมาหา้มเขา แต่แลว้เขาก็พยายามกด
ไกอีกหลายคร้ัง แต่ก็ไม่ส าเร็จ มีส่ิงหน่ึงท่ีมีอ านาจเหนือเขาก าลงัหา้มเขามิใหฆ่้าตนเอง 

ไฉนจึงเป็นเช่นน้ี ในเม่ือเขาไม่เคยกลวัตาย เขายงิปืนและฆ่าหมูเก่งท่ีสุดในหมู่บา้น เขาเคยเป็น
ผูร้้ายต่อสู้กบัต ารวจ และกลา้ฝืนกฎหมายบา้นเมือง เขาไม่เคยเป็นคนขลาดเลย ในท่ีสุด เขาจึงคิดวา่ จะ
รอไวจ้นวนัรุ่งข้ึน แลว้เขาก็กลบับา้น 

รุ่งข้ึนเชา้ โซเฟียไดม้าหาเขา โซเฟียเป็นเพื่อนหญิงคนหน่ึงของมาร์ทิเนซ์ เธอเป็นคนใจดีน่ารัก
มาก ไดม้าช่วยมาร์ทิเนซ์เล้ียงเด็ก เธอเป็นคนร่าเริงเสมอ จึงท าใหม้าร์ทิเนซ์ลืมการท าลายตนเอง 

ล่วงมาอีกสองสามวนั มาร์ทิเนซ์ก็ไดข้่าววา่มีนกัเทศน์ผูห้น่ึงก าลงัมาเทศนาสั่งสอนอยูใ่นเมือง
ของเขา มีคนพากนัไปฟังมาก แต่ผูฟั้งบางคนก็พดูหม่ินประมาทเขา มาร์ทิเนซ์จึงอยากไปฟังดูบา้ง 
โซเฟียไดพ้ยายามคดัคา้นมิใหม้าร์ทิเนซ์ไป แต่มาร์ทิเนซ์ไม่ยอมฟัง เขาพดูวา่ “เราไม่ควรล าเอียงเราควร
จะฟังทุกอยา่งเพื่อเป็นความรู้” แลว้เขาก็อาบน ้าแต่งตวัอยา่งสะอาดไปฟังค าเทศนา ซ่ึงก าลงัมีผูฟั้งคบัคัง่
ในบา้นของผูส้อนศาสนานั้นเอง 

ผูเ้ทศน์ก าลงัพดูถึงการรอดจากบาป ค าเทศนานั้นจบัใจมาร์ทิเนซ์มาก เขารู้สึกทนัทีวา่ เขาเป็น
คนมีบาปมากมาย และความรอดอนัน้ีเป็นส่ิงน่าปรารถนายิง่นกั เขาอยากจะพน้จากความทุกข ์ พน้จาก
ความกระหายเหลา้ พน้จากความเปล่ียวใจ และพน้จากทุกส่ิงท่ีคอยรบกวนเขาอยูเ่สมอ 

เม่ือการเทศนาจบลง มาร์ทิเนซ์ไดไ้ปหานกัเทศน์และบอกวา่เขาเช่ือในพระเยซูเจา้ และอยากจะ
เป็นคริสเตียน ศาสนาจารยผ์ูน้ั้น จึงอธิบายใหเ้ขาฟังวา่ การเป็นคริสเตียน ไม่ตอ้งเสียเงินทอง ไม่ตอ้ง
บวช ไม่มีอะไรยาก แต่ตอ้งมีความเช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้ แลว้สารภาพผดิต่อพระองค ์ และขอให้
พระองคย์กโทษบาปของเราเท่านั้น 
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ต่อมาไม่นาน มาร์ทิเนซ์ไดก้ลายเป็นคนใหม่แทนทีจะนัง่อยูต่ามร้านขายเหลา้คืนละหลาย ๆ 
ชัว่โมงเช่นท่ีเคย เขากลบันัง่อ่านพระคมัภีร์อยูใ่นบา้น แทนท่ีจะเมาเหลา้ เขาสั่งสอนลูก ๆ ใหเ้ป็นคนดี 
แทนท่ีจะนัง่ ๆ นอน ๆ ไม่ท าอะไร เขากลบัท างานหนกั เพื่อหาเงินมาเล้ียงครอบครัว เพื่อนนกัด่ืม นกั
พนนั ไดพ้ยายามชกัชวนใหม้าร์ทิเนซ์กลบัไปหาความสนุกสนานอยา่งเดิม แต่มาร์ทิเนซ์ไม่ตอ้งการ
ความสนุกสนานของโลก เพราะเขาไดพ้บความสุขอนัแทจ้ริงในพระเยซูคริสตแ์ลว้ เพื่อนบา้นบางคน
เยาะเยย้เขาวา่ “พระเยซูท าให้มาร์ทิเนซ์กลายเป็นผูห้ญิงไปเสียแลว้” มาร์ทิเนซ์มิไดโ้กรธคนเหล่านั้น แต่
กลบัสงสารท่ีคนเหล่านั้นไม่มีก าลงับงัคบัตนเอง ยอมปล่อยตวัอยูใ่ตบ้งัคบัของมารตลอดเวลา 

วนัหน่ึงขณะท่ีมาร์ทิเนซ์ก าลงัอ่านหนงัสือพระคมัภีร์เขาพบขอ้ความวา่ พระเจา้ทรงหา้มการผดิ
ประเวณี คริสเตียนจะมีภรรยาสองคนไม่ไดแ้ละหญิงชายจะอยูกิ่นดว้ยกนัไม่ได ้ เวน้แต่จะแต่งงานกนั
เสียก่อน ขอ้ความน้ีท าใหเ้ขานึกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัโซเฟีย เขาเห็นวา่ ควรจะปฎิบติัตามท่ี
พระเจา้ไดท้รงบญัญติัไว ้ เพราะเป็นการปฎิบติัอนัเหมาะสมและสวยงามแก่มนุษยอ์ยา่งยิง่ ดงันั้นวนั
หน่ึงมาร์ทิเนซ์จึงพดูกบัโซเฟียวา่ “โซเฟียจ๋า เป็นการไม่งามท่ีเราจะอยูกิ่นกนัเฉย ๆ เราควรจะมีพิธี
แต่งงานกนัดว้ย” โซเฟียไม่เขา้ใจถึงความหมายของการแต่งงานมากนกั ก็หุนหนัโกรธมาร์ทิเนซ์ และ
ตดัพอ้ต่อวา่เขาต่าง ๆ นา ๆ และบอกวา่จะกลบัไปอยูบ่า้นเดิม มาร์ทิเนซ์จบัมือโซเฟียไวแ้ละปลอบโยน
วา่ “ทุกวนัน้ีฉนัไม่ไดทุ้บตีเธอเหมือนแต่ก่อนมิใช่หรือ ทุกวนัน้ีฉนัท างานหาเล้ียงเธอและลูก ๆ และมิได้
ไปเมาเกะกะมิใช่หรือ โซเฟียจ๋า เธอรู้จกัฉนัดีแลว้มิใช่หรือ บอกฉนัตรง ๆ เถิดวา่ ตั้งแต่ฉนัเช่ือฟังใน
พระเยซูคริสตเ์จา้ พระองคน์ั้นไดท้  าใหฉ้นัเลวลงหรือดีข้ึน” 

ค าถามสุดทา้ยน้ีท าใหโ้ซเฟียตอ้งหยดุคิด เป็นความจริงทีเดียวตั้งแต่มาร์ทิเนซ์ไดเ้ช่ือในพระเยซู
คริสตแ์ลว้ เขากลายเป็นคนดีข้ึนอยา่งน่าประหลาด เขาเคยเป็นคนใจด าอ ามหิต เป็นคนเกียจคร้าน แต่
เด๋ียวน้ีสิ เขากลบักลายเป็นคนใจดี สัตยซ่ื์อ รอบคอบและขยนัขนัแขง็ พระเยซูทรงช่วยเปล่ียนเขาจริง ๆ 
เหตุไฉนพระองคน้ี์จะไม่ทรงช่วยดิฉนัเหมือนกนับา้งเล่า พระองคค์งช่วยดิฉนัไดแ้น่นอน เม่ือโซเฟียคิด
ไดเ้ช่นนั้นแลว้ เขาก็รับเอาพระเยซูเป็นท่ีพึ่งของเขา และดว้ยความรักท่ีมีต่อมาร์ทิเนซ์ โซเฟียก็เขา้พิธี
แต่งงานกบัเขาตามธรรมเนียมคริสเตียน 

ต่อมา มาร์ทิเนซ์ไดท้่องเท่ียวไปตามต าบลต่าง ๆ สั่งสอนคนเป็นอนัมากถึงเร่ืองพระเจา้ แต่เขา
รู้สึกตวัวา่ เขามีความรู้นอ้ยในเร่ืองพระเจา้เขาจึงไปศึกษาต่อในโรงเรียนพระคริสตธรรม มาร์ทิเนซ์เป็น
คนพน้วยัหนุ่มแลว้ แต่เขาก็ไม่ทอ้ถอยในการท่ีจะศึกษาคน้ควา้เร่ืองพระเจา้ และไดเ้ท่ียวไปเทศนา
ประกาศกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ตามคริสตจกัรต่าง ๆ และตามหมู่บา้น ค าเทศนาของเขาเป็นท่ีจบัใจ
ผูม้าฟังเป็นอนัมาก เม่ือเขาเรียนส าเร็จแลว้ คริสตจกัรก็ท าพิธีแต่งตั้งมาร์ทิเนซ์เป็นศาสนาจารย ์ โซเฟียก็
ไดไ้ปในพิธีน้ีดว้ย และมีความปีติยนิดีเป็นอยา่งยิง่ 
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ในทุกวนัน้ี ศาสนาจารยม์าร์ทิเนซ์เป็นนกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศกวาทะมาลา ท่าน
เป็นพยานถึงพระคริสตแ์ก่คนฟังนบัเป็นพนั ๆ วา่ พระเยซูไดท้รงช่วยท่าน และเปล่ียนท่านใหเ้ป็นใหม่
มาแลว้อยา่งไรพระองคก์็จะทรงช่วยทุกคนท่ีมีความผดิบาป และเปล่ียนเขาใหเ้ป็นคนใหม่อยา่งนั้นดว้ย 
พระองคจ์ะทรงประทานชีวิตใหม่ อนัเป็นชีวตินิรันดร์แก่เราทั้งหลาย ถา้เรายอมรับเอาพระองคเ์ป็นท่ีพึ่ง
และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 
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การไถ่โทษ 

(พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่) 
เม่ือเดิมนั้น พระเจา้ไดท้รงสร้างโลก และส่ิงสารพดัทั้งปวง และพระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยใ์ห้

ครอบครองโลก เม่ือโลกและมนุษยถู์กสร้างข้ึนใหม่ ๆ นั้น สรรพส่ิงสรรพสัตวอ์ยูใ่นสภาพอนัดีงาม ต่าง
ก็มีชีวติและความเป็นอยูอ่ยา่งผาสุก ไม่มีการทะเลาะววิาท ไม่มีการพยาบาทปองร้ายไม่มีการลกัขโมย
แยง่ชิงกนั ไม่มีความเจบ็ไข ้ ไม่มีความทุกขโ์ศก เวลานั้นมนุษยไ์ม่รู้จกัความผดิบาปและไม่รู้จกัความ
ตาย เพราะมนุษยส์มยันั้นไดอ้ยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเจา้เสมอ และทรงโปรดให้มนุษยซ่ึ์งพระองค์
ไดท้รงสร้างนั้น ครอบครองพืชและสัตวท์ัว่พิภพ พระราชกิจอนัมหศัจรรยเ์หล่าน้ีเป็นเคร่ืองส าแดงถึง
ความรักของพระเจา้ต่อมนุษย ์

ต่อมา มนุษยถู์กมารล่อลวงใหฝ่้าฝืนค าสั่งของพระเจา้ผูท้รงสร้างเขา มนุษยท์ั้งสองนั้นไดเ้ช่ือพงั
มาร แต่ไดข้ดัขืนค าสั่งและไม่เช่ือฟังพระเจา้ การไม่เช่ือฟังน้ีเองเป็นความบาปประการแรก ซ่ึงมนุษยไ์ด้
กระท า ตั้งแต่นั้นมา ความใกลชิ้ดระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยก์็ขาดสบั้นลง มนุษยต์อ้งไดรั้บโทษ แห่ง
ความผดิบาปของตน และมนุษยท่ี์มีบาปจะไปอยูก่บัพระเจา้ไม่ได ้

โทษแห่งความบาปซ่ึงมนุษยไ์ดรั้บคือ ความทุกขย์ากนา ๆ ประการและความตาย พระเจา้ทรง
เหมือนกบัพอ่แม่ท่ีรักลูก และไดรั้บความเศร้าเสียใจเม่ือลูกรักของตนทรยศต่อตน พระเจา้เป็นผูท้รงไว้
ซ่ึงความบริสุทธ์ิทรงเกลียดชงัความผดิบาป แต่พระองคก์็ยงัรักและเมตตามนุษยอ์ยูเ่สมอ พระองคท์รง
เสียพระทยัอยา่งยิง่ท่ีมนุษยต์อ้งตกอยูใ่นอ านาจของมาร ทรงเวทนาท่ีมนุษยไ์ดรั้บความวบิติั อนัเกิดจาก
การอิจฉาริษยากนั ทะเลาะววิาทกนัโกรธกนั หยา่ร้างกนั เบียดเบียนข่มเหง ขดัสน เจบ็ไข ้ ท าสงคราม
กนัและตอ้งตายในท่ีสุด ความบาปมีอยูท่ี่ไหน ความทุกขก์็มีอยูท่ี่นัน่ บาปนั้นเป็นกิจการของมาร ดงันั้น
ความทุกขแ์ละความตายจึงเป็นผลแห่งความบาป 

แต่พระเจา้ผูท้รงพระเมตตาใหญ่หลวง จะไม่ทรงยอมใหม้นุษยต์กอยูใ่นสภาพอนัน่าเวทนา
เวทนาน้ีตลอดไป พระองคท์รงหาวธีิท่ีจะดบัทุกขแ์ละปลดบาปในมนุษยใ์หห้มดส้ิน เพื่อมนุษยจ์ะได้
พน้อ านาจของมาร และเพื่อมนุษยจ์ะไดคื้นดีกบัพระองค ์

พระองคไ์ดส่้งศาสดาพยากรณ์หลายท่าน มาตกัเตือนสั่งสอนมนุษย ์แต่มนุษยก์็มิไดเ้ช่ือฟัง และ
ประพฤติตาม เหตุฉะนั้น พระเจา้จึงทรงด าหริท่ีจะไถ่มนุษยจ์ากอ านาจของมาร แต่การไถ่นั้นมีค่ายิง่กวา่
ส่ิงทั้งปวงเพราะจิตวิญญาณของมนุษยมี์ค่ามากมายเหลือท่ีจะประมาณได ้ ไม่มีมนุษยใ์ดดีสมท่ีจะยอม
สละชีวติของตน  แทนความบาปผดิของผูอ่ื้นได ้ เพราะมนุษยทุ์กคนต่างตกอยูใ่นความบาป ยกเวน้ผู ้
เดียว คือพระเจา้ผูเ้ป็นองคบ์ริสุทธ์ิ 
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เหตุฉะนั้นพระเจา้จึงทรงเสด็จมายงัโลกน้ี เพื่อไถ่มนุษยจ์ากความบาป เพราะตามโทษานุโทษ
ของมนุษยแ์ลว้ “ค่าจา้งของความบาปคือความตาย” โรม 6:23 แต่เม่ือพระเจา้ทรงเสด็จมาตายเพื่อปลด
บาปของมนุษยม์นุษยจ์ะไดรั้บการอภยัโทษ 

โดยเหตุน้ี พระเจา้จึงไดเ้สด็จมาบงัเกิดมีรูปกายเป็นมนุษย ์ จากหญิงสาวบริสุทธ์ิผูห้น่ึง เม่ือ
ประมาณ 2000 ปีมาแลว้ และเขาใหช่ื้อพระกุมารเจา้นั้นวา่ “เยซู” (แปลวา่พระผูช่้วยไถ่รอดบาปให้รอด) 

พระเยซูเป็นบุตรของพระเจา้ พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิปราศจากบาป แมก้ระนั้น พระองคย์อม
ทรงสภาพเป็นมนุษย ์มีความรู้สึก เขา้ใจถึงการเกิดแก่ เจบ็ ตาย พระเยซูทรงสถิตอยูใ่นโลกน้ี 33 ปี และ
ตลอดเวลาท่ีทรงอยูใ่นโลก พระองคไ์ดเ้สด็จออกไปท าพระราชกิจของพระบิดา ทรงสั่งสอนมนุษยใ์ห้
ประพฤติตนอยูใ่นทางชอบ ใหรู้้และเขา้ใจถึงความรักของพระเจา้ท่ีทรงมีต่อมนุษย ์ให้มนุษยก์ลบัใจจาก
ความชัว่ ความผิดบาปทั้งหลาย และทรงรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อให้เขาบรรเทาและพน้จากความทุกข์
ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีประชาชนรักและติดตามพระองคเ์ป็นอนัมาก แต่ก็มีบางคนท่ีเกลียด
ชงัพระเยซู เพราะความเมตตาปราณีท่ีพระองคมี์ต่อคนยากจน อนัท าใหป้ระชาชนเลิกนิยมนบัถือพวก
เขา และพระองคท์รงติเตียนความชัว่ร้ายของเขา เขาจึงคอยจบัผดิพระองค ์ และในทีสุดก็จบัพระองคไ์ป
ตรึงไวบ้นไมก้างเขน 

ในสมยัของพระเยซู มีการประหารชีวตินกัโทษอยา่งทารุณโดยตรึงบนไมก้างเขน บนไม้
กางเขน พระเยซูตอ้งทนต่อพิษบาดแผลท่ีเขาเอาตะปูตอกมือและเทา้ของพระองค ์ ซ่ึงเป็นความเจบ็ปวด
แสนสาหสัถึง 6 ชัว่โมง แต่พระองคย์อมทนความทรมาน และยอมตายเพื่อช่วยใหม้นุษยไ์ดร้อดพน้จาก
ความบาป พระโลหิตของพระองคไ์ดไ้หลออก เพื่อช าระลา้งมลทินในจิตใจของมนุษย ์ เพื่อใหม้นุษยไ์ด้
สะอาดบริสุทธ์ิ สมควรอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจา้ไดอี้ก 

ขณะท่ี พระองคท์รงก าลงัทุกขท์รมานอยูบ่นไมก้างเขนนั้น พระองคท์รงระลึกถึงคนบาป และผู ้
ท่ีข่มเหงพระองค ์ โดยปราศจากความผดิและไดท้รงอธิษฐานของต่อพระบิดาผูส้ถิตในสวรรคใ์หโ้ปรด
ยกโทษแก่คนเหล่านั้น 

เม่ือพระเยซูส้ินพระชนมแ์ลว้ เขาไดน้ าพระศพของพระองคล์งมาจากไมก้างเขน และ
ประดิษฐานไวใ้นอุโมงค ์ แต่พระเยซูเจา้ทรงอยูใ่นอุโมงคเ์พียงสามวนั ก็ทรงคืนพระชนม ์ ตามค าท่ีทรง
ตรัสกบัศิษยท์ั้งหลายเม่ืออยูใ่นแควน้กาลิลีวา่ บุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกมอบไวใ้นมือคนบาป ตอ้งถูกตรึงไว้
ท่ีไมก้างเขน และวนัท่ีสามจะเป็นข้ึนมาใหม่ 

ภายหลงัพระเยซูเจา้ไดท้รงปรากฎแก่สานุศิษยข์องพระองค ์ ไดท้รงพบปะสนทนากบัเขาทั้ง ถึง
เร่ืองแผน่ดินของพระเจา้หลายคร้ังหลายคราวตลอดเวลา 40 วนั และไดท้รงสั่งใหเ้ขาทั้งหลายออกไปสั่ง
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สอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวก ใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ และพระองคท์รงสัญญาจะอยูก่บัเขาทั้งหลายตลอดไป 

เม่ือพระเยซูทรงตรัสค าเหล่านั้นแลว้ ก็ถูกรับข้ึนไปในทอ้งฟ้ามีเมฆมาปกคลุมพระองค ์ บงัตา
เขาไว ้พวกศิษยจึ์งไดเ้ห็นพระองคแ์ต่เพียงเท่านั้น 

ต่อจากนั้นมา บรรดาผูท่ี้เช่ือในพระเยซูเจา้ ไดย้อมสละชีวติและความสุขสบายของตนออกไป
ทัว่โลกประกาศกิตติคุณของพระองค ์ผูท่ี้เช่ือในพระเยซูเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกโทษและการช าระลา้งจิตใจ
ใหบ้ริสุทธ์ิสมควรกบัสวรรคข์องพระองค ์ พระเยซูตรัสวา่ “ผูท่ี้มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเขาเลย” ยอห์นบท 
6:37 
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