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บทน�า

ข่าวร ้ายประจ�าวัน

โลกนี้มีแต่ข่าวร้าย เราไม่จ�าเป็นจะต้องมีข้อพิสูจน์อะไรมาก วัน

นี้เพียงแค่ดูข่าวทีวี หรืออ่านหนังสือพิมพ์ ก็จะเห็นว่าโลกของ

เราไม่มีความร่มเย็นเป็นสุข มีแต่การเข่นฆ่า มีสงคราม มีการ

เอารัดเอาเปรียบ ความยากจน การฉ้อโกง การหลอกลวง ความ

แตกแยก การก่อการร้าย แค่นี้ไม่พอ ยังมีภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

ทั้งพายุ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ ควันพิษ น�้าท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ 

ทั้งๆที่เรามีความรู้มากมาย แต่ปัญหาทั้งหมดนี้ท�าให้เรารู้ถึงขีด

จ�ากัดของมนุษย์

ยิ่งดูข่าวใกล้ตัว ก็อาจเห็นการทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก 

พ่อแม่บางคนทิ้งลูก ลูกบางคนดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ พี่น้องบาง

คนโลภมากแย่งมรดก บางคนอาจจะรู้สึกเหงา พอหาความรักก็

พบคนเห็นแก่ตัวที่รักกันเพื่อความสุขชั่วคราว เพลงรักก็ฟังกัน

จนเบื่อเพราะมีแต่เรื่องผิดหวัง
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ทั้งหมดนี้อาจจะท�าให้เราไม่อยากหวังอีกแล้ว เพราะหากผิดหวัง

จะเราก็จะเศร้าใจขึ้นไปอีก

อย่าหมดหวัง

ผมขอเชิญผู้อ่านหนังสือองค์สันติราชเล่มนี้ ขอให้อ่านตั้งแต่ต้น

จนจบ เมื่อท่านรู้จักองค์สันติราช ท่านก็จะเข้าใจว่าท�าไมคน

ทั่วโลก ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา ถึงมั่นใจว่าพระองค์จะน�ายุค

แห่งสันติสุขมาสู่ประชาชนของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือ

ชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ ยากจนหรือร�่ารวยหรือด้อยโอกาสเพียง

ใด ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรมจากทุกทวีปทั่วโลก พวก

เขาฉลองวันคริสต์มาส เพราะว่าองค์สันติราชมีฤทธิ์อ�านาจเพื่อ

เปลี่ยนแปลงชีวิตเขา จากยุคปัจจุบันที่น่าสิ้นหวังไปสู่ยุคแห่ง

นิรันดร์กาลที่เต็มไปด้วยสันติสุข
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ค�าโบราณที่ไม ่ล ้าสมัย

หนังสือเล่มนี้ นักบุญผู้หนึ่งชื่อท่านลูกาเขียนมาได้เกือบสอง

พันปีแล้ว ท่านลูกาเป็นลูกศิษย์รุ่นที่สองของท่านเยซู ถึงแม้จะ

เป็นเรื่องโบราณแต่ก็ไม่มีวันล้าสมัย เพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

ในประวัติศาสตร์ และองค์สันติราชทรงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ยัง

ปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความรักและความชอบธรรม

มาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไป องค์สันติราชยินดีต้อนรับทุกคน

ให้มารู้จักพระองค์ ฉลองคริสต์มาสด้วยกัน ร่วมใจชื่นชมยินดี 

เพราะพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขจะมาถึงแผ่นดินเราแน่นอน

ขอสันติสุขจงมาสู่ท่านและครอบครัวของท่านในช่วงคริสต์มาส

และปีใหม่นี้ด้วยเถิด

ทรงสถิต
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วันคริสต์มาส เป็นวันที่เราระลึกถึงวันที่ท่านเยซูก�าเนิด 

เมื่อสองพันปีก่อนยุคปัจจุบัน 

แต่ราวเจ็ดร้อยปี ก่อนวันเกิดของท่านนั้น 

มีผู้เผยพระธรรมจากพระเจ้าชื่อท่านอิสยาห์ ท�านายไว้ว่า

มีทารกน้อยผู้หนึ่ง 

ก�าเนิดมาเพื่อเรา 

มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่ง 

ประทานมาให้เรา 

พระองค์จะค�้าจุน 

แบกรัฐบาลขึ้น บนบ่าของพระองค ์

ผู้คนจะขนานนาม ของพระองค์ว่า 

ที่ปรึกษา มหัศจรรย์ 

พระเจ้า ผู้ทรงอานุภาพ 

พระบิดา แห่งนิรันดร์กาล 

และ ...
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เรื่องราวขององค์สันติราชเริ่มต้นด้วยหญิงผู้ต�่าต้อยสองคน คนแรก

เป็นหญิงชรา เป็นหมันแต่อยากมีลูก คนที่สองเป็นหญิงสาว ยังไม่

แต่งงานแต่ตั้งท้อง

บุคคลภายนอกอาจจะสงสัยและคิดว่านี่เป็นเรื่องน่าอาย แต่หญิงทั้ง

สองคนนี้รู้ว่าพระเจ้าจะใช้สถานะที่ต�่าต้อยของพวกเธอเพื่อน�าสิ่งที่ยิ่ง

ใหญ่มาสู่โลกนี้

หากท่านคิดอยู่ว่าชีวิตของท่านนั้นไม่มีอะไรพิเศษ หรือผู้คนอาจจะ

ไม่เข้าใจสถานการณ์ชีวิตของท่าน โปรดระลึกถึงหญิงสองคนนี้ไว้ว่า 

พระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตของคนธรรมดา ด้วยน�้าพระทัยอันดีเลิศ

ของพระองค์
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บทที่ 1

แด่ท่านเธโอฟีลัส ผู้มีเกียรติ และเพื่อนๆผู้รักพระเจ้าทุกๆท่าน

มีสหายอยู่หลายท่าน พากเพียรพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของเรา เรื่องต่างๆที่นักเทศน์พระ

ธรรมน�ามาเล่าให้เราฟัง ข้าพเจ้าสืบสวนอย่างรอบคอบมานาน

แล้ว จึงสมควรเขียนหนังสือเล่มนี้ อุทิศให้ท่าน ข้าพเจ้าอยากจะ

เรียบเรียงเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องและเรียบร้อย ท่านจะได้มั่นใจในสิ่งที่

ท่านเคยเรียนรู้มา

ทูตสวรรค์พบเศคาริยาห์

ในอดีต สมัยที่กษัตริย์เฮโรดยังเป็นผู้ปกครองแคว้นยูเดีย มี

นักบวชผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ อยู่ในกลุ่มนัก

บวชอาบียาห์ ภรรยาของท่านชื่อเอลีซาเบธ ผู้สืบเชื้อสาย

จากท่านอาโรน ทั้งสองท่านมีคุณงามความดีต่อพระเจ้า ท่าน

เชื่อฟังกฎศีลธรรมทั้งมวลของพระองค์เจ้า แต่ไม่มีลูก เพราะ

เอลีซาเบธเป็นหมัน และทั้งสองท่านก็ชราแล้ว
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วันหนึ่ง กลุ่มนักบวชของท่านเศคาริยาห์มีเวรรับใช้ใน

พระวิหารของพระเจ้า วันนั้นท่านเศคาริยาห์จับฉลากได้ตาม

ประเพณี จึงจุดเครื่องหอมตามล�าพังที่ใจกลางพระวิหาร แล้ว

ข้างนอก รอบๆพระวิหารก็มีคนมากมายอธิษฐานและบูชา

พระเจ้ากันไปเรื่อยๆ

ขณะที่อยู่คนเดียวในใจกลางพระวิหารของพระเจ้า ท่าน

เศคาริยาห์กลับมองเห็นทูตสวรรค์ของพระองค์เจ้ายืนอยู่ด้าน

ขวามือใกล้แท่นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์

ค�าท�านายเกี่ยวกับยอห์น

ท่านเศคาริยาห์ทั้งขวัญหายและเกรงกลัว แต่ทูตสวรรค์ปลอบใจ

ท่านว่า 

เมื่อสองพันปีที่แล้ว ชาวยิวทุกคนนมัสการพระเจ้าร่วมกันที่พระวิหาร

ในกรุงเยรูซาเล็ม พระวิหารนี้ใหญ่ตระการตาที่สุดในอาณาจักรโรมัน 

ชาวยิวไม่มีพระวิหารอื่นใดอีก เพราะพระวิหารแห่งนี้เท่านั้นเป็นมหา

วิหารประจ�าชาติของพวกเขา
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วันหนึ่ง กลุ่มนักบวชของท่านเศคาริยาห์มีเวรรับใช้ใน

พระวิหารของพระเจ้า วันนั้นท่านเศคาริยาห์จับฉลากได้ตาม

ประเพณี จึงจุดเครื่องหอมตามล�าพังที่ใจกลางพระวิหาร แล้ว

ข้างนอก รอบๆพระวิหารก็มีคนมากมายอธิษฐานและบูชา

พระเจ้ากันไปเรื่อยๆ

ขณะที่อยู่คนเดียวในใจกลางพระวิหารของพระเจ้า ท่าน

เศคาริยาห์กลับมองเห็นทูตสวรรค์ของพระองค์เจ้ายืนอยู่ด้าน

ขวามือใกล้แท่นเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์

ค�าท�านายเกี่ยวกับยอห์น

ท่านเศคาริยาห์ทั้งขวัญหายและเกรงกลัว แต่ทูตสวรรค์ปลอบใจ

ท่านว่า 

เมื่อสองพันปีที่แล้ว ชาวยิวทุกคนนมัสการพระเจ้าร่วมกันที่พระวิหาร

ในกรุงเยรูซาเล็ม พระวิหารนี้ใหญ่ตระการตาที่สุดในอาณาจักรโรมัน 

ชาวยิวไม่มีพระวิหารอื่นใดอีก เพราะพระวิหารแห่งนี้เท่านั้นเป็นมหา

วิหารประจ�าชาติของพวกเขา
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“ไม่ต้องกลัว เศคาริยาห์ พระเจ้าได้ยินเสียงร้องอธิษฐานของ

เจ้าแล้ว เอลีซาเบธจะมีลูกชายให้เจ้า เจ้าต้องตั้งชื่อลูกของเจ้า

คนนี้ว่า ยอห์น 

ใจเจ้าจะยินดีมีสุข และผู้คนจะชื่นใจในวันที่ลูกของเจ้าก�าเนิด 

เพราะยอห์นจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้า

ห้ามยอห์นดื่มเหล้าดื่มสุรา ยอห์นจะเต็มเปี่ยมด้วยพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่

เขาจะช่วยชาวอิสราเอลหลายคน ให้กลับใจไปรับใช ้

พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา

ยอห์นนี่แหละ จะเบิกทางให้พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและ

อ�านาจของท่านเอลียาห์ เขาจะช่วยคนที่เป็นพ่อให้กลับมารัก

และห่วงใยลูกๆ เขาจะช่วยคนที่ดื้อรั้นให้กลับมาใส่ใจในความ

ชอบธรรม
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เขาจะช่วยปวงชนให้เตรียมตัวต้อนรับพระผู้เป็นเจ้า”

เศคาริยาห์เคลือบแคลงใจ

แต่แล้วท่านเศคาริยาห์กลับถามองค์ทูตสวรรค์ว่า “กระผมจะ

แน่ใจได้อย่างไร กระผมเป็นคนแก่ ภรรยาก็อายุไม่น้อย”

ทูตสวรรค์จึงกล่าวว่า 

“เรามีชื่อว่ากาเบรียล แม้ในขณะนี้เราก็ยังยืนอยู่ใกล้พระเจ้า 

พระองค์ส่งเรามาเพื่อน�าข่าวดีนี้มาให้เจ้า

ตั้งแต่บัดนี้ เจ้าจะเงียบงันและเป็นใบ้ จนกว่าจะถึงวันที่ทุกสิ่งที่

เราบอกเจ้าไว้เป็นจริง เพราะตัวเจ้าไม่เชื่อค�าของเรา ทุกสิ่งที่

เราบอกไว้จะส�าเร็จบริบูรณ์ ตามเวลาที่เหมาะสม”

ผู้บูชาพระเจ้าก�าลังรอท่านเศคาริยาห์ และสงสัยว่าท�าไมท่าน

ล่าช้าอยู่ข้างใน เมื่อท่านเศคาริยาห์ออกมาข้างนอก แทนที่จะ

กล่าวค�าอวยพร ท่านกลับเป็นใบ้พูดไม่ออก พวกเขาจึงตระหนัก
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ว่าท่านเศคาริยาห์เห็นนิมิตในพระวิหาร

ตั้งแต่วันนั้น ท่านเศคาริยาห์เป็นใบ้ใช้ภาษามือ เมื่อเวรรับใช้ของ

ท่านเศคาริยาห์เสร็จสิ้นลง ท่านก็เดินทางกลับบ้าน

เอลีซาเบธตั้งท้อง

วันเดือนผ่านไป เอลีซาเบธภรรยาของท่านเศคาริยาห์ก็ตั้งท้อง 

เธออยู่อย่างโดดเดี่ยวห้าเดือน แล้วจึงกล่าวว่า 

“นี่คือวิถีทางที่พระองค์เจ้าช่วยฉัน พระองค์ดูแลฉันด้วยความ

โปรดปราน พระองค์ลบล้างความอัปยศของฉันจากสายตา

ผู้คน”

ทูตสวรรค์กาเบรียลพบสาวน้อยมารีย์

หลังจากนั้นอีกหกเดือน พระเจ้าส่งทูตสวรรค์กาเบรียลไปสู่เมือง

นาซาเร็ธแห่งแคว้นกาลิลี เพื่อไปพบสาวบริสุทธิ์ผู้หนึ่งชื่อ

มารีย์ เธอเป็นคู่หมั้นของนายโยเซฟ ซึ่งเป็นทายาทราชวงศ์

กษัตริย์ดาวิดมหาราช เมื่อมาถึง ทูตสวรรค์กล่าวต่อสาวน้อยคน
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นี้ว่า “สวัสดี หญิงผู้ได้รับพระพร พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้า” 

มารีย์ก็พิศวงงงงวยในใจ และนิ่งคิดสงสัยจุดประสงค์ของค�า

ทักทายนี้

ค�าท�านายเกี่ยวกับทารกเยซู

ทูตสวรรค์จึงกล่าวว่า 

“ไม่ต้องกลัว มารีย์ พระเจ้าชอบใจและโปรดปรานเจ้ามาก 

ตั้งใจฟังให้ดีนะ เจ้าจะตั้งท้องและคลอดบุตรชาย เจ้าต้องตั้งชื่อ

ลูกของเจ้าว่า เยซู

เยซูจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และผู้คนจะยอมรับนับถือว่าเป็น

พระราชบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด กษัตริย์ดาวิดมหาราช

เป็นบรรพบุรุษของเยซู พระเจ้าจะมอบราชบัลลังก์ของกษัตริย์

ทูตสวรรค์มิใช่มนุษย์ ทูตสวรรค์คือผู้รับใช้พระเจ้าที่พระองค์ส่งมาจาก

สวรรค์ พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงทูตสวรรค์หลายครั้ง ส่วนใหญ่จะ

มาบอกข่าวส�าคัญ แต่บางครั้งพวกท่านก็เป็นดั่งกองทัพจากสวรรค์ที่

พระเจ้าส่งมาสู้รบสิ่งชั่วร้าย
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ดาวิดนั้นให้เขา เพื่อปกครองราชวงศ์ยาโคบจนถึงยุคแห่ง

นิรันดร์กาล พระราชอาณาจักรของเยซูจะไม่มีวันสิ้นสุด”

เป็นไปได้อย่างไร

มารีย์จึงถามองค์ทูตสวรรค์ “จะเป็นได้อย่างไร เพราะฉันเป็น

หญิงบริสุทธิ์

องค์ทูตสวรรค์ตอบว่า

“พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตเหนือเจ้า พระราชอ�านาจของ

พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดจะปกคลุมเจ้า ลูกของเจ้าจึงเป็นเด็ก

ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระราชบุตรของพระเจ้า

ชาวอิสราเอล (หรือเรียกว่าคนยิว) นับถือกษัตริย์ดาวิดมหาราชว่า

เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขา กษัตริย์ดาวิดรัก

พระเจ้าด้วยสุดหัวใจของท่าน พระเจ้าจึงสัญญากับท่านไว้ว่า พระราช

อาณาจักรของดาวิดจะไม่มีที่สิ้นสุด เพราะองค์สันติราชจะมาเกิดเป็น

ทายาทในวงศ์ตระกูลของท่าน 
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รู้ไหม แม้แต่ญาติของเจ้า คือเอลีซาเบธที่เป็นหมัน ท่านตั้งท้อง

มาได้หกเดือนแล้ว เมื่อมีพระเจ้าก็ไม่มีอะไรสักอย่างที่จะเป็น

ไปไม่ได้”

มารีย์จึงตอบว่า

“ฉันเป็นข้าทาสของพระเจ้า ฉันเต็มใจรับทุกสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ 

ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด”

แล้วองค์ทูตสวรรค์ก็ลาจากไป

พบกันก่อนเกิด

หลังจากนั้น มารีย์ก็รีบเดินทางไปเยี่ยมบ้านของเศคาริยาห์ ซึ่ง

เป็นท้องถิ่นในหุบเขาแห่งแคว้นยูเดีย

เมื่อไปถึง มารีย์ก็ส่งเสียงทักทายเอลีซาเบธ พอได้ยินเสียง

ทักทาย ทารกก็ดิ้นในท้องเธอ เธอจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ และร้องออกไปว่า
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“น้องมีพระพรมากเกินกว่าหญิงทั้งปวง และพระมงคลก็มา

สู่ทารกในท้องของน้อง แล้วนี่ท�าไมฉันถึงได้มีเกียรติต้อนรับ

มารดาขององค์เจ้าเหนือหัว รู้ไหม พอพี่ได้ยินเสียงน้อง ลูก

ของพี่ก็ดีใจดิ้นอยู่ในท้อง พระเจ้าจะอวยพรน้อง เพราะน้องเชื่อ

ถ้อยค�าของพระองค์เจ้า พระองค์จะน�าให้ถ้อยค�าของพระองค์

เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ”

บทเพลงมารีย์

มารีย์จึงกล่าวว่า 

“ดวงจิตข้าเทิดทูนพระเจ้าเหนือหัว 

ดวงชีวาปรีดาองค์ผู้กอบกู ้

พระองค์เห็นความต�่าต้อยของทาสหญิง 

คนทุกยุคทุกสมัยด้วยความจริง 

จะเรียกข้าว่าเป็นผู้รับพระพร

เพราะว่าพระผู้เกรียงไกรด�าเนินการ  

สิ่งประเสริฐสิ่งล�้าเลิศมาให้ข้า 
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เทิดพระเกียรติเทิดพระนามแสนศักดิ์สิทธิ์

ชั่วยุคนี้ชั่วยุคหน้าชั่วเวลา 

พระเมตตาจะมาสู่ผู้ย�าเกรง 

แต่พระองค์ทรงส�าแดงความแข็งแกร่ง 

แรงล�าแขนของพระองค์ลงมือตี 

คนเย่อหยิ่งคนจองหองให้กระเจิง

พระเจ้าลาก จ้าวดินแดนจากบัลลังก ์

พระมุ่งมั่นยกเชิดชูคนอ่อนน้อม 

สิ่งหน�าใจพระถนอมให้คนจน 

คนรวยล้นพระไล่ไปของไม่มี

พระเจ้าช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ 

เป็นอนุสรณ์พระเมตตาพระปรานี 

ดั่งค�าที่พระบอกปู่ย่าตายาย

ค�าสัญญาพระเจ้าให้อับราฮัม 
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และลูกหลานอับราฮัมชั่วนิรันดร์”

มารีย์อยู่กับพี่สามเดือน แล้วจึงกลับบ้าน

ก�าเนิดท่านยอห์น

หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เอลีซาเบธจะต้องคลอดลูกชาย เมื่อชาว

บ้านและวงศาคณาญาติได้ข่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าแสดงความกรุณา

ปรานีต่อคุณแม่ พวกเขาก็ปลาบปลื้มใจด้วยกัน พอทารกเกิดได้

แปดวัน พวกเขาก็มาร่วมพิธีขลิบหนัง ซึ่งเป็นเวลาที่เขาจะตั้งชื่อ

ให้เด็ก พวกเขาอยากตั้งชื่อว่าเศคาริยาห์ ให้เหมือนกับคุณพ่อ

ตามธรรมเนียมชาวยิว

แต่เอลีซาเบธบอกว่า “ไม่ได้ ต้องตั้งชื่อว่าน้องยอห์น” พวกเขา

โต้ว่า “ได้ยังไง ญาติพี่น้องของเธอไม่เห็นมีชื่อนี้สักคน” พวกเขา

เลยออกภาษามือถามคุณพ่อว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดี

คุณพ่อจึงขอแผ่นกระดานมาเขียนว่า “พ่อให้ลูกชื่อยอห์น” ทุกๆ

คนก็สงสัยว่าท�าไม
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แต่แล้วอยู่ๆคุณพ่อก็เริ่มพูดจา เขาออกเสียงสรรเสริญพระเจ้า

อย่างคล่องลิ้น หัวใจของชาวบ้านทุกๆคนจึงเต็มไปด้วยความ

ย�าเกรงพระเจ้า

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้กลายเป็นข่าวที่ชาวเขาแคว้นยูเดียพูดคุยกัน 

ต่างคนต่างไตร่ตรองในใจว่า เด็กคนนี้จะโตไปเป็นใคร เพราะ

เห็นอยู่แล้วว่ามือของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเขาอย่าง

ชัดเจน

เศคาริยาห์เผยใจพระเจ ้า

แล้วเศคาริยาห์ก็เปี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเผย

ใจพระเจ้าไว้ว่า

“สดุดี องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของอิสราเอล 

พระองค์ทรงก้าวเยี่ยมเยือน 

และไถ่ชีวิตปวงประชาของพระองค์

ทรงเชิดชูวีรบุรุษผู้หนึ่งที่จะกู้ชีพเรา ท่านจะมาจากราชวงศ์ของ
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ผู้รับใช้พระเจ้า คือราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดมหาราช

พระเจ้าบอกมาแล้วจากโบราณกาล ด้วยริมฝีปากศักดิ์สิทธิ์ของ

ผู้เผยพระธรรมของพระองค์ ว่าเราจะได้รับอิสรภาพจากศัตรู 

และรับการปลดปล่อยให้เป็นไทจากเงื้อมมือของผู้ที่เกลียดชัง

เรา

พระเจ้าแสดงความกรุณาปรานี และทรงระลึกถึง

พระพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ค�าปฏิญาณที่

พระองค์ให้ไว้กับอับราฮัม ว่าเมื่อพระองค์อนุญาตให้เรารับ

อิสรภาพจากศัตรูแล้ว เราก็จะสามารถรับใช้พระองค์ได้ โดยไม่

หวาดหวั่น รับใช้ด้วยชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงธรรม

อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษในโบราณกาลของชาวยิว พระเจ้าสัญญาไว้

กับท่านว่าวงศ์ตระกูลของท่านจะอวยพรทุกชนชาติ ชาวคริสเตียนทั่ว

โลกนับถือว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ เพราะว่าท่านเป็น

ตัวอย่างแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าต่อเราทุกคน
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และตัวเจ้าเอง ลูกน้อยเอ๋ย เจ้าจะมีสมญานามว่าเป็นผู้เผยพระ

ธรรมของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ลูกจะมุ่งไปก่อนพระผู้เป็น

เจ้าเพื่อเบิกทางให้พระองค์ ปวงประชาของพระองค์จะได้รู้และ

เข้าใจ ว่าอะไรคือทางรอดของชีวิต 

รอดได้เพราะพระองค์ทรงอภัยบาปให้พวกเขา 

รอดได้เพราะเขาได้รับความกรุณาปรานีอันอบอุ่นจากพระเจ้า 

รอดได้ ดั่งดวงตะวันยามย�่ารุ่ง 

ที่ทอแสงสู่เราจากเบื้องบน 

ทอแสงสู่มวลชน ผู้ใช้ชีวิตภายใต้ความมืดมิด 

ทอแสงสู่มวลชน ผู้ใช้ชีวิตในเงามรณะ 

เพื่อน�าทางให้เท้าของเราย่างเข้าสู่หนทางแห่งสันติสุข”

แล้วเด็กชายยอห์นก็เติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งในฝ่ายจิต

วิญญาณ เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จนถึงวันที่เขามีชื่อเสียง

ในชาติอิสราเอล
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บทที่ 2

โองการราชอาณาจักรโรมัน

ในยุคนั้น มีโองการจากจักรพรรดิ ซีซาร์ ออกัสตัส แห่งราช

อาณาจักรโรมัน ว่าปวงชนทั่วราชอาณาจักรต้องลงทะเบียน

ส�ามะโนครัวประชากร นี่คือบัญชาส�ามะโนครัวเล่มแรกในสมัยที่

คีรินิอัสเป็นผู้ว่าการแคว้นซีเรีย ประชากรต้องไปลงทะเบียน ที่

บ้านเกิดของแต่ละคน 

ดินแดนอิสราเอลเป็นเมืองขึ้นของราชอาณาจักรโรมัน ซึ่งเป็น

อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น

ในศตวรรษนั้น ราชอาณาจักรโรมันแผ่อ�านาจกว้างไกล จากแผ่นดิน

อังกฤษทางตะวันตกไปจดอยู่กับดินแดนเปอร์เซียซึ่งเป็นประเทศอิรัก

ในปัจจุบันทางตะวันออก

ชาวยิวถือว่าชาวโรมันเป็นฝรั่งที่มารุกรานแผ่นดินของพวกเขา และ

หวังไว้ว่าพระเจ้าจะส่งพระคริสต์เจ้าเหนือหัวมาเพื่อขับไล่ศัตรูนี้ออกไป

จากแผ่นดิน แต่ศัตรูที่แท้จริงคือความชั่วในหัวใจ มิใช่ชาวต่างชาติ
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ทารกเยซูเกิดที่นครเบธเลเฮม

นายโยเซฟจึงต้องเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแห่งแคว้นกาลิลี 

ไปสู่นครดาวิดมหาราช ที่มีชื่อว่า เบธเลเฮม เพราะเขามีเชื้อ

สายวงศ์ตระกูลกษัตริย์ดาวิดมหาราช เขาต้องลงทะเบียนกับ

มารีย์ผู้เป็นคู่หมั้นของเขา และตามประเพณีชาวอิสราเอล สอง

คนนี้มีข้อผูกมัดว่าต้องแต่งงานกัน มารีย์ตอนนั้นตั้งท้องอยู่ ใกล้

จะคลอด แต่ก็ยังร่อนเร่อยู่ในเมืองเบธเลเฮมนั้น เธอคลอดบุตร

หัวปี ต้องห่อตัวลูก และวางตัวลูกน้อยนอนในรางใส่อาหารสัตว์ 

เพราะไม่มีโรงแรมแห่งไหนว่างให้เขาพัก

ชาวสวรรค์กับคนเล้ียงแกะ

ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะหลายคนค้างคืนดูแลแกะอยู่ในทุ่ง

หญ้า อยู่มาทันใดก็มีทูตสวรรค์จากพระเจ้าองค์หนึ่งมายืนอยู่

ต่อหน้าพวกเขา และรอบตัวก็เต็มไปด้วยแสงรัศมีแรงกล้าของ

พระเจ้า พวกคนเลี้ยงแกะตัวสั่นขวัญหาย แต่องค์ทูตสวรรค์

กล่าวว่า 
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“ไม่ต้องกลัว ตั้งใจฟังให้ดีนะ เรามาหาเจ้าเพื่อจะบอกข่าวใหญ่ 

ข่าวที่น่ายินดีปรีดา มาให้ปวงชนทุกๆคน เพราะวันนี้ ที่นคร

ดาวิดมหาราช มีผู้กอบกู้ชีวิตมาบังเกิดเพื่อเจ้า คือพระเมสยาห์ 

พระคริสต์เจ้าเหนือหัว และเราจะให้เครื่องหมายชัดๆให้เจ้าเห็น 

คือเด็กอ่อนพร้อมผ้าห่อตัวนอนอยู่ในรางหญ้า”

ทันใดนั้น มีหมู่ชนชาวสวรรค์เป็นร้อยเป็นพันปรากฏกับทูต

สวรรค์องค์นั้น และร้องสรรเสริญพระเจ้า

“เทิดพระเกียรติ สูงสุด แด่พระเจ้า 

สุขสันติ ไปทั่วหล้า แด่ประชา 

ผู้พระองค์ ทรงปรีดา พอพระทัย”

รีบไปดู

เมื่อเหล่าชาวสวรรค์ลาจากไปสู่เบื้องบน พวกคนเลี้ยงแกะก็คุย

กันว่า “ไปเบธเลเฮมกันเดี๋ยวนี้เลย จะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าบอก

ไว้ด้วยตาของเราเอง” พวกเขาจึงรีบวิ่งไป และมาพบมารีย์และ

โยเซฟ เด็กทารกก็นอนอยู่ในรางหญ้าจริงๆ พวกคนเลี้ยงแกะ
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จึงเล่าเรื่องทุกสิ่งที่เขาเห็น และข่าวประเสริฐที่ได้ยินมาเกี่ยวกับ

ทารกน้อยผู้นี้ ทุกๆคนที่ได้ยินก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจ 

แต่มารีย์ไตร่ตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เก็บไว้ในใจของเธอ

พวกคนเลี้ยงแกะลาจากไปด้วยเสียงสรรเสริญและเชิดชูพระเจ้า 

เพราะสิ่งที่เขาเห็นมานั้นตรงตามหมายส�าคัญที่พระองค์บอกไว้

หลังจากวันเกิดแปดวันทารกน้อยก็เข้าพิธีขลิบหนัง พวกเขาตั้ง

ชื่อทารกนี้ว่า เยซู ตามนามที่ทูตสวรรค์ให้ไว้ก่อนที่เขาจะบังเกิด

ในท้องมารดา

หากมีพระราชามาประสูติ ท่านจะเลือกเกิดที่ไหน ท่านจะเชิญใคร

มาเป็นแขกผู้ให้เกียรติ องค์สันติราชก�าเนิดในสมัยรัชกาลของซีซาร์ 

ออกัสตัส ซึ่งเป็นจักรพรรดิคนแรกของราชอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ 

แต่พระเจ้ากลับส่งทูตสวรรค์มาประกาศวันคริสต์มาสต่อคนเลี้ยงแกะ 

ซึ่งเป็นชนชั้นต�่าที่สุดในแผ่นดิน  นอกจากนั้น แทนที่จะมีที่พักที่สม

เกียรติราชา องค์สันติราชกลับมาเกิดในถ�้าเลี้ยงสัตว์ นี่คือวิธีที่พระเจ้า

บ่งบอกว่า สันติสุขจะมิได้มาจากอ�านาจของคนที่มีต�าแหน่งพิเศษใน

โลกนี้ องค์สันติราชเกิดมาเพื่อสามัญชนทุกคน
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ถวายตัวทารกเยซูท่ีกรุงเยรูซาเล็ม

เมื่อถึงเวลาที่ครอบครัวต้องประกอบพิธีช�าระให้บริสุทธิ์หลัง

ก�าเนิด ตามระเบียบธรรมบัญญัติจากโมเสส พวกเขาก็พาทารก

เยซูไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อประกอบพิธีถวายทารกให้องค์พระ

ผู้เป็นเจ้า เพราะพระธรรมบัญญัติก�าหนดไว้ว่า “ลูกหัวปีเพศชาย 

ที่เปิดครรภ์ ต้องอุทิศแด่พระเจ้า” และต้องถวายสัตว์บูชาตาม

ธรรมบัญญัติของพระเจ้า “นกเขาพันธุ์เล็กคู่หนึ่งหรือนกพิราบ

อ่อนสองตัว”

ก ่อนชายชราจะวายชีพ

ในขณะนั้น ที่กรุงเยรูซาเล็มมีชายชราผู้หนึ่ง ชื่อสิเมโอน ท่าน

เป็นคนชอบธรรมและจงรักภักดีต่อพระเจ้า ท่านตั้งหน้าตั้งตารอ

วันเดือนปีที่เชื้อชาติอิสราเอลจะได้รับการปลอบประโลมใจ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่เหนือท่านสิเมโอน และทรงเปิด

เผยบอกท่านไว้ก่อนว่า ท่านจะมีลมหายใจอยู่จนถึงวันที่ท่าน

เห็นองค์พระคริสต์เจ้าเหนือหัว จอมราชันจากพระเจ้า 
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ในวันนั้น ด้วยการทรงน�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่าน

สิเมโอนมาที่พระวิหาร คุณพ่อคุณแม่ก�าลังพาทารกเยซู

มาปฏิบัติตามประเพณีที่พระธรรมบัญญัติระบุไว้ พอท่าน

สิเมโอนพบพวกเขา ท่านก็ขออุ้มทารกเยซูไว้ในอ้อมแขนของ

ท่าน แล้วก็พูดชื่นชมพระเจ้าว่า

“พระองค์เจ้าข้า ณ บัดนี้ พระองค์ทรงกรุณาให้ข้าทาสคนนี้

บอกลาชีวิตด้วยสันติสุข 

จริงอย่างที่พระองค์บอกข้าไว้ ตาของข้าได้เห็นทางรอดชีวิต 

ที่พระองค์ทรงตระเตรียมไว้ให้เหล่าชนชาติ เป็นดวงประทีป

สว่างเปิดทางแห่งความรู้ให้เหล่าชาวต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรี

ของชาติอิสราเอล ประชาชนของพระองค์”

ค�าท�านายของนายสิเมโอน

เมื่อมารีย์และโยเซฟได้ยิน ทั้งสองคนก็อัศจรรย์ใจ ท่าน

สิเมโอนอวยพรทั้งครอบครัว แล้วท่านก็กล่าวกับมารีย์ว่า 



30

“ฟังให้ดี ลูกของเจ้าคนนี้ พระเจ้าลิขิตชีวิตไว้แล้ว 

ส�าหรับชนชาติอิสราเอลหลายคน 

เด็กคนนี้จะเป็นความย่อยยับ 

แต่ส�าหรับอีกหลายคน เด็กคนนี้จะเป็นความรุ่งเรือง 

พระเจ้าทรงลิขิต ให้ผู้คนรวมตัวต่อต้านลูกของเจ้า 

แม้แต่ตัวเจ้าเองก็จะเหมือนมีคมดาบแทงชีวิต 

แต่แล้วในที่สุด ความประสงค์ในใจของทุกคน 

ก็จะปรากฏอย่างชัดเจน 

เพราะเด็กคนนี้”

หญิงชราผู ้เผยพระธรรมของพระเจ ้า

แล้วในขณะนั้น มีหญิงชราชื่อ อันนา เป็นทายาทของท่าน

ฟานูเอลจากเผ่าอาเชอร์ ท่านเป็นผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า

ท่านอันนาผู้นี้ชรามากแล้ว หลังจากแต่งงานตอนสาวๆได้เจ็ดปี 

สามีของท่านก็เสียชีวิตไป ท่านเลยอยู่เป็นแม่ม่ายมาจนถึงตอน

นี้ ท่านมีอายุได้แปดสิบสี่ปีแล้ว ท่านดูเหมือนกับไม่เคยออกไป
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จากพระวิหาร ทั้งนมัสการ ทั้งถือศีลอดอาหาร ทั้งอธิษฐาน และ

รับใช้พระเจ้าอยู่ในพระวิหารมาตลอด ในขณะนั้นท่านเดินขึ้น

พระวิหารมาขอบคุณพระเจ้า และประกาศบารมีของพระเจ้าต่อ

คนที่รอวันที่กรุงเยรูซาเล็มจะรับการไถ่ถอนให้เป็นไท

คืนสู ่แคว้นกาลิลี

เมื่อปฏิบัติตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งครอบครัวก็เดินทางกลับไปสู่เมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี ซึ่ง

เป็นท้องถิ่นของพวกเขา เด็กชายเยซูก็เติบโตแข็งแรง และเต็ม

ไปด้วยภูมิปัญญา อีกทั้งพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าก็ติดตาม

เยซูอยู่ตลอดเวลา

เด็กชายเยซู

หลังจากนั้นทุกปี โยเซฟกับมารีย์พาครอบครัวเดินทางไปสู่

กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อฉลองสักการะเทศกาลลูกแกะปัสกา ซึ่งเป็น

เทศกาลประจ�าปีที่ส�าคัญที่สุดของชาติอิสราเอล ตอนนี้เด็กชาย

เยซูอายุได้สิบสองปี ทั้งครอบครัวก็เดินทางตามปกติ พอจบวัน
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สุดท้ายของงานฉลองใหญ่พวกเขาก็เดินทางกลับบ้าน แต่เด็ก

ชายเยซูยังอยู่ต่อตามล�าพังที่กรุงเยรูซาเล็ม คุณพ่อกับคุณแม่ก็

ไม่ได้เฉลียวใจ เพราะนึกว่าเขามาด้วยกันในขบวนคาราวาน 

หลังจากเดินทางไปได้หนึ่งวันเต็มๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ตามหา

ลูกชายในขบวน ถามวงศาคณาญาติก็ไม่เจอ ถามเพื่อนๆก็ไม่รู้ 

พวกเขาจึงเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาลูกชาย 

ใช้เวลาตั้งสามวันจึงมาพบลูกที่พระวิหาร เด็กชายเยซูก็นั่งคุย

กับครูบาอาจารย์ ทั้งตั้งใจฟัง ทั้งไตร่ถาม พวกอาจารย์ต่างก็ทึ่ง

ตะลึงต่อความรู้ความเข้าใจ และค�าตอบอันชาญฉลาดของเขา

เมื่อเห็นดังนี้ คุณพ่อคุณแม่ก็ตกตะลึงใจ คุณแม่ถามว่า “ลูกจ๋า 

ท�าไมลูกท�าอย่างนี้ พ่อแม่เป็นห่วงลูกแทบตาย เราแทบพลิก

แผ่นดินมาหาลูก” เด็กชายเยซูก็ตอบว่า “ท�าไมต้องพลิกแผ่นดิน

ล่ะครับ ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของคุณพ่อ” แต่พวกเขาก็

ไม่เข้าใจความหมาย แล้วเด็กชายเยซูก็ติดตามพ่อแม่ลงภูเขา 

ไปสู่เมืองนาซาเร็ธ เยซูเป็นเด็กอ่อนน้อม เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ 

มารีย์เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจของเธอ เด็กชายเยซูเติบโตต่อไป เจริญ
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ด้วยภูมิปัญญา วุฒิภาวะ และเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าและผู้คน

บทที่ 3

ณ บัดนี้คือปีที่สิบห้าในรัชกาลของจักรพรรดิ ซีซาร์ ทิเบริอัส 

แห่งราชอาณาจักรโรมัน ในขณะนั้น ปอนทิอัส ปีลาต เป็นผู้

ว่าการแคว้นยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองปกครองแคว้นกาลิลี และ

น้องชายเขาชื่อฟีลิป เป็นเจ้าเมืองปกครองแคว้นอิทูเรีย และ

แคว้นตราโคนิติส ลีซาเนียสเป็นเจ้าเมืองปกครองแคว้นอาบีเลน 

และที่พระวิหาร มีท่านอันนาส และ ท่านคายาฟาส เป็นประมุข

ของกลุ่มนักบวชผู้รับใช้พระเจ้า

ท่านยอห์นรับใช้พระเจ ้า

ไกลจากตัวเมือง สู่ถิ่นทุรกันดารในแดนชนบท บุตรชายของท่าน

เศคาริยาห์ ชื่อยอห์น ได้รับพระค�าจากพระเจ้า ท่านจึงเร่ร่อน

ไปสู่แคว้นต่างๆแถบแม่น�้าจอร์แดน ท่านป่าวประกาศและจัด

พิธีศีลจุ่ม เพื่อให้มวลชนกลับเนื้อกลับตัว และรับการอภัยบาป 

ดั่งที่คัมภีร์ของท่านอิสยาห์ ผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า เขียนไว้
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ว่า

“ยินเสียงร้อง จากผู้หนึ่งในถิ่นทุรกันดาร บอกไว้ว่า 

จงเตรียมถนนหนทางให้เรียบร้อย แด่พระผู้เป็นเจ้า 

สร้างเป็นถนนเรียบๆ ตรงๆ ให้กับพระองค ์

หุบเหวทั้งหมด จะถูกเติมเต็ม 

ภูเขาสูงทั้งหมด จะถูกตัดเป็นระนาบ 

คนที่คดโกง ก็จะซื่อตรง 

แดนขรุขระ จะราบรื่นนุ่มนวล 

และทุกคนจะเห็นทางรอดชีวิต จากพระเจ้า”

จงกลับเนื้อกลับตัว

มีฝูงชนจากเมืองต่างๆออกมารับพิธีศีลจุ่ม ท่านยอห์นสอนพวก

เขาว่า 

“เจ้าชาติงูพิษเอ๋ย มีใครมาเตือนภัยเจ้าไว้ ถึงได้หันหน้า 

หนีความหายนะมาที่นี่ ถ้าอยากจะรอดชีวิต เจ้าก็ต้อง

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าให้บังเกิดผล 
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ให้เหมือนกับคนที่เขากลับเนื้อกลับตัว

แล้วอย่าคิดนะ ว่าหากเรามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษ 

แล้วมันก็น่าจะพอ ข้าบอกเจ้าไว้เลยว่า พระผู้เป็นเจ้าสามารถ

สร้างลูกสร้างหลานของอับราฮัม ได้จากก้อนหินนี่แหละ

รู้หรือไม่ว่า ตอนนี้มีขวานมาวางไว้ใต้ต้นไม ้

จะเตรียมโค่นอยู่แล้ว 

ต้นไหนที่มันไม่บังเกิดผล ขวานก็จะโค่นทิ้ง 

เพื่อเผาไฟให้ไหม้บรรลัย”

พวกเขาจึงถามท่านยอห์นว่า 

 “ท่านครับ แล้วพวกเราจะต้องท�าตัวอย่างไรดีครับ”

ท่านจึงตอบพวกเขาว่า  

 “ใครก็ตามที่มีเสื้อผ้าเหลือเฟือ ก็ต้องแบ่งปันกับคนที่ไม่มี  

 ใครที่มีอาหารการกินเหลือเฟือ เจ้าก็ต้องแบ่งปันด้วย”
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คนเก็บภาษีหลายคนก็มารับพิธีศีลจุ่ม เขาถามว่า 

 “ท่านอาจารย์ครับ แล้วส�าหรับพวกเราละครับ”

ท่านตอบว่า 

 “อย่าเก็บภาษี มากเกินกว่าที่รัฐบาลอนุญาต”

หมู่ทหารก็ถามท่าน 

 “พวกกระผมละครับ จะต้องท�าอะไร”

ท่านยอห์นจึงตอบว่า 

 “อย่าใช้อ�านาจมาบังคับ ใส่ร้าย รีดไถประชาชน 

ท่านยอห์นเป็นญาติผู้พี่ขององค์สันติราช งานของท่านคือท�าพิธีศีลจุ่ม

เพื่อสอนให้ประชาชนรู้ทางแห่งสันติสุข ท่านสอนว่า ให้ทุกคนรักความ

ยุติธรรมและใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัว หากเราท�าแบบ “ใครมือยาวสาว

ได้สาวเอา” เราก็ไม่มีวันได้รับสันติสุข

ถึงแม้ว่าท่านมีค�าสอนที่ถูกต้อง ท่านยอห์นก็เข้าใจดีว่าค�าสอนของ

ท่านยังไม่พอเพียง โลกนี้ต้องการองค์สันติราชผู้มีบารมีและฤทธิ์อ�านาจ

เหนือสิ่งอื่นใดในโลก
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 แล้วหากเจ้ามีเงินเดือน เจ้าก็ต้องรู้จักค�าว่าพอ”

ไม่ใช ่พระคริสต์เจ ้าเหนือหัว

ฝูงชนต่างก็มีความหวังใจ และคิดว่าท่านยอห์นอาจเป็น

พระคริสต์เจ้าเหนือหัว ท่านยอห์นตอบไปตรงๆว่า 

“ข้าท�าพิธีศีลจุ่มด้วยน�้า แต่อีกไม่นานจะมีท่านผู้เกรียงไกร 

บารมีของท่านยิ่งใหญ่ล้นหัวข้า แม้แต่เกียรติของหัวข้าก็ยังอยู่

ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ ท่านผู้นี้จะชุบชีวิตของเจ้าด้วย

พระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยเปลวไฟ

ท่านเตรียมตัวเตรียมเครื่องมือมาฟาดข้าวไว้แล้ว ท่านจะเก็บ

ชาวคริสเตียนเรียกพิธีศีลจุ่มว่าพิธีบัพติศมา จะเป็นพิธีที่เขารับครั้ง

เดียวในชีวิต เมื่อเขารับบัพติศมา เขาก็แถลงให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นลูก

ของพระเจ้าแล้ว และเป็นส่วนหนึ่งในประชากรของพระองค์

พิธีบัพติศมามีความหมายลึกซึ้ง รวมทั้งการช�าระชีวิตจากความบาป 

การตายจากชีวิตเก่า แล้วรับชีวิตใหม่จากพระเจ้า

เขาตั้งใจที่จะติดตามองค์สันติราชเข้าสู่พระราชอาณาจักรของพระองค์
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กวาดจนลานสะอาด คนที่เป็นข้าวจะถูกเก็บไปใส่ในยุ้ง แต่คน

ที่เป็นแกลบท่านจะเผาทิ้งด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ”

แล้วท่านยอห์นก็เตือนสติ และให้บทเรียนหลายหลาก เพื่อสั่ง

สอนข่าวประเสริฐแด่ประชาชน 

เจ ้าเมืองเฮโรดจับท่านยอห์นขังคุก

แต่เจ้าเมืองเฮโรดถูกท่านยอห์นต�าหนิ เพราะว่าเขาไปแย่ง

ภรรยาของน้องชายตัวเอง ชื่อนางเฮโรเดียส และถูกต�าหนิ

พฤติกรรมที่ชั่วร้ายอื่นๆอีกมากมาย แต่กระนั้นก็ยังไม่พอ 

เจ้าเมืองเฮโรดยังเพิ่มความเลวโดยการจับท่านยอห์นไปขังคุก

ราชบุตรรับพิธีศีลจุ ่ม

แต่ก่อนที่ท่านยอห์นถูกขัง ในขณะที่หมู่ชนมารับพิธีศีลจุ่ม ท่าน

เยซูก็มารับพิธีศีลจุ่มนี้ด้วย ขณะที่ท่านเยซูก�าลังอธิษฐานอยู่ฟ้า

สวรรค์ก็เปิดออก และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ร่อนกายมาดั่งนก

พิราบ แล้วมีเสียงก้องลงมาจากสวรรค์ว่า  
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 “ลูกคือราชบุตรที่รักของพ่อ พ่อชอบใจลูกจริงๆ”

วงศ์ตระกูลพระคริสต์เจ ้าเหนือหัว

ท่านเยซูเริ่มงานรับใช้พระเจ้า ตอนอายุราวสามสิบปี

ตามที่ผู้คนสันนิษฐาน ท่านเป็นบุตรของโยเซฟ บุตรของเฮลี 

บุตรของมัทธัต บุตรของเลวี บุตรของเมลคี บุตรของยันนาย 

บุตรของโยเซฟ บุตรของมัทธาธีอัส บุตรของอาโมส บุตรของ

นาฮูม บุตรของเอสลี บุตรของนักกาย บุตรของมาอาท บุตร

ของมัทธาธีอัส บุตรของเสเมอิน บุตรของโยเสค บุตรของโยดา 

บุตรของโยอานัน บุตรของเรซา บุตรของเศรุบบาเบล บุตรของ

เชอัลทิเอล บุตรของเนรี บุตรของเมลคี บุตรของอัดดี บุตรของ

โคสัม บุตรของเอลมาดัม บุตรของเอร์ บุตรของโยชูวา บุตรของ

เอลีเยเซอร์ บุตรของโยริม บุตรของมัทธัต บุตรของเลวี บุตร

ของสิเมโอน บุตรของยูดาห์ บุตรของโยเซฟ บุตรของโยนาม 

บุตรของเอลียาคิม บุตรของเมเลอา บุตรของเมนนา บุตรขอ

งมัทตะธา บุตรของนาธัน
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บุตรกษัตริย์ดาวิดมหาราช บุตรของเจสซี บุตรของโอเบด บุตร

ของโบอาส บุตรของสัลโมน บุตรของนาโชน บุตรของอัมมีนาดับ 

บุตรของอัดมิน บุตรของอารนี บุตรของเฮสโรน บุตรของเปเรศ 

บุตรของยูดาห์ บุตรของยาโคบ บุตรของอิสอัค

บุตรของอับราฮัม บุตรของเทราห์ บุตรของนาโฮร์ บุตรของเส

รุก บุตรของเรอู บุตรของเปเลก บุตรของเอเบอร์ บุตรของเช

ลาห์ บุตรของไคนาน บุตรของอารฟาซัด บุตรของเชม บุตรของ

โนอาห์ บุตรของลาเมค บุตรของเมธูเสลาห์ บุตรของเอโนค บุตร

ของยาเรด บุตรของมาหะลาเลเอล บุตรของไคนาน บุตรของ

เอโนส บุตรของเสท 

บุตรของอาดัม 

 บุตรของพระเจ้า
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บทที่ 4

ค�าท้าทายจากมารซาตาน

เมื่อท่านเยซูเดินทางออกจากถิ่นแม่น�้าจอร์แดน ท่านก็เปี่ยมล้น

ไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์พาท่านเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารร่วมสี่สิบวัน แล้ว

ก็มีมารซาตานพยายามมาล่อลวงท่าน

ท่านเยซูอดอาหารได้สี่สิบวัน จึงหิวโซ มารซาตานมาลวงท่านว่า 

 “ถ้าเจ้าเป็นราชบุตรของพระเจ้าจริงๆ 

 จงเสกก้อนหิน ให้กลายเป็นก้อนขนมปังไปเลย”  

ท่านเยซูตอบ 

 “พระธรรมเขียนไว้ว่า 

 ชีวิตมนุษย์นี้แน่ พึ่งพาแต่ข้าวปลาไม่ได้” 

หลังจากนั้น มารซาตานพาท่านขึ้นสู่ภูเขาสูง แล้วก็อวดนานา
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ราชอาณาจักรทั่วโลกให้ท่านชม แล้วก็แนะน�าว่า 

 “ราชอาณาจักรเหล่านี้ มีทั้งสิทธิอ�านาจและชื่อเสียง 

 ถ้าอยากได้ เราจะยกให้เจ้าทั้งหมด 

 เพราะกรรมสิทธิ์ของบรรดาอาณาจักร 

 โอนมาให้เราแล้ว 

 เราจะยกให้ใครก็ได้ตามใจชอบ 

 หากเจ้าเทิดทูนเรา เจ้าจะได้รับทุกสิ่ง” 

ท่านเยซูตอบดังนี้ 

 “พระธรรมของพระเจ้าเขียนไว้ว่า 

 จงเทิดทูนนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า 

 และจงให้การสักการะบูชา เฉพาะพระองค์เท่านั้น 

 และรับใช้พระองค์แต่เพียงผู้เดียว”

แล้วมารซาตานก็น�าท่านเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ทิ้งท่านไว้บนยอด

หลังคาพระวิหาร แล้วมันก็กล่าวว่า 

 “หากเจ้าเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าจริงๆ 

 จงกระโดดลงไปได้เลย 
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ในยุคแรกเริ่ม พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรก ผู้ชายชื่ออาดัม ผู้หญิงชื่อ

เอวา ท่านทั้งสองเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาติ คือพวกเราทุกคน พระเจ้า

รักพวกเขา และพระองค์แต่งตั้งมนุษยชาติ ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ เพื่อ

ปกครองดูแลโลกนี้ด้วยความชอบธรรม แต่มารซาตานมาชักชวนเขาทั้งสอง

ให้ดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระเจ้า นี่แหละคือความบาป แต่ผลของการกบฏนั้นก็คือว่า

พวกเขาต้องยอมจ�านนสิทธิปกครองโลกไปให้มารซาตาน

ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคปัจจุบัน มารซาตานแทรกแซงและครอบง�าความคิด

อาณาจักรและสังคมมนุษย์ทั่วโลกมาตลอด โลกของเราจึงเต็มไปด้วยความ

ชั่ว ความโหดร้าย ไม่ร่มเย็นเป็นสุข ไม่เชื่อฟังพระเจ้า มีแต่การแตกแยกในทั้ง

ครอบครัวและประเทศชาติ มีสงครามและปัญหาที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น

แต่พระเจ้าสัญญาไว้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ว่าพระองค์จะส่งมนุษย์ผู้หนึ่ง คือ

องค์สันติราช มาสู่มวลมนุษย์ ด้วยความรัก พระองค์จะน�ามนุษยชาติเข้าสู่

ชัยชนะต่อสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง รวมทั้งชัยชนะต่อมารซาตาน องค์สันติราชจะน�า

ความร่มเย็นเป็นสุข มาสู่โลกมนุษย์ในยุคใหม่ เป็นยุคแห่งนิรันดร์กาล

มารซาตานพยายามล่อใจองค์สันติราช เมื่อร่างกายของพระองค์อ่อนแอจาก

การอดอาหาร หากองค์สันติราชกบฎต่อพระเจ้า มารซาตานก็จะมีชัยชนะต่อ

มนุษย์อีกครั้งหนึ่ง แต่พระองค์ซื่อสัตย์ต่อพระบิดา มารซาตานจึงต้องหลบ

หน้าจากพระองค์ไปอยู่หลังฉาก มันจะปรากฏตัวขึ้นใหม่อีกทีเมื่อมีสหายมา

ทรยศพระองค์
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เพราะพระธรรมของพระเจ้าบอกไว้แล้วว่า 

 พระผู้เป็นเจ้าจะบัญชาทูตสวรรค์ 

 มาปกป้องคุ้มครองเจ้า 

 และมือของทูตสวรรค์ จะไม่ยอมให้เท้าเจ้ากระแทกหิน”

ท่านเยซูตอบดังนี้ 

 “พระธรรมของพระเจ้าห้ามไว้ว่า 

 เจ้าต้องไม่ทดลองหรือทดสอบ 

 องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า”

เมื่อมารซาตานหมดทางล่อลวงแล้ว มันก็ทิ้งท่านไว้ เพื่อรอ

โอกาสต่อไป

กลับเมืองนาซาเร็ธ

ท่านเยซูกลับไปสู่แคว้นกาลิลี ด้วยอิทธิอ�านาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปทั่วภูมิภาค ท่านไปสั่งสอน

ตามธรรมศาลาในหลายหมู่บ้าน ทุกคนต่างก็ยกย่องท่าน
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มากมาย

แล้วในที่สุด ท่านก็เข้าเมืองนาซาเร็ธ ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่

ท่านเคยอยู่อาศัย และเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก วัน

เสาร์นี้เป็นวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์ของชาติ

อิสราเอล ท่านก็เข้าธรรมศาลาตามปกติ แล้วก็ยืนอ่าน

พระคัมภีร์ให้ชาวบ้านฟัง ม้วนคัมภีร์ที่ได้รับคือคัมภีร์จากท่าน

อิสยาห์ ผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า

ท่านเยซูคลี่ม้วนคัมภีร์ ไปจนถึงบทต่อไปนี้

“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงสถิตเหนือตัวข้า 

เพราะพระองค์เจิมข้า 

ก�าหนดให้ข้าประกาศข่าวประเสริฐ 

ให้คนจน

ส่งให้ข้าป่าวประกาศ ปลดปล่อยเชลยให้เป็นไท 
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และมอบสายตาให้คนตาบอด 

ให้เสรีภาพต่อคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง 

และแถลงพระราชโองการ 

ว่าเป็นเดือนปีแห่งการโปรดปราน จากพระเจ้า”

พออ่านเสร็จ ท่านก็ม้วนคัมภีร์คืน ให้กับผู้ดูแลงานธรรมศาลา 

แล้วก็นั่งลงบนแท่น สายตาของชาวบ้านที่ธรรมศาลาต่างก็จับ

จ้อง รอคอยค�าสอนจากท่าน 

แล้วท่านเยซูก็สั่งสอนดังนี้ 

 “ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านเพิ่งได้ยินมานั้น 

 ในที่สุด ก็บรรลุผลจริงแล้วในวันนี้” 

ชาวบ้านต่างก็ชอบใจและกล่าวค�าชื่นชมท่าน พวกเขาสงสัย 

ความหมายของค�าสอนอันดีงามนี้ 

ชาวบ้านเมืองนาซาเร็ธไม่พอใจ

แต่แล้วชาวบ้านก็เอ่ยถามว่า “เอ๊ะ นี่ลูกชายของพ่อโยเซฟไม่ใช่

เหรอ”
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ท่านเยซูจึงตอบว่า

“พวกท่านคงอยากจะยกสุภาษิตที่บอกว่า คนเป็นหมอ ก็ต้อง

รักษาเยียวยาครอบครัวของตัวเอง งานตื่นตาตื่นใจอะไรดีๆที่

ท�าไว้ในเมืองคาเปอรนาอุม ก็อย่าลืมกลับมาแสดงที่บ้านเกิด

เมืองนอนของตัวเองด้วย”

“แต่ความจริงแล้ว ไม่มีผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าคนไหน ที่

บ้านเกิดเมืองนอนจะยินดีต้อนรับ

ถ้าอยากรู้ความจริงก็ฟังให้ดี ในยุคของท่านเอลียาห์ มีหญิง

ม่ายอยู่หลายคนในแผ่นดินอิสราเอล ฝนแล้งไปตั้งสามปีครึ่ง 

แผ่นดินจึงเต็มไปด้วยความขาดแคลนอย่างร้ายแรง แต่ท่าน

เอลียาห์ไม่ได้ไปช่วยหญิงม่ายชาวอิสราเอลแม้แต่คนเดียว แต่

พระเจ้าส่งท่านไปช่วยแม่ม่ายชาวไซดอน ที่บ้านศาเรฟัท

หรืออีกเรื่องหนึ่ง จ�าได้ไหม ในยุคของผู้เผยพระธรรมของ

พระเจ้าชื่อท่านเอลีชา มีชาวอิสราเอลเป็นโรคเรื้อนอยู่หลาย
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คน แต่คนที่พระเจ้ารักษามีอยู่ผู้เดียว คือนายพลชาวซีเรียชื่อ

นาอามาน”

พอได้ยินค�าสอนนี้ ทั้งธรรมศาลาก็รู้สึกโมโหร้าย พวกเขาลากตัว

ท่านออกไปนอกเมือง พาท่านไปสู่หน้าผา ริมภูเขาที่เมืองนั้นตั้ง

อยู่ ตั้งใจจะผลักท่านให้ตกหน้าผาตาย แต่ท่านเยซูเดินผ่านฝูง

ชนที่รุมท�าร้าย แล้วท่านก็ลาจากท้องถิ่นนั้นไป

องค์สันติราชมาสู่โลกเพื่อท�างานของพระเจ้า เป็นงานที่บ่งบอกถึงพระ

ราชอาณาจักรแห่งสันติสุข พระองค์ปลดปล่อยเชลยให้เป็นไท ให้พวก

เขาหลุดพ้นจากพันธนาการที่เหนือความสามารถของพวกเขา

ผู้คนตอบสนองงานอันยิ่งใหญ่ขององค์สันติราชในหลายรูปแบบ 

บางคนไม่พอใจ บางคนเรียกร้องอย่างเห็นแก่ตัว บางคนอยากจะกัก

เก็บท่านไว้ในกลุ่มของตัวเอง

แต่องค์สันติราชท�างานตามน�้าพระทัยของพระเจ้า ซึ่งจะไม่ตรงกับสิ่ง

ที่หัวใจมนุษย์ในยุคนี้ปรารถนา
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ไล ่ผีที่ เมืองคาเปอรนาอุม

เมืองคาเปอรนาอุม ในแคว้นกาลิลี ท่านเยซูสั่งสอนชาวบ้าน ใน

วันนมัสการพระเจ้า ทุกๆคนที่ได้ยินต่างตกตะลึง เพราะถ้อยค�า

ของท่านเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและอ�านาจ 

แต่ที่ธรรมศาลา มีชายคนหนึ่งถูกวิญญาณโสโครกเข้าสิง เขา

ตะโกน ออกเสียงดังลั่นว่า “วิบัติแล้ว ไปให้พ้นซะ เจ้ามาหาเรื่อง

อะไรกับพวกเรา พระองค์เจ้าเยซูชาวนาซาเร็ธ วันนี้เจ้าตั้งใจจะ

มาท�าลายล้างพวกเราใช่ไหม ข้ารู้นะว่าเจ้าคือใคร 

องค์พระผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า”

แต่ท่านเยซูสั่งผีทันทีว่า “เจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้ แล้วก็ออกมาจาก

ตัวเขา” ผีโสโครกจึงผลักเหยื่อลงบนพื้น แล้วมันก็ออกจากตัว

เหยื่อไป แต่ชายคนนั้นปลอดภัย ไม่เจ็บปวดด้วยผีเลย

ชาวบ้านอัศจรรย์ใจมากมาย พูดคุยกันว่า “ค�าสอนเช่นนี้จะหา

ได้จากที่ไหน ค�าพูดของท่านมีทั้งบารมีและฤทธิ์อ�านาจ แม้แต่

ผีร้ายก็ต้องหนีออกไปตามค�าสั่งของท่าน” ชื่อเสียงของท่านจึง
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แพร่สะพัดไปทั่วภูมิภาค

รักษาแม่ยายของนายซีโมน

เมื่อออกจากธรรมศาลา ท่านไปเป็นแขกเยี่ยมบ้านนายซีโมน 

แต่วันนั้น แม่ยายของนายซีโมนป่วยเป็นไข้สูง พวกเขาจึง

ขอร้องให้ท่านช่วยรักษา ท่านเยซูยืนใกล้แม่ยายของนายซีโมน 

แล้วก็สั่งไข้สูงให้ออกไปจากร่างกายของเธอ เธอจึงหายสนิทรู้สึก

ดีขึ้นทันที แม่ยายของนายซีโมนจึงลุกขึ้นต้อนรับขับสู้พวกเขา

เป็นอย่างดี

เยียวยารักษาคนเจ็บ

เมื่อยามตะวันจะลับลง ชาวบ้านพาคนป่วยหลายคนมาให้ท่าน

รักษา ท่านวางมือแตะต้องทุกๆคนจนหายดี มีผีหลายตัวสิง

เหยื่อท่านก็ไล่มันไป พวกผีร้องกันลั่นว่า “เจ้าคือพระราชบุตร

ของพระเจ้า” แต่ท่านเยซูสั่งห้าม ไม่ให้ผีพูดออกมา เพราะผีพวก

นี้รู้ว่า ท่านคือพระคริสต์เจ้าเหนือหัวนั่นเอง
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ชาวบ้านอยากร้ังตัวท่าน

ในวันรุ่งขึ้น ท่านออกจากเมืองไปสู่ที่เปลี่ยวตามล�าพัง แต่ชาว

บ้านก็ตามมาหาท่านจนพบ พวกเขาขอร้องท่าน ไม่อยากให้

ท่านลาจากท้องถิ่นของพวกเขา แต่ท่านเยซูตอบพวกเขาว่า 

“เราจะต้องป่าวประกาศและสั่งสอน เรื่องพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้าให้ทั่วถึงเมืองอื่น นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ส่งเรา

มา”

ท่านเยซูจึงแรมรอนไปสั่งสอนตามธรรมศาลา ในเมืองต่างๆที่

แคว้นยูเดีย

บทที่ 5

ชาวประมงลากอวนจับปวงชน

หลังจากนั้นไม่นาน ท่านเยซูยืนอยู่ริมทะเลสาบชื่อเยนเนซาเรท

เพื่อสั่งสอนชาวบ้าน มีผู้คนมากมายมาเบียดกันแน่น เพื่อรับฟัง

พระธรรมจากท่าน



58

พอดีมีเรืออยู่สองล�าลอยน�้าอยู่ใกล้ๆ แต่ชาวประมงไม่อยู่ในเรือ 

พวกเขาล้างอวนอยู่ข้างฝั่ง ท่านจึงขึ้นเรือของนายซีโมน แล้วก็

ขอให้เขาผลักเรือออกจากฝั่งไปนิดหน่อย ท่านจึงสามารถนั่งลง 

และสอนพระธรรมจากในเรือได้

พอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็บอกนายซีโมน “พายเรือออก

ไปให้น�้าลึกๆหน่อยนะ แล้วก็ลงอวนหาปลาด้วย”

นายซีโมนยิ้มตอบว่า 

“อาจารย์ พวกเราหาปลากันทั้งคืน แต่เสียแรงจับอะไรไม่ได้เลย 

แต่ถ้าอาจารย์อยากจะหาปลาจริงๆ กระผมจะลงอวนให้ก็ได้ 

ไม่มีปัญหา”

พอชาวประมงท�าตามที่ท่านสั่ง อวนก็ล้อมปลาได้เป็นร้อยๆ

พันๆตัว จนกระทั่งอวนเกือบจะขาด พวกเขาจึงต้องส่งสัญญาณ 

ให้สหายชาวประมงจากเรืออีกล�าหนึ่งออกมาช่วย ปลาเต็มเรือ

ทั้งสองล�าจนเรือเกือบล่ม
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นายซีโมนล้มคุกเข่าที่เท้าท่านเยซู ด้วยความย�าเกรงต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 “พระองค์เจ้าข้า ทิ้งข้าไว้ที่นี่เถิด 

 อย่าอยู่ที่นี่เลย เพราะข้าเป็นคนบาป”

ทั้งนายซีโมนและสหายชาวประมงทุกคน ไม่เชื่อสายตาตนเอง

ว่าจับปลาได้มากมายถึงขนาดนี้ คู่หูของนายซีโมน ชื่อนาย

ยากอบ กับนายยอห์น ก็ใจสั่นไปด้วย ทั้งสองคนเป็นบุตรของ

พ่อเศเบดี

องค์สันติราชมีฤทธิ์อ�านาจอวยพระพรอาชีพเรา แม้ว่าเราอาจจะ

เป็นผู้เชี่ยวชาญ อ�านาจของพระองค์ก็ยังเหนือความรู้ความสามารถ

ของเรา พระองค์ต้องการให้เราติดตามพระองค์ บางคนอาจจะต้อง

สละอาชีพ แต่พระองค์จะให้หลายคนรับใช้พระองค์ด้วยการประกอบ

อาชีพในปัจจุบันโดยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องศีลธรรม ไม่ว่า

จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ชาวไร่ชาวนา แม่บ้าน ข้าราชการต�ารวจ 

ทหาร วิศวกร พ่อค้าแม่ค้า หรือนักธุรกิจ เมื่อเรามีองค์สันติราชในชีวิต 

พระพรก็จะมาถึงงานของเรา
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ท่านเยซูจึงบอกนายซีโมน ว่า 

 “ไม่ต้องกลัว 

 ต่อแต่นี้ไป เจ้าจะมีอาชีพใหม่ ลงอวน หาปวงชน” 

สามสหายน�าเรือเข้าฝั่ง แล้วเขาก็ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต 

เพื่อติดตามท่านเยซู ไปทุกหนทุกแห่ง

รักษาโรคเร้ือน

ในเมืองหนึ่งที่ท่านเดินทางไปสั่งสอน มีชายคนหนึ่งตามมาหา

ท่าน ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยโรคเรื้อน

เมื่อเขาพบท่านเยซู เขาก็ซบหน้าลงบนพื้นดิน ส่งเสียงวิงวอน

ขอร้องท่าน “ได้โปรดเถิด พระองค์เจ้าข้า หากพระองค์เต็มใจ ข้า

รู้ว่าพระองค์สามารถรักษาผิวของข้า ให้สะอาดหมดจดได้”

ท่านเยซูยื่นมือออกมาแตะต้องตัวเขา และบอกเขาว่า “ฉันเต็มใจ 

ร่างกายของเจ้า จงสะอาด ณ บัดนี้” โรคเรื้อนก็หายไปทันที
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ท่านเยซูสั่งเขาว่า “อย่าไปบอกให้ใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จงไป

แสดงตัวต่อนักบวชผู้รับใช้พระเจ้า แล้วถวายเครื่องบูชา เพื่อ

ขอบคุณพระเจ้าตามพระธรรมบัญญัติจากโมเสส ผู้คนจะได้รู้ว่า

เจ้าหายดีแล้ว”

แต่ชื่อเสียงของท่านเยซูกลับเลื่องลือกว้างไกลขึ้นไปอีก มีหมู่

ชนจ�านวนมหาศาล ตามมาฟังค�าสั่งสอนของท่าน และรับการ

เยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ

ชาวยิวห้าม ไม่ให้คนบริสุทธิ์แตะต้องคนที่มีมลทิน เพราะว่าคราบ

มลทินจะมาเปื้อนคนบริสุทธิ์ และจะท�าให้เขากลายเป็นคนที่มีมลทินอีก

คนหนึ่ง

ฤทธิ์อ�านาจขององค์สันติราชผู้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นั้น ท�าสิ่งตรงกัน

ข้าม เมื่อพระองค์แตะต้องคนที่ไม่บริสุทธิ์ คราบมลทินไม่อาจจะเปื้อน

พระองค์ได้ นอกจากนั้นพระองค์จะถ่ายทอดพลังอ�านาจให้ท�าความ

สะอาดต่อคนที่มีมลทิน เขาจะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเดิม

หากท่านมีมลทินอะไรก็ตามในชีวิต จงกลับใจใหม่แล้วเข้าใกล้ชิดกับ

องค์สันติราช ฤทธิ์อ�านาจของพระองค์จะล้างมลทินและน�าศักดิ์ศรีมาสู่

ชีวิตท่าน
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แต่ท่านเยซูมักจะหาเวลาไปยังที่เปลี่ยว เพื่ออธิษฐานตามล�าพัง

เปิดหลังคา หาเยซู

วันหนึ่ง มีอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสี และครูสอนพระธรรม

บัญญัติมานั่งฟังค�าสั่งสอนของท่าน อาจารย์กลุ่มนี้มาจากถิ่น

ต่างๆ อย่างเช่นหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดีย และมหานคร

เยรูซาเล็ม

ในขณะนั้น ท่านเยซูมีฤทธิ์อ�านาจจากพระเจ้าเพื่อท�าการรักษา

โรคภัยไข้เจ็บ ข้างนอกมีชาวบ้านสามสี่คน ยกแคร่หามชายผู้

เป็นโรคอัมพาต ต้องการให้ท่านรักษา แต่ข้างในธรรมศาลา มี

คนเบียดกันแน่นจนพวกเขาไม่สามารถพาคนไข้เข้ามาถึงท่าน

ได้ พวกเขาเลยปีนหลังคา ถอดแยกแผ่นกระเบื้อง แล้วก็หย่อน

แคร่อย่างระมัดระวัง จากหลังคาลงมาถึงพื้น ต่อหน้าต่อตาท่าน

เยซู

เมื่อท่านมองเห็นความเชื่อของพวกเขา ท่านจึงบอกคนที่เป็น

อัมพาตว่า “บาปกรรมของเจ้าที่มีอยู่ เจ้าได้รับอภัยโทษแล้ว”
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เมื่อพวกครูบาอาจารย์ และเหล่านิกายฟาริสีได้ยิน ก็บ่นพึมพ�า

กันว่า “ใครนะนี่ พูดจาเพ้อเจ้อ หมิ่นประมาทพระเจ้าถึงขนาด

นี้ ไม่มีใครสามารถให้อภัยโทษบาปกรรมได้ นอกจากพระเจ้า

เท่านั้น”

แต่ท่านเยซูหยั่งรู้ความคิดของพวกอาจารย์ ท่านจึงตอบว่า 

“ท่านคิดอะไรอยู่ในใจ เราขอถามท่านหน่อย ค�าพูดไหนอ้างได้

ง่ายกว่ากัน บอกอภัยโทษบาปนี่ง่ายใช่ไหม หรือออกค�าสั่งให้คน

เป็นอัมพาตลุกขึ้นเดิน จะง่ายกว่า”

“แต่เพื่อให้ท่านรู้อย่างแน่นอน ว่าบุตรมนุษย์ผู้นี้มีสิทธิอ�านาจที่

จะให้อภัยความบาปได้ ในโลกนี้” แล้วท่านก็หันไปมองผู้ชาย คน

ที่เป็นอัมพาต สั่งเขาว่า “ฟังให้ดี จงลุกขึ้น แล้วยกแคร่ของเจ้า 

กลับบ้าน”  คนไข้ก็ลุกขึ้นยืนได้โดยทันที ต่อหน้าพวกอาจารย์ 

เขาเก็บที่นอนของเขาแล้วก็เดินกลับบ้านด้วยเท้าของตนเอง 

ออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าไปด้วย

ทุกๆคนต่างก็ตาค้างและอัศจรรย์ใจ พวกเขาจึงถวายพระเกียรติ
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แด่พระเจ้าด้วยความย�าเกรง และพูดกันว่า “วันนี้เราได้เห็นสิ่ง

ดีๆ เห็นความมหัศจรรย์ที่น่าปลื้มใจจริงๆ”

คนเก็บภาษี

หลังจากนั้น ท่านเยซูออกไปจากธรรมศาลา ท่านพบ

คนเก็บภาษีคนหนึ่ง ชื่อนายเลวี เขานั่งท�างานอยู่ในป้อมเก็บ

ภาษี ท่านบอกนายเลวีว่า “จงตามเรามาเถิด” นายเลวีจึงละทิ้ง

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต และเดินตามท่านเยซู

ในวันนั้น นายเลวีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่โตที่บ้าน เพื่อให้เกียรติแก่

ท่านเยซู เขาเชิญเพื่อนที่ร่วมงานเก็บภาษี และแขกอีกหลายคน 

มาเป็นหมู่เป็นคณะ ร่วมนั่งโต๊ะทานอาหารด้วยกันกับท่านเยซู

ท�าไมยอมกินอาหารกับคนชั้นต�่า

พอถึงเวลาคุยกัน พวกอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสี และพวก

ครูสอนพระธรรมบัญญัติ ต่างก็แสดงความไม่พอใจต่อสานุศิษย์

ของท่านเยซู และบ่นกันว่า “ท�าไมพวกท่านยอมกินดื่ม ร่วมกับ



68

บุคคลชั้นต�่า คนบาปที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า คนที่น่ารังเกียจ 

อย่างเช่นคนเก็บภาษีขี้โกง และจอมทรยศชาติพวกนี้”

ท่านเยซูจึงตอบเขาว่า “คนที่มีสุขภาพดีก็ไม่ต้องไปหาหมอ แต่

คนเจ็บคนป่วยต่างหากที่ต้องการหมอ เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อค้นหา

คนที่ชอบธรรมอยู่แล้ว แต่เราค้นหาคนบาปเพื่อเขาจะได้กลับ

เนื้อกลับตัว”

ท�าไมไม่ถือศีลอดอาหาร

จากนั้นพวกเขาก็ถามท่านเยซูกันต่อว่า “ลูกศิษย์ของท่านยอห์น 

ถือศีลอดอาหารกันเป็นประจ�า ลูกศิษย์นิกายฟาริสีก็ปฏิบัติตน

เช่นเดียวกัน แต่ท�าไมลูกศิษย์ของท่านมักจะสังสรรค์และดื่มกิน” 

ท่านเยซูตอบว่า

ชาวยิวในสมัยนั้นรังเกียจคนเก็บภาษี และถือว่าคนเก็บภาษีเป็นคน

ทรยศชาติ เพราะพวกเขาเก็บเงินจากคนยิวไปมอบให้รัฐบาลฝรั่งโรมัน 

นอกจากนั้นคนเก็บภาษีมักจะร�่ารวยจากการยักยอกทรัพย์อีกด้วย จึง

เหมือนกับเป็นโจรปล้นชาติ
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“สมมุติว่าในวันแต่งงาน เจ้าบ่าวเขาจัดงานเลี้ยงฉลอง พวก

ท่านจะบังคับให้แขกถือศีลอดอาหาร ในวันที่น่ายินดีน่า

เปรมปรีดิ์เช่นนี้ได้อย่างไร แต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวเขาต้อง

ลาจากพวกลูกศิษย์ไป พอถึงวันนั้นพวกเขาก็จะเริ่มถือศีลอด

อาหาร”

สิ่งใหม่ๆกับประเพณีเก ่าๆ

แล้วท่านเยซูจึงอธิบายเพิ่มเติม ให้พวกเขานึกภาพดังนี้ 

“ไม่มีใครต้องการตัดผ้าจากเสื้อใหม่ แล้วเอาผ้าชิ้นนั้นไปปะเสื้อ

เก่า หากท�าเช่นนั้นเสื้อใหม่ก็จะเสีย และชิ้นผ้าที่เอามาปะ ก็จะ

ไม่เข้าตัวกับเสื้อเก่า ในที่สุดอะไรๆก็ดูไม่ดีใช้ไม่ได้

อีกหนึ่งตัวอย่าง ไม่มีใครต้องการเทน�้าองุ่นสดไปเติมถุงหนัง

เก่า หากท�าเช่นนั้น น�้าองุ่นสดจะกัดผิวถุงหนังเก่าจนแตก น�้า

องุ่นสดจะรั่วไหลไปน่าเสียดาย และถุงหนังก็จะเสียหายไร้

ประโยชน์ ท�าอย่างนั้นไม่ได้ น�้าองุ่นสดต้องเอามาใส่ถุงหนัง

ใหม่ที่ทนทาน
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แต่จ�าสุภาษิตนี้ได้ไหม ใครที่ชอบเหล้าเก่าก็ไม่อยากดื่มน�้าองุ่น

สด เพราะเขาอ้างว่ายิ่งเก่ายิ่งดี”

บทที่ 6

เหนือวันนมัสการพระเจ ้า

วันนี้เป็นวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์ ท่านเยซูไปเดิน

เล่นในทุ่งนากับชาวบ้านและลูกศิษย์ ลูกศิษย์ของท่านเด็ด

ยอดข้าวสาลีมาถู แล้วกินเป็นของว่าง แต่อาจารย์สอนศาสนา

นิกายฟาริสีบางท่านไม่เห็นด้วย เพราะพระธรรมบัญญัติห้ามไม่

ให้ใครท�างานในวันนมัสการพระเจ้า พวกเขาถามว่า “ท�าไมพวก

ท่านท�าสิ่งที่ขัดแย้งต่อพระธรรมบัญญัติ” ท่านเยซูช่วยตอบว่า

“ท่านจ�าเรื่องของกษัตริย์ดาวิดได้ไหม ตอนนั้นท่าน

ดาวิดกับผู้ร่วมเดินทางต่างก็หิวโซ จ�าได้ไหม ว่าท่านเข้าไป

องค์สันติราชก�าลังพูดถึงประเพณีที่คนคุ้นเคย เรื่องใหม่ๆบางครั้งก็

ต้องมากับประเพณีใหม่ จะมาใช้ประเพณีเดิมไม่ได้



71

ในพระวิหารของพระเจ้า แล้วเอาก้อนขนมปังที่เป็นเครื่อง

บูชา มาแบ่งให้ผู้ร่วมเดินทางกินกัน ถึงแม้ว่าพระธรรมบัญญัติ

ก�าหนดไว้แล้วว่า เครื่องบูชาในพระวิหารนั้น ห้ามมิให้ผู้ใด

รับประทาน ยกเว้นนักบวชผู้รับใช้พระเจ้าเท่านั้น”

ท่านจึงย�้าไว้ว่า 

 “บุตรมนุษย์ผู้นี้เป็นใหญ่ เหนือวันนมัสการพระเจ้า”

วันเสาร์เป็นวันนมัสการพระเจ้าตามพระธรรมบัญญัติของชาวยิว พวก

เขาเรียกวันนมัสการพระเจ้าว่า วันสะบาโต ซึ่งพระเจ้าต้องการให้เขา

หยุดงานประจ�าวันเพื่อพักผ่อนร่างกายและจิตใจ และให้พวกเขาร�าลึก

ว่าเขาต้องพึ่งพาพระเจ้า

ในวันนมัสการพระเจ้า ชาวยิวจะไปฟังธรรมด้วยกันที่ธรรมศาลาใน

หมู่บ้านเพราะว่าพระวิหารประจ�าชาติอยู่ไกลเกินไป
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ช ่วยชีวิตหรือท�าลายชีวิต

อีกเสาร์หนึ่ง ก็เป็นวันนมัสการพระเจ้าเช่นเดียวกัน ท่านเยซู

สั่งสอนผู้คนที่ธรรมศาลาตามปกติ วันนั้นมีชายพิการอยู่คน

หนึ่ง มือเขาลีบใช้งานไม่ได้ พวกครูสอนพระธรรมบัญญัติ และ

อาจารย์นิกายฟาริสี ต่างก็จับตามองท่าน หากท่านรักษาโรค

ชายมือลีบคนนั้น พวกเขาจะหาเรื่อง ว่าท่านท�าผิดกฎพระธรรม

บัญญัติ

แต่ท่านหยั่งรู้ถึงแนวคิดของพวกเขา ท่านจึงเรียกชายพิการ

คนนี้ให้มายืนใกล้ๆ เขาก็เชื่อฟังท่าน แล้วท่านเยซูจึงถามพวก

อาจารย์เหล่านี้ว่า “ขอถามท่านหน่อย ในวันที่เรานมัสการ

พระเจ้าตามพระธรรมบัญญัตินั้น มีสิ่งใดที่เราควรท�า เราควรจะ

ท�าดีหรือท�าร้าย ช่วยชีวิตหรือท�าลายชีวิตดี”

ท่านใช้เวลามองหน้าพวกอาจารย์ หลังจากนั้นท่านจึงออกค�าสั่ง

ว่า “จงยื่นมือออกมา” ชายพิการก็เชื่อฟัง มือที่ลีบของเขาก็หาย

ดี กลายเป็นปกติโดยทันที
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แต่พวกอาจารย์กลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจ พวกเขาจึงเริ่ม

ปรึกษากัน ว่าจะท�าการต่อต้านท่านเยซูได้อย่างไร 

คณะทูตพันธกิจ

หลังจากวันนั้น ท่านเยซูเดินทางขึ้นภูเขา ไปอธิษฐานต่อพระเจ้า

ทั้งคืน ในวันรุ่งขึ้นท่านเรียกลูกศิษย์มาชุมนุมกัน แล้วก็เลือกลูก

ศิษย์คนสนิทสิบสองคน มารับหน้าที่เป็นคณะทูตพันธกิจ มีนาย

ซีโมน ท่านตั้งชื่อเล่นให้ว่าเปโตร มีนายอันดรูว์ เป็นน้องชายของ

เขา มีนายยากอบกับนายยอห์น มีนายฟีลิป นายบารโธโลมิว 

นายมัทธิว นายโธมัส มีนายยากอบอีกคนหนึ่ง คนนี้เป็นลูกชาย

ของนายอัลเฟอัส มีนายซีโมนอีกคนหนึ่ง คนนี้มีชื่อเล่นว่า

เศโลเท มีนายยูดาส ลูกชายของนายยากอบ และสุดท้ายคือ

นายยูดาส อิสคาริโอท คนนี้กลายเป็นคนทรยศในภายหลัง

มีบางคนน�ากฎศีลธรรมมาใช้เพื่อยกย่องตนเอง และกดขี่ข่มเหงหรือ

ลบหลู่ดูหมิ่นผู้อื่น บางคนน�ากฎศีลธรรมมาเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง องค์

สันติราชสอนสั่งไว้ว่า กฎศีลธรรมที่ดีงามจากพระเจ้ามีมาไว้เพื่ออ�านวย

สันติสุขต่อประชากรของพระองค์ในชีวิตประจ�าวัน
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ค�าสอนของท่านเยซู

แล้วท่านเยซูกับลูกศิษย์ ก็เดินทางลงจากเนินเขามาสู่ที่ราบ มี

ลูกศิษย์มากมาย มาชุมนุมพร้อมกับฝูงชนจากแคว้นยูเดีย จาก

กรุงเยรูซาเล็ม จากสองเมืองฝั่งทะเล ชื่อกรุงไทระและกรุง

ไซดอน พวกเขาตามมาฟังค�าสอนของท่าน หรือไม่ก็มาเพื่อให้

ท่านรักษาโรค บางคนเป็นทุกข์ด้วยวิญญาณโสโครก ก็ได้รับการ

รักษา ทุกๆคนต้องการแตะต้องสัมผัสท่าน เพราะท่านส�าแดง

ฤทธิ์อ�านาจ และมีพลังรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับทุกๆคน

ชื่นใจด้วยพระพร

ท่านเยซูหันไปสอนลูกศิษย์ของท่านดังนี้

“คนจนๆ ยากไร้ นั่นชื่นใจด้วยพระพร 

เพราะพระราชอาณาจักรของพระเจ้า เป็นของเจ้า 

คนที่อดอยากหิวกระหาย ก็ชื่นใจด้วยพระพร 

เพราะเจ้าจะอิ่มเปรมในที่สุด 

คนที่โอดครวญร้องไห้ ก็ชื่นใจด้วยพระพร 
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เพราะเจ้าจะมีเสียงหัวเราะในที่สุด

เจ้าชื่นใจด้วยพระพร 

เมื่อผู้คนรังเกียจเจ้า เมื่อพวกเขาผลักไสไล่ส่งเจ้า 

ชื่นใจด้วยพระพร เมื่อเขาดูถูก หยามหน้าเจ้า 

องค์สันติราชก�าลังจะสอนแนวทางแห่งชีวิตแห่งสันติสุข หากเรารู้สึก

ว่าชีวิตในโลกนี้ ไม่เป็นที่น่าพอใจ ให้เราด�าเนินชีวิตตามค�าสอนและ

ตามแบบอย่างขององค์สันติราช แล้วเราก็จะเข้าสู่พระราชอาณาจักร

ของพระองค์ 

แต่ส�าหรับคนที่รักความสุขผิดๆ และรักผลก�าไรจากโลก และรักสังคมที่

ไม่มีความยุติธรรม คนพวกนั้นก็จะไม่ต้องการองค์สันติราช แต่พระราช

อาณาจักรของพระองค์จะขัดแย้งชีวิตของพวกเขาอย่างแน่นอน

แล้วพระองค์ก็สอนว่า เราต้องมีหัวใจเช่นไรเพื่อที่จะเป็นประชากรของ

ยุคแห่งสันติสุข มีความรักให้แม้แต่ศัตรู ไม่ยอมตัดสินโทษ ไม่ยอมแก้

แค้น มีใจกว้างขวางไม่ขี้เหนียว

นอกจากนั้น เรายังต้องตรวจสอบชีวิตเราเองด้วยความจริงใจ ต้องไม่

โกหกตัวเอง หรือคิดว่าเราดีกว่าที่เป็นจริง
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และกล่าวหาอย่างผิดๆ ว่าเจ้าเป็นคนชั่ว 

เพราะว่าเจ้าเจริญรอยตามบุตรมนุษย์ผู้นี้

ในวันนั้น เจ้าจงยินดีปรีดาและกระโดดร้องไชโย 

มองไปสู่เบื้องบนสิ มีบ�าเหน็จเต็มล้นให้เจ้า อยู่ในสรวงสวรรค ์

เพราะเมื่อก่อน บรรพบุรุษของคนพวกนั้น ก็มีพฤติกรรมเช่น

เดียวกันต่อผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า”

คนวิบัติย ่อยยับ

“แต่คนที่ร�่ารวยมั่งคั่ง วิบัติแล้ว 

เพราะความสบายของเจ้า ก็มีอยู่แค่นี ้

คนที่อิ่มหน�าส�าราญตอนนี้ วิบัติแล้ว 

เพราะเจ้าจะอดอยากหิวกระหาย ในที่สุด 

คนที่หัวเราะตอนนี้ วิบัติแล้ว 

เพราะเจ้าจะเศร้าหมองร้องไห้ ในที่สุด

วิบัติแล้ว เมื่อทุกคนนิยมชมชอบเจ้า 

เพราะเมื่อก่อน บรรพบุรุษของคนพวกนี้ 
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ก็นิยมชมชอบคนที่ปลอมตัว 

เป็นผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า”

จงรักเสี้ยนหนาม

“แต่เจ้าต้องฟังให้ดี 

เจ้าต้องมีความรัก ต่อเสี้ยนหนามของเจ้า 

ต้องมุ่งมั่นท�าความดี ต่อคนที่เกลียดชังเจ้า 

ต้องอวยพร คนที่สาปแช่งเจ้า 

ต้องอธิษฐาน เผื่อคนที่กระท�าความผิดต่อตัวเจ้า 

คนที่มาชกหน้าเจ้าข้างซ้าย ก็จงหันข้างขวาให้เขาชก 

คนที่มาแย่งเสื้อกันหนาวไป ก็ให้เขายึดเสื้อแขนสั้นไปด้วย 

จงมอบให้แก่ทุกคนที่ขอร้องเจ้า และหากมีคนมาฉกฉวย 

ของมีค่าไปจากเจ้า ก็อย่าไปทวงคืน

ในใจของเจ้า อยากให้คนอื่นท�าดีๆต่อเจ้าเช่นไร 

เจ้าก็ต้องปฏิบัติตัว ให้ดีต่อเขาเช่นเดียวกัน
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หากเจ้ารักเฉพาะคนที่รักเจ้าอยู่แล้ว มันจะพิเศษเหนือคน

ทั่วไปได้อย่างไร แม้แต่คนเลวๆก็รักเฉพาะคนที่รักเขาอยู่แล้ว

หากเจ้าเป็นคนใจดี ต่อคนที่หวังดีต่อเจ้าเท่านั้น มันจะพิเศษ

เหนือธรรมดาได้อย่างไร แม้แต่คนเลวๆ ก็ท�ากันอย่างนั้น

หากเจ้ายืมของมีค่า ให้เฉพาะคนที่จะตอบแทนเจ้าแน่นอน มัน

จะพิเศษเหนือธรรมดาได้อย่างไร แม้แต่คนใจบาปก็ยืมของมี

ค่าให้ เพื่อได้รับผลตอบแทนจนครบ

แต่เจ้าจงรักศัตรูของเจ้า มุ่งมั่นท�าความดี และให้ยืม โดยไม่

คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทน แล้วเจ้าจะได้รับบ�าเหน็จเหลือ

ล้น เจ้าจะเป็นบุตรและธิดาของพระเจ้า ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด เพราะ

พระเจ้าใจดี มีเมตตาให้แม้แต่คนที่เนรคุณชั่วร้าย ฉะนั้น เจ้า

ต้องมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดั่งพระบิดาของเจ้า”
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อย่าตัดสินโทษ

“จงอย่าตัดสินโทษ ถ้าเจ้าไม่ตัดสินโทษคนอื่น เจ้าจะไม่ถูก

ตัดสินโทษ จงอย่าประณาม ถ้าเจ้าไม่ประณามคนอื่น เจ้าก็จะ

ไม่ถูกประณาม จงให้อภัย แล้วเจ้าก็จะได้รับการอภัยโทษ”

จงมีใจกว้าง

“จงมีใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้วเจ้าก็จะได้รับน�้าใจ 

ของเยอะๆ อัดแน่นๆ เขย่าจนเต็ม เทเข้ามาจนล้นถุง 

ก็จะมาวางอยู่บนตักเจ้า หลักมาตรฐานที่เจ้าให้ 

จะเป็นหลักมาตรฐานที่เจ้าได้รับ”

อย่าเป็นคนเสแสร้ง

แล้วท่านจึงกล่าวค�าสุภาษิต เป็นค�าเปรียบเทียบ ว่า

“คนตาบอดน�าทางคนตาบอด ได้หรือไม ่

น�าไปน�ามา ทั้งสองคนก็จะตกหลุมตาย 

ลูกศิษย์จะไม่ยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์ 
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แต่เมื่อลูกศิษย์ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างสมบูรณ ์

เขาก็จะบรรลุเท่าเทียมอาจารย์

ท�าไมเจ้าถึงอยากเป็นผู้น�า ที่ชอบมองหาเศษผง 

ในตาของพี่น้อง แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในตาของเจ้าเอง 

เจ้าจะมาบอกพี่น้องของเจ้าได้อย่างไรว่า  

‘น้องเอ๋ย พี่อยากจะช่วยน้อง 

พี่จะช่วยเขี่ยเศษผงในตาของน้องให้นะ‘ 

แต่กลับไม่เห็นท่อนซุงที่อยู่ในตาของตัวเอง

เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าต้องเอาท่อนซุง 

ออกจากตาของตัวเองก่อน 

หลังจากนั้น เจ้าก็จะเห็นได้ชัดๆ 

และสามารถขจัดเศษผงจากตาของพี่น้องของเจ้าได้”

“ในสวนผลไม้นั้นจะไม่มีต้นไม้ดีที่ออกผลเลว และไม่มีต้นไม้เลว

ที่ออกผลดี แต่ละต้นมีชื่อตามผลผลิตของมัน ไม่มีทางเก็บผล

มะเดื่อจากวัชพืช และไม่มีทางเก็บพวงองุ่นจากไม้หนาม
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คนที่ดีงามนั้น มีขุมทรัพย์อันประเสริฐในหัวใจ 

เขาก็ย่อมจะให้ผลผลิตที่ดีงามในชีวิต

คนที่ต�่าทรามนั้น มีขุมทรัพย์อกุศลในหัวใจ 

ก็ให้ผลผลิตที่เลวร้ายในชีวิต 

เพราะอะไรก็ตามที่อยู่ในหัวใจ 

มันก็จะล้นเป็นถ้อยค�าออกมาจากปาก”

สร ้างรากฐานที่ ม่ันคง

“ท�าไมเจ้าถึงเรียกเราว่า พระองค์เจ้าข้าอย่างนั้น พระองค์

เจ้าข้าอย่างนี้ แต่ไม่ยอมเชื่อฟังค�าสอนของเรา

ทุกคนที่มารับค�าสอนจากเราแล้วก็ลงมือปฏิบัติตาม เราจะบอก

ให้ว่าคุณสมบัติของเขาเป็นเช่นไร 

เขาจะเป็นเหมือนคนที่ขุดดินไปลึกๆเพื่อสร้างบ้านเหนือ

รากฐานแผ่นศิลา เมื่อมีน�้าท่วมใหญ่ธารน�้าไหลเชี่ยวล้นมาชน

บ้าน ก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนบ้านหลังนั้นได้ เพราะเขา
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สร้างมาอย่างดี

แต่คนที่ฟังค�าสั่งสอนของเราแล้วไม่ยอมปฏิบัติตาม ก็เป็น

เหมือนคนสร้างบ้านแต่ไม่ยอมวางรากฐานให้ดีๆ 

เมื่อธารน�้าไหลเชี่ยวล้นมาชนบ้าน บ้านหลังนั้นก็พังทลายทันที 

เป็นความพินาศอันใหญ่หลวง”

บทที่ 7

ทหารนายร้อยต่างชาติ

พอสอนชาวบ้านจนจบแล้ว ท่านเยซูก็เดินทางเข้าเมือง

คาเปอรนาอุม ในขณะนั้น มีทหารผู้หนึ่ง เป็นนายร้อยต่างชาติ 

แห่งกองทัพราชอาณาจักรโรมัน นายร้อยผู้นี้มีบ่าวไพร่ที่ล้มป่วย

สาหัสจนเกือบจะสิ้นหวัง บ่าวไพร่คนนี้มีความส�าคัญต่อทหาร

นายร้อย ผู้เป็นเจ้านายของเขาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทหารนายร้อย

ต่างชาติได้ข่าวเกี่ยวกับท่านเยซู เขาจึงส่งผู้น�าชาวยิว ที่มีฐานะ

อาวุโสมาขอร้องให้ท่านรักษาชีวิต พวกเขาวิงวอน ขอร้องท่าน

เยซูว่า “ได้โปรดด้วยครับท่าน ทหารต่างชาติคนนี้ สมควรจะได้
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รับการช่วยเหลือจากท่าน เพราะเขามีใจรักชาติของเราจริงๆ 

เขาเป็นคนสร้างธรรมศาลาให้พวกเราด้วย”

ท่านเยซูจึงออกเดินทาง แต่เมื่อท่านเกือบจะถึง ทหารนายร้อย

ต่างชาติคนนี้ก็ฝากถ้อยค�า ให้เพื่อนของเขามาบอกท่านว่า

“พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดอย่าล�าบากเลย ข้าพระองค์เกรงใจไม่

อยากรบกวนพระองค์ ข้าเป็นคนต�่าต้อย ไม่สมควรจะได้รับ

เกียรติต้อนรับพระองค์มาใต้ชายคาบ้าน ด้วยเหตุนี้ 

ข้าผู้น้อยถึงไม่กล้าที่จะแบกหน้ามาหาท่านด้วยตัวเอง

แต่ได้โปรดเถิด เพียงแค่พระองค์เจ้ากล่าวค�าบัญชาให้โรคหาย 

ทาสของข้าพระองค์ก็จะหายดีแน่นอน เพราะตัวข้าพระองค์

เองก็เป็นทหารภายใต้ผู้บังคับบัญชา และข้าพระองค์ ก็บังคับ

บัญชานายทหาร เมื่อสั่งการนายทหารคนไหนให้ไป เขาก็ต้อง

ไป ถ้าสั่งการให้เขามา เขาก็ต้องมา ถ้าสั่งการบ่าวไพร่ให้ท�า

อะไร เขาก็ต้องท�า”
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ท่านเยซูทึ่งใจมากมายต่อค�าขอร้องของนายทหารผู้นี้ ท่านจึงหัน

ไปบอกผู้คนที่เดินตามกันมาว่า “น่าทึ่งจริงๆ เราไม่เคยเห็น 

ความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อน แม้แต่ในชาติอิสราเอล” 

และเมื่อเพื่อนๆของนายร้อยกลับมาถึงบ้าน ข้าทาสที่ล้มป่วยไป

นั้นก็หายเป็นปกติดีแล้ว

ทหารนายร้อยฝรั่งคนนี้ แม้จะมีเงินและอ�านาจ ก็ยังรู้ว่าเขาไม่สามารถ

น�าสันติสุขมาได้ด้วยความสามารถของเขาเอง แต่เขาต้องพึ่งพาองค์

สันติราช

มีบทเรียนให้เราสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือว่า องค์สันติราชไม่ประทับ

ใจต่อคนที่มีเงินทอง ไม่ประทับใจต่อคนที่มีชื่อเสียง หรือยศต�าแหน่ง 

พระองค์ประทับใจ ต่อคนที่เชื่อและวางใจพระเจ้า 

อีกบทเรียนหนึ่งก็คือ ถึงแม้ว่าโลกนี้มีความรู้ใหม่ๆมากมาย ก็ยังไม่

สามารถแก้ปัญหาที่ส�าคัญได้ สงคราม การแตกแยก ความเจ็บป่วย ผู้

ก่อการร้าย ความเหงา การสิ้นหวัง และหัวใจที่หมกมุ่นกับความชั่ว ไม่มี

ใครปราบปรามได้เลยนอกจากพระเจ้าและองค์สันติราชของพระองค์
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ลูกชายตาย แม่ม ่ายหมดหวัง

หลังจากนั้นไม่นาน ท่านเยซูเดินทางไปสู่เมืองนาอินกับลูกศิษย์ 

และมีคนเดินตามท่านกันเป็นขบวน เมื่อท่านเข้าใกล้ประตูเมือง 

มีขบวนงานศพของชายผู้หนึ่งแห่ออกมา ชายผู้นี้เป็นลูกคน

เดียวของหญิงม่าย แล้วก็มีชาวเมืองหลายคนร่วมแห่ศพมากับ

คุณแม่ 

เมื่อพระองค์เจ้าเห็นหญิงผู้เป็นแม่ร้องห่มร้องไห้ ใจท่านก็เต็ม

ไปด้วยความเมตตาสงสาร ท่านกล่าวปลอบประโลมเธอว่า “คุณ

แม่ครับ โปรดอย่าร้องไห้”  แล้วท่านก็เดินไปแตะต้องโลงศพ ให้

ขบวนหยุดชะงัก แล้วท่านจึงกล่าวว่า “เจ้าหนุ่ม ฟังให้ดี จงลุก

ขึ้นมาเดี๋ยวนี้”

ชายหนุ่มที่ตายไปแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มคุยจ้อ แล้วท่านก็พา

ชายหนุ่มที่ฟื้นขึ้นมาไปคืนคุณแม่ เหตุการณ์นี้จับใจทุกๆคนที่

เห็น หัวใจเต็มไปด้วยความย�าเกรง พวกเขาคุยกันว่า “มีบุคคล

ยิ่งใหญ่เป็นถึงกับผู้เผยพระธรรมของพระเจ้ามาบังเกิดท่ามกลาง



86



87



88

พวกเราแล้ว ในที่สุดพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยือนประชาราชของ

พระองค์”  เหตุการณ์นี้ กลายเป็นข่าวแพร่สะพัด ไปทั่วแคว้น

ยูเดียและปริมณฑล

ท่านยอห์นคลางแคลงใจอยู ่ในคุก

ขณะนั้น ท่านยอห์นถูกกักขังในคุก ลูกศิษย์ของท่านบอกข่าว

ทั้งหมดนี้ให้ท่านฟัง ท่านยอห์นจึงวานลูกศิษย์สองคนให้ไปหา

พระองค์เจ้า เพื่อไปถามท่านว่า “ท่านคือบุคคล ที่โลกคาดหวัง

รอคอยอยู่ใช่หรือไม่ หรือว่าพวกเราควรจะรอคอยผู้อื่นแทน”

เมื่อมาถึง ลูกศิษย์ของท่านยอห์นสองคนก็บอกท่านเยซูว่า 

“ท่านยอห์นผู้มอบพิธีศีลจุ่มให้ปวงประชา ส่งพวกเรามาหาท่าน 

ท่านยอห์นฝากถามมาว่า ท่านคือบุคคลที่โลกคาดหวังรอคอย

อยู่ ใช่หรือไม่ หรือว่าพวกเราควรจะรอคอยผู้อื่นแทน” ก่อนหน้า

นั้น ท่านเยซูเพิ่งจะรักษาโรคร้ายและความเจ็บปวดต่างๆ  ท่าน

ไล่ผีออกไปจากผู้คนมากมาย  นอกจากนั้น ท่านก็เพิ่งรักษาคน

ตาบอดให้หายดี ท่านจึงตอบลูกศิษย์ของท่านยอห์นว่า 
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“โปรดไปแจ้งให้ท่านยอห์นทราบในสิ่งต่างๆที่พวกท่านได้รับ

ฟัง และเห็นมาด้วยตาของท่านเอง คนตาบอดรับรักษา ให้

ตาเห็น คนขาเสียเดินได้ ไม่พิการ คนโรคเรื้อนล้างสะอาด ไร้

มลทิน คนหูหนวกก็ได้ยิน เสียงชัดเจน คนตายแล้วลุกฟื้น 

คืนชีวิต คนยากไร้ก็ได้รับ ค�าประกาศ ฤทธิ์อ�านาจอาณาจักร

ของพระเจ้า แล้วช่วยบอกท่านยอห์นด้วยว่า คนที่ไม่ขุ่นข้อง

หมองใจในตัวเรา จะชื่นใจด้วยพระพร”

ท่านยอห์น ผู ้ยิ่งใหญ่

เมื่อลูกศิษย์ของท่านยอห์นลาจากไป ท่านเยซูก็เริ่มสั่งสอนฝูง

ชน เกี่ยวกับท่านยอห์น ดังนี้ 

“เมื่อพวกเจ้าแสวงบุญไปยังถิ่นทุรกันดาร จริงๆแล้ว เจ้าอยาก

พบเห็นใคร อยากจะเห็นคนที่เป็นเหมือนต้นอ้อ พลิ้วไหวใน

สายลมใช่ไหม หรือว่าอยากเห็นคนที่ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์โสภา 

คิดให้ดีก็จะรู้ว่าคนที่แต่งตัวเลิศเลอและใช้ชีวิตหรูหรานั้น มักจะ

อยู่ที่คฤหาสน์ราชวัง
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ฉะนั้นจริงๆแล้ว เจ้าอยากจะพบเห็นใคร อยากไปพบผู้เผยพระ

ธรรมของพระเจ้าใช่ไหม

ถูกต้องแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น ฟังให้ดี ท่านยอห์นนี่แหละคือ

บุคคลที่พระธรรมของพระเจ้าก�าหนดไว้ว่า 

‘ดูให้ดี เราจะส่งตัวแทนของเรา ให้มุ่งไปก่อนหน้าเจ้า 

ให้เขาเบิกทางเตรียมไว้ให้เจ้า’

จริงๆแล้ว ทุกๆคนที่บังเกิดมาจากท้องมารดา ไม่มีใครยิ่งใหญ่

เหนือกว่าท่านยอห์น ถึงกระนั้น คนที่มีฐานะต�่าต้อยที่สุด ใน

พระราชอาณาจักรของพระเจ้า ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าท่าน” 

อาจารย์สอนศาสนา ไม่เชื่อท่านยอห์น

เมื่อผู้คนทั้งหลาย รวมทั้งพวกคนเก็บภาษี ได้รับฟัง

ค�าสอนนี้ พวกเขาก็แถลงว่า พระเจ้านั้นกระท�าถูกต้อง

ตามพระพันธสัญญาแล้ว เพราะพวกเขาแสดงความกลับเนื้อ

กลับตัว ด้วยการยอมรับพิธีศีลจุ่มจากท่านยอห์น 
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แต่พวกอาจารย์นิกายฟาริสี และเหล่าผู้รอบรู้พระธรรมบัญญัติ

ไม่ยอมรับสิ่งที่พระเจ้ามุ่งหมายไว้ เขาปฏิเสธพิธีศีลจุ่มจากท่าน

ยอห์น

อย่างนี้ ก็ไม ่ชอบ อย่างนั้นก็ไม ่เอา

“คนยุคนี้เปรียบเสมือนอะไร ชีวิตเขามีลักษณะอย่างไรบ้าง 

พวกเขาเปรียบเสมือน เด็กๆที่นั่งเล่นอยู่ในตลาด 

บ่นกันไป บ่นกันมา ว่า 

เออ พวกฉันเป่าขลุ่ย ท�าไมเธอไม่ยอมเต้นตามจังหวะ 

เฮ้ย พวกฉันร้องเพลงเศร้า เธอก็ควรจะร้องไห้ 

ท่านยอห์นไม่กินขนมปัง และไม่ดื่มเหล้าองุ่น เจ้าก็บอกว่า 

หากเขาไม่กินไม่ดื่ม ก็หมายความว่า เขาต้องมีผีสิงแน่ๆ แต่

บุตรมนุษย์ผู้นี้ ทั้งกินทั้งดื่ม เจ้าก็บ่นว่า ดูสิ คนนี้ ทั้งตะกละ 

ทั้งขี้เมา นอกจากนั้น ยังเป็นสหายของคนเก็บภาษีขี้โกง และ

เป็นเพื่อนกับคนบาป ถึงกระนั้นปัญญาก็เหมือนกับเป็นคุณแม่ 

ลูกหลานของเธอจะรู้ว่าสติปัญญาเป็นทางที่ถูกต้อง”
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อาจารย์ซีโมนกับหญิงมีมลทิน

อาจารย์สอนศาสนาคนหนึ่ง เป็นนิกายฟาริสี เชิญท่านเยซูมา

เลี้ยงข้าวที่บ้าน ท่านไปเอนกาย นั่งร่วมโต๊ะอาหารกับเขาอยู่บน

พื้นเรือน

จู่ๆ ก็มีหญิงชาวเมืองคนหนึ่ง ชีวิตของเธอมีบาปกรรมท่วมหัว 

พอได้ข่าวว่า ท่านเยซูก�าลังจะทานข้าวอยู่ในเรือนของอาจารย์ผู้

นี้ เธอก็น�าขวดน�้าหอม มายืนร้องไห้อยู่ใกล้เท้าท่าน น�้าตาของ

เธอร่วงหล่นจนชุ่มเท้าของท่านเยซู ผมของเธอสยายลงมาเช็ด

เท้าของท่าน ริมฝีปากของเธอจูบเท้าของท่าน น�้าหอมของเธอก็

ชโลมมาเจิมเท้าของท่าน

เจ้าภาพจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด เขาก็คิดอยู่ในใจว่า “ถ้า

เจ้าเยซูนี่ เป็นผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าที่แท้จริง เขาก็น่าจะ

รู้ ว่าหญิงสาวที่มาจับเนื้อต้องตัวเขา คนนี้เป็นหญิงประเภทไหน 

น่าจะรู้ว่าเธอเป็นคนบาป น่ารังเกียจ”

ดังนั้น ท่านเยซูจึงหันไปตอบความในใจ ว่า “ซีโมน มีสิ่งหนึ่งที่
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เราอยากจะบอกเจ้า” อาจารย์ซีโมนตอบว่า “เชิญเลยครับท่าน

อาจารย์”

“มีนายทุนคนหนึ่ง เขามีลูกหนี้อยู่สองคน คนแรกติดเงินหนึ่ง

แสน อีกคนติดเงินหนึ่งหมื่น แต่ทั้งสองคนไม่สามารถจะจ่าย

คืนได้ เจ้าหนี้มีความเมตตา และยกหนี้ให้ทั้งสองคน เจ้าคิดว่า 

ลูกหนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่า”

อาจารย์ซีโมนตอบว่า “กระผมคิดว่า น่าจะเป็นคนที่ติดหนี้

นายทุนมากที่สุด” ท่านเยซูจึงกล่าวว่า “เจ้าตอบได้ถูกต้อง”

มีหญิงชาย และเด็กน้อยในสังคมมากมาย ที่คนจะเรียกเขาว่า ชีวิต

น่ารังเกียจ แต่องค์สันติราชรู้ว่า หากหญิงชายและเด็กน้อยเหล่านี้ หัน

หน้าหาพระองค์ พระองค์ก็จะให้อภัยสิ่งที่เขาท�าผิดพลาดไป

นอกจากนั้น สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตและคนที่มุ่งร้าย ก็จะไม่มีอ�านาจครอบง�า

ชีวิตของเขาอีกต่อไป เพราะองค์สันติราชรักเขา และมอบก�าลังให้เขา

เพื่อต่อสู้ความชั่ว สันติสุขจะมาถึงได้เมื่อเขายึดมั่นในองค์สันติราชนี้

คนอื่นที่ไม่เคยประสบความทุกข์ยาก ก็จะไม่เข้าใจ ว่าท�าไมเขาถึงรัก

ท่านเยซูมากถึงขนาดนี้
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ท่านมองไปทางหญิงคนนี้ แล้วบอกอาจารย์ซีโมนว่า 

“เจ้าเห็นผู้หญิงคนนี้ไหม เราเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านเจ้า แต่เจ้า

ไม่มีน�้ามาให้เราล้างเท้าตามธรรมเนียม เธอต่างหากใช้น�้าตา

ของเธอเองมาล้างเท้าให้เรา เธอต่างหากใช้ผมของเธอเอง

มาเช็ดเท้าให้เราจนสะอาด เจ้าไม่ได้จูบแก้มทักทายเราตาม

ธรรมเนียม เธอต่างหากน้อมตัวลงมาจูบเท้าเราไม่ยอมหยุด 

เจ้าไม่ได้เจิมน�้ามันหอมบนศีรษะของเราเพื่อต้อนรับเรา เธอ

ต่างหากมีน�้าหอมมาเจิมเท้าให้เรา ฉะนั้น ฟังให้ดี ความบาป

ท่วมหัวของเธอนั้นก็อภัยโทษไปแล้ว เพราะเธอรักมาก แต่คน

ที่ได้รับอภัยโทษเพียงเล็กน้อย ก็รักแค่นิดหน่อย”

แล้วท่านจึงบอกหญิงสาวคนนี้ ว่า “ลูกเอ๋ย ความบาปของลูก ถูก

ยกโทษให้เรียบร้อยแล้ว” แขกที่มาร่วมงานเลี้ยงกับท่าน ต่าง

ก็พึมพ�ากันว่า “เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครนะ ถึงมีสิทธิ์ยกโทษ

บาปกรรมได้”

แต่ท่านเยซูบอกหญิงสาวผู้นี้ว่า “ความเชื่อที่ลูกมีอยู่ ได้ช่วยชีวิต
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ลูกแล้ว จงกลับไปด้วยสันติสุขเถิด”

บทที่ 8

หลังจากนั้นไม่นานนัก ท่านเยซูเดินทางไปเยี่ยมหลายเมือง

และหลายหมู่บ้าน เพื่อป่าวประกาศเรื่องพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้า ลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนก็เดินทางร่วมกับท่าน มี

ผู้หญิงร่วมคณะมาด้วย บางคนได้รับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นผี

ร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมารีย์ชาวมักดาลา คนนี้เคยมีผี

สิงตั้งเจ็ดตัว ท่านเยซูไล่ผีออกไปแล้วทั้งหมด มีภรรยาของนาย

คูซา ชื่อโยอันนา นายคูซาเป็นหัวหน้าพนักงานดูแลครัวเรือน 

ของเจ้าเมืองเฮโรด มีนางสุสันนา และผู้หญิงอีกหลายคน ที่ใช้

ทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อช่วยงานของท่าน

เร่ืองหว่านเมล็ดข้าว

เมื่อฝูงชนออกมาชุมนุมต่อหน้าท่าน รวมทั้งผู้คนมากมายจาก

นานานคร ที่เดินทางและรวมตัวมาพบท่าน ท่านจึงเล่าเรื่องเป็น

ค�าเปรียบเทียบเกี่ยวกับฝูงชนไว้ดังนี้
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“ชาวนา ตื่นแต่เช้า ไปหว่านข้าว  

เมื่อเขาหว่านไป บางเมล็ด หล่นไปบนคันนา  

มีผู้คนมาเหยียบย�่า และมีนกกา มาจิกกิน 

บางเมล็ด หล่นกระจาย ลงบนดินกรวด 

เมื่อต้นกล้า เติบโตขึ้นมานิดหน่อย 

มันก็แห้งตายไป เพราะดินปนกรวดนั้น อุ้มน�้าไม่ได้

บางเมล็ด หล่นลงไป ปนกับวัชพืช 

ไม้หนามจึงโตมาด้วยกัน และเสียดแทงต้นกล้า

แต่บางเมล็ด หล่นลง สู่ดินด ี

งอกงาม เจริญเติบโต 

และในที่สุด ก็มีรวงข้าวอันอุดมสมบูรณ์ เป็นร้อยเท่าพันเท่า

ใครที่มีหู ก็จงฟังให้เข้าใจ”
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“ชาวนา ตื่นแต่เช้า ไปหว่านข้าว  

เมื่อเขาหว่านไป บางเมล็ด หล่นไปบนคันนา  

มีผู้คนมาเหยียบย�่า และมีนกกา มาจิกกิน 

บางเมล็ด หล่นกระจาย ลงบนดินกรวด 

เมื่อต้นกล้า เติบโตขึ้นมานิดหน่อย 

มันก็แห้งตายไป เพราะดินปนกรวดนั้น อุ้มน�้าไม่ได้

บางเมล็ด หล่นลงไป ปนกับวัชพืช 

ไม้หนามจึงโตมาด้วยกัน และเสียดแทงต้นกล้า

แต่บางเมล็ด หล่นลง สู่ดินด ี

งอกงาม เจริญเติบโต 

และในที่สุด ก็มีรวงข้าวอันอุดมสมบูรณ์ เป็นร้อยเท่าพันเท่า

ใครที่มีหู ก็จงฟังให้เข้าใจ”
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ความหมายเรื่องเมล็ดข้าว

เหล่าลูกศิษย์มาถามท่าน ว่า เรื่องที่เป็นค�าเปรียบเทียบนี้ มี

ความหมายว่าอย่างไร ท่านก็ตอบว่า 

“เจ้าจะรับรู้ความหมายสิ่งเร้นลับ จากพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้าได้อย่างชัดเจน

แต่ส�าหรับคนอื่น เขาจะได้แต่ค�าเปรียบเทียบ 

แม้ว่าพวกเขามองเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา เขาก็มองไม่ออก 

แม้ว่าพวกเขาได้ยินอยู่เต็มหู เขาก็ไม่เข้าใจ

ค�าเปรียบเทียบเรื่องเมล็ดข้าวนั้น มีความหมายดังนี้ 

เมล็ดข้าว คือพระธรรมของพระเจ้า 

พวกเมล็ดข้าวที่ตกไปบนคันนา 

คือคนที่ฟังพระธรรมของพระเจ้า แต่หลังจากนั้นมีมารร้าย มา

ขโมยพระธรรมออกไปจากใจ 

พวกเขาจึงไม่เชื่อและอยู่ไม่รอด 
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เมล็ดที่หล่นบนดินกรวด คือคนที่ฟังพระธรรมของพระเจ้า ด้วย

ความชื่นชอบ แต่ว่าพวกเขาไม่มีรากที่จะยึดล�าต้นกับดิน พอมี

การทดสอบชีวิตหรือมีสิ่งล่อใจ 

ชีวิตเขาก็มีแต่ความล้มเหลว

ส�าหรับพวกเมล็ดที่หล่นไปปนกับไม้หนาม คือคนที่ฟังพระ

ธรรมของพระเจ้า แต่เมื่อด�าเนินชีวิต กลับมีแต่ความกังวล มี

ความมั่งคั่ง และมีแต่สิ่งสนุกสนานในชีวิตมาบีบคั้น จนกระทั่ง

ไม่มีผลผลิตที่สมบูรณ์

แต่เมล็ดที่ปลูกลงในดินดี คือคนที่ฟังพระธรรมของพระเจ้า 

แล้วยึดมั่นพระธรรม ด้วยหัวใจที่ดีงามและเที่ยงแท้ แล้วใจที่

พากเพียรบากบั่น ก็ช่วยให้เขามีผลผลิตได้อย่างเต็มเปี่ยม”

แย่นัก หากไม่รู ้แนวทาง แห่งการฟัง

“คิดให้ดีนะ ไม่มีใครจุดตะเกียง เสร็จแล้วเอาโอ่งมาครอบ ไม่มี

ใครเอาตะเกียงสว่างๆ ไปซ่อนไว้ใต้เตียง ถ้าจุดตะเกียง ก็ต้อง

เอาไปตั้งไว้บนแท่น เพื่อคนจะได้เห็นแสงสว่าง 
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เช่นเดียวกัน อะไรที่เจ้าซ่อนไว้ก็จะถูกส�าแดงออก อะไรที่เจ้า

คิดว่าเป็นสิ่งเร้นลับก็จะถูกเปิดเผย เมื่อเจ้าได้ยินพระธรรมของ

พระเจ้า เจ้าไม่อาจจะซ่อนชีวิตที่แท้จริงของเจ้าได้ ไม่ว่าจะมีผล

ดีหรือไร้ผล ทุกคนก็จะเห็น

เพราะฉะนั้น เจ้าต้องระมัดระวังวิธีฟังของเจ้า คนที่มีพร้อมจะ

ได้รับเพิ่ม แต่คนที่ไม่มีพร้อม แม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่าเขามี ก็จะถูก

ยึดเอาไปเสีย”

ตระกูลแห่งความเชื่อ

ในเวลานั้น คุณแม่และพี่น้องของท่านเยซูก�าลังตามหาท่าน แต่

พวกเขาไม่สามารถเข้ามาข้างในได้ เพราะว่ามีฝูงชนมากมาย

คนที่รับฟัง และเชื่อฟังพระธรรมขององค์สันติราช จะมีสันติสุขในชีวิต 

และจะน�าสันติสุขสู่ครอบครัว เพื่อนฝูง และประเทศชาติ

สันติสุขมิใช่มรดก ที่เราจะสามารถถ่ายทอดได้ทางสายเลือด 

แต่เป็นมรดกที่เราต้องถ่ายทอดด้วยการสอนพระธรรม 

ขององค์สันติราช ให้กับคนที่ยอมรับฟังและเชื่อฟัง
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จึงมีคนมาบอกท่านว่า “ขอโทษครับ คุณแม่และพี่น้องของท่าน

มาหา พวกเขายืนรออยู่ข้างนอก” แต่ท่านตอบพวกเขาว่า “คุณ

แม่และพี่น้องของเรา คือคนที่ได้รับฟังพระธรรมจากพระเจ้า 

แล้วกระท�าตามค�าสั่งสอน”

ท่านเยซูหลับอยู ่บนเรือ

วันหนึ่ง ท่านเยซูลงเรือกับลูกศิษย์ ท่านก็บอกพวกเขาว่า “พวก

เราข้ามทะเลสาบ ไปฝั่งโน้นกันดีกว่า” แล้วเขาก็ออกเรือไปด้วย

กัน เมื่อเดินเรือไปเรื่อยๆ ท่านเยซูก็ง่วงหลับไป จู่ๆ ก็มีพาย ุ

ลมแรงโหมกระหน�่า น�้าจึงล้นเข้าไปท่วมเรือจนทุกคนตกอยู่ใน

อันตราย พวกเขาจึงรีบไปปลุกท่านเยซู “ท่านอาจารย์ครับ ท่าน

อาจารย์ แย่แล้วครับ เราจะจมน�้าตายอยู่แล้ว”

ท่านจึงลุกขึ้นมา ปรามลมและสยบคลื่นจนท้องน�้าและลมฟ้า

อากาศสงบเงียบ แล้วท่านก็หันไปถามลูกศิษย์ของท่านว่า 

“ความเชื่อของเจ้าหายไปไหน” พวกเขาจึงใจสั่นและอัศจรรย์ใจ

กันว่า “คนนี้แท้จริงเป็นใครนะ สามารถบัญชาการทั้งพายุและ
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คลื่นทะเล ท�าไมมันยอมท�าตาม”

ชายผีสิงกับฝูงหมูโชคร้าย

จากแคว้นกาลิลี เมื่อข้ามทะเลสาบใหญ่ก็จะไปถึงชาติเก-ราซา 

เมื่อท่านเยซูขึ้นฝั่ง ท่านเผชิญหน้าชาวเมืองผู้หนึ่ง ชายคนนี้ถูก

ผีสิง เขาไม่ยอมอาศัยอยู่ในบ้าน แต่เปลือยกายเร่ร่อนอาศัยอยู่

ตามถ�้าที่เป็นสุสาน 

เมื่อเขาเห็นท่านเยซู เขาก็ร้องลั่น และสยบลงต่อหน้าท่าน 

ตะเบ็งเสียงร้องออกมา ว่า “มายุ่งอะไรกับเรา เยซู พระราชบุตร

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ได้โปรดอย่ามาทรมานเรา

เลย”

ก่อนหน้านั้น ท่านเยซูกล่าวขับไล่ผีตัวนี้เรียบร้อยไปแล้ว บอกให้

มันออกไปจากตัวเขา ผีโสโครกตัวนี้ชอบมายึดร่างกายเขา ถึง

องค์สันติราชมีฤทธิ์อ�านาจที่จะน�าความสงบสุขมาสู่โลกธรรมชาติ 

เพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างทะเลและทุกอย่างในจักรวาล

เมื่อชีวิตของท่านไม่มีสันติสุข ท่านอาจจะหาทางออก โดยการพึ่งพาอ�านาจมืด 

อยากไปดูดวง เล่นไสยศาสตร์ ท่องเวทมนตร์คาถา เชิญวิญญาณมาเข้าเจ้าเข้า

ทรง หรือหาเครื่องรางต่างๆ เพื่อน�าโชคหรือป้องกันตนเอง

แท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้จะน�าภัยสู่ตัวท่านและครอบครัวของท่านอย่างแน่นอน 

มารซาตานเป็นผู้ครอบครองอ�านาจมืดเหล่านี้ มันจะไม่มีวันหวังดีต่อชีวิตของ

ท่าน เพราะมันคือศัตรูผู้อาฆาตมนุษยชาติ มันอาจจะให้ค�าตอบตื่นตาตื่นใจ 

หรือให้ความสุขระยะสั้นๆได้ แต่จุดมุ่งหมายของมารซาตานก็คือ มันต้องการ

ครอบง�าชีวิตของท่าน โดยโกหกและล่อลวง หากท่านยอมมีส่วนในอ�านาจ

มืดเหล่านี้แม้เพียงนิดหน่อย มันก็จะลวงท่านให้มอบตัวมอบใจให้มัน อาจจะ

ลามปามถึงกับมีผีมาสิงได้

หากบ่วงแห่งอ�านาจมืดจับกุมท่านไว้ ท่านจะไม่สามารถสู้มันได้ด้วยก�าลังของ

ท่านเอง จงเข้าหาแสงสว่างขององค์สันติราช ด้วยการพนมมืออธิษฐานว่า “เยซู 

องค์สันติราช ช่วยข้าด้วย“ แล้วก็บอกปัญหาที่ท่านมี ต่อพระองค์ พระองค์จะ

ได้ยิน และรับฟังท่านอย่างแน่นอน 

เมื่อท่านมอบชีวิตให้กับพระองค์ มุ่งหน้าละทิ้งอ�านาจมืด ไม่หน่วงเหนี่ยวอะไร

ในชีวิตต่อองค์สันติราช ฤทธิ์อ�านาจของพระองค์จะปลดปล่อยท่านจากค�าสัญญา

อะไรก็ตามที่ท่านเคยมีไว้ต่ออ�านาจมืดอย่างสิ้นเชิง แล้วแสงสว่างแห่งสันติสุขก็

จะฉายเข้าสู่ชีวิตท่าน ไม่มีความมืดใดๆ ที่จะยับยั้งพระองค์ได้
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คลื่นทะเล ท�าไมมันยอมท�าตาม”

ชายผีสิงกับฝูงหมูโชคร้าย

จากแคว้นกาลิลี เมื่อข้ามทะเลสาบใหญ่ก็จะไปถึงชาติเก-ราซา 

เมื่อท่านเยซูขึ้นฝั่ง ท่านเผชิญหน้าชาวเมืองผู้หนึ่ง ชายคนนี้ถูก

ผีสิง เขาไม่ยอมอาศัยอยู่ในบ้าน แต่เปลือยกายเร่ร่อนอาศัยอยู่

ตามถ�้าที่เป็นสุสาน 

เมื่อเขาเห็นท่านเยซู เขาก็ร้องลั่น และสยบลงต่อหน้าท่าน 

ตะเบ็งเสียงร้องออกมา ว่า “มายุ่งอะไรกับเรา เยซู พระราชบุตร

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ได้โปรดอย่ามาทรมานเรา

เลย”

ก่อนหน้านั้น ท่านเยซูกล่าวขับไล่ผีตัวนี้เรียบร้อยไปแล้ว บอกให้

มันออกไปจากตัวเขา ผีโสโครกตัวนี้ชอบมายึดร่างกายเขา ถึง

องค์สันติราชมีฤทธิ์อ�านาจที่จะน�าความสงบสุขมาสู่โลกธรรมชาติ 

เพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างทะเลและทุกอย่างในจักรวาล

เมื่อชีวิตของท่านไม่มีสันติสุข ท่านอาจจะหาทางออก โดยการพึ่งพาอ�านาจมืด 

อยากไปดูดวง เล่นไสยศาสตร์ ท่องเวทมนตร์คาถา เชิญวิญญาณมาเข้าเจ้าเข้า

ทรง หรือหาเครื่องรางต่างๆ เพื่อน�าโชคหรือป้องกันตนเอง

แท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้จะน�าภัยสู่ตัวท่านและครอบครัวของท่านอย่างแน่นอน 

มารซาตานเป็นผู้ครอบครองอ�านาจมืดเหล่านี้ มันจะไม่มีวันหวังดีต่อชีวิตของ

ท่าน เพราะมันคือศัตรูผู้อาฆาตมนุษยชาติ มันอาจจะให้ค�าตอบตื่นตาตื่นใจ 

หรือให้ความสุขระยะสั้นๆได้ แต่จุดมุ่งหมายของมารซาตานก็คือ มันต้องการ

ครอบง�าชีวิตของท่าน โดยโกหกและล่อลวง หากท่านยอมมีส่วนในอ�านาจ

มืดเหล่านี้แม้เพียงนิดหน่อย มันก็จะลวงท่านให้มอบตัวมอบใจให้มัน อาจจะ

ลามปามถึงกับมีผีมาสิงได้

หากบ่วงแห่งอ�านาจมืดจับกุมท่านไว้ ท่านจะไม่สามารถสู้มันได้ด้วยก�าลังของ

ท่านเอง จงเข้าหาแสงสว่างขององค์สันติราช ด้วยการพนมมืออธิษฐานว่า “เยซู 

องค์สันติราช ช่วยข้าด้วย“ แล้วก็บอกปัญหาที่ท่านมี ต่อพระองค์ พระองค์จะ

ได้ยิน และรับฟังท่านอย่างแน่นอน 

เมื่อท่านมอบชีวิตให้กับพระองค์ มุ่งหน้าละทิ้งอ�านาจมืด ไม่หน่วงเหนี่ยวอะไร

ในชีวิตต่อองค์สันติราช ฤทธิ์อ�านาจของพระองค์จะปลดปล่อยท่านจากค�าสัญญา

อะไรก็ตามที่ท่านเคยมีไว้ต่ออ�านาจมืดอย่างสิ้นเชิง แล้วแสงสว่างแห่งสันติสุขก็

จะฉายเข้าสู่ชีวิตท่าน ไม่มีความมืดใดๆ ที่จะยับยั้งพระองค์ได้
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แม้จะมียามมาเฝ้าหรือมัดด้วยโซ่ตรวนก็ยังสามารถแหกเครื่อง

พันธนาการ แล้วผีก็บังคับให้หนีสู่ถิ่นทุรกันดาร 

ท่านเยซูจึงถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร” มันตอบว่า “กองพัน” เพราะ

มีภูตผีปีศาจอยู่หลายตัวมารุมสิงอยู่ พวกมันก็อ้อนวอนท่าน ไม่

อยากให้ท่านทิ้งมันลงไปสู่เหวใต้พิภพ แถบนั้นมีสุกรฝูงใหญ่ที่
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คนเขาเลี้ยงไว้อยู่บนเนิน ฝูงปีศาจจึงอ้อนวอนท่าน ให้ส่งพวก

มันเข้าไปสิงอยู่ในฝูงหมู เมื่อท่านอนุญาต ฝูงผีก็ออกจากร่าง

คน แล้วหนีเข้าไปสิงฝูงหมู หมูฝูงใหญ่ก็วิ่ง ตกหน้าผา แล้วจม

น�้าตาย

พอพวกคนเลี้ยงหมูเห็นเหตุการณ์ พวกเขาก็วิ่งหนี แล้วไปเล่า

เรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งในเมืองและแถวบ้านนอก

ชาวเมืองและชาวบ้านจึงออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อพบท่าน

เยซู พวกเขาก็เห็นชายที่เคยมีผีสิง นั่งอยู่ข้างบาทของท่านเยซู 

เขาแต่งตัวเรียบร้อย ทั้งสติและจริตก็ดูดี ผู้คนจึงเต็มไปด้วย

ความหวาดกลัว พยานที่เห็นเหตุการณ์ ก็เล่าให้ฟัง ว่าชายผู้นี้ดี

ขึ้นมาได้อย่างไร

ชาวเมืองเก-ราซา และผู้คนจากพื้นที่รอบเมือง รวมตัวมาขอร้อง 

ให้ท่านเยซูออกจากเมืองไป เพราะพวกเขาใจสั่น เต็มไปด้วย

ความหวาดกลัว ท่านจึงลงเรือ และเดินทางกลับ
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แต่ก่อนกลับ ชายที่เคยถูกผีสิงก็มาอ้อนวอนท่านเยซู เขาอยาก

จะติดตามท่านไปทุกหนทุกแห่ง แต่ท่านบอกเขาว่า “เจ้าจงกลับ

บ้าน และจงประกาศให้ทุกๆคนรู้ ว่าสิ่งประเสริฐที่พระเจ้ากระท�า

ให้แก่เจ้านั้น ยิ่งใหญ่มากมายสักเพียงใด” เขาจึงออกประกาศให้

ทั่วเมืองรู้ว่า สิ่งประเสริฐที่ท่านเยซูกระท�าให้แก่เขานั้น ยิ่งใหญ่

มากมายสักเพียงใด

ลูกสาวนายไยรัส กับหญิงลับๆล่อๆ

เมื่อท่านเยซูเดินทางกลับมาถึง ก็มีฝูงชนออกมาต้อนรับ เพราะ

พวกเขาตั้งอกตั้งใจรอท่านที่นั่นอยู่แล้ว มีผู้น�าธรรมศาลาคนหนึ่ง 

ชื่อนายไยรัส มาหาท่านเยซู เขาทรุดตัวลงต่อเบื้องพระบาทของ

ท่าน อ้อนวอนให้ท่านมาเยี่ยมที่บ้าน เพราะว่าลูกสาวคนเดียว

ของเขาไม่สบายจนเกือบจะตาย เธออายุแค่สิบสองปี

แต่เมื่อท่านเดินไป ก็มีคนมาเบียดกันแน่น มีผู้หญิงคนหนึ่ง เจ็บ

ป่วยด้วยอาการตกเลือดมาแล้วสิบสองปี มีเงินเท่าไร ไปหาหมอ

กี่คน ก็ยังรักษาไม่หาย เธอจึงแอบเดินตามหลังท่าน พอเธอแตะ
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ต้องชายเสื้อคลุมของท่าน โลหิตเธอก็หยุดไหลโดยทันที 

แต่แล้วท่านเยซูก็พูดออกมา ว่า “เอ๊ะ ใครนะมาสัมผัสเรา” ทุก

คนต่างก็กล่าวปฏิเสธ นายเปโตรก็กล่าวเสริมว่า “แต่ท่าน

อาจารย์ครับ นี่มีคนมารุมล้อมเบียดท่านกันแน่นอยู่แล้ว”

ท่านเยซูตอบว่า “มีคนมาสัมผัสเราแน่ๆ เพราะเรารู้ถึงฤทธิ์

อ�านาจ ที่หลั่งไหลออกไปจากเรา” เมื่อหญิงคนนี้รู้ตัว ว่าเธอไม่

อาจจะซ่อนความลับนี้ได้ ร่างกายของเธอจึงสั่นสะท้าน เธอสยบ

ลงต่อหน้าท่าน แล้วก็เปิดเผยให้ทุกคนรู้ถึงเหตุผลที่เธอมาสัมผัส

ท่าน และบอกว่าเธอได้รับการเยียวยารักษาแล้วอย่างฉับพลัน 

ท่านจึงตอบเธอว่า “ลูกเอ๋ย ความศรัทธาของลูกนี่แหละท�าให้ลูก

หายดี จงกลับไปด้วยสันติสุขเถิด”

ท่านพูดกับหญิงคนนี้ยังไม่ทันจบ ก็มีคนจากบ้านผู้น�าธรรม

ศาลามาบอกคุณพ่อว่า “ลูกสาวเสียไปแล้ว อย่าไปรบกวนท่าน

อาจารย์เลย”  เมื่อท่านเยซูได้ยิน ท่านก็บอกนายไยรัส ผู้เป็นพ่อ

ของเด็ก ว่า “อย่ากลัว จงมีความเชื่อ แล้วลูกของเจ้าจะหายดี”
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เมื่อท่านมาถึงที่บ้านของเขา ท่านไม่ยอมให้ใครเข้าไปข้างใน 

นอกจากนายเปโตร นายยอห์น นายยากอบ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่

ของเด็กน้อย ทุกคนต่างก็คร�่าครวญร้องห่มร้องไห้ แต่ท่านบอก

พวกเขาไปว่า “หยุดร้องได้แล้ว เด็กยังไม่ตาย เพียงแค่นอนหลับ

อยู่เท่านั้น” พวกเขาจึงเยาะเย้ยท่านเพราะรู้ว่าเด็กตายไปแล้ว

ท่านเยซูเข้าบ้านไปจับมือเด็กน้อย แล้วกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ตื่น

ได้แล้ว” วิญญาณของลูกน้อยก็คืนสู่ร่าง แล้วเธอก็ลุกขึ้นมา

ประเดี๋ยวนั้นเลย

ท่านจึงสั่งให้เขาไปหาข้าวปลามาให้ลูกทาน คุณพ่อคุณแม่เต็ม

ไปด้วยความอัศจรรย์ใจ แต่ท่านห้ามเขา ไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปเล่า

ให้ใครฟังเป็นอันขาด
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บทที่ 9

คณะทูต ออกไปประกาศ

ท่านเยซูเรียกลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนมารวมตัวกัน ท่าน

มอบฤทธิ์เดชและอิทธิอ�านาจ ให้พวกเขามีชัยเหนือภูตผีปีศาจ

ทุกชนิด และสามารถเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

แล้วท่านก็ส่งทั้งคณะ ไปป่าวประกาศพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้า และรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ท่านมีค�าสั่งให้พวกเขา

ดังนี้ 

“เวลาเจ้าออกเดินทาง ห้ามมีของติดตัว ห้ามน�าไม้เท้าไม้ถือ 

ห้ามน�าถุงย่าม ห้ามพกพาของกินและเงินทอง แม้แต่เสื้อผ้า

ส�ารองก็ห้าม

เมื่อไปเยี่ยมบ้านไหนที่เขายินดีต้อนรับ จงกินอยู่กับเขา 

จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องลาไปจากเมือง
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แต่ถ้าเมืองไหน ไม่มีใครยินยอมต้อนรับ เมื่อเจ้าก้าวเดินออก

ไปจากตัวเมือง เจ้าจงเช็ดฝุ่นล้างดินจากเมือง ที่ติดสกปรกอยู่

บนเท้า นี่คือการยืนยันว่าเจ้าตัดขาดจากเมืองนั้น”

ลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนจึงเดินทางออกไปตามหมู่บ้าน

ต่างๆ เพื่อประกาศพระราชอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคน

เจ็บคนป่วยทั่วทุกแห่งหน

เจ ้าเมืองเฮโรด อยากพบท่านเยซู

พอเจ้าเมืองเฮโรดได้รับค�ารายงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ก็รู้สึกฉงน

สนเท่ห์ บางคนมารายงานว่านี่คือท่านยอห์นผู้มอบพิธีศีลจุ่มให้

ประชาชน สงสัยว่าเขาฟื้นคืนชีพมาจากความตายแล้ว บางคน

มารายงานว่ามีผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าจากสมัยโบราณกาล 

อาจจะเป็นท่านเอลียาห์นั่นเองที่ปรากฏตัวอีกครั้งต่อสาธารณะ

ชน แต่บางคนก็บอกว่ามีผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าจาก

โบราณกาลคนอื่นฟื้นคืนชีพ เจ้าเมืองเฮโรดจึงคิดออกมาดังๆว่า 

“เจ้ายอห์น ฉันก็ตัดคอไปแล้ว เรื่องที่ฉันได้ข่าวมานี่ มันเป็นใคร
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กันแน่” เจ้าเมืองเฮโรดจึงไตร่ตรอง หาทางที่จะพบเจอท่านเยซู

พาลูกศิษย์ไปพักผ่อน

เมื่อลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสองคนกลับมาถึง พวกเขาก็น�า

ประสบการณ์มาเล่าให้ท่านเยซูฟัง แล้วท่านก็ถอนตัวทั้งคณะ 

ไปพักผ่อนกันตามล�าพังที่เมืองเบธไซดา

แต่หมู่ชนรับรู้เบาะแสลาดเลาที่พักของท่าน พวกเขาจึงแห่ตาม

มาหาท่าน ท่านเยซูก็เต็มใจต้อนรับทุกๆคน ท่านมีค�าสอนเรื่อง

พระราชอาณาจักรของพระเจ้ามาให้ และเยียวยารักษาคนมีทุกข์

สุขภาพร่างกายไม่ดี

ขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัว

นี่ก็บ่ายแก่ๆแล้ว ลูกศิษย์คนสนิทสิบสองคน จึงมาเตือนท่านว่า 

“ท่านครับ กระผมคิดว่า พวกเราต้องบอกให้พวกเขาไปหาที่พัก

และของกินตามหมู่บ้านแถวนี้จะดีกว่า ที่นี่มันเปลี่ยวและ

โพล้เพล้เกินไป” แต่ท่านเยซูบอกลูกศิษย์ว่า “พวกเจ้าจงไปหา
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อะไรมาให้เขากิน” พวกเขาตอบท่านว่า “อย่างมาก เราก็มี

ขนมปังอยู่ห้าก้อน แล้วก็มีปลาอยู่สองตัว หรือว่าเราจะต้องไป

ซื้ออาหารมาให้ทุกคนกิน” ตอนนี้ ถ้านับเฉพาะผู้ชายมีประมาณ

ห้าพันคนอยู่ที่นั่น ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่า “สั่งให้พวกเขาจับกลุ่ม

นั่ง สักห้าสิบคนต่อกลุ่มนะ” เหล่าลูกศิษย์ก็ท�าตาม และสั่งให้

ทุกๆคนนั่งลง

แล้วท่านเยซูก็ยกขนมปังห้าก้อน และปลาสองตัวที่มี ท่านทอด

สายตาขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ แล้วก็กล่าวค�าอวยพระพรลงไปสู่

อาหาร แล้วท่านเยซูก็หักก้อนขนมปัง แบ่งอาหารไปให้ลูกศิษย์

คนนั้นบ้าง คนนี้บ้าง แล้วก็สั่งพวกเขาให้จัดอาหารไปให้ฝูงชน

รับประทาน ทุกๆคนกินกันจนอิ่มหน�าส�าราญ มีอาหารเหลือเก็บ

คนเราคิดอย่างจ�ากัด มักจะคิดว่า อะไรก็ท�าไม่ได้ แต่องค์สันติราชสามารถ

ทวีคูณสิ่งเล็กน้อยที่เรามี เพื่อผลประโยชน์ของประชากรของพระองค์ ขอเพียง

แต่ให้เราไม่ขี้เหนียว ไม่เห็นแก่ตัว ให้เราน�าของประทานที่เรามีมาถวายให้

พระองค์ด้วยความเชื่อ แล้วพระองค์ก็จะใช้ของประทานของเรา ไม่ว่าจะมาก

หรือน้อย เพื่องานพระราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
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ไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็มๆ

ใครคือเยซู

ขณะนี้ ท่านเยซูก�าลังอธิษฐานอยู่ตามล�าพัง มีลูกศิษย์มาอยู่

ใกล้ชิดกับท่าน แล้วท่านก็มีค�าถามให้พวกเขาว่า “รู้ไหมว่าฝูง

ชนเขาคิดว่าเราเป็นใคร” ลูกศิษย์ตอบว่า “เป็นท่านยอห์น ผู้

มอบพิธีศีลจุ่มให้ประชาชน แต่ก็มีหลายคน เขาบอกว่าเป็นท่าน

เอลียาห์ อีกหลายคนก็บอกว่า ท่านเป็นผู้เผยพระธรรมของ

พระเจ้าจากสมัยโบราณกาล ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมา” ท่านจึงถามลูก

ศิษย์ว่า “แล้วเจ้าล่ะ เจ้าคิดว่าเราเป็นใคร” นายเปโตรตอบว่า 

“ท่านคือพระคริสต์เจ้าเหนือหัว พระมหากษัตริย์จากพระเจ้า”

ภาระของบุตรมนุษย์

ท่านเยซูบอกห้ามลูกศิษย์ ไม่ให้เอาข้อความนี้ไปเล่าให้ใครฟัง

อย่างเด็ดขาด ท่านกล่าวเสริมว่า “บุตรมนุษย์ผู้นี้ จะต้องเผชิญ

ความทุกข์มากมาย แล้วเหล่าผู้น�าอาวุโส ประมุขของนักบวช

ผู้รับใช้พระเจ้า อีกทั้งศาสนาจารย์ จะผลักไสไล่ส่ง ไม่ยอมรับ 
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และบุตรมนุษย์ผู้นี้จะถูกเข่นฆ่า และได้รับการยกชูขึ้นในวันที่

สาม”

แบกไม้กางเขน ติดตามท่านเยซู

แล้วท่านก็มีค�าสอนให้ทุกๆคนดังนี้

“หากผู้ใด อยากจะเจริญรอยตามเรา จงปฏิเสธตนเอง 

จงแบกไม้กางเขนของตัวเองทุกๆวัน แล้วก็ติดตามเรามา”

การเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสันติสุขนั้น จะไม่เหมือนกษัตริย์หรือ

ผู้น�าอาณาจักรต่างๆในโลกนี้ ค�าว่าพระคริสต์เจ้านั้น มีความหมายว่า

เป็นบุคคลที่พระเจ้าเจิมไว้ให้เป็นองค์สันติราชของปวงชนทั่วโลก แต่

ท่านเยซูไม่ต้องการให้คนเรียกพระองค์ว่า เป็นองค์สันติราช โดยไม่

เข้าใจความหมายที่แท้จริง ผู้คนอาจจะเหมาไปว่าองค์สันติราชก็เป็น

เหมือนผู้น�าอื่นๆที่ต้องใช้อ�านาจเก่าๆในโลก คือเงินตรา ชื่อเสียง ฐานะ 

หรืออาวุธและกองทัพ แต่ความจริงแล้ว ลักษณะอ�านาจของพระองค์

นั้นจะเป็นฤทธิ์อ�านาจแห่งความรัก การเสียสละ 

ชัยชนะเหนือมารซาตาน และชัยชนะเหนือความตาย
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สละชีพเพื่อรักษาชีพ

“เพราะผู้ใดต้องการรักษาชีวิตของตนเอง จะกลับสูญเสียมัน

ไป แต่หากเขายอมสละชีพของตนเอง เพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์

ของเรา เขาผู้นั้นจะสามารถรักษาชีวิตได้”

ขายชีวิตไร ้ก�าไร

“เพราะเจ้าจะมีก�าไรจากการค้าขายได้อย่างไร หากเจ้าได้รับทั้ง

โลกเป็นส่วนเพิ่ม แต่ต้องสูญเสียตนเองเป็นค่าปรับ”

ขายหน้าเพราะท่านเยซู

“หากวันนี้มีผู้ใดรู้สึกอับอายขายหน้าเพราะเราหรือเพราะค�า

สอนของเรา คนผู้นั้นจะเป็นคนที่น่าละอายต่อหน้าบุตรมนุษย์ 

ในวันที่ท่านปรากฏตัวด้วยพระบารมีรุ่งโรจน์ ด้วยพระสิริของ

พระบิดาและด้วยทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์

แต่ฟังให้ดี มีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ จะไม่ได้ลิ้มรสความตายจนกว่า

จะเห็นพระราชอาณาจักรของพระเจ้า”
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เปิดเผยรัศมีบนภูเขา

หลังจากที่ท่านเยซูให้ค�าสอนนี้ไปสักแปดวัน ท่านก็พานาย

เปโตร นายยอห์น และนายยากอบ ขึ้นภูเขาไปอธิษฐาน ในขณะ

ที่ท่านภาวนาอธิษฐานอยู่นั้น ลักษณะใบหน้าของท่านก็แปลง

เปลี่ยนไป เสื้อผ้าของท่านขาวสว่างเป็นประกายดั่งสายฟ้า แล้ว

ตรงนั้น ก็มีชายอีกสองคนยืนพูดคุยกับท่าน คือท่านโมเสสและ

ท่านเอลียาห์ ทั้งสองท่านปรากฏตัวด้วยแสงรุ่งโรจน์ พวกเขาคุย

เรื่องการลาจากไปของท่านเยซูที่ท่านจะท�าจนส�าเร็จที่มหานคร

เยรูซาเล็ม

แต่ขณะนี้นายเปโตรกับสหายนอนหลับสนิท พอเขาตื่นตัวขึ้น

มาก็แลเห็นรัศมีแห่งพระสิริของท่านเยซู และเห็นชายอีกสอง

คนยืนอยู่กับท่าน และเมื่อชายทั้งสองคนนี้จะลาจากไป นาย

เปโตรก็ส่งเสียงร้องว่า “ท่านอาจารย์ ดีนะที่พวกกระผมได้มาอยู่

ที่นี่ ขออนุญาตให้เราจัดซุ้มให้สามซุ้ม ซุ้มหนึ่งให้ท่านอาจารย์ 

ซุ้มหนึ่งให้ท่านโมเสส แล้วอีกซุ้มหนึ่งให้ท่านเอลียาห์” นาย

เปโตรพูดออกมาโดยที่ไม่เข้าใจ พอพูดๆไปก็มีหมอกเมฆลอย
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มาปกคลุมพื้นที่ พอทั้งสามสหายย่างเข้าไปในเมฆนั้น พวกเขา

ก็ขวัญหาย แล้วมีสุรเสียงก้องสนั่นออกมาจากใจกลางหมอกเมฆ

ว่า

“นี่คือพระราชบุตรของเรา องค์ที่เรารักและจงใจเลือกไว้ให้เป็น

พระผู้เป็นเจ้า จงตั้งใจฟังพระองค์ให้ดี”

เมื่อพระสุรเสียงเสร็จสิ้นค�าบัญชา ก็เหลือแต่ท่านเยซูยืนอยู่เพียง

ผู้เดียว ทั้งสามสหายต่างก็เงียบกริบ และไม่ยอมน�าสิ่งที่เขาเห็น

นี้ไปเล่าให้คนอื่นฟัง

ผีสิงเด็กชาย

ในวันรุ่งขึ้น พวกเขาก็เดินทางกลับลงมาจากภูเขา มีฝูงชนแห่มา

พบท่าน แล้วชายคนหนึ่งก็ส่งเสียงอ้อนวอนร้องออกมาว่า “ท่าน

อาจารย์ครับ ได้โปรดช่วยลูกชายของกระผมด้วยเถิด แกเป็นลูก

คนเดียวของกระผม จู่ๆก็มีผีมาสิง แล้วแกก็ร้องลั่น ผีมันท�าร้าย

จนตัวแกบิดเบี้ยวเป็นลมชัก แล้วน�้าลายก็ออกเป็นฟองเต็มปาก 

มันมาแล้วมาอีก ไม่ค่อยจะยอมออกจากตัวเลย แต่เวลามันจะ
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ออกมันก็ขย�้าร่างกายแก กระผมมาขอร้องลูกศิษย์ของท่านให้ไล่

มันออกไป แต่พวกเขาท�าไม่ได้”

ท่านเยซูจึงมีค�าตอบว่า “คนยุคนี้ หัวใจบิดเบี้ยวและหาความ

เชื่อความศรัทธาก็ไม่มี จะให้เราทนอยู่ทนรับพวกเจ้าไปนานสัก

เท่าไร พาลูกชายของเจ้ามาที่นี่”

เมื่อเด็กน้อยมาใกล้ท่านเยซู ผีร้ายก็โยนตัวเด็กลงบนพื้นเป็น

ลมชัก แต่ท่านเยซูปรามวิญญาณโสโครกตัวนี้ และรักษาเด็ก

จนหายดี แล้วท่านก็มอบลูกชายคืนให้คุณพ่อ ทุกๆคนที่นั่น

มหัศจรรย์ใจต่อพระราชอ�านาจของพระเจ้า

ภาระบุตรมนุษย์ ลูกศิษย์ไม่เข ้าใจ

แต่ในขณะที่ทุกๆคน ยังฮือฮาต่อสิ่งที่ท่านส�าแดงไว้ ท่านเยซูหัน

หน้าไปบอกเหล่าลูกศิษย์ของท่านว่า “จงให้ค�าพูดนี้ฝังอยู่ในหู

ของพวกเจ้าให้ดีๆ บุตรมนุษย์ผู้นี้จะมีคนทรยศหักหลัง ให้เข้าสู่

เงื้อมมือของคนร้าย” แต่พวกเขาไม่เข้าใจข้อความนี้ เพราะมัน

ซ่อนเร้นความหมายจนพวกเขาไม่อาจจะหยั่งรู้ได้ และเขาก็ไม่
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กล้าถามว่าท่านหมายความว่าอย่างไร

ลูกศิษย์คนไหนย่ิงใหญ่ที่สุด

หลังจากนั้น เหล่าลูกศิษย์ก็เริ่มเถียงกันว่าใครจะยิ่งใหญ่และ

ส�าคัญที่สุดในกลุ่ม แต่ท่านเยซูหยั่งรู้ถึงความคิดในใจของพวก

เขา ท่านจึงพาเด็กน้อยคนหนึ่งมายืนอยู่ใกล้ตัวท่าน แล้วก็สอน

เหล่าลูกศิษย์ดังนี้

“ผู้ใดที่ให้เกียรติต้อนรับเด็กน้อยคนนี้ในนามของเรา เขาก็ให้

เกียรติต้อนรับเรา และคนที่ให้เกียรติต้อนรับเรา เขาก็ให้เกียรติ

ต้อนรับพระเจ้าผู้ทรงบัญชาส่งเรามา บุคคลที่มีฐานะต�่าต้อย

ที่สุดในกลุ่มของเจ้านั่นเอง คือบุคคลที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่”

อย่ากีดกันคนฝ่ายเดียวกัน

นายยอห์นถามท่าน ว่า “ท่านอาจารย์ วันก่อน พวกเราเจอใคร

คนหนึ่ง เขาใช้นามของท่านมาขับผี พวกเราเลยพยายามห้าม

เขา เพราะเขาไม่ติดกลุ่มกับพวกเรา” แต่ท่านเยซูตอบนาย
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ยอห์นว่า “อย่าไปกีดกันเขา คนที่ไม่ต่อต้านเจ้า นั่นก็คือคนที่อยู่

ฝ่ายเจ้า”

ชาวสะมาเรียไม่ต ้อนรับ

เมื่อใกล้ถึงวันที่ท่านเยซูจะขึ้นสู่เบื้องบน ท่านก็มุ่งหน้าสู่

มหานครกรุงเยรูซาเล็ม ท่านจึงส่งกลุ่มตัวแทนไปล่วงหน้า กลุ่ม

นี้เข้าเยือนหมู่บ้านชาวสะมาเรีย เพื่อตระเตรียมต้อนรับท่าน แต่

คนสะมาเรียกลับไม่ยินยอมต้อนรับ เพราะพวกเขาไม่ชอบใจที่

ท่านมุ่งหน้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม

พอนายยากอบกับนายยอห์นลูกศิษย์ของท่านเห็นดังนั้น เขาก็

ถามท่านว่า “พระองค์เจ้า ให้เราสั่งเปลวไฟจากฟ้าสวรรค์ ลงมา

ฟาดให้พวกมันพินาศไปเลยดีไหม” แต่ท่านหันมาห้ามปรามทั้ง

สองคนนี้ว่า “พวกเจ้าไม่รู้จักลักษณะจิตวิญญาณของตัวเจ้าเอง

เลย บุตรมนุษย์ผู้นี้มิได้มาเพื่อท�าลายชีวิต แต่มาเพื่อรักษาชีวิต” 

แล้วพวกเขาก็เข้าหมู่บ้านอื่นแทน
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ค�าตอบให้คนอยากติดตาม

ในขณะที่พวกเขาก�าลังเดินทางอยู่ มีคนมาบอกท่านเยซู ว่า 

“กระผมจะติดตามท่านไปทุกหนทุกแห่ง” แต่ท่านเยซูตอบว่า 

“จิ้งจอกมีโพรงอยู่ใต้ดิน วิหคมีรังอยู่บนไม้ แต่บุตรมนุษย์ผู้นี้ไม่มี

ที่ซุกหัวนอน”

อีกคนหนึ่ง ท่านเยซูบอกเขาว่า “จงติดตามเรามา” แต่เขากลับ

มีค�าตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า รอให้กระผมเสร็จสิ้นพิธีฝังกระดูก

ของคุณพ่อก่อนเถิด” แต่ท่านตอบว่า “ให้พวกคนตายไปฝังคน

ตายกันเอง แต่ตัวเจ้าจงออกไปป่าวประกาศพระราชอาณาจักร

ของพระเจ้า”

แล้วก็มีอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “กระผมจะติดตามพระองค์ แต่ขอให้

กระผมกลับบ้านไปกล่าวค�าอ�าลาก่อน” ท่านเยซูตอบว่า “คนที่

เริ่มไถนา แต่ชอบหันหน้าไปมองข้างหลัง จะไม่เหมาะสมต่อพระ

ราชอาณาจักรของพระเจ้า”
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บทที่ 10

ฤดูเก็บเก่ียวของลูกศิษย์เจ็ดสิบสองคน

หลังจากนั้น พระองค์เจ้าแต่งตั้งลูกศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน ให้เดิน

ทางกันไปเป็นคู่ๆ มีสถานที่ต่างๆ และเมืองอยู่หลายเมืองที่ท่าน

หมายตาไว้ว่าจะไปด้วยตนเองเร็วๆนี้ ท่านจึงส่งคณะลูกศิษย์ ให้

เดินทางไปล่วงหน้า ท่านบอกพวกเขาว่า

“พืชผลมีมากมายให้เก็บเกี่ยว แต่หาคนงานได้ไม่กี่คน  เหตุ

ฉะนั้น จงอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้า เพราะพระองค์คือผู้

ปกครองฤดูเก็บเกี่ยว ขอให้ท่านส่งคนงานไปเก็บเกี่ยวผลผลิต

ของพระองค์”

ลูกแกะในดงหมาป่า

“จงก้าวออกไป แต่ระวังนะ เราส่งเจ้าไปเป็นดั่งลูกแกะในดง

หมาป่า ห้ามพกพากระเป๋าสตางค์ ห้ามส�ารองรองเท้า อย่า

วอกแวกทักทายคนระหว่างทาง 
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ก่อนจะเข้าชายคาบ้านที่เจ้าเยี่ยมเยือน ค�าแรกที่เจ้าจะให้เขาก็

คือ ขอให้สันติสุขจงมาสู่ครอบครัวนี้

หากที่นั่นมีบุคคลแห่งสันติภาพ สันติสุขของเจ้าจะอยู่กับเขา 

แต่ถ้าไม่มีบุคคลแห่งสันติภาพ สันติสุขนั้นจะย้อนกลับคืนสู่เจ้า

พักอยู่บ้านนั้น ดื่มกินอะไรก็ได้ที่พวกเขาเอามาให้ เพราะคน

งานสมควรจะได้รับค่าแรง แต่อย่าย้ายไปบ้านโน้นทีบ้านนี้ที”

ประกาศพระราชอาณาจักร

“ถ้าเข้าเมืองแล้วชาวเมืองเขายินดีต้อนรับ จงกินสิ่งที่เขาเอา

มาให้ เยียวยารักษาชาวเมืองที่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็บอกเขาว่า 

‘พระราชอาณาจักรของพระเจ้าใกล้ถึงท่านแล้ว’ แต่ถ้าเข้าเมือง 

แล้วชาวบ้านไม่ยินดีต้อนรับ จงออกไปบนถนนแล้วประกาศ

ว่า ‘แม้แต่ฝุ่นจากเมืองที่ติดเท้า เราจะสะบัดออกให้สะอาด เพื่อ

ตัดขาดจากเมืองท่าน อย่างไรก็ตามท่านจงจ�าไว้ให้ดีว่าพระ

ราชอาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว’ เราบอกเจ้าไว้เลยว่า 

ในยุคที่จะมาถึงนั้น แม้แต่เมืองโสโดมที่ชั่วช้าจนพินาศก็ยังจะ
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สบายกว่าเมืองที่ไม่ยินยอมต้อนรับเจ้า”

เมืองที่ไม ่ รับพระราชอาณาจักร

“วิบัติแล้ว เมืองโคราซิน วิบัติแล้ว เมืองเบธไซดา หากงาน

อัศจรรย์ที่มีมาในเมืองของเจ้ากลับไปลงที่กรุงไทระและ

กรุงไซดอนในอดีต พวกเขาก็จะคุกเข่านั่งบนขี้เถ้า และนุ่ง

ผ้าขี้ริ้วเพื่อแสดงตัวว่ากลับใจและส�านึกผิดมานานโน่นแล้ว 

ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาถูกพิพากษา กรุงไทระกับกรุงไซดอนจะ

สบายกว่าเมืองเจ้า”

“แล้วเมืองคาเปอรนาอุมละ เจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะได้รับการ

ยกย่องไปสู่สรวงสวรรค์ คิดผิดแล้ว เจ้าจะถูกลากไปลงเหวใต้

พิภพอย่างแน่นอน”

“ใครก็ตามที่รับฟังเจ้าก็เหมือนรับฟังเรา คนที่ปฏิเสธเจ้าก็

เหมือนปฏิเสธเรา และคนที่ปฏิเสธเราก็เหมือนว่าเขาปฏิเสธ

พระเจ้าผู้ทรงให้ค�าบัญชาส่งเรามา”
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มารซาตานหล่นลงมาด่ังสายฟ้าแลบ

ลูกศิษย์เจ็ดสิบสองคนเดินทางกลับมาด้วยใจชื่นบาน เขาเล่าให้

ท่านเยซูฟังว่า “พระองค์เจ้าข้า ในพระนามของพระองค์ แม้แต่

เหล่ามารร้ายก็ต้องสยบต่อเรา” ท่านจึงตอบพวกเขา ว่า “เรา

มองเห็นมารซาตาน หล่นจากฟ้าสวรรค์ดั่งสายฟ้าแลบ 

ดูให้ดี เราให้พวกเจ้ามีอ�านาจเหยียบย�่างูพิษและแมงป่อง และให้

พวกเจ้ามีอ�านาจเหนือศัตรูอันดับหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดจะท�าร้ายเจ้าได้ 

ถึงกระนั้นก็ตาม จงอย่าดีอกดีใจที่วิญญาณร้ายสยบหัวให้แก่เจ้า 

แต่จงดีใจ เพราะนามของเจ้าถูกจารึกไว้ในสวรรค์”

ชื่นใจในพระบิดา

แล้วในเวลานั้น ท่านเยซูก็ชื่นใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่าน

ออกเสียงสรรเสริญว่า

“ขอบพระคุณองค์พระบิดา พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าเหนือ

สรวงสวรรค์และแผ่นดินโลก ขอขอบพระคุณที่พระองค์ซ่อน

เร้นสิ่งเหล่านี้จากสายตาของปัญญาชนผู้มีความรู้ความเฉลียว
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ฉลาด แต่กลับมาส�าแดงให้เหล่าเด็กทารกน้อยได้รู้ ใช่แล้ว 

พระบิดา นี่แหละคือวิถีทางที่พระองค์โปรดปราน”

“พระบิดาของเรามอบอ�านาจเหนือทุกสิ่งให้แก่เรา ไม่มีใคร

รู้จักพระราชบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระ

บิดานอกจากพระราชบุตร ผู้คนจะรู้จักพระบิดาได้ก็ต่อเมื่อ

พระราชบุตรยินยอมเปิดเผยให้เขารู้จักเท่านั้น”

หลายคนอยากเห็น แต่ไม่ได ้เห็น

แล้วท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ของท่านโดยส่วนตัวว่า

“ดวงตาที่เห็นสิ่งที่เจ้าเห็นมานั้น เต็มไปด้วยพระพร ความจริง

แล้วมีผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า และจอมราชามากมายมุ่ง

หมายอยากจะดูสิ่งที่เจ้าได้พบได้เห็นมา แต่เขาก็ไม่ได้ดู เขา

อยากจะฟังสิ่งที่เจ้าได้ยินมา แต่เขาก็ไม่ได้ยิน”
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ต ้องท�าอะไรถึงจะได้ชีวิตแห่งนิรันดร์กาล

แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญกฎพระธรรมบัญญัติคนหนึ่ง อยากจะมา

ลองใจท่าน เขาจึงยืนขึ้นมาถามท่านว่า “ท่านอาจารย์ เราจะต้อง

ท�าอะไรบ้างเพื่อที่จะสืบทอดชีวิตแห่งนิรันดร์กาล” ท่านจึงตอบ

เขาว่า “พระธรรมบัญญัติเขียนไว้ว่าอะไรล่ะ เวลาเจ้าอ่านธรรม

บัญญัติ ได้ค�าตอบว่าอย่างไร” เขาคนนั้นตอบว่า 

“จงรักพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า จนหมดสิ้นทั้งหัวใจ หมด

สิ้นทั้งวิญญาณ หมดสิ้นทั้งเรี่ยวแรงและพละก�าลัง หมดสิ้นทั้ง

ความรู้และเชาว์ปัญญาที่มีอยู่ และจงรักเพื่อนบ้านดั่งรักตนเอง” 

ท่านเยซูก็ตอบเขาว่า “ค�าตอบของเจ้าถูกต้องแล้ว ท�าสิ่งนี้แล้ว

เจ้าจะได้รับชีวิตแห่งนิรันดร์กาล”

เร่ืองคนสะมาเรียใจดี

แต่เขาคนนั้นอยากจะพิสูจน์ตนเองว่าไม่มีความผิด เขาจึงถาม

ท่านเยซูว่า “แล้วจะนับใครคนไหน ให้เป็นเพื่อนบ้านของเราดี” 

ท่านเยซูจึงตอบดังนี้
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“มีชายผู้หนึ่ง เดินทางมาจากมหานครเยรูซาเล็ม ไปยังเมือง

เยรีโค แต่ถูกหมู่โจรมาปล้นจนหมดตัว ไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้า 

แล้วก็ถูกท�าร้ายจนเจียนตาย แล้วก็ถูกทิ้งไว้ข้างทาง

แต่บังเอิญ มีนักบวชผู้รับใช้พระเจ้า เดินลงภูเขามาทาง

เดียวกัน พอนักบวชคนนี้เห็นคนเจ็บ เขาก็หลีกเลี่ยงไปเดินอีก

ฟากหนึ่ง

เช่นเดียวกัน มีคนเผ่าเลวีเดินมาถึงตรงนั้น เผ่านี้มีหน้าที่

ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า แต่พอเขาเห็นคนเจ็บ ชาวเผ่าเลวีก็

หลีกเลี่ยงไปเดินอีกฟากหนึ่ง

แต่มีชาวสะมาเรีย คนแปลกหน้าที่ชาติเรามักจะดูถูกดูแคลน 

พอเขาพบคนบาดเจ็บสาหัส ใจของเขาก็เต็มไปด้วยความ

เมตตาสงสาร เขาชะงักการเดินทาง แล้วช่วยเจิมน�้ามันและเท

ยาล้างบาดแผลให้สะอาด แล้วก็พันแผลให้ นอกจากนั้น เขา

พาคนเจ็บขึ้นสัตว์บรรทุกของเขา น�าไปพักที่โรงแรม ดูแล

รักษาคนเจ็บเป็นอย่างดี แต่ยังไม่พอ ในวันรุ่งขึ้นเขาเอาเงิน
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ค่าจ้างสองวันเต็มๆไปให้เจ้าของโรงแรม แล้วบอกว่า ‘ช่วย

ดูแลคนเจ็บให้ด้วยนะ หากมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม ก็ใช้ไปเลย 

ขากลับเราจะจ่ายคืนให้’

สามคนที่ว่ามานี้ เจ้าคิดว่าคนไหนพิสูจน์ตนเองว่าเป็นเพื่อน

บ้านที่แท้จริงต่อคนที่ถูกโจรปล้น”

ผู้เชี่ยวชาญกฎพระธรรมบัญญัติที่มาลองใจท่าน ก็ตอบท่านว่า 

“น่าจะเป็นคนที่แสดงความเมตตาช่วยเหลือเขา” ท่านเยซูจึง

ตอบว่า “จงไป แล้วก็ท�าตามนั้น”

องค์สันติราชไม่ต้องการให้เราแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งกลุ่มเพื่อ

ล�าเอียงความรักและความเมตตากรุณา เราต้องไม่ล�าเอียงเชื้อสาย 

ภาษา สีผิว ระดับการศึกษา อาชีพ หรืออายุ

เราต้องรักทุกคนดั่งรักตนเอง
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มารีย ์กับมารธา

แล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไป ท่านเยซูเข้าสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มี

หญิงชื่อมารธา ให้เกียรติต้อนรับท่านที่บ้านของเธอ มารธามี

น้องสาว ชื่อมารีย์

ในขณะนั้น มารีย์นั่งฟังค�าสอนของพระองค์เจ้า ข้างพระบาท

ของพระองค์ แต่มารธาใจว้าวุ่นวอกแวกด้วยการรับใช้ เธอจึง

มาบอกท่านว่า “พระองค์เจ้าข้า ท่านไม่ใส่ใจหรือ ว่าน้องสาวของ

ฉันทิ้งฉันไว้ ให้ฉันท�างานรับใช้อยู่คนเดียว บอกเธอให้มาช่วย

ฉันหน่อย” 

แต่พระองค์เจ้าตอบเธอว่า “มารธาเอ๋ย มารธา ลูกวิตกกังวล และ

เป็นทุกข์เป็นร้อน ด้วยสรรพสิ่งมากมาย แต่มีสิ่งส�าคัญสิ่งเดียวที่

จ�าเป็น มารีย์เลือกส่วนที่ดีงามที่ไม่มีใครจะพรากไปจากเธอได้”
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บทที่ 11

กรุณาสอนเราให้อธิษฐาน

ท่านเยซูเพิ่งภาวนาอธิษฐานเสร็จ มีลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งมา

ถามท่านว่า “พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดสอนเราเรื่องการอธิษฐาน 

เพราะท่านยอห์นก็สอนลูกศิษย์ของท่าน” ท่านเยซูจึงสอนพวก

เขาว่า

“จงอธิษฐานดังนี้ 

องค์พระบิดา ขอให้พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ์

เป็นที่สักการะบูชา 

ขอให้พระราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ที่นี่ 

ขอให้พระองค์ประทานอาหาร 

ที่เราจ�าเป็นต้องมีกินมีใช้ในแต่ละวัน 

และโปรดให้อภัยบาปเรา 

เพราะเราเองก็ให้อภัยทุกคนที่เป็นหนี้เรา 

และโปรดอย่าน�าเรา เข้าสู่การลองใจ”
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เ ร่ืองเพื่อนบ้านไร ้น�้าใจ

ท่านเยซูเล่าเรื่องเสริม ดังนี้ 

“สมมุติว่าตอนเที่ยงคืน เจ้าต้องไปปลุกเพื่อน แล้วขอร้องเขาว่า 

‘เพื่อนเอ้ย มีขนมปังให้ฉันยืมไหม สักสามก้อนก็พอ แขกของ

ฉันเดินทางมาไกล ถึงบ้านฉันดึกมาก แต่ฉันไม่มีอะไรให้เขา

กินเลย’

เพื่อนของเจ้าจะตอบอย่างนี้ไหม ‘อย่ามากวนใจฉันเลย ประตู

บ้านของฉันก็ปิดสนิทแล้ว ฉันกับลูกๆ ก็หลับสบายกันอยู่ ฉัน

ตื่นมาหาของกินให้เธอไม่ได้หรอก’

จริงอยู่ ถึงแม้เขาอาจจะไม่ยอมตื่นมาช่วยในฐานะที่เป็นเพื่อน 

แต่หากคนขอ เขาขออย่างไม่ลดละ เพื่อนก็ต้องตื่นนอนและ

ยอมจ�านนทุกสิ่งที่จ�าเป็น”
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ขอแล้วจงขออีก

“ฉะนั้น ฟังให้ดี ขอแล้ว เจ้าจงขออีก แล้วก็จะมีมาให ้

หาแล้ว เจ้าจงหาอีก แล้วเจ้าจะหาเจอ 

เคาะแล้ว เจ้าจงเคาะอีก แล้วประตูก็จะเปิดมาให้เจ้า 

เพราะทุกๆคนที่ขอ ก็จะได้รับ 

ทุกๆคนที่แสวงหา ก็จะเจอ 

และทุกๆคนที่เคาะประตู ก็จะเปิดให้”

ขอปลาไม่ได ้งู ขอไข่ไม ่ได ้แมงป่อง

“ถ้าลูกหิว อยากกินปลา แล้วมาขอพ่อ 

มีพ่อคนไหนบ้างจะให้งูพิษ 

หรือถ้าลูกอยากกินไข่ไก่ มีพ่อคนไหนบ้างจะให้แมงป่อง ถ้าคน

ชั่วอย่างเจ้า รู้วิธีหาของดีมาให้ลูก 

ยิ่งกว่านั้น องค์พระบิดาผู้สูงกว่าสรวงสวรรค ์

ก็จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ทุกๆคนที่ขอ”
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การอธิษฐานต่อองค์พระบิดานั้น มิใช่การสวดมนต์ท่องคาถา เรา

ต้องตระหนักว่า พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ด้วย

เหตุนี้ พระองค์จึงเป็นพระเจ้าพระบิดาแต่ผู้เดียว พระองค์เป็นดั่งคุณพ่อ ที่เรา

สมควรจะให้ความเคารพ

พระบิดารักเรา ดูแลเรา และเรียกหาเราดั่งเป็นคุณพ่อผู้เอ็นดูลูก ดังนั้นเรา

ต้องอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยใจสนิทสนมและย�าเกรง

เราไม่สามารถเป่าหูพระบิดา หมายให้พระองค์ท�าตามใจเราอย่างเห็นแก่ตัว 

เราต้องไม่เอาตนเองเป็นหลัก เวลาเราอธิษฐานเราต้องยอมให้พระองค์ เป็น

จอมเจ้านายเหนือชีวิตของเรา แล้วมั่นใจได้เลยว่าพระองค์จะน�าสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่

ชีวิตเรา เกินกว่าความเข้าใจที่จ�ากัดของเรา

การอธิษฐานต่อพระบิดาจะเป็นบทสนทนา เราบอกสรรเสริญพระองค์ เล่า

สิ่งในใจให้พระองค์ฟัง แล้วเราก็เงียบลงเพื่อให้พระองค์ตอบตรงมาสู่จิตใจและ

ความคิดของเรา แต่เราต้องคุ้นเคยกับค�าสอนของพระองค์ ไม่เช่นนั้น เราอาจ

จะแยกแยะไม่ออก ว่าเป็นความคิดของเราเองหรือเป็นค�าตอบจากพระบิดา 

เราต้องอ่านพระคัมภีร์และไปฟังเทศนาที่คริสตจักร ค�าตอบของพระบิดาจะไม่

ขัดแย้งต่อค�าสอนของพระองค์ในพระคัมภีร์ 
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อาณาจักรที่แตกแยกจากภายใน

ท่านเยซูขับไล่ผีร้ายตัวหนึ่ง ซึ่งท�าให้เหยื่อเป็นใบ้ พอผีร้ายออก

ไปแล้วเหยื่อที่เคยเงียบกริบก็กลับมาพูดได้ ผู้คนต่างก็ทึ่งใจ แต่

บางคนกลับไปพูดว่า “ชายคนนี้ ใช้อ�านาจของผีเบเอลเซบูล ซึ่ง

เป็นพญามาร มาไล่ผีตัวอื่น” อีกหลายๆคนก็อยากจะทดสอบ

ท่าน โดยเรียกร้องให้ท่านเนรมิตหมายส�าคัญจากฟ้าสวรรค์ แต่

ท่านหยั่งรู้ถึงแนวคิดของพวกเขา ท่านจึงตอบว่า

“อาณาจักรที่แตกแยกจากภายใน ก็จะสลายไป 

ครอบครัวที่แตกแยกจากภายใน ก็จะล่มจม 

ฉะนั้น หากพญามารซาตานมันแตกแยกต่อตัวมันเอง 

อาณาจักรของมันจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไร”

อ�านาจของท่านมาจากไหน

“พวกเจ้าพูดกันว่า เยซูนี้ขับไล่ผีร้ายด้วยพลังอ�านาจของพญา

มาร ผีเบเอลเซบูล หากเป็นจริงที่เราจ�าเป็นต้องใช้อ�านาจของ

พญามารมาไล่ผีร้าย พวกหมอผีของเจ้าเขาเอาอ�านาจมาจาก
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ไหน พวกเขานี่แหละ จะเป็นคนมาตัดสินโทษเจ้า แต่หากเรา

ขับไล่ผีร้ายด้วยนิ้วมือของพระเจ้า ก็หมายความว่า พระราช

อาณาจักรของพระเจ้ามาอยู่เหนือเจ้าแล้ว

สมมุติว่า มีผู้ทรงพลังติดอาวุธเต็มที่มาเฝ้าป้อมปราการของ

เขา ทรัพย์สมบัติที่เขารักษาไว้ก็ปลอดภัย แต่หากผู้รุกรานที่

แข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองมาพิชิตเขาได้ ผู้มีชัยก็จะปลดเกราะที่

เขาเชื่อมั่นและแย่งชิงทรัพย์สมบัติทุกๆสิ่งที่เขารักษาไว้

ใครที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปรปักษ์ต่อเรา ใครที่ไม่ร่วมเก็บเกี่ยว

กับเราก็จะถูกท�าให้แยกย้าย กระจัดกระจาย”

ผีโสโครกหนีไปไหน

“หากผีโสโครกออกจากตัวเหยื่อ ผ่านที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พัก

อาศัย แต่พอหาไม่เจอ มันจะบอกตัวเองว่า ‘ข้าอยากกลับไป

หาบ้านเก่า’ และเมื่อมันกลับไปก็เห็นบ้านเรือนนั้นเก็บกวาด 

สะอาดเรียบร้อย มันเลยพาผีอีกเจ็ดตัวที่ร้ายกาจกว่าตัวเอง มา

สิงเหยื่อด้วยกัน สภาพของเหยื่อนั้นจึงแย่หนักยิ่งขึ้นไปอีก”
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หูที่ รับฟังส�าคัญกว่า

ในขณะที่ท่านสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ มีหญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องออก

มาจากท่ามกลางมวลชน ว่า “ท้องที่รักษาท่านจนก�าเนิด และ

อกที่บ�ารุงท่านด้วยน�้านม จงเปี่ยมล้นด้วยพระพร” แต่ท่านตอบ

เธอว่า “ไม่ใช่หรอก แท้จริงแล้ว คนที่รับฟังพระธรรมของพระเจ้า  

แล้วตั้งใจเชื่อฟังต่างหาก ที่จะเปี่ยมล้นด้วยพระพร”

คนยุคชั่วร ้ายอยากเห็นปาฏิหาริย์

เมื่อฝูงชนรอบตัวท่านเพิ่มจ�านวนไปเรื่อยๆ ท่านก็กล่าวว่า 

“คนยุคนี้ชั่วร้าย เพราะอยากจะเห็นลาง เห็นปาฏิหาริย์มาเป็น

เครื่องพิสูจน์ แต่จะไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆมาพิสูจน์ให้ นอกจาก

ปาฏิหาริย์แบบท่านโยนาห์ เพราะดั่งท่านโยนาห์ปรากฏตัวเป็น

เครื่องหมายปาฏิหาริย์ให้แก่ชนชาตินีนะเวห์ เช่นเดียวกันบุตร

มนุษย์ผู้นี้ก็จะปรากฏเป็นเครื่องหมายปาฏิหาริย์ให้แก่ชนยุคนี้”
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ประณามหน้าคนยุคนี้

“ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งดินแดนฝั่งทิศใต้จะคืนชีพขึ้น

มาพร้อมกับชนยุคนี้ และประณามหน้าพวกเขา เพราะในอดีต 

เธอเดินทางจากสุดขอบโลกเพื่อมาฟังสติปัญญาของกษัตริย์

ซาโลมอน ดูให้ดีสิ สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอน มา

ปรากฏอยู่ที่นี่แล้ว

ในวันพิพากษา ปวงชนชาวนีนะเวห์จะคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับ

ชนยุคนี้ และประณามพวกเขา เพราะชาวนีนะเวห์กลับตัว 

กลับใจส�านึกผิด เมื่อได้ยินค�าสั่งสอนของท่านโยนาห์ ดูให้ดีสิ 

สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านโยนาห์ มาปรากฏอยู่ที่นี่แล้ว”

จุดโคมไฟไว้อย่าเอาไปซ่อน

“ไม่มีใครจุดโคมไฟ เสร็จแล้วเอาไปซ่อนไว้ใต้ถุนบ้าน 

ไม่มีใครเอากระบุงมาครอบโคมไฟ พอจุดโคมไฟแล้วเขาจะเอา

ไปตั้งไว้หน้าบ้าน เพื่อให้คนที่เข้าบ้านเห็นแสงสว่าง”
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ดวงตาคือโคมไฟอยู ่ในตัว

“ดวงตาคือโคมไฟให้ตัวเจ้า หากดวงตาของเจ้าดี 

ทั้งร่างกายก็เต็มไปด้วยแสงสว่าง แต่หากดวงตาของเจ้าใช้ไม่

ได้ ร่างกายก็เต็มไปด้วยความมืดมิด ฉะนั้น จงระวังไว้ อย่าให้

แสงสว่างที่อยู่ภายในตัวเจ้า กลายไปเป็นความมืด 

หากร่างกายของเจ้ามีแต่แสงสว่างและไม่มีส่วนมืด เจ้าก็จะ

สว่างจ้าไปทั้งหมด ดั่งมีโคมไฟที่เปล่งรัศมีฉายในตัวเจ้า”

ล ้างชามแต่ด ้านนอก

พอท่านสอนเสร็จแล้ว ก็มีอาจารย์สอนศาสนาคนหนึ่ง เป็น

นิกายฟาริสี อยากร่วมทานอาหารกับท่าน ท่านจึงเข้าเรือนและ

ตรงไปเอนกายที่โต๊ะอาหารพร้อมจะกินข้าว อาจารย์คนนี้เขา

แปลกใจ ว่าท�าไมท่านถึงไม่ท�าพิธีช�าระล้างมือให้บริสุทธิ์ก่อน

ทานอาหารตามขนบธรรมเนียม แต่พระองค์บอกเขาว่า

“ดูสิ เจ้าพวกฟาริสี เจ้าชอบล้างถ้วยล้างจานแต่ด้านนอก แต่

ส่วนด้านในเจ้ากลับเต็มไปด้วยความละโมบและความโหดร้าย
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คนโง่ ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างส่วนที่อยู่ภายนอก ก็เป็น

พระเจ้าผู้ทรงสร้างส่วนที่อยู่ภายในเช่นเดียวกัน 

แต่จงถวายสิ่งที่มาจากภายในให้เป็นการกุศล 

หากเจ้าท�าเช่นนั้น ดูให้ดีสิ ทุกๆสิ่งก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่อง”

อย่าละเลยความยุติธรรม อย่าหยุดรักพระเจ ้า

“แต่วิบัติแล้ว เจ้าพวกฟาริสี เจ้าเคร่งครัดแบ่งใบสะระแหน่ และ

สมุนไพรทุกๆชนิด มาเป็นสิบลดเพื่อถวายแด่พระเจ้า แต่พวก

เจ้าลืมความยุติธรรม ลืมรักพระเจ้า 

สิ่งที่เจ้าเคร่งครัด เจ้าก็ควรท�าโดยที่ไม่ลืมสิ่งที่ส�าคัญที่สุด”

หลุมศพอ�าพรางตา

“วิบัติแล้ว เจ้าพวกฟาริสี เจ้าชอบใจเหลือเกิน เมื่อได้ที่นั่ง

ดีเด่นในธรรมศาลา และชอบใจเมื่อมีคนมานอบน้อมเคารพที่

ตลาดนัด เจ้าวิบัติแล้ว เพราะเจ้าเป็นดั่งหลุมฝังศพที่อ�าพราง

ตา ท�าให้คนเดินข้ามสิ่งโสโครกโดยไม่รู้ตัว”
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น�าภาระมาให้ แต่ไม ่ยอมจะช่วย

มีครูบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญกฏพระธรรมบัญญัติ คนหนึ่งก็ตอบ

ท่านเยซูว่า “ท่านอาจารย์ ท่านพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับดูหมิ่น

พวกเราด้วย” ท่านเยซูก็ตอบดังนี้

“เจ้าพวกครูสอนพระธรรมเอ๋ย เจ้าก็วิบัติด้วย เพราะเจ้าน�า

ภาระหนักๆมาทับถมผู้คน แต่ตัวเจ้าเองกลับไม่ยอมยกแม้แต่

นิ้วมือ มาช่วยรับภาระนั้น”

คนรุ ่นนี้  เป ็นผู ้ต ้องโทษ ฆาตกรรม

“เจ้าวิบัติแล้ว เพราะเจ้าสร้างหลุมฝังศพเป็นอนุสาวรีย์ อุทิศ

ให้ผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า แต่บรรพบุรุษของเจ้านี่เอง เป็น

ผู้สังหารชีวิตผู้เผยพระธรรม จริงๆแล้ว เจ้าก็รู้เห็นเป็นใจ กับ

บรรพบุรุษของเจ้า ฉะนั้น เมื่อบรรพบุรุษของเจ้าสังหารชีวิตผู้

เผยพระธรรมของพระเจ้า เจ้าก็ร่วมมือกับพวกเขา เจ้าขุดหลุม

ฝังศพไว้ให้เรียบร้อย
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พระปัญญาของพระเจ้า จึงตรัสไว้ว่า ‘เราจะส่งผู้เผยพระธรรม

ของพระเจ้าและคณะทูตไป บางคนก็จะถูกพวกมันฆ่า บางคน

ก็จะถูกพวกมันข่มเหง’

ฉะนั้น คนยุคนี้ จะเป็นจ�าเลยต้องโทษคดีฆาตกรรม สังหาร

ผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าทุกๆคน นับตั้งแต่วันที่โลกถูก

สถาปนาขึ้นมา จากเลือดของท่านอาเบล ถึงเลือดของท่าน

เศคาริยาห์ ผู้ตายไประหว่างแท่นบูชากับเคหาของพระเจ้า ใช่

แล้ว ฟังให้ดี คนรุ่นนี้นี่แหละจะต้องโทษ

วิบัติแล้ว เจ้าพวกครูสอนพระธรรม เพราะเจ้าแย่งชิงกุญแจ

แห่งความรู้ไป แต่ตัวเจ้าเองไม่เปิดประตูเข้าไป 

ซ�้าแล้ว เจ้าก็ยังกีดกัน ไม่ยอมให้คนอื่นเข้าอีกด้วย”

อาฆาตท่านเยซู

เมื่อท่านออกจากที่นั่นแล้ว ทั้งพวกครูสอนพระธรรมและอาจารย์

นิกายฟาริสีต่างก็อาฆาตท่าน และถามค�าถามเพื่อหาเรื่องท่าน 

และพยายามใช้กลอุบายต่างๆ มาล่อท่านให้พูดผิดพลาด
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บทที่ 12

คนหน้าซื่อใจคด และเสียงกระซิบในห้องลับ

มีผู้คนเข้ามาเบียดเสียดรุมล้อมท่านเยซูกันเป็นพันๆคน จนถึง

กับหกล้มและเหยียบทับตัวกัน ท่านก็เริ่มสอนลูกศิษย์ล่วงหน้า

ไว้ก่อนว่า

“จงระวังเชื้อของพวกฟาริสี เป็นเชื้อพฤติกรรม

คนหน้าซื่อใจคดที่ไม่มีความจริงใจ จ�าไว้ให้ดีว่าจะไม่มีการปิด

อย่าใช้ศาสนาหรือฐานะมาพรางตาปกปิดสิ่งชั่วร้ายในหัวใจ นักบุญใจ

บาปเป็นที่น่ารังเกียจต่อองค์สันติราช

การเป็นคนหน้าซื่อใจคด เป็นสิ่งอันตรายต่อตนเอง เพราะคนเช่นนั้น

โกหกแล้ว หลงเชื่อค�าโกหกของตนเองว่าเขาเป็นคนดีจริงๆ 

แต่ในที่สุด พระเจ้าก็จะพิพากษาชีวิตจริงที่ชั่วร้ายของเขา

ยิ่งกว่านั้น คนหน้าซื่อใจคดเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม เพราะผู้คน

วางใจว่าเขาเป็นคนดี แต่เขาจะทรยศทุกคนด้วยความเห็นแก่ตัวและ

ด้วยสิ่งโสโครกในใจเขา
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บังใดๆที่จะไม่ถูกแพร่งพราย และจะไม่มีความลับใดๆที่ไม่ถูก

เปิดโปง ฉะนั้น ค�าพูดที่เจ้าเอ่ยในมุมมืดผู้คนจะได้ยินในที่สว่าง 

และค�าพูดที่เจ้ากระซิบในห้องลับก็จะประกาศจากดาดฟ้า”

ไม่ต ้องกลัวคนที่ฆ ่าได้แต่ร ่างกาย

“เพื่อนรักของเราทุกๆคน ฟังให้ดี อย่าไปกลัวคนที่ฆ่าได้เพียง

แค่ร่างกาย แต่พอฆ่าแล้วเขาท�าอะไรอีกก็ไม่ได ้

รู้ไหมว่าควรจะกลัวใคร ขอเตือนไว้เลยว่า จงย�าเกรงพระองค์

ผู้สามารถสังหารร่างกายเสร็จแล้วยังมีอ�านาจโยนเจ้าลงทิ้ง

ขุมนรกได้อีก ใช่แล้ว จงฟังให้ด ี

เจ้าต้องย�าเกรงพระองค์ผู้นี้“

แม้เส ้นผมเรา พระเจ ้าก็ยังไม่ลืม

“นกกระจอกห้าตัวขายได้ไม่กี่สตางค์ แต่พระเจ้าไม่เคยมอง

ข้ามนกน้อยเลยแม้แต่ตัวเดียว นี่คือความจริงที่น่าอัศจรรย์ 

แม้แต่เส้นผมบนหัวของเจ้าทุกๆเส้น พระองค์ก็นับไว้แล้ว 

เจ้าต้องไม่หวั่นกลัวเพราะชีวิตของเจ้ามีค่ามากกว่าชีวิตนก
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กระจอกมากมายนัก”

ยอมรับเยซูวันนี้  เยซูจะยอมรับเราวันหน้า

“ฟังให้ดี ใครก็ตามที่ยอมรับเราด้วยความมั่นใจต่อหน้า

มนุษยชน บุตรมนุษย์ก็จะยอมรับเขาต่อหน้าทูตสวรรค์ของ

พระเจ้าอย่างแน่นอน แต่ใครที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษยชน ก็

จะถูกปฏิเสธต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า”

กล่าวร ้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ใครก็ตามที่กล่าวร้ายบุตรมนุษย์ ก็ยังจะมีการอภัยโทษให้ได ้

แต่คนที่กล่าวร้ายองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น 

จะยกโทษให้ไม่ได้”

พระวิญญาณจะสอนเราพูด

“เมื่อเขาน�าตัวเจ้าไปยื่นฟ้องต่อหน้าธรรมศาลา ต่อหน้าผู้

ปกครอง ต่อหน้าผู้มีอ�านาจ เจ้าต้องไม่หวั่นใจว่าจะป้องกันตัว

เองได้อย่างไร ไม่ต้องกังวลว่าจะพูดอะไรด ี
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เพราะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง จะสอนให้เจ้าพูด อย่าง

เหมาะเจาะทันเวลา”

อย่าละโมบโลภมาก

ท่ามกลางมวลชน มีชายคนหนึ่งเรียกร้องท่านว่า “ท่านอาจารย์ 

โปรดสั่งให้พี่ชายของกระผมแบ่งมรดกให้กระผมด้วย” แต่ท่าน

เยซูตอบเขาว่า “เจ้าหนุ่ม มีใครมาแต่งตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษา

หรือเป็นสื่อกลางให้เจ้า” แล้วท่านก็บอกพวกเขาว่า “ระวังให้ดีนะ 

จงพิทักษ์รักษาตนเอง ให้ไกลจากความละโมบโลภมาก 

ในทุกรูปแบบ เพราะถึงแม้ว่าใครจะมั่งมีด้วยสมบัติมากมาย 

ชีวิตแท้ก็ไม่มีวันผุดขึ้นจากทรัพย์สมบัติของเขาได้เลย”

คนที่รักเงินทองและคนที่โลภมากจะท�าลายสันติสุขได้ทั้งไกลตัวและใกล้ตัว 

หลายครอบครัวแตกแยกอย่างสิ้นเชิงเพื่อแย่งมรดกกัน นี่คือบทเรียนที่ส�าคัญ 

เมื่อเราแสวงหาพระราชอาณาจักรขององค์สันติราช 

พระองค์ก็จะประทานเงินทองและทรัพย์สินอย่างพอเพียง 

ความร่มเย็นเป็นสุขนั้น ส�าคัญกว่าเงินทองยิ่งนัก
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เศรษฐีมีเงิน แต่ไม ่ ม่ังคั่งต ่อพระเจ ้า

แล้วท่านก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบดังนี้ “ที่ดินของเศรษฐีคน

หนึ่ง มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ เขาจึงถามตัวเองว่า ‘เออ เราต้องท�า

อย่างไรดี ตอนนี้ที่เก็บพืชผลของเราหมดไปแล้ว’ เขาจึงตอบ

ตัวเองว่า ‘เอาอย่างนี้ดีกว่า เราจะรื้อยุ้งเก่าแล้วสร้างโกดังหลัง

ใหญ่ๆ ไว้เก็บข้าวเก็บของได้เยอะๆ เสร็จแล้วเราจะบอกตัวเอง

ว่า โอ้ชีวิตของเราที่ช่างแสนดี เจ้ามีของมากมาย มีพอใช้เป็นปีๆ 

เจ้าจงพักผ่อนให้สบาย กินดื่มให้เต็มที่ สนุกสนานส�าราญใจ’ 

แต่แล้วพระเจ้ากลับตอบเขาว่า ‘เจ้าคนโง่ คืนนี้นี่แหละ เจ้าจะสูญ

เสียชีวิตของเจ้า จากนั้นแล้วข้าวของที่เจ้าสะสมไว้ จะตกไปเป็น

ของใคร’ นั่นแหละ จะเป็นชะตาของคนที่สงวนทรัพย์สมบัติ ไว้

ให้ตนเอง แต่ไม่มีความมั่งคั่งในสายตาของพระเจ้า” 

อย่าห่วงว ่าจะกินอะไร จะสวมใส่อะไร

แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านว่า

“ฉะนั้น เจ้าจงฟังให้ดี จงอย่าวิตกกังวลเรื่องชีวิต อย่าเป็นห่วง 
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ว่าจะมีอะไรกิน อย่าเป็นห่วงเรื่องร่างกาย ว่าจะมีอะไรสวมใส่ 

เพราะชีวิตนั้น ส�าคัญกว่าเรื่องอาหารการกิน และร่างกายนั้น ก็

ส�าคัญกว่าเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์”

กาไม่มียุ ้งฉาง

“ลองคิดถึงนกกาดูสิ มันไม่ต้องหว่าน ไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องเกี่ยว 

มันไม่ต้องมียุ้ง ไม่ต้องมีโกดัง แต่องค์พระเจ้าก็ยังคงเลี้ยงดูนก

กา แต่ชีวิตของเจ้านั้นมีคุณค่ามากกว่าชีวิตของนกกานัก แล้ว

มีใครบ้าง เมื่อกังวลแล้วสามารถต่อเวลาชีวิต 

ให้ตายช้าลงได้สักชั่วโมงหรือสองชั่วโมง หากเจ้าไม่สามารถ 

กระท�าสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้ เจ้าจะกลุ้มอกกลุ้มใจกังวลเรื่องต่างๆ

ไปท�าไม”

พิจารณาดอกไม้

“ลองพิจารณาดอกไม้ป่าดูว่ามันเติบโตได้อย่างไร 

มันไม่ต้องท�างานตรากตร�า มันไม่ต้องถัก ไม่ต้องทอ 

แต่ดูให้ดีสิ แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนผู้แต่งกายอย่างสง่างาม 
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เสื้อผ้าของท่านก็ยังไม่สวยงามเท่าดอกไม้ป่า 

หากองค์พระผู้เป็นเจ้าตบแต่งทุ่งหญ้าด้วยดอกไม้งาม 

ซึ่งบานวันนี้ แต่พรุ่งนี้แดดก็เผาจนแห้งเกรียม 

ยิ่งกว่านั้นเจ้าไม่คิดหรือว่าพระองค์ก็จะมอบเสื้อผ้า 

มาให้เจ้าสวมใส่ เจ้าคนด้อยความเชื่อเสื่อมศรัทธาเอ๋ย”

จงแสวงหาพระราชอาณาจักร

“จงอย่าห่วงหาอาหารการกิน จงอย่าห่วงหาเครื่องดื่ม 

จงอย่าร้อนอกร้อนใจ เพราะนานาชาติทั่วโลกต่างห่วงหาเรื่อง

เหล่านี้ แต่พระบิดารู้อยู่แล้วว่า เจ้าจ�าเป็นต้องมีกินมีใช้ แต่จง

พากเพียรแสวงหาพระราชอาณาจักรของพระองค์ แล้วสิ่งเหล่า

นี้ก็จะมีเพิ่มพูนแก่เจ้า

อย่ากลัวเลย ลูกแกะฝูงน้อย 

พระบิดายินดีที่จะมอบพระราชอาณาจักรให้แก่เจ้า”
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ทรัพย์อยู ่ที่ไหนใจอยู ่ที่นั่น

“จงขายทรัพย์สมบัติ แล้วบริจาคให้คนยากไร ้

จงจัดหากระเป๋าสตางค์ ที่ไม่มีวันเสื่อมเสีย 

เป็นขุมทรัพย์ในสรวงสวรรค์ ที่ไม่มีวันล้มเหลว 

จะไม่มีโจรมาปล้น จะไม่มีตัวมอดตัวปลวกมาเจาะท�าลาย 

ขุมทรัพย์ของเจ้าอยู่ที่ไหน หัวใจของเจ้าก็จะอยู่ที่นั่น”

เตรียมตัวรอเจ ้านาย

“จงกระตือรือร้นแต่งตัวให้พร้อมงาน 

จงเตรียมโคมไฟให้สว่าง 

จงเป็นดั่งคนรับใช้ผู้รอเจ้านายกลับบ้าน 

จากงานเลี้ยงวันแต่งงาน 

หากเจ้านายกลับมาถึงบ้านแล้วเคาะประต ู

พวกเขาก็เตรียมพร้อมเพื่อเปิดประตูต้อนรับท่าน 

พอเจ้านายเห็นผู้รับใช้ที่ตื่นตัว พร้อมหน้าพร้อมตา 

พวกเขาก็จะชื่นใจด้วยพระพร 

ฟังให้ดี ท่านเจ้านายนี่แหละจะเปลี่ยนเสื้อ แล้วมาปรนนิบัติ
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พวกเขา ให้พวกเขาเอนกายที่โต๊ะอาหาร 

แล้วเจ้านายก็จะรับใช้เขา 

อาจจะเป็นสามทุ่ม อาจจะเป็นตีสาม หากเจ้านายเห็นว่าพวก

เขาตื่นตัว ผู้รับใช้เหล่านั้นจะชื่นใจด้วยพระพร”

พร้อมเหมือนระวังโจรมาปล้นบ้าน

“แต่มั่นใจได้เลยว่า หากมีเจ้าของบ้านที่รู้ว่ากี่โมงจะมีขโมยมา

ปล้น เขาก็คงไม่ทิ้งบ้านไว้ให้โจรเข้า เช่นเดียวกัน เจ้าก็ต้องตื่น

ตัวพร้อมอยู่เสมอ เพราะบุตรมนุษย์ผู้นี้จะกลับมาในเวลาที่เจ้า

ไม่ได้คาดคะเนไว้”

คนรับใช้ผู ้ซื่อสัตย์

นายเปโตรถามท่านเยซูว่า “พระองค์เจ้า ค�าเปรียบเทียบนี้ ท่าน

ตั้งใจจะบอกพวกเราเท่านั้น หรือว่าให้ทุกๆคนฟัง” พระองค์เจ้า

จึงตอบว่า

“ให้ใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยไหวพริบ 
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ใครที่เจ้านายไว้วางใจให้น�าอาหารการกินมาเลี้ยงดูผู้รับใช้คน

อื่นตามเวลาที่เหมาะสม พอเจ้านายกลับบ้านแล้วเห็นผู้รับใช้

เช่นนี้ ผู้รับใช้คนนั้นก็จะชื่นใจด้วยพระพร เราบอกเจ้าไว้เลยว่า 

ท่านเจ้านายจะมอบหน้าที่ให้เขารับผิดชอบทรัพย์สมบัติทุกสิ่ง

ทุกอย่างของท่าน”

คนรับใช้ ใจคด

“แต่หากผู้รับใช้คนไหนบอกตัวเองว่า ‘ไม่เป็นไร อีกตั้งนาน 

กว่าเจ้านายของฉันจะกลับบ้าน’ แล้วก็เริ่มรังแกตบตีผู้รับใช้

คนอื่น ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แล้วก็กินเลี้ยงดื่มเหล้าเมามาย เจ้า

นายของเขาก็จะกลับบ้านในวันที่เขาคาดไม่ถึง ในเวลาที่เขาไม่

หยั่งรู้ เจ้านายจะหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วก็โยนทิ้งไปกับ

พวกคนที่ไม่ซื่อสัตย์”
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มีมาก ก็ต้องรับผิดชอบมาก

“ผู้รับใช้ที่รู้ใจเจ้านายแต่ไม่เตรียมตัวให้พร้อมและไม่ยอมเชื่อ

ฟัง ก็จะถูกเฆี่ยนหนักๆ แต่คนที่ท�าผิดโดยไม่รู้ตัวก็จะถูกเฆี่ยน

เบาๆ

ใครที่มีมากเจ้านายจะเรียกร้องมาก 

ใครที่เจ้านายไว้ใจมากก็ต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไปอีก”

เปลวไฟ เผาไหม้โลก

“เรามาที่นี่เพื่อเทไฟลงสู่โลก ในใจของเราเองก็อยากให้ไฟนี้จุด

ไปนานแล้ว เราจะต้องเผชิญหน้ากับการชุบตัวครั้งใหญ่ ใจของ

เราก็ต้องเจ็บปวดต่อไป จนกว่าสิ่งนี้จะส�าเร็จไปด้วยดี”

แตกแยก เพราะท่านเยซู

“เจ้าคิดหรือว่า เรามาที่นี่เพื่อน�าสันติภาพมาสู่โลก ฟังให้ดี 

จะมีการแตกแยกแทนสันติภาพ
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ตั้งแต่นี้ต่อไป ครอบครัวไหนที่มีห้าคน ก็จะแตกแยกกัน  

สองคนในครอบครัว จะต่อต้านสามคนที่เหลือ 

สามคนในครอบครัว จะต่อสู้กับสองคนที่เหลือ 

พ่อแตกแยกกับลูกชาย ลูกชายแตกแยกกับพ่อ 

แม่ขัดแย้งกับลูกสาว ลูกสาวขัดแย้งกับแม ่

แม่ยายต่อสู้กับลูกสะใภ้ ลูกสะใภ้ต่อสู้กับแม่ยาย”

ตีความหมาย จากเหตุการณ์

แล้วท่านก็กล่าวกับฝูงชนว่า

“เมื่อเจ้าเห็นเมฆครึ้มลอยมา เจ้าก็พูดทันทีว่า ‘เออ เดี๋ยวฝน

ก็จะตกแล้ว’ แล้วมันก็ตกจริงๆ และเมื่อเจ้าเห็นลมใต้โชยมา

ร้อนๆ เจ้าก็คุยกันว่า ‘วันนี้ร้อนจัดแน่ๆ’ แล้วมันก็ร้อนจริงๆ 

นี่ไม่ใช่ค�าสอน ที่ขัดแย้งเรื่องสันติสุข องค์สันติราชเตือนเราไว้ 

ว่าในโลกนี้ จะมีคนมากมายที่ต่อต้านทางแห่งสันติสุข 

คนเช่นนั้นอาจจะอยู่ในครอบครัวของเราเองก็เป็นได้
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เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้ารู้วิธีตีความจากท้องฟ้าและพื้นดิน แต่

ท�าไมไม่รู้วิธีตีความเหตุการณ์และเวลาที่ส�าคัญในปัจจุบัน”

ก ่อนจะสายเกินไป

“ท�าไมเจ้าไม่ยอมพิจารณาด้วยตนเอง ว่าต้องท�าอะไร 

ถึงจะถูกกาละเทศะ หากผู้กล่าวหาพาตัวเจ้าไปพบกับผู้

พิพากษา เจ้าก็ต้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับคู่กรณีก่อนที่เขาจะ

ลากตัวเจ้าไปขึ้นศาล พอขึ้นศาลแล้วมันก็จะสายเกินไป ศาลจะ

มอบตัวเจ้าให้สารวัตร และสารวัตรก็ขังเจ้าในคุก เราบอกเจ้าไว้

เลยว่า เจ้าจะไม่พ้นจากตารางได้ จนกว่าเจ้าจะคืนเงินเขาทุกๆ

บาท ทุกๆสตางค์”
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บทที่ 13

ผู ้ว ่าการปอนทิอัส ปีลาต สังหารชาวกาลิลี

ทันใดนั้น มีคนมาแจ้งข่าวให้ท่านฟังว่า มีผู้บูชาชาวกาลิลีถูก

ผู้ว่าการปีลาตฟาดฟันสังหาร เลือดนองปนกับเครื่องบูชา ท่าน

เยซูจึงตอบเขาว่า 

“เจ้าคิดหรือว่า ชาวกาลิลีกลุ่มนั้นเป็นคนบาปยิ่งไปกว่าชาว

กาลิลีคนอื่น เพราะเขาต้องทนทุกข์เช่นนี้ ฟังให้ดี เจ้าคิด

ผิดไปแล้ว หากเจ้าไม่ยอมกลับใจ เจ้าก็จะวิบัติย่อยยับด้วย

วิธีเดียวกัน แล้วอีกสิบแปดคนที่โดนหอคอยสิโลอัมถล่ม

ทับตายละ เจ้าคิดหรือว่าพวกเขาเป็นคนร้ายยิ่งไปกว่าชาว

เยรูซาเล็มคนอื่น ไม่จริง หากเจ้าไม่ยอมกลับใจ เจ้าก็จะ

วิบัติย่อยยับด้วยวิธีเดียวกันทุกๆคน”

ต้นมะเด่ือไร ้ผล

แล้วท่านก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบดังนี้
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“ชายคนหนึ่ง มีต้นมะเดื่อปลูกอยู่กลางสวนองุ่น อยู่มาวัน

หนึ่ง เขาก็ออกมาตรวจสอบเพื่อมองหาผลมะเดื่อ แต่กลับ

ไม่มีมะเดื่อสักลูกเดียว เขาจึงบอกคนดูแลสวนว่า ‘เออ ดูต้น

มะเดื่อต้นนี้สิ ฉันรอให้มันมีลูกมะเดื่อมาตั้งสามปีแล้ว แต่ก็ยัง

ไม่เห็นจะออกสักลูก โค่นมันทิ้งซะ จะปลูกไว้ให้มันเปลืองที่ดิน

ไปท�าไม’ ผู้ดูแลสวนจึงตอบท่านว่า ‘ท่านครับ ขอเวลาให้มันอีก

ซักปีหนึ่ง กระผมจะพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ย ถ้าปีหน้ามันออกผล

ก็ดีเยี่ยมเลย ไม่อย่างนั้นเราก็ควรตัดมันทิ้ง’”

หญิงหลังค่อม

วันนี้เป็นวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์อีกครั้ง ท่านก�าลัง

สั่งสอนผู้คนที่ธรรมศาลา ณ ที่นั้นมีหญิงผู้หนึ่ง ซึ่งป่วยด้วย

วิญญาณที่ท�าให้ร่างกายของเธอพิการมาถึงสิบแปดป ี

หลังของเธอค่อมจนไม่อาจจะยืนตรงๆได้ เมื่อท่านเยซูเห็น ท่าน

ก็เรียกเธอมาข้างหน้าแล้วบอกเธอว่า “หญิงเอ๋ย เจ้าปลอดพ้น

จากโรคภัยของเจ้าแล้ว” แล้วท่านก็วางมือของท่านเหนือตัวเธอ 

ทันใดนั้นร่างของเธอก็ยืดตรงขึ้นมา ปากของเธอจึงเต็มไปด้วย
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ค�ายกย่องสรรเสริญพระเจ้า แต่ผู้น�าธรรมศาลากลับโมโห เพราะ

ท่านเยซูรักษาคนเจ็บในวันที่ต้องหยุดงานเพื่อนมัสการพระเจ้า 

ผู้น�าจึงบอกชุมนุมชนว่า “หนึ่งอาทิตย์มีหกวันที่ต้องท�างาน 

กลับมารับการรักษาในช่วงหกวันนั้น แต่ห้ามท�างานใน

วันนมัสการพระเจ้า”

ฉะนั้น พระองค์เจ้าจึงโต้เขาว่า “เจ้าคนหน้าซื่อใจคด ทุกสัปดาห์ 

ในวันที่ต้องหยุดงานเพื่อนมัสการพระเจ้า เจ้าก็ปลดวัวควาย 

ปลดลาของเจ้าออกจากคอก เพื่อพามันไปดื่มน�้า แต่หญิงคนนี้

เป็นถึงธิดาของอับราฮัม มารซาตานผูกมัดเธอไว้ตั้ง 

สิบแปดปี คิดดูว่าถูกหรือผิดที่เธอสมควรจะได้รับการปลดปล่อย 

จากพันธนาการในวันนมัสการพระเจ้านี้”

ค�าพูดของท่านท�าให้คนที่ต่อต้านท่านเสียหน้า ชาวบ้านต่างก็

ดีใจด้วยภารกิจอันประเสริฐของท่าน

พระราชอาณาจักรด่ังเมล็ดน้อย

ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า 
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“พระราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีลักษณะเช่นใด เราจะ

เปรียบเทียบพระราชอาณาจักรเหมือนกับอะไรดี เป็นเหมือน

กับเมล็ดน้อยๆเมล็ดเดียวที่ชายคนหนึ่งเอาไปหว่านไว้ในสวน 

แต่มันกลับแผ่กิ่งก้านเจริญเติบโต เป็นไม้ใหญ่ที่นกกาใน

อากาศลงมาสร้างรังตามกิ่งก้านสาขา”

แล้วท่านก็ย�้าว่า 

“พระราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะเปรียบเทียบกับอะไรดี 

เป็นดั่งเชื้อฟูที่หญิงคนหนึ่งแอบเอาไปหมักไว้ในแป้งสามก้อน 

ท�าให้ก้อนแป้งนั้นฟูทั่วถึงทั้งสามก้อน”

พระราชอาณาจักรขององค์สันติราชเติบโตอย่างเงียบๆ 

จากภายนอกอาจจะมองไม่เห็นว่ามีพระราชอาณาจักรอยู่ที่นั่น 

เพราะพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขนี้เติบโตด้วยหัวใจของแต่ละคนที่

มอบชีวิตให้แก่องค์สันติราช แต่แน่ใจได้เลยว่าประชากรของพระองค์จะ

อยู่กว้างไกลท้่วโลก
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ประตูบานแคบ

แล้วท่านก็เดินทางต่อไป ผ่านตามตัวเมืองและหมู่บ้านต่างๆ 

ท่านสั่งสอนและมุ่งหน้าสู่มหานครเยรูซาเล็ม มีคนหนึ่งมาถาม

ท่านว่า “พระองค์เจ้า กระผมขอถามหน่อยว่า คนรอดชีวิตมีอยู่

ไม่กี่คนใช่ไหม” ท่านจึงตอบเป็นค�าสอนว่า

“จงดิ้นรนเพื่อเข้าสู่ประตูบานแคบ ฟังให้ดี จะมีหลายต่อหลาย

คนที่อยากจะเข้า แต่เข้าไม่ได้ หากเจ้าของบ้านปิดประตู

เรียบร้อยแล้ว เจ้าก็จะยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอก แล้วร้อง

ออกมาว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดเปิดประตูให้พวกเราเถิด’ 

พระองค์จะตอบว่า ‘เราไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใคร’ แล้วเจ้าก็จะตอบว่า 

‘ข้าพระองค์กินดื่มร่วมกับพระองค์ แล้วพระองค์ก็เคยเข้ามาสั่ง

สอนตามตรอกและซอกซอยของพวกเราด้วย’ แต่พระองค์จะ

ตอบว่า ‘ฟังให้ดี เราไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครมาจากที่ไหน ออกไปให้

พ้นซะ เจ้าคนเลวทรามต�่าช้า’

ณ ที่นั่นจะมีทั้งการร�่าไห้ และการเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน เมื่อพวก



169

เจ้าเห็นท่านอับราฮัม ท่านอิสอัค ท่านยาโคบ และบรรดาผู้

เผยพระธรรมของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในพระราชอาณาจักรของ

พระองค์  แต่ตัวเจ้าเองกลับถูกเสือกไสไล่ส่งออกไป ผู้คนจะ

เดินทางมาจากฟากตะวันออกสุดถึงฟากตะวันตก จากแผ่น

ดินทิศเหนือสุดถึงทิศใต้ มาร่วมดื่มกินงานเลี้ยงฉลองพระราช

อาณาจักรของพระเจ้าด้วยกัน ดูให้ดีสิ ตอนนี้บางคนอาจจะ

เป็นคนสุดท้าย แต่ตอนนั้นเขาจะกลายเป็นที่หนึ่ง และตอนนี้

บางคนอาจจะน�าหน้าไปก่อน แต่ว่าเขาจะกลายเป็นคนสุดท้าย

ในที่สุด”

เจ ้าเมืองเฮโรดอยากสังหารท่านเยซู

ในขณะนั้น มีกลุ่มอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสีมาบอกท่านว่า 

“หนีออกไปจากที่นี่จะดีกว่า เจ้าเมืองเฮโรดตั้งใจจะฆ่าท่านทิ้ง” 

ท่านจึงตอบพวกเขาว่า

“จงไปบอกเจ้าจิ้งจอกตัวนั้นว่า ‘ดูให้ดี วันนี้และวันพรุ่งนี้ เรา

จะขับผีและเยียวยารักษาผู้คน และในวันที่สามเราจะบรรลุเป้า
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หมายของเรา

เราจะเดินทางเส้นนี้ต่อไปไม่ยอมหยุด ทั้งวันนี้วันพรุ่งและวัน

มะรืน เพราะว่าผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าจะไปตายที่ไหนได้ 

หากไม่ใช่มหานครเยรูซาเล็ม’”

ร�่าไห้ให้เยรูซาเล็ม

“เยรูซาเล็มเอ๋ย เยรูซาเล็ม มหานครที่เข่นฆ่าผู้เผยพระธรรม

ของพระเจ้า และขว้างหินประหารคนที่พระเจ้าส่งมาให้เจ้า

กี่ครั้งแล้วที่เราอยากจะรวบรวมบุตรธิดาของเจ้า ดั่งแม่ไก่

เรียกลูกไก่มาซ่อนอยู่ภายใต้ปีก แต่เจ้ากลับไม่ยินยอม ดูให้ดี

สิ บ้านเมืองของเจ้าถูกตัดขาดไปแล้ว เจ้าจะไม่มีทางเห็นเรา

อีก จนกว่าเจ้าจะเอ่ยว่า ‘ขออวยพรต้อนรับพระองค์ ผู้ที่มาด้วย

พระนามของพระผู้เป็นเจ้า’”
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บทที่ 14

ชายป่วยในงานเล้ียง

ท่านเยซูรับค�าเชิญจากผู้น�านิกายฟาริสีคนหนึ่ง ให้ไปทาน

อาหารที่บ้านเขา วันนั้นเป็นวันนมัสการพระเจ้า พวกเขาจึง

จับตามองท่าน

มีคนป่วยเป็นโรคบวมน�้ามายืนอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจึงถามพวก

อาจารย์ว่า “การเยียวยารักษาโรคในวันนมัสการพระเจ้าถูกต้อง

ตามพระธรรมบัญญัติหรือไม่” แต่พวกอาจารย์กลับเงียบกริบ ไม่

ยอมตอบ

ท่านเยซูจึงรักษาคนไข้และปลดปล่อยเขาจากโรคร้าย แล้วท่านก็

บอกพวกอาจารย์ว่า “หากลูกชายหรือวัวควายของท่านตกบ่อน�้า

ในวันนมัสการพระเจ้า มีคนไหนบ้างที่จะไม่ช่วยดึงตัวออกมา

ทันที” พวกเขาก็นิ่งอึ้ง ไม่มีค�าตอบ
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เลือกท่ีนั่งดีๆ

ที่งานเลี้ยง ท่านสังเกตเห็นว่าแขกรับเชิญต่างก็พยายามแย่งที่

นั่งของบุคคลส�าคัญ ท่านจึงบอกเขาว่า 

“เวลาท่านไปเป็นแขกงานเลี้ยงวันวิวาห์ จงอย่าให้เกียรติตัวเอง

ไปนั่งในที่พิเศษ ไม่อย่างนั้นอาจจะมีแขกที่พิเศษกว่าตัวท่าน

เองมาถึงทีหลัง แม้ว่าเจ้าภาพเชิญมาทั้งสองคน ก็ยังต้องบอก

ท่านว่า ‘ขอโทษครับ ที่นั่งตรงนี้ต้องยกให้ท่านผู้มีเกียรติผู้นี้

นะครับ’ แล้วท่านก็ต้องเสียหน้าไปนั่งในที่ที่ต�่าต้อยที่สุดที่ยังมี

เหลืออยู่

หากท่านเป็นแขกรับเชิญ จงไปนั่งในที่ที่ต�่าต้อยที่สุด พอ

เจ้าภาพเห็นว่าท่านนั่งอยู่ในที่ต�่าต้อย เขาก็มาเชิญท่านว่า 

‘เพื่อนรัก ที่นั่งตรงนั้นดีกว่าที่นี่มาก เชิญไปนั่งตรงนั้นเลยนะ

ครับ’ แล้วท่านก็จะได้รับเกียรติต่อหน้าแขกทุกๆคนที่ร่วม

รับประทานอาหารกับท่าน คนที่เชิดชูตัวเองขึ้นสูง 

ก็จะถูกลากลง แต่คนที่ถ่อมตนก็จะได้รับการเชิดชู”
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ถ ้าเป็นเจ ้าภาพจงเชิญคนจน

แล้วท่านก็บอกเจ้าภาพว่า

“เวลาท่านเลี้ยงอาหาร อย่าไปเชิญเพื่อนฝูง พี่น้อง วงศาคณา

ญาติ หรือเพื่อนบ้านผู้มั่งมี เพราะเขาก็คงตอบแทนท่าน จงท�า

ตรงกันข้าม ถ้าหากท่านจะจัดงานเลี้ยง ท่านควรเชิญคนจนๆ 

คนพิการ คนง่อย คนขาเป๋ คนตาบอด แล้วท่านก็จะชื่นใจด้วย

พระพร เพราะว่าพวกเขาไม่มีทางจะตอบแทนท่านได้ แล้วท่าน

ก็จะได้รับผลตอบแทนในวันคืนชีพของผู้ชอบธรรม”

งานเลี้ยงที่แขกเล่ียง

พอได้ยินค�าสอนของท่าน ผู้ร่วมโต๊ะอาหารคนหนึ่งก็กล่าวเสริม

ว่า “พระพรเปี่ยมล้นเป็นแด่ทุกๆคนที่จะได้ร่วมทานอาหารใน

พระราชอาณาจักรของพระเจ้า” แต่ท่านตอบเขาว่า

“มีชายผู้หนึ่ง จัดงานเลี้ยงใหญ่โตมโหฬาร และเชิญแขกมา

มากมาย แล้วท่านก็ส่งคนงาน ไปบอกแขกรับเชิญว่า ‘เชิญมา
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ได้แล้วครับ งานเลี้ยงพร้อม เรียบร้อยแล้ว’ แต่แขกแต่ละคน 

ต่างก็ขอตัว คนแรกบอกว่า ‘เอ่อ กระผมเพิ่งจะซื้อที่ดินมา ก็

เลยต้องไปดู กระผมจะต้องขอตัวก่อนนะครับ’ อีกคนบอกว่า 

‘โอ้โห กระผมเพิ่งซื้อควายห้าตัวมาไถนา ต้องขอตัวไปตรวจ

ควายก่อนนะ’ แล้วอีกคนก็บอกว่า ‘กระผมเพิ่งแต่งงานกับ

ภรรยา ก็เลยมาไม่ได้ครับ’

ลูกน้องจึงกลับมาเล่าเหตุการณ์ให้เจ้านายฟัง เจ้าบ้านจึงโกรธ

มาก แล้วบอกลูกน้องว่า ‘รีบไปหาคนจนๆ คนพิการ คนง่อย 

คนตาบอด คนขาเป๋ ตามตรอกซอกซอย พาเขามาที่นี่’

หลังจากนั้น ลูกน้องก็มาบอกว่า ‘ท่านครับ กระผมท�าตามค�า

สั่งแล้ว แต่ก็ยังมีที่นั่งเหลืออยู่’ เจ้าบ้านจึงบอกว่า ‘ไปหาคน

ตามทางหลวง และรั้วริมทาง ชักจูงเขาให้มาจนเต็มบ้าน 

ฉันบอกไว้เลยว่า พวกแรกที่ได้รับเชิญจะไม่มีวันได้ลิ้มรส

อาหารงานเลี้ยงของฉัน’”
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สละชีวิตเพื่อเป็นลูกศิษย์

มีฝูงชนกลุ่มใหญ่ มาชุมนุมเดินติดตามท่าน ท่านจึงบอกพวกเขา

ว่า

“ใครก็ตาม ที่ไม่ชังพ่อชังแม่ ชังลูกชังเมีย ชังพี่ชังน้อง ใช่แล้ว 

ใครก็ตามที่ไม่ชังแม้แต่ชีวิตของตนเอง คนคนนั้นไม่อาจจะเป็น

ลูกศิษย์ของเราได้ ใครก็ตามที่ไม่ยอมแบกไม้กางเขนของ

ตนเอง แล้วเจริญรอยตามเรามา ก็ไม่อาจจะเป็นลูกศิษย์ของ

เราได้ 

ประชากรขององค์สันติราชจะผูกพันกับพระองค์ และรักพระองค์

มากกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิต จะเชื่อฟังพระองค์และไม่ตั้งตัวเองเป็น

หลัก ความรักที่มีให้กับพระเจ้าต้องมากที่สุด รักพระเจ้ามากกว่ารัก

ครอบครัว รักพระองค์มากกว่ารักชีวิตของตัวเอง

เมื่อท�าเช่นนี้ ก็จะมิได้ท�าให้เรารักครอบครัวของเราน้อยลง เมื่อเรารัก

พระเจ้ามากที่สุด ความรักที่เรามีให้ต่อผู้อื่นก็จะเพิ่มพูนมากขึ้น 

และดียิ่งกว่าเดิม
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หากเจ้าอยากจะสร้างตึก มีใครบ้างที่ไม่ยอมค�านวณค่าใช้จ่าย

ก่อนจะลงมือสร้าง จะได้รู้ว่ามีเงินพอให้งานเสร็จหรือไม่ หาก

ไม่คิดวางแผนให้ดีๆ พอวางรากฐานตึกเสร็จแล้ว ก็อาจไม่มี

เงินพอที่จะสร้างต่อไปได้ ผู้คนก็จะเยาะเย้ยว่า ‘เขาเริ่มสร้างตึก 

แต่เงินไม่พอ เลยสร้างไม่เสร็จ’

มีเจ้าเมืองต้องการจะออกศึกสู้รบกับเจ้าเมืองอีกผู้หนึ่ง เขาจะ

ไม่พิจารณาดูก่อนหรือ ว่ากองทัพหมื่นดาบของเขาจะต่อสู้กับ

ข้าศึกสองหมื่นดาบไหวหรือไม่ หากคิดว่าไม่ไหวเจ้าเมืองคน

นั้นก็ต้องส่งตัวแทนไปเจรจาสงบศึก

ฉะนั้น จงคิดให้ดี หากเจ้าไม่ปฏิเสธทุกๆสิ่งที่เจ้าครอบครองใน

ชีวิต เจ้าก็ไม่อาจจะเป็นลูกศิษย์ของเราได้

เกลือก็มีรสดี แต่ถ้าหากเกลือกลายเป็นรสจืด จะหาอะไรมา

ปรุงเกลือให้มีรสได้ มันก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่า ไส่ดินก็ไม่ได้ ไส่ปุ๋ย

ก็ไม่ดี ได้อย่างเดียวก็คือ โยนมันทิ้งไปซะ หากใครมีหู ก็ต้อง

ฟังให้ดีๆ”
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บทที่ 15

พระเจ้าตามแกะหลงหาย

ในช่วงนั้นมีคนเก็บภาษีและคนบาปมากมายตามมาฟังค�าสอน

ของท่าน แต่แล้วอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสีและครูสอนพระ

ธรรมต่างก็บ่นกันว่า “นายคนนี้ยินดีต้อนรับคนบาปคนชั่ว เขา

ร่วมทานอาหารกับพวกมัน”

ท่านจึงเล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบให้พวกเขาดังนี้

“หากมีแกะหนึ่งร้อยตัว แล้วตัวหนึ่งหลงหายไป มีเจ้าของฝูง

แกะคนไหนจะไม่เก็บฝูงแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้ในทุ่งโล่ง เพื่อออก

ไปหาหนึ่งตัวที่หลงทาง เขาจะตั้งหน้าตั้งตาหาแกะที่หลงทาง

ไปจนกว่าจะเจอ และเมื่อเจอแล้วเขาก็ดีอกดีใจ เอาแกะหลงตัว

นี้หามคอกลับบ้าน พอถึงบ้านแล้วเขาก็เรียกมิตรสหายและ

เพื่อนบ้านมายินดีด้วยกัน บอกว่า ‘มาฉลองกับฉันหน่อย แกะ

ตัวนี้หลงทาง แต่ฉันพลิกแผ่นดินหามันจนเจอ’ เราบอกเจ้าได้

เลยว่า ในสวรรค์จะมีความปิติยินดีต่อคนบาปหนึ่งคนที่ส�านึก
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ตัว มากไปกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องกลับเนื้อ

กลับตัว”

เหรียญเงินท่ีสูญหาย

“หากหญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงินล�้าค่าอยู่สิบเหรียญ แต่เหรียญ

หนึ่งหล่นหายไป เธอก็จะเก็บกวาดบ้านเรือน แล้วก็ส่อง

ตะเกียงอย่างรอบคอบ เพื่อค้นหาเหรียญที่หายไปจนกว่าจะ

เจอ พอหาเจอแล้วเธอก็จะเรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านของ

เธอ บอกว่า ‘มาฉลองกับฉันหน่อย เพราะฉันพบเหรียญเงิน

ล�้าค่าที่หายไป’ เช่นเดียวกัน พอมีคนบาปกลับใจใหม่แม้เพียง

แค่หนึ่งคน ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เต็มไปด้วยความปิติยินดี”

ท่านอาจจะรู้จักใครสักคนที่ท่านคิดว่าไม่สมควรจะได้รับสันติสุข 

แต่พระเจ้าก็เป็นพระบิดาของเขาและรักเขาเช่นเดียวกัน

องค์สันติราชต้องการให้เขากลับใจ ให้เขาเข้าหาพระองค์ 

เพื่อรับสันติสุขที่แท้จริง

คนผู้นั้น อาจเป็นตัวท่านเองใช่หรือไม่?
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ลูกเนรคุณกลับบ้าน

แล้วท่านก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งว่า

“คุณพ่อคนหนึ่งมีลูกชายอยู่สองคน แต่แล้ววันหนึ่ง ลูกคนเล็ก

ก็มาบอกพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกต้องการมรดกส่วนของลูก ขอมา

ให้ลูกวันนี้เลย’ คุณพ่อจึงแบ่งมรดกให้ลูกชายทั้งสองคน อีกไม่

กี่วัน ลูกคนเล็กก็รวบรวมสมบัติที่ได้มาทั้งหมด แล้วออกเดิน

ทางไกลไปต่างแดน แล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเหลวไหล ผลาญ

สมบัติไป พอเงินทองเขาหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ ก็เกิดความแห้ง

แล้งในแผ่นดิน เขาจึงขาดแคลน อดอยาก หิวกระหาย เขาต้อง

ออกไปเป็นผู้รับใช้คนต่างแดน  เจ้านายก็ส่งเขาไปเลี้ยงหมูอยู่

ในทุ่ง ท้องเขาก็หิวจนกระทั่งอาหารหมูก็ยังดูน่ากิน แต่ไม่มีใคร

เอาอะไรมาเลี้ยงเขาเลย

แต่เมื่อเขาส�านึกตัว เขาก็บอกตัวเองว่า ‘ที่บ้านพ่อของฉัน 

แม้แต่ลูกจ้างก็ยังมีข้าวปลาอาหารกินกันเหลือเฟือ แต่ดูตัว

ฉันเองสิ ทุเรศอดอยากหิวกระหายจนเกือบจะตายอยู่แล้ว ฉัน
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จะกลับบ้านไปขอร้องพ่อของฉันว่า คุณพ่อครับ ลูกเป็นคน

ผิดบาป เนรคุณสวรรค์ และเนรคุณพ่อ ลูกไม่สมควรจะเป็น

ลูกของพ่อแล้ว โปรดรับตัวลูกให้เหมือนเป็นลูกจ้างของพ่อ

เถิด’ เขาจึงเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อ แต่ขณะที่ยังเดินอยู่ไกล 

เกือบจะสุดสายตา คุณพ่อมองเห็นเขาอยู่ไกลโน่น ใจของพ่อจึง

เวทนาสงสารลูก แล้วพ่อก็วิ่งไป ทั้งกอดและหอมแก้มลูกชาย 

ลูกบอกพ่อว่า ‘คุณพ่อครับ ลูกเป็นคนผิดบาป เนรคุณสวรรค์ 

และเนรคุณพ่อ ลูกไม่สมควรจะเป็นลูกของพ่อแล้ว’

แต่คุณพ่อหันไปบอกลูกจ้างว่า ‘รีบวิ่งไปเอาเสื้อผ้าดีๆมาให้

ลูกฉันใส่ หาแหวนงามๆมาให้เขา แล้วก็หารองเท้าใหม่มาให้

เขาสวม แล้วก็ไปล้มลูกวัวที่ตอนไว้ เราจะได้เฉลิมฉลองด้วย

กัน เพราะลูกชายของฉันคนนี้ เขาตายไปแล้ว แต่กลับชุบชีวิต

ขึ้นมาใหม่ เขาหลงหายไป แต่เขากลับถึงบ้านแล้ว’ พวกเขาจึง

รื่นเริงเฉลิมฉลองด้วยกัน

แต่ตอนนั้น ลูกชายคนโตท�างานอยู่ในทุ่ง พอเดินกลับมาเกือบ

ถึงบ้าน เขาก็ได้ยินเสียงดนตรีกึกก้อง เขาจึงเรียกลูกน้องมา 
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ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ลูกน้องก็ตอบว่า ‘น้องชายของท่านกลับ

บ้านมาแล้วครับ คุณพ่อของท่านก็ล้มลูกวัวที่ตอนไว้ เพราะว่า

เขากลับมาหาพ่อได้โดยสวัสดิภาพ’

แต่พอได้ยินเรื่องนี้ ลูกชายคนโตกลับโมโห ไม่ยอมเข้าบ้าน 

คุณพ่อจึงต้องออกมาอ้อนวอนเขา ลูกชายคนโตกล่าวด้วย

ความน้อยใจว่า ‘ดูสิ ตัวกระผมอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้พ่อ มาหลายต่อ

หลายปี ค�าสั่งค�าสอนของพ่อ กระผมก็ไม่เคยกระด้างกระเดื่อง 

แต่พ่อก็ไม่เคยมอบแม้แต่ลูกแพะ ให้กระผมเอาไปเลี้ยงฉลอง

กับเพื่อน แต่พอลูกชายของพ่อคนนี้ กลับมาถึงบ้าน ทั้งๆที่เขา

เอาสมบัติไปผลาญกับนางโลม พ่อก็ยังไปล้มวัวมาฉลองให้เขา’ 

แล้วคุณพ่อก็ตอบลูกชายคนโตว่า ‘ลูกเอ๋ยลูกรัก ลูกอยู่กับพ่อ

มาตลอด ทุกๆสิ่งที่พ่อมี ก็เป็นของลูก แต่วันนี้เราต้องฉลอง

ด้วยจิตใจชื่นชมยินดี เพราะน้องของลูกคนนี้ เขาตายไป แต่

กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ เขาหลงหายไป แต่เราหาเขาเจอแล้ว’”
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บทที่ 16

ผู ้จัดการหัวแหลม

แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่าน ดังนี้

“มีเศรษฐีคนหนึ่ง จ้างผู้จัดการมาบริหารงาน แต่ผู้จัดการคนนี้

ถูกกล่าวหาว่า เขาผลาญสมบัติของเจ้านาย เจ้านายจึงเรียก

เขาให้มารายงานตัว ‘เจ้าจะพูดอะไรแก้ตัว เจ้ามีแต่ข่าวอื้อฉาว 

ต้องเอาบัญชีที่เจ้ารับผิดชอบมาคืนเราเดี๋ยวนี้ เจ้าเป็นผู้จัดการ

ต่อไปไม่ได้แล้ว

ผู้จัดการคนนี้จึงบอกตัวเองว่า ‘แย่แล้ว ท�าอย่างไรดี เจ้านายจะ

ยึดบัญชีของฉันแล้ว ร่างกายของฉันก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะท�า

นาท�าไร่ ละอายใจด้วยถ้าต้องไปเป็นขอทาน

คิดได้แล้วว่าจะท�าอย่างไรดี พอฉันถูกไล่ออกคนเขาจะได้

ตอบแทนบุญคุณ ยินดียอมรับฉันไปพักอาศัยที่บ้านเขา’
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แล้วผู้จัดการก็เรียกลูกหนี้ของเจ้านายมาทีละคน เขาถามคน

แรกว่า ‘ท่านติดหนี้เจ้านายเท่าไร’ ลูกหนี้ตอบว่า ‘ติดน�้ามัน

หนึ่งร้อยถังครับ’ ผู้จัดการจึงบอกว่า ‘เร็วๆเข้า เอาใบแจ้งหนี้

มา แล้วก็นั่งเขียนใบใหม่ ลดให้เป็นห้าสิบถังนะ’ 

อีกคนหนึ่ง ผู้จัดการก็ถามว่า ‘แล้วท่านละ ติดหนี้เจ้านายอยู่

เท่าไร’ คนนี้ตอบว่า ‘ติดข้าวเปลือกหนึ่งพันถังครับ’ ผู้จัดการ

จึงบอกว่า ‘เอาใบแจ้งหนี้มาเขียนใหม่ ลดเป็นแปดร้อยถังนะ’

แม้ผู้จัดการคนนี้มีใจคด เจ้านายของเขาก็จ�าต้องชมเชย ว่า 

เขาหัวแหลมจริงๆ คนยุคนี้มีเล่ห์เหลี่ยมต่อกันและกันมากกว่า

ทายาทแห่งแสงสว่าง

เจ้าจงฟังให้ดี จงสร้างมิตรสร้างสหาย โดยใช้ทรัพย์สมบัติคดๆ

ของเจ้า เมื่อทรัพย์สินมันล้มเหลวไป พวกเขาจะได้ยินดีต้อนรับ

เจ้าเข้าบ้านที่ยั่งยืนชั่วนิรันดร์”
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ลักษณะของคนซื่อสัตย์

“ใครที่สุจริตด้วยสิ่งเล็กน้อย ก็จะสุจริตด้วยสิ่งใหญ่หลวง 

ใครที่ทุจริตด้วยสิ่งเล็กน้อย ก็จะทุจริตด้วยสิ่งที่ส�าคัญ

หากเจ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตด้วยการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติคดๆ ใคร

จะยอมให้เจ้ารับผิดชอบความมั่งคั่งที่แท้จริง

หากเจ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการรับผิดชอบกิจการและสมบัติ

ของคนอื่น ใครจะยอมให้เจ้าครอบครองกิจการและสมบัติของ

ตัวเจ้าเอง”

หนึ่งข ้าทาส สองเจ ้านาย

“หนึ่งข้าทาส ไม่อาจจงรักภักดีต่อสองเจ้านาย จะเกลียดคน

หนึ่งแล้วก็รักอีกคนหนึ่ง จะอุทิศตนเองต่อคนหนึ่ง 

แล้วดูหมิ่นอีกคนหนึ่ง ฉะนั้นเจ้าไม่สามารถรับใช้พระเจ้า 

พร้อมกับการรับใช้เงินทอง”
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ส�าหรับคนรักเงิน

พวกฟาริสีที่มักจะรักเงิน ฟังแล้วก็เยาะเย้ยท่าน ท่านจึงตอบ

พวกเขาว่า

“พวกท่านชอบแสดงตัวว่าเป็นคนดีในสายตาของมวลมนุษย์ 

แต่พระเจ้ารู้หัวใจที่แท้จริงของพวกท่าน เพราะสรรพสิ่ง 

ที่ผู้คนยกย่องนั้นเป็นของน่าชังจากสายตาของพระเจ้า”

องค์สันติราช สอนเรื่องทรัพย์สินเงินทองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นค�าเตือน

ใจให้คนที่ต้องท�ามาหากินและนักธุรกิจทุกคน

พระองค์เตือนเราว่า เงินทองเป็นของหลอกลวง หากมีเงินน้อยไป 

เราจะกังวลว่ามีไม่พอ อาจล่อใจให้เราฉ้อโกงได ้

แต่หากมีเงินมาก เราก็กังวลมากขึ้นไปอีก

พ่อแม่ที่มีเงินมากให้แก่ลูก จะเห็นว่าลูกไม่มีความสุข เพราะเงินซื้อ

สันติสุขในหัวใจของลูกไม่ได้ สันติสุขจะมาได้ ก็ต่อเมื่อเรามอบชีวิต

ให้แก่องค์สันติราช ชีวิตเราจะมีสุข เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราด้วย

ความรัก เงินทองจึงกลายเป็นเครื่องมือที่เราน�ามารับใช้พระเจ้าอย่าง

ซื่อสัตย์ นี่แหละ คือพระพรที่แท้จริงต่อตัวเองและครอบครัว
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ธรรมบัญญัติ ผู ้ เผยพระธรรมของพระเจ ้า และพระ

ราชอาณาจักร

“พระธรรมบัญญัติ และผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า มีมาจนถึง

ท่านยอห์น หลังจากนั้นก็มีการประกาศพระราชอาณาจักร

ของพระเจ้า แล้วทุกๆคนต่างก็ใช้ความรุนแรงต่อพระราช

อาณาจักรนั้น

แม้สวรรค์และโลกจะล่วงลับไป พระธรรมบัญญัติจะไม่มีวัน

โมฆะ แม้กระทั่งตัวอักษรเพียงหนึ่งตัวในพระธรรมบัญญัติก็ไม่

อาจจะล่วงลับไปได้

อย่างเช่น หากผู้ชายคนไหนหย่าร้างกับภรรยาเพื่อแต่งงานกับ

หญิงอื่น ชายคนนั้นก็ผิดประเวณี

หากผู้ชายคนไหนแต่งงานกับหญิงที่หย่าร้างกับสามีของเธอ ก็

ผิดเมียคนอื่น”
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เ ร่ืองคนรวยกับขอทาน

“มีคนร�่ารวยคนหนึ่ง แต่งกายด้วยผ้าลินินม่วง ทั้งสง่าและ

หรูหรา กินอยู่อิ่มหน�าส�าราญทุกๆวัน แต่ที่หน้าประตูบ้าน

ของเขา มีนายลาซารัสผู้ยากจนข้นแค้น ร่างกายของนาย

ลาซารัสเต็มไปด้วยแผลพุพอง เขาโหยหาอยากกินเศษอาหาร

จากใต้โต๊ะมหาเศรษฐี

ยิ่งกว่านั้น ก็มีฝูงสุนัขตามมาเลียแผลพุพองของเขา 

นายลาซารัสล้มตายไป แล้วก็มีทูตสวรรค์อุ้มชูเขาออกไปถึง

อ้อมอกของอับราฮัม

ตัวเศรษฐีเอง ในที่สุดก็ตายไปด้วย แล้วก็มีงานฝังศพ 

แต่เศรษฐีคนนี้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในบึงไฟนรก เมื่อเขาทอด

สายตามองไปไกลโพ้น ก็เห็นอับราฮัมอยู่ตรงโน้น และเห็นนาย

ลาซารัสอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัม เขาจึงส่งเสียงร้องออกไป

ว่า ‘ท่านอับราฮัม โปรดเมตตากรุณากระผมด้วย โปรดส่งนาย

ลาซารัสให้จุ่มนิ้วมือใส่น�้าเย็น แล้วช่วยแตะลิ้นกระผมให้เย็น
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ชื่น เพราะตอนนี้กระผมทนทุกข์ถูกไฟเผา’ 

แต่อับราฮัมตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย จ�าได้ไหมว่าชีวิตของลูกเคยได้รับ

แต่ของดีๆ สบายๆมาตลอด แต่ชีวิตของนายลาซารัสมีแต่สิ่ง

ไม่ดี เขายากล�าบากมาตลอด และระหว่างเราก็มีเหวลึกตั้งไว้ 

เพื่อป้องกันไม่ให้ใครข้ามจากฟากนี้ไปฟากโน้น ลูกเองก็ข้าม

มาไม่ได้’

เศรษฐีจึงบอกอับราฮัม ว่า ‘ถ้าอย่างนั้น กระผมก็ขอร้องท่าน

อับราฮัม ให้ส่งนายลาซารัสไปที่บ้านคุณพ่อของกระผม เพราะ

กระผมมีพี่น้องอยู่ห้าคน นายลาซารัสจะได้ไปเตือนพวกเขา ไม่

เช่นนั้นเขาก็ต้องมาทนทุกข์ที่นี่ด้วย’

แต่อับราฮัมตอบว่า ‘พวกเขามีท่านโมเสสบอกพระธรรม

บัญญัติอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าด้วย ให้พี่

น้องของลูกตั้งใจฟังพวกเขา’

เศรษฐีตอบว่า ‘อย่าเลย ท่านพ่อ หากมีคนฟื้นคืนชีพจากความ
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ตายไปเตือน เขาก็กลับเนื้อกลับตัวแน่ๆ’

ท่านอับราฮัมตอบว่า ‘หากพวกเขาไม่ยอมฟังท่านโมเสสและ

เหล่าผู้เผยพระธรรมของพระเจ้า ก็ไม่มีใครจะเปลี่ยนใจเขาได้ 

แม้ว่าจะมีคนฟื้นขึ้นจากความตาย’”

บทที่ 17

อย่าล ่อลวงใจให้คนอื่นสะดุด

แล้วท่านเยซู ก็สอนลูกศิษย์ของท่านว่า

“อะไรที่ล่อลวงใจให้เราสะดุดนั้นมาแน่นอน หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ 

แต่คนที่ด�าเนินการล่อลวงใจให้คนอื่นสะดุดนั้น วิบัติแน่ๆ แม้

มีหินโม่มาถ่วงคอลงสู่ใต้มหาสมุทร ก็ยังจะดีกว่าคนเช่นนั้น

ที่ท�าตัวเป็นสาเหตุให้ผู้น้อยสะดุดลงด้วยความบาป เจ้าต้อง

ระมัดระวังตัว ตรวจสอบตัวเองให้ดีด้วย

หากพี่น้องท�าบาป จงว่ากล่าวตักเตือนต�าหนิเขา หากเขากลับ
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เนื้อกลับตัว จงให้อภัยเขา หากเขาผิดบาปต่อเจ้าวันละเจ็ดครั้ง 

แล้วหันกลับมาขอโทษเจ้าทั้งเจ็ดครั้ง ว่า ‘เรากลับใจแล้ว’ เจ้าก็

ต้องให้อภัยเขา”

อ�านาจความศรัทธา

ลูกศิษย์คนสนิทสิบสองคน ที่พระองค์แต่งตั้งเป็นคณะทูต 

ขอร้องพระองค์ว่า “โปรดเพิ่มพูนความศรัทธาให้พวกเราด้วย

เถิด” พระองค์เจ้าตอบพวกเขาว่า

“หากเจ้ามีความศรัทธาเพียงเล็กน้อย แม้จะเล็กเทียมเมล็ดข้าว 

เจ้าก็ยังสามารถบอกต้นหม่อนต้นนี้ว่า ‘จงยกรากไปปลูกใน

มหาสมุทร’ มันก็จะเชื่อฟังเจ้า”

ทัศนะคติผู ้ รับใช้

“สมมุติว่า เราสั่งลูกจ้างให้ไปไถนาหรือไปดูแลฝูงแกะ พอ

ลูกจ้างท�างานเสร็จแล้ว เขาก็กลับมาจากทุ่งนา มีเจ้านายคน

ไหนบ้างที่จะบอกว่า ‘เชิญมาร่วมโต๊ะอาหารพักผ่อนกับเรา’ 
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จริงๆแล้วจะเป็นอย่างไร เจ้านายจะบอกว่า ‘ไปท�ากับข้าวให้

ฉัน พอท�าอาหารเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้ดีๆ แล้วก็มายืนรับใช้

เวลาที่ฉันกินดื่ม พอฉันกินเสร็จแล้วเจ้าจะกินจะดื่มก็ได้’

เจ้านายจะติดหนี้บุญคุณลูกจ้างไหม เจ้านายต้องขอบอก

ขอบใจลูกจ้างหรือไม่ ลูกจ้างก็ท�าตามหน้าที่ของเขามิใช่หรือ 

เช่นเดียวกัน เมื่อเจ้าเชื่อฟังค�าสั่ง ก็จงคิดไว้ว่า ‘พวกเราเป็น

เพียงแค่ผู้รับใช้ ไม่สมควรรับเกียรติได้อะไรเพิ่มเติม เราเพียง

แต่ท�างานตามหน้าที่ของเราอยู่แล้วเท่านั้น’”

เพียงหนึ่งในสิบที่สรรเสริญพระเจ ้า

นี่คือหนทางสู่มหานครเยรูซาเล็ม ท่านเยซูเดินทางระหว่าง

แคว้นสะมาเรียและแคว้นกาลิลี ในขณะที่ท่านก�าลังจะเข้าสู่

หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก็พบคนป่วยเป็นโรคเรื้อนสิบคน พวกเขายืน

อยู่ห่างๆและส่งเสียงร้องอ้อนวอนมาดังลั่น “ท่านอาจารย์เยซู 

ท่านอาจารย์ โปรดเมตตากรุณาพวกเราด้วยเถิด” พอท่านมอง

เห็นพวกเขาท่านก็สั่งว่า “ไปได้เลย ไปแสดงตัวให้นักบวชตรวจ
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ผิวเจ้า ให้เขายืนยันว่าร่างกายของเจ้าหายดีแล้ว” พอพวกเขา

เดินทางออกไป ร่างกายของพวกเขาก็สะอาดบริสุทธิ์ 

แต่ในกลุ่มนั้นมีอยู่คนหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าตนเองได้รับการรักษา เขา

จึงย้อนกลับมา ส่งเสียงดังลั่นเพื่อยกย่องพระเจ้า 

หัวของเขามาจดอยู่ที่เท้าของท่านเยซูเพื่อแสดงใจบอกค�า

ขอบพระคุณต่อท่าน แต่ชายคนนี้เป็นชาวสะมาเรีย ท่านเยซู

จึงกล่าวว่า “คนที่ได้รับการรักษามีอยู่สิบคนใช่หรือไม่ แต่อีก

เก้าคนหายไปไหน ท�าไมไม่มีใครย้อนกลับมายกย่องสรรเสริญ

พระเจ้านอกจากชาวต่างชาติคนนี้” แล้วท่านเยซูก็กล่าวกับชาว

สะมาเรียคนนี้ว่า “ลุกขึ้นเถิด กลับบ้านได้แล้ว ความศรัทธาของ

เจ้านี่แหละท�าให้เจ้าหายดี”

เม่ือไรพระราชอาณาจักรจะมาถึง

มีอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสี มาถามท่านเยซูว่า 

พระราชอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร ท่านจึงตอบว่า

“พระราชอาณาจักรของพระเจ้ามิได้เป็นสิ่งที่จะปรากฏมาด้วย
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เครื่องหมายชัดๆต่อหน้าต่อตา จะไม่มีคนสามารถมาบอกได้

ว่า ‘ดูนี่สิ มันอยู่ตรงนี้’ หรือว่า ‘นั่นไง มันอยู่ตรงนั้น’ ต้องดูให้ดี 

เพราะว่าพระราชอาณาจักรของพระเจ้านั้น อยู่ใกล้ให้ท่านไขว่

คว้าอยู่แล้ว”

แล้วท่านก็หันไปสอนลูกศิษย์ของท่าน ว่า

“ในวันข้างหน้า จะมีหลายคราที่เจ้าปรารถนาอยากจะเห็นช่วง

เวลาของบุตรมนุษย์ เพียงแค่วันเดียวก็จะพอใจ แต่เจ้าไม่อาจ

จะเห็นได้ แล้วจะมีผู้คนมาบอกว่า ‘นั่นไง อยู่ที่นั่น’ หรือไม่ก็ ‘นี่

ไง อยู่ที่นี่’ แต่อย่าตามเขาออกไป ไม่ต้องไปค้นหา เพราะดั่ง

ฟ้าแลบ แปลบแสงจากหนึ่งฟากฟ้าข้ามนภาไปอีกฟาก นั่น

แหละ จะเป็นวันแห่งบุตรมนุษย์ แต่ก่อนหน้านั้น บุตรมนุษย์

ผู้นี้จะต้องทนทุกข์มากมาย แล้วถูกคนยุคนี้ต่อต้านและไม่

ยอมรับ

ยุคสมัยของท่านโนอาห์เป็นเช่นไร วันแห่งบุตรมนุษย์ 

ก็จะเป็นเช่นนั้น ในยุคอดีตนั้นผู้คนดื่มกันกินกันตามประสา มี
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การขอแต่งงานและให้แต่งงานกันตามประสา จนถึงวันที่ท่าน

โนอาห์เข้าเรือใหญ่ น�้าจึงท่วมท�าลายล้างทุกๆคน

เช่นเดียวกันกับยุคอดีต สมัยของท่านโลท ในยุคนั้นผู้คนต่างก็

ดื่มกันกินกันตามประสา ค้าขายกันตามประสา มีทั้งการเพาะ

ปลูกและการก่อสร้าง แต่ในวันที่ท่านโลทหนีออกจากเมือง

โสโดม ไฟก�ามะถันจากท้องฟ้ากระหน�่าดั่งพายุฝนมาเผาทุกๆ

คน วันที่บุตรมนุษย์เผยตัวก็จะเป็นเช่นนั้น

ในวันนั้น ที่บ้านหากมีใครยืนอยู่บนดาดฟ้า แต่ทรัพย์สินอยู่ชั้น

ล่าง จงอย่ากลับลงไปเก็บสมบัติ เช่นเดียวกัน ใครที่ท�างานอยู่

ในสวนก็ต้องไม่ย้อนกลับบ้าน จ�าเรื่องภรรยาของท่านโลทให้ดี

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

ท่านโลทเป็นญาติของอับราฮัม เขาอาศัยในเมืองที่ชั่วช้า ชื่อเมืองโสโดม 

พระเจ้าตัดสินโทษเมืองโสโดม พระองค์ส่งทูตสวรรค์ มาเตือนท่านโลทให้หนี

ออกมาก่อน แต่ภรรยาของท่านโลทเหลียวหลังกลับไปมองเมือง นางจึงตาย

กลายไปเป็นเสาเกลือ
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ผู้ใดที่มุ่งหมายจะพิทักษ์รักษาดวงชีวาของตนเอง จะกลับสูญ

เสียมันไป แต่หากใครยอมทิ้ง เขาก็จะรักษาดวงชีวาไว้ได้ ฟัง

ให้ดี คืนนั้นจะมีอยู่สองคนนอนร่วมเตียงเดียวกัน จะรับไปคน

หนึ่ง จะทิ้งไว้คนหนึ่ง หญิงสองคนจะโม่แป้งด้วยกัน จะรับไป

คนหนึ่ง จะทิ้งไว้คนหนึ่ง ชายสองคนจะอยู่ด้วยกันในทุ่งนา จะ

รับไปคนหนึ่ง จะทิ้งไว้คนหนึ่ง”

แล้วพวกเขาก็ถามท่านว่า “ที่ไหนหรือ พระองค์เจ้า” พระองค์

ตอบพวกเขาว่า “ศพอยู่ที่ไหน แร้งก็จะอยู่ที่นั่น”

ผู้อ่านในสมัยปัจจุบัน อาจจะไม่เข้าใจว่า ท่านเยซูพูดถึงอะไรอยู่ ท่านก�าลัง

เตือนลูกศิษย์ของท่าน ว่า กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารของชาวยิว จะถูก

ท�าลายโดยชาติโรมัน (แร้งและนกอินทรี เป็นสัญลักษณ์ ของกองทัพโรมัน) 

เหตุการนี้ มีชื่อว่า “วันแห่งบุตรมนุษย์” จะเป็นวันที่พระราชอาณาจักรของ

พระเจ้า เริ่มแผ่อ�านาจไปทั่วโลก

หากผู้อ่าน อยากรู้เรื่องจริงในประวัติศาสตร์นี้ โปรดอ่านต่อไป จนถึงบทที่ 19 

และบทที่ 21 ท่านเยซูจะสอนเพิ่ม และมีกล่องขยายความ อธิบายเรื่องนี้ด้วย
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บทที่ 18

อย่าท้อใจในการอธิษฐาน

แล้วท่านก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวก

เขาต้องอธิษฐานอย่างสม�่าเสมอต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เสียก�าลังใจ

“มีผู้พิพากษาในเมืองหนึ่งไม่เคยย�าเกรงพระเจ้า และไม่เคย

เอาใจใส่ผู้คน แล้วก็มีหญิงม่ายชาวเมืองมาตามตื๊อท่านว่า ‘ได้

โปรดให้ความยุติธรรม รับค�าฟ้องร้องของฉันต่อคู่คดี และโปรด

รับรองว่าฉันชอบธรรมในคดีนี้ด้วย’ 

ตอนแรกๆ ผู้พิพากษาก็ไม่สนใจรับฟังเธอ แต่พอเวลาผ่านไป

ผู้พิพากษาก็บอกตัวเองว่า ‘ถึงแม้ว่าฉันไม่เคยย�าเกรงพระเจ้า

และไม่เคยเอาใจใส่ผู้คน แต่หญิงม่ายคนนี้รบกวนฉันไม่รู้จัก

จบจักสิ้น ฉันจะตัดสินคดีตามความยุติธรรม และรับรองว่าเธอ

ชอบธรรม ไม่เช่นนั้นเธอก็คงจะมาเรื่อยๆไม่ยอมหยุด จนฉัน

เอือมระอา’”
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แล้วพระองค์เจ้าก็กล่าวว่า

“เจ้าจงพิจารณาค�าตอบของผู้พิพากษาผู้ไร้ความเที่ยงธรรมคน

นี้ไว้ให้ดีเถิด แล้วก็คิดดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่พระเจ้าจะปฏิเสธ

ความยุติธรรมให้แก่ปวงชนของพระองค์ ปวงชนที่พระองค์คัด

เลือกไว้ ปวงชนที่โอดครวญร�่าร้องต่อพระองค์อยู่ทุกวันทุกคืน 

พระองค์จะถ่วงเวลาชักช้ากับเขาหรือ

ฟังให้ดี พระองค์จะรับรองอย่างเร่งด่วน ว่าพวกเขาชอบธรรม 

ถึงอย่างนั้นก็ตาม ในยามที่บุตรมนุษย์ผู้นี้มาถึง จะมีความ

ศรัทธาในโลกนี้เหลือให้พระองค์ได้พบได้เห็นหรือไม่”

คนเย่อหย่ิงกับคนใจถ่อมอธิษฐาน

แล้วท่านก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบ ให้แก่พวกคนที่วางใจใน

ตัวเอง คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่น

“ชายสองคนเข้าพระวิหารไปอธิษฐาน คนหนึ่งเป็นอาจารย์

สอนศาสนานิกายฟาริสี อีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษี 
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อาจารย์ฟาริสียืนอธิษฐานให้ตนเองฟังว่า ‘โอ้พระเจ้า ข้า

พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ตัวข้านั้นไม่เหมือนกับ

คนอื่น ไม่เหมือนกับคนที่ชอบรีดไถเงินทอง คนที่คดโกงและ

โลภมาก ไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีธรรม ไม่เหมือนกับคนเจ้าชู้

ผิดประเวณี แล้วก็ไม่เหมือนกับคนเก็บภาษีจอมทรยศคน

นี้ ข้าพระองค์ถือศีลอดอาหารอาทิตย์ละสองครั้ง ทุกๆสิ่งที่

ข้าพระองค์ได้มาข้าพระองค์ก็ถวายหนึ่งในสิบให้แก่พระองค์’ 

แต่คนเก็บภาษีคนนั้นยืนอยู่ไกลๆ และไม่ยอมแม้แต่จะทอด

สายตาสู่ฟ้าสวรรค์ เขากลับชกหัวใจตนเอง แล้วร้องว่า ‘โอ้

พระเจ้า เมตตาปรานีข้าพระองค์ด้วย ข้าพระองค์เป็นคนชั่ว’ 

ฟังให้ดี พอสองคนนี้กลับบ้านไป พระเจ้าจะรับรองว่าคนเก็บ

ภาษีนี่แหละเป็นคนชอบธรรม แต่อาจารย์นิกายฟาริสีคนนั้น

คิดผิดไปแล้ว เพราะทุกๆคนที่ยกย่องตนเองนั้นก็จะถูกลดให้

ถ่อมลง แต่คนที่ถ่อมตัวเองนั้นจะได้รับการยกย่อง”
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เด็กน้อยกับพระราชอาณาจักร

แล้วผู้คนก็น�าแม้กระทั่งเด็กทารกมาให้ท่านเยซูสัมผัส เพื่อ

เป็นการอวยพร แต่พอเหล่าสานุศิษย์เห็นพวกเขาท�าเช่นนี้ 

ก็ด่าทอห้ามปราม แต่ท่านเยซูกลับเรียกลูกศิษย์ของท่าน และ

สอนว่า

“จงยอมให้เด็กๆมาหาเรา อย่าไปกีดกั้นขัดขวางเขา 

พระราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเด็กๆเช่นนี้ 

ฟังให้ดี ใครก็ตามที่ไม่รับพระราชอาณาจักรของพระเจ้า 

ได้อย่างเด็กๆ ก็ไม่อาจจะเข้าสู่พระราชอาณาจักรได้”

ผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเด็กน้อยเป็นผู้ต�่าต้อย แต่องค์สันติราชรักเด็ก และ

สอนเราว่าเด็กๆมีสิทธิสมบูรณ์ในพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุข 

ยิ่งกว่านั้นผู้ใหญ่ยังต้องเลียนแบบความเชื่อ 

ความวางใจที่เรียบง่ายและจริงใจของเด็กน้อย



203

คนร�่ารวย กับพระราชอาณาจักร

แล้วก็มีผู้น�าคนหนึ่งถามท่านเยซูว่า “ท่านอาจารย์แสนประเสริฐ 

กระผมจะต้องท�าอะไรบ้าง เพื่อที่จะสืบทอดชีวิตแห่งนิรันดร์กาล” 

ท่านเยซูตอบเขาว่า “ท�าไมท่านถึงเรียกเราว่าแสนประเสริฐ ไม่มี

ใครแสนประเสริฐนอกจากพระเจ้าเท่านั้น ท่านก็คงรู้ พระธรรม

บัญญัติบ่งบอกไว้ว่า ‘ห้ามผิดประเวณี ห้ามฆาตกรรม ห้ามขโมย 

ห้ามเป็นพยานเท็จ ต้องเคารพให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่’”

ผู้น�าคนนี้จึงตอบว่า “กระผมก็ท�าทั้งหมดนี้ ตั้งแต่กระผมยังเป็น

หนุ่ม” เมื่อท่านเยซูได้ยินค�าตอบ ท่านจึงบอกผู้น�าคนนี้ว่า “แต่

มีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านยังขาดอยู่ จงขายทรัพย์สมบัติทุกๆสิ่งที่ท่าน

มี แล้วก็แจกจ่ายเงินทองของท่านไปให้คนยากคนจน แล้วท่าน

จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ เสร็จแล้วก็จงมากับเรา ติดตามเราไป

ทุกหนทุกแห่ง” แต่เมื่อเขาได้ยินค�าตอบนี้จากท่าน ใจของเขาก็

เศร้าสลดลง เพราะเขาเป็นคนร�่ารวยมหาศาล พอท่านเยซูเห็น

ว่าหน้าเขาสลดลง ท่านก็บอกเขาว่า “คนที่ร�่ารวยมั่งคั่งจะเข้าสู่

พระราชอาณาจักรของพระเจ้าได้ยากจริงๆ ล�าบากมากๆ” ใคร
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ที่ได้ยินค�าสอนนี้ก็ตะลึงตอบว่า “อ้าว อย่างนี้มีใครบ้างที่จะรอด

ชีวิตได้” ท่านก็ตอบว่า

“สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับมนุษย์ จะเป็นไปได้ด้วยพระเจ้า” 

แล้วนายเปโตรก็กล่าวว่า “เห็นไหม พวกเราละทิ้งทุกสิ่งทุก

อย่างที่เรามี เพื่อตามท่านไปทุกหนทุกแห่ง”  ท่านก็บอกพวก

เขาว่า “ฟังให้ดี ใครก็ตามที่อ�าลาบ้าน อ�าลาเมีย 

อ�าลาพ่อแม่ พี่น้อง และลูกหลาน เพื่อเห็นแก่

พระราชอาณาจักรของพระเจ้า มั่นใจได้เลยว่าเขาจะได้รับผล

ตอบแทนหลายต่อหลายเท่าในยุคนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ในยุคหน้า

เขาก็จะได้รับชีวิตแห่งนิรันดร์กาล”

วิถีทางที่ท ่านเยซูจะตาย

แล้วท่านเยซูก็แยกตัว ออกมาคุยกับลูกศิษย์คนสนิททั้งสิบสอง

คน ที่เป็นคณะทูตของท่าน ท่านบอกพวกเขาว่า 

“ดูให้ดี พวกเราจะขึ้นมหานครเยรูซาเล็มด้วยกัน และทุกๆสิ่งที่

ผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าเขียนไว้ เกี่ยวกับบุตรมนุษย์ผู้นี้ ก็



205

จะบรรลุเป้าหมาย เพราะจะมีคนมอบตัวบุตรมนุษย์ไปในเงื้อม

มือของชาวต่างแดน บุตรมนุษย์ถูกเยาะเย้ย จะถูกถ่มน�้าลาย

ใส่ และถูกข่มเหงอย่างอัปยศ แล้วก็จะมีการลงแส้ พอเสร็จแล้ว 

พวกเขาก็จะสังหารบุตรมนุษย์ และในวันที่สาม บุตรมนุษย์ก็

จะฟื้นขึ้นอีกครั้ง”

แต่ทั้งสิบสองคนไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง ความหมายนั้นลี้ลับ

ส�าหรับพวกเขา สิ่งที่ท่านพูดไปพวกเขาไม่สามารถหยั่งรู้ได้

ขอทานตาบอด แห่งเมืองเยรีโค

เมื่อท่านเยซู เดินทางเข้าสู่เมืองเยรีโค ก็มีชายตาบอดขอทานอยู่

ข้างถนน พอขอทานตาบอดคนนี้ได้ยินเสียงผู้คนเดินตามท่าน

มาเป็นขบวน เขาก็ถามคนแถวนั้นว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้น “ท่าน

เยซูจากเมืองนาซาเร็ธก�าลังเดินผ่านมาทางนี้”

เขาจึงร้องออกมาว่า “ท่านเยซู พระราชบุตรของกษัตริย์ดาวิด

มหาราช ได้โปรดให้ความเมตตากรุณาแก่กระผมด้วย” คนที่น�า

ขบวนก็ด่าเขา บอกให้เขาเงียบๆซะ แต่เขากลับร้องดังลั่นขึ้นไป
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อีก “ท่านเยซู พระราชบุตรของกษัตริย์ดาวิดมหาราช ได้โปรดให้

ความเมตตากรุณาแก่กระผมด้วย”

ท่านเยซูจึงหยุดขบวน แล้วสั่งให้คนพาเขามาหาท่าน ท่านเยซู 

ถามเขาว่า “เจ้ามีอะไรอยากจะให้เราช่วยเหลือ” เขาก็ตอบท่าน

ว่า “พระองค์เจ้าข้า ได้โปรดเถิด กระผมไม่อยากจะตาบอดอีกต่อ

ไป โปรดรักษาสายตาของกระผมให้มองเห็นได้ อีกครั้ง”

ท่านเยซูจึงตอบเขาว่า “จงมองด้วยดวงตาของเจ้าเอง 

ความศรัทธาของเจ้านี่แหละ ที่ท�าให้เจ้ามองเห็น” แล้วเขาก็ได้

รับสายตาของเขาคืนกลับมาโดยทันที เขาจึงติดตามท่านไป 

ปากของเขาป่าวเสียงร้องเชิดชูพระเจ้า ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ทุกๆ

คนต่างก็สรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน

บางครั้งปัญหาในชีวิตของท่านอาจท�าให้ท่านสิ้นหวังและคิดว่าไม่มี

ทางออก หากท่านอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ จงคุกเข่าอธิษฐานขอความ

ช่วยเหลือจากองค์สันติราช เชื่อในใจได้เลยว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งท่าน 

และพระองค์จะมีทางออกที่เหนือจินตนาการมาให้ท่าน



207

บทที่ 19

นายศักเคียส ปีนต้นไม้

ท่านเยซูเดินทางเข้าสู่เมืองเยรีโค พอจะผ่านใจกลางตัวเมือง 

มีชายคนหนึ่งชื่อนายศักเคียส เขาเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี 

นายศักเคียสเป็นคนร�่ารวยมากมาย เขาต้องการเห็นหน้าท่าน

เยซู แต่มองไม่เห็นเพราะมีคนเบียดเสียดกันเยอะแยะ แล้ว

นอกจากนั้นเขาก็ตัวเตี้ยเป็นพิเศษ เขาจึงวิ่งแซงขบวนไปไต่ต้น

มะเดื่อซิคะโม่ ดักรอท่านเยซูจากที่สูงจะได้เห็นชัดๆ ท่านเยซู

ก�าลังจะเดินผ่านมาทางนั้นอยู่แล้ว

ศักเคียสเป็นมหาเศรษฐี แต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่มีสันติสุขในชีวิต เงินทอง

ที่เขามีมากมาย บางส่วนก็ได้มาโดยสุจริต บางส่วนก็โกงเขามา 

เขาสงสัยว่าองค์สันติราชจะยอมรับเขาหรือไม่

ศักเคียสไขว่คว้าหาพระองค์ ดังนั้นพระองค์ก็ต้อนรับเขาอย่างไม่

ตะขิดตะขวงใจ ศักเคียสกลับใจและเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างสิ้นเชิง 

เพราะเขารู้ซึ้งถึงความกรุณาปรานีของพระองค์ 

นี่แหละ คือหนทางแห่งสันติสุข
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พอท่านเยซูเดินมาถึงที่นั่น ท่านก็เงยหน้าขึ้นไปบอกเขาว่า 

“นายศักเคียส รีบลงมาเร็วๆ เพราะวันนี้เราต้องค้างคืนที่บ้าน

ของเจ้า” เขาจึงรีบปีนลงจากต้นไม้ แล้วก็ดีอกดีใจต้อนรับท่านไป

ค้างคืนที่บ้านเขา แต่พอคนอื่นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขากลับ

บ่นกันว่า “ท�าไมท่านเยซูถึงยอมไปเป็นแขกรับเชิญที่บ้านของ

คนบาปและคนเลวอย่างนี้”

นายศักเคียสกลับหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น แล้วบอกพระองค์เจ้าว่า 

“ได้โปรดเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สมบัติทุกๆสิ่งที่กระผมมีอยู่ 

กระผมจะแบ่งครึ่งไปให้คนยากคนจน และถ้าหากกระผมเคยท�า

ผิด ฉ้อโกงใครไปสักเท่าไร ก็จะจ่ายคืนเขาเป็นสี่เท่า”

ท่านเยซูจึงตอบนายศักเคียสว่า “ในวันนี้ ทางรอดบาปก็มา

ถึงบ้านนี้แล้ว เพราะเขาคนนี้ก็เป็นทายาทของอับราฮัมเช่น

เดียวกัน เห็นไหม บุตรมนุษย์ผู้นี้มาที่นี่เพื่อแสวงหาและกอบกู้

คนที่หลงทางไป”
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เ ร่ืองพระประมุขครอบครองอาณาจักร

เมื่อพวกเขาได้รับฟังสิ่งเหล่านี้ ท่านเยซูก็เล่าเรื่องต่อไป 

เป็นค�าเปรียบเทียบ ข้อความส�าคัญก็คือว่า ถึงแม้ท่านเยซูจะ

เข้าใกล้มหานครเยรูซาเล็ม พวกเขาก็ยังคิดผิดๆว่าพระราช

อาณาจักรของพระเจ้านั้น จะปรากฏมาให้พวกเขาอย่างเรียบ

ง่ายทันทีทันใด ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า

“มีชายผู้สูงศักดิ์ผู้หนึ่ง ต้องเดินทางไปยังแดนแสนไกล เพื่อ

ที่จะรับอ�านาจเป็นพระประมุขครอบครองพระราชอาณาจักร 

เสร็จแล้วท่านก็จะกลับบ้าน แต่ก่อนออกเดินทาง ท่านเรียก

ผู้รับใช้ของท่านสิบคนมาหาท่าน แล้วท่านก็มอบเงินสิบชั่งให้

แก่พวกเขา แต่ละชั่งมีค่าเท่าเทียมกับเงินเดือนถึงสามเดือน 

และท่านก็สั่งพวกเขาว่า ‘เอาเงินที่เราให้ไปลงทุนท�าธุรกิจ

จนกว่าเราจะกลับบ้าน’

แต่ประชากรในอาณาจักรเกลียดชังท่าน แล้วก็ส่งกลุ่มตัวแทน 

ตามหลังท่านไป เพื่อประท้วงว่า ‘พวกเรา ไม่ต้องการนายคนนี้
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มาเป็นพระประมุขปกครองพวกเรา’

เมื่อชายผู้สูงศักดิ์คนนี้ ได้รับอ�านาจครอบครองพระราช

อาณาจักรเรียบร้อยแล้ว ท่านก็กลับบ้าน แล้วท่านก็เรียกผู้รับ

ใช้สิบคนที่ท่านฝากเงินไว้ เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาเอาเงิน

ของท่านไปลงทุนท�าธุรกิจอะไรบ้าง

ผู้รับใช้คนแรกมายืนต่อหน้าท่าน แล้วรายงานว่า ‘พระองค์

เจ้าข้า เงินหนึ่งชั่งของท่าน กระผมท�าก�าไรได้เป็นสิบชั่ง’ ท่าน

จึงชมเชยผู้รับใช้คนนี้ว่า ‘เก่งมาก เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดีเยี่ยม 

เพราะเจ้าซื่อสัตย์และพากเพียรในสิ่งเล็กน้อย เราก็จะมอบ

อ�านาจให้เจ้าปกครองสิบเมือง’

แล้วผู้รับใช้คนที่สองก็มารายงาน บอกท่านว่า ‘พระองค์เจ้าข้า 

เงินหนึ่งชั่งของท่าน กระผมท�าก�าไรได้เป็นห้าชั่ง’ ท่านจึงตอบ

ว่า ‘ฉะนั้น เจ้าก็จะได้รับอ�านาจปกครองห้าเมือง’

แต่ผู้รับใช้อีกคนหนึ่งกลับมาบอกว่า ‘พระองค์เจ้าข้า เงินหนึ่ง
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ชั่งของท่านอยู่ที่นี่ กระผมเอาไปห่อผ้าห่มไว้ด้วยใจที่หวั่นเกรง 

เพราะท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านชอบทวงยึดสิ่งที่ท่านมิได้ฝาก 

และชอบเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านมิได้หว่าน’

ชายผู้สูงศักดิ์จึงตอบเขาว่า ‘เจ้าไพร่เหลวไหลต�่าช้า เราจะ

ตัดสินโทษเจ้าด้วยค�าพูดของเจ้าเอง เจ้ารู้แน่ใช่ไหม ว่าเราเป็น

คนเข้มงวด เราเป็นคนชอบทวงชอบยึดสิ่งที่เรามิได้ฝากใช่ไหม 

เราเป็นคนชอบเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรามิได้หว่านใช่ไหม แล้วท�าไม

เจ้าไม่เอาเงินของเราไปฝากธนาคารไว้ พอเรากลับบ้านเราจะ

ได้เก็บดอกเบี้ย’

แล้วท่านก็บอกคนที่ยืนอยู่ใกล้ตัวท่านว่า ‘ยึดเงินหนึ่งชั่งจาก

เขา แล้วก็เอาไปให้คนที่มีก�าไรสิบชั่ง’ พวกเขาก็ตอบท่านว่า 

‘พระองค์เจ้าข้า คนนั้นเขามีอยู่ตั้งสิบชั่งแล้ว

ฟังให้ดี ทุกๆคนที่มีก็จะได้รับเพิ่ม แต่ส�าหรับคนที่ไม่มี แม้แต่

สิ่งที่เขามีอยู่ก็จะถูกยึดไป แต่ส�าหรับศัตรูผู้ต่อต้านเรา เจ้าพวก

คนที่ไม่อยากให้เราเป็นพระประมุข เอามันมาที่นี่ แล้วก็เชือด
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คอมันต่อหน้าเรา’”

หลังจากที่ท่านกล่าวสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้ว ท่านก็มุ่งหน้าต่อไปเพื่อ

ขึ้นสู่มหานครเยรูซาเล็ม

พระองค์เจ ้า เข ้าเมืองหลวง

เมื่อท่านเยซูจวนจะถึงหมู่บ้านเบธฟายี และหมู่บ้านเบธานี ซึ่ง

อยู่ตามไหล่ภูเขามะกอก ท่านก็ส่งลูกศิษย์สองคนให้ออกไป

ก่อนหน้าท่าน ท่านเยซูสั่งเขาว่า “จงเดินเข้าหมู่บ้านไปก่อน พอ

เข้าไปแล้วก็จะเห็นลาน้อยตัวหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครเคยขี ่

มันจะล่ามเชือกอยู่ที่นั่น จงปลดเชือกลาน้อย จูงมาหาเราที่นี่ 

หากมีใครมาถามว่า ‘เออ ท�าไมมาปลดเชือกปล่อยลาน้อย’ ก็จง

ตอบเขาไปว่า ‘พระองค์เจ้าจ�าเป็นต้องใช้’” ลูกศิษย์ทั้งสองคนก็

พบลาน้อยอยู่ที่นั่นตามที่ท่านบอก พอเขาเริ่มจะปลดเชือก คนที่

เป็นเจ้าของก็ถามเขาว่า “อ้าว ท�าไมมาปลดเชือก ปล่อยลาน้อย” 

พวกเขาจึงตอบว่า “พระองค์เจ้าจ�าเป็นต้องใช้”

พวกเขาจูงลูกลามาหาท่านเยซู แล้วก็ปูผ้าคลุมของเขาบนหลัง
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ลูกลา แล้วก็ยกชูท่านเยซูให้ขึ้นขี่หลังลาน้อย พอท่านขี่ลูกลาไป

ข้างหน้า พวกเขาก็ปูผ้าคลุมเป็นดั่งพรมบนพื้นดินต่อหน้าท่าน 

ท่านลงเนินภูเขามะกอกใกล้จะถึงพวกเขาแล้ว มวลชนผู้เป็น

ลูกศิษย์ของท่านจึงส่งเสียงร้องดังลั่น สรรเสริญพระเจ้าด้วยใจ

ชื่นบาน เพราะเขาร�าลึกถึงงานอัศจรรย์ที่พวกเขาได้เห็นมาด้วย

ตาตนเอง เสียงของพวกเขาตะโกนก้องออกไปว่า

“ขอต้อนรับและอวยพรจอมราชัน พระองค์เสด็จมาด้วย

พระนามของพระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ชื่นใจด้วยพระพรเทอญ 

สันติสุขแด่ฟ้าสวรรค์ พระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งนัก”

แต่แล้วท่ามกลางฝูงชน ก็มีอาจารย์สอนศาสนานิกายฟาริสีบาง

คนเรียกร้องท่านว่า “ท่านอาจารย์ ตักเตือนลูกศิษย์ของท่านด้วย 

สั่งเขาไม่ให้พูดอย่างนี้” ท่านจึงตอบพวกเขาว่า “อยากจะรู้ความ

จริงไหม หากพวกเขาไม่ยอมพูดออกมา 

ก้อนหินนี่แหละ จะออกเสียงแทน”
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ร�่าไห้ให้เมืองหลวง

เมื่อประชิดถึงหน้าเมือง ท่านก็มองเห็นเมืองหลวงอยู่ต่อหน้า

ท่าน แล้วท่านก็ร�่าไห้คร�่าครวญต่อเมืองนี้ว่า 

“เจ้านะเจ้า ในวันนี้ เจ้าน่าจะเข้าใจ ว่ามีอะไรบ้างที่จะสร้าง

สันติภาพ แต่สิ่งเหล่านี้กลับอ�าพรางต่อสายตาของเจ้า เพราะ

ฉะนั้น แน่นอนแล้ว วันหนึ่ง ข้าศึกจะตั้งกองพะเนินเป็นด่านไว้

รอบตัวเจ้า ข้าศึกจะรุมล้อมเจ้าและบีบคั้นเจ้า 

จากทุกทิศทุกทาง แล้วก็จะโค่นล้มเจ้าและลูกหลาน 

ในตัวเจ้า จนทลายลงสู่พื้นดิน 

 เพราะว่าอะไร ... 

เพราะเมื่อถึงเวลา ที่พระเจ้าเข้าเมืองหลวง 

มาตรวจสอบตัวเจ้า เจ้ากลับไม่รับไม่รู้”
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เมืองหลวงไม่ยอมต้อนรับองค์สันติราช 

พระองค์เศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าพวกเขาดื้อดึง ไม่ยอมเชื่อทางแห่ง

สันติสุขของพระเจ้า พระองค์ท�านายไว้ว่า กรุงเยรูซาเล็ม 

และพระวิหาร ซึ่งเป็นวัดประจ�าชาติแห่งเดียวของชนชาติยิว 

จะถูกท�าลาย

สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ในปี ค.ศ. 70 

(ประมาณ 30 ปี หลังจากค�าท�านายขององค์สันติราช) 

บุตรชายของจักรพรรดิแห่งราชอาณาจักรโรมัน 

ชื่อผู้บัญชาการทิตัส น�ากองทัพฝรั่งโรมัน มาท�าลายมหานครเยรูซาเล็มและ

พระวิหารอย่างสิ้นเชิง 

ประชากรในเมืองถูกเข่นฆ่าไปหมด 

แต่ชาวคริสเตียนเชื่อฟังค�าเตือนของท่านเยซู พวกเขารีบหนีภัย 

ออกจากเมืองหลวงไปก่อน จึงรอดชีวิตได้

คนเชื้อชาติยิวไม่มีพระวิหารหลังใหม่ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงทุกวันนี้

ท่านเยซูจะสอนเรื่องนี้อีก บทที่ 21
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ตัดสินโทษในพระวิหาร

ท่านเยซูเดินเข้าสู่บริเวณพระวิหาร แล้วท่านก็ขับไล่ 

พวกพ่อค้าแม่ค้าออกไปจากพระวิหาร ท่านบอกพวกเขาว่า 

“พระธรรมของพระเจ้า จารึกไว้ว่า  

‘ให้พระวิหารของเรา เป็นบ้านอธิษฐาน’ 

แต่เจ้ากลับเปลี่ยนพระวิหารไปเป็นซ่องโจร”

หลังจากนั้น ท่านก็สั่งสอนผู้คนที่พระวิหารอยู่ทุกวัน 

เหล่าผู้น�านักบวชผู้รับใช้พระเจ้า ครูสอนพระธรรมบัญญัติ 

และพวกคนสูงต�าแหน่ง ต่างก็พยายามจะหาทางท�าลายล้างท่าน 

แต่พวกเขาไม่มีทางที่จะท�าอะไรได้ เพราะปวงประชาต่างก็ยึด

มั่นในค�าสอนของท่านทุกๆค�า
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บทที่ 20 และ 21

สิทธิอ�านาจท่านเยซู มาจากใคร

ที่พระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม ท่านเยซูสั่งสอน

ประชาชนและประกาศพระราชอาณาจักรของพระเจ้า มีเหล่า

ผู้น�านักบวชผู้รับใช้พระเจ้า ครูสอนพระธรรมบัญญัติ และผู้

อาวุโส รวมตัวออกมาประจันหน้ากับท่าน พวกเขาท้าทาย “บอก

มาซิ ว่าท่านใช้สิทธิอะไรมากระท�าสิ่งนี้ หรือมีใครมอบอ�านาจ 

มาให้ท่าน”

ท่านเยซูตอบพวกเขาว่า “เช่นเดียวกัน เราก็มีค�าถามให้พวก

ท่าน ท่านตอบเรามาซิ ว่าพิธีศีลจุ่มของท่านยอห์นนั้น มาจาก

ฟ้าสวรรค์หรือมาจากมวลมนุษย์”

พวกเขาจึงปรึกษาหารือกันเอง “หากพวกเราตอบว่า มาจากฟ้า

สวรรค์ เขาก็จะบอกว่า ‘แล้วท�าไมเจ้าไม่เชื่อถือท่านยอห์น’ แต่

หากเราตอบว่า จากมวลมนุษย์ หมู่ชนก็คงจะรุมขว้างก้อนหิน 

ฆ่าพวกเราแน่ๆ เพราะพวกเขายึดมั่นในท่านยอห์น เชื่อกันว่า 
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ท่านยอห์นเป็นผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าจริงๆ”

พวกเขาจึงตอบท่านเยซูว่าพวกเขาไม่รู้ที่มาของพิธีศีลจุ่มของ

ท่านยอห์น ไม่รู้ว่ามาจากเบื้องบน หรือมาจากมวลมนุษย์ ท่าน

เยซูจึงตอบพวกเขาว่า “เช่นเดียวกัน เราก็จะไม่เปิดเผยให้ท่านรู้

ว่า เราใช้สิทธิอะไรมากระท�าสิ่งนี้”

เ ร่ืองผู ้ เช ่าไร ่องุ ่นชั่วร ้าย

แล้วท่านเยซูก็เล่าเรื่องเป็นค�าเปรียบเทียบให้มวลชนดังนี้

“มีชายคนหนึ่งปลูกไร่องุ่นไว้ เสร็จแล้วท่านก็ยกไร่ให้ชาวสวน

บางคนมาเช่า แล้วท่านก็เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลาเนิ่น

นาน เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ท่านจึงส่งลูกจ้างไปหาชาวสวน 

เพื่อที่จะรับผลผลิตจากไร่องุ่นของท่าน แต่แล้วชาวสวนพวก

นั้นกลับทุบตีลูกจ้างของท่าน แล้วก็ไล่เขากลับไปมือเปล่า

เจ้าของไร่จึงส่งลูกจ้างอีกคนหนึ่งไปเก็บผลผลิต แต่พวก

ชาวสวนก็ทุบตีลูกจ้างคนนี้ด้วย ท�าสิ่งไม่ดีให้เขาอับอายขาย
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หน้า แล้วก็ไล่เขากลับไปมือเปล่า

แต่ท่านก็ยังส่งลูกจ้างไปอีกคน เป็นคนที่สามแล้ว แต่พวกเขาก็

ยังท�าร้ายจนลูกจ้างของท่านบาดเจ็บ เสร็จแล้วก็ไล่เขาออกไป

ท่านเจ้าของไร่องุ่นจึงคิดออกไปดังๆว่า ‘เออ เราจะท�าอย่างไรดี 

เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราจะส่งลูกชายที่รักของเราไปหาชาวสวน

พวกนี้ พวกเขาก็น่าจะเกรงใจ เคารพลูกแก้วลูกขวัญ ของเรา’ 

แต่พอพวกชาวสวนเห็นบุตรชายของท่าน พวกเขาก็รวมหัวกัน 

ปรึกษาว่า ‘นี่มันเป็นถึงกับทายาทของเจ้าของไร่องุ่น ฆ่ามัน

ทิ้งซะเลย มรดกของมันจะได้ตกไปเป็นของพวกเรา’  พวกเขา

จึงผลักไสบุตรชายของท่านออกจากไร่องุ่น แล้วก็สังหารเขา รู้

หรือไม่ ว่าเจ้าของไร่องุ่นจะท�าอย่างไรกับพวกเขา ท่านก็จะ

กลับมาท�าลายล้างชาวสวนเหล่านี้ แล้วก็มอบไร่องุ่นให้ผู้อื่น”

เมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องนี้ก็ตอบค้านกันว่า “ไม่ได้หรอก เป็นอย่าง

นี้จริงๆไม่ได้” แต่ท่านเยซูจ้องหน้าพวกเขา แล้วตอบว่า 
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“ถ้าไม่จริง แล้วท�าไมพระธรรมของพระเจ้า ถึงจารึกไว้ว่า 

‘ก้อนหิน ที่ช่างก่อสร้าง ไม่ยอมรับ 

กลับกลายไปเป็นศิลามุมเอก’ 

ใครก็ตามที่ล้มตัวลงบนก้อนหินนั้น ก็จะพังทลาย 

หากศิลานั้น ถล่มลงกระแทกใคร ก็จะบดขยี้คนนั้น 

จนแหลกลาญ กระจายเป็นผงธุลี”

ณ บัดนั้น พวกครูสอนพระธรรมบัญญัติ และผู้น�านักบวช 

ผู้รับใช้พระเจ้า ก็ตัดสินใจว่าจะลงมือจับกุมท่าน เพราะเขาเห็น

กันชัดๆ ว่าตัวเองเป็นคนร้ายในเรื่องนี้ แต่พวกเขาไม่กล้าท�า 

เพราะเกรงกลัวประชาชน

กับดักภาษีจักรพรรดิซีซาร ์

พวกครูสอนพระธรรมบัญญัติ และผู้น�านักบวช จึงจับตามอง

ท่าน และส่งคนมาสอดแนมท่าน พวกนี้แสร้งตัวว่าจริงใจ แต่

ความจริงแล้วพวกเขาคอยจับผิดถ้อยค�าของท่าน หวังว่าจะ

หาข้ออ้างมาจับกุมท่าน และมอบตัวท่านให้อยู่ใต้เงื้อมมือของ
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เจ้าหน้าที่ และอยู่ใต้อ�านาจของผู้ว่าการเมืองหลวง พวกเขาตั้ง

ค�าถามดังนี้  “ท่านอาจารย์ พวกเรารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนพูดจา

สั่งสอนอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ท่านเที่ยงแท้ ไม่ล�าเอียงต่อ

ใครๆ แต่เพียงสอนให้เราเรียนรู้ทางของพระเจ้า ด้วยสัจธรรม

ที่แท้จริง พวกเราอยากจะรู้ว่าพระธรรมบัญญัติอนุมัติให้เราจ่าย

ภาษีบรรณาการ ให้แก่จักรพรรดิซีซาร์หรือไม่”

แต่ท่านเห็นถึงความกลิ้งกลอกของพวกเขา ท่านจึงบอกพวกเขา

ว่า “เอาเหรียญเงินมาดูให้ดีสิ เหรียญนี้มีดวงตรา 

หรือรูปลักษณ์เหมือนใคร และมีลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ใคร” 

พวกเขาตอบว่า “จักรพรรดิซีซาร์”

ท่านจึงบอกพวกเขาว่า “ฉะนั้น สิ่งใดที่เป็นของซีซาร์ ก็จงมอบ

ให้ซีซาร์ และสิ่งใดที่เป็นของพระเจ้า ก็จงมอบให้พระเจ้า” 

พวกเขาจึงไม่สามารถจับผิดค�าพูดของท่านต่อหน้าผู้คนได้ และ

นอกจากนั้นพวกเขาก็เงียบอึ้ง ทึ่งใจค�าตอบของท่าน
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ค�าค ้านเร่ืองการฟื ้นคืนชีพ

แล้วมีอาจารย์สอนศาสนาบางคน เป็นนิกายสะดูสี มาพูดคุยกับ

ท่าน อาจารย์กลุ่มนี้ไม่เชื่อในการลุกฟื้นคืนชีวิตจากความตาย 

พวกเขาตั้งค�าถามให้ท่านเยซูว่า 

“อาจารย์ ครั้งก่อนท่านโมเสสเขียนกฎไว้ให้พวกเราว่า หากมี

ชายที่ตายจากไป ทิ้งเมียของเขาไว้ตามล�าพัง แต่ยังไม่มีลูก พี่

ชายหรือน้องชายของเขาก็จ�าต้องแต่งงานกับเมียของชายคนนี้ 

เพื่อมีทายาทสืบสกุลให้เขา 

แต่สมมุติว่า มีพี่ชายและน้องชายอยู่เจ็ดคน คนแรกแต่งงาน

กับเธอไปแล้ว แต่ตายไปโดยไม่มีลูก แล้วก็คนที่สอง คนที่สาม 

ก็ตามกันมาแต่งงานกับพี่สะใภ้คนนี้ แต่งแล้วตาย แต่งแล้วตาย 

จนพี่น้องผู้ชายทั้งเจ็ดคนตายกันไปหมดโดยที่ไม่ลูกกันซักคน 

ในที่สุด พี่สะใภ้คนนี้ก็ตายไปด้วย ฉะนั้น 

พอถึงเวลาลุกฟื้นคืนชีวิตจากความตายแล้ว พี่สะใภ้คนนี้จะ

เป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนก็เคยแต่งงานเป็นสามีเธอ”
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ท่านเยซู จึงตอบพวกเขาว่า 

“ลูกหลานแห่งยุคปัจจุบันนี้จับคู่แต่งงาน และยกลูกให้แต่งงาน 

แต่ส�าหรับทุกๆคนที่มีคุณสมบัติคู่ควรต่อการบรรลุ สู่ยุคต่อ

ไป และคู่ควรต่อการฟื้นคืนชีพจากความตายนั้น จะไม่มีการ

แต่งงาน และจะไม่ยกลูกให้ใครแต่งงาน เพราะพวกเขาไม่อาจ

จะประสบความตายได้อีกต่อไป พวกเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์ 

และเป็นลูกหลานของพระเจ้า เป็นลูกหลาน แห่งการลุกฟื้นคืน

ชีวิตจากความตาย

แต่พูดถึงเรื่องคนตาย สงสัยว่าจะลุกฟื้นคืนชีวิต 

จริงๆหรือไม่ แม้แต่ท่านโมเสสก็ส�าแดงในบทความเรื่อง

เพลิงพุ่มไม้ดังนี้ พระธรรมบัญญัติเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า 

เป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาของอับราฮัม และเป็นพระเจ้า

ของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ แต่เรารู้แน่นอนว่า 

พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้มีพันธสัญญาให้ 

เฉพาะกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ พระเจ้าไม่ได้มีพันธสัญญาให้กับ

คนตาย ในสายตาของพระเจ้านั้น บรรพบุรุษทั้งสามคนนี้ยังสืบ
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เนื่องชีวิตอยู่ต่อไป”

ครูสอนพระธรรมบัญญัติบางคนจึงกล่าวว่า “ดีมากท่านอาจารย์ 

ท่านพูดถูกต้องแล้ว ตอบได้ดีมาก” พวกเขาไม่กล้าตรวจสอบ

ท่านด้วยค�าถามอะไรอีกต่อไป

พระคริสต์เจ ้าเหนือหัวเป็นบุตรของใคร

แล้วท่านเยซูก็ถามพวกเขาว่า 

“ท�าไมผู้คนถึงพูดกันว่า พระคริสต์เจ้าเหนือหัวจะต้องเป็นพระ

ราชบุตรของกษัตริย์ดาวิดมหาราช แม้แต่กษัตริย์ดาวิดเองก็ยัง

เขียนไว้ในพระธรรมสดุดี ว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้า กล่าวต่อเจ้าเหนือหัวของข้าพระองค์ว่า 

จงประทับอยู่ทางขวามือของเรา 

จนกว่าเราจะท�าให้ศัตรูของท่าน 

กลายเป็นฐาน รองพระบาทาใต้เท้าท่าน
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ถ้าหากกษัตริย์ดาวิดมหาราช เรียกท่านว่าเป็นเจ้าเหนือหัวของ

ตัวกษัตริย์ดาวิดเองแล้ว เราจะเข้าใจว่าพระคริสต์เจ้าเหนือหัว

เป็นพระราชบุตรของกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไร”

ครูสอนพระธรรมบัญญัติ รับค�าวิจารณ์

แล้วท่านเยซูก็บอกลูกศิษย์ของท่านต่อหน้าทุกๆคน ให้ได้ยิน

ชัดๆว่า 

“จงจับตา ระวังพวกครูสอนพระธรรมบัญญัติให้ดี พวกเขา

ชอบเดินวางท่าด้วยเสื้อคลุมยาวๆ เขารักค�าเคารพนับถือ จาก

ผู้คนตามตลาดสาธารณะ และชอบจองที่นั่งพิเศษที่ธรรมศาลา 

ท�าให้ตัวเองดูเหมือนเป็นบุคคลส�าคัญ พวกเขาชอบล้างผลาญ

ทรัพย์สินและบ้านเรือนของหญิงม่ายผู้ยากไร้ แต่แล้วก็ยังเส

แสร้งออกเสียงอธิษฐานสวดมนต์ยาวๆ 

ลักษณะภายนอกดูเหมือนเป็นคนดี พวกนี้นี่แหละจะถูก

ประจานมากกว่าใครๆ”
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ของประทานจากหญิงม่ายผู ้ยากไร ้ (บทท่ี 21)

พอท่านเยซูเงยหน้าขึ้นมา ก็เห็นคนรวยๆน�าของถวายมาให้ 

ท้องพระคลังของพระวิหาร แล้วท่านก็มองเห็นหญิงม่ายผู้ยากไร้

คนหนึ่ง หยอดเหรียญทองแดงสองเหรียญ 

ใส่ท้องพระคลัง ท่านจึงกล่าวว่า

“เจ้าฟังให้ดี หญิงม่ายผู้ยากไร้คนนี้มอบของถวายมากกว่าคน

อื่นทุกๆคน คนอื่นๆน�าของเหลือกินเหลือใช้มาถวาย แต่ถึง

เธอจะยากจนเธอก็ยังถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่ส�าคัญต่อการด�ารง

ชีวิตของเธอ”

พระวิหารจะพินาศ

มีบางคนที่นั่นให้ค�าชื่นชมต่อพระวิหาร ว่าสร้างด้วยศิลาที่ยิ่ง

ใหญ่ งดงามตระการตา แล้วก็ยังประดับประดาด้วยของถวายที่ผู้

สักการะบูชาอุทิศให้มากมาย ท่านเยซูจึงกล่าวว่า “สิ่งต่างๆที่เจ้า

เห็นในวันนี้ ในวันหน้าศิลายิ่งใหญ่ที่ก่อไว้ในพระวิหารทั้งหมด 

จะถูกท�าลายลงไปไม่มีเหลือ”
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พวกเขาจึงถามท่านว่า “ท่านอาจารย์ เมื่อไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น 

แล้วจะมีหมายส�าคัญอะไรมาบ่งบอกล่วงหน้า ว่ามันจวนจะเกิด

ขึ้นแล้ว” ท่านก็ตอบว่า

“เจ้าต้องระมัดระวัง อย่าไปยอมให้ตนเองหลงผิด เพราะจะมี

คนหลายคนมาอ้างว่าเป็นตัวแทนเรา เขาจะบอกว่า ‘ฉันเอง 

เป็นตัวจริง’ หรือ ‘วันเวลาที่เรารอคอยใกล้จะถึงแล้ว’ อย่าไป

ติดตามคนพวกนี้ 

และเมื่อเจ้าได้ยินเสียงเลื่องลือเกี่ยวกับสงครามและความปั่น

ป่วน เจ้าต้องไม่อกสั่นขวัญแขวน เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิด

ขึ้นก่อน แต่จุดจบจะไม่อยู่ตรงนั้นโดยทันทีทันใด”

ท่านเยซูบอกพวกเขาต่อไปว่า

“ชาติต่อชาติ อาณาจักรต่ออาณาจักร จะมีการต่อสู้กัน 

แผ่นดินจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง อีกทั้งความอดอยาก 

และโรคภัยร้ายแรง ก็จะมีอยู่มากมายในที่ต่างๆ 
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จะมีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว และมีหมายส�าคัญยิ่งใหญ ่

จากฟ้าสวรรค์ 

แต่ก่อนหน้าทุกสิ่งนี้พวกเขาจะลงมือกับเจ้า ข่มเหงรังแกเจ้า 

ส่งตัวเจ้าไปรับโทษที่ธรรมศาลาและเรือนจ�า พวกเขาจะลากตัว

เจ้ามาให้ราชาและผู้ว่าการรัฐสอบสวน เจ้าจะประสบสิ่งเหล่านี้

เพื่อเห็นแก่นามของเรา

นี่แหละจะเป็นโอกาสให้เจ้าได้เป็นพยานให้ปากค�า ฉะนั้น จง

ตั้งอกตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่ฝึกท่องถ้อยค�าป้องกันตัวเองไว้ล่วง

หน้า เพราะเราจะมอบฝีปากมอบสติปัญญาและไหวพริบให้เจ้า 

ถึงขนาดที่ไม่มีฝ่ายตรงข้ามคนใดจะสามารถต้านทาน หรือโต้

แย้งได้

แม้แต่พ่อแม่ พี่น้อง วงศาคณาญาติ และเพื่อนฝูงของเจ้า 

ก็จะมอบตัวเจ้าให้ผู้มีอ�านาจ พวกเขาจะสังหารพวกเจ้าเลย

ด้วยซ�้า ผู้คนจะเกลียดชังเจ้า เพราะเจ้านั้นเห็นแก่นามของเรา 

ถึงกระนั้นแม้แต่เส้นผมของเจ้าก็จะไม่สูญเสียไป ด้วยความยึด
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มั่นอดทนเท่านั้น เจ้าถึงจะช่วงชิงดวงชีวาของเจ้าได้

แต่เมื่อเจ้าเห็นกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมรอบด้วยกองทัพ เจ้าก็จะ

ดูออกได้แน่นอนว่าความหายนะสิ้นหวังนั้นอยู่ใกล้มันแล้ว พอ

ถึงเวลานั้น คนที่อยู่ในแคว้นยูเดียต้องรีบหนีไปตามหุบเขา ใคร

ที่อยู่ในตัวเมืองหลวงก็ต้องรีบออกไป ใครที่อยู่บ้านนอกก็อย่า

เข้าเมืองหลวง เพราะนี่แหละจะเป็นวันพิพากษาเพื่อให้ส�าเร็จ

ตามที่พระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้ 

น่าเศร้าเหลือเกิน ส�าหรับผู้หญิงที่ตั้งท้องและคนที่ต้องเลี้ยงดู

ทารกในช่วงวันเวลานั้น เพราะแผ่นดินจะอยู่ในสภาวะคับขัน 

และมวลชนกลุ่มนี้จะรับแรงโทสะ ถูกเข่นฆ่าด้วยคมดาบ และ

ถูกต้อนไปเป็นเชลยต่อนานาชาติ กรุงเยรูซาเล็มจะถูกกระทืบ

ใต้เท้าชาวต่างแดน จนกว่ายุคต่างๆของชาวต่างแดนจะจบลง

และจะมีหมายส�าคัญในดวงตะวันจันทราและดวงดารา 

นานาชาติในโลกจะขวัญหนีดีฝ่อ สับสนกันเพราะเสียงทะเล

ค�ารามและระลอกคลื่นแปรปรวน ผู้คนหน้ามืดตาลายเพราะ
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‘บุตรมนุษย์ผู้มาในหมอกเมฆ’ แปลว่าอะไร? ประมาณ 200 ปีก่อนหน้ายุค

ขององค์สันติราช มีผู้เผยพระธรรมจากพระเจ้าท่านหนึ่งชื่อท่านดาเนียล ท่าน

ท�านายไว้ดังนี้

“เราเห็นนิมิตในยามค�่า 

ดูสิ มีพระองค์ผู้หนึ่ง ซึ่งดูเหมือนเป็นบุตรมนุษย์ 

พระองค์มาด้วยหมอกเมฆแห่งฟ้าสวรรค ์

เพื่อเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยั่งยืนจากโบราณกาล 

บุตรมนุษย์ผู้นี้ได้รับอ�านาจปกครองโลก  

ได้รับเกียรติศักดิ์และพระราชอาณาจักร 

เพื่อว่าทุกกลุ่มชน ทุกชนชาติ ทุกภาษา 

จะก้มกราบรับใช้พระองค ์

อ�านาจปกครองของพระองค์นั้นจะคงอยู่จนชั่วนิรันดร์ 

ไม่มีวันผ่านพ้น 

พระราชอาณาจักรของพระองค์ 

จะไม่มีทางสลายไปได้”

ค�าท�านายนี้บ่งบอกไว้ว่าองค์สันติราชจะเป็นมนุษย์ผู้ครอบครอง

พระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขจากพระเจ้า จะมีคนจากทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุก

ภาษา มาเป็นประชากรของพระองค์ ชาวไทยทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นส่วนร่วมใน

ประชากรของพระองค์ด้วยเช่นกัน
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เขากลัวและสังหรณ์ลางร้ายว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ อ�านาจ

ต่างๆแห่งฟ้าสวรรค์จะสั่นระรัว แล้วพวกเขาก็จะเห็น ‘บุตร

มนุษย์ผู้มาในหมอกเมฆ’ ด้วยอิทธิอ�านาจและสง่าราศี

ฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้ที่เราบอกไว้เริ่มเกิดขึ้น เจ้าจงเงยหน้า 

เพราะวันแห่งการไถ่ถอนให้เจ้าเป็นไทใกล้จะถึงแล้ว”

แล้วท่านมอบค�าเปรียบเทียบ ให้พวกเขาดังนี้

“ดูต้นมะเดื่อ และต้นไม้ต่างๆที่มีการแห้งเหี่ยวผลัดใบ พอใบไม้

เริ่มจะผลิ หากเจ้าเห็นเจ้าก็รู้ทันทีว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว เช่น

เดียวกัน พอเจ้าเห็นสิ่งที่เราบอกไว้นี้เกิดขึ้น เจ้าก็ต้องรู้ ว่าพระ

ราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นอยู่ใกล้เจ้าแล้ว เจ้าจงมั่นใจได้เลย

ว่าคนรุ่นนี้จะไม่สิ้นสุดไป ก่อนที่ทุกสิ่งที่เราบอกเจ้าไว้จะเกิดขึ้น 

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะสิ้นสุดแน่นอน แต่ค�าพูดของเราจะ

ไม่มีวันสิ้นสุด

จงระวังตัวไว้ให้ดี อย่ายอมให้หัวใจของเจ้าถูกถ่วงไว้ด้วยการ
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ส�ามะเลเทเมาและภาระต่างๆในชีวิตนี้ อย่ายอมให้วันนั้น

ตะครุบตัวเจ้าอย่างกระทันหัน เหมือนกับตัวเองตกหลุมพราง 

เพราะวันนั้นจะมาถึงทุกคนที่มีชีวิตอยู่ทั่วพื้นโลก แต่จงตื่นตัว

ตลอดเวลา อธิษฐานเผื่อตัวเองให้มีก�าลังรอดภัย 

ต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

และมีความหนักแน่นเพื่อยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์”

ทุกๆวัน ท่านเยซูสอนที่พระวิหาร แต่ตอนกลางคืนท่านออกไป

ค้างคืนที่ภูเขามะกอก แล้วผู้คนก็ตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อมาฟังค�า

สอนของท่านที่พระวิหาร
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บทที่ 22

แผนการของฆาตกร

เทศกาลขนมปังไร้เชื้อเกือบจะถึงแล้ว อีกชื่อก็คือ เทศกาลลูก

แกะปัสกา ซึ่งเป็นเทศกาลประจ�าปีที่ส�าคัญที่สุดของชาวยิว ผู้น�า

นักบวชและครูสอนพระธรรมบัญญัติ หลายคนรวมหัวหาทาง

สังหารท่านเยซู แต่พวกเขาต้องระวังตัว เพราะหวั่นกลัวพลัง

ประชาชน

แล้วมารซาตานก็มาครอบง�านายยูดาส คนที่เขาเรียกชื่อกันว่า

อิสคาริโอท คนนี้เป็นหนึ่งในลูกศิษย์สิบสองคนที่ใกล้ชิดสนิท

สนมกับท่าน นายยูดาสแยกตัวไปปรึกษากับผู้น�านักบวชและผู้

เชี่ยวชาญพระธรรมบัญญัติ หาทางทรยศท่านเยซูไปสู่เงื้อมมือ

ฝ่ายเขา พวกเขาก็ชอบใจและตกลงว่าจะจ่ายเงินรางวัลให้นาย

ยูดาส ดังนั้นนายยูดาสจึงยินยอมหาโอกาสทรยศท่านเยซูให้อยู่

ภายใต้เงื้อมมือของพวกเขา แต่ต้องให้ห่างจากสายตามวลชน
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ก่อนหน้านี้ มารซาตานต่อต้านองค์สันติราชจากหลังฉาก 

แต่ตอนนี้ มันจะใช้นายยูดาสเพื่อทรยศและสังหารพระองค์

อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่มารซาตานมีอยู่ก็คือความตาย 

ใครต่อต้านมัน มันก็จะฆ่าทิ้ง มารซาตานเชื่อว่า 

หากมันสังหารท่านเยซูได้มันก็จะมีชัยชนะอย่างแน่นอน

แต่พระราชอ�านาชขององค์สันติราชยิ่งใหญ่กว่าความตาย 

นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดไว้ เมื่อเราต่อสู้กับความชั่วร้าย 

ตามแบบอย่างขององค์สันติราช มารซาตานอาจจะต้องการสังหารเรา

แต่ในที่สุด องค์สันติราชก็จะมอบชีวิตใหม่ให้เรา เป็นร่างกายใหม่ในยุคใหม่

แห่งนิรันดร์กาล หลักฐานแห่งชีวิตใหม่นี ้

ก็คือองค์สันติราชนั่นเอง แม้พระองค์ตายบนไม้กางเขน 

ความตายก็ยังไม่อาจจะหน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้ได้ 

อีกเพียงแค่สามวัน พระองค์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา 

ตอนเช้าวันอีสเตอร์
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งานเลี้ยงเทศกาลลูกแกะปัสกา

แล้วในที่สุด เทศกาลขนมปังไร้เชื้อก็มาถึง วันแรกจะเป็นวัน

สังเวยลูกแกะปัสกา ท่านเยซูมอบหมายงานให้นายเปโตรกับ

นายยอห์นไว้ว่า “จงไปตระเตรียมงานเลี้ยงลูกแกะปัสกา พวก

เราจะได้กินดื่มเลี้ยงฉลองด้วยกัน”  พวกเขาจึงถามท่านว่า “เรา

จะจัดงานเลี้ยงที่ไหนดีครับ”  ท่านตอบพวกเขาว่า “พอเจ้าเข้า

ถึงตัวเมือง ก็ดูให้ดี จะมีผู้ชายคนหนึ่งแบกไหน�้ามาหาเจ้า ตาม

เขาไปถึงบ้าน แล้วก็บอกเจ้าของบ้านว่า ‘ท่านอาจารย์ถามไว้ว่า 

ห้องรับแขกอยู่ที่ไหน เราจะฉลองงานเลี้ยงลูกแกะปัสกากับลูก

ศิษย์เรา’ แล้วเขาก็จะพาเจ้าไปดูห้องใหญ่ชั้นบน มีเครื่องเรือน

ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว เจ้าจัดงานเลี้ยงที่นั่นได้เลย” พวกเขาจึง

ออกไปตามค�าสั่ง และทุกสิ่งก็ตรงตามที่ท่านบอกไว้ แล้วพวก

เขาจึงเริ่มจัดเตรียมงานเลี้ยงลูกแกะปัสกา
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มหาสนิทกับพระองค์เจ ้า

ถึงเวลาทานอาหาร ท่านเยซูก็เอนกายข้างโต๊ะร่วมกับลูกศิษย์

คนสนิททั้งสิบสองคน ที่ท่านแต่งตั้งให้เป็นคณะทูตของท่าน และ

ท่านก็กล่าวกับพวกเขาว่า “เราตั้งอกตั้งใจ อยากจะกินฉลองงาน

เลี้ยงลูกแกะปัสกาครั้งนี้กับพวกเจ้าก่อนที่เราจะต้องรับความ

เจ็บปวด เราขอบอกเจ้าไว้เลยว่า เราจะไม่กินฉลองงานเลี้ยงนี้

อีกครั้ง จนกว่าทุกสิ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในพระราชอาณาจักรของ

พระเจ้า”

แล้วท่านก็ยกถ้วยขึ้นมา พอท่านขอบพระคุณพระเจ้าเสร็จแล้ว

ท่านก็กล่าวว่า 

 “พวกเจ้าจงเอาถ้วยนี้ไปแบ่งกันดื่ม 

 เพราะเราบอกเจ้าไว้เลยว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป 

 เราจะไม่ยอมดื่มน�้าที่คั้นจากพวงองุ่น 

 จนกว่าพระราชอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง”
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แล้วท่านก็ยกก้อนขนมปังขึ้นมา พอท่านขอบพระคุณพระเจ้า

เสร็จแล้ว ท่านก็หักก้อนขนมปังและมอบให้พวกเขา และกล่าว

ว่า 

 “นี่คือร่างกายของเรา มอบไว้ให้แก่เจ้า 

 จงท�าเช่นนี้เพื่อระลึกถึงเรา”

เมื่อพวกเขากินอาหารเสร็จแล้ว ท่านก็ยกถ้วยขึ้นมาเช่น

เดียวกันกับครั้งก่อน และกล่าวว่า 

 “ถ้วยนี้ เป็นพระพันธสัญญาใหม่ 

 คือโลหิตของเรา หลั่งไหลออกมาให้เจ้า”

พิธีมหาสนิท เป็นพิธีที่ชาวคริสเตียนฉลองเป็นประจ�าเพื่อร�าลึกถึง

ร่างกายและโลหิตขององค์สันติราชที่พระองค์มอบให้ เพื่อที่เราจะรอด

ได้จากความชั่วร้ายและความตาย ซึ่งเป็นผลจากความบาป และน�าเรา

เข้าใกล้ชิดองค์พระบิดาเพื่อสันติสุขที่แท้จริง
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มือของคนทรยศ

“แต่ดูสิ มือของคนทรยศเราวางร่วมกับเราบนโต๊ะอาหารนี้ 

เพราะบุตรมนุษย์ต้องไปตามทางที่มีก�าหนดไว้ล่วงหน้า 

แต่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์นั้นวิบัติแน่ๆ”

พวกเขาจึงพูดคุยและสอบถามกันเองว่า คนไหนในกลุ่มตัวเอง

จะเป็นคนที่กระท�าสิ่งนี้

ลูกศิษย์คนไหน ยิ่งใหญ่ท่ีสุด

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเขาเริ่มจะเถียงกันก็คือว่า ใครในกลุ่มลูก

ศิษย์จะยิ่งใหญ่ที่สุด ท่านก็บอกพวกเขาว่า 

“พวกราชาของคนต่างชาติมักจะกดขี่พลเมือง 

และพวกที่มีอ�านาจควบคุมคนอื่นกลับไปมีสมญานาม 

ว่าเป็นผู้มีพระคุณ แต่ส�าหรับพวกเจ้า จะต้องไม่เป็นเช่นนี้ คน

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่มของเจ้าจะต้องท�าตัวเสมือนหนึ่งว่า 

ตนเองเป็นผู้อ่อนวัย และผู้น�าก็ต้องท�าตัวเสมือนหนึ่งว่าตนเอง
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เป็นผู้รับใช้ เพราะใครหนอใครที่ยิ่งใหญ่กว่ากัน คนที่เอนกาย

ข้างโต๊ะอาหารหรือคนที่คอยปรนนิบัติ คนที่เอนกายอย่าง

สบายที่โต๊ะอาหารไม่ใช่หรือ แต่เราอยู่ร่วมกับเจ้า 

ในฐานะที่เราเป็นผู้ปรนนิบัติรับใช้”

งานเลี้ยงฉลองพระราชอาณาจักร

“พวกเจ้าอยู่ร่วมทุกข์ร่วมยากกับเรามาตลอด พระบิดามอบ

หมายพระราชอาณาจักรมาให้เรา เราก็มอบหมายพระราช

อาณาจักรให้เจ้า ดังนั้น เจ้าก็จะได้ร่วมดื่มร่วมกินงานฉลอง

ของเรา ที่พระราชอาณาจักรของเรา และเจ้าก็จะนั่งบัลลังก์

พิพากษาชนชาติอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า”

หากเราต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้า 

เราก็ต้องท�าตามแบบอย่างองค์สันติราชและไม่เลียนแบบ 

ผู้น�าในโลกนี้ เราต้องใช้ความสามารถของเราเพื่อแสดงความรัก 

และรับใช้ผู้อื่นตามแบบองค์สันติราช
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ค�าท�านาย เก่ียวกับนายเปโตร

“ซีโมนเอ๋ย ซีโมน ดูให้ดี มารซาตานเรียกร้องต้องการตัวเจ้า 

อยากจะร่อนเจ้าดั่งร่อนข้าว แต่เราภาวนาอธิษฐานเผื่อเจ้าไว้

แล้ว ให้ความเชื่อเจ้าไม่เพลี่ยงพล�้า พอเจ้ากลับตัวมาได้อีกครั้ง

หนึ่ง จงเสริมก�าลังให้พี่น้องของเจ้า”

นายเปโตรตอบท่านว่า “พระองค์เจ้า กระผมพร้อมอยู่แล้ว 

ที่จะติดตามท่านไป ถึงเข้าคุกก็จะตาม ถึงตายก็จะตาม”

ท่านเยซูจึงบอกเขาว่า 

 “ฟังให้ดี เปโตร 

 เช้ามืดนี้ ไก่จะไม่ขัน 

 จนกว่าเจ้าจะปฏิเสธเรา ถึงสามครั้ง 

 ปากเจ้าจะพูดว่า เจ้าไม่รู้จักเราเลย”
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พระธรรมของพระเจ ้า ย ่อมส�าเร็จ

แล้วท่านเยซูก็ถามพวกเขาว่า “จ�าได้ไหม ตอนที่เราส่งเจ้า 

ออกงานไป โดยที่ไม่มีถุงเงิน ถุงย่าม หรือรองเท้าส�ารอง เจ้า

ขาดแคลนอะไรไหม” พวกเขาตอบว่า “ไม่ขาดแคลนอะไรเลย” 

ท่านบอกพวกเขาว่า

“แต่ตอนนี้ ถ้าเจ้ามีถุงเงิน ก็จงน�าติดตัวไปด้วย มีถุงย่ามก็ต้อง

เอาไป ใครไม่มีดาบ ก็ขายเสื้อคลุมไปซื้อมาซะ พระธรรมของ

พระเจ้าจารึกไว้ว่า ‘ผู้คนถือว่า เขาเป็นคนร่วมกลุ่มกับผู้ร้าย’ 

พระธรรมของพระเจ้านี่แหละจะต้องส�าเร็จบริบูรณ์ในตัวเรา 

เพราะอะไรก็ตามที่พระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้เกี่ยวกับตัว

เรา ก็จะบรรลุผลอย่างแน่นอน”

พวกเขาบอกท่านว่า “พระองค์เจ้า นี่ไง มีดาบอยู่สองเล่ม”  ท่าน

จึงตอบว่า “แค่นั้นแหละ พอแล้ว”
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ไม่ตามความพอใจของข้า

ท่านเยซูออกไปจากที่นั่น แล้วก็ขึ้นภูเขามะกอกตามกิจวัตรของ

ท่าน ลูกศิษย์ของท่านก็ตามท่านไป บนภูเขาท่านบอกพวกลูก

ศิษย์ว่า “จงอธิษฐานเผื่อตัวเอง ไม่ให้เข้าสู่การล่อใจ”

แล้วท่านก็แยกตัวจากพวกเขาไม่ไกลจนเกินไปนัก ท่านคุกเข่า

อธิษฐานตามล�าพังว่า

“พระบิดา หากพระองค์พอใจ ได้โปรดน�าถ้วยนี้ออกไปจากข้า

ด้วยเถิด อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ตามความพอใจของข้า แต่ให้

ส�าเร็จตามความพอใจของพ่อ”

ทางแห่งสันติสุขคือการเชื่อฟังพระบิดาและเดินตามแบบอย่างองค์

สันติราช ซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องทนทุกข์ ยอมรับความล�าบาก

ต่อร่างกาย สูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้แต่ยอมสละชีวิตของตนเอง เรา

จะน�าสันติสุขสู่โลกเพื่อผลประโยชน์ของพระราชอาณาจักรของพระเจ้า 

พระบิดาโปรดปรานคนเช่นนี้ยิ่งนัก
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ทันใดก็มีทูตจากสวรรค์ปรากฏมาต่อหน้าท่าน เสริมก�าลังให้ท่าน 

ท่านดิ้นรนอธิษฐานด้วยความปวดร้าวและความทุกข์ใจ 

มากขึ้นไปอีก เหงื่อของท่านเปลี่ยนไปเป็นดั่งหยาดโลหิต 

เม็ดใหญ่ ที่ร่วงลงบนพื้นดิน

เมื่อท่านอธิษฐานเสร็จ ท่านก็ไปหาลูกศิษย์ของท่าน แล้วพบว่า 

พวกเขาหลับอยู่ด้วยความเศร้า ท่านจึงบอกพวกเขาว่า “นอน

หลับอยู่ท�าไม ตื่นขึ้นมาอธิษฐานเผื่อตัวเอง ไม่ให้เข้าสู่การล่อใจ”

คนทรยศในเงามืด

ท่านเยซูพูดยังไม่ทันจบ ดูสิ มีคนมาเป็นกลุ่มใหญ ่

นายยูดาส ผู้เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกศิษย์คนสนิทสิบสองคน 

เดินน�าหน้าเข้ามาใกล้ท่านเยซู เพื่อจุมพิตทักทายตาม

ธรรมเนียมเพื่อนฝูง แต่ท่านเยซูถามเขาว่า “นายยูดาส 

เจ้าแน่ใจหรือ ว่าจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุมพิต”

พอทุกๆคนรอบข้างเห็นว่าอะไรก�าลังจะเกิดขึ้น พวกเขาก็ถาม

ว่า “พระองค์เจ้า ให้เราชักดาบสู้เลยดีไหม” มีคนหนึ่งชักดาบมา
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ต่อสู้ ฟันดาบใส่ผู้รับใช้ของประมุขนักบวช ตัดหูข้างขวาของเขา

ขาด แต่ท่านเยซูกล่าวว่า “อย่างนี้ไม่ได้ หยุดเดี๋ยวนี้” แล้วท่านก็

แตะต้องหูของคนเจ็บ และรักษาเขา 

จนหายดี

แล้วท่านเยซูก็พูดกับหัวหน้านักบวช และเจ้าหน้าที่พระวิหาร ผู้

ออกมาปะทะกับท่าน ว่า 

“เอาดาบ เอาตะบอง มาปะทะกับโจรร้ายอุกฉกรรจ์หรืออย่างไร 

เราก็อยู่ในพระวิหารกับพวกท่านทุกๆวัน แต่ท่านไม่เห็นจะ

ลงมือท�าอะไรต่อเรา แต่ค�่าคืนนี้ต่างหาก เป็นเวลาของท่าน 

พลังแห่งความมืดมิด”

นายเปโตรไม่ยอมรับพระองค์เจ ้า

พวกเขาจับกุมตัวท่านเยซู แล้วก็น�าท่านไปที่บ้านของประมุข

นักบวช นายเปโตรก็ตามท่านมาห่างๆ มีคนนั่งสุมไฟอยู่ใจกลาง

ลานหน้าบ้าน นายเปโตรก็ร่วมนั่งกับพวกเขาด้วย แล้วก็มีสาว

รับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่น เธอเห็นหน้านายเปโตรสะท้อนแสงจาก
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เปลวไฟ พอจ้องหน้าได้ดีๆ เธอก็กล่าวว่า “นายคนนี้เป็นพวก

เดียวกันกับเขาคนนั้น” นายเปโตรกล่าวปฏิเสธว่า “สาวน้อย เรา

ไม่รู้จักเขาเลย”

สักครู่หนึ่ง ก็มีอีกคนเห็นหน้านายเปโตร “เจ้าก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม

พวกเขาไม่ใช่หรือ” แต่นายเปโตรตอบว่า “เจ้าหนุ่ม เราไม่ใช่”

อีกหนึ่งชั่วโมงให้หลัง อีกคนก็ยืนกรานว่า “นายคนนี้เป็นพวก

เดียวกันกับเขาแน่นอน เห็นไหมว่าเขาก็เป็นชาวกาลิลีเหมือน

กัน”  แต่นายเปโตรกล่าวว่า “พี่ชาย กระผมไม่รู้ว่าพี่พูดเรื่อง

อะไรอยู่”

ทันใดนั้น ขณะที่ค�าพูดยังอยู่คาปากเขา 

ก็มีไก่ตัวหนึ่ง ขันออกมา

พระองค์เจ้าหันหน้ามามองนายเปโตร 

เขาจึงระลึกถึงค�าของพระองค์เจ้า ที่ท�านายไว้ว่า 

 “เช้ามืดนี้ ไก่จะไม่ขัน 
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 จนกว่าเจ้าจะปฏิเสธเรา 

 ถึงสามครั้ง” 

นายเปโตรจึงเดินออกจากที่นั่น และร�่าไห้ด้วยความขมขื่น

คนเยาะเย้ย

พวกเขาคุมขังท่านเยซู เยาะเย้ยท่านไปด้วย ทุบตีท่านไปด้วย 

แล้วเขาก็ผูกผ้าปิดตาท่าน แล้วก็ถามท่านว่า “เฉลยพระธรรม

ออกมาสิ บอกมาสิว่าใครนะ ที่ทุบตีเจ้า” พวกเขาต่อว่าท่านอีก

มากมาย ดูหมิ่นสบประมาทท่าน

สภาผู ้อาวุโส

พอถึงรุ่งเช้า สภาผู้อาวุโสของประชาชนก็มารวมตัวกัน มีทั้ง

เหล่าผู้น�านักบวชผู้รับใช้พระเจ้า และครูสอนพระธรรมบัญญัติ 

พวกเขาน�าตัวท่านเข้าสภา แล้วก็ถามท่านว่า “หากท่านคือ 

พระคริสต์เจ้าเหนือหัวจริงๆ ก็บอกเรามาเลย”

แต่ท่านตอบพวกเขาว่า “แม้เราบอกท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อ แต่ว่า 



250

ตั้งแต่นี้ต่อไป บุตรมนุษย์จะได้ที่นั่งทางขวามือ 

แห่งพระราชอ�านาจของพระเจ้า” ทุกคนที่นั่นจึงถามท่านว่า “ถ้า

เช่นนั้น ท่านก็เป็นพระราชบุตรของพระเจ้า จริงหรือไม่” 

ท่านตอบว่า “ใช่แล้ว เราเป็นคนนั้นดั่งที่ท่านได้กล่าวไว้”

จากนั้นพวกเขาก็คุยกันว่า “เราจ�าเป็นต้องมีค�าให้การเพิ่มเติม

อีกหรือ เราได้ยินจากปากของเขาเองอยู่แล้ว”

บทที่ 23

ปอนทิอัส ปีลาต ผู ้ว ่าการแคว้นยูเดีย

ทั้งสภายืนขึ้นพร้อมเพรียงกัน และน�าท่านเยซูออกไปจากที่

ประชุม ไปหาผู้ว่าการปีลาต พวกเขากล่าวหาท่านเยซูต่อผู้

ว่าการปีลาต ดังนี้ “สภาของเรา ตัดสินชี้ขาดไว้แล้วว่า ชายคนนี้

เป็นผู้ชักน�าชาติของเราไปในทางที่ผิด เขาห้ามปรามประชาชน 

ไม่ให้จ่ายภาษีบรรณาการต่อจักรพรรดิซีซาร์ แล้วก็ยังแถลงว่า 

ตัวเขาเองนั้น เป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัว ซึ่งแปลว่าเป็น 

พระมหากษัตริย์”
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ผู้ว่าการปีลาตจึงสอบถามท่านว่า “เจ้าเป็นกษัตริย์ของคนยิว 

หรืออย่างไร” ท่านเยซูตอบเขาว่า “เป็นอย่างที่ท่านพูด”

หลังจากนั้น ผู้ว่าการปีลาตบอกผู้น�านักบวชและฝูงชนว่า “เรา

ไม่พบว่าชายผู้นี้มีความผิดแต่อย่างใด” แต่พวกเขายืนยันอย่าง

ร้อนรนว่า “ชายคนนี้ก่อกวนผู้คน สั่งสอนประชาชนทั่วแคว้น

ยูเดีย เขาเริ่มจากแคว้นกาลิลีจนมาถึงที่นี่”

พอผู้ว่าการปีลาตได้ยินดังนั้นก็ถามทันทีว่า ชายคนนี ้

เป็นชาวกาลิลีใช่หรือไม่ พอรู้ว่าท่านเยซูมาจากขอบเขตอ�านาจ 

ของเจ้าเมืองเฮโรด เขาก็ส่งตัวท่านไปให้เจ้าเมืองเฮโรด เพราะ

ในขณะนั้น เจ้าเมืองก็อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเช่นเดียวกัน

เจ ้าเมืองเฮโรด ผู ้ปกครองแคว้นกาลิลี

เมื่อเจ้าเมืองเฮโรดพบท่านเยซู เขาก็ดีอกดีใจ เขาอยากจะพบ

ท่านมาเนิ่นนานแล้ว เพราะเคยได้ยินชื่อเสียงของท่าน และหวัง

ไว้ในใจว่าท่านเยซูจะส�าแดงปาฏิหาริย์ให้เป็นเครื่องพิสูจน์
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เจ้าเมืองเฮโรดสอบปากค�าท่านนานพอสมควร แต่ท่านเยซู

เงียบกริบไม่ยอมพูดอะไรเลย

ผู้น�านักบวชและครูสอนพระธรรมบัญญัติก็ยืนอยู่ที่นั่น ใส่

ความท่านอย่างร้อนแรง ทั้งเจ้าเมืองเฮโรดและนายทหารใต้

บัญชาหมิ่นประมาทและเยาะเย้ยท่าน นอกจากนั้นก็เอาเสื้อ

คลุมหรูหรามาแกล้งประดับตัวท่าน แล้วก็ส่งท่านกลับไปหา

ผู้ว่าการปีลาต  ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผู้ว่าการปีลาตกับ

เจ้าเมืองเฮโรดกลับกลายเป็นเพื่อนกัน ก่อนหน้านั้นเขาเป็นคู่อริ

ไม ่มีความผิด

ผู้ว่าการปีลาตจึงเรียกตัวผู้น�านักบวชและผู้ปกครอง รวมทั้งปวง

ชนมาชุมนุมกัน เขากล่าวว่า 

“พวกท่านน�าตัวชายผู้นี้มา แล้วบอกเราว่า เขาชักน�า

ประชาชนไปในทางที่ผิด แต่เมื่อเราสอบสวนเขาต่อหน้าท่าน 

เราไม่เห็นว่าเขามีความผิดอะไร ตามข้อกล่าวหาของท่าน 

เจ้าเมืองเฮโรดก็ไม่คิดว่าเขาท�าผิดอะไร ท่านถึงส่งตัวกลับมา
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ที่นี่  ฉะนั้น เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ท�าความผิดอะไรที่สมควรจะ

ลงโทษถึงตาย เราก็จะเฆี่ยนเขา แล้วก็ปล่อยตัวเขาไป” 

ทุกๆปี ในวันฉลองเทศกาลลูกแกะปัสกา ผู้ว่าการปีลาตมีข้อ

ผูกมัดให้แสดงความกรุณา ปล่อยตัวนักโทษหนึ่งคน

กฎหมู ่

แต่ฝูงชน พร้อมเพรียงกัน ส่งเสียงเรียกร้องดังลั่นว่า “ไม่เอาคน

นี้ ปล่อยตัวนายบารับบัสมาให้เรา” นายบารับบัสเข้าคุก 

เพราะเขาก่อการกบฏที่กรุงเยรูซาเล็ม และเป็นฆาตกร

ผู้ว่าการปีลาตปราศรัยอีกครั้ง เพราะเขาอยากจะปล่อยตัวท่าน

เยซู แต่ฝูงชนตะเบ็งเสียงออกมา “ตรึงไม้กางเขน เอามันมาตรึง

ไม้กางเขนให้ตาย”

ผู้ว่าการปีลาตจึงตอบเป็นครั้งที่สาม “ท�าไมละ เขาท�าความชั่ว

ร้ายอะไรไป เราไม่เห็นว่าเขามีความผิดต้องโทษประหารชีวิต 

ฉะนั้นเราจะเฆี่ยนเขาแล้วก็ปล่อยตัวเขาไป”
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แต่ฝูงชนรบเร้าด้วยเสียงดังลั่น ให้ประหารชีวิตท่านเยซ ู

บนไม้กางเขน ในที่สุด พวกเขาก็ได้สิ่งที่ต้องการด้วยพลังเสียง

ผู้ว่าการปีลาตตัดสินคดีความตามใจฝูงชน เขาปล่อยตัวคนร้าย

ที่ฝูงชนเรียกร้อง คือคนที่ถูกจ�าคุกด้วยคดีก่อการกบฏและ

ฆาตกรรม แต่ส�าหรับท่านเยซู ผู้ว่าการปีลาตส่งตัวท่านให้เขาท�า

ตามใจชอบ

ทางสู ่แดนกะโหลก

ในขณะที่พวกเขาน�าตัวท่านออกไป พวกเขาดึงตัวชายคนหนึ่ง 

ชื่อนายซีโมนจากกรุงไซรีนให้แบกไม้กางเขนตามหลังท่านเยซู 

ชายคนนี้พึ่งจะเข้ามาจากนอกเมือง

แล้วก็มีขบวนใหญ่แห่ตามหลังท่านมา รวมทั้งขบวนหญิงหลาย

คนผู้โศกเศร้าคร�่าครวญเพราะท่าน แต่ท่านเยซูหันหน้าไปทาง

กลุ่มผู้หญิงนั้น และกล่าวว่า 

“อย่าร้องไห้เพื่อเราเลย ธิดาแห่งกรุงเยรูซาเล็ม แต่จงร้องเพื่อ
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ตัวเองและเพื่อลูกหลาน เพราะดูสิ วันหนึ่งคนเขาก็จะร้องออก

มาว่า ‘คนที่เป็นหมัน ท้องที่ไม่เคยมีลูก อกที่ไม่เคยมีน�้านม 

ทั้งหมดนี้ชื่นใจด้วยพระพร’ และเขาก็จะอ้อนวอนต่อภูเขาสูง 

‘ได้โปรดถล่มทับเรา’ อ้อนวอนต่อเนินเขา ‘ได้โปรดฝังเราด้วย’ 

เพราะหากพวกเขาท�าสิ่งเหล่านี้ต่อต้นไม้ที่เขียวขจี อะไรจะเกิด

ขึ้นกับต้นไม้ที่แห้งตายไปแล้ว” 

ตรึงไม้กางเขน

มีคนร้ายสองคน ถูกส่งมาตายพร้อมกับท่านเยซู เมื่อพวกเขามา

ถึงสถานที่ที่มีชื่อว่าแดนกะโหลก พวกเขาก็ตรึงท่าน 

บนไม้กางเขน คนร้ายสองคนก็ถูกตรึงด้วย คนหนึ่งอยู่ทาง

ซ้ายมือ อีกคนอยู่ทางขวามือของท่าน

แต่ท่านเยซูกล่าวว่า 

 “พระบิดา ให้อภัยพวกเขาเถิด 

 เพราะเขาไม่รู้ ว่าท�าอะไรลงไป”

แล้วก็มีคนจับสลากแบ่งเสื้อผ้าของท่าน หลายคนก็มามุงด ู
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แต่พวกผู้น�าพูดจาเสียดสีท่าน “เขาช่วยชีวิตผู้อื่นได้ เราก็ยอม

ให้เขาช่วยชีวิตตัวเขาเอง หากเขาเป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัวที่

พระเจ้าส่งมาจริงๆ หากว่าเขาเป็นองค์ที่พระผู้เป็นเจ้าเลือกสรร

ไว้เป็นพิเศษ ก็ให้เขาช่วยตัวเองเถิด”

หมู่ทหารก็มาเยาะเย้ยท่าน เสนอเหล้าองุ่นเปรี้ยวให้ท่านดื่ม 

แล้วก็พูดว่า “หากเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ของคนยิว ก็ช่วยชีวิต

ตัวเองสิ” แล้วก็มีค�าจารึกเหนือศีรษะท่านว่า 

“นี่คือพระมหากษัตริย์ของคนยิว”

หนึ่งในสองคนร้าย ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนใกล้กับท่าน 

ก็ด่าว่าและสบประมาทท่าน “เจ้าเป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัวไม่ใช่

หรือ ช่วยชีวิตของตัวเอง แล้วก็ช่วยชีวิตเราด้วย”

แต่คนร้ายอีกคนหนี่งประณามเขาว่า

“เจ้าไม่ย�าเกรงพระเจ้าบ้างหรือไร เจ้าได้รับโทษประหารชีวิต 

ให้ตายเหมือนกันกับเขา ยุติธรรมส�าหรับพวกเราแล้ว เพราะ
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โทษประหารสมควรต่อการกระท�าของเรา แต่ชายคนนี้ เขาไม่

ได้ท�าผิดอะไรเลย”

แล้วเขาก็พูดว่า 

 “ท่านเยซู 

 พอท่านไปถึงพระราชอาณาจักรของท่านแล้ว 

 โปรดระลึกถึงกระผมด้วย”

ท่านจึงตอบเขาว่า 

 “เจ้าเชื่อเราได้เลย 

 วันนี้นี่แหละ เจ้าจะไปอยู่กับเราในแดนแห่งความสุข”

สุดลมหายใจ

นี่ก็ใกล้เที่ยงวันแล้ว ความมืดมิดลงมาปกคลุมทั่วแผนดิน 

จนถึงบ่ายสามโมง แสงตะวันก็หายไป ม่านใหญ่ในพระวิหาร 

ฉีกขาดเป็นสองท่อน ท่านเยซูส่งเสียงร้องดังลั่นว่า 

“พระบิดา ลูกมอบวิญญาณลูก ไว้ในอุ้งมือของพ่อ” 

พอท่านพูดจบ ท่านก็ปล่อยลมหายใจไปเป็นครั้งสุดท้าย
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ไร ้มลทิน

เมื่อทหารนายร้อยแห่งกองทัพราชอาณาจักรโรมันเห็นดังนี้ เขา

ก็สรรเสริญพระเจ้าว่า “แน่นอนแล้ว ชายคนนี้ 

เป็นฝ่ายชอบธรรม ไร้มลทิน”

แล้วฝูงชนทุกๆคน ที่มาชุมนุมดูเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ พอเห็นว่า

อะไรเกิดขึ้น พวกเขาก็เดินทางกลับไป และชกหัวใจตนเองด้วย

ความเศร้าโศก เพื่อนฝูงของท่านและหมู่สตรีที่ติดตามท่านมา 

จากแคว้นกาลิลี ก็จับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี ้

จากที่ห่างๆ

เข้าสู ่อุโมงค์หิน

มีชายผู้หนึ่ง ชื่อนายโยเซฟ จากเมืองอาริมาเธีย ซึ่งเป็นเมือง

ของชาวยิว เขาเป็นคนดีและคนชอบธรรม ถึงแม้ว่าเขาจะ

เป็นสมาชิกสภาผู้อาวุโส เขาก็มิได้เห็นชอบต่อแผนการและ

การกระท�าของสภา และเขาก็ยังตั้งหน้าตั้งตา รอคอยไขว่คว้าหา 

พระราชอาณาจักรของพระเจ้า ชายคนนี้นี่แหละ ไปหาผู้ว่าการ
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ปีลาต เพื่อขอเอาศพของท่านเยซูไปฝัง เขาปลดร่างของท่าน

เยซูลงมา ห่อศพท่านด้วยผ้าลินิน และวางร่างของท่านเข้าไปใน

อุโมงค์ใหม่ ที่คนตัดไว้ในภูเขาหิน เป็นอุโมงค์ที่ไม่เคยมีศพมาฝัง

ไว้ก่อน

วันนี้เป็นวันเตรียมพัก และวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห์ก็

จะเริ่มตอนเย็นวันนั้น หมู่สตรีที่ติดตามท่านมาจากแคว้นกาลิลีก็

เดินตามกันมา พวกเขามองดูอุโมงค์และรู้ว่าศพของท่านฝังไว้

เช่นไร แล้วพวกเขาก็กลับไปเตรียมน�้าหอมและสมุนไพรไว้แต่ง

ศพ

ในวันนมัสการพระเจ้าประจ�าสัปดาห ์

พวกเขาก็พักผ่อนตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า
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บทที่ 24

ฟื้นคืนชีพ

แต่พอถึงวันแรกของสัปดาห์ ในเวลาย�่ารุ่ง กลุ่มสตรีเดินทางไป

ยังอุโมงค์นั้นพร้อมด้วยเครื่องหอมที่เขาจัดเตรียมไว้ เขาพบว่า

ศิลาปิดอุโมงค์กลิ้งออกไปจากปากอุโมงค์แล้ว แต่เมื่อเขาเข้าไป

ข้างในกลับไม่เห็นร่างของเยซูผู้เป็นเจ้า ในขณะที่พวกเขาก�าลัง

สงสัยต่อเหตุการณ์นี้ ดูตรงนั้นสิ มีชายสองคน จู่ๆ ก็ปรากฏกาย

ใกล้ๆพวกเขา เสื้อผ้าอร่ามมีแสงประกายเจิดจ้า พวกผู้หญิงต่าง

ก็ตกอกตกใจ และก้มตัวน้อมหัวลงสู่พื้นดิน

ชายสองคนนี้บอกพวกเขาว่า 

“ท�าไมเจ้ามองหาคนเป็นในแดนคนตาย 

ท่านผู้นั้นมิได้อยู่ที่นี่ ท่านคืนชีพขึ้นมาแล้ว จ�าได้ไหม 

ตั้งแต่แคว้นกาลิลีท่านเยซูบอกเจ้าไว้ก่อนแล้วว่า บุตรมนุษย์ผู้

นี้จะต้องเข้าสู่เงื้อมมือคนใจบาป จะถูกตรึงบนไม้กางเขน และ

ในวันที่สามจะคืนชีพ”
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องค์สันติราชตายบนไม้กางเขนบ่ายวันศุกร์ พระองค์ฟื้นคืนชีพ 

เช้าวันอาทิตย์ นี่คือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ความตายไม่มีฤทธิ์อ�านาจเหนือพระองค์และ

ประชากรของพระองค์อีกต่อไป ยุคใหม่ขององค์สันติราช 

เริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้ เป็นยุคใหม่แห่งสันติสุข 

ยุคแห่งนิรันดร์กาลนี้จะมาแทนที่ยุคปัจจุบัน 

ชาวคริสเตียนระลึกถึงวันที่น่ายินดีน่าเปรมปรีดิ์นี้ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวัน

นมัสการพระเจ้าของชาวคริสเตียนทั่วโลก และทุกปีจะมีงานฉลองใหญ่ปีละครั้ง

คือวันอีสเตอร์ ซึ่งก็มาลงในวันอาทิตย์เช่นเดียวกัน

องค์สันติราชเป็นความหวังเพื่อให้ท่านใช้ชีวิตโดยสันติสุข 

ในยุคนี้และยุคแห่งนิรันดร์กาล ที่จะมาถึงแน่นอน
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ไม่มีใครเชื่อผู ้หญิง

พวกผู้หญิงจึงระลึกถึงค�าพูดของท่าน พวกเธอกลับจากอุโมงค์

ไปบอกทุกๆคน รวมทั้งลูกศิษย์คนสนิทของท่านเยซูทั้งสิบ

เอ็ดคนที่ท่านแต่งตั้งให้เป็นคณะทูต กลุ่มผู้หญิงนี้ มีมารีย์ชาว

มักดาลา มีโยอันนา มีมารีย์ แม่ของนายยากอบ แล้วก็มีหญิงอื่น 

ที่ไปกับพวกเขาด้วย กลุ่มนี้เล่าเหตุการณ์ให้คณะทูตฟัง แต่พวก

เขาคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหล ไม่มีใครเชื่อ นายเปโตรรีบวิ่งไปที่

อุโมงค์ เขานั่งยองๆ มองไปข้างใน ก็เห็นแต่ผ้าลินินกองไว้ที่นั่น 

เขาจึงกลับบ้านด้วยความประหลาดใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

ปริศนาเพื่อนร่วมทาง

ในวันเดียวกัน ลูกศิษย์อีกสองคนก�าลังเดินทางไปสู่หมู่บ้าน

เอมมาอูส ซึ่งใช้เวลาเดินจากกรุงเยรูซาเล็มไปประมาณสอง

ชั่วโมงครึ่ง ทั้งสองคนเดินไปก็สนทนากันไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

ในขณะที่เขาพูดคุยปรึกษากันอยู่ ตัวท่านเยซูเองก็เดินมาใกล้ๆ

เพื่อร่วมเดินทางกับเขา แต่ดวงตาของทั้งสองคน 

กลับมองไม่ออกว่าเป็นตัวท่านเอง ท่านจึงถามพวกเขาว่า 
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“เดินไปคุยไป ปรึกษากันเรื่องอะไรหรือ”

ทั้งสองคนหยุดเดิน หน้าตาก็เศร้าหมอง คนหนึ่งมีชื่อว่า 

เคลโอปัสตอบท่านว่า “ท่านคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนกรุงเยรูซาเล็มผู้

เดียว ที่ไม่รู้เรื่องราวส�าคัญที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้”

ท่านเยซู จึงถามเขาว่า 

 “เรื่องอะไร”

ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องให้ท่านเยซูฟัง

“เกี่ยวกับท่านเยซู จากเมืองนาซาเร็ธ ท่านเป็นผู้เผยพระธรรม

ของพระเจ้า ทั้งผลงานและค�าสอนของท่าน 

ยิ่งใหญ่มากมายในสายตาของพระเจ้าและผู้คน ผู้น�า

นักบวชและผู้ปกครองชาติของเรากลับพิพากษาลงโทษ

ประหารชีวิตท่าน ตรึงท่านบนไม้กางเขน 

แต่พวกเราก็เคยหวังใจไว้ว่า ท่านคนนี้นี่แหละจะเป็นผู้ปลด
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ปล่อยชาติอิสราเอลให้มีอิสรภาพ

แล้วอีกอย่าง วันนี้ก็วันที่สามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หญิงบาง

คนในกลุ่มของเราก็มีเรื่องน่าพิศวงมาบอก พวกเขาไปที่อุโมงค์

แต่เช้าตรู่ แต่เขาหาศพของท่านไม่เจอ นอกจากนั้น ยังกลับ

มาบอกพวกเราว่า พวกเขามีนิมิตเห็นทูตสวรรค์มาบอกว่า 

ท่านเยซูยังทรงชีพอยู่

บางคนในกลุ่มของเราก็ตามกันไปที่อุโมงค์ แล้วก็เห็นว่าเป็นไป

ตามที่พวกผู้หญิงเล่าให้ฟัง 

แต่ไม่มีใครเห็นตัวท่าน”

ท่านจึงบอกพวกเขาว่า

“คนไร้ปัญญา ใจเฉื่อยชา ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังค�าพูดของผู้เผย

พระธรรมของพระเจ้า เจ้าไม่รู้หรือ 

ว่าคนที่เป็นพระคริสต์เจ้าเหนือหัว 

ก็จ�าเป็นจะต้องทนทุกข์เช่นนี้ 
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เมื่อส�าเร็จแล้ว พระองค์ถึงจะครองราชย์ด้วยพระสิริ”

แล้วท่านก็อธิบายความหมายพระธรรมของพระเจ้า 

ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวท่านเอง เริ่มจากค�าสอนของท่านโมเสส 

จนถึงผู้เผยพระธรรมของพระเจ้าทั้งหลาย

เมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านปลายทางของพวกเขา ท่านท�าตัวเหมือนกับ

ว่าจะเดินทางต่อไปอีก แต่พวกเขาคะยั้นคะยอท่านว่า 

“ค้างคืนกับพวกเราเถิด มันใกล้จะเย็นค�่า 

ตะวันก็เกือบจะตกแล้ว”

ท่านจึงยอมเข้าที่พักของพวกเขา เมื่อท่านเอนกายที่โต๊ะอาหาร 

ร่วมกับพวกเขา ท่านก็ยกก้อนขนมปัง แล้วกล่าวค�าอวยพระพร 

แล้วหักก้อนขนมปัง แล้วแบ่งขนมปังไปให้พวกเขา ดวงตาของ

พวกเขาจึงกระจ่างแจ้ง มองออกทันทีว่าชายคนนี้คือท่านเยซู

นั่นเอง

แต่แล้วท่านก็หายวับไปกับตา
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พวกเขาจึงพูดกันว่า “เห็นไหมว่าเหมือนมีไฟร้อนๆ เผาอยู่ใน

ใจเรา ตอนที่ท่านพูดคุยกับเรามาตลอดทาง แล้วท่านก็อธิบาย

พระธรรมของพระเจ้าให้เราฟัง”

พวกเขาจึงลุกขึ้นและเดินทางกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มโดยทันที 

เขามาพบลูกศิษคนสนิทของท่านเยซูสิบเอ็ดคน และลูกศิษย์

คนอื่นของท่านก็ชุมนุมอยู่ด้วยกัน กลุ่มนี้รายงานให้พวกเขาฟัง

ว่า “พระองค์เจ้าคืนชีพขึ้นมาจริงๆ พระองค์ปรากฏตัวต่อนาย

ซีโมนด้วย” พวกเขาจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง 

ให้กลุ่มนี้ฟัง เล่าว่า พอพระองค์หักก้อนขนมปังก็รู้ทันทีว่าคน

แปลกหน้าคนนั้นคือพระองค์นั่นเอง

พระคริสต์เจ ้าเหนือหัวเป็นตัวเป็นตน

เรื่องนี้คุยกันไปคุยกันมา ท่านเยซูนั่นเองก็มายืนอยู่ท่ามกลาง

พวกเขาจริงๆ ท่านกล่าวว่า “ขอสันติสุขจงมาสู่ท่านเถิด” แต่

พวกเขาตกใจขวัญหนีดีฝ่อ เพราะคิดว่าท่านเป็นผี ท่านกล่าวว่า

“ท�าไมหัวใจของเจ้าถึงปั่นป่วนเช่นนี้ และท�าไมถึงคลางแคลง



271

ใจ ดูมือของเราและเท้าของเราให้ดีสิ จะได้แน่ใจว่าใช่เราจริงๆ 

แตะต้องตัวเรา แล้วจะได้เห็นความจริง ถ้าเป็นภูติผี ก็จะมีแต่

วิญญาณ ไม่มีเนื้อหนังร่างกายอย่างที่พวกเจ้าเห็นว่าเรามี”

พอพูดจบแล้ว ท่านก็ยื่นมือและแสดงเท้าของท่านให้พวกเขาด ู

ในขณะนั้น พวกเขาก�าลังดีอกดีใจจนไม่อยากจะเชื่อสายตา

ตนเอง เต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างเหลือล้น แล้วท่าน

ก็ถามพวกเขาว่า “มีอะไรให้เรากินไหม” พวกเขาจึงน�าปลาเผา

มาเสนอให้ท่าน ท่านก็หยิบปลาชิ้นนั้นและรับประทานต่อหน้า

ต่อตาพวกเขา

จากพระธรรมโบราณ เป็นพระราชโองการ

แล้วท่านก็บอกพวกเขาว่า “แต่ก่อน ตอนที่เราอยู่กับเจ้า เรา

สอนไว้ว่าทุกสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าเขียนไว้เกี่ยวกับเรา ทั้ง

ในพระธรรมบัญญัติจากโมเสส และหนังสือผู้เผยพระธรรมของ

พระเจ้า และในบทเพลงสดุดี ทั้งหมดนี้จะต้องเสร็จสมบูรณ์”  

แล้วท่านก็เปิดหูเปิดตาพวกเขา ให้เข้าใจพระคัมภีร์ ท่านบอกว่า 
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“เป็นดั่งที่พระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้ 

พระคริสต์เจ้าเหนือหัวจ�าต้องทนทุกข์ 

และในวันที่สาม พระองค์คืนชีพจากความตาย

หลังจากนั้นจะมีการป่าวประกาศ 

ในพระนามของพระองค์ 

ประกาศให้ทุกเผ่าพันธุ์ทุกชนชาติกลับเนื้อกลับตัว 

และประกาศว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษบาป 

เริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็ม 

พวกเจ้าเป็นประจักษ์พยานต่อสิ่งเหล่านี้ 

และดูให้ดี เราจะส่งพระสัญญาขององค์พระบิดาของเรา 

มอบให้แก่เจ้า 

แต่จงรออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม 

จนกว่าเจ้าจะได้รับการปกคลุม 

ด้วยอ�านาจจากเบื้องบน”
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เชิดชูสู ่สวรรค์

แล้วท่านเยซูก็น�าพวกเขาออกไปไกล ถึงหมู่บ้านเบธานี 

ท่านชูมือให้ค�าอวยพรแด่พวกเขา 

ในขณะที่ท่านอวยพรพวกเขาอยู่ 

ท่านก็ลาจากพวกเขาไป 

และถูกยกขึ้น สู่สรวงสวรรค์

พวกเขานมัสการพระองค์ แล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม 

ด้วยใจยินดีปรีดา

หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าพระวิหารต่อไปเรื่อยๆ 

เพื่อสรรเสริญพระเจ้า
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เรื่ององค์สันติราชยังไม่จบแค่นี้...

ลูกศิษย์ของพระองค์น�าหมายส�าคัญวันคริสต์มาส 

มาประกาศให้โลกรู้จนถึงทุกวันนี้ หากท่านอยากมีส่วนร่วม 

ในพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุขนี้ ก็จงเชื่อฟังพระองค์ 

และติดตามพระองค์ สิ่งนี้มิใช่เรื่องของชาวยิวหรือฝร้่งเท่านั้น 

ความจริงแล้วพระเยซูเป็นชาวเอเชียเหมือนกับคนไทย 

ประชากรขององค์สันติราช มาจากทุกทวีป ทุกชาติ ทุกภาษา 

ทุกวัฒนธรรม องค์สันติราชรักคนไทย และต้องการมอบสันติสุข

ของพระองค์เข้ามาสู่บ้านเมืองของเรา

ขอให้เรามีความรักซึ่งกันและกัน ต่อสู้ความชั่ว รักความยุติธรรม 

ไม่แตกแยก ไม่ยอมรับผลงานของมารซาตาน ใช้ชีวิตโดยชอบ

ธรรม

องค์สันติราชยินดีต้อนรับท่านสู่พระราชอาณาจักรของพระองค์ 

ท่านจะปฏิเสธพระองค์ได้หรือ?
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หากท่านอยากติดตามองค์สันติราช จงอธิษฐานดังนี้

 ข้าแต่พระบิดา วันนี้ลูกเชื่อแล้วว่า พระองค์เป็นพระเจ้า

ผู้สร้างโลก และจักรวาล ฉะนั้นลูกจะบูชา นมัสการพระองค์แต่

เพียงผู้เดียว

 ลูกขอสารภาพว่าลูกผิดบาปต่อพระองค์ และขอขอบคุณ

พระองค์ที่ทรงประทานพระเยซูมาเป็นองค์สันติราช ตรึงกางเขน

เพื่อรับโทษบาปแทนลูก

 ขอบคุณพระบิดา ที่ทรงยกโทษความบาปให้ลูกแล้ว ลูก

เชื่อว่าองค์สันติราชมีชัยชนะต่อความตาย ลูกจะติดตามพระเยซู 

รักและรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของลูก ด้วยความจริงใจ ด้วยทุก

สิ่งที่ลูกมี

 และลูกรู้ว่าวันหนึ่ง พระองค์จะให้ลูกคืนชีพจากความตาย 

เช่นเดียวกันกับพระองค์ พระเยซูจะเป็นความมั่นคงต่อลูก 

พระองค์จะดูแลลูกตลอดไป ตั้งแต่ยุคนี้ จนถึงยุคแห่งนิรันดร์กาล 

 

 ลูกขออธิษฐาน ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 

 อาเมน
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หลังการอธิษฐาน ขอให้ท่านไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรเป็น

ประจ�า เพื่อมีส่วนร่วมในพระราชอาณาจักรแห่งสันติสุข ตลอด

ชีวิตในยุคนี้และยุคแห่งนิรันดร์กาล

องค์สันติราชฟื ้นคืนจากความตาย เป็นไปได้หรือ?

 เรื่องขององค์สันติราช ที่พระองค์ฟื้นคืนชีพจากความ

ตาย เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ แต่เราอาจจะสงสัย

ว่าสิ่งนี้เป็นไปได้หรือ? 

 ค�าตอบก็คือ พระบิดาเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล ความ

สามารถของมนุษย์มีขีดจ�ากัด แต่พระเจ้าไม่มีขีดจ�ากัดเหมือน

มนุษย์ ชีวิตของเรามิใช่สิ่งบังเอิญ พระองค์เป็นผู้มอบชีวิตให้กับ

เรา พระองค์มีฤทธิ์เดชปกครองธรรมชาติ และพระองค์ก็มีฤทธิ์

เดชเหนือธรรมชาติ เหนือความตาย 

 ส�าหรับพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ หากพระองค์

สามารถมอบชีวิตสู่โลกนี้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม พระองค์สามารถมอบ

ชีวิตใหม่ให้เราได้ ส�าหรับยุคแห่งนิรันดร์กาล
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