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เสด็จมาแล้ว 

นั่นไงผู้ทรงเป็นลูกแกะของ 

พระเจ้าผู้เสด็จมารับเอาบาป

ทั้งสิ้นไปเสียจากโลก

ทรงเป็นพระเมสสิยาห์

พระองค์นั่นเองที่ 

ผู้เผยพระวจนะพูดไว้

จะทรงทำอย่างไรนะ

ตามพระเยซูไปกันเถอะ

แต่พวกเราทิ้ง        

ท่านไปไม่ได้ ท่านเป็น            

อาจารย์ของเรา

เราไม่ใช่อาจารย์ของพวกเจ้า เราต้อง 

ถ่อมตัวเราลงและพระองค์จะต้องทรงได้รับ 

การเชิดชูสูงเหนือทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 

แท้จริงทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก 

จงติดตามพระองค์ไปเถิด

พระอาจารย์ ขอให้           

พวกข้าได้ติดตามรับใช้เป็นศิษย์ 

พระองค์เถิด พระองค์พักอยู่ 

ที่ไหนพระเจ้าข้า

ตามมาดูสิ

ฟีลิป จงตามเรามา

เขาเป็นคนเชื่อฟัง      

พระบัญญัติและรอคอยการ 

เสด็จมาของพระเมสสิยาห์ 

เหมือนกันพระเจ้าข้า

นาธานาเอลอยู่ไหมครับ

เข้าไปในสวน 

มีอะไรหรือจ๊ะ

ไม่มีอะไรหรอกครับ

พระเจ้าข้า 

พวกเรารอคอยพระองค์อยู่ 

แต่ตอนนี้ขอทรงให้ข้าพระองค์ไป

บอกนาธานาเอลก่อน

ยอห์น 1 : 35 – 39 ; 43 – 45 , 3 : 30 – 31
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นาธานาเอล 

เจ้าอยู่ที่ไหน

อยู่ตรงนี้ น้องข้า

นาธานาเอลรู้ไหมเราพบ 

พระองค์แล้วพระเยซูชาวนาซาเร็ธ 

บุตรชายโยเซฟผู้ที่โมเสสแล้วก็บรรดา

ผู้เผยพระวจนะเขียนถึงไงล่ะ

พระเมสสิยาห์ใช่ไหม เจ้าได้พูดคุย 

กับพระองค์รึเปล่า แต่นาซาเร็ธเหรอ...ไม่เคย 

มีอะไรดีมาจากเมืองนาซาเร็ธนะ พระเมสสิยาห์ 

จะทรงบังเกิดในเมืองยากจนไม่มีอะไรเลย 

อย่างนั้นได้ยังไง พระองค์ต้องบังเกิดที่ 

เบธเลเฮม แคว้นยูเดียไม่ใช่รึ

ตามข้าไปดูเอาเองดีกว่า 

ยอห์นเป็นพยานเรื่องพระองค์แล้ว 

ตอนนี้อันดรูว์ก็อยู่กับพระองค์

ดูเถิด เจ้าคือ     

ชาวอิสราเอลแท้ๆ ไม่มีกล 

อุบายอะไรในใจเลย

ฟีลิปเจ้าเล่า 

เรื่องข้าให้พระองค์    

ฟังรึเปล่า
เปล่า ไม่ได้ 

เล่าอะไรเลย

พระองค์ไม่เคยรู้จักข้า  

พระองค์ทรงทราบได้อย่างไร 

ว่าข้าพระองค์มีใจบริสุทธิ์
ก่อนฟีลิปพาเจ้ามา 

เจ้านั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อใช่ไหม 

เพราะเราเห็นเจ้าอยู่ตรงนั้น 

พระองค์ทรงรู้     

ได้อย่างไรไม่มีใคร 

รู้ว่าข้าอยู่ที่ไหน

พระองค์ทรงเป็น 

พระบุตรของพระเจ้า 

ทรงเป็นกษัตริย์ 

ของอิสราเอล

เรื่องแค่นี้เจ้าก็เชื่อแล้วรึ 

เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านี้อีกเจ้าจะ 

ได้เห็นฟ้าสวรรค์เปิดออกมีบรรดาทูตสวรรค์

ขึ้นและลงอยู่เหนือเรา ไปกันเถอะ เรามี 

อะไรต้องทำอีกเยอะ
ยอห์น 1 : 45 -51
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อันดรูว์ไปหาพี่ชายของตน 

แล้วเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟัง

เปโตรเราเจอ              

พระเมสสิยาห์ที่ยอห์น        

พูดถึงแล้ว เมื่อไหร่ ที่ไหน          

หน้าตาเป็นยังไง มีใครติดตาม          

พระองค์บ้างรึเปล่า
ไปด้วยกันสิ                     

เจ้าจะได้เห็น

เจ้าคือซีโมนบุตร 

โยนาห์สินะแต่เราจะเรียก 

เจ้าว่าเปโตร

ข้าพระองค์จะเอาเรือ            

กลับไปให้ครอบครัวก่อนและ   

จะติดตามพระองค์ไป

ไม่ช้าพระเยซูทรงเลือกชายสิบสองคนให้    

ติดตามเป็นศิษย์ของพระองค์ พวกเขาคือสาวก  

สิบสองคน ทั้งหมดพากันเดินทางไปตามเมืองต่างๆ 

ประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า

วันหนึ่งพระเยซูเสด็จเข้าไปอธิษฐาน 

ในพระวิหารพร้อมด้วยบรรดาสาวก 

แต่ที่นั่นมีการค้าขายกันเต็มไปหมด
พวกปุโรหิตฉ้อราษฎร์ 

เอากำไรจากสินค้าทุกอย่าง

ที่ขายในพระวิหาร

ทำไมข้าต้องแลกเงิน                        

ก่อนถวายในพระวิหาร เจ้า 

เอากำไรเยอะเลยนะเนี่ย

ปุโรหิตอนุญาตแล้วนะ

ยอห์น 1 ; 40 – 42 , 2 : 12 – 14; มาระโก 3 : 16
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โครม

พระองค์ทรงทำอะไรอยู่นะ ยืนทำ 

อะไรอยู่ตรงนั้นเกือบชั่วโมงแล้วเอาเชือก

มาพันเป็นอะไรก็ไม่รู้

วันนี้ได้กำไรเยอะเลย                                   

ไม่ต้องออกแรงดีนะเนี่ยะ

แส้นี่ พระองค์

ทรงทำแส้

พระนิเวศของพระบิดาของ      

เราเป็นที่สำหรับอธิษฐาน 

พวกเจ้ากลับมาทำเป็นซ่องโจร 

เอาออกไปให้หมดเดี๋ยวนี้เลย

พระนิเวศของพระ-

บิดา นี่มันคิดว่ามันเป็นใคร 

พระเมสสิยาห์งั้นรึ

อย่าทำพระนิเวศของ 

พระบิดาเราให้เป็นตลาดค้าขาย 

เจ้ามันพวกโจรชัดๆ

ยอห์น 2 : 15 – 16

โครม
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ครืน! 

ไอ้พวกลูกหลานงูร้าย 

เจ้าขูดรีดหญิงม่าย

โอ๊ย...

มันคิดว่า 

มันเป็นใครกัน

นี่โทษฐานทำที 

อธิษฐานยาวนาน

เจ้าไม่ได้รักเพื่อนบ้าน 

เจ้ารักเงินของพวกเขา

มัทธิว 6 : 5 – 7 , 12 : 34 ; ยอห์น 2 : 15 – 16 ; 1 ทิโมธี 6 : 10

โค
รม

! 

ควั้บ!

โค
รม

! ครืน! 

ควั้บ!
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ถ้ามาที่พระนิเวศพระบิดาเรา 

ครั้งต่อไปต้องมาเพื่ออธิษฐาน 

สารภาพบาปเท่านั้น

เจ้าจำข้อความที่

กษัตริย์ดาวิดตรัสถึงพระ-

เมสสิยาห์ได้รึเปล่า

จำได้สิ ที่ว่า “ความร้อนใจใน 

เรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมท้น

ข้าพระองค์เพราะพวกศัตรูของพระเจ้า

ลืมพระวจนะของพระองค์”

รู้ไหมว่า พวกธรรมาจารย์สอนว่า 

เวลาพระเมสสิยาห์เสด็จมาพระองค์จะ

เสด็จมาที่พระวิหารของพระองค์ 

แบบไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัว

เจ้าคงจะเป็นพระเยซูชาวนาซาเร็ธ 

ที่ยอห์นพูดถึง วันนี้เจ้าทำเรื่องเสียหาย  

วุ่นวายมาก จะแสดงนิมิตอะไรให้เรา 

เห็นว่าเจ้ามีฤทธิ์อำนาจล่ะ

สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็น                

พระเมสสิยาห์นั้น พวกท่านจะได้                     

เห็นแน่ ถ้าท่านทำลายพระวิหารนี้ 

เราจะยกขึ้นใหม่ภายในสามวัน

วิหารนี้ใช้เวลาสร้าง 46 ปี แล้ว      

เจ้าคิดว่าเจ้าจะสร้างขึ้นใหม่ได้ภาย 

ในสามวันรึ งั้นเจ้าก็เป็นบ้าไปแล้ว

อย่ากลับมาอีกนะ 

มาเมื่อไรเจ้าจะถูกจับทันที

แท้จริงพระวิหารที่ตรัสถึงคือพระกายของพระองค์ แต่พระเยซูไม่ทรง 

อธิบายให้พวกเขาทราบเพราะไม่ได้ทรงหมายให้พวกเขาเข้าใจเรื่องนี้

สดุดี 69 : 9 , 119 : 139;  ยอห์น 2 : 17 – 22
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แต่ตอนนี้ขอเชิญ           

เยซูช่วยอ่านพระวจนะ 

ประจำวันนี้ให้เป็นเกียรติ 

แก่พวกเราหน่อย

พระเยซูเสด็จออกจากกรุงเยรูซาเร็มเดินขึ้นเหนือไป            

ยังนาซาเร็ธ บ้านของพระองค์พร้อมพวกสาวก

เยซู ลูกกลับมาแล้ว 

ชวนเพื่อนๆ มาที่บ้านนะ 

แม่จะทำอาหารอร่อยๆ 

ให้ทานกัน
ครับ แต่เราจะอยู่ 

ที่นี่จนถึงวันสะบาโต 

เท่านั้นนะครับ

พอถึงวันสะบาโตพระเยซูก็เสด็จเข้าไปใน 

ธรรมศาลาตามธรรมเนียมที่ทรงปฏิบัติมา

พระเยซูเปิดพระคัมภีร์อิสยาห์ 

อ่านตรงที่เป็นคำเผยพระวจนะเกี่ยว 

กับพระเมสสิยาห์ซึ่งทุกคนรู้จักกันดี

พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้า ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า 

เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายัง 

คนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่ 

บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อย 

ผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความ    

โปรดปรานของพระเป็นเจ้า

คำพยากรณ์ตอนนี้ของผู้เผย   

พระวจนะก็เป็นจริงแล้วในวันนี้

พวกเรายินดีที่ได้เห็นลูกหลานของ 

เรากลับมาที่นี่กับเพื่อนๆ ของเขา เราได้ยินเรื่อง 

ราวแปลกๆ มากมายเกี่ยวกับพวกเขา เดี๋ยวเรา 

จะขอฟังจากปากพวกเขาเองด้วย

ลูกา 4 : 16 – 21
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เจ้าหมิ่นประมาทพระเจ้า

เจ้ามันแค่ 

ลูกช่างไม้

เอาหินขว้างมันให้       

ตายมันบังอาจอ้างตัว   

เป็นพระเมสสิยาห์

ใจเย็นๆ พวก 

เราจะไปกันแล้ว

พระเยซูเสด็จไปถึงเมืองคาเปอรนาอุม 

ซึ่งอยู่บนฝั่งทะเลและเป็นบ้านเกิดของสาวก

บางคนของพระองค์ และพระองค์กับสาวก 

ก็เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอย่างเคย

แล้วผู้เผยพระวจนะก็กล่าวว่า 

พระเมสสิยาห์จะทรงเป็นแสงสว่างแก่ 

คนต่างชาติต่างศาสนาและเขาเหล่านี้ 

จะศรัทธาเชื่อถือวางใจในพระองค์ ความ 

สุขเป็นของบุคคลที่มีใจบริสุทธิ์สะอาด 

เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า พระองค์จะ 

ไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่เข้ามาหาพระองค์เลย 

ไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติ

องค์บริสุทธิ์ของ               

พระเจ้า อย่ามายุ่งกับเรา

เรารู้จักท่านนะ 

ท่านคือองค์บริสุทธิ์  

ของพระเจ้า

เขาถูกผีเข้า 

เอาตัวออกไปเสีย

ท่านจะมาทำลายเรา 

ก่อนเวลาได้ยังไง อย่ามายุ่ง 

กับเรา เรากับท่านไม่มีอะไร 

เกี่ยวข้องกันนะ

ใครปล่อยเขา 

ให้เข้ามา ระวังนะ 

คนนี้อันตราย

วิญญาณชั่วเราขอสั่ง 

เจ้าให้ออกจากตัวชายคนนี้ 

และเลิกทรมานเขาเดี๋ยวนี้

ลูกา 4 : 28 – 35
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ออกไปให้พ้น

อ๊ากกกก...

ท่านทำอะไรเขาน่ะ

ตายรึยัง

ทันใดนั้น เขาก็ลุกขึ้นยืน

ผีออกไปแล้ว เจ้าเป็น  

ไทแล้วจงไปดำเนินชีวิตต่อไป 

แล้วอย่าทำบาปอีก

ท่านผู้นี้มีฤทธิ์อำนาจ 

เหนือผีร้ายทั้งหลาย ดูสิผู้ชาย 

คนนี้หายเป็นปกติแล้ว

เปโตร ไข้แม่ 

ขึ้นสูงจนน่ากลัว

อย่ากลัวเลย 

พระเจ้าอยู่กับ

เราแล้ว

เปโตร ภรรยาท่านให้มา 

ตามท่านกลับบ้าน แม่ของ 

นางไม่สบายมีไข้สูง

เราจะไปกับเจ้า

มาระโก 1 : 25 -30 ; ลูกา 4 : 35 – 38
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หญิงเอ๋ย ลุกขึ้นเถิด 

ความเจ็บไข้ออกไปแล้ว

แม่ลุกขึ้นได้แล้ว 

ทรงรักษาแม่หายแล้ว

นางลุกขึ้นจากเตียง  

มาปรนนิบัติพระเยซู 

และบรรดาสาวก

ข่าวการทรงรักษาโรค             

แพร่ออกไปผู้คนมากมาย           

พาคนเจ็บมาหาพระเยซู

นายท่าน พ่อข้าถูกไม้ซุง 

หล่นทับหลังหักเดินไม่ได้มาตั้งแต่

ยังหนุ่ม โปรดเถิดถ้าทรงรักษาเขา 

ได้ขอทรงช่วยด้วย ได้โปรดเถิด
จงลุกขึ้นแล้วเดินเดี๋ยวนี้

 ขอบพระคุณพระเจ้า

ข้าเดินได้แล้ว 

อัศจรรย์แท้ๆ

นายท่าน ลูกสาวข้าตาบอด 

ตั้งแต่เกิดโปรดช่วยนางด้วย

มาระโก 1 :  30 - 34 ; ลูกา 4 : 38 - 40
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เมื่อมีใครแช่งด่าท่าน      

อย่าแช่งด่าตอบแต่จงอธิษฐานอวยพร 

เขา จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านอยากให้ 

เขาปฏิบัติต่อท่าน ถ้าท่านเป็นเขา

เพราะพระวจนะบอกไว้ว่า 

คนตาบอดก็จะมองเห็นและตาลูก

สาวของท่านก็จะเป็นตามนั้น

พ่อ นั่นพ่อหรือคะ

โอ พ่อขา หนูเพิ่ง 

เห็นหน้าพ่อวันนี้เอง พ่อหล่อ     

กว่าที่หนูคิดไว้เยอะเลย

พระเยซูเสด็จพร้อมด้วยบรรดาสาวกไป 

กรุงเยรูซาเล็มในช่วงที่กำลังมีงานฉลองใหญ่ 

และพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนในพระวิหาร

พวกท่านได้ยินคำสอน              

แต่โบราณมาว่าให้รักเพื่อนของ  

ท่านและเกลียดชังศัตรู แต่เราบอก 

ท่าน ว่าท่านต้องรักศัตรู     

และทำดีต่อพวกเขา

จงยกโทษให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่าน 

ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์พระเจ้าจะทรงอวยพรให้ 

ท่านเป็นสุขและท่านจะได้พบพระองค์ 

ผู้สร้างสันติจะได้รับพระพรสูงสุด

อ้าว แล้วคำสอนที่       

บอกว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟันล่ะ
ถ้ามีใครตบแก้มข้างหนึ่งของท่าน   

จงหันหน้าอีกข้างให้เขาเผื่อเขาจะตบอีกข้างหนึ่งด้วย 

อย่าใช้ความรุนแรง ถ้าท่านมีเสื้อสองตัวแล้วเห็นว่าเพื่อน 

บ้านของท่านไม่มีเสื้อใส่จงแบ่งให้เขาไปตัวหนึ่ง ถ้าเขา 

หิวจงให้อาหาร พระบิดาในสวรรค์ของท่าน          

จะทรงเห็นและจะทรงอวยพรท่าน

มัทธิว 5 : 43 – 44 , 6 : 12 , 5 : 8 , 38 : 42 , 5 : 21 – 22 ; มาระโก 1 : 34 ; ลูกา 4 : 39 – 41

ท่านได้ยินมาแล้วว่า จงอย่าฆ่า 

แต่เราบอกท่านว่าถ้าท่านมีเรื่องโกรธเคือง 

พี่น้องของท่านโดยไม่มีเหตุท่านก็อาจจะถูก

พระเจ้าพิจารณาพิพากษาโทษเหมือนกัน
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บรรดาผู้นำทางศาสนาทั้ง 

หลายนั้นภายนอกดูเป็นคนดี 

แต่จิตใจเต็มไปด้วย

ความชั่วร้าย

ท่านเคยได้ยินแล้วว่า อย่าล่วง 

ประเวณีผัวเมียเขาแต่เราบอกท่านว่า ถ้า 

ท่านมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดท่านก็

ได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว

พวกเขาเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งภาย 

นอกฉาบด้วยปูนขาว แต่ภายในเต็มด้วยกระดูกของ 

คนตายท่านต้องไม่เป็นอย่างนั้นต้องชอบธรรมมาก

กว่าพวกเขา จึงจะได้เข้าในแผ่นดินของเรา

ผู้คนมากมายเลือก 

เดินบนทางกว้างใหญ่ซึ่ง

นำไปสู่ความพินาศ

เราเป็นประตูนำไปสู่สวรรค์ 

ถ้าท่านเข้าทางเราท่านจะได้รับ 

ชีวิตนิรันดร์ ถ้าท่านพยายามไป 

ทางอื่นท่านจะล้มตายในบาป 

ของท่าน

ทำไมเจ้าจึงรักษาโรค 

ในวันสะบาโต โมเสสสั่งห้ามไว้ 

ว่าเราต้องไม่ทำการงานใดๆ 

ในวันสะบาโต
พระบิดาทรงใช้เรามาใน 

โลกนี้เพื่อมาทำงานของพระองค์ 

เราจะทำแต่สิ่งที่พระบิดาทรงให้ 

เราทำเท่านั้น

เจ้าบังอาจยกตัวขึ้น 

เท่าเทียมพระเจ้า 

เจ้าหมิ่นประมาทพระองค์ 

โทษเจ้าถึงตายเชียวนะ
พระบิดาในสวรรค์ 

ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคน 

นมัสการและให้เกียรติพระ- 

บุตรเสมอด้วยพระบิดา

วันหนึ่งผู้ที่อยู่ในหลุมฝัง 

ศพจะได้ยินเสียงของเราและจะ 

เป็นขึ้นจากความตาย บางคนจะ 

ไปสู่ชีวิตนิรันดร์แต่บางคนจะไปสู่ 

ความพินาศนิรันดร์

พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์           

จริงๆ ด้วย ตอนแรกก็ทรงทำ   

อัศจรรย์ต่างๆ แล้วตอนนี้ก็ทรง     

กล้าประกาศว่าเป็นใคร

ข้าต้องรีบไป 

บอกเมียข้าก่อน

มัทธิว 5 : 27 – 28 , 7 : 13 – 14 , 28 – 29 , 23 : 27 – 28 ; ยอห์น 5 : 18 – 19 , 23 , 29 – 30 , 14 : 6

พระองค์ไม่ทรงเหมือนผู้นำศาสนา   

คนไหนๆ เลย ทรงพูดด้วยสิทธิอำนาจแท้จริง 

ข้าล่ะกลัวพวกมันจะฆ่าพระองค์จริงๆ
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อาจารย์ครับมีฟาริสี 

คนหนึ่งมาขอพบท่านเขาเป็น 

ขุนนางระดับหัวหน้าของ 

คนยิวเชียวนะครับ

ทำไมต้องมาตอน      

กลางคืนนะ คงจะอายกลัวคนรู้ 

ว่ามาพูดคุยกับพระเยซู

เราจะไปคุยกับ 

เขาในที่ลับตาคน

ท่านอาจารย์ พวกเราที่เป็นขุนนาง 

ชาวยิวทราบดีว่าท่านเป็นครูที่มาจาก 

พระเจ้า เพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญ 

อย่างที่ท่านทำนั้นได้ เว้นแต่พระเจ้า    

ทรงสถิตอยู่กับคนนั้นถ้าท่านไม่ได้บังเกิด         

ใหม่ ท่านก็จะไม่ได้เห็นแผ่น 

ดินของพระเจ้า

ท่านจะให้ข้าพเจ้ากลับเข้า 

ไปในท้องมารดาแล้วออกมาใหม่ 

เป็นครั้งที่สองอย่างนั้นรึ

ไม่ใช่ ที่บังเกิดจากเนื้อหนัง 

ก็เป็นเนื้อหนัง ที่บังเกิดจากวิญญาณ 

ก็เป็นวิญญาณ นิโคเดมัสเราบอกท่าน 

ตรงนี้ว่า ท่านจะต้องบังเกิดใหม่
การบังเกิดใหม่ 

อย่างนี้เกิดขึ้นได้ 

อย่างไร

การบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณ 

เป็นเรื่องเร้นลับคล้ายกับเรื่องของลม

นั่นแหละ ไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วย 

ความรู้สึก ถ้าท่านจะเข้าในแผ่นดิน 

ของพระเจ้า ท่านจะต้องบังเกิด 

ใหม่จากพระองค์

โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่น 

ทุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์

จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น

พวกเขาถูกงูกัดตาย 

เพราะทำบาปต่อพระเจ้า แต่เมื่อ 

มองดูงูทองสัมฤทธิ์ก็ได้รับการ 

รักษาให้รอดชีวิตทันที

กันดารวิถี 21 : 5 – 9 ; ยอห์น 3 : 1 – 14
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ใช่แล้ว มนุษย์ทุกคนในยุคนี้ก็กำลังจะตาย 

เพราะรอยแผลของบาป แต่คราวนี้เราเป็นผู้ที่จะ 

ถูกยกชูขึ้นให้ทุกคนมองดู คนที่ถูกบาปกัดกินจะ 

พบความรอดได้ ถ้าเขาเชื่อวางใจในตัวเรา

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทาน 

พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจใน 

พระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ คนที่เชื่อวางใจใน 

เราจะได้รับชีวิตนิรันดร ส่วนคนที่ไม่เชื่อวางใจ 

ในเราก็ถูกพิพากษาลงโทษแล้ว

ท่านกำลังบอกว่า การบังเกิดใหม่ 

เท่านั้นจึงจะช่วยให้บาปหมดไปได้และตัว 

ท่านเองก็กำลังจะถูกแขวนไว้บนเสาเพื่อ 

ให้คนทั้งหลายได้รับความรอด

เมื่อไรที่การบังเกิด

ใหม่นี้จะเกิดขึ้นล่ะ
หลังจากที่เรา        

ถูกยกชูขึ้นเพื่อให้   

ทุกคนได้มองดู

ยอห์น 3 : 14 – 18
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ระหว่างทางจากกรุงเยรูซาเล็มไป   

กาลิลี เป็นที่อยู่ของพวกสะมาเรีย 

ไม่มีชาวยิวคนไหนอยากติดต่อคบ 

หากับชาวสะมาเรีย แม้แต่เดินทาง 

ผ่านเมืองของพวกเขาก็ไม่มีใครทำ 

ทั้งนี้เพราะคนยิวเชื่อว่าชาวสะมาเรีย

เป็นคนมีมลทินในด้านจิตวิญญาณ 

แต่วันหนึ่งพระเยซูทรงทำให้พวก 

ศิษย์ตกใจเมื่อทรงกล่าวว่า

ไปสะมาเรียกัน

คนพวกนั้นไม่           

บริสุทธิ์ โง่เขลา ยากจน     

ไร้คุณธรรมนะพระเจ้าข้า

เราจะไปสะมาเรีย 

เพราะพระบิดาทรงปรารถนา

ให้เราไป

ประมาณเที่ยงวัน             

พวกเขาก็ไปถึงบ่อน้ำนอกเมือง

พวกท่านไปหาซื้อ 

อาหารในเมืองส่วนเรา 

จะรออยู่ข้างบ่อน้ำนี้

พระองค์จะอยู่ 

ที่นี่ตามลำพังหรือ 

พระเจ้าข้า ใช่ เราต้องทำ        

งานที่พระบิดาทรง 

มอบหมาย

พระเยซูทรงเหนื่อยทรงหิวข้าว                     

และทรงหิวน้ำ ณ ที่นั้นหญิงชาวสะมาเรีย     

คนหนึ่งเดินมาตักน้ำทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลา

ยอห์น 4 : 1 – 8
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 ขอน้ำในเหยือก              

ของเจ้าให้เราดื่ม            

หน่อยได้ไหม

โอ ทำไมท่านผู้เป็นชาวยิวถึง 

ได้ขอน้ำผู้หญิงสะมาเรียอย่างข้าดื่ม 

ข้าคิดว่าคนยิวอย่างท่านไม่อยาก 

คบหากับพวกเราเสียอีก

ถ้าเจ้ารู้จักของขวัญที่พระเจ้าจะมอบ 

ให้และรู้ว่าเราเป็นใครเจ้าก็คงจะขอจากเรา 

และเราก็จะให้น้ำแห่งชีวิตแก่เจ้า

ท่านน่ะหรือจะให้น้ำเรา  

ท่านไม่มีอะไรตักน้ำ แล้วบ่อก็ลึกขนาดนี้ 

ท่านจะไปเอาน้ำแห่งชีวิตมาจากไหน

เจ้าดื่มน้ำจากบ่อนี้เจ้าจะ 

กระหายอีกแต่น้ำที่เราให้เจ้า

ดื่มจะพลุ่งอยู่ภายจิตใจเจ้า

ชั่วนิรันดร์

งั้น ข้าขอดื่มน้ำ 

แห่งชีวิตด้วยเถิด เพื่อว่าข้า 

จะไม่กระหายอีก

ไปตามสามีเจ้ามา 

แล้วเราจะบอกเจ้า 

เรื่องน้ำนี้

ข้าไม่มีสามี

เจ้าน่ะมีสามีมาห้าคน  

แล้วชายที่เจ้าอยู่ด้วยตอน

นี้ก็ไม่ใช่สามีเจ้า

ท่านต้องเป็นผู้เผย 

พระวจนะแน่ๆ ท่านล่วง 

รู้บาปที่ข้าปกปิดไว้

พวกท่านชาวยิวนมัสการพระเจ้า 

ในกรุงเยรูซาเล็ม แต่บรรพบุรุษของเรา 

นมัสการพระเจ้าที่ภูเขา ตกลงเราควร 

ไปนมัสการพระเจ้าที่ไหนกันแน่

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ 

พระองค์ไม่ต้องการการนมัสการในวิหาร 

ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ พระองค์ทรงแสวง 

หาผู้ที่เชื่อความจริงและนมัสการพระองค์ 

ด้วยจิตวิญญาณ

พวกเรารู้ว่าพระเมสสิยาห์ 

กำลังเสด็จมาและเมื่อมาถึง

พระองค์จะทรงสั่งสอนเรา 

ถึงความจริงต่างๆ

เจ้ากำลังพูดอยู่กับ 

พระเมสสิยาห์องค์นั้น ข้าต้องไป 

บอกเพื่อนๆ ให้รู้

พระเยซูประทับสั่งสอนพระวจนะ 

ของพระเจ้าอยู่ที่สะมาเรียสองวัน

ยอห์น 4 : 7 – 29 , 40
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ครั้งหนึ่งพระเยซูประทับยืนอยู่บนเนินเขาเหนือ 

ทะเลสาบกาลิลีกับบรรดาสาวก ผู้คนหลายพันคน 

พากันออกจากเมืองมาฟังคำสั่งสอนของพระองค์

เมื่อท่านทำทาน 

อย่าป่าวประกาศให้คน 

ทั้งหลายรู้เห็น ถ้าท่านปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้ 

คนยกย่องชมเชย ท่านก็จะไม่ได้รับบำเหน็จ 

ใดๆ จากพระเจ้าในสวรรค์ เมื่อทำทานอย่า 

ให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวาทำนั้น

เมื่อท่านอธิษฐาน 

อย่าทำเหมือนคนเคร่งศาสนา

หน้าซื่อใจคดที่ชอบอธิษฐาน 

ต่อหน้าคนมากมาย
และเมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก 

เหมือนพวกผู้นำศาสนาทำ เพราะเขาชอบยืนอธิษฐาน 

ตามที่สาธารณะ อวดว่าเขาเป็นคนเคร่งศาสนา

อย่าสะสมทรัพย์สมบัติ 

ที่เป็นของโลกนี้แต่จงสะสม 

ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่จะ 

คงอยู่ตลอดกาล ไม่มีใคร 

เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายรับ 

ใช้พระเจ้าและเงินพร้อมกันได้

ลงท้ายท่านจะชังข้างหนึ่ง 

และรักอีกข้างหนึ่ง

พระอาจารย์ตอนนี้เย็นมากแล้ว 

ผู้คนอยู่กับเรามาตลอดทั้งวันคงจะหิวกัน 

และที่ตรงนี้ไกลจากตัวเมืองพวกเขาจะ 

เอาอะไรกินกัน 

อาจารย์ครับ เอาอาหาร                

กลางวันผมไปได้เลยครับ แม่ผมเอา 

ขนมปังห้าก้อนกับปลาตัวเล็กๆ 

สองตัวห่อมาให้ผมครับ

ให้ทุกคนนั่งลง 

แล้วเราจะเอาอาหาร

แจกพวกเขา

จะเอาอะไร       

แจกละเนี่ยะ

อย่าทุ่มเทแรงกายและเวลา 

แสวงหาความร่ำรวย คนร่ำรวยเป็น 

พวกที่มีปัญหากว่าใครๆ และพวกเขา 

รักความร่ำรวยจนไม่ยอมเข้าสวรรค์

ขอทรงให้พวกเขากลับ 

ไปหาซื้ออะไรรับประทาน

ได้แล้วพระเจ้าข้า

มัทธิว 14 : 15 , 6 : 1 – 7 , 6 : 19 – 21

195



ดูสิเรามีอะไรบ้าง 

อ้อมีปลากับขนมปัง

พระอาจารย์ แค่นี้          

คนคนเดียวก็ทานไม่อิ่มแล้ว

นับประสาอะไรกับคนตั้ง 

5000 คนพระเจ้าข้า

ไปขอยืมกระบุงใหญ่ๆ 

มาสักสิบสองใบแล้วเตรียม

เอาอาหารไปแจกได้เลย

ขอบพระคุณพระเจ้า 

องค์จอมเจ้านายของข้าพระองค์ผู้ทรง 

เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลผู้ประทาน 

อาหารจากฟ้าสวรรค์แก่โลกนี้

พระองค์ทรงทำอะไรนะ 

เอาอาหารห่อนิดเดียวเทลง

ไปในกระบุงใหญ่ขนาดนั้น

ดูนั่นสิ 

อาหารพวกนั้นมา 

จากไหนกัน

มัทธิว 14 : 19 – 21 ; ลูกา 9 : 16 – 17
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ขอบพระคุณพระเจ้า

ทรงเอาขนมปัง 

จากสวรรค์ให้เราเหมือน 

ที่โมเสสเคยทำ

แม่ต้องไม่เชื่อแน่ๆ เลย

ผู้คนพากันหยิบขนมปัง 

และปลาจากกระบุง แต่   

อาหารก็ทวีจำนวนมากขึ้น

 อาจารย์ครับ 

ทุกคนอิ่มกันหมดแล้วแต่กระบุง 

ยังมีอาหารอยู่เต็มหยิบแจกเท่าไร

ก็ไม่หมด

เก็บอาหารที่เหลือให้หมด 

แล้วเจ้าลงเรือไปอีกฟากหนึ่งของทะเล 

สาบพร้อมกับเพื่อนๆ เราจะขึ้นไปอธิษ-

ฐานบนภูเขาแล้วจะตามไปทีหลัง

พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขา 

ตามลำพัง ส่วนสาวกพากันลง 

เรือข้ามไปยังอีกฟากหนึ่ง

บ่อยครั้งที่พระเยซูเสด็จไปในที่            

เปลี่ยวเพื่ออธิษฐานตามลำพัง

มัทธิว 14 : 20 – 23
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เมื่อสาวกลงเรือไปถึงกลาง 

ทะเลสาบก็บังเกิดพายุใหญ่พวกเขา

พากันหวาดกลัวว่าเรือจะล่ม

 ไม่เคยเจอพายุ 

ใหญ่ขนาดนี้เลย ถ้าแรงกว่านี้ 

เราต้องตายแน่ๆ

เรือกำลังจะจมแล้ว

ดูนั่นสิ มีอะไรอยู่ 

ในน้ำตรงนั้นแน่ะ

นั่นผี
ผีมา

คนเดินมาบนน้ำต่างหาก

เปโตร เราเองอย่ากลัวไปเลย

พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ 

ขอทรงโปรดให้ข้าเดินไปหาพระองค์บน

ผิวน้ำอย่างที่พระองค์ทรงทำอยู่เถิด

มาสิเปโตร

มัทธิว 14 : 24 – 29
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ไปแล้วพระเจ้าข้า

อย่า เปโตร

เปโตร เดินไปหา 

พระเยซูบนผิวน้ำได้จริงๆ

แต่เมื่อเขาละสายตาจาก 

พระเยซูหันไปมองดูคลื่นลูก

ใหญ่ความกลัวก็เกิดขึ้น

ความกลัวทำลายความ 

เชื่อมั่น แล้วเขาก็จมลงไป

พระเจ้าช่วยข้าด้วย

มัทธิว 14 : 29 – 30
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เปโตร 

เจ้าเริ่มไม่ไว้ 

วางใจเรา

พระเยซูทรงพา 

เปโตรเดินบนผิว     

น้ำกลับไปที่เรือ

เปโตร เจ้าเดิน 

บนผิวน้ำได้

สงบนิ่ง 

เสียเถิด

พระเยซูทรงสั่งลมพายุ 

แล้วมันก็เงียบสงบลง

ทิ้งข้าพระองค์   

ไปเถิดข้าพระองค์ทำผิด

บาปเหลือเกิน

พระองค์เป็น 

พระบุตรพระเจ้า

อย่างแท้จริง

พระเจ้า พระเจ้า 

ของข้าพระองค์

พระคริสต์แห่งอิสราเอล

มัทธิว 14 : 31 – 33 , 4 : 38 – 41
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ช่วงงานเลี้ยงฉลองนี่คน 

แน่นจริงๆ มีคนมาจากทั่วประเทศ 

บางคนมาจากดินแดนไกลโพ้น 

อย่างโรม หรืออียิปต์ด้วย

ไปที่สระน้ำกันเถอะ

เท่าที่จำได้ 

เขาอยู่ที่นี่มา 

นานแล้ว
เจ้าอยากหาย 

เป็นปกติหรือเปล่า

ไม่มีใครช่วย 

ข้าได้หรอก

ลุกขึ้น แล้วยกที่ 

นอนเจ้าเดินไปสิ

ท่านคือพระเยซู 

ใช่ไหมข้าได้ยินเรื่องอัศจรรย์

ที่ท่านทำมาแล้ว

มันจะเป็นไปได้อย่างไร 

ชายคนนั้นพิการมาตั้ง  

38 ปีแล้วนะ

วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์เป็น       

วันสะบาโต ไม่ใช่เรื่องที่จะมาก่อความ 

วุ่นวายในวันสงบๆอย่างนี้

ยอห์น 5 : 1 – 8

ต่อมา
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พระบิดาของเราทรง 

ทำกิจในวันสะบาโต แล้ว 

เราก็ทำอย่างที่เราเห็น 

พระองค์ทรงทำ

ข้าได้ยินว่ามีคนรวมตัว 

กันจะกำจัดเขา ผู้คนชักจะ 

สนใจเขามากไปแล้ว

เขาทำให้ผู้คนเชื่อว่า 

เขาทำการอัศจรรย์ได้โธ่เอ๊ยเยซู 

คิดว่าตัวเองเป็นใคร 

พระเมสิยาห์งั้นล่ะสิ

ขาของเขา 

หายลีบแล้ว

เขากำลังลุกขึ้น

ไม่น่าเป็นไปได้

ขอพระเจ้าทรง 

ได้รับเกียรติข้าไม่ต้อง 

ทนทุกข์อีกต่อไปแล้ว

พระเยซูทรง 

เป็นพระเมสสิยาห์

ทำไมเจ้ารักษา     

โรคในวันสะบาโต

โมเสสสั่งให้เรา 

หยุดทำงานทุกอย่าง 

ในวันสะบาโต
ถ้าวัวตกบ่อแล้วดึงมันขึ้นมาก็ 

เป็นงานที่ทำได้ในวันสะบาโตใช่ไหม แล้ว 

อย่างนี้จะบอกว่าเราทำผิดพระบัญญัติที่ 

รักษาคนในวันสะบาโตได้อย่างไร

ลูกา 14 : 5 – 6 ; ยอห์น 5 : 9 – 17
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เขาบอกว่าเขาเป็น 

ลูกพระเจ้าเขาบังอาจตีตัว 

เสมอกับพระเจ้า

จับเขาไว้ แล้ว                      

เอาหินขว้างให้ตาย

ฆ่าเสียเลย

ท่านจะฆ่าคน             

ที่รักษาคนเจ็บในวัน 

สะบาโตเชียวหรือ

เขาพูดหมิ่น

พระบัญญัติ

พระองค์ไม่ได้ตรัส 

หมิ่นพระบัญญัติเลย

โปรดฟังสิ่งที่ 

พระองค์จะตรัสเสียก่อน

ฟังทางนี้ ท่านประหลาดใจ 

เพียงเพราะเห็นเราทำอัศจรรย์ 

ครั้งนี้เพียงครั้งเดียว แต่ท่านจะได้ 

เห็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก พระบิดา 

ของเราทรงทำให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมา 

ได้ฉันใดพระองค์ทรงให้เรามีสิทธิอำนาจ 

เช่นเดียวกับพระองค์ฉันนั้น พระบิดาทรง 

ให้เรามีสิทธิอำนาจเหนือโลกนี้เทียบ 

เท่าพระองค์อย่างสมบูรณ์

การไม่ให้เกียรติเราก็คือการไม่ถวาย 

พระเกียรติแด่พระเจ้า เราบอกความจริงแก่ 

ท่านว่าผู้ใดฟังเราผู้นั้นก็ฟังพระองค์ผู้ทรง 

ใช้เรามาและเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร

ท่านจะให้ชีวิต 

นิรันดรได้ยังไง

 เมื่อถึงเวลาผู้ที่ตายไปแล้วจะได้ยินเสียงของ 

เราแล้วเขาจะออกมาจากอุโมงค์ฝังศพของเขา บรรดา 

ผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ บรรดาผู้ที่ 

ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นมาและถูกทิ้งลงไปใน 

บึงไฟแห่งความพินาศตลอดชั่วนิรันดร์

เขาหมิ่นประมาทพระเจ้า 

ไม่มีมนุษย์คนไหนทำให้คน 

ตายฟื้นได้ พระเจ้าผู้เดียวที่ 

ประทานชีวิตนิรันดรได้

ยอห์น 5 : 18 – 29
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ทรงล่วงรู้ทุกอย่าง

พวกท่านไม่เชื่อเรา แต่ยอห์น 

เคยพยากรณ์เรื่องการบังเกิดมา 

ของเรา พระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน

ลองไปหาอ่านดูเถิด ในนั้นมีคำของ 

ผู้เผยพระวจนะมากมาย 

ที่เป็นพยานถึงตัวเรา

อย่าคิดว่าเราจะฟ้องพระเจ้าว่า            

ท่านทำผิดพระบัญญัติของโมเสส ที่ท่าน 

ละเลยไม่ประพฤติตามต่างหากที่จะเป็น

พยานยืนยันความผิดของพวกท่าน

คนนี้ไงที่พวกเขาพยายามฆ่า 

ขนาดนี้แล้วยังพูดแบบไม่ไว้หน้าใครแล้วไม่มี 

ใครกล้าทำอะไรด้วย หรือว่าพวกฝ่ายปกครองรู้ 

ว่าท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์ที่เป็นพระเมสสิยาห์ 

ของชาวอิสราเอลองค์นั้นจริงๆ

พวกธรรมาจารย์สอนว่าเราจะไม่รู้ว่า 

พระเมสสิยาห์เสด็จมาจากไหนแต่เรารู้นี่นาว่าชายคนนี้เป็น 

ลูกชายของช่างไม้แห่งแคว้นกาลิลีท่านพูดว่าท่านรู้ว่าเราเป็นใคร 

และรู้ว่าเรามาจากที่ไหน เรามาโลกนี้ ไม่ 

ใช่เพราะมาเอง แต่พระบิดาทรงส่งเรามา

แต่ท่านไม่รู้จักพระบิดาของเรา เราต่างหาก 

ที่รู้จักพระองค์และพระองค์ 

ทรงใช้เรามาหาท่าน

พระองค์คือพระเมสสิยาห์ 

ผู้เสด็จมาตามคำพยากรณ์

รู้ได้ขนาดนี้ต้องเป็น 

พระเมสสิยาห์เท่านั้นใช่ไหม

 ไปจับตัวคนที่หมิ่น 

ประมาทพระเจ้ามาเดี๋ยวนี้
ผู้คนพากันเชื่อฟัง 

คำพูดของเขาต้องจัด 

การให้เงียบได้แล้ว

เขาได้ยินข้าพูดได้ยังไง

ครั้งนี้ท่าจะแย่แล้ว

ยอห์น 5 : 30 - 39, 45 , 6 : 42 - 43 , 7 : 25 - 32, 40 - 41
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ผู้ใดหิวกระหายความ 

ชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่า

พระเจ้าจะทรงให้เขาอิ่ม 

สมบูรณ์

ผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็น  

สุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียก 

เขาว่าลูกของพระองค์ จงรัก 

และอวยพรศัตรูของท่าน

ผู้ใดกระหายจงให้เขามาหา 

และดื่มน้ำจากเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

จะประทับอยู่ในเขาประดุจบ่อน้ำพุที่ 

พลุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์

ทำไมไม่จับตัวมา    

ให้เรา เห็นอยู่ซึ่งๆหน้า 

ทำไมไม่จับมา

ไม่มีใครพูด 

ได้เหมือนเขา

เขาสั่งสอนให้ 

เรารักและยกโทษ อะไรกัน พวกเจ้าก็หลงเชื่อไปด้วยรึ 

มีใครในบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้หรือ

พวกฟาริสีศรัทธาเขาอีกบ้างล่ะ 

เยซูคนนี้สมควรตายนะ

นิโคเดมัส ชายที่แอบไปพบ 

พระเยซูตอนกลางคืนจึงพูดขึ้น กฎหมายของเราให้ตัดสินคน 

โดยยังไม่ให้โอกาสเขาพูดป้อง

กันตัวเองก่อนหรือเปล่า

นิโคเดมัส ท่านเป็นคนหนึ่งที่ 

ติดตามเขามาจากกาลิลีหรือเปล่า ไปอ่าน 

พระคัมภีร์ดูสิเพราะในนั้นบอกว่าพระเมสสิยาห์ 

ไม่ใช่ชาวกาลิลีแต่ทรงมาจากเบธเลเฮมที่ 

แคว้นยูเดียและทรงเป็นบุตรของดาวิด

มัทธิว 5 : 6 , 9 ; ยอห์น 4 : 14 ; 7 : 45 – 52

พูดจาไม่เหมือน 

อาชญากรร้ายเลย ว่ากันว่าเขาเป็นคน 

ที่ผู้เผยพระวจนะบอก 

ไว้เมื่อ 4000 ปีก่อน
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โกหกหลอก 

ชาวบ้านก็ได้น่ะสิ

เขามีคำตอบให้

ทุกเรื่องเลยนะ 

ทำไมเราไม่หานัก 

กฎหมายฉลาดๆ ล่อเขาให้จน 

มุมคำพูดของตัวเองล่ะ

จริงสิ ข้ารู้จักนักกฎหมาย 

คนหนึ่งฉลาดแล้วไม่ปรานี

ใครเลยอยู่คนหนึ่ง

นักกฎหมายคนนั้นจึง 

มาประลองกับพระเยซู

อาจารย์ ข้าพเจ้า 

ต้องทำอย่างไรเพื่อ 

จะได้ชีวิตนิรันดร์
ธรรมบัญญัติ           

เขียนไว้ว่าอย่างไรล่ะ เขียนว่า"จงรักองค์พระผู้ 

เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ 

ของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุด 

ความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อน 

บ้านเหมือนรักตนเอง”

ท่านตอบถูกแล้ว 

ธรรมบัญญัติจะสมบูรณ์ได้ต้อง 

มีความรัก ถ้าท่านรักเพื่อนบ้าน 

เหมือนรักตัวเอง ท่านก็ทำให้ 

พระเจ้าทรงพอพระทัย

จริงอยู่ ว่าแต่เราจะนับใคร 

เป็นเพื่อนบ้านบ้างล่ะคงไม่ใช่ 

ทุกคนมั้งแม้แต่พวกโรมันที่ไม่ 

เชื่อพระเจ้าก็ไม่ใช่ใช่ไหม
ลองฟังเรื่องนี้ดูสิ

ปุโรหิตคนหนึ่งเดินผ่าน 

มาเห็นก็อ้อมไปอีกทางหนึ่ง 

ไม่ได้หยุดช่วยแต่อย่างใด

ชายคนหนึ่งเดินทางจากกรุง 

เยรูซาเล็มจะไปเมืองเยรีโคแล้วถูกโจร

ปล้นเอาเสื้อผ้าสมบัติทุกอย่างไปหมด

แล้วปล่อยให้นอนรอความตายอยู่

ลูกา 10 : 25 – 31
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คนเลวี ซึ่งเป็นคนที่ได้รับเลือก 

ให้ทำหน้าที่ในพระวิหาร ก็เหมือนกัน 

เดินผ่านมาหยุดมองดูชายคนนั้นที่บาด 

เจ็บ แต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเหมือนกัน

แล้วก็มีชาวสะมาเรียคนหนึ่งผ่าน           

มา คนพวกนี้เป็นที่เกลียดชังของชาวยิว 

และดูหมิ่นว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์ แต่เมื่อเขา 

เห็นคนบาดเจ็บไม่มีเสื้อผ้านอนอยู่กลาง 

ถนน เขาก็เข้าไปช่วยโดยไม่คิดว่า 

เป็นชาวยิวหรือเป็นใคร

ชาวสะมาเรียชะล้างและ 

เอาผ้าพันบาดแผลให้เขา 

เขาแสดงความรักด้วยการ

กระทำไม่ใช่แค่คำพูด

แล้วชาวสะมาเรียก็พาคน 

เจ็บขึ้นหลังลาของตนไปส่งไว้

ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อให้คน 

เจ็บได้พักรักษาตัว

สบายใจเถอะ ท่าน 

ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวก็

จะได้นอนสบายๆ

เราจ่ายเงินค่าที่พักและ 

ค่าอาหารของเขาล่วงหน้า 

สองอาทิตย์ก่อน ถ้าเกิดไม่ 

พอเราจะจ่ายให้เมื่อ 

ผ่านมาทางนี้อีก

มีประโยชน์อะไรถ้าจะพูดว่ารัก 

แต่ไม่แสดงออกมาเป็นการกระทำ 

ด้วยใจรัก และถ้าท่านไม่รักเพื่อน 

บ้านท่านก็ไม่รักพระเจ้า

ด้วยความเมตตา 

ชาวสะมาเรียหยุดลงไปช่วย

ลูกา 10 : 32 – 35
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ท่านถามเราว่า ใครเป็น 

เพื่อนบ้านของท่าน ตอนนี้บอก 

เราสิว่าในสามคนนี้คนไหนเป็น 

เพื่อนบ้านของชายคนนั้น

ก็ต้องเป็นคนที่แสดง 

ความเมตตาแก่เขาน่ะสิท่าน

ถ้างั้นท่านจงไปทำเหมือน 

กับชาวสะมาเรียคนนั้นท่านก็ได้ชื่อ 

ว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนกัน

ไอ้โง่เอ๊ย รีบไปเอา 

ตัวออกมาก่อนที่เยซูจะ 

ล้างสมองมันอีกคน สอนอะไรบ้าๆ 

ใครจะทำตามได้บางคน

รักไปก็ไม่มีประโยชน์

ท่านเคยได้ยินคำสอนที่ว่า จงรัก      

เพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรู แต่เราบอก 

ท่านว่าจงรักศัตรูอวยพรคนที่แช่งด่าท่าน

ทำดีต่อคนที่ชังท่านและอธิษฐานเผื่อคน 

ที่เอาเปรียบข่มเหงท่าน

มัทธิว 5 : 43 – 44 ; ลูกา 10 : 36 – 37
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