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ไม่ได้กินอะไร 

มาหลายวันแล้ว

เจ้าต้องตายแน่ๆ 

หนูหรือแมลงสาบน่ะกินๆ 

ไปเถอะอย่างน้อยก็พอ 

ประทังชีวิตไปได้มั่ง

ให้ข้าตายยังดีกว่า 

ดูสภาพข้าสิ แต่ก่อนเคยร่ำ 

รวยมีคนนับหน้าถือตา 

เดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะ ไม่มีใครนับถือเจ้า 

อีกแล้วล่ะ เจ้ามันก็แค่หมา 

หัวเน่าขี้เรื้อนดีๆ นี่เอง

ทีแรกข้าก็หวังว่าจะดีขึ้น แล้ว 

จะได้กลับไปหาลูกหาเมีย แต่นี่ก็สิบปีมา     

แล้วข้ายังไม่เห็นมีใครหายแล้วกลับเข้า 

ไปอยู่กับคนปกติได้เลย

คิดดูซิตอนที่เพิ่งเป็น เมียข้าจะ        

พาลูกๆ มาหายืนอยู่ไกลๆ พูดคุยกับข้า 

แต่ยิ่งนานก็ยิ่งหายหน้าไป ป่านนี้ลูกๆ คงโต 

กันหมดแล้ว ถึงเห็นก็คงจำข้าไม่ได้     

โธ่เอ๊ย ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม

เอ้า หยุดสมเพชตัวเอง        

ได้แล้ว พูดไปก็ไม่มีใครเวทนาแม้ 

แต่พระเจ้าก็เถอะ ไปกันเถอะเผื่อ 

จะมีใครให้อะไรกินมั่ง

วันนี้ไปถึงถนนใหญ่ 

เลยดีกว่าเผื่อจะพบคน

ใจดีมีเมตตา

ไปเป็นกลุ่มน่าจะ 

ปลอดภัยกว่า เดินไปรวม 

กับพวกนั้นเลยดีไหม

ในที่อีกแห่งหนึ่ง               

ที่ที่พวกคนเป็นโรคเรื้อนอาศัยอยู่
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ดูนั่นสิ มีคนเดินอยู่บนถนน

ระวัง 

ไอ้เด็กพวกนั้น

มาอีกแล้ว
ออกไป๊ 

พวกขี้หูดกุฏฐัง 

ไปตายเสียไป๊
ไอ้หนอนชอนไช 

ถูกสาปถูกแช่ง

หนี หนีเร็ว

มลทิน มลทิน 

เรามีมลทิน

พวกคนโรคเรื้อน 

อย่าให้เข้ามาใกล้นะ 

เดี๋ยวติดโรค

เมตตาเราด้วยเถิด 

ให้อาหารเป็นทานแก่

เราสักนิดเถิด

ถอยไปห่างๆ 

เจ้าเป็นมลทิน

ถอยไปอีก 

เดี๋ยวจะเอาอาหารวางไว้ให้บนพื้น 

เดี๋ยวๆ 

อย่าเพิ่งเข้ามาให้ข้า

ไปให้พ้นก่อน 

ให้ไปเถอะ 

จะได้ไปพ้นๆ เสียที
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ขนมปัง

อาหารแบ่งให้ข้ามั่ง

แกอย่าเอาไป 

คนเดียวซี

เฮ้ย นี่ของข้า

ไอ้บ้าเอย

ขนมปัง ขนมปัง

โอ พระเจ้า

มีคนเยอะแยะเดินมาแน่ะ

ระวังตัวหน่อยนะ

คนตั้งเยอะ เป็นผู้ชาย

ทั้งนั้นด้วย
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ท่านบอกไปทั่วว่าพระเจ้า 

ส่งท่านมาแล้วท่านกับพระเจ้า 

เป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าเห็นท่าน        

รักษาคนตาบอดกับคนง่อย       

มาแล้วด้วย

พระอาจารย์ 

นั่นพวกคนโรคเรื้อน

นั่นพระเยซู

ชาวนาซาเร็ธไง ข้าเคย                    

เห็นตอนที่ยังไม่เป็นโรค 

ท่านรักษาคนเจ็บได้นะ 

อย่าให้เข้าใกล้นะ

พระเจ้าข้า

พระเยซู 

ช่วยเราด้วย

เมตตารักษา

พวกเราด้วย

ถ้าทรงโปรด 

ขอทรงชำระข้าพระองค์

ให้สะอาดเถิด

พระองค์ไม่ควร

ถูกต้องตัวข้า
ไม่เป็นไรหรอก จงกลับไป 

ให้ปุโรหิตดูตัวเจ้าที่พระวิหารให้เขา 

ได้เห็นว่าเจ้าหายสะอาดแล้ว จะได้ 

อนุญาตให้กลับไปหาลูกหาเมียได้

พระองค์ตรัสว่า 

เราหายสะอาดแล้ว

มีหวังถูกไล่ออกมา

ก่อนไปถึงพระวิหาร ข้าจะไปทำตาม

ที่พระองค์บอก

ข้าไปด้วย 

ไปกันเถอะ

ลูกา 17 : 11 – 14

มีอะไรจะให้

เราทำล่ะ
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พระเยซูตรัสว่า

เราหายดีแล้ว

ข้ารู้สึกดีขึ้น

เราเปลี่ยนไป

ผิวข้าหายแล้ว พระเยซูทรงรักษาเราแล้ว 

เจ้าหายดีเหมือนเดิมแล้ว

เจ้าก็ไม่น่ารังเกียจแล้ว ข้าต้องกลับไป

หาเมียข้า
ขอบพระคุณพระองค์ พระบุตร 

ของพระเจ้า จอมกษัตริย์แห่งอิสราเอล 

พระองค์ทรงทำให้ข้าได้ชีวิตคืนมา 

พระเจ้าผู้ทรงเมตตาคุณสูงสุด

ทั้งหมดสิบคนที่หายสะอาด    

ไม่ใช่หรือ ทำไมมีกลับมาขอบคุณแค่ 

คนเดียว หนำซ้ำยังเป็นคนสะมาเรีย 

แทนที่จะเป็นคนยิว

ลูกา 17 : 14 – 19
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ชีวิตนิรันดร์
ชายคนหนึ่งทูลถามพระเยซูว่า 

มีคนมากไหมที่จะได้เข้าสู่ชีวิต

นิรันดร์ พระองค์ตรัสตอบว่า

ประตูที่นำเข้าถึงชีวิตนั้นคับแคบ 

และคนที่จะหาพบก็มีน้อยส่วนประตู           

ที่นำเข้าถึงความพินาศนั้นกว้างและมี       

คนเข้าไปทางนั้นซึ่งนำไปสู่ความ        

พินาศนิรันดร์มากมาย

จงต่อสู้เพื่อให้ได้เข้าไปทางประตูแคบ 

เพราะมีคนมากที่พยายามเข้าไปสู่ชีวิต

แต่ล้มลงเสียก่อน เมื่อถึงวันพิพากษา จะมี 

คนมากมายที่ร้องทูลอ้อนวอนพระเจ้าว่า "พระองค์

เจ้าข้า ข้าเป็นของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นคนดี

เคร่งศาสนา อดอาหารอธิษฐาน ถวายเงินทำ

บุญช่วยโบสถ์ กล่าวพระวจนะ ขับผีใน

พระนามของพระองค์ตลอดมา”

แล้วเราจะบอกเขาว่า 

"เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยจงไปให้ 

พ้นเจ้าต้องตกนรกหมกไหม้ชั่ว 

นิรันดร์อยู่ในที่ที่มีแต่เสียง      

คร่ำครวญกัดฟันทุกข์ทน”

ณ ที่แห่งนั้น วิญญาณของ            

พวกเขาจะไม่มีวันแตกดับและไฟก็ 

ไม่เคยหยุดเผาไหม้ เสียงคร่ำครวญ 

และควันแห่งทุกขเวทนาจะพลุ่งขึ้น 

ตลอดไปเป็นนิตย์

มัทธิว 7 : 13 – 14 , 22 – 23 ; วิวรณ์ 14 : 11

ชีวิตนิรันดร์
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พระเยซูตรัส 

เล่าอีกเรื่องหนึ่งว่า

มีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มเสื้อผ้าราคาแพง 

และรับประทานอาหารอย่างหรูหราทุกวัน 

เขาเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมไม่ใช่คนชั่วช้า 

แต่ข้อเสียคือคิดถึงตัวเองเป็นส่วนใหญ่
เขาเก็บสะสม   

เงินทองไว้จนร่ำรวย 

มากขึ้นเรื่อยๆ 

เอาเศษอาหารเหลือติด 

ก้นจานนี่ไปให้ขอทานที่นอน 

หน้าประตูบ้าน ข้าล่ะเวทนา 

สงสารมันจริงๆ

ขอรับนาย 

แค่นี้คงดีใจแย่แล้ว

นายบอกให้ข้าเอา 

เศษอาหารพวกนี้มาให้

ขอบคุณพระเจ้า ขอทรง 

อวยพระพรท่านเศรษฐีเถิด 

แค่นี้ก็มากเหลือเกินแล้ว 

ฝากขอบคุณท่านด้วยนะ
ทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้น  

เรื่อยๆ เห็นทีจะต้องขยาย 

ยุ้งฉางให้ใหญ่โตขึ้น

เจ้าโง่ คืนนี้เจ้าต้องตาย 

แล้ววิญญาณของเจ้าจะต้อง

ถูกคิดบัญชีหนี้สิน

โอ๊ย อึ้ด คร่อ คร่อก

มีข้อกำหนดสำหรับ           

มนุษย์ไว้แล้วว่า จะตาย  

ครั้งเดียวและหลังจากนั้น 

ก็จะมีการพิพากษา

ลูกา 16 : 19 – 22 ; ฮีบรู 9 : 27
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ขณะที่ขบวนศพของเศรษฐีเคลื่อนออกจากบ้าน พวกเขา      

เห็นว่า ลาซารัสขอทานผู้นั้นก็ตายไปแล้วเหมือนกัน

ขอทานเฒ่าลาซารัสเองแหละ 

คงจะตายเมื่อคืนนี้เหมือนกัน 

ตายอย่างสงบเสียด้วย

ศพของลาซารัสถูกนำขึ้นเกวียนลากไป 

โยนเผาที่เดียวกับซากสัตว์ต่างๆ ไม่มีพิธีศพ 

ไม่มีคนร้องไห้อาลัยอาวรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

แต่ทูตสวรรค์พากันมาอุ้ม

เอาลาซารัสไปสู่สวรรค์

ลาซารัส พี่น้องของเรา 

ยินดีต้อนรับกลับบ้านที่ที่ท่าน     

จะไม่ต้องหิวไม่ต้องเจ็บปวดอีก  

ต่อไป มาสิเราเตรียมสำรับไว้              

ให้พร้อมแล้ว

โอโฮ มาได้เร็วจัง 

ไม่เคยคิดเลยว่าตาย

แล้วจะดีอย่างนี้

ท่านเป็นคนดีแม้ว่าบางครั้ง 

อาจจะเข้มงวด แต่ท่านก็ทำเพราะรัก 

เราจะจดจำท่านในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์

ต่อชาติและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

ท่านจากไปเพื่อรับ        

บำเหน็จชีวิต ขอให้จิต         

วิญญาณท่านได้พักผ่อน 

ในความสงบตลอด        

นิรันดร์กาล

แต่เมื่อเศรษฐีตาย 

เขาพบว่าตัวเองดำดิ่งลงไป

ถึงก้นบึ้งของนรก

ลูกา 16 : 22

ศพของเศรษฐีหนุ่มถูกนำไปฝังในสุสานที่งดงาม 

คนที่ชื่นชมความร่ำรวยของเขาพากันมาร่วมพิธี 

และดูว่าตนจะได้รับอะไรเป็นมรดกบ้าง
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ถ้างั้นโปรดเมตตาให้ลาซารัส                   

กลับไปบอกพ่อกับพี่น้องของข้าทั้งห้า 

คนถึงสิ่งที่เกิดกับข้า เพื่อเขาจะได้ไม่ต้อง 

ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับข้าที่ 

ทุกข์ทรมานเหลือทนอย่างนี้

อับราฮัมบิดาเจ้าข้า เมตตาข้าด้วย 

ข้าเห็นลาซารัสอยู่ตรงนั้น ให้เขาเอานิ้วจุ่ม 

น้ำมาแตะปลายลิ้นข้าให้เย็นลงสักหน่อยเถิด

ข้าทรมานเหลือเกินในเปลวไฟนี้

ลูกเอ๋ย ถ้าช่วยได้เราคงช่วยเจ้าแล้ว 

แต่ระหว่างเรากับเจ้ามีเหวใหญ่ที่มีบึงไฟอยู่ 

เบื้องล่างกั้นกลางอยู่ เราข้ามไปช่วยเจ้าไม่ได้ 

เจ้าเองก็ข้ามมาไม่ได้เหมือนกัน

พวกเขามีธรรมบัญญัติ  

ของโมเสสกับผู้เผยพระวจนะ 

สอนไว้แล้ว ให้เขาเชื่อฟังท่าน 

เหล่านั้นเถอะ

แต่แค่นั้นไม่พอหรอก 

ถ้าพวกเขาเห็นอัศจรรย์ที่ใคร

สักคนเป็นขึ้นจากความตาย 

เขาจะกลับใจเชื่อฟัง 

พระวจนะแน่

ถ้าเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ 

แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นจากความตาย 

เขาก็จะยังไม่เชื่อ ช้าไปแล้วล่ะท่าน พวกเขา 

ต้องตัดสินใจเลือกเองแล้ว เสียใจด้วย 

เราช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ

ลูกา 16 : 22 – 31

ช่วยด้วย โอพระเจ้า    

ใครก็ได้ช่วยข้าด้วย ข้าอยู่ตรงนี้ใน  

ขุมไฟ ร้อนเหลือเกิน
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ว่าไงจ๊ะ พ่อหนุ่ม 

มาหาความสุขเหรอ ข้าให้ได้นะ 

ไม่แพงด้วย

พระอาจารย์อย่าไป    

สนใจเลยขอรับ สายไปแล้ว 

สำหรับผู้หญิงอย่างนั้น

พระบัญญัติของพระเจ้าสอนว่า 

"อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา" ไม่ใช่หรือ

เอ๊า  ข้าก็เป็นคน      

มีศีลมีธรรมนะ ข้าเชื่อ 

พระเจ้าด้วย

ท่านก็ได้ยินเพื่อน                        

ท่านพูดแล้วไงว่า สายไป 

แล้วสำหรับข้า ข้าเป็นอย่างนี้ 

มาตั้งแต่เด็กแล้ว

ไม่มีใครสายเกินไปสำหรับพระเจ้า         

ถ้าเจ้าแสวงหาเจ้าก็จะพบพระองค์ พระองค์จะทรง 

ยกโทษบาปทั้งหลายของเจ้าและจะรักษา 

จิตวิญญาณเจ้าให้บริสุทธิ์ดังเดิม

จิตใจของข้าตกเป็นของวิญญาณ           

ชั่ว แต่ข้ายินดีมอบแด่องค์พระเจ้า 

ถ้าพระองค์จะทรง....ทรง......ทร.....

ผีร้ายเข้าสิงนาง 

เต็มไปหมดเลย 

ถอยไปเร็ว

อพยพ 20 : 14 ; ลูกา 8 : 2 ; 1 ยอห์น 1 : 9

เจ้าติดบ่วงมารซาตาน  

ไปแล้วจุดจบของเจ้ามีที่เดียว

คือ บึงไฟนรก

อ๊า...อ๊า...
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กรี๊......................กรี๊ด

ซาตาน ออกจาก 

ร่างนางเดี๋ยวนี้

เราสั่งเจ้าให้ออกไป 

แล้วอย่ากลับมาอีก

ผีร้ายเจ็ดตนออกจากร่างนาง

ทันทีที่พระเยซูทรงสั่งมัน

มันไปกันหมดแล้ว

ท่านเป็นใครกัน

เราชื่อเยซู

เจ้าต้องเลิกทำบาปที่ทำอยู่ และยึดมั่นใน 

พระเจ้า ไม่อย่างนั้นพวกผีร้ายจะกลับมาพร้อม 

กับผีอื่นๆ ที่ร้ายยิ่งกว่าตัวมัน

ข้าอยากปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า 

ข้าขอติดตามเป็นศิษย์ของท่าน
ทำไมเธอเปลี่ยน

ไปได้ขนาดนี้

ลูกา 8 : 2 , 11 : 24 – 26

ผู้หญิงคนนี้ชื่อมารีย์ มักดาลา
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ถ้าความชอบธรรมของ 

ท่านไม่มากกว่าพวกเขาท่านจะ 

ไม่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์

อย่าลงแรงเพื่อสิ่งที่เสื่อมสลาย 

แต่เพื่อสิ่งที่คงอยู่ และนำไปสู่ชีวิต              

นิรันดร์ อย่าแสวงหาความร่ำรวยเพื่อ 

ตัวเองแต่จงแสวงหาว่าท่านจะเป็นพรแก่ 

คนอื่นได้อย่างไร ชีวิตสำคัญกว่าข้าวปลา 

อาหารหรือเสื้อผ้า ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่ง 

ดอกหญ้าในทุ่งให้งดงามพระองค์ก็ 

จะทรงตกแต่งท่านให้งามยิ่งกว่า

เมื่อถึงเวลาเราทุกคนต้อง 

เข้าสู่การพิพากษาต่อพระพักตร์        

พระเจ้า แล้วการกระทำทุกอย่างที่เราทำ 

ไม่ว่าจะเร้นลับ ไม่ว่าดี หรือชั่วแค่ไหน 

ก็จะต้องถูกคิดบัญชี

พระอาจารย์ข้าเห็นทุกอย่าง                         

ที่เกิดขึ้น อัศจรรย์จริงๆ บรรดาพวกผู้นำ 

ศาสนาของเราทำเป็นไม่สนใจ มารีย์มักดาลา 

ก็แต่เฉพาะตอนกลางวัน แต่พอตกกลางคืน        

ละก็ มีบางคนแอบไปหานางด้วย 

ท่านให้ชีวิตใหม่แก่นางจริงๆ

ข้าอยากเชิญท่านกับ     

สาวกไปรับประทานอาหาร 

ที่บ้านข้าจะได้ไหมข้าอยากให้

เพื่อนบางคนของข้าได้รู้ 

เรื่องนี้มากขึ้น

ได้สิ 

ไปกันเลย

บอกข้าหน่อยได้ไหม                 

ท่านเยซู ว่าเราจะรักษา                

ตัวเองให้ซื่อสัตย์ให้มือสะอาด        

อยู่ได้ยังไงในสังคมบิดเบี้ยว             

แบบนี้ ถ้าทำอะไรตามกฎ     

ตามเกณฑ์คงอด

ตายกันหมด

อย่าเอาอย่างบรรดาผู้นำทางศาสนา 

พวกเขาเทศนาสั่งสอนอย่างหนึ่งแต่ใช้ชีวิตอีก

อย่างหนึ่ง พวกเขาเป็นเหมือนถ้วยชามที่ภายนอก

ดูสะอาดตา แต่ภายในสกปรกโสโครก 

ไงล่ะ เจ้ายอมเป็นเพื่อนกับคนบาป 

นั่งกินดื่มร่วมกับพวกเขางั้นรึ ข้าเห็นมารีย์ มักดาลา 

อยู่ที่นี่กับพวกคนบาปทั้งหลายด้วย นี่เจ้าอ้างตัวว่าเป็น 

คนชอบธรรม แต่มาสังสรรค์กับคนพวกนี้งั้นรึ
ข้าจะเล่าเรื่องที่จะทำให้ 

เจ้าเข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า 

ว่าเป็นอย่างไร

ปัญญาจารย์ 12 : 14 ; มัทธิว 23 : 25 , 6 : 19 -21 , 25 , 28 – 30 , 12 : 36 ; ลูกา 15 : 1 – 3
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ชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคน 

ลูกคนเล็กเป็นคนดื้ออยากใช้ 

ชีวิตตามใจตัวเอง

ท่าทางจะ 

สนุกนะเนี่ยะ

เขาก็เลยบอกพ่อ 

ว่าเขาอยากได้มรดก

ของเขา

พ่อครับ ถ้าพ่อไม่ว่าอะไร 

ผมขอทรัพย์สินที่นาส่วนที่เป็นของ 

ผมเลยได้ไหม ผมอยากจะไปใช้ชีวิต 

อยู ่ในเมืองใหญ่ๆ

แต่ลูกก็รู้ว่าทุกอย่างที่พ่อทำก็ทำเพื่อลูกๆ 

พ่อเองคงอยู่ได้ไม่นาน อีกหน่อยสมบัติทั้งหมดก็ 

ต้องตกเป็นของเจ้ากับพี่ชาย เจ้าอยู่ได้สบายๆ ไป 

ตลอดชีวิต เรามีแพะแกะวัวควายมากมายนาข้าว 

ก็ได้ผลเหลือเฟือทุกปี ลูกจ้างคนงานก็      

เยอะแยะ แล้วยังจะ.....

พวกเพื่อนๆ ที่ไม่ทำงาน      

ทำการอะไรวันๆ คิดแต่ว่าม้าตัวไหน 

วิ่งเร็ว เหล้าแบบไหนอร่อย 

ผู้หญิงคนไหนน่าสน.....

ให้เขาไปเถอะครับ 

ถึงเขาไม่อยู่เราก็คงไม่ลำบากอะไร 

อาจดีขึ้นด้วยซ้ำ เวลาอยู่ก็ไม่ได้ช่วย 

การงานอะไรอยู่แล้ว

เมื่อได้รับมรดกส่วนที่เป็นของตน                

แล้ว ลูกคนเล็กก็ลงเรือไปยังเมืองใหญ่ 

เพื่อหาความสุขใส่ตัวเองอย่างที่คิดไว้

นี่สิชีวิตจริงๆ 

ไม่ต้องคอยรับฟัง

คำสั่งใครต่อใคร

ลูกา 15 : 11 – 1 3

แต่ผมอยากออกไปดูโลก                           

ภายนอกบ้างไม่อยากอยู่แต่ในไร่ในนา 

ทำงานเหมือนทาสของพ่อไปจนตลอดชีวิต 

ผมยังหนุ่มอยากหาอะไรสนุกๆ ให้               

ชีวิตบ้าง พวกเพื่อนๆเขา.....  

 พ่อเคยทำอะไรสนุกๆ ในชีวิตพ่อ              

บ้างไหมล่ะ พ่อก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่ในไร่เดิมๆ 

ตรงนี้ แบ่งทรัพย์สินของผมให้ผมเถอะพ่อ                     

ผมอยากไปใช้ชีวิตของผมเองในเมือง
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โอโฮ 

เยี่ยมกว่าที่คิดไว้เสียอีก 

ทั้งคนทั้งตึกรามบ้านช่อง 

น่าตื่นเต้นไปหมด

อืม ที่นี่ดีทีเดียว 

ผมเอาเลย ถ้าขาดเหลืออะไรก็ 

บอกมาได้เลยครับเราเปิดบริการ 

ทั้งกลางวันกลางคืน

สบายดีจริงๆ 

พรุ่งนี้ค่อยออกไปเที่ยวดู

อะไรต่ออะไรก็แล้วกัน

ลูกา 15 : 13

ไปหาห้องชุดดีๆ 

อยู่ดีกว่า
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ไงเพื่อน อยากหาอะไรสนุกๆ 

ทำไหม ไปโกนหนวดโกนเครา 

หาเสื้อผ้าดีๆ ใส่ก่อนสิ

ดูสิ 

ใส่เสื้อผ้าพวกนี้แล้ว

ก็ดูดีเหมือนกันนะ

ดีใจนะที่มากิน 

ข้าวด้วยกันได้

ตัดผมรุงรังออกแล้ว

ดูหล่อขึ้นเยอะนะจ๊ะ

ดื่มให้กับเพื่อนใหม่หน่อย 

ขอให้มีแต่ความสุข        

สนุกสนานนะ แล้วก็มี 

ความรักด้วย

น้องๆ เอาเหล้าองุ่น      

ให้เพื่อนๆ พี่อีก

ลูกา 15 : 13

นี่ ดูหนุ่มนั่นสิเพิ่งมาจาก 

บ้านนอกมั้ง ยังเห็นหน้าไม่ชัด 

สงสัยจะหล่อดี
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อู๊ด อู๊ด 
จั้บ จั้บ

คิดว่าพวกนั้นเป็นเพื่อน 

เสียอีก ตอนนี้แม้แต่หน้าก็ 

ยังไม่ยอมมอง ให้เราหางาน 

ได้ดีกว่านี้เสียก่อนเถอะจะ 

กลับไปยืนหัวแถวเหมือน 

เดิมแน่ๆ

ไปที่ห้องพักกันเถอะ 

แค่เราสองคนนะ

แล้วเด็กหนุ่มผู้จากบ้านมาตาม   

ลำพังก็ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยอยู่ชั่ว 

เวลาหนึ่งในยามที่เขามีเงินมีทองก็มี 

เพื่อนฝูงห้อมล้อมมากมาย

จนกระทั่งเงินทองที่มีอยู่ร่อย 

หรอลงและหมดไปแต่เขายังคงมี 

เพื่อนฝูงร่ำรวยอยู่อีกหลายคน

หมายความว่าไง 

เงินหมดแล้ว 

ไหนว่ารวยไง

ก็อยู่ที่นี่ต้องใช้เงินเยอะ 

แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเสียม้า

หมดตัวผมว่าผมแทงเต็งหนึ่ง 

แล้วนะก็เลยหวังว่าจะ.....

นี่กำลังบอกว่าหมดตัวแล้ว 

ล่ะสิยังงี้ฉันก็อดได้ชุดนั้นที่

บอกว่าจะซื้อให้ใช่ไหม

โธ่ แต่คุณพ่อคุณ          

อาจให้ผมช่วยทำงาน 

เป็นผู้จัดการดูแลธุรกิจ 

ของท่าน ก็ได้นะ

ทำงาน งั้นรึ

ไม่อยากเชื่อเลยว่า             

ต้องมาเอาข้าวเลี้ยง    

ไอ้หมูสกปรกโสโครก 

พวกนี้

ลูกา 15 : 13 – 15

จั้บ จั้บอู๊ด อู๊ด 
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ข้าไม่สนนะว่าแก                

จะรูปหล่อหลักแหลมแค่ไหน 

ออกไปเลี้ยงหมูเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นโดน 

ไล่ออกแน่ ข้าหาคนใหม่ได้นะ 

ไปเดี๋ยวนี้เลย

ครับ ครับ ขอโทษครับ 

ไปเดี๋ยวนี้แหละครับ

ค่าจ้างงานนี้แทบจะไม่พอกิน 

ป่านนี้พวกที่บอกว่าเป็นเพื่อนเรา

คงกินดีอยู่ดีกัน

ชีวิตเราตกต่ำขนาดนี้แล้วหรือ   

ทั้งหนาวทั้งหิวแล้วก็เหนื่อยจนแทบจะ 

แย่งหมูกิน คนใช้บ้านพ่อยังอยู่ดีกินดีมีเหลือ 

ถ้าเพียงแต่...แต่จะกลับไปดูหน้าพ่อ    

ยังไงได้ เราทำกับพ่อไว้มากเป็นใคร 

ก็คงจะชังน้ำหน้าเราแย่

กลับบ้านดีกว่า

บ้าไปแล้ว 

ไม่มีเงินยังงี้ต้องเดิน

ตั้งพันกว่ากิโล

หลังจากเดินทางมาหลายอาทิตย์ 

จะถึงบ้านอยู่แล้ว แต่เรามีสิทธิ์ 

อะไรที่จะกลับมาขอให้พ่อเห็นใจเรา เอาเถอะ 

เราแค่อยากบอกพ่อว่าเรารู้ว่าเราผิดไปแล้วทำ 

กรรมชั่วเป็นคนบาป ไม่เหมาะที่จะเป็นลูกของ 

พ่ออีกต่อไป ขอให้พ่อรับเราเป็นแค่              

คนใช้ก็ได้ พ่อจะว่ายังไงนะ

ทำไมเราถึงทำอะไรโง่ๆ อย่างนั้นนะ 

กลับไปขอเป็นคนใช้พ่อจะดีไหม ตอนนี้ที่ 

บ้านไม่มีอะไรเหลือเป็นของเราแล้ว แค่ 

ขอเป็นคนใช้ก็น่าจะได้ พ่อกับพี่ 

จะยอมหรือเปล่าหนอ

ลูกา 15 : 16 – 19
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ดูนั่นสิ เห็นผู้ชายที่กำลังเดินมานั่นไหม 

ตาข้ามันฝ้าฟางเต็มทีไม่เหมือนก่อน แต่คน 

นั้นท่าเดินเหมือนลูกชายคนเล็กของข้าที่ 

หายไปนานแล้วจริงๆ นะ

ใช่ขอรับ ดูแก่ลง 

แล้วก็ผอมไปแต่ใช่ลูก

ของท่านแน่ๆ 

ลูกพ่อ

ลูกพ่อ ลูกพ่อ 

เจ้ากลับบ้านแล้ว

พ่อครับ 

ลูกคงเลวร้ายมากใน 

สายตาของพ่อ

.....แล้วลูก 

ก็ไม่มีค่าพอที่จะเป็น 

ลูกของพ่อ

ลูกจะกลับเข้าบ้านสภาพนี้ไม่ได้นะ 

พ่อจะให้คนใช้เอาเสื้อคลุมรองเท้าที่ดีที่ 

สุดมาให้ แหวนหายไปไหนแล้ว ไม่เป็นไร 

พ่อจะหาให้ใหม่ ลูกชายพ่อที่หายไป 

กลับคืนมาแล้ว

พ่อคิดว่าเจ้าตายไปแล้ว 

แต่ตอนนี้เจ้ามีชีวิตกลับมา 

ไปอาบน้ำชำระตัวก่อนเลยลูก

ลูกา 15 : 20 – 22
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ไปฆ่าลูกวัวตัวอ้วนๆ 

เตรียมจัดงานเลี้ยง เชิญแขก 

เหรื่อมาให้พร้อม เราจะฉลอง 

ให้เต็มที่ วันนี้เป็นวันแห่ง 

ความยินดีของเรา

ดีใจเหลือเกินที่ท่านทั้งหลายมา 

ร่วมยินดีกับข้าในโอกาสอันดีนี้ ลูกชาย 

ข้าอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนักเพราะเพิ่ง 

ผ่านความยากลำบากมา แต่ได้รับประทาน 

อาหารดีๆ อย่างนี้ไม่นานคงดีขึ้น วันนี้ 

เป็นวันดียอดเยี่ยมในชีวิตข้าทีเดียว

ขณะที่พ่อจัดงานเลี้ยงให้ลูกคนเล็ก 

พี่ชายคนโตเพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้าน 

หลังจากไม่อยู่มาหลายวัน

เสียงดนตรี 

เต้นรำอะไรกันหรือ
น้องชายท่านกลับบ้านแล้ว 

ตอนที่มาถึงดูไม่ได้เลย ทั้งไม่สบาย 

ทั้งซอมซ่อ แต่บิดาท่านดีใจมาก 

ท่านรีบเข้าไปดีกว่า

ข้าจะไม่ร่วมอะไรด้วยทั้งนั้น   

น่าอายจะตายชีวิตมันมั่วอยู่แต่ 

เรื่องบาปเรื่องชั่ว คนใช้เข้าไปบอกผู้เป็นพ่อว่า

ลูกชายคนโตพูดอย่างไร 

ผู้เป็นพ่อจึงออกมาหาเขา

พ่อตามหาน้องมานานนักหนา 

คิดว่าจะสูญเสียเขาตลอดไป พ่อเกือบ 

จะยอมแพ้แล้ว แต่แล้วน้องก็เดินกลับมา 

พระเจ้าทรงแสนดีใช่ไหม ทรงอวยพร 

เราได้ขนาดนี้เชื่อไหมล่ะ

ลูกไม่อยากเชื่อเลยว่า 

พ่อจะปลื้มอะไรหนักหนากับคน 

บาปอย่างนั้น ลูกไม่มีวันญาติดี 

กับคนบาปอย่างมันหรอก

เรื่องนี้ดีจริงๆ 

ว่าแต่ท่านกำลังจะบอกว่า 

เราเหมือนกับพี่ชายคน 

โตใช่หรือเปล่า

ใครมีหู 

ก็จงฟังเถิด

ลูกา 15 : 23 – 32
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คนคนนี้เป็น 

คนอันตราย ใครๆ 

ก็รักมัน

มันทำให้ทุกคน 

มีความหวัง

ใช่ แต่มันเป็นเรื่องลมๆ แล้งๆ 

ใครจะกล้าสัญญาว่าคนบาปจะได้ชีวิตนิรันดร์ 

ล่ะ ต้องฆ่าเขาเสีย ไปตามพวกเรามาประชุมที่ 

บ้านมหาปุโรหิตคืนนี้เลย

กลับไปพักผ่อนที่กาลิลีกันก่อนเถอะ 

อีกไม่นานพวกเขาก็จะมาจับตัวเราเยาะเย้ย

และเอาเราตรึงกางเขน แต่ในวัน 

ที่สามเราก็จะเป็นขึ้นมาใหม่

หมายความว่าไงนะ 

เป็นขึ้นมาใหม่

ไม่รู้เหมือนกัน 

อุปมาเปรียบเทียบมั้ง

พระอาจารย์มีเรื่องด่วนขอรับ               

มารธาสั่งข้าพระองค์มาทูลว่าน้องชาย 

ของเธอลาซารัสเพื่อนรักของพระองค์ป่วย 

หนักเจียนตาย ถ้าทรงรีบคงจะไปทัน 

เรารู้ว่าพระองค์ทรงช่วยเขาได้

ลาซารัสป่วยรึ 

ต้องรีบไปแล้ว
บอกมารีย์กับมารธาว่าเราจะไป ความ 

เจ็บไข้ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อให้เขาตายแต่เพื่อ 

ผู้คนจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

สองวันต่อมา 
พระอาจารย์ เรารู้เรื่อง 

ลาซารัสป่วยหนักจวนตายมาตั้งแต่สองวัน 

ก่อนแต่จนป่านนี้เรายังไม่ออกเดินทางกว่าจะ

ไปถึงต้องใช้เวลาอีกสองวัน เราจะไม่ไป  

เยี่ยมเขาหรือพระเจ้าข้า

เราจะออกเดินทางพรุ่งนี้  

แล้วเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่

ของพระเจ้าที่นั่น

พระอาจารย์นี้ก็                

ล่วงมาสี่วันแล้วเราจะ 

ไปช่วยเขาทันไหม ลาซารัสตายแล้ว 

แต่เราดีใจที่พวกท่านยังไปไม่  

ถึงเพราะที่นี้ล่ะพวกเจ้าจะได้ 

เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 

และจะได้เชื่อพระองค์
ตายหรือ            

ลาซารัสตาย         

แล้วหรือ 

มัทธิว 20 : 17 – 20 ; ยอห์น 11 : 1 – 15
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คนที่วางใจในเรา 

แม้ว่าตายไปแล้วก็จะยังมีชีวิต 

อีกทุกคนที่มีชีวิตและวางใจใน 

เราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่อ 

อย่างนี้รึเปล่า

เราเป็นเหตุให้คน 

ทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต 

พระเยซูกับ 

บรรดาสาวกอยู่ 

ข้างนอกบ้าน

ไปทูลพระองค์ให้ทรงรอเราอยู่ที่นั่น 

ข้างในนี้อันตรายเกินไปสำหรับพระองค์ 

เพราะพวกฟาริสีกับปุโรหิตอยู่ที่นี่ด้วย 

คนพวกนี้ตามฆ่าพระองค์อยู่ 

ไมน่ะ

โธ่ ลาซารัส

พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ 

อยู่ที่นี่น้องชายข้าพระองค์คงยังไม่ตาย 

แต่แม้ว่าเขาตายไปแล้วข้าพระองค์ทราบ 

ว่าพระเจ้าจะประทานทุกอย่าง 

ที่พระองค์ทูลขอ

น้องชายของเจ้า 

จะฟื้นขึ้นมาอีก

ข้าพระองค์ทราบแล้ว

ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีก

ในวันสุดท้ายของโลก

เชื่อเจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อ 

ว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์

พระบุตรพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก

เมื่อทูลพระเยซูดัง  

นี้แล้วมารธาก็ให้คน 

ใช้ไปตามมารีย์มา

...โอ......

ตามไปเร็ว 

เธอจะไปร้องไห้ที่ 

อุโมงค์แล้ว

ยอห์น 11 : 17 – 31

โฮ...โฮ...
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พระองค์เจ้าข้า 

ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้อง 

ชายข้าคงไม่ตาย

เจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหน

เราคิดถึงน้องเหลือเกิน

ดูสิว่าพระเยซูทรง 

รักลาซารัสแค่ไหน

พระองค์ทำให้คนตาบอด 

มองเห็นแล้วจะทำให้เพื่อนของ

พระองค์มีชีวิตอยู่ไม่ได้หรือ

กลิ้งหินออกไปสิ

พระองค์เจ้าข้า 

เขาตายมาสี่วันแล้ว ป่านนี้ 

ศพคงส่งกลิ่นแล้วเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่า 

ถ้าเจ้าเชื่อเราเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่

ของพระเจ้า เอาหินออกไปสิ
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณ                           

ที่ทรงฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ได้ 

อธิษฐานเพื่อตัวเองเพราะทราบว่าพระองค์ 

ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่ข้าพระองค์ 

อธิษฐานเพื่อให้คนทั้งหลายที่รอคอยอยู่นี่ 

ได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา                   

ขอสำแดงฤทธานุภาพของ               

พระองค์บัดนี้เถิด

ยอห์น 11 : 32 – 42

231



ไชโย

ลาซารัส ออกมาเถิด

ไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ยะ

นั่นสิ

วอนหาเรื่องใส่

ตัวซะแล้ว

ทำไมรึ 

ศพเน่าแล้วใช่ไหม

พอคนเห็นว่าเขาเป็น                

จอมลวงโลกเราก็จะจับตัวไป

ประหารได้ ไม่ยากแล้ว

อะไรกันเนี่ย 

ไม่น่าเชื่อ

เป็นไปไม่ได้

พระส ิร ิจงม ี 

แด ่พระเจ ้า

พระองค์ทรงทำ 

สำเร็จแล้ว มารีย์ 

ทรงทำสำเร็จแล้ว

เขาฟื้นแล้ว 

ตายไปตั้งสี่วันแต่

ฟื้นแล้ว

ยอห์น 11 : 43 – 44
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หลังจากตายไปแล้วสี่วัน 

ลาซารัสก็ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ 

มีผ้าพันมือพันเท้าอย่างศพทั่วไป

แก้ผ้าที่พันเขาออก 

แล้วปล่อยเขาเถิด

ไม่มีใครทำอย่างนี้ได้ 

นอกจากพระเจ้า

เอะอะโวยวายกันทำไม 

เอาผ้าพันศพพวกนี้ออกให้ข้าสิ ท่านตายมา 

สี่วันแล้วนะ

พระอาจารย์ ดีใจจังที่ได้ 

เห็นหน้าท่านอีก ท่านเองล่ะซี 

ที่ทำให้ข้ากลับมาตรงนี้ได้อีก

โอ ลาซารัส 

เราคิดถึงเจ้ามากเลย

หิวจังเลย 

ให้พวกรับจ้างร้องไห้กลับได้แล้ว 

ไปหาอะไรกินกันเถอะ

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน       

โอ พระเจ้า พระเจ้าของเรา

ท่านว่าเราตาฝาดไปรึเปล่า 

สร้างเรื่องยังงี้ขึ้นมาตบตาคนไม่ได้แน่ๆ 

ข้าเองเห็นลาซารัสกับตาก่อนที่จะเอาไป    

ฝัง เขาตายยังกะลูกแกะที่ใช้บูชาใน 

เทศกาลปัสกาปีที่แล้วเลย

ถ้าทางเยรูซาเล็มรู้เรื่องนี้ 

พวกเขาต้องแต่งตั้งคนนี้     

เป็นกษัตริย์แน่ต้องรีบลงมือ 

ทำอะไรสักอย่างแล้ว

ต้องไปบอกพวก 

ธรรมาจารย์กับพวก 

ฟาริสีเดี๋ยวนี้เลย

วันนี้เจ้าเยซูแสดงกล 

ได้ยิ่งใหญ่ทีเดียวทำเอาคนดู 

เชื่อไปหมดเลยว่าทำให้คนฟื้น

จากความตายได้

ข้าไม่สนว่าจะทำได้ยังไง 

ถ้าหยุดเขาไม่ได้เขาจะกุม 

หัวใจของคนไว้ได้หมด

ถ้าขืนปล่อยให้มีการจราจล 

เกิดขึ้นอีกล่ะก็ โรมต้องปลดเรา 

ออกจากตำแหน่งแน่โทษฐานที่ไม่ 

สามารถรักษาความสงบไว้ได้

ยอห์น 11 : 44 – 48
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แต่ เยซูไม่เคยพูด 

หรือทำอะไรรุนแรงต่อ 

ต้านโรมเลยนะ

เขาใช้ถ้อยคำรุนแรง 

เรียกเราต่อหน้าประชาชนว่าเป็นพวก

หน้าซื่อใจคด ทำให้คนหัวเราะเยาะ 

เรา ล้อเลียนเราอย่างเปิดเผย

ต้องกำจัดเขา 

เขาช่วยตัวเองให้เป็น

ขึ้นจากความตายไม่ 

ได้หรอก

ต้องรีบหน่อย 

ก่อนที่จะทำให้ผู้คนเลิก

ศรัทธาศาสนาของเรา ก่อนรัฐบาลโรมจะ

ลงมือกับพวกเรา

พวกเขาไม่ยอมรับเรา      

และหาทางฆ่าเรา ไม่เข้าใจว่าเรามา 

เพื่อช่วยเขาให้รอด เราบอกท่านว่าเมื่อเรา 

จากไป โรมจะทำลายพระวิหารที่พวกเขา 

รักมากลงเสีย จะไม่มีศิลาเหลือซ้อนทับ 

กันอยู่เลยแม้แต่ก้อนเดียว

เมื่อถึงเวลาบรรดาผู้ที่รักเราจะถูกนำ 

ตัวไปขังคุก ชนชาติทั้งหลายจะเกลียดชัง    

ท่านเพียงเพราะท่านรักเรา บางคนในพวกท่าน 

จะตายด้วยน้ำมือของพวกเขา บางคนจะถูกขับ 

ออกจากบ้านเกิด การงานถูกขัดขวาง

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของความทุกข์ 

ยากทั้งหลายเท่านั้น คนต่างชาติจะเข้ามา         

ยึดครองเยรูซาเล็มจนกว่าจะสิ้นยุคของคนต่าง 

ชาติ ระวังให้ดีเมื่อมีคนบอกท่านว่าเรากลับมา 

แล้ว และให้ท่านไปพบเราที่นั่นที่นี่ อย่าตามเขา 

ไปเลย มีคนมากมายจะมากล่าวอ้างว่าเป็นเรา 

หรือทำเป็นพูดในนามของเรา

เมื่อเรากลับมา เราจะมาเหมือนฟ้าแลบ 

ตาทุกดวงจะได้เห็นเรา คนที่เสียชีวิตแล้วจะเป็น 

ขึ้นมา เราจะสถาปนาอาณาจักรของเราในโลกนี้ แต่ 

ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น โลกจะเข้าสู่ยุคของความ 

ทุกข์ยากแสนสาหัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย

อย่าตกใจกลัวเมื่อสิ่งเหล่านี้              

จะเกิดขึ้น เพราะจะเกิดสงครามแผ่น 

ดินไหวโรคระบาดการกันดารอาหารและ 

ความวิบัตินานาประการ แต่ที่สุดปลาย 

จะยังไม่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้

มัทธิว 10 : 22 , 24 : 2 , 5 – 9 , 21 , 27 – 31 ;  ลูกา 19 : 43 – 44 , 21 : 8 ; ยอห์น 11 : 49 – 53 ; วิวรณ์ 2 : 10
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พระอาจารย์ มารธาให้ 

ข้าพระองค์มาทูลพระองค์ว่าบ้าน 

ของนางยินดีต้อนรับพระองค์และ 

สาวก กรุงเยรูซาเล็มไม่ปลอดภัยสำ 

หรับพระองค์อีกต่อไปแล้ว มีคนบาง 

พวกไม่ชอบใจที่พระองค์ทรงทำให้ 

นายข้าเป็นขึ้นมา ขอทรงเสด็จ 

ไปประทับกับพวกเราเถิด

เรายินดีไปกับเจ้า 

เราอยากพบพวกเขาอีก

ครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไป

พระอาจารย์ 

ทูลเชิญเสด็จเข้ามา 

ประทับพักผ่อน 

ตามสบาย 

ลาซารัสเพื่อนข้า 

เจ้าดูดีกว่าที่ข้าเห็นครั้งสุดท้ายทีเดียว 

เจอเจ้าที่บ้านแทนที่จะเป็นอุโมงค์ฝัง 

ศพนี่ดีกว่ากันเยอะเลย

พวกข้าพระองค์จัด 

อาหารไว้ถวายแล้วเชิญ 

แขกมาหลายคนด้วย

พระอาจารย์ 

พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้คนทั้ง

ปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต

พระอาจารย์ 

ข้าพระองค์ได้ข่าวจากแหล่งที่ 

เชื่อได้ว่าพวกยิวจะใช้กำลังบุก 

จับพระองค์ไปประหาร

เรามาในโลกนี้เพื่อให้ชีวิตของ           

เราแก่โลก เราจะถูกจับ ถูกตรึงกางเขน 

แต่วันที่สามเราจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่

มัทธิว 20 : 19 , 26 : 2 ; ยอห์น 12 : 1 – 2 , 14 : 6
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พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้คน 

ทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้เชื่อ 

ในพระองค์จะไม่มีวันตาย

มารีย์เอาน้ำมัน 

หอมราคาแพงอย่าง

นี้มาทำไมน่ะ

พระองค์เจ้าข้า พระองค์ 

ทรงเป็นผู้ทำให้คนทั้งปวงเป็นขึ้น 

และมีชีวิตแม้สิ้นพระชนม์ไปก็จะ 

ทรงเป็นขึ้นมาอีก

มารีย์น้ำมันหอมนั่น 

แพงเท่ากับค่าจ้างทั้งปีเลยนะ 

ทำยังงี้เสียของเปล่าๆ น่า

แต่เธอเอามาชโลม 

พระอาจารย์นะ

เอาไปขายแล้วเอา 

เงินไปแจกคนจนดีกว่า

มารีย์เอาผมของเธอ 

เช็ดพระบาทพระเยซู

ช่างเธอเถิด 

เธอทำอย่างนี้เพื่อร่วม

พิธีฝังศพเราที่กำลัง 

จะมาถึง

พระองค์ทรงพูดถึง

พิธีฝังศพอะไรกัน

พระองค์ตรัสว่าจะทรงถูกตรึง             

กางเขน แต่ข้าว่าพระองค์ไม่ได้ทรง 

หมายความว่าจะทรงถูกตรึงที่กางเขน 

จนสิ้นพระชนม์จริงๆ หรอก

เราบอกเจ้าแล้วว่า 

ผู้เลี้ยงแกะที่ดีย่อมสละชีวิตเพื่อ 

แกะของตน เราจะถูกปฏิเสธถูกตรึง 

กางเขน ถูกฝังแต่เราจะกลับ 

ฟื้นขึ้นมาใหม่ในวันที่สาม

มารีย์กำลังเตรียมเราไว้ 

สำหรับพิธีฝังศพ จวนจะถึงเวลา 

ของเราแล้ว เวลาที่เราจะได้รับเกียรติ 

มาสิ ให้เราไปเยรูซาเล็มที่เรา 

จะได้รับเกียรตินี้ด้วยกัน

มัทธิว 20 : 19 ; ยอห์น 12 : 3 – 8 , 10 : 11
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พระอาจารย์ 

เยรูซาเล็มทั้งเมืองกำลัง 

รอรับเสด็จพระองค์
ไปเอาลูกลามาให้ 

เราขี่ตัวหนึ่งนะเราจะไป 

เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง 

เป็นครั้งสุดท้าย

พระอาจารย์ คนนับพันๆ คน 

กำลังรอรับเสด็จพระองค์ 

เข้าเมืองเยรูซาเล็มพวกเขาจะสถา-

ปนาพระองค์เป็นกษัตริย์

เราจะถูกปฏิเสธและถูกตรึง      

กางเขนแต่ในวันที่สามเราจะเป็น 

ขึ้นมาจากความตาย

กษัตริย์ของชนชาติยิว 

ทรงพระเจริญ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร 

พระผู้เสด็จมาในพระนามของ

องค์พระผู้เป็นเจ้า

โอรสของกษัตริย์ดาวิด

ขอทรงพระเจริญ

ขอทางให้กษัตริย์ 

แห่งอิสราเอลด้วย
สรรเสริญพระเจ้า

พระองค์คือ 

พระผู้เสด็จมาปลดปล่อย

เราตามพระสัญญา

ยอห์น 12 : 12 – 13
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ราชโอรสของ 

กษัตริย์ดาวิด 

ปลดปล่อยเราด้วย

ผู้คนเรียกเขาว่า 

กษัตริย์ของยิว

พวกเขาคิดว่ามันคือ 

พระเมสสิยาห์ผู้ที่พระเจ้า

ทรงสัญญาไว้

เขาจะไปที่พระวิหาร              

ทำไม น่าจะรู้นะว่าชีวิตของตน                          

เองกำลังตกอยู่ในอันตราย

พวกเขายังคงเหยียบย่ำ 

พระวิหารของพระเจ้า ดูเหมือน 

ตลาดมากกว่าเป็นนิเวศแห่ง 

การอธิษฐาน

ตัวนี้ขายให้ท่านเป็น      

พิเศษเลยปุโรหิตตรวจแล้ว 

ว่าใช้เป็นเครื่องบูชาได้

ถ้าอยากแลกได้             

ราคาดีกว่านี้ ต้องไปที่อื่นเพราะ 

ข้าให้ได้สูงสุดแค่นี้

มัทธิว 21 : 11 – 12
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โครม...

อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงชำระ

พระวิหารที่เป็นเหมือนถ้ำของ 

โจร และคนเอาเปรียบคดโกง เอาสินค้าพวกนี้ออกไป 

ให้พ้นพระนิเวศของพระบิดา 

ของเรา ที่นี่ไม่ใช่แหล่งซ่องสุม 

ของโจรหรือหัวขโมยนะ

เจ้าเข้ามาหากินกับคนที่      

มาอธิษฐาน เงินทองที่หาได้จะ 

ต้องพินาศไปในนรกพร้อมๆ 

กับพวกเจ้า

อย่าทำให้นิเวศของ 

พระบิดาเราเป็นถ้ำโจร

เจ้าคิดว่าเจ้า 

เป็นใคร หา

เจ้ามีสิทธิ์อะไร

มาทำอย่างนี้

ระวงั!

พระอาจารย์ขอรับ 

พวกปุโรหิตกับฟาริสีส่งคนคอยตามดูเรา 

มีข่าวลือว่าพวกเขาจะจับกุมพระองค์ก่อน 

เทศกาลปัสกา นี่ก็อีกไม่กี่วันแล้ว

เราบอกเจ้าแล้วว่าเราจะต้อง 

ทุกข์ทรมานเพราะน้ำมือของพวกเขา 

แล้วจะถูกตรึงกางเขนแต่หลังจากนั้น 

สามวันเราจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมที่เขาพูดว่า 

หลังจากการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่าง 

ผู้พิชิตแล้วจะทรงชำระพระวิหารน่ะ

ผู้เผยพระวจนะบอกว่า“ความร้อนใจเรื่องพระนิเวศของ 

พระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์”และพระองค์“จะเข้าไปในพระนิเวศ 

ของพระองค์ด้วยความร้อนรน” พระองค์ในนี้คือ พระเมสสิยาห์นะ

เราต้องหยุดเขาให้ได้ก่อน 

เทศกาลปัสกาเราส่งคนของเราไป

เป็นสายอยู่ในพวกสาวกแล้ว

สดุดี 69 : 9 ; มัทธิว 21 : 12 – 13
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เราเตือนเจ้าว่า เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้ว 

พวกเขาจะจับเจ้าขังคุกเฆี่ยนตีและบางคนจะฆ่า           

เจ้า แต่เจ้าจะเป็นพยานเรื่องความรักและฤทธิ์เดช 

ของเราเมื่อเขานำตัวเจ้าไปยังศาลเราจะใส่คำพูดไว้ใน 

ปากของเจ้า ลูกจะเป็นพยานให้การปรักปรำพ่อแม่ 

พ่อแม่จะปรักปรำลูก ผู้คนจะเกลียดชังเจ้าเพราะเจ้ารู้ 

จักเราผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จมากมายจะบังเกิดขึ้น 

แล้วอ้างว่าเป็นตัวแทนของเรา พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์จะประทับอยู่กับเจ้า

พระอาจารย์เจ้าข้า 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ 

พระองค์เสด็จกลับมาในโลกนี้ 

และโลกกำลังจะสิ้นยุคแล้ว

เมื่อมีคนบอกเจ้าว่าเราจะกลับมาในวันนั้น วันนี้หรือเราอยู่ที่นั่นที่นี่ จงอย่า 

หลงเชื่อ เราจะกลับมาแน่แต่จะมาอย่างฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบ จงสัตย์ 

ซื่อต่อเราแล้วในวันสุดท้ายเจ้าจะรอดจากการพิพากษาที่คนบาปทุกคนจะหนี 

ไม่พ้น จงระวังตัวอยู่เสมอเพราะไม่มีใครรู้วันหรือโมงยามที่เราจะกลับมา

ยุคสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร 

ก่อนเรากลับมาก็จะเป็นอย่างนั้น ผู้คนมัวแต่วุ่นวาย 

หาความสุขสนุกสนานไม่รู้ตัว จนน้ำมาท่วมและกวาด 

พวกเขาไป เราจะมาเร็วและเงียบเหมือน 

ขโมยที่มาในยามค่ำคืน

 หญิงสองคนกำลังโม่แป้งอยู่                      

ด้วยกัน คนหนึ่งจะถูกรับไปแต่อีกคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ 

จงระวังและเตรียมพร้อมไว้เพราะเราจะมาในวันที่

พวกท่านไม่คาดฝัน

พระอาจารย์ ข้าพระองค์ 

ต้องไปพบชายคนหนึ่งใน 

เมืองแล้วก็จะกลับมา

ไปเถอะยูดาส 

ไปทำสิ่งที่เจ้าต้องทำ

ถ้าจ่ายให้เรางามๆ 

เราจะมอบพระเยซูไว้ 

ในมือท่าน

เจ้าชื่อยูดาส 

เป็นสาวกคนหนึ่งของ

เขาไม่ใช่หรือ

ใช่ อยู่กับพระองค์มาสามปีแล้ว 

เบื่อเต็มทีตรัสอะไรเหลวไหลและข้า 

ก็จะได้เอาเงินพวกนั้นไปใช้

ถึงเวลาที่เราจะได้รับ                      

เกียรติแล้ว ถ้าเมล็ดข้าวไม่ร่วงลง 

สู่ดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็น 

เมล็ดเดียว ถ้าเน่าเปื่อยไปแล้วก็จะ 

งอกและทวีคูณเป็นเมล็ด            

ใหม่อีกมากมาย

ชายสองคนทำงานใน 

ทุ่งนาคนหนึ่งจะถูกรับขึ้น 

ไปหาเราแต่อีกคนหนึ่งจะ

ถูกทิ้งให้ทนทรมาน

มัทธิว 26 : 14 – 16 ; มาระโก 13 : 5 – 13 ; ลูกา 17 : 26 – 37 ; ยอห์น 12 : 23 – 24 ; 2 เปโตร 3 : 10
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บัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี                   

จะพูดว่า “ข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้น 

จากช่วงเวลานี้”  หรือ ไม่ได้หรอก เพราะที่เรามาในโลกนี้ก็ 

เพื่อให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่

ข้าแต่พระบิดา 

ขอให้พระนามของพระองค์

ได้รับเกียรติ

เราได้ให้นามของเราได้รับเกียรติ 
แล้ว และเราจะให้รับเกียรติอีก

พระเจ้าตรัส 

กับพระองค์

เสียงดังเหมือนฟ้าร้อง

ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง  

กล่าวกับพระองค์

เสียงนั้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทั้งหลาย                 

ไม่ใช่เพื่อเรา ถึงเวลาแล้วที่เจ้าโลกนี้                    

คือซาตานจะถูกกำจัดออกไป และถ้าเราถูก 

ยกขึ้นบนกางเขนเพื่อจะได้ตาย เราจะชัก               

นำคนเป็นอันมากให้มาหาเรา เราทราบจากผู้เผยพระวจนะว่า 

พระเมสสิยาห์จะทรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์ 

แต่ทำไมท่านพูดว่าท่านจะต้องตาย 

ถ้างั้นใครกันเป็นพระเมสสิยาห์

ท่านทั้งหลายจะมีความสว่าง 

อยู่ด้วยอีกหน่อยหนึ่ง และขณะที่มีความ 

สว่างอยู่ก็จงวางใจในความสว่างนั้น 

เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่าง
ฟังแล้วงงไปหมด

ใครที่ปฏิเสธเราและคำพูดของ 

เราผู้นั้นก็ปฏิเสธพระเจ้าเราเป็นความสว่าง

ของโลกนี้ถ้าท่านเชื่อเราท่านก็จะไม่ตกอยู่

ในความมืดแต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 12 : 27 – 36
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