
พระคัมภีร์ หรือ พระวจนะของพระเจ้า เป็นหนังสือที่เป็นรากฐานแห่งความเชื่อของคริสเตียนหนังสือ

เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆอย่างมากพระคัมภีร์ทั้งเล่มประกอบด้วยหนังสือเล่มเล็กๆ 66 เล่ม 

ซึ่งถูกเขียนโดยผู้เขียนประมาณ 40 คน โดยทุกคนมาจากทวีปเอเชีย คนเหล่านี้มีอาชีพที่แตกต่างกัน 

เช่น กษัตริย์ คนเก็บภาษี ชาวประมง หมอ ชาวนา ผู้รับใช้ นักกฏหมาย ฯลฯ  ชายเหล่านี้เขียน 

พระคัมภีร์โดยใช้เวลาประมาณ 1500 ปี คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รู ้จักกันและมีชีวิตอยู่ต่างสมัย

และต่างสถานที่ กระนั้น เมื่อหนังสือต่างๆเหล่านี้ถูกนำมารวมกันในตอนท้ายที่สุดพระคัมภีร์ก็มี

ความหมายเดียวและเล่าเรื่องราวเดียวกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า

ได้ทรงดลใจชายเหล่านี ้ให้เขียนเรื ่องราวแต่ละส่วน ดังนั ้น พระคัมภีร์จึงเป็นหนังสือโบราณ

เล่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสุดๆใน สมัยนี้ พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์โดย 

ใช้แท่นพิมพ์และได้ถูกแปลเป็นหลายภาษา

พระคัมภีร ์ถ ูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 

พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่ม ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 927 บท เดิมทีพันธสัญญาเดิมถูก 

เขียนเป็นภาษาฮีบรูซึ่งมีลักษณะประมาณนี้:

 

בראׁשית ברא אלהים את הׁשמים ואת הארץ

พันธสัญญาเดิมที่เรากำลังพูดถึงนี้ยังคงเป็นพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ของพวกยิวจวบจนถึงทุกวันนี้อยู่

ส่วนพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยหนังสือ 27 เล่มและมี 260 บท เหล่าผู้เขียนของส่วนนี้ของ 

พระคัมภีร์ใช้ภาษากรีกในการเขียนซึ่งมีลักษณะประมาณนี้: 

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος

พระคัมภีร์มีบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของโลก  แถมยังบอกล่วงหน้าถึงจุดจบของ

โลกนี้ด้วย พระคัมภีร์เล่าถึงกำเนิดของ|มนุษยชาติต้นเหตุแห่ง ความบาป และพูดถึงสวรรค์และนรก

หนังสือที่ท่านถืออยู่นี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพเรื่องราวมากมายตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้

สิ่งที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอนก็คือ พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ 

ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงอนาคตและคำพยากรณ์เหล่านั้นก็เป็นจริงเสมอ

พระคัมภีร์มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามที่สำคัญๆของท่าน ยกตัวอย่างเช่น

เราเกิดมาทำไม ทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่

ทำไมหลังจากที่เราเกิดมาในโลกนี้แล้วเราถึงต้องตาย

หลังจากตายไปแล้ว วิญญาณเราจะไปไหน

หลังจากตายไปแล้ว เราจะกลับมาเกิดใหม่ไหม

พวกภูติผีแตกต่างจากวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วไหม

มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์ตรงไหน

ความบาปคืออะไรกันแน่

เราต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความบาปและเวรกรรมได้

มีพระเจ้าจริงๆหรือ

ทำไมมนุษย์เราถึงต้องประสบกับความทุกข์และความผิดหวัง แล้วสุดท้ายก็ต้องตาย

หากท่านต้องการทราบคำตอบ โปรดอ่านต่อไป...

พระคัมภีร์คืออะไร
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เรื่องนี้เล่าขานในหนังสือเก่า 
แก่นานนับหลายพันปี ทุกคำที่ผมจะเล่า 

ต่อไปนี้ล้วนเป็นเรื่องจริง บางเรื่อง 
อาจดูไม่น่าเชื่อ

 แต่ความจริงมักจะแปลก 
กว่าเรื่องแต่งใช่ไหมครับ

ในปฐมกาล... ไม่ใช่สิ ก่อนเวลานั้นอีก 
ก่อนมนุษย์คนแรกถูกสร้าง ก่อนโลก 

ดวงอาทิตย์ ดวงดาว แม้แต่แสง      
หรือกาลเวลา ถูกสร้างขึ้น 

พระเจ้าประทับอยู่ พระองค์ผู้เดียวทรงอยู่เหนือ      
กาลเวลาใดๆ แต่พระองค์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว   

หรอกนะ ทรงสื่อสารสัมพันธ์อยู่ในพระองค์เอง 
ซึ่งมีสามพระภาคที่เอิบอิ่มบริบูรณ์ด้วยความรัก 

แต่พระเจ้าทรงอยากมีผู้ร่วม  
แบ่งปันชีวิตนี้ของพระองค์ 
พระองค์ทรงปรารถนาเพื่อน 

และคนใกล้ชิด

พระคัมภีร์บอกเราว่า ในอดีตแห่งความเป็นนิรันดร์ 
พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์มากมาย ไว้ถวายนมัสการสรรเสริญ 
รอบพระที่นั่ง แต่ลูซิเฟอร์ นำหนึ่งในสามของทูตสวรรค์กบฏ 
ต่อพระองค์ มันจึงถูกสาปให้ออกจากสวรรค์แล้วชื่อลูซิเฟอร์ 

ก็ถูกเปลี่ยนเป็นซาตาน

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเกี่ยวกับซาตาน

แต่เป็นเรื่องพระราชกิจของพระเจ้า

ที่ทรงทำร่วมกับมนุษย์
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ประมาณ ปี 4004 กคศ. -ปฐมกาล 1 : 2 - 3

จง
เกิด

แส
งส

ว่าง

ทันใดนั้น พระเจ้าได้ตรัสจากความมืด.....

แล้วก็เริ่มมีเวลาอย่างที่เราใช้กันอยู่

แต่ไม่ใช่อย่างที่คนสมัยใหม่เข้าใจหรอกนะ องค์พระผู้สร้างไม่ได้สร้างแบบค่อยๆ 
ให้ชีวิตพัฒนาขึ้นทีละเล็กละน้อย พระองค์เพียงแต่ตรัสสั่งเท่านั้นสิ่งทั้งหลายก็เกิดขึ้น 

ภายใน 24 ชั่วโมง รวม 6 ครั้ง  พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดพืช สัตว์ ขึ้นมาในโลก 

ในเวลาแรกเริ่มนั้น พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง          

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน เวลานั้นแผ่นดินก็ว่างเปล่า 

ปราศจากรูปทรงใดๆ และวิญญาณของพระผู้สร้าง 

แผ่ปกคลุมอยู่เหนือผืนน้ำทั้งหลายนั้น

จง
เกิด

แส
งส

ว่าง
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ในวันที่หก พระเจ้าทรงสร้าง         
สิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งจากผงคลีดิน

พระเจ้าทรงสร้างร่างกายของชายนั้นจาก                                    
ผงคลีดิน แล้วทรงระบายลมแห่งชีวิตของพระองค์ 

เองเข้าไปในกายซึ่งเป็นภาชนะดินนั้น ชายคนนั้นก็มี 
ชีวิตขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า และสูงส่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย

พระเจ้าทรงมองดู       
ทุกสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว  

ตรัสว่า ดีจริงๆ

พระเจ้าทรงเรียกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นว่า                   
มนุษย์ และตั้งชื่อเขาว่า อาดัม

ปฐมกาล 1 : 31 , 2 : 7
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ซาตานผู้ชั่วร้าย 

เฝ้ามองอยู่

ทั้งสองมีความสุขอยู่ในสวนนั้น ไม่มีบาป 
ไม่มีความหิว ไม่เคยร้อนหรือหนาว

ผลไม้ต่างๆ                       
ในสวนนี้เจ้ากินได้เว้นแต่     

ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวน 
เจ้ากินผลของมันเมื่อใด

ก็จะต้องตายเมื่อนั้น

พระเจ้าทรงทำให้อาดัมหลับสนิท 
ทรงชักซี่โครงของเขาออกมาชิ้นหนึ่ง 
แล้วทรงสร้างหญิงขึ้นจากซี่โครงนั้น 

เพื่อให้เป็นคู่อุปถัมภ์ของอาดัม
พระเจ้าทรงปลุกอาดัม แล้วนำหญิง         
นั้นมาให้เขา พระองค์ทรงให้เขาสอง             

คนมีลูก และสร้างประชากรโลก   

อาดัมได้เรียกภรรยาที่แสนสวย                    
ของเขาว่า เอวา   

ทั้งสองคนเปลือยกาย แต่ไม่รู้สึก 
อะไรเพราะเขาเป็นเหมือนเด็ก

ปฐมกาล  1 : 28 , 2 : 2 , 16 - 22, 25

พระเจ้าทรงพูดคุยกับอาดัมทุกวัน ชีวิตก็ 
งดงามนัก พระเจ้าทรงนำสัตว์มาให้อาดัม 

ตั้งชื่อทีละตัว เมื่อมองดูสัตว์ที่ผ่านไป 
อาดัมรู้ตัวว่าสัตว์ต่างก็มีคู่ แต่ตัวเขาไม่มี

เราจะสร้างคู ่           
อุปถัมภ์ให้อาดัม

เธอเป็นกระดูก 
จากกระดูกเรา และเนื้อ 

จากเนื้อเรา

  

และพระเจ้าตรัสว่า...

พระเจ้าได้ตรัสถึงเหล่า

ต้นไม้นั้นว่า...
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สวย น่ากินจังเลย

 แล้วเราจะฉลาดขึ้น ถ้ากินมัน 
แต่พระเจ้าทรงห้ามไว้นี่นา 

ตอนนั้นเอวายังไม่รู้ว่า 
ดีหรือชั่วเป็นอย่างไร

กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็สายไปเสียแล้ว 
การกินผลไม้ทำให้เธอรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็จริง 

แต่เธอต้องตกอยู่ใต้อำนาจของซาตาน

ซาตานชังพระเจ้า อยากทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ   
แต่มันต้องหาทางพูดคุยกับเอวา มันจึงเข้าสิงร่างของ            
สัตว์ตัวหนึ่งแล้วอาศัยปากของสัตว์ตัวนั้นพูดกับเอวา

พระเจ้าสั่งหรือเปล่าว่า

เจ้ากินผลของต้นไม้ในสวน

นั้นไม่ได้

เอวานำผลไม้ไปให้สามี 
และชักชวนให้เขากินด้วย

เห็นไหมล่ะ 
ฉันไม่ตาย กินแล้ว 

ฉลาดขึ้นด้วย

โอ้ย เจ้าไม่ตายหรอก 
แต่จะเป็นเหมือนพวกพระเจ้า 

กินแล้วตาเจ้าจะสว่างอย่างพวกเรา 
แล้วเจ้าจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

ทรงสั่งว่ากินได้ทุกต้น        
ยกเว้นต้นนี้ ถ้าไปแตะต้องมัน 

เมื่อไหร่ เราจะต้องตาย

เอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า จึงกินผลไม้นั้น

ปฐมกาล  3 : 1 - 6 ;  วิวรณ์ 20 : 2
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ผู้หญิงคนนี้ที่พระองค์ให้ข้า
ชวนข้ากิน

ตาของพวกเขาสว่างขึ้นจึง 
รู้สึกอายที่เปลือยกายอยู่

เราทำอะไร
ลงไปเนี่ยะ

เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
พระองค์กำลังจะเสด็จมาแล้ว 
เราต้องหาอะไรปิดตัวหน่อย 
เพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเลย

อาดัม 
เจ้าอยู่ไหน

ข้าได้ยินพระองค์เรียก 
แล้ว แต่กลัวเพราะ 
ร่างกายเปลือยเปล่า

ใครบอกเจ้าว่า                         
เจ้าเปลือยกายอยู่ นี่เจ้าแอบ 
กินผลไม้ที่เราห้ามใช่ไหม

ปฐมกาล  3 : 6 - 12

ฮ่ะ  ฮ่ะ  ฮ่ะ 

พระองค์มาฆ่าเจ้าแล้ว 
เหมือนที่ทำกับข้าไง
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เพราะเจ้าทำสิ่งนี ้
เราจะให้เจ้าเลื้อยไป 

ด้วยท้อง และกินผลคลีดิน

พระเจ้าสามารถที่จะทำลายลูซิเฟอร์ 
และทูตสวรรค์ที่เป็นผู้รับใช้ของมันได้ภายใน

พริบตาเดียว แต่พระองค์ทรงปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่

เพื่อทดสอบมนุษย์ว่า พวกเขาจะติดตามพระองค์ 
หรือติดตามเป็นกบฏร่วมกับซาตาน

นี่คือพระสัญญาสำหรับการต่อสู้ที่จะมาในภายหน้า 
พงศ์พันธ์ุของหญิงผู้นี้จะเอาชนะเจ้า...ไอ้ซาตาน

 เราจะทำให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า
 และของหญิงคนนี้เป็นศัตรูกัน 

พงศ์พันธ์ุของเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของ 
พงศ์พันธ์ุหญิงฟกช้ำแต่เขาจะทำให้หัว                  

ของเจ้าแหลก

ปฐมกาล  3 : 13 - 15

ชู่........

สัตว์ร้ายตัวนี้หลอกลวงข้า 
มันบอกว่าข้าจะไม่ตาย 

แต่จะเป็นเหมือนพระองค์ แต่ไม่ใช่ 
ข้าแย่จริงๆ
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ถึงเวลาแล้วที่อาดัมและเอวาจะต้องตายอย่างที่พระเจ้า 
ทรงสัญญาไว้ แต่แทนที่จะทรงฆ่าพวกเขา พระเจ้ากลับ 

ทรงฆ่าสัตว์อื่นๆ แทนและทรงเอาหนังสัตว์ที่ตาย 
นั้นมาทำเสื้อผ้าให้อาดัมและเอวาสวมใส่

วันนั้นอาดัมและเอวาจึงยังไม่ตายเพราะ 
มีสัตว์ที่ปราศจากความผิดบาปตายแทน 
แต่คำพิพากษาให้ถึงตายนั้นยังคงมีผลใน
ชีวิตเขาทั้งสอง พวกเขาจะต้องตายเช่น 

เดียวกัน โทษของบาปคือความตาย

 และตราบใดที่เจ้ามีชีวิตอย ู่                         
เจ้าจะพบกับความทุกข์ ทำงานหนักอาบเหงื่อ

ต่างน้ำ จนกว่าเจ้าจะตายและกลับสู่
ผงคลีดินที่เราสร้างเจ้าขึ้นมา

ตอนนี้อาดัมและเอวาเป็นคนบาปไปแล้ว พระเจ้าทรงให้พวกเขา 
ออกไปจากสวนอันสวยงามนั้นเพื่อที่จะได้ไม่กินผลของต้นไม้

แห่งชีวิต และมีชีวิตอยู่ในสภาพของคนบาปไปจนชั่วนิรันดร์

พระเจ้าทรงตั้งพวกเครูบไว้ตรงปากทางเข้า       
สวนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้าไปถึงต้นไม้  
แห่งชีวิตได้อีก เวลาผ่านไปสวนแห่งนั้นก็ค่อยๆ    
ถูกทำลายลงและต้นไม้แห่งชีวิตก็ถูกเคลื่อนย้าย    

ไปจากโลก แต่วันหนึ่งจะมีผู้นำมันกลับมา       
เอ...เดี๋ยว ผมชักจะเล่าข้ามไปหน่อยแล้ว

อาดัม เพราะเจ้ายอมทำตามคำชักชวน
ของภรรยา และไม่เชื่อฟังเรา เราจะสาป

แผ่นดินโลก และให้มีต้นหนามงอกงามกว่า
พืชผัก เจ้าต้องทำงานหนักบนแผ่นดินนี ้          

เพื่อให้มันเกิดดอกออกผลให้เจ้ากิน               

ปฐมกาล  3 : 17 - 24 ; เอเสเคียล  18 : 4

พระเจ้าไม่ได้ทรงฆ่าเรา 
เรายังไม่ตาย ทรงฆ่าสัตว์แทนเรา

พระเจ้าทรงสาปแช่ง

มนุษย์โดยตรัสว่า...
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อาดัมกับเอวามีลูกด้วยกันมากมาย ลูกชาย 
ลูกสาวของเขาแต่งงานกัน สืบลูกสืบหลานต่อไป

คาอินลูกคนโตของเขาปลูกผักผลไม้ ส่วนอาแบลลูก     
คนที่สองเลี้ยงสัตว์ เป็นไปได้ไหมว่า หนึ่งในสองคนนี้       
จะเป็นผู้มาทำลายซาตานตามพระสัญญาของพระเจ้า

คาอินและอาแบลรู้จักพระเจ้า และเหตุการณ์ที่เคย 
เกิดขึ้นในสวน แต่เวลานั้นพระเจ้าไม่ทรงเสด็จมาเดิน   

พูดคุยกับมนุษย์อีกแล้ว อาดัมและลูกหลานของเขาไม่ได้  
อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเพราะความไม่เชื่อฟังของอาดัม ชีวิต 

ที่แยกจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ยาก

แล้ววันหนึ่ง บุตรทั้งสองได้ตัดสินใจถวายเครื่องบูชานมัสการ 
พระเจ้า บิดาของพวกเขาเคยเล่าให้พวกเขาฟัง

เรื่องที่พระเจ้าทรงฆ่าสัตว์ในสวนนั้น ดังนั้นโดยความเชื่อ 
อาแบลจึงได้ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งถวายแด่พระเจ้า

โอ พระเจ้า 
ข้าพระองค์เป็นคนบาป 

จึงฆ่าลูกแกะตัวนี้เพื่อถวายชีวิต 
ของมัน แทนชีวิตของข้า

พระองค์

คาอินก็นำพืชผลที่ดีที่สุดไปถวาย แต่มันไม่ใช่ 
เครื่องบูชาด้วยเลือด คาอินไม่สำนึกว่าเขา 
เป็นคนบาป และทำให้พระเจ้าเสียพระทัย

พระเจ้าโปรดรับ

ของถวายที่ดีที่สุดจาก

สวนของข้า

ปฐมกาล  4 : 1 - 4 ; โรม  3 : 23 ; ฮีบรู  11 : 4

หนึ่งในสองคนนี้จะเป็นผู้ปลด

ปล่อยตามพระสัญญาได้ไหม
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เอาคืนไป  คาอิน

แกคิดว่าแกเป็นใคร 
พืชผักของข้ามีค่ามากกว่าไอ้แกะ

สตึๆ ตัวนั้น อย่าโอหังนักเลย

ผัวะ

พระเจ้าทรงพอพระทัยอาแบลรวมทั้ง 
เครื่องบูชาของเขา เลือดของลูกแกะทำให้ 
พระองค์ทรงไม่ถือโทษบาปของอาแบล

อาแบลตาย และคาอิน 
พยายามปกปิดบาปที่ตนฆ่าน้อง

ปฐมกาล  4 : 5 - 8

ข้าทนเห็นเจ้าไม่ได้แล้ว

พี่คาอิน 
ถวายเลือดเป็นเครื่องบูชาใหม่

ก็ได้นะ ยังไม่สายไปหรอก

แต่พระเจ้าตรัสกับคาอินว่า “ถ้าเจ้าทำสิ่ง                                                                    
ที่ควรทำ นอกจากเราจะชื่นชมตัวเจ้าแล้วเจ้า                                                          
ก็ยังจะได้ปกครองอาแบลน้องของเจ้าและ                                                      

เขาก็จะอยู่ใต้ปกครองเจ้าด้วยแต่เจ้าไม่ทำ...”
เครื่องบูชาของคาอินปราศจาก     
เลือด พระเจ้าจึงไม่ทรงยอมรับ
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ปฐมกาล  4 : 9 - 16 ,  5 : 4  ;  กิจการฯ  17 : 24 - 26

แต่คาอินไม่อาจปกปิดการกระทำชั่วจากสาย 
พระเนตรพระเจ้าได้ พระองค์ทรงรู้เห็นทุกอย่าง

คาอิน     
อาแบลไปไหน

ข้าพระองค์ 
จะรู้ได้อย่างไร 

ข้าพระองค์มีหน้าที่ 
ตามดูเขาหรือ

พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างทรง 
มองดูเราแต่ละคนตลอด 

เวลา ไม่มีอะไรซ่อนพ้นพระ- 
องค์ได้ ทรงเห็นสิ่งที่คาอิน 
ทำต่ออาแบลจึงทรงแช่ง 
สาปเขา คาอินต้องร่อนเร่ 
ไปในถิ่นทุรกันดารพร้อม  
ภรรยา ความผิดที่เขาก่อ 
นำความทุกข์ทรมานโศก 
เศร้ามาให้เขามากมาย 

คาอินคงไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าทรง 
สัญญาว่าจะส่งมาช่วยให้รอดจาก   
บาป แต่เป็นคนที่ต้องการรับการ 

ช่วยให้พ้นจากบาปนั่นแน่ๆ

ในสมัยที่พระเจ้าทรงสร้าง 
มนุษย์ขึ้นใหม่ๆ นั้น มนุษย์ 
แต่งงานกันเองในหมู่ญาติ 
พี่น้องได้ เพราะตัวกำหนด   
พันธุกรรมหรือยีนส์ที่ก่อ 
ความผิดปกติในเลือดยัง 
ไม่แข็งแรงพอ แต่ต่อมา 
เมื่อมันพัฒนาตัวจนก่อ 
ปัญหาได้ พระเจ้าจึงทรง 
ห้ามพี่น้องแต่งงานกัน

แล้วบุตรชายที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมาเป็นผู้ปลดปล่อย
มนุษย์ล่ะ... อาดัมกับเอวามีลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อ เสท 

และต่อจากเสทเขาก็มีลูกชาย ลูกสาวอีกมากมาย

พระเจ้าทรงประทาน

ลูกชายคนใหม่ให้เราแทน 
คนที่ถูกคาอินฆ่า

เลือดน้องเจ้ายัง
นองอยู่บนพื้นมันส่ง 

เสียงฟ้องเราว่า      
เจ้าทำชั่ว
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เสท มีลูกชายคนหนึ่ง แล้วลูกชายเสทก็มีลูกชายคนหนึ่ง 
แล้วก็มีลูกชายต่อๆ ไปอีกมากมาย 

แต่ไม่มีใครสักคนที่มีวี่แววจะเป็นผู้มาลบล้างคำแช่งสาป เรื่องบาป 
หรือทำลายความตายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ไปได้ 

ไม่ช้านานโลกก็มีประชากรเพิ่มขึ้น จากไร่นา หมู่บ้าน 
กลายเป็นเมืองใหญ่น้อยมากมาย

ยิ่งมีคนมากขึ้นบาปก็ทวีขึ้น 
ตามไปด้วย คนรุ่นใหม่นำมาซึ่ง 
บาปมากขึ้น ผู้คนทำผิดทางเพศ 
ใช้ความรุนแรงหมกมุ่นกับบาป 
ไม่มีใครดำรงชีวิตอย่างชอบ 

ธรรมอีกต่อไป อาดัมทำ 
บาปผิดอย่างหนึ่งแต่คนยุคนี้ 
ทำบาปมากมายหลายอย่าง

พระเจ้าตรัสว่า "เราเสียใจที่ได้สร้างมนุษย์ในโลก 
เราจะทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก" 

ซาตานผู้เกลียดชังอาณาจักรของพระองค์ต้องดีใจ
มากที่จะได้เห็นพระเจ้าทรงฆ่าทำลายทุกคน

ถึงตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วเก้าชั่วอายุคน 

(1,400 ปี)  และโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยความบาป 

จะมีครอบครัวไหนที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตกับ 
พระองค์ด้วยความเชื่อฟังสัตย์ซื่อบ้างไหมนะ

มนุษย์เอาเพื่อนมนุษย์เป็นทาสของตน

ปฐมกาล 6 : 5 - 7 ; โรม 5 : 12
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แต่ยังมีชายคนหนึ่งเป็น

คนชอบธรรมและดีรอบคอบ   

พระเจ้าจึงทรงไว้ชีวิตเขา 
และครอบครัว

เป็นไปได้ไหมว่า 
โนอาห์คือเด็กคนนั้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า 

จะมาทำลายกิจการของซาตาน 
โนอาห์จะเชื่อฟังพระเจ้า หรือจะล้มเหลวอีก

พระเจ้าทรงบอกให้โนอาห์รู้ว่าต้องต่อเรือใหญ่ 
แค่ไหนถึงจะจุสัตว์ที่มีลมหายใจในโลกนี้ทุกชนิด

อย่างละคู่รวมทั้งเสบียงอาหารด้วยได้

โนอาห์เอ๋ย เราจะให้น้ำท่วมโลกนี ้
ทุกอย่างที่มีลมหายใจจะต้องตายหมด 

เจ้าจงต่อเรือลำใหญ่ขึ้นเพื่อเจ้า ครอบครัว 
และสัตว์เลี้ยงของเจ้าจะได้ไม่ถูกน้ำท่วมตาย  

จงเอาสัตว์ทุกชนิดในโลกขึ้นไปบนเรือ         
อย่างละคู่ด้วย ส่วนสัตว์ที่เราให้เจ้ากินเป็น 

อาหารจงเอาขึ้นไปอย่างละเจ็ดตัว เราจะบอก 
เจ้าเองว่า เจ้าต้องต่อเรือและจัดเตรียมอะไรบ้าง

ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับน้ำท่วม

ประมาณ ปี 2500 กคศ. -ปฐมกาล 6 : 8 - 9, 17 - 22 , 7 : 2
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120 ปีต่อมา พอต่อเรือเสร็จ 
พระเจ้าก็ทรงให้บรรดาสัตว์จากทุกมุม

โลกมาหาโนอาห์

ดูสิ 

 มีสัตว์มาอีกแล้ว 

 มันมากันเองนะนี่ 
ยังกะมีคนเรียกมัน  

มางั้นแหละ บางตัวแปลกมากนะ 
ข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลย 

ว่าแต่ว่าที่โนอาห์บอกว่าพระเจ้า 
จะส่งน้ำให้มาท่วมโลกนั้น

เป็นไปได้ไหม

เฮ้ย ไม่มีทางหรอก 
น้ำมากมายที่ไหนจะมา
ท่วมโลกได้ขนาดนั้น

โนอาห์เศร้าใจเมื่อคิดถึงว่า    
ทุกคนจะต้องล้มตายเพราะน้ำท่วม 
โลก ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเขาก็จะ 

เตือนผู้คนให้เลิกทำบาป

ขอบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่า พระเจ้ากำลังจะ 
ทรงทำให้เกิดน้ำท่วมทำลายล้างโลก พวกเจ้า 

ต้องเชื่อข้าแล้วเข้ามาอยู่ในเรือด้วยกัน

ไอ้แก่หน้าโง่เอ๊ย

เพราะความชั่วนะสิ หยุดทำชั่วเสีย 
แล้วปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก          
ความเมตตา และความยุติธรรม

ปฐมกาล  7 : 7 – 9 ; 2 เปโตร 2 : 5

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่ง
ความรัก จะทรงฆ่าลูกๆ 

ของพระองค์ทำไม
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ปฐมกาล  7:9 - 11 , 16

โนอาห์เอ๋ย ถึงเวลาแล้ว 
เจ้ากับครอบครัวและสัตว์ทั้ง  

หลายจงเข้าไปในเรือเถอะ อีกไม่ 
นานพวกคนบาปที่ไม่ยอมกลับใจ                

จะรู้ว่ามันสายไปเสียแล้ว

ฮะ ฮะ ฮ่ะ ดูไอ้บ้านั่นสิ 
เข้าไปอยู่ในเรือขังตัวเองไว้ 

กับสัตว์ ทั้งๆ ที่ดินแห้ง     
ผากไกลจากน้ำจากท่า  

เป็นโยชน์ๆ

จริงด้วย ป่านนี้คง 
ถูกสิงโตกินไปแล้วมั้ง

พวกมันอยู่ในนั้น 
ได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว  

นะเนี่ย

แต่พอถึงวันที่เจ็ด ฝนก็เริ่มตก 
และน้ำใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดิน

อย่าตื่นไปหน่อยเลย 
พระเจ้าทรงเป็นความรัก 
แค่คำพูดของคนคนเดียว 
ไม่ต้องไปฟังหรอก ถ้างั้น 

อาจารย์ของเราก็สอน

ผิดหมดนะสิ

ข้าน่าจะเชื่อฟังโนอาห์ 
ทำไมถึงได้โง่อย่างนี้นะ

พระเจ้าทรงปิดประตูเรือ 
และเวลาผ่านไปเจ็ดวันแล้ว 

แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน 
แกคิดว่าที่พวกบ้าในเรือลำนั้น 

บอกว่า พระเจ้าจะทรงทำลายทุก 
คนเพราะบาปที่ทำกัน 
จะเป็นจริงหรือเปล่า

พระเจ้า

ขอโปรดไว้ชีวิตลูก 
ข้าด้วยเถิด

คงไม่พอแน่

ตัวนี้คงเป็น    

ตัวสุดท้าย
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กว่าผู้คนจะเชื่อโนอาห์ 
ก็สายไปเสียแล้ว

ฝนตกตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืน 
แล้วน้ำก็ท่วมภูเขาทุกแห่ง ทุก

ชีวิตที่หายใจเข้าออกก็ตายสิ้น 
เหลืออยู่แต่พวกที่อยู่ในเรือกับ

โนอาห์ กว่าพวกเขาจะออกจาก

เรือได้ก็คงจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี

ในที่สุดโนอาห์ก็ปล่อยนกเขาตัวหนึ่งไป 
และเมื่อมันบินกลับมาพร้อมกับกิ่งไม้สด 

ในปาก ท่านก็รู้ว่ามีต้นไม้งอกบนพื้นดินแล้ว 
ต่อมาก็ปล่อยนกไปอีก ครั้งนี้นกไม่ได้บินกลับ 

มาซึ่งแสดงว่ามันหาที่อยู่อาศัยได้แล้ว

ประมาณ 2348 กคศ. – ปฐมกาล  7:12 , 19 - 23 , 8 : 9 - 11

คงจะดี ถ้าน้ำ     

ลดลงเราก็จะได้ออก 

จากเรือสักที
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เราจะทำให ้                       
สัตว์เกรงกลัวพวกเจ้า 

สัตว์ที่มีชีวิตอยู่และสัตว ์
ที่คลานไปมาบนแผ่นดิน 
จะเป็นอาหารของเจ้าเช่น 
เดียวกับพืชผักทั้งหลาย                 

แต่เจ้าจะต้องไม่กิน                  
เลือดของมันและ                     

อย่าฆ่าคน

เราจะให้สายรุ้งบน                         
ท้องฟ้าเป็นสิ่งเตือนใจเจ้า 

ว่าเราจะไม่ใช้น้ำทำลายล้างโลกนี้อีกแล้ว           
จงมีลูกมาก ๆ เพื่อทวีประชากรโลก 

ถ้าใครฆ่าคน เขาจะมีความผิด                                              
แล้วเขาจะต้องถูกฆ่าตายตามไปด้วย เลือดคือชีวิต                             
ดังนั้นถ้าใครทำให้คนอื่นเสียเลือด ตัวเขาเองจะต้อง

ถูกทำให้เสียเลือดด้วยเป็นการไถ่โทษ 
ความผิดที่เขาก่อขึ้น

หลังจากอยู่ในเรือซึ่งติดค้างอยู่บน 
ยอดเขาอารารัต ทุกคนก็ได้ออกมา 
สู่โลกใหม่  โลกซึ่งปราศจากบาป

โนอาห์เริ่มทำสวนและเขาปลูกองุ่น

โลกใหม่เงียบเหงา เพราะมีแค่สี่ครอบครัว 
แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกลูกชายของโนอาห์

ต่างก็มีลูกเป็นของตนเอง

โนอาห์พบว่าถ้าเอาองุ่นหมักไว้สองสามอาทิตย์ 
จะกลายเป็นเหล้าที่ดื่มแล้วทำให้ครึ้มอกครึ้มใจ 

โนอาห์ชอบดื่มเหล้าองุ่นจนบางครั้งเมามายหมดสติ 
ไม่ได้ทำการทำงาน และทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

โนอาห์สร้างแท่นบูชาและฆ่าสัตว์สะอาด     
อย่างละตัวถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า 

เพราะแม้ว่าโนอาห์จะเป็นคนชอบธรรม แต่จิตใจ 
ของเขายังคงมีบาป เลือดสัตว์เป็นเครื่องบูชาแด่ 

พระเจ้าแทนชีวิตของโนอาห์และครอบครัว 

สัตว์เหล่านั้นเป็นตัวแทนของ  
ทั้งแปดคน ผู้ซึ่งสมควรตายด้วย 

น้ำท่วมแต่พวกเขารอดเพราะพระคุณ 
ของพระเจ้า ทำนองเดียวกับการที่ทรง 
ฆ่าสัตว์ในสวนแห่งนั้นเพื่อทำเครื่อง 

นุ่งห่มให้อาดัมและเอวา

ปฐมกาล  8 : 4 , 20 , 9 : 1 - 29
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เมื่อโนอาห์ 
ตื่นขึ้น ลูกชาย 
ของเขาได้เล่า 
เรื่องที่ฮามได้ 

ทำลงไป

อาดัมและเอวา
คาอิน

อาแบล

โนอาห์และครอบครัวได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงประหารทุกคน 
ยกเว้นแปดคนนั้น

ในช่วงนั้นยาเฟทไปตั้งถิ่นฐานและ
ครอบครัวทวีจำนวนขึ้น 

ฮามลงไปทางใต้ตั้งถิ่นฐาน    
อยู่ในแอฟริกาและเอเชียใต้ 

คานาอันลูกชายของเขาไปตั้ง         
ถิ่นฐานในที่ๆเรียกว่าปาเลสไตน์ 

เชม ไปทางตะวันออก 
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเอเชีย

โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คน
อีกครั้งหนึ่ง

เสท

ปฐมกาล  9 : 21 - 27 ; 1 พงศาวดาร 4 : 40 ; สดุดี 75 : 81 , 105 : 23 ,27,106 : 22

อยู่มาวันหนึ่งโนอาห์เมามายจนหมดสติ ฮามซึ่ง 
เป็นลูกชายได้ประพฤติผิดบาปทางเพศกับพ่อของเขา 

เมื่อโนอาห์สร่างเมาและรู้ว่าลูกชายทำอะไรลงไปท่านจึง 
สาปแช่งคานาอันลูกชายของฮาม

คานาอัน 
ลูกของเจ้าและผู้สืบทอดตระกูล 
ของมันจะต้องตกเป็นทาสของ 
ลูกหลานเชม พี่ชายของเจ้า

จากนั้นหลายปีต่อมา 
คำสาปแช่งนี้ก็เป็นจริง

เมื่อโนอาห์ 
ตื่นขึ้น ลูกชาย 
ของเขาได้เล่า 
เรื่องที่ฮามได้ 

ทำลงไป

ยุโรป

เอเชีย

อีย
ิปต

์

ตุรกี

แอฟริกา

ฮา
ม

เชม
ยาเ

ฟท
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เมื่อคนในโลกมากขึ้น บาปก็ทวี 
มากขึ้นไปด้วยเหมือนเคย ผู้คนก้มหัว  
ให้รูปเคารพต่างๆ และพากันหลงลืม 

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ฮามลูกชายของโนอาห์มีลูกชายชื่อ คูช   
คูชมีลูกชายชื่อ นิมโรด เป็นพรานที่มีกำลังมาก 
และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นิมโรดไม่นับถือเชื่อฟัง 
พระเจ้า เขาได้ตั้งศาสนาของเขาเองขึ้นมาใหม่ที่ 

เมืองบาบิโลน

ชาวเมืองบาบิโลนไม่ต้องการกระจัดกระจายกันออกไปสร้าง 
ประชากรบนพื้นโลกตามที่พระเจ้าทรงบอกไว้ พวกเขารวมตัวกัน 
อยู่ในเมืองและสร้างหอสูงใหญ่เป็นศูนย์กลางของการนมัสการ

แต่เปล่าเลย พวกเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้า 
ผู้ทรงสร้างพวกเขา ซาตานชักนำให้พวกเขา 

สร้างเทพเจ้าต่างๆ จากไม้บ้าง หินบ้าง 
โลหะบ้าง ขึ้นมานมัสการกันเอง

คนที่ทำงานก็ทำงานต่อไม่ได้ 
เพราะไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน

พระเจ้าทรงพระพิโรธที่พวกเขาไม่ยอม

กระจายออกไปทั่วโลกพระองค์จึงทรงทำให้

พวกเขาพูดภาษาต่างๆกันหลายภาษา

tm'H/ {0 eJ@ 

om;orD;rsm;

What did
 you say?

คนที่พูดภาษาเดียวกันก็เดินทางไป 
ด้วยกัน บางพวกก็เดินทางไกลไปใน 
โลก บางพวกก็ลงเรือไปยังเกาะต่างๆ 
ไกลจากแผ่นดิน บางพวกก็เดินทาง 
ขึ้นเหนือไปถิ่นที่หนาวเย็น บางพวก   
ก็ลงใต้ไปแถบทะเลทรายร้อนแรง

และแล้วพระเจ้าจึงตรัสสั่งให้พวกเขา  
ทวีจำนวนประชากรมากขึ้น จนโลกมี 

คนอยู่เต็มไปหมด

ประมาณ 2247  ปี  กคศ. - ปฐมกาล  10 : 6 - 10 , 11 : 1 - 9 
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บทที่2:
อับราฮัม
บทที่2:

อับราฮัม



ประมาณ 1921 ปี กคศ.  ปฐมกาล  12 : 1 - 3 , 13 : 14 - 17

มีชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัม เขาไม่เชื่อว่ารูปปั้น

ต่างๆ เหล่านั้นเป็นพระเจ้าแท้จริง เขารู้ว่าพระเจ้าองค์

เดียวนั้นทรงเป็นพระผู้สร้างและจะนมัสการพระองค์ 
ผ่านรูปเคารพแกะสลักพวกนั้นไม่ได้ 

พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “อับราฮัมจงออกมาจากเมือง 
ที่เต็มไปด้วยรูปเคารพนี้เถิด ทิ้งครอบครัวและบ้าน 
เมืองเจ้าไปในที่ๆเราจะพาเจ้าไป เราจะให้เจ้าเป็น 
บิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่เราจะอวยพรผู้ที่อวยพร 
เจ้าและเราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้าและเจ้าจะ 
ทำให้ชนชาติทั้งหลายในโลกนี้ได้รับพรของเรา”

อับราฮัมจะเป็นเด็กคนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ
เป็นผู้ทำลายบาปและความตาย ได้ไหมหนอ

อับราฮัมรู้จักเสียงของพระเจ้า เขาจึงเชื่อฟังทั้งๆ 

ที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหน รู้แต่ว่าจะต้องทิ้งพวกรูปเคารพ 

ไว้ข้างหลังและติดตามพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ไปแค่นี้

พอแล้ว อย่างไรก็ตามเขาพาหลานชายชื่อโลทไปด้วย

อับราฮัมเดินทางลงไปยังดินแดนที่เรียกว่า 
คานาอัน และพระเจ้าตรัสกับเขา ณ ที่นั้น

อับราฮัม จงเริ่มเดินจากจุดนี ้                                         
ไปจนสุดเขตแดน เราจะมอบดินแดน 

คานาอันทั้งหมดนี้ไว้แก่เชื้อสายของเจ้า 
เราจะให้เจ้ามีลูกหลานมากมายจนนับไม่ถ้วน 

เขาจะทวีจำนวนขึ้นเหมือนผงคลีดิน

ซาราห์ พระเจ้าบอก

ข้าว่าเจ้าจะมีลูกหลายคนทั้งๆ         
ที่วัยของเราล่วงเลยมา

จนถึงป่านนี้แล้ว

ท่านก็รู้ว่าข้ามีลูก

ไม่ได้แล้วตอนนี้ข้าก็แก่เกิน

ที่จะมีลูกแล้วข้าจะมีลูกหลาย

คนได้ยังไงกัน
พระเจ้าบอกว่า

เจ้าจะมีลูก
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ระหว่างที่อับราฮัมเดินทางไปใน
ดินแดนนั้น ท่านก็จะหยุดถวาย 
โลหิตเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า 
เป็นครั้งเป็นคราวไปเช่นเดียวกับ 
อาแบลผู้ทำเช่นนั้นด้วยใจเชื่อมั่น
ศรัทธาเพราะรู้ว่าตนเองเป็นคน 

บาปสมควรรับโทษถึงตาย

ชีวิตลูกแกะที่เป็นเครื่องถวายบูชาไม่ 
สามารถทำให้บาปหมดไปได้ แต่เมื่อพระเจ้าทรง

เห็นถึงความเชื่อมั่นศรัทธาของอับราฮัม 
พระองค์ก็ทรงกลบเกลื่อนอภัยบาปให้ท่าน

ข้ารู้นะว่า ตอนนั้นพระเจ้าเป็นผู้ตรัสกับ

ข้าแต่ตอนนี้ข้าเองก็ไม่รู้ว่าทำไมทรงปล่อยเวลามาเนิ่นนาน

พระเจ้าตรัสว่าข้าจะได้เป็นบิดาของชนชาติยิ่งใหญ่ แต่ตอนนี้ 
ข้าเป็นเพียงคนแก่ๆคนหนึ่งที่มีแต่เจ้าซึ่งอายุมากจนมีลูก

ไม่ได้แล้วเป็นภรรยากับแกะอีกฝูงหนึ่งเท่านั้นเอง  

อย่ากลัวไปเลยอับราฮัม 
เราเองเป็นผู้ปกป้องเจ้าและเป็น 

บำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้า
ข้าสมควรจะรับ 

อะไรจากท่านในเมื่อ 
ข้ายังไม่มีลูก

เจ้ากับนางซาราห์จะ 
มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง

มาสิ อับราฮัม จงมองดูดวงดาว
เหล่านั้น ดูสิว่าเจ้านับมันไหวไหม เชื้อสาย

เจ้าจะมีจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนเหมือน 
ดวงดาวพวกนั้นแหละ

ข้าพระองค์เชื่อว่า

พระองค์ตรัสว่าอย่างไรก็

จะต้องเป็นอย่างนั้น

10 ปี ต่อมา

ปฐมกาล  15 : 1 - 6 , 13 - 14

อับราฮัม เมื่อสิบปีก่อนท่านเคย

บอกว่า พระเจ้าตรัสกับท่านว่าจะทรงโปรดให้ข้ามี

ลูกกับท่าน ตอนนี้ข้าอายุ 75 ส่วนท่านก็อายุ 85 ปีแล้ว

เราต่างก็แก่ลงแต่ก็ยังไม่เห็นมีลูก ไม่นานท่านก็คง

แก่เกินกว่าจะมีลูกได้ ท่านแน่ใจหรือว่าพระเจ้า 
เป็นผู้ตรัสอย่างนั้น

เพราะเจ้าเชื่อเราๆจึงถือว่าความเชื่อศรัทธาของเจ้าเป็นความชอบธรรม แต่ขอให้รู้ไว้ว่า                          
ลูกหลานของเจ้าจะต้องไปเป็นคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินของผู้อื่น พวกเขาจะต้องถูกกดขี่ข่มเหงตกเป็นทาสอยู่ 400 ปี 

เราจะลงโทษชนชาตินั้นแต่จะให้ลูกหลานของเจ้าออกจากดินแดนแห่งนั้นพร้อมด้วยทรัพย์สิ่งของมากมาย     
แล้วพวกเขาจะพากันกลับมาที่นี่และครอบครองดินแดนแห่งนี้อีกแน่นอน
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ลูกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

อยู่ไหนล่ะ ข้าเองแก่ลงทุกวันไม่นานท่านก็จะ

ไม่สามารถมีลูกสืบตระกูลได้ อับราฮัม ข้าไม่มี

วันที่จะมีบุตรให้ท่านได้หรอก

ธรรมเนียมของเมืองข้า     
ยอมให้สาวใช้ของข้ามี 

ลูกแทนข้าได้

นี่เป็นวิธีเดียว

เท่านั้น

อับราฮัมไม่ได้อธิษฐานทูลต่อพระเจ้า 
ท่านได้ลืมพระสัญญาของพระเจ้า 

และหันไปเชื่อฟังเสียงของภรรยาแทน

ปฐมกาล  16 : 1 - 4

อับราฮัม ท่านไม่เห็นหรือว่านี้เป็นโอกาส                
สุดท้ายที่จะได้ลูก ท่านต้องเข้าหาสาวใช้ของข้า    
แล้้วมีลูกกับนาง ท่านจะได้มีผู้สืบเชื้อสาย นี่แหละ 
เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่อย่างนั้นท่านจะ   
เป็นบิดาของชนชาติยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
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ปฐมกาล  16 : 4 - 6

เมื่อฮาการ์รู้ตัวว่าตนเองตั้งท้องลูกของอับราฮัม 
นางก็เกิดความเย่อหยิ่ง และดูหมิ่นซาราห์ 

ซาราห์เองก็เป็นทุกข์มากขึ้นทุกวันด้วยความริษยา

ซาราห์เคี่ยวเข็ญฮาการ์และให้ทำงานหนักต่างๆ นานา 
พระเจ้าไม่เคยมีพระประสงค์ให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่า 

หนึ่งคน หรือให้มีลูกกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยา

ฮาการ์วางแผนหนี

ฮาการ์หนีซาราห์ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เมื่อเหนื่อย 
อ่อนมากขึ้นจนเดินต่อไปไม่ไหวนางก็ล้มลงหมดสติ 

พระเจ้าทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของนางจึงตรัสกับนางว่า

ฮาการ์กลับไปอยู่ที่บ้าน 
และคลอดลูกที่นั่น

พระเจ้าทรงบอกข้าว่า 
เด็กคนนี้จะเป็นบิดาของชนชาติทั้ง    
หลาย เพราะเขาเป็นลูกชายของ    

อับราฮัม

อิชมาเอล จะได้เป็นบิดาของชนชาติอาหรับทั้งปวง

ฮาการ์เอ๋ยจงกลับไปหาซาราห์และ
ยอมอยู่ใต้บังคับของนาง ลูกของเจ้า
จะเป็นผู้ชายและเจ้าจะตั้งชื่อเขาว่า
อิชมาเอล ซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงรับ

ฟังความทุกข์ของเจ้า

เขาจะมีลูกหลานมากมาย
เกินกว่าจะนับได้ อิชมาเอลจะเป็น

คนหุนหัน เขาจะสู้กับคนทั้งปวง และคน
ทั้งปวงก็จะสู้กับเขาและเขาจะอาศัย

อยู่ใกล้ชิดพี่น้องของเขา

ข้ากำลังจะมีลูกให้อับราฮัม

ตักน้ำเสร็จแล้ว 
ก็ไปผ่าฟืนด้วยนะ

หลายเดือนต่อมา
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ตอนที่อิชมาเอลเกิด

อับราฮัมมีอายุได้ 86 ปี

หลังจากอิชมาเอล

เกิดได้ไม่นานอับราฮัม

ก็แก่เกินกว่าที่จะมีลูกได้

อิชมาเอลจะเป็นเด็กชาย

คนนั้นที่พระเจ้าสัญญาไว้

ได้ไหม แต่พระเจ้าตรัสเอง

นี่นาว่าเด็กคนนั้นต้องเป็น

ลูกของซาราห์กับอับราฮัม

พออิชมาเอลอายุได้ 13 ปี และอับราฮัมอายุ 99 ปี 

โธ่เอ๋ย จะเป็นไปได้ยังไง

ตอนนี้ข้าก็อายุ 99 ปี แล้วซาราห์เองก็ 89 ปี 
ตัวข้าทำอะไรไม่ได้แล้ว มีลูกไม่ได้หรอก ขอทรง

โปรดให้อิชมาเอลเป็นเด็กคนนั้นที่พระองค์

ทรงสัญญาไว้เถิด

ไม่ได้ อย่างที่เราบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้น  
เจ้ากับนางซาราห์จะมีลูกด้วยกันแน่ซึ่งเกิดจาก
เจ้าทั้งสองคนนั่นแหละ พรที่เราให้ตามสัญญานี้

เขาจะเป็นผู้ได้รับ ไม่ใช่อิชมาเอล หนึ่งปี
ต่อจากนี้ซาราห์จะคลอดลูกเป็นชาย 

แล้วเจ้าจะตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค

เป็นไปไม่ได้...แต่จริงสิพระเจ้าเป็น

ผู้ทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ย่อมทำให้

คนแก่สองคนที่ร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้ว

กลับฟื้นคืนความสามารถกลับมีชีวิตชีวา

ได้อีก...พระเจ้าต้องทรงทำได้แน่ๆ

สองสามวันต่อมามีชายสามคน

ปรากฎกายขึ้นจากถิ่นทุรกันดาร

ท่าทางของทั้งสามคนดูไม่เหมือน

คนเดินทางมาแต่ไกลแต่ก็ดูไม่ใช่

คนท้องถิ่นด้วย ทั้งสามคนดูแข็ง

แรงมีความมั่นใจและหนุ่มแน่น

อับราฮัมเราเป็นพระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ จงทำตามที่เราบอกและ   

อย่าทำบาป อย่างที่เราเคยบอกเจ้าไว้แล้ว 
เจ้าจะมีลูกหลานทวีมากขึ้น เจ้าจะ 
เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย 
เราจะทำพันธสัญญากับเจ้าและ 

กับเชื้อสายของเจ้าที่จะเกิด 
มาภายหลังเจ้า 

เราจะให้แผ่นดินคานาอัน 
เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์แก่  

เชื้อสายของเจ้า ซาราห์จะ 
ตั้งครรภ์และคลอดลูกชาย 
ตามที่เราสัญญาไว้ ลูกคน 
นั้นจะเป็นผู้นำของชนชาติ 

มากมาย

อับราฮัม มองคนทั้งสามที่เดินเข้ามาใกล้ 
และรู้ว่าพวกเขาต่างจากคนทั่วไป แต่ท่าน

ไม่รู้หรอกว่าทั้งสามไม่ใช่คนของโลกนี้

สองในสามเป็นทูตสวรรค์แห่งความ

ชอบธรรมและที่เหลืออีกหนึ่งนั้นคือ

องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงปรากฎ

พระองค์ ในกายของทูตสวรรค์เพื่อ

จะได้พูดคุยกับอับราฮัม แล้วอับราฮัม

ก็เดินเข้าไปพูดคุยกับพวกเขา

จะเป็นไปตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ได้อย่างไร

ถ้าอับราฮัมกับซาราห์แก่เกินกว่าที่จะมีลูกได้

ปฐมกาล  17 : 1 - 21 , 18 : 1 - 2
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อับราฮัม 
ซาราห์ภรรยาของเจ้า
จะมีลูกชายคนหนึ่ง

ฮ ่ า ฮ ่ า ฮ ่ า

ทำไมนางซาราห์ถึงหัวเราะเมื่อ
พระเจ้าตรัสว่านางจะมีลูก

เจ้าหัวเราะจริงๆ เจ้าไม่เชื่อ 
มีอะไรยากเกินสำหรับพระเจ้าหรือ 

แล้วเราจะกลับมาใหม่เมื่อถึงกำหนด 
เจ้าจะตั้งครรภ์แล้วจะมีลูก

เราควรจะบอกอับราฮัม

ถึงสิ่งที่เราจะทำได้ไหม เพราะว่าเขาจะมี

ลูกมากมายและเขาจะได้สอนลูกสอน

หลานเขาให้เชื่อฟังเรา

พระองค์เจ้าข้า 
เขาควรจะได้ 
ทราบด้วย

บาปของเมืองโสโดมและ

โกโมราห์หนักเหลือเกิน เราจะทำลาย 
ทุกชีวิตในเมืองทั้งสองไม่ว่าจะเป็นผู้ 

ชาย ผู้หญิงหรือแม้แต่เด็กๆ

แต่โลทหลานชายข้าพระองค์ 
กับครอบครัวอาศัยอยู่ในเมือง 

นั้นด้วย

ข้าไม่ได้หัวเราะนะ

ข้าแก่ป่านนี้แล้ว 
อับราฮัมก็ยิ่งแก่กว่าอีก 
แล้วข้าจะมีใจสนุกสนาน

อีกได้ยังไง

ปฐมกาล  18 : 10 - 22
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ขออย่าพิโรธต่อข้าพระองค์ 

ถ้ามีสามสิบคนล่ะพระเจ้าข้า

ขอพระองค์ที่จะไม่ทรงกระทำอย่างที่พระองค์จะทรงกระทำคือทำลายคนชอบธรรม

พร้อมกับคนชั่ว ถ้ามีคนชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมืองนั้น พระองค์จะทรงไว้ชีวิต

คนทั้งเมืองเพื่อคนชอบธรรมเหล่านั้นหรือไม่ ข้าพระองค์ทราบว่าผู้พิพากษา         

แห่งแผ่นดินโลก จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

ข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลีดิน ไม่บังอาจโต้แย้ง

พระองค์ แต่ถ้ามีคนชอบธรรมเพียง 45 คน จะทรงทำลายคนหมด

ทั้งเมืองเพราะขาดไปห้าคนอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าถ้ามีถึง 45 คน เราจะไม่ทำลายเมือง

ถ้าทรงพบแค่สี่สิบคนล่ะพระเจ้าข้าถ้ามีคนชอบธรรมสี่สิบคน
เราก็จะไม่ทำลาย

ถ้ามีสามสิบคนเราก็จะไม่ทำลาย

แล้วถ้ามียี่สิบคนล่ะ 

พระเจ้าข้าเราจะไม่ทำลายเมืองชั่วช้านี้ 

ถ้ามีคนชอบธรรมอยู่ 20 คน

ขออย่างทรงโกรธ ข้าขอทูลถามอีกครั้งเดียวว่าถ้าทั้ง
สองเมืองนี้มีคนชอบธรรมแค่สิบคนจะทรงทำลายอยู่

อีกหรือพระเจ้าข้า

ไม่หรอก 

ถ้าเราพบคนชอบธรรมสิบคน 

เราก็จะไม่ทำลายถ้ามีไม่ถึงสิบคนขอทรง

โปรดเตือนโลทหลานชายข้า

ก่อนด้วยพระเจ้าข้า คืนนี้เราจะไปหาเขา

ชั่วช้าวิปริตเกิน

กว่าที่คิดเสียอีก

ทีนี้ข้ารู้แล้วว่าทำไม

พระเจ้าถึงจะไม่ทรงไว้ชีวิตใคร

เลยแม้แต่เด็กหรือสัตว์เลี้ยง

ท่านผู้เป็นคนแปลกหน้าเชิญ

เข้ามาพักในบ้านข้าเถิดอย่าค้าง

แรมที่ถนนเลยมันอันตราย

ถ้าเราพบคนชอบธรรมห้าสิบ

คนเราจะละเว้นเมืองนั้นไว้

โอ้โฮหล่อๆ ทั้งนั้น 

กลับไปบอกพรรค

พวกกันดีกว่า

ปฐมกาล 18 : 23 - 19 : 2

ในคืนนั้นเอง ทูตสวรรค์ทั้งสองได้เข้า              

ไปในเมือง และเดินไปทางบ้านโลท
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ปฐมกาล  19 : 4 - 17

พระเจ้าสั่งไม่ให้เหลียวกลับไป

ดูเมืองตอนที่ไฟกำลังไหม้นะ

โลท พาผู้ชายพวกนั้นออก

มาให้เราสมสู่ด้วยหน่อย
ไปให้พ้นนะ 

พวกท่านจะทำชั่วช้า

อย่างนั้นไม่ได้

เราจะพังประตูเข้า

ไปจัดการกับแกให้แย่

กว่าคนพวกนั้นทีเดียว 

แกไอ้คนต่างชาติ

มันคิดว่ามันเป็นใคร 

สูงส่งเก่งกล้านักหรือไอ้คน

ปากว่าตาขยิบเอ๊ย

อย่าทำเป็นไม่

ชอบเลยวะ

เฮ้ย เราไม่เอาลูกสาว

แกหรอกเราชอบผู้ชาย

น่ารักๆอย่างนี้แหละ

องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ขอทรงให้ตาพวกเจ้า

มืดบอดไปเถิด

เกิดอะไรขึ้นเนี่ย 

ข้ามองไม่เห็น

พวกมันอยู่ไหน

ใครดับไฟกันนะ

ใครนะ 

มีฤทธิ์ขนาดนี้

พรุ่งนี้เจ้าต้องออกจากเมือง

แต่เช้า เตือนใครก็ได้ที่อยากเตือน

พระเจ้าทรงเป็นผู้ชอบธรรมจะไม่

ทรงทนต่อบาปอย่างนี้อีกต่อไป 

เร็วเข้า 

เดี๋ยวลูกไฟตกลงมา

แล้วจะหนีไม่ทัน

พรุ่งนี้พระองค์จะทรงให้

ไฟจากฟ้าสวรรค์ตกลงมาที่เมือง

นี้แล้วทุกชีวิตในโสโดมและ

โกโมราห์จะต้องตายหมด
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อย่าเหลียวกลับไป

โอ ๊ย...

ไม่นะ! พ่อจ๋า 

แม่กลายเป็นเสาเกลือไปแล้ว 

เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า

อย่าหันไปดู 

มุ่งไปข้างหน้า

ทุกชีวิตในโสโดมและโกโมราห์ตายหมดในวันนั้น พระเจ้าทรงบริสุทธิ์

ชอบธรรม และเกลียดชังบาปโดยเฉพาะการวิปริตทางเพศ นั่นคือ ชาย 

สมสู่กับชายหรือหญิงสมสู่กับหญิง บาปทางเพศต่าง ๆ ที่มีเด็กเกี่ยว 

ข้องด้วยเลวร้ายที่สุด พระเจ้าทรงเคยสัญญาไว้ว่าจะไม่ทรงส่งน้ำมาทำลาย

ล้างโลกอีกแต่ไม่ได้ทรงสัญญาว่าจะไม่ส่งไฟมา โทษของบาปทุกอย่างคือ

ความตาย ตายทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณคืออยู่ในบึงไฟนรกชั่วนิจ

นิรันดร์ แต่โดยพระเมตตาคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยโลทให้พ้นจาก

การพิพากษาของพระองค์ ภรรยาของโลทกลับไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงหมาย

ความอย่างนั้นจริงๆ เมื่อทรงเตือนพวกเขาไม่ให้เหลียวกลับไปมองดู

โลทเอ๋ย เจ้าคงจะตายอยู่ในเมือง

นั้นแล้วถ้าพระเจ้าไม่เมตตาเจ้า ข้าดีใจ

เหลือเกิน พระเจ้าทรงชังความผิดบาป 

เจ้าจะต้องออกห่างจากคนพวกนั้นนะ

ข้าเสียใจเรื่องภรรยาของเจ้า 

แล้วทีนี้เจ้าจะทำยังไงต่อไปล่ะ

คงจะหาทาง

จัดการกันได้

โลทออกเดินทางไปพร้อมกับ

ลูกสาวสองคน ส่วนอับราฮัมนั้น

พระเจ้ายังทรงอวยพรท่านต่อไป
โทษของความบาปคือ ความตาย 

และไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

ปฐมกาล  19 : 24 - 26  ;  เลวีนิติ 18 : 22  ;  โรม  1 : 23 - 32  ; 1 โครินธ์  6 : 9 - 11  ;  วิวรณ์  21 : 8
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พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า 

ซาราห์จะมีลูกคนหนึ่ง 

อับราฮัมและซาราห์เริ่ม

รู้สึกว่าตนเองเป็นหนุ่ม

เป็นสาวขึ้นอีกครั้ง

อับราฮัม เป็นอะไรไปนะ 

ท่านไม่เคยมองข้าอย่างนี้มา

นานนับเป็นสิบๆ ปีแล้ว

อัศจรรย์จริงๆ ภายในสามเดือน 

ทุกคนก็รู้ว่าซาราห์ตั้งท้อง

เป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสจริงๆ 

เราจะตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค เขาจะเป็น

บิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่

ใช่สิ ตอนที่พระเจ้าทรง

บอกว่าข้าจะมีลูก ข้าขำมาก ใคร

ได้ยินว่าผู้หญิงแก่คนนี้มีลูกก็คง

จะพลอยหัวเราะไปด้วยแน่ ใครจะ 

ไปเชื่อว่าคนอายุปูนข้า จะยังมี

ลูกออกมาให้เลี้ยงดูได้

พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา 

ของพระองค์เสมอ

เจ้าเด็กน้อยคนนั้น

มันหัวเราะเยาะข้า 

ข้ายอมให้เด็กอียิปต์นั่น

อยู่ร่วมชายคาเดียว

กับอิสอัคไม่ได้

ไล่นางทาสคนนั้นกับลูกชายไปเถอะ 

จะให้อยู่รับมรดกร่วมกับอิสอัคลูกชายที่

เกิดตามพระสัญญาไม่ได้นะท่าน

พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “ซาราห์พูดถูกแล้ว ให้ฮาการ์

และอิชมาเอลออกจากบ้านเถิด อิชมาเอลจะรับมรดก

ร่วมกับอิสอัคไม่ได้ แต่เจ้าไม่ต้องโศกเศร้าที่ทำอย่างนี้

เราจะเลี้ยงดูพวกเขาเอง เราจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่

ชนชาติหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นลูกของเจ้าเหมือนกัน

แต่ส่วนผู้ที่เราสัญญาไว้ว่าจะบังเกิดมาเพื่อปราบซาตาน

นั้นจะต้องเป็นเชื้อสายของอิสอัคไม่ใช่ของอิชมาเอล”

อิชมาเอลเติบโตขึ้นและได้เป็นบิดาแห่ง

ชนชาติอาหรับขณะที่อิสอัคโตขึ้นเป็นผู้นำของ

ชนชาติยิวคนอาหรับและคนยิวเป็นญาติพี่น้อง

เวลานั้นอิชมาเอลบุตรของอับราฮัมกับนางฮาการ์ 

มีอายุได้ 14 ปีแล้วเขารู้สึกเกลียดชังอิสอัคมาก

ปฐมกาล  21:1-3, 9-14

*ชื่อ อิสอัค แปลว่า เสียงหัวเราะ

31



 ก่อนหน้านั้นพระเจ้าก็ทรงบอก

เขาไว้แล้วว่าวันไหนที่เขาทำบาป

เขาจะต้องตายแต่เขาก็ยังขืนทำ

พระเจ้าทรงเมตตาจึงทรงฆ่า

สัตว์แล้วเอาหนังของพวกมันปก

ปิดความอายให้อาดัมกับเอวา

อับราฮัมรักอิสอัคมาก 

ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ
พ่อครับ ลูกแกะ           

สวยๆ ทั้งนั้นทำไมถึงฆ่า

แล้วเอาไปเผาบนกองหิน

พวกนั้นล่ะครับ

พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกนี้

ทรงบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทิน 

จนคนบาปอย่างพ่อไม่อาจแตะต้อง 

พระองค์ได้ นับตั้งแต่อาดัมมนุษย์ 

คนแรกทำผิดบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้า   

เชื้อสายของเขาก็มีความผิดบาป       

ติดตัวมาด้วยทุกคน

ลูกแกะตัวหนึ่งที่พ่อฆ่าแล้วเอาถวายบูชาพระเจ้านั้น เป็น

หมายแสดงว่าพ่อรู้ตัวว่าพ่อทำผิดบาป และขอถวายชีวิตลูก 

แกะที่ไม่มีความผิดบาปเพื่อไถ่โทษแทนชีวิตพ่อยังไงล่ะ

อับราฮัม เราอยาก
ให้เจ้านำอสิ อัคลูกชายคนเดียว
ของเจ้าที่เจ้ารักมากนั้นไปเป็น

เครื่องเผาบูชาแก่เรา

พระเจ้า พระองค์ให้ข้าทำ

อย่างนั้นได้อย่างไรนะ พระองค์ไม่เคยทรงทำ

อย่างนี้นี่นา พวกนอกศาสนาต่างหากที่เอามนุษย์

เป็นเครื่องบูชา แล้วที่เคยตรัสว่าจะให้ชนชาติยิ่งใหญ่

เกิดมาจากอิสอัคลูกชายของข้าล่ะ ถ้าข้าฆ่าอิสอัค

เสียแล้ว พระสัญญานั้นจะเป็นจริงได้อย่างไร

...แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 

แม้ข้าไม่เข้าใจ ข้าก็จะทำตาม

ปฐมกาล  22 : 2   ;  โรม  5 : 12

เจ้าคือเด็กมหัศจรรย์ จะใช่เจ้า 

หรือเปล่าหนอที่จะปลดปล่อย 

โลกจากความบาป
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ต้องเดินทางไปสามวัน 

เราคงจะไปกันประมาณ

หนึ่งอาทิตย์นะ

เดินทางปลอดภัยนะ 

ข้าจะอธิษฐานเผื่อ

ทั้งสองคน

พ่อครับ นั่นยังไง

ภูเขาลูกนั้น เราคงจะ

ไปถึงกันก่อนค่ำ

ใช่แล้ว เราจะไป

นมัสการแล้วกลับลงมา

พ่อครับ ฟืนก็มีแล้ว แท่นบูชาก็ทำแล้ว 

แต่ไม่เห็นมีเครื่องบูชาเลยครับ

อิสอัค เจ้าจำเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟังว่าพระเจ้า

ตรัสกับพ่อและทรงทำให้พ่อกับแม่ของเจ้ามีลูกชาย

คนหนึ่งได้ทั้งๆ ที่แก่มากแล้วได้หรือเปล่า คือว่า

พระองค์ตรัสกับพ่ออีกครั้งหนึ่ง...

ครั้งนี้ทรงบอก

ให้พ่อถวายเจ้าเป็น

เครื่องเผาบูชา

ลูกหรือครับ 

พ่อครับจริง

หรือครับ

พระเจ้าทรงเคยบอกไว้ไม่ใช่หรือครับว่าลูกจะได้

เป็นผู้สืบเชื้อสายเป็นผู้นำชนชาติยิ่งใหญ่ แล้วลูกหลานของลูก 

จะมีมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้า ถ้าลูกตายตอนนี้แล้ว

พระสัญญาของพระเจ้าล่ะครับ

ถ้าลูกตาย 

แล้วจะเป็นได้

ยังไง

ไม่รู้เหมือนกัน 

นอกจากพระองค์อาจ

ทำให้ลูกฟื้นขึ้นมา

พ่อครับ 

เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่า

จะยังไงนะครับ

ปฐมกาล 22:3-9

ที่ผ่านมา พ่อเรียนรู้ว่าไม่ว่า

พระเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไร พระองค์จะทรง

ทำตามพระสัญญาให้ได้เสมอ ถ้าพระองค์ตรัสว่า

ลูกจะเป็นบิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ ลูกก็จะต้อง

ได้เป็น แม้ว่าลูกจะตายไปก็ตาม

3 วันต่อมา
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แม้ว่าอับราฮัมรู้ว่าเขากำลังทำ

ตามพระเจ้าด้วยความเชื่อฟัง 

แต่สิ่งนี้คงทำให้ใจของเขาแหลก

สลาย มือเขาคงสั่นไปหมด 

ตอนนี้เขาจัดเตรียมตามขั้นตอน

ของการถวายเครื่องเผาบูชา 

เขามัดมือและเท้าลูกชาย เอาขึ้นไปนอนบนแท่นบูชา 

ยังเหลือแต่ขั้นตอนต่อไปคือ ปักมีดลงไปที่คอลูก

อับราฮัมยกมีดขึ้นพร้อม

กับอธิษฐานด้วยความ

เชื่อมั่นต่อพระเจ้า ขณะที่

กำลังจะปักมีดลงไปนั้น

เขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดัง

มาจากฟ้าสวรรค์

อับราฮัม  อับราฮัม  
อย่าทำอะไรเด็กคนนั้น

เวลานี้เรารู้แล้วว่า เจ้า
เชื่อวางใจเราเพราะเจ้าเต็มใจ
เชื่อฟังเราถึงขนาดที่ยอมมอบ

บุตรชายคนเดียวของเจ้า
ให้แก่เรา

พ่อครับ ดูที่นั่นสิ 

พระเจ้าทรงจัด

เตรียมแกะตัวผู้

ไว้แทนลูก

อับราฮัม เพราะเจ้าได้ทำสิ่งนี้โดยมิได้หวงลูกชายคนเดียว
ของเจ้า เราจะอวยพรเจ้า เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น 
ดังดวงดาวในท้องฟ้า และเชื้อสายของเจ้าจะได้ครอบครอง

ดินแดนนี้และมีชัยชนะต่อบรรดาศัตรู ยิ่งกว่านั้น
ประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้พรเพราะ

เชื้อสายเจ้าคนหนึ่งที่จะเกิดมา

ปฐมกาล  22 : 9 – 18   ;  อีบรู  11 : 17 - 19

เมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น         

เขาก็มองเห็นแกะผู้ 

เขาของมันเกี่ยวติดกับพุ่มไม้

พ่อครับ พระองค์ทรง

เป็นพระเจ้าที่ทรงความเมตตา

อันอุดมอย่างที่พ่อพูดไว้ไม่ผิดเลย
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อิชมาเอลมีลูกชายซึ่งเป็นเจ้าชาย 12 องค์ 

และได้กลายเป็นชนชาติอาหรับ ยาโคบ 

ลูกชายของอิสอัค 

มีบุตรชาย 12 คน

บุตรทั้ง12คน 

ของยาโคบเป็นต้นตระกูล    

12 เผ่า ของชาวอิสราเอล 

อิชมาเอล
อิสอัค   

1896 กคศ.
อับราฮัม

ยาโคบ   

1836 กคศ.

ปฐมกาล  21 : 5, 13, 24 : 67, 25 : 12 - 18, 21 - 26, 29 : 23 - 30

ยาโคบและลูกชายทั้ง12คนพร้อมด้วยครอบครัว 

ทั้งหมดของพวกเขาเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ 

ที่ซึ่งพวกเขาตกเป็นทาส (1706 ปีก่อนคริสตศักราช)
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บทที ่3:
โมเสส

บทที ่3:
โมเสส



ช่วงเวลาที่เกิดการกันดารอาหาร 

ยาโคบหลานของอับราฮัมพาลูกชายของเขา                                        

ทั้ง12คน พร้อมด้วยบรรดาลูกของลูกตลอด

จนข้าทาสบริวารลงไปอยู่ที่อียิปต์ ในอียิปต์

นั้นเองที่พวกเขาทวีจำนวนขึ้นดั่งผงคลีดิน 

ไม่ช้านานลูกหลานของยาโคบก็มีจำนวนมากกว่าคนอียิปต์

ฟาโรห์ผู้ครองอียิปต์ให้ลูกหลาน

ยาโคบเป็นทาส บังคับให้ทำงาน

หนักทำอิฐก่อสร้าง หลังจากอยู่ที่

นั่นนานกว่า300ปี พวกเขาก็ลืม

พระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้แก่

อับราฮัมและบรรพบุรุษของพวกเขา

พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมไว้แล้วว่า เชื้อสายของเขาจะตกเป็นทาสในดินแดน

ของคนต่างชาติและทรงสัญญาว่าหลังจากนั้น 400ปี พระองค์จะทรงพิพากษา 

ชนชาตินั้นและจะทรงนำพลไพร่ของพระองค์กลับคืนยังดินแดนที่ทรงสัญญาไว้

ฉันบอกเธอแล้ว

ว่าเป็นเรื่องจริง

 ฟาโรห์กลัวว่าพวก

เราจะมีมากเกินไป 

เลยสั่งฆ่าเด็กเกิด

ใหม่ทุกคน พวกอียิปต์

น่ะปวกเปียกแล้วก็

ขี้เกียจ พวกผู้ชาย

เราแข็งแรงเพราะ

ทำงานหนักพวก

เขาก็เลยกลัว

พวกเขาจะไม่ฆ่าลูกฉันหรอก 

พระเจ้าจะทรงปกป้องเขาไว้

โอ๊ย พระเจ้า

จะไปสู้อะไร

ฟาโรห์ได้

อย่า อย่าทำลูกข้า

ปฐมกาล  46 : 5 - 7  ;  อพยพ  1 : 1 - 12 , 22

เพราะกลัวว่าจะมีชาวยิว

มากเกินไปฟาโรห์จึงสั่งให้

ฆ่าเด็กชายเกิดใหม่ทุกคน

ยาโคบไปอียิปต์ประมาณปี 1706 กคศ.
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แต่แม่จ๋า ถ้าพวกทหารกับ

คนอื่นถามว่าน้องอยู่ไหนลูกจะ

ตอบพวกเขาว่ายังไงล่ะจ๊ะ

ก็บอกไปตามจริงได้เลยว่า 

แม่นั่นแหละโยนลูกทิ้งน้ำไปกับมือ 

ไม่ใช่ให้พวกทหารเป็นคนฆ่า

แม่แน่ใจนะจ๊ะ

ว่าน้ำเข้าไม่ได้

แม่เอายางไม้ยาข้างใน

แล้วมันลอยไปได้

เราจะได้พบน้องอีกไหมนี่ 

พวกอียิปต์โหดจัง

พระเจ้าจะทรงปกป้องน้อง 

ลูกคอยตามไปดูน้องนะ

ฟังสิ มีเสียง

เด็กร้องออกมาจาก 

ตะกร้าใบนั้น

โถ น่ารักจังเลย

สงสัยจะเป็นลูก

ของคนฮีบรู

คงหิวแน่ๆ

เราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้

ถ้าหาแม่นมให้ได้

มีเด็กฮีบรูตรงนั้น

คนหนึ่ง บางทีอาจจะช่วย

หาแม่นมให้ได้นะ

ข้าจะลองไปหาคน

มาเป็นแม่นมให้เขา ข้า

รู้จักผู้หญิงฮีบรูคนหนึ่ง

ลูกเขาเพิ่งจะถูกโยนทิ้ง

น้ำไปเขายังมีนมให้

เด็กกินเยอะเลย

ธิดาฟาโรห์มาอาบน้ำในแม่น้ำ

ประมาณ  1525 ปี กคศ. - อพยพ  2 : 3 - 9
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นี่ข้าทำอะไรลงไปจะเจอ

ลูกอีกไหมนี่พระเจ้ายังทรง

ดูแลเขาอยู่รึเปล่าก็ไม่รู้เจ้าไม่มีทางเลือก

นี่นา จะเอาเขาไปซ่อน

ตลอดชีวิตก็ไม่ได้ ไม่ช้า

พวกทหารมันก็ต้องหา

เจอ แล้วฆ่าเด็กอยู่ดี 

ขอให้เชื่อมั่นในพระ-

เจ้าต่อไปเถอะ
แม่จ๋า  แม่

แม่จ๋า ธิดาฟาโรห์ออกมาเจอน้องที่ริม

แม่น้ำแล้วก็อยากเก็บน้องไว้เลี้ยงเอง

ตอนนี้นางกำลังหาแม่นมให้น้อง 

นางกำลังมาที่นี่

พระเกียรติจงมีแด่

องค์พระเจ้านิรันดร์

ข้าได้ยินว่าเจ้าเพิ่งเสียลูกไป

เสียใจด้วยนะ ข้าไปพบเด็กคนนี้

ลอยอยู่ในแม่น้ำข้าอยากจ้างเจ้า

เป็นแม่นมให้เขา 

โมเสสโตขึ้นพร้อมกับคำสอนเรื่องพระเจ้า 

จริงแท้พระองค์นั้นของพ่อเขา พระเจ้าทรง 

มีพระประสงค์ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กชายคนนี้

เจ้าชายน้อยโดดขึ้น     

มาเลย เราจะขึ้นรถนี้ไปที่

วังด้วยกัน

มันวิ่งได้เร็วแค่ไหน

พอเขาอดนมแล้วข้าจะมา

พาเขาไปเลี้ยงดูในวัง 

พอโตขึ้นเขาจะได้เป็นฟาโรห์ของ

อียิปต์ เราจะตั้งชื่อเขาว่า โมเสส

อพยพ  2 : 8 - 10

ขอบใจนะที่ช่วยให้นมโมเสส 

เขาแข็งแรงเหลือเกินเวลาโตขึ้นเขา

จะเป็นคนร่ำรวยและยิ่งใหญ่
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ในฐานะที่เป็นบุตรในอุปการะของธิดาฟาโรห์โมเสสได้กลายเป็น

คนสำคัญของอียิปต์ เขาถูกเลี้ยงเพื่อให้ครอบครองทรัพย์

สมบัติและอำนาจ แต่โมเสสไม่เคยลืมว่าเขามาจากไหน

โมเสส เราขอบอกเจ้าว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเราไม่ว่าจะเป็น

อับราฮัม อิสอัครวมทั้งยาโคบ ได้ตรัสกับอับราฮัมว่าพงศ์พันธุ์ของเขาจะทวี    

คูณขึ้นและจะกลายเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินของผู้อื่น ซึ่งก็คือพวกเราไงล่ะ ใช่เลย และพระองค์

ยังทรงบอกกับอับราฮัม

ด้วยว่าพวกเราจะต้องทน

ทุกข์อยู่ในดินแดนต่างถิ่น 

400 ปี นี่ก็ 359 ปีแล้ว 

เหลืออีก 41 ปีเท่านั้น

แล้วพระองค์ก็บอกด้วยว่าจะทรง

พิพากษาชนชาตินั้นเพราะสิ่งเลวร้ายที่พวกมันได้

ทำกับเราแล้วเราจะได้ออกจากเมืองนี้กลับไปดินแดน

ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่บรรพบุรุษของพวกเรา 

พร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย

ดูเหลือเชื่อนะ ฟาโรห์ไม่มี

ทางปล่อยให้ทาสของพระองค์ไปจนหมดหรอก ยิ่ง 

ไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติยิ่งไม่มีทางแต่บางทีอาจจะมี

หนทางก็ได้นะ ว่าแต่ทำไมถึงต้องรอไปอีก 41 ปีล่ะ

ลูกหลานชาวฮีบรูถูกนายของตนกดขี่ทารุณ พวกเขาต้องย่ำอยู่ในบ่อ

โคลนขุดดินทำอิฐโมเสสทนดูไม่ได้จึงตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่าง

อพยพ  2 : 10 - 11

ลุกขึ้น 

ไอ้ขี้ครอก

ลุกขึ้นก่อนมันจะ

เฆี่ยนแกตาย

เอเบอร์ ลุกขึ้นเถอะ

40



วันหนึ่งโมเสสเห็นพี่น้องของตน

ถูกคนอียิปต์เฆี่ยนตีอย่างทารุณ

ถึงเวลาเป็นไทแล้ว

มันต้องยุติเสียที

พอกันที

โมเสสฆ่าคนอียิปต์คนนั้น แล้วเอาศพ

ไปฝัง แต่มีคนเห็นและนำไปทูลฟาโรห์

อย่าหนีนะ 

แกเป็นฆาตกรต้อง

ถูกดำเนินคดี
พระเจ้า 

นี่ข้าทำอะไรลงไป

โมเสสหนีออกจากเมืองอียิปต์เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร 

แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีครอบครัว ไม่มีเพื่อนฝูง 

ช่วยคนของตนไม่ได้ แม้แต่ตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอด

คว่ ับ

อพยพ  2 : 11 - 15

นั่นโมเสสนี่นา

ผัวะ
41



โมเสสเร่ร่อนอยู่หลายวัน เมื่อไปต่อไม่ไหวแล้ว 

เขาก็ได้พบที่พักของพวกคนเลี้ยงแกะพอดี

ดูสิ มีคนอยู่ตรงนั้น

ดูท่ากำลังจะตาย 

เอาน้ำมาเร็ว

คนอียีปต์นี่นา

โมเสสเริ่มชีวิตใหม่กับชาวมีเดียน ท่านเรียนรู้การใช้ชีวิต

ในถิ่นทุรกันดาร แต่งงาน และกลายเป็นคนเลี้ยงแกะ                

จนสี่สิบปีผ่านไปความทรงจำเรื่องอียิปต์ก็ลางเลือนไป

โมเสสเลิกหวังว่าจะได้พบหน้าพวกพ้องอีกต่อไปแล้ว

แปลกจริงๆ พุ่มไม้ตรงนั้นมีไฟลุก

โชนทีเดียว ไม่ยักกะไหม้ 

แต่ไฟลุกเอาลุกเอา

โมเสส จงถอดรองเท้าของเจ้า 
เพราะที่ที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ ์

เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า 
ของอับราฮัม ของอิสอัค 

และของยาโคบ

 เราจะใช้เจ้าไปหาฟาโรห ์
เจ้าจะได้พาพลไพร่ของเราออกจากการเป็นทาส แต่เมื่อ

เจ้าไปบอกฟาโรห์ให้ปลดปล่อยพลไพร่ของเรา 
พระองค์จะปฏิเสธแล้วเราจะให้อียิปต์ได้เห็นฤทธิ์เดช

ของเรา จากนั้นฟาโรห์ก็จะปล่อย
พวกเขาไป

เราเห็นความทุกข์ยาก
และได้ยินเสียงอธิษฐานอ้อนวอนของพลไพร่

เราในอียิปต์แล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยพวกเขา
ให้รอดพ้นจากการกดขี่และนำพวกเขากลับไป

ยังดินแดนที่เราได้สัญญาไว้แก่บรรพบุรุษ
ของพวกเขา 

ประมาณ ปี 1491 กคศ.  -  อพยพ 2 : 16 - 3 : 10
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อพยพ  4 : 1 - 4 , 12 - 16

แต่พวกเขาคงไม่เชื่อว่า

พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ไป 

ข้าต้องถูกหัวเราะเยาะแน่ๆ

โยนไม้เท้าของเจ้า 
ลงไปที่พื้นสิ

อะไรนั่น 

ไม้เท้าของข้ารึนี่

มันกลายเป็น

งูพิษไปแล้ว
จับหางงูไว้สิ

มันกลับเป็นไม้เท้า

ตามเดิมแล้ว

จงไปอียิปต์แล้วเรา
จะสอนเจ้าเองว่าจะพูดหรือ
จะทำอะไรบ้าง อาโรนพี่ชาย
ของเจ้าจะไปเป็นผู้ช่วยเจ้า
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ท่านจะกลับไปอียิปต์หรือ 

แล้วพวกที่ตามฆ่าท่านอยู่ล่ะ

มันล่วงเลยมา  40  ปีแล้ว  

คนที่รู้เรื่องข้าคงจะตายไปหมดแล้ว     

ไม่มีใครจำข้าได้หรอก
ท่านจะไป

นานแค่ไหน
จนกว่าฟาโรห์จะยอม

ปล่อยคนของพระเจ้า

เรียกบรรดาผู้อาวุโสมาให้หมด 

เวลาของการปลดปล่อยมาถึงแล้ว

นั่นอาโรนคนเลวี 

ส่วนอีกคนหนึ่งคล้ายๆ พวกเรา 

แต่ไม่ได้เป็นทาส

ใครนะ นั่น

เข้ามาดูใกล้ๆ เลย 

ท่านผู้อาวุโสทั้งหลาย

โมเสสเกิดเมื่อ80ปีก่อนใน

ช่วงที่มีการฆ่าทำลายครั้งใหญ่ 

ตอนที่ฟาโรห์เริ่มสั่งฆ่าเด็กผู้ชาย

เกิดใหม่ทุกคนแต่แม่ของท่านซ่อน

ท่านไว้ในตะกร้าที่แม่น้ำ พระเจ้า

ทรงจัดเตรียมให้ธิดาฟาโรห์มา

พบและพาท่านไปเลี้ยงดูอย่าง

คนอียีปต์ทั้งหลาย 

เมื่อสี่สิบปีก่อน โมเสสตัดสินใจเข้าร่วมทุกข์ร่วม

สุขกับพี่น้องของท่านแทนการครองราชย์ในฐานะชาวอียิปต์

ท่านพยายามช่วยปลดปล่อยพวกเราโดยพึ่งพากำลังของตนเอง แต่

ไม่สำเร็จ ตลอดระยะเวลาสี่สิบปีที่ผ่านมาท่านจึงต้องไปอาศัยในถิ่น

ทุรกันดารแห่งดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับบิดาของพวกเรา 

เมื่อไม่นานมานี้พระเจ้าตรัสและชี้ให้เห็นว่าจะช่วยพวกเราให้เป็นอิสระ

จากฟาโรห์ได้อย่างไร ตอนนี้โมเสสจะให้พวกท่านได้เห็นหมายสำคัญ

ที่จะใช้เพื่อให้ฟาโรห์ปลดปล่อยพวกเรา 

ปฐมกาล  4 : 29 - 31

1445 ปี กคศ.
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พระเจ้าของอับราฮัม 

ตรัสกับเราจากพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชน 

ทรงใช้เรามานำพวกท่านกลับไปยัง

ดินแดนของบรรพบุรุษของพวกเรา 

นี่คือหมายสำคัญ

 เฮ้ย 

ไม้เท้ากลายเป็น

งูพิษไปแล้ว

ไม่ต้องกลัว ดูนี่นะ

ใช่ ให้ฟาโรห์เห็นเสียบ้าง

พระเจ้าทรงส่งผู้ปลด

ปล่อยมาแล้ว

อัศจรรย์จริงๆ

พระเจ้าของ

อับราฮัม

ไปหาฟาโรห์

กันเถอะ

อพยพ  4 : 17 , 30
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ไม่เปลี่ยนไปจาก

สี่สิบปีก่อนตอนที่ข้าจากไป

เลย อย่าลืมพูดตามที่ข้า

บอกเท่านั้นนะ

พระเจ้าของคนอิสราเอลตรัส

กับโมเสส ให้พวกเจ้าปล่อยคนทั้งหลายไป

ถวายเครื่องบูชาและนมัสการพระองค์

ในถิ่นทุรกันดารสามวัน 

อะไรนะ พระเจ้าของอิสราเอลรึ

 ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ข้าไม่รู้จักพระเจ้าของ

พวกเจ้า พระองค์ไหนกัน ทำไมข้าต้อง

เชื่อฟังด้วย ตลกดีนี่ที่จะให้ข้าปล่อยพวก

ทาสไปในถิ่นทุรกันดารสามวัน 

ข้าได้ยินเรื่องที่เจ้ายุยงคนของข้า 

ทำให้มันละทิ้งการงานแล้ว ตอนนี้ยังอยากจะไป 

นมัสการพระเจ้าที่ข้าไม่รู้จักแม้แต่น้อยอีก ต้อง

หางานอะไรให้พวกมันทำเพิ่มหน่อยแล้วมั้ง

ตั้งแต่นี้ไป ให้มันไปหาฟางทำ 

อิฐกันเอง เอาล่ะออกไปให้พ้นหน้าข้า 

มาทางไหนไปทางนั้นเลย

อพยพ  5 : 1 - 7
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เราคือพระเยโฮวาห ์พระเจ้าของ
บิดาเจ้ารวมทั้งอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ 
เราเห็นความทุกข์และได้ยินเสียงร้องของ 

ชนชาติอิสราเอลพลไพร่ของเราแล้ว 

ถึงเวลาแล้วที่เราจะ
ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แก่

อับราฮัมและนำไพร่พลของ
เราไปดินแดนแห่งคานาอัน

ส่วนเจ้า โมเสส จะเป็น
ผู้นำพวกเขา

บังอาจนัก

น่าหัวเราะจริงๆ 

เดินเข้ามายังกะผู้นำสาร

ของพระเจ้า

จะมาบอกว่าที่ทำสำเร็จคือเพิ่มงานพวกเราเป็น

สองเท่าใช่ไหม ปลดปล่อยแบบไหนกันคิด

ว่าพระเจ้าใช้เจ้ามางั้นล่ะสิ

มันคิดว่ามัน

เป็นใคร ราชาแห่งความ

เพ้อเจ้อมั้ง

ไม่รู้ไปหลงเชื่อ

ได้ยังไง

อยากไปนมัสการพระเจ้า 

ว่างนักใช่ไหมขี้เกียจนัก

ต้องสั่งสอนซะให้เข็ด

พระเยโฮวาห์เจ้า 

ใช้ข้ามาทำไม ตั้งแต่

ข้าไปทูลฟาโรห์ในพระ-

นามพระองค์อะไรๆ 

ก็เลวร้ายลงไป

แต่ข้าพูดไม่คล่อง 

ฟาโรห์ไม่ฟังหรอก

อาโรนจะเป็นคนพูด เจ้าฟัง

เราแล้วบอกเขาให้พูดตาม ทีแรกฟาโรห์จะไม่ยอมฟัง 

แต่เราจะให้เขาเห็นหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นจน

ชาวอียิปต์รู้ว่าเราเป็นพระเจ้าแท้จริงแต่เพียงผู้เดียว

ฮ่ะ  ฮ่ะ  ฮ่ะ 

กลับมาทำอะไรอีกล่ะ

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

“จงปล่อยคนของเราไป”

นี่คือหมายสำคัญที่แสดงว่า

พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้

ฮ่ะ  ฮ่ะ  ฮ่ะ 

อีแค่มายากล 

ข้ากลัวจะแย่ 

ไปตามนักมายา

กลของเรามา

ทำได้คล่อง 

เหมือนจริงจัง

ไปเรียนมา

จากไหนกันน่ะ

อพยพ  5 : 10 - 23 ,  7 : 7 - 11
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ไปเร็ว!  เอา 

มายากลเปลี่ยนไม้เท้า 

เป็นงูไปด้วย

เนเสิร์ต 

เทพเจ้าแห่งงูร้ายส่งเรา

มาบอกให้ท่านทำอิฐเพิ่ม 

ฮ่า  ฮ่า  ฮ่า

โมเสสจะทำยังไง

ต่อไปดีล่ะทีนี้เรากลาย

เป็นตัวตลกไปแล้ว

อพยพ  7 : 11 - 12
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ดูสิ 

งูของมันอยาก

สู้กับงูของเรา

งูของมัน

กินงูเราไปตัว 

หนึ่งแล้ว

มันกลืนงูเราหมดเลย

อย่าบอกนะว่ามันกำลัง  

พยายามจะกินอีกตัวหนึ่ง 

เทพเจ้าเนเสิร์ตต้องพิโรธแน่

ไม่น่าเชื่อเลย 

มันกินงูของเรา

หมดเลย

เป็นอย่างงี้

ได้ยังไง

พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเป็น

พระผู้สร้าง พระองค์ตรัสว่า 

“จงปล่อยคนของเราไป”

อพยพ  7: 12
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ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าทำได้อย่างไร 

แต่ข้าจะไม่จ่ายค่าดูการแสดงครั้งนี้

ด้วยพวกทาสเป็นล้านคนหรอก 

ไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้

อพยพ 7:13 "และพระองค์ (พระเจ้า) ทรงทำให้

พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อฟาโรห์หายอมเชื่อฟัง

เขาทั้งสองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว”

ทำไมพระเยโฮวาห์ถึงทรงใช้เราให้มาทำ

หมายสำคัญที่นักมายากลของฟาโรห์ก็ทำเลียนแบบ

ได้ ทำให้เราดูเหมือนตัวตลกไปเลยตอนนั้นน่ะ

ข้าก็ไม่รู้ แต่พระเจ้าตรัสไว้จริงๆ ว่า 

พระองค์จะทรงทำให้จิตใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง แล้วมัน

ก็จริง เห็นไหมว่าฟาโรห์โกรธแค่ไหน ตอนที่ไม้เท้า

ของข้ากินงูที่ฟาโรห์เลี้ยงไว้

ข้าต้องไปหาที่

เข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์

ข้าไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอีก

พระเจ้าทรงพบกับโมเสสอีกครั้งหนึ่ง และบอกเขาว่าต้องทำอะไรต่อไป แม้ว่าก่อนหน้านี้

โมเสสจะถูกคนอียิปต์เยาะเย้ย ถูกพี่น้องของตนปฏิเสธ เพราะฟาโรห์ทรงโหดเหี้ยมกับพวก

ทาสมากขึ้น แต่โมเสสยังคงเชื่อและทำตามพระเจ้า แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจพระองค์ก็ตาม

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

“เพราะเจ้าไม่ยอมปล่อยคนของ

เราไป เราจะทำให้เจ้ารู้ว่าเราเป็น

พระเจ้าจริงแท้ น้ำทุกแห่งในอียิปต์

จะกลายเป็นเลือด

โอ้โฮ  นี่สิแน่จริง  

ทำได้ยังไงกันนะ

ไปตามนักเล่นกล

ของข้ามา เทพเจ้าแห่ง 

ไนล์ จะหยุดยั้งนี่ได้

อพยพ 7 : 15 - 21
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เห็นไหมล่ะ 

นักมายากลของข้าก็

ทำได้ ข้าไม่หลงกลของ

พวกเจ้าหรอก

เกิดมาไม่เคยเห็นอะไร

อย่างนี้มาก่อน ไม่ว่าน้ำพุหรือแม้แต่น้ำในบ่อ

น้อยใหญ่ กลายเป็นเลือดไปหมด มันบอกว่า

พระเจ้าของมันชื่ออะไรนะ

ไม่เคยได้ยินที่มันบอกหรอก 

แต่ก็ไม่เห็นเป็นไร เรามีเทพเจ้าเป็นพันๆ 

องค์นี่ เทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนล์จะต้อง

ทรงพระพิโรธแน่ๆ

เจ้าโมเสสนั่นบอกว่าพระเจ้าของ

มันเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวพระเจ้าองค์

เดียวรึ  ตลกจัง

เจ็ดวันหลังจากน้ำทุกแห่งกลายเป็นเลือด โมเสส 

ก็นำการพิพากษาของพระเจ้ามาสู่อียิปต์อีก

ให้น้ำพาฝูงกบขึ้น

มาเต็มแผ่นดิน

น้ำที่ส่งกลิ่นคาวเลือดก็ทำให้

เกิดฝูงกบนับล้านๆ ตัวทันที

อพยพ 7 : 21 - 25 , 8 : 6
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กบเต็มบ้าน

ข้าไปหมด

มีกบทั่วอียิปต์เลย 

เทพเจ้าทั้งหลายทรง

พิโรธแล้ว
พระของเราอยู่ไหน 

ทำอะไรไม่ได้เลยหรือ

ทอดพระเนตรสิฟาโรห์ 

เรานักมายากลก็ทำให้มีกบ

ได้เหมือนกัน

พวกนี้จะทำกบเพิ่มขึ้นมาอีกทำไม 

ที่เจ้าโมเสสส่งมายังไม่พออีกรึไง 

ดูสิฟาโรห์เอามาอีกแล้ว

ทำไม ไม่ทรงปล่อยพวกมัน

ไปในถิ่นทุรกันดารตามที่มันขอ 

เราทนกันต่อไปไม่ไหวแล้ว

ไปตามโมเสสมาสิ

บอกมันว่าข้าอยากคุย

ด้วย

พระเจ้าข้า 

รับด้วยเกล้าฯ

ขอพระเยโฮวาห์ให้เอากบไปให้หมด

แล้วข้าจะปล่อยคนของเจ้าไป

นมัสการในถิ่นทุรกันดาร
บอกมาเถิดว่า 

พระองค์อยากให้กบพวก

นี้ตายวันไหน

พรุ่งนี้เช้าเป็นไง

มันก็จะเป็นอย่างที่พระองค์ตรัส   

เพื่อคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าไม่มีพระเจ้า

องค์ไหนเทียบพระเยโฮวาห์เจ้าได้

อพยพ 8 : 7 - 10

อึ๋ยยยย
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When Pharaoh saw that the frogs 
died at the time he appointed, he 
hardened his heart and refused to 

let the Hebrews go.

อพยพ 8 : 13 - 19

ไม่เคยเห็นพระเจ้าองค์ไหนเหมือน

พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงทำให้ฝูงกบขึ้นมา

เต็มบ้านเต็มเมืองได้จริงๆ 

แกคิดว่าพระเจ้า

ทำรึมันอาจจะขึ้นมาเอง

ตามธรรมชาติก็ได้น่า

ถ้างั้นโมเสสรู้ล่วงหน้า

ได้อย่างไรว่ามันจะเป็นอย่างนี้ 

แล้วรู้เป๊ะๆได้ยังไงว่ามันจะ

ตายเมื่อไหร่

เออ  เออ เลิกพูดได้แล้ว 

รีบๆกลบซะ เดี๋ยวก็ไม่เสร็จกันพอดี

แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 

“จงบอกอาโรนให้เอาไม้เท้าตีฝุ่นดิน 

มันจะกลายเป็นริ้นทั่วประเทศอียิปต์”

แล้วฝุ่นดินทั้งหมด

ก็กลายเป็นริ้น

หมายความว่าไง เจ้าทำ  

ตัวริ้นไม่ได้รึ ถ้างั้นคนก็ต้องคิดว่าพระเจ้า 

ของมันมีฤทธิ์มากกว่าพระของเราน่ะสิ 

พวกเจ้าทำได้แค่มายากลเท่านั้นเอง

พระเจ้าข้า 

แต่นั่นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า 

ไม่มีใครทำอย่างเจ้าสองคนนั่นได้ 

เราไม่มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าข้า

อาจจะเป็นไปตามธรรมชาติมั้ง 

แต่ถึงยังไงก็พอกันที ส่งคนไปบอกโมเสสว่า 

ถ้าพระเจ้าของมันเอาริ้นไปหมดแล้วข้าก็จะปล่อย

พวกฮีบรูไปปรนนิบัติพระองค์

เมื่อฟาโรห์ทรงเห็นว่าบรรดากบตาย

ตามวันที่พระองค์กำหนด พระทัย

พระองค์ก็กลับแข็งกระด้างไปอีก

และไม่ทรงยอมปล่อยคนฮีบรูไป

อึ๊ย..ย..ย
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พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 

เราจะใช้ให้ฝูงเหลือบมาตอมเต็ม

บ้านเรือนของคนอียิปต์ แต่บ้าน 

ของคนฮีบรูจะไม่มีเลย 

ต่างกันอย่างนี้จะทำให้ 

ทุกคนรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า

เหนือแผ่นดินโลก
ถึงไม่มีริ้นแล้ว 

ข้าก็ยังปล่อยพวกทาสไม่ได้ ว่าแต่ว่า 

พระเจ้าของมันทำอะไรได้อีกล่ะ ทีนี้

ท่านพ่อ...ทำไมพระของ 

เราปล่อยให้เขาทำอย่างนั้น 

ทำไมไม่สำแดงฤทธิ์เดช                

ออกมาบ้าง

ข้าไม่เคยรู้เรื่องพระจงพระเจ้าหรอก 

รู้แค่ว่าต้องหาเลี้ยงตัวเองเท่านั้น

อย่างที่เขาพูดไว้จริงๆ 

บ้านเรือนพวกฮีบรูไม่มีเหลือบเลย 

พระเจ้าเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้

ไปตามตัว

โมเสสมา

ไปเลย 

ไปนมัสการพระเจ้าของเจ้า 

แต่อย่าออกนอกเขตแดนอียิปต์

เราต้องใช้เวลาเดินทาง

อย่างน้อยสามวัน

ข้าบอกว่าไปได้ แต่ต้องไปไม่ไกล 

ทีนี้ไปบอกพระเจ้าของเจ้าให้เอาเหลือบ

บ้าพวกนี้ไปให้พ้นเสียที

ไม่มีเหลือบเหลืออยู่ในอียิปต์

แล้ว อัศจรรย์จริงๆ

หุบปาก 

ชักจะคล้อยตามไอ้พวก

ไร้สาระพวกนั้นแล้วสิ

ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไปอีก 

และไม่ยอมปล่อยพวกเขาเดินทางไป

อพยพ 8 : 20 - 32
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พระเจ้าทรงส่งโรคร้ายมายังอียิปต์อีก 

ฝูงวัว แกะ ม้า ลา และอูฐ 

ติดโรคระบาดล้มตาย 

แต่สัตว์ของชาวฮีบรูไม่เป็นอะไรเลย

ฝูงสัตว์ของเราล้มตายหมด 

แต่ของพวกเจ้ายังแข็งแรงดี 

ยังงี้หมายความว่ายังไง

โมเสสบอกว่า 

พระเจ้าของบิดาพวกเราเสด็จมาปลด

ปล่อยเราจากการกดขี่ข่มเหงของพวก

ท่าน แต่ข้าเป็นชาวบ้านธรรมดาๆ 

ไม่รู้อะไรมากนักหรอก

บรรดาพระของเรากำลังถวาย 

เครื่องบูชาพระเจ้าของเราอยู่ 

วัวเทพเจ้าของเราจะต้องแสดง

อิทธิฤทธิ์ยุติโรคนี้แน่ๆ

ไปทูลฟาโรห์ว่ามันสายไปแล้ว วัวเทพเจ้าล้มตายหมดแล้ว 

ผู้คนคงพากันโกรธแค้นที่รู้ว่าเทพเจ้าของเราปกป้องตัวเอง

จากพระเจ้าจอมปลอมของพวกฮีบรูไม่ได้

พระเจ้าของอียิปต์

ไปไหนกันหมด 

เสื่อมฤทธิ์เดชไป 

แล้วหรือ

แต่ใจของฟาโรห์ก็

แข็งกระด้างไปอีก

อพยพ 9 : 6 - 7
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พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีก

ครั้งหนึ่ง ทรงบอกให้

เขาเอาขี้เถ้าโปรยไป

ให้ทั่วเมือง แล้วจะเกิด

ฝีร้ายขึ้นทั่วอียิปต์

พระเจ้าตรัสว่า

“เพราะเจ้าไม่ปล่อยไพร่พลของเราไป 

เราจะส่งภัยพิบัติจากฝีมายังพวกท่าน

และฝูงสัตว์”

พอแล้ว 

ไม่เอาแล้ว

ไปตามนักแสดงกลมา 

ใช้อำนาจทุกอย่างที่มียุติ

เรื่องนี้ให้ได้

พระองค์ให้หาคน

ที่มีชื่อเสียงที่สุดรึ

เจ้าก็เหมือนกัน 

ไม่มีอำนาจสู้กับพระเจ้า

ของโมเสสเลยรึไง

ไปให้พ้น ไอ้พวกโกหกหลอกลวง 

ดีแต่พลิกฝ่ามือเล่นกล ข้ารู้ทันพวกเจ้านะ 

ไหนล่ะเทพเจ้าของเจ้า

จงตื่นแต่เช้าไปเฝ้าฟาโรห์ ทูลว่า พระเจ้าของ
ชนฮีบรูตรัสว่า “จงปล่อยไพร่พลของเรา คราวนี้เราจะบันดาล
โรคระบาดร้ายแรงกว่าเดิม ผู้คนของฟาโรห์จะล้มตายมากมาย 
ฟาโรห์จะได้เห็นว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนเรา ฟาโรห์ไม่เคย 
สำนึกว่าเราเป็นผู้ให้พระองค์เป็นฟาโรห์ ที่ผ่านมาเรารู้ล่วงหน้า 

ว่าใจของฟาโรห์จะแข็งกระด้างและไม่ปล่อยให้
คนของเราออกไป 

เพราะพระองค์ดื้อดึง เราจึงต้องแสดงฤทธิ์เดช 
และนำการพิพากษาลงโทษมาสู่ชนชาวอียิปต์ผู้ซึ่ง
กดขี่ข่มเหงคนของเรา พระองค์ทำตามแต่ใจตัวเอง 
ขัดขืนความประสงค์ของเรา พรุ่งนี้ในเวลานี้เราจะส่ง

ลูกเห็บและลูกไฟที่ไม่เคยมีปรากฏบน
พื้นโลกลงมา” 

 “เรามาเตือนเจ้าเพื่อให้
เจ้าไปเตือนผู้คนให้เอาสัตว์ 

เลี้ยงรวมทั้งตัวเองเข้าที่กำบัง 
ถ้าไม่อย่างนั้นจะตายหมด”

อพยพ 9 : 8 - 19
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โอ๊ย...ย...ย

เขาประกาศว่ามี      

พระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น 

และพวกฮีบรูก็เป็นลูก 

ของพระเจ้าองค์นั้น 

พระเจ้าองค์นี้ไม่มีใครมองเห็นแม้แต่  

ชาวฮีบรูเอง ดูสิ พระเจ้าที่เขาบอกว่าเป็นพระวิญ-

ญาณกำลังสำแดงฤทธิ์ให้ฟาโรห์ปล่อยพวกเขา 

ไปนมัสการพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร

จงเป็นตามที่ 

พระเยโฮวาห์ตรัส

พวกที่ไม่ใส่ใจคำเตือนและ

ไม่ได้เข้าบ้านก็ตาย

เกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย 

ไฟกับฝนตกลงมา 

ด้วยกัน เซท 

เทพผู้ยิ่งใหญ่ 

ช่วยเราด้วย

พ่อครับ คนชื่อโมเสสทำยังงั้นได้ยังไง 

พระเจ้าของเขามีฤทธิ์เดชเหนือเซท 

เจ้าแห่งภัยพิบัติและพายุร้ายหรือครับ

โอ  เทพเซท เจ้าแห่งภัยพิบัติ

และพายุร้าย ขอโปรดหยุดพายุร้ายครั้งนี้ 

พระองค์ผู้เป็นจอมเทพเหนือพระเจ้าที่มอง

ไม่เห็นของโมเสส

อพยพ 9 : 23 - 26
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พวกเราไม่โดนเลย 

มีแต่พวกอียิปต์เท่านั้น

พ่อ ลูกกลัวจัง 

ลูกเห็บกับลูกไฟจะตก

ถูกเราไหม

ไม่หรอกพระเยโฮวาห์

ทรงลงโทษพวกอียิปต์ที่ไม่เชื่อฟัง

พระองค์ ทรงสำแดงให้พวกนั้นเห็นว่า 

เซทเทพแห่งพายุของพวกเขาก็ไม่มี

ฤทธิ์ ปกป้องพวกเขาไม่ได้

น่ากลัวเหลือเกิน

ข้าทำผิดบาปต่อพระเยโฮวาห์ 

พระเจ้าของชาวฮีบรูเป็นผู้ชอบธรรม ตัวข้า

กับคนของข้าชั่วช้า ไปทูลขอพระเยโฮวาห์ให้

หยุดลูกไฟกับลูกเห็บ แล้วข้าจะปล่อย

คนของเจ้าไปทันที

พอข้าออกจากเมืองข้าจะ

ชูมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์แล้วภัยพิบัติ

ก็จะยุติ ท่านจะได้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นผู้

ครอบครองโลก แต่ท่านก็จะไม่รักษา

คำพูดอีก เพราะท่านไม่ได้เกรงกลัว

พระเจ้าจริง

พอฟาโรห์ทรงเห็นว่าพายุหมดไป พระองค์ก็ทรงทำบาปต่อไปอีก 

พระทัยแข็งกระด้างขึ้น และไม่ปล่อยผู้คนไป

พระเจ้าทรงส่งภัยพิบัติมาอีก 

ฝูงตั๊กแตนลงมากินพืชผักทุกอย่างที่รอดจาก 

พายุร้าย มันกัดกินเข้าไปถึงในบ้าน

อพยพ 9 : 26 - 35 , 10 : 13 - 15
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อพยพ 10 : 14 - 20

แม่!  ช่วยด้วย ว้าย.........

ตายเสียเถอะ.....

เทพแห่งพืชผล โอซิริส 

โปรดทอดพระเนตรดูว่าพระเจ้า

ของพวกฮีบรูทำอะไรกับพืชไร่

ของเราอยู่

เทพโอซิริส  

ขอทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจ

ของพระองค์เถิด

ฟาโรห์ให้ตามตัวโมเสสมา และสัญญาว่าจะปล่อย        

ผู้คนไป แต่อีกนั่นแหละ เมื่อพระเจ้าทรงให้ตั๊กแตน          

หมดไป ใจของฟาโรห์ก็กลับแข็งกระด้าง 

และปฏิเสธไม่ยอมปล่อยพวกทาสอีก
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พระเจ้าทรงจัดเตรียมทาง

รอดไว้ให้ผู้เชื่อทุกคนแม้แต่ชาว

อียิปต์ จงไปเอาลูกแกะหรือแพะมา

ตัวหนึ่งแล้วฆ่าเสียในเย็นวันนี้แล้ว

เอาเลือดของมันทาที่ไม้ข้างบน

และไม้วงกบประตูสองข้าง

 พระเยโฮวาห์ตรัสว่าคืนนี้เมื่อพระองค์เสด็จ

ผ่านแผ่นดินอียิปต์และฆ่าลูกชายหัวปี ถ้าทรงเห็นเลือดที่

ประตูของใครพระองค์จะทรงผ่านประตูนั้นไป แล้วลูกชายหัว 

ปีของบ้านนั้นก็จะรอด ดังนั้นคืนนี้พวกเจ้าจงอยู่ในบ้าน 

และกินลูกแกะที่ฆ่าเป็นอาหาร

พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดความมืดทึบทั่วแผ่นดิน

อียิปต์ตลอดสามวันเป็นความมืดยิ่งกว่าคืนที่มืดมิด 

แต่บ้านของคนฮีบรูนั้นมีแสงสว่างอยู่

ข้าน่าจะฆ่าเจ้าเสีย                         

แต่ทีแรก แต่ถ้าทำเช่นนั้น

เจ้าก็จะว่าเทพเจ้าของข้า 

ไม่มีฤทธิ์ต่อสู้เจ้า

ออกไปให้พ้น อย่าเห็นกันอีกเลย 

ถ้าเห็นเมื่อไหร่ข้าจะฆ่าเจ้าเสีย

เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินท่านพูดความ

จริง ใช่ เราจะไม่เจอกันอีกแล้ว

สุริยเทพ รา  โปรดสดับ 

ทรงซ่อนพระองค์มาสามวันแล้ว 

โปรดเสด็จมาปราบพระเจ้าของ

คนฮีบรูด้วยเถิด

เอาล่ะ ภัยพิบัติอีกครั้งเดียว 

แล้วฟาโรห์คงจะดีใจที่เห็นเราออกจากอียิปต์ 

คืนนี้เวลาเที่ยงคืนพระองค์จะเสด็จผ่านไปในประเทศ

อียิปต์ และจะประหารลูกชายหัวปีของทุกครัวเรือน 

พระเจ้าจะทรงชำระบาปคืนนี้
ลูกหัวปีของพวกเราล่ะ 

จะตายด้วยรึเปล่า

อพยพ 10 : 22 - 29 , 11 : 4 - 5 , 12 : 3 - 7
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บัดนี้พวกเจ้าจงกลับไป 

ขอยืมเครื่องเพชรพลอยเงินทอง

จากเจ้านายชาวอียิปต์ของเจ้าพระ-

เจ้าทรงบันดาลให้จิตใจของเขาโปรด

ปรานพวกเจ้าและมอบทรัพย์สิน

สิ่งของมากมายให้เจ้าเปล่าๆ 

แล้วจงรวบรวมข้าวของต่างๆ 

ให้พร้อมที่จะออกเดินทางตอนเช้าวันพรุ่งนี้ 

เจ้าจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย 

ครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเจ้า

เป็นวันแรกของเจ้า

พ่อครับ 

เรามีลูกแกะตัวเดียวเท่านั้น 

เอาสีแดงหรืออะไรอื่นแทน

ไม่ได้หรือครับ

ลูกเอ๋ย 

เมื่อพระเจ้าสั่งให้ฆ่าลูกแกะตัวหนึ่งแล้วเอาเลือดทา 

ที่วงกบประตู เราก็ต้องทำตามที่พระองค์บอกทุกอย่าง 

ลูกก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์จะเป็น 

ยังไง ส่วนลูกแกะตัวนี้มันช่วยชีวิตเจ้านะ

งั้น 

ลูกแกะตัวนี้ก็ตาย

แทนลูกน่ะสิครับ แทนพ่อด้วย 

พ่อเป็นลูกหัวปี

เหมือนกัน

แม่จ๋า 

ทำไมพ่อเอาเลือด

ทาประตูบ้านเราล่ะ

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

ถ้าพระองค์เห็นเลือดหน้าประตูบ้านใคร 

พระองค์ก็ทรงรู้ว่าคนนั้นเชื่อพระองค์ 

และจะไม่ทรงฆ่าใครในบ้านเลย

อพยพ 12 26 - 28, 35 - 36 : 
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ท่านไม่ฆ่าลูกแกะ 

แล้วเอาเลือดทาที่ประตูรึ

เฮ้ย  เจ้าเชื่อเรื่องโชคลางแบบนั้น

ด้วยรึเลือดแค่นั้นบนวงกบประตูจะไป

หยุดยั้งความตายได้ยังไง ลูกข้ายัง

ไม่กลัวเลย จริงไหมโยคิม

ไม่มีทางหรอก ท่านว่าข้า 

หน้าตัวเมียรึไง ศาสนาเป็นเรื่อง 

ของคนอ่อนแอเท่านั้น

ถ้าพระเจ้าดีจริง พระองค์คง 

ไม่ฆ่าคนเพียงเพราะเขาไม่ได้เอาเลือดเล็กๆ น้อยๆ 

ป้ายประตูหรอก แล้วคนที่ไม่รู้เรื่องล่ะ

พ่อครับ ทำไมคืน 

นี้ดูแปลกๆ กว่าคืนอื่น

พ่อ ฟังเสียงร้องนั่นสิจ๊ะ 

ทูตมรณะคงจะมาแล้ว

ไม่ต้องกลัวนะลูก 

เรามีเลือดทาหน้าประตู แล้ว 

เราก็กำลังกินเนื้อลูกแกะอยู่

ลูกชายข้าตายแล้ว                                

โอ พระเจ้า โปรดเมตตาด้วย 

ไปตามโมเสสมาเร็ว

เพราะคืนนี้พระเจ้าจะทรงส่งทูต 

มรณะมาฆ่าลูกชายหัวปีของบ้านที่ไม่เชื่อ 

ฟังพระองค์ ถ้าพระองค์เห็นเลือดก็จะ 

ทรงผ่านเลยบ้านนั้นไป

คืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เราฉลองเทศกาลปัสกา พอถึง 

วันนี้ในปีต่อๆไปเราก็จะฉลองกันอีกเพื่อระลึกถึงวันนี้ที่

พระเจ้าทรงปลดปล่อยเราจากเงื้อมมือของฟาโรห์

อพยพ 12 : 28
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กรี๊ด............

ข้าเสียใจด้วย มันสายเกินไปแล้ว 

เราเตือนแล้ว แต่ท่านไม่ยอมเชื่อ 

เราเกรงว่าคืนนี้จะมีคนตายอีกมาก

ไม่! พระเจ้า 

อย่าทำลูกข้า

ขณะที่ทูตมรณะผ่านเมืองไปในคืนนั้น คนนับพันก็ล้มตาย 

แต่คนที่เชื่อและเอาเลือดทาที่ประตูก็รอด

ลกูตายแลว้

เร็วเข้า 

ไปตามโมเสสมาเดี๋ยวนี้!

เอะอะอะไร.......

เขาเป็นลูกชายหัวปี

ของครอบครัวเขา

อึ ๊ก.....

ไม่นะ.......... 

อพยพ 12 : 29 - 31
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ฟาโรห์ใช้ให้ไปตาม

โมเสสมาอีกครั้ง...

ข้าทำผิดบาป  โปรดออก

ไปจากอียิปต์ พร้อมกับพาคนฮีบรู

ไปด้วยเถิด ข้าต่อต้านพระเยโฮวาห์ 

พระเจ้าของท่านไม่ไหวแล้ว แต่จง

อวยพรข้าก่อนไปด้วย

อย่างที่พระเจ้าทรงสัญญากับพวกบรรพบุรุษเมื่อ

สี่ร้อยปีก่อน พวกเขาออกจากอียิปต์พร้อมด้วยทรัพย์สิน

เงินทองข้าวปลาอาหารหรือสิ่งจำเป็นเท่าที่จะขนเอา

ไปได้ จากที่ชาวอียิปต์มอบให้ วันแรกของการเป็น

ชนชาติใหม่ช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับ

ลูกหลานชาวฮีบรูเสียจริงๆ

ชาย 600,000 คน 

พร้อมทั้งผู้หญิงและเด็กๆ 

พากันออกเดินทางจากอียิปต์ไปยัง

ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

อพยพ 12 : 21 - 22 , 31 - 38

พวกเขาเดินตามพระเจ้าผู้ทรงให้เสาเมฆเป็นร่มเงาในตอนกลางวัน 

และเสาเพลิงเป็นแสงสว่างส่องทางเวลากลางคืน

แต่ฟาโรห์ไม่กล้ามองหน้าโมเสส
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พวกเขาเดินติดตามพระองค์ไปจนถึง

บริเวณช่องเขาที่มีทะเลแดงขวางหน้าอยู่ 

จึงหยุดตั้งค่ายปรึกษากันว่าจะหาทางข้าม

ห้วงน้ำกว้างใหญ่นั้น ไปกันอย่างไรดี

เมื่อฟาโรห์ค่อยหายโศกเศร้าเรื่องลูกชายแล้ว 

พระพิโรธของพระองค์ก็ทวีรุนแรงขึ้นกว่าเดิม 

ไม่เข้าใจว่าทรงปล่อยพวกทาสไปได้อย่างไร

เตรียมรถรบติดตาม 

พวกฮีบรูไปฆ่ามันหรือไม่ก็

เอาตัวมันกลับมา

รับด้วยเกล้าพระเจ้าข้า

อพยพ 14 : 5 - 7
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ดูนั่นสิ 

กองทัพอียิปต์กำลังมา 

เราถูกปิดล้อมกลางถิ่น

ทุรกันดารแล้ว

โมเสสพาเรามาตายแท้ๆ 

อยู่เป็นทาสดีๆ ไม่ชอบ 

ให้เรามาตายในดินแดนที่

พระเจ้าทรงทิ้งให้รกร้าง

คนอียิปต์เห็นคนฮีบรูในสภาพ

หมดทางสู้ผสมกับความแค้น

จากสิ่งที่โมเสสทำไว้กับอียิปต์ 

พวกเขาก็พร้อมที่จะฆ่า

เราไม่มีทางหนีรอดแน่ๆ

ด้านข้างเป็นภูเขาด้านหน้าก็มี

ทะเลขวางอยู่อย่างนี้

พระเจ้าช่วยอะไร

เราไม่ได้แล้วทีนี้

หยุดอยู่ตรงนั้นก่อน 

พระเจ้าจะทรงช่วยเราด้วย

ฤทธานุภาพของพระองค์

พระเจ้าทรงทำให้ใจของ

ฟาโรห์แข็งกระด้างอีกครั้ง

จากวันนี้ไปท่านจะไม่ได้เห็น

กองทัพอียิปต์อีกเลย

อพยพ 14 : 5 - 13
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ตอนที่ดูเหมือนว่ากองทัพของอียิปต์กำลังบุกตะลุยเข้าหาคนฮีบรู

นั้นเองก็บังเกิดเสาเพลิงใหญ่จากสวรรค์ลงมาขวางกั้นกองทัพไว้

และเสาเพลิงนี้ก็ส่องสว่างให้แก่ชาวฮีบรูในเวลากลางคืนแต่ทาง

ด้านของอียิปต์กลับเป็นเสาเมฆมืดมิด

เมื่อโมเสสยกไม้เท้าขึ้นเหนือน้ำทะเล 

พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดลมพายุใหญ่ 

พัดแยกน้ำทะเลออกจากกัน 

กลายเป็นดินแห้งที่พื้นทะเลนั้น

การอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่สุด

ได้เกิดขึ้นแล้ว ลูกหลานของ

อิสราเอลได้เดินข้ามทะเล

ไปบนดินแห้ง

ในวันหน้าพวกเขาจะร้องเพลงสรรเสริญ

พระเจ้าผู้ทรงทำหนทางในทะเล 

ทุกคนจะได้รู้ว่ามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว 

ทรงพระนามว่า เยโฮวาห์

อพยพ 14 : 15 - 22
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ที่ข้าเคยเห็นในอียิปต์

สู้ครั้งนี้ไม่ได้เลย

โอ้โฮ พระเจ้าของเราทรง

เป็นพระเจ้าดีเลิศกว่าเทพเจ้า

ทั้งหมดเลย เรากำลังอยู่กลาง

ทะเลนะเนี่ย

โยสิยาห์ ทำอะไรน่ะ 

อย่าเข้าไปใกล้ตรงนั้น ลูกก็รู้ 

ว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็น

ผมแค่อยากแตะปลา

สวยๆตัวนั้นดูน่ะครับ

พอคนฮีบรูข้ามไปเกือบถึง

อีกฝั่งหนึ่งพระเจ้าก็ทรงเอา

กำแพงไฟที่กั้นพวกอียิปต์ออก 

พวกอียิปต์มองไม่เห็นว่าทะเล

แยกออกจากกัน จึงไล่ติด

ตามพวกฮีบรูไป

บุกไปฆ่าพวกฮีบรู

อย่าให้เหลือ

อพยพ 14 : 22 - 23
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วันนี้เป็นวันที่เจ้าจะได้เห็น

ฤทธิ์เดชของพระเยโฮวาห์ 

ดูสิ! น้ำไหลย้อนกลับมา 

พวกนั้นจมน้ำตายแน่ๆ

ทหารอียิปต์จมน้ำทะเล

ตายหมด เทพเจ้าที่สร้าง

ขึ้นจากไม้ หรือหินใดๆ 

ก็ไม่อาจช่วยชีวิตพวก

เขาไว้ได้

อพยพ 14 : 27 - 28
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ฟังนะ ที่เจ้าบ่นว่าอยู่นี้ 

ไม่ใช่ข้าแต่พวกเจ้ากำลังต่อ

ว่าพระเจ้าผู้ทรงนำเจ้า 

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

พระองค์จะให้อาหารตกลงมาคลุม

ดินดุจฝนจากฟ้าทุกเช้า เจ้าเพียงแต่

ออกไปเก็บมากินได้เลย

ดูนั่นสิ ซากศพทหารอียิปต์ 

เกลื่อนเต็มทะเลไปหมด

พระเยโฮวาห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้า

แท้ ใครหรืออะไรก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ 

เราจะจดจำวันนี้ไปจนชั่วชีวิต

ลูกหลานชนชาติฮีบรูมุ่งหน้าติดตามโมเสสและ

เสาเมฆลึกเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร ละทิ้งซากศพ

ทหารอียิปต์และท้องทะเลไว้เบื้องหลัง 

ประทังชีวิตด้วยเสบียงที่ติดตัวมาจากอียิปต์

เดินทางต่อไปไม่นาน เสาเมฆนำทางมาหยุด

ที่บ่อน้ำพุ พวกเขาจึงตั้งค่ายที่นั่นจนเสบียง

อาหารหมดลงทุกสิ่งดูสิ้นหวังเมื่อขาดอาหาร

ไม่มีอะไรกินกันแล้ว 
รู้อย่างงี้อยู่ในอียิปต์ดีกว่า  
ถึงจะเป็นทาสก็ยังมีข้าวกิน

จริงด้วย 

ท่านพาเรามาอด

ตายที่นี่ทำไม

โมเสสว่ายังไงนะ 

เอาอาหารจากไหนนะ ลูกๆ 

กำลังจะอดตายอยู่แล้ว

โมเสสบอกว่าพระเยโฮวาห์

จะ....เอ้อให้อาหารตกลงมาจาก

ฟ้าเหมือนฝนทุกเช้าเลย

ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้ว 

เจ้าว่าจะมีอาหารอยู่ตามพื้นดิน

อย่างที่โมเสสว่าไว้ไหม ถ้าไม่มีล่ะก็ 

เราอดตายแน่

เคยได้ยินเรื่องอาหาร

ตกลงมาจากฟ้าอะไร

แบบนี้ไหม

ไม่เคยนะ แต่เรื่องทะเลแหวกเป็น

ช่องให้เดินข้ามก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน พระเจ้าของ

โมเสสองค์นี้ต้องเป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลแน่ๆ ถ้า

งั้นเรื่องจะให้อาหารตกจากฟ้าก็คงเป็นเรื่องเล็กสำหรับ 

พระองค์ ป่านนี้คงจะตกแล้วล่ะ ไปดูกันเถอะ

อพยพ  14 : 21 - 22 , 30, 16 : 2 - 3 , 16 : 7 - 8
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แต่แล้ววันหนึ่ง 

น้ำที่มีอยู่ก็หมดลง

อาหารตกจากฟ้า 

อย่างที่บอกไว้เลย

ดูสิ 

เต็มไปหมดเลย

โอ้โฮ อร่อยจังเลย 

หอมหวานยังกะน้ำผึ้ง

จริงๆ ด้วย 

พระเยโฮวาห์ต้องเป็นพระเจ้า 

แล้วโมเสสก็เป็นผู้พยากรณ์ของ

พระองค์แน่ๆ

พระเจ้าประทานอาหารทิพย์จากฟ้าสวรรค์ให้พวกเขากิน 

ตราบเท่าที่พวกเขายังต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ชาวอีบรูตั้งค่ายอยู่ใกล้บ่อน้ำพุและกินอาหารทิพย์อยู่ตรงนั้น 

ตราบเท่าที่เสาเมฆยังคงหยุดอยู่ แต่เมื่อใดที่เสาเมฆเริ่มเคลื่อนที่ 

พวกเขาก็เก็บข้าวเก็บของออกเดินทางติดตามต่อไปในถิ่นทุรกันดาร

เป็นไงล่ะ ให้อาหารกิน 

แต่ตอนนี้กำลังจะปล่อย

ให้พวกเราอดน้ำตาย

ลูกข้าต้องตายแน่ๆ 

ถ้าไม่ได้กินน้ำ

เราไม่น่าออกจากอียิปต์มาเลย สัตว์ของเรา

อยู่ได้อีกวันเดียว แล้วหลังจากพวกมัน ก็คงจะเป็นลูกๆ 

ของเราแน่ถ้ายังไม่มีน้ำกินอย่างนี้ ข้าอยากเอาหิน

ทุบหัวเจ้าจริงๆ 

บอกมาสิว่า 

พระเจ้ายังอยู่กับ

เรารึเปล่า

ไม่น่าเชื่อเลย

อพยพ  16 : 14 - 15 , 17 : 2 - 4  ;  สดุดี  78 : 24 - 25
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พระเจ้าทรงบอกโมเสส 

ว่าจะต้องทำอย่างไร

ไปกับข้าไปดูฤทธิ์เดช 

ของพระเยโฮวาห์ที่เจ้าไม่เชื่อ 

พากันบ่นต่อว่าพระองค์

พระองค์ประทานอาหารแก่เจ้า

มาแล้ว ที่นี้พระองค์จะให้น้ำไหล 

ออกมาจากศิลานี้เพื่อเจ้า

โอ๊....ย

อพยพ  17 : 5 - 6

เปรี้ยง
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เตือนพวกเขาให้จดจำสิ่งที่เราทำกับ 
พวกอียิปต์และที่เราปลดปล่อย เลี้ยงด ู

และเอาน้ำจากศิลาให้เขาดื่มกิน 

บอกพวกเขาด้วยว่าถ้าเชื่อฟัง
บัญญัติของเรา พวกเขาจะเป็น

ชนชาติพิเศษของเรา เหนือชนชาติ
อื่นใดในพื้นพิภพน ี้ ถ้าเขาเชื่อฟัง

เขาจะได้เป็นอาณาจักร
แห่งปุโรหิต

น้ำไหลออกมา

ราวกับแม่น้ำ

และแล้ว เสาเมฆก็เคลื่อนไป 

ชาวฮีบรูก็เก็บข้าวของเคลื่อนขบวนตามลึก

เข้าไปในถิ่นทุรกันดารจนถึงภูเขาซีนาย

ที่นั่นเองโมเสสอธิษฐาน

และพระเจ้าตรัสกับเขาอีก

โมเสส เราจะมาพูด
กับเจ้าในเมฆหนาทึบเพื่อคน
เหล่านั้นจะได้เห็น ได้ยินและ

ได้รู้ว่านั่นคือเรา

อพยพ  17 : 6 , 19 : 1 - 6 , 9
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ถ้ามีใครสักคนเอามือมาถูก
ต้องภูเขาแห่งนี้ คนนั้นจะต้องตาย 

เราจะให้บัญญัติ 10 ประการไว้แก่เจ้า 
และเจ้าต้องนำบัญญัตินี้ไป
เผยแพร่แก่พลไพร่เหล่านั้น

โมเสสลงจากภูเขา 

และบอกพวกเขาถึงสิ่ง

ที่พระเจ้าตรัส

เราจะเชื่อฟังและทำตาม

ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัส

ถ้างั้นจงไปชำระตัวและซัก

เสื้อผ้าให้สะอาดเตรียมตัวให้พร้อม

สำหรับการนมัสการพระเจ้า จากนี้ไป

อีกสามวันพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยม

เยียนพวกเจ้า...

ด้วยความเชื่อฟังพอถึงวันที่สามทุกคน 

จึงมารวมตัวกันที่เชิงเขาแห่งนั้น รอให้พระเจ้าเสด็จมาพูดด้วย 

ขณะนั้นเองมีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นไว้ และแล้ว....

โมเสส 
เจ้าจงขึ้นมาบนนี้

โมเสส เราคือพระเยโฮวาห์ผู้นำเจ้า
ออกมาจากอียิปต ์เมื่อเจ้าลงจากเขานี้ไป 

จงกั้นเขตรอบภูเขานี้ไว ้

อพยพ  19 : 7 - 25
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อย่ามพีระอื่นใด
นอกเหนือจากเรา

อย่าทำรูปเคารพ

อย่าออกพระนามเราอย่าง
ไร้ประโยชน์และไม่จริงใจ

วันที่เจ็ดของสัปดาห์
ให้เป็นวันนมัสการเรา

จงให้เกียรติบิดามารดา

อย่าฆ่าคน

อย่าล่วงประเวณีคนที่ไม่ใช่
สามีหรือภรรยาของเจ้า

อย่าลักทรัพย์

อย่าเป็นพยานเท็จ

อย่าโลภอยากได้
ของของคนอื่น

อพยพ  20 : 3 - 17
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เมื่อโมเสสลงมาจากภูเขา 

ท่านก็ให้เหล่าผู้นำของชาวอิสราเอล 

70 คนมารวมกันและประกาศให้เขา

ทราบเรื่องพระบัญญัติ

เราจะถือรักษา

ตามนั้น

เป็นพระบัญญัติ

ที่ดีเหลือเกิน

พวกเจ้าทั้ง 70 คน จงกลับไปบนภูเขา

กับข้า พระเจ้าจะเสด็จมาพบพวกเจ้าอย่างที่ทรงพบ

ข้า เจ้าจะได้เห็นด้วยตาของเจ้า แต่ก่อนอื่นข้าต้องจารึก

พระบัญญัติที่พระเจ้าตรัสกับข้าไว้ก่อน

โมเสสใส่ใจจารึกทุกคำตามที่พระเจ้าตรัสและมี

พระวิญญาณของพระเจ้าคอยช่วยเหลือไม่ให้ผิดพลาดด้วย

เมื่อโมเสสเขียนเสร็จท่านก็รวบรวม

ผู้คนมาอยู่ต่อหน้าแล้วอ่านพระวจนะ

ของพระเจ้าให้พวกเขาฟัง

ทุกคำที่พระเจ้า

ตรัสล้วนดี เราจะ

เชื่อฟังตามนั้น

ดังนั้นชนชาติอิสราเอลจึงทำพันธสัญญากับพระเจ้า พระองค์    

จะทรงอวยพรพวกเขา ให้ชีวิตแก่เขา และช่วยพวกเขาให้พ้นจาก 

เงื้อมมือของศัตรู และพวกเขาจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ 

ทุกประการ ตลอดจนจะดำเนินอยู่ในความชอบธรรม

พระเจ้าตรัสสั่งให้โมเสสถวายเลือดเป็นเครื่องบูชา 

และให้เอาเลือดนั้นประพรมพวกพลไพร่

ทุกคนเป็นคนบาปสมควรตาย แม้แต่ตัว

โมเสสหรืออาโรนเอง แต่พระเจ้าทรงเมตตา 

จัดเตรียมทางให้คนพ้นจากโทษ คือความ

ตายนั้นโดยให้ฆ่าลูกแกะที่บริสุทธิ์แล้วเอา

เลือดของมันประพรมชนชาติของพระเจ้า

เลือดจะช่วยปกปิดบาปต่างๆและ 

พวกเขาไม่ต้องถูกฆ่าตามโทษที่สมควรได้           

รับ ลูกแกะที่ไม่สมควรตายได้ตายแทนคน 

มากมายที่เป็นคนบาปผู้สมควรตาย

อพยพ  24 : 1 - 8

ตอนนี้เพราะว่าบาปทั้งหลาย              

ของเจ้าถูกยกออกไปแล้ว ให้เจ้าทั้ง 70 

คนขึ้นไปบนภูเขากับข้า แล้วเจ้าจะได้ 

เห็นพระสิริของพระเจ้า
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งามเหลือเกิน

ดังนั้นผู้อาวุโสทั้งเจ็ดสิบคนของ 

อิสราเอลจึงตามโมเสสขึ้นไปบนภูเขาที่ 

พระเจ้าเคยตรัสกับโมเสส

ทันใดนั้นพระที่นั่งของพระเจ้า

ก็ปรากฎขึ้นต่อหน้าเขา

 พระสิริของ

พระเจ้า

บรรดาผู้อาวุโสทั้งเจ็ดสิบคนจ้องมองดู

โมเสสเดินขึ้นไปบนภูเขาและหายเข้าไปใน

รังสีอันงดงามแห่งพระสิริของพระเจ้า

เต็มด้วยพระบารมี

ไม่มีใครเหมือนโมเสสอีกแล้ว 

พระเจ้าตรัสกับเขาซึ่งๆหน้าเลย

อพยพ  24 : 9 - 10
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โมเสส จงให้คนทั้งหลายสร้างพลับพลา
ขึ้นเพื่อนมัสการบูชาเรา ในพลับพลา
ต้องมีแท่นถวายเครื่องบูชาและมีที่
บริสุทธิ์ที่มหาปุโรหิตจะมาพบเราปี

ละครั้ง ตลอดชั่วลูกชั่วหลานของเจ้า

เขาหายขึ้นไปบนภูเขา 

นั้นนานหลายอาทิตย์แล้ว 

ป่านนี้คงจะตายไปแล้ว ใช่ จะให้เรามานั่งรออยู่ในถิ่น

ทุรกันดารตลอดไปไม่ได้หรอก

เราต้องหาพระเจ้า 

สักองค์หนึ่งนำเราอย่าง

ที่โมเสสเคยทำ

เอาทองคำมา       

ทำรูปเคารพของ  

เรากันเถอะ

โมเสสตายไปแล้ว อาโรน           

จะทำเทพเจ้าทองคำให้เรา 

องค์หนึ่งให้ทรงนำเรา   

กลับไปยังอียิปต์

เอาทองคำมา

ให้เราสิ

พวกคนเขลาพากันสร้างวัวทองคำด้วย

มือของเขาเอง แล้วบอกว่าเป็นพระเจ้า 

รูปลักษณ์ดั้งเดิมของซาตานก่อนทำบาป

คือรูปวัวนั่นเอง ซาตานดลใจผู้คนให้

นมัสการมันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลย

เราจะบอกให้เจ้ารู้อย่างละเอียดว่าต้อง
สร้างพลับพลาอย่างไรบ้าง จงตั้งชนเผ่าเลวี
ให้เป็นปุโรหิตแล้วให้อาโรนและลูกหลานผู้

สืบสกุลของเขาเป็นมหาปุโรหิตสั่งสอนผู้คนให้
อยู่ในความชอบธรรมและเป็นผู้ถวายเครื่อง

บูชาเมื่อพวกเขาทำบาป

อพยพ  20 : 4 ;  25 : 8 - 9 , 28 : 1 - 3 , 32 : 1 - 4 ,  เอเสเคียล 1 : 10 , 10 : 11 , 28 : 14

อาโรนตามใจคนทั้งหลาย และช่วยพวกเขา

เอาทองคำมาสร้างเป็นเทพเจ้าทองคำ
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นี่เป็นพระเจ้าของท่านซึ่งพาท่าน

ออกมาจากอียิปต์ พรุ่งนี้จะเป็นเทศกาล

ถวายสักการะบูชาแด่พระเยโฮวาห์

อาโรนเองก็เขลาเหมือนกัน เขารู้ว่ารูปเคารพ        

นั่นไม่ใช่พระเจ้า แต่เขาก็เกรงกลัวผู้คน

พระเจ้าเคยทรงสั่งห้ามทำรูปใดๆ                  

ขึ้นมาสักการะบูชาแต่พวกเขาก็ได้สร้าง

รูปพระขึ้นมาตามจินตนาการของตนเอง ผู้คนต่างพากันเต้นรำและเปลื้องเสื้อผ้าออก 

พวกเขาพากันดื่มเหล้าจนเมามายและผิดประเวณี 

พระเจ้าพร้อมที่จะส่งพวกเขาไปยังบึงไฟที่ซึ่ง 

เตรียมไว้สำหรับซาตานและสมุนของมัน

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าลงไปเถิด 

ผู้คนพากันทำบาปใหญ่หลวงนัก เขาพากันเปลือยกาย เต้นรำ 

ถวายรูปเคารพ เห็นทีเราจะต้องประหารเสียให้หมด 

ใจพวกเขาดื้อด้านนัก ไม่ดำเนินอยู่ในทางความชอบธรรม”

อพยพ 32 : 5 - 10
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โมเสสโกรธเมื่อเห็นผู้คนลืมพระเจ้า

และสร้างรูปเคารพขึ้นมาตามใจนึก

เจ้าทำผิดพระบัญญัติ

ของพระเจ้า

โมเสสโยนแผ่นศิลา

จารึกพระบัญญัติตก

แตกจนหมด

พระเจ้าทรงสั่งไว้ใช่ไหมว่า 

อย่ามีพระอื่นใดนอกจากพระเยโฮวาห์ 

รูปเคารพที่เจ้าสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัว

เองจะเป็นผู้สร้างเจ้าขึ้นมาได้ไหม

อพยพ 20 : 3 - 4 ; 32 : 15 - 20

โมเสสทุบรูปปั้นวัวทองคำ

นั้นแล้วบดเป็นผง
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ใครอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์

ให้มายืนอยู่ฝั่งเราแต่ใครอยากจะนมัสการ

เทพเจ้าของอียีปต์จงยืนอยู่กับที่

เราจะติดตามพระเจ้า

ของอับราฮัม อิสอัค 

และยาโคบ
เราขอติดตามพระเจ้าผู้

ทรงแยกทะเลแดงแม้ว่าพระองค์

จะไม่มีรูปให้เราเห็น

โทษของความผิดบาปคือความตาย 

พระเยโฮวาห์ตรัสว่าคนพวกนั้นต้องตาย 

จงเอาดาบของเจ้าออกมาแล้วฆ่าผู้ที่ทำรูป

เคารพเป็นสิ่งช่วยการนมัสการเสีย

ผู้ไหว้รูปเคารพ 3,000 คน ถูกฆ่าในวันนั้น

อพยพ 32 : 26 - 28

เมตตาเราเถิด

ไม่นะ...

..ฉัวะ..

..ฉัวะ..
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โมเสสกลับขึ้นไปบนภูเขา 

และพระเจ้าทรงจารึกพระบัญญัติสิบประการบน 

แผ่นศิลาสองแผ่นให้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อโมเสสกลับ 

ลงมาท่านเอาพระบัญญัติให้ผู้คนทั้งหลายดู 

พวกเขาก็สัญญาว่าจะเชื่อฟังและทำตาม

พระเจ้าตรัสว่าพวกเจ้าเป็นคนจิตใจแข็งกระด้าง

และเป็นพวกกบฎ เมื่อเจ้าทำบาปพระเจ้าตรัสว่าพระองค์

จะสังหารเจ้าหมดทุกคน แต่เราได้อธิษฐานอ้อนวอนแทนพวกเจ้า

พระองค์จึงไม่ทรงถือโทษเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาและ

ทรงโปรดยกโทษให้เสมอจริงๆ

แล้วพลับพลาก็สร้างสำเร็จตามนั้น 

แล้วพวกปุโรหิตก็เริ่มถวายเครื่องบูชาเป็นประจำ 

ทุกวัน เมื่อพระเจ้าทรงเห็นความศรัทธาเชื่อถือ

ของพวกเขาที่ถวายเลือดสัตว์เป็นเครื่องสักการะ 

พระองค์ทรงอภัยโทษบาปของพวกเขา

แต่แล้วผู้คนก็บ่นว่าพระเจ้า 

เพราะไม่อยากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

อีกต่อไป

พวกเขาพากันบ่นว่าพระเจ้าจนพระองค์ 

ต้องทรงนำการพิพากษาโทษลงมายังพวกเขา

พระเจ้าทรงบันดาลให้งูพิษมากมายเข้ามาในค่าย 

พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยเมตตาคุณก็จริง แต่พระองค์ 

ไม่ทรงยินยอมให้บาปดำรงอยู่ถาวร

อพยพ 34 : 28 - 32 , 39 : 32 ;   กันดารวิถี 21 : 5 - 6

ตายแล้ว 

งูเต็มไปหมดเลย

พระเจ้าทรงบัญชาให้สร้างพลับพลา

ตามวิธีการของพระองค์ ถ้าเราสร้างตามที่พระองค์

กำหนดพระองค์จะเสด็จมาพบเราที่พลับพลานั้นและเพราะ                 

เรามีบาปหนาพระองค์จึงทรงเตรียมหนทางให้เรา                               

สามารถเข้าเฝ้าพระองค์ได้โดย

ให้พวกเลวีถวายเลือดเป็นเครื่องบูชาทุกวัน และปีละหนึ่งครั้ง 

จะต้องเอาเลือดเจิมหีบพันธสัญญา เมื่อพระเจ้าทรงเห็นเลือดที่หีบฯ 

พระองค์จะทรงทำอย่างที่เคยทรงทำในอียิปต์คือพระองค์จะทรงยก 

บาปของเราออกไป แล้วเราก็จะไม่ต้องตาย นี่แหละ! 

เป็นวิธีการที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า
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ไม่นะ...

ในเวลาอันรวดเร็ว 

ทั้งค่ายก็เต็มไปด้วยงูพิษ

พระเจ้าช่วย 

พวกเราด้วย

แม้แต่ในตอนกลางคืนงูก็ 

เข้าหาพวกเขาถึงในที่พัก

ช่วยข้าด้วย ข้าถูกงูกัด

แม้แต่ลูกเล็กก็ต้องรับผล

บาปต่างๆ ที่พ่อแม่ก่อขึ้น

กันดารวิถี 21 : 6

ฟู่ 
ๆ

ไม่นะ โยอาบ แม่...
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มีเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดไปทั่วค่าย 

ไม่แพ้เสียงคร่ำครวญของการสูญเสีย 

ค่าของบาปที่ต้องชดเชยนั้น น่ากลัวจริงๆ 

เป็นอย่างนี้ไปหมดทั้งค่าย 

และเลวร้ายมากขึ้นทุกนาที 

ผู้คนล้มตายไปมากมายแล้ว

เราต้องไปหาโมเสส 

เพราะนี่เป็นฤทธิ์เดชพระเจ้าแน่ๆ 

พระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้คนที่   

กระทำบาป

ขอท่านไปทูลพระเจ้าว่า

โทษครั้งนี้สมควรแล้วแต่เราขอ

พระองค์ทรงโปรดเมตตาเรา

เมื่อไหร่นะผู้คนทั้งหลาย

จะเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเข้มงวด

เรื่องบาปพวกเขาต้องเชื่อฟังพระบัญญัติ

และต้องดำรงตนเป็นชนชาติบริสุทธิ์

โอ พระเจ้า 

ขอทรงโปรดเมตตาต่อพลไพร่ของพระองค์ 

โปรดยกโทษบาปผิดของพวกเขา

ไปสิไปทำงูทองสัมฤทธิ์
ตัวหนึ่งให้เหมือนพวกที่มากัด

ผู้คนแล้วติดไว้ที่เสา บอกพวกเขาว่า 
แค่มองดูงูทองสัมฤทธิ์ตัวนั้นพวก

เขาก็จะหายทันที

กันดารวิถี 21 : 7 - 8

ควั้บควั้บ
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พระเจ้าทรงจัดหาหนทาง                      

ให้เราแล้ว แค่มองดูงูทองสัมฤทธิ์ตัวนั้น 

พวกเจ้าก็จะได้รับการรักษา

เขากำลังจะ

ตายแล้ว

ไม่หรอก 

พระเจ้าทรงเตรียมหนทางรอด

ไว้ให้แล้ว แค่ลืมตามองดู 

จงมองดูแล้วเจ้าจะรอด

อัศจรรย์จริงๆ

ต้องไปบอกต่อ

มันช่วยชีวิตข้าได้ 

ข้าจะไปบอกต่อ

ดูแล้วรอด

กันดารวิถี 21 : 9
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เจ้าจะมาล้อเล่นให้พ่อหวัง

ลมๆ แล้งๆ ทำไมกัน 

มีคนดูแล้วหายดีเหมือน

เดิมเลยนะพ่อ

ไม่เห็นรึว่าพ่อกำลัง      

จะตาย ทำไมเจ้ายังพูดจา 

เหลวไหลกวนใจพ่อ

พ่อตายแล้ว

ข้าเสียใจที่พ่อ

ไม่เชื่อ

พ่อดื้อรั้นเกินไป

อีกครั้งหนึ่งที่ผู้คนได้ประจักษ์ถึงฤทธิ์เดชของ   

พระเจ้า แล้วพวกเขาก็เคลื่อนขบวนเดินทางไปไกล 

จากงูพิษ เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

แต่ผู้คนยังคงทำตามใจตัวเองเหมือนเคย 

พวกเขามักจะประพฤติผิดพระบัญญัติ

ลูกหลานชนชาติอิสราเอลยังคงติดตามเสาเมฆไป 

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยมานาอาหารทิพย์จาก

สวรรค์ พร้อมทั้งทรงบันดาลน้ำให้ดื่มกินด้วย

ถ้าพระเจ้าจะทรงนำพวกเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา          

เลยก็ทรงทำได้ แต่พวกเขาดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระบัญญัติพระองค์จึงทรง 

ทำให้พวกเขาวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารนานถึงสี่สิบปี

กันดารวิถี 21 : 9 , 32 : 13
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โมเสส นี่เจ้าคิดว่าเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ใกล้ชิดพระเจ้ารึ 

พวกเราเองก็อยู่ในศีลในธรรมเหมือนกัน ความจริงผู้คนทั้งชุมนุมนี้ก็บริสุทธิ์ไม่มี

ใครเป็นคนบาปเหลืออยู่อีกแล้ว พระเจ้าก็ทรงสถิตท่ามกลางเราเราไม่ต้องการให้

เจ้าหรืออาโรนมาสั่งเราว่าต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งตัวเป็นผู้พิพากษาเหนือ

เรา เราก็ทำกันเองได้ดีเท่าๆ กับท่านเหมือนกัน

ใช่สิ...เราเอือมระอากับการ

ตระเวนไปในถิ่นทุรกันดารให้พระเจ้า

เข่นฆ่าเราเพราะเรื่องหยุมๆ หยิมๆ 

พวกนั้นเต็มที

จริงด้วย 

เป็นความผิดของโมเสสทั้งนั้น 

เขาเข้มงวดเกินไป

โมเสสจึงไปเฝ้าพระเจ้าทูล

ปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดี

พระเจ้าตรัสว่า "พวกท่านผู้เป็นบุตรแห่งเลวี 

พวกท่านแสวงหาความรับผิดชอบให้ตัวเองมาก

ไปแล้ว ท่านแสวงหาตำแหน่งปุโรหิตทั้งๆ 

ที่พระเจ้ามิได้ทรงแต่งตั้ง 

พรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงพิพากษาเรื่องนี้ระหว่างเรา 

แล้วเราจะได้รู้กันว่าใครคือปุโรหิตของพระองค์ 

ใครบริสุทธิ์และใครไม่ พรุ่งนี้ตอนเช้า จงไปที่พลับพลา 

เอากระถางไฟใส่ไฟ และเครื่องหอมไปด้วย

กันดารวิถี 16 : 2 - 6
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วันรุ่งขึ้น

ใครที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์ 

สมควรเป็นปุโรหิตปกครองผู้คน 

จงรวมตัวกันเข้ามาใกล้ๆ สิ

พระเจ้าจะทรงให้เจ้าเข้าเฝ้าแล้วจะ

ทรงชี้ว่าใครเป็นคนบริสุทธิ์ ในวันนี้เราจะได้ชมฤทธิ์เดช

และสง่าราศีของพระเจ้าร่วมกัน

จงแยกตัวออกจากพวกคนชั่วเสีย 
เพราะเราจะประหารพวกเขาในพริบ

ตาเดียว

จงออกไปให้ห่างเต๊นท์ของ       
พวกเขา อย่าเข้าไปใกล้ มิฉะนั้น 

เจ้าจะต้องตายเสียด้วย

กันดารวิถี 16 : 19 - 24
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...ครืน...

เราจะมาดูกันว่าถ้าคนพวกนี้ตายอย่างคนธรรมดาก็

หมายความว่าเราเองเป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ

พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ให้เราพูด 

แต่ถ้าวันนี้เจ้าเห็นอะไรใหม่

เกิดขึ้น เห็นแผ่นดินอ้าปากกลืนพวก

เขารวมทั้งข้าวของทั้งหมด ลงไปสู่แดน                         

นรก เจ้าก็จงรู้ว่าพวกเขาเป็นคนบาป

ผู้สบประมาทพระเจ้าและข้าเป็นผู้เผย

พระวจนะของพระองค์

ช่วยข้าด้วย

โอ๊ย...

ไม่

ทุกคนที่อยากได้ตำแหน่งปุโรหิตก็ถูกแผ่นดิน           

สูบลงไปสู่บึงไฟนรกที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ 

พญามารกับพวกทูตสวรรค์ที่หลงผิด

กันดารวิถี 16 : 28 - 33

...ครืน...

เปรี้ยง...เปรี้ยง...

...ครืน...
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เก็บกระถางไฟทอง

สัมฤทธิ์เอาไปตีเป็น

แผ่นคลุมแท่นบูชา 

วันนั้นเป็นวันที่ลูกหลานอิสราเอลต้องจดจำไปอีกนาน 

พระเจ้าสำแดงชัดแจ้งว่าโมเสสเป็นผู้เผยพระวจนะที่

พระองค์ทรงใช้มา และคนที่จะเป็นปุโรหิตได้นั้น 

ต้องเป็นผู้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเท่านั้น

พระสิริของพระเจ้าปกอยู่เหนือพลับพลาเสมอ 

และผู้คนก็เต็มใจติดตามโมเสส 

เดินทางกลับเข้าไปในถิ่นทุรกันดารต่อไปอีกสี่สิบปี
พระสิริของพระเจ้าอยู่          

กับเราทรงให้เรามีอาหารกิน 

จากสวรรค์ทุกวัน

พระเจ้ายังคงประทานอาหารจากสวรรค์และน้ำจากศิลา 

เพื่อดื่มกิน ทรงปกป้องพวกเขาด้วยเสาเมฆในเวลากลางวัน 

และเสาไฟในเวลากลางคืน พวกเขาพากันตั้งถิ่นฐาน 

และเรียนรู้ที่จะประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์

ไว้เป็นสิ่งเตือนใจพวกเจ้าถึง         

ผลของการไม่ใส่ใจทำตามพระบัญญัติ

และทะยานอยากเป็นปุโรหิตทั้งๆ 

ที่ไม่สมควร

กันดารวิถี 16 : 37 - 38
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บรรดาปุโรหิตเข้าเฝ้าถวาย

เครื่องบูชาในพลับพลา 

เป็นประจำทุกวัน 

ตามที่โมเสสสั่งไว้

หลังจากเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี 

ขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรง

สัญญาไว้นั้นเองพระเจ้าทรงเรียกโมเสสไปเฝ้าพระองค์

บนภูเขา ณ ที่นั้น หลังจากเข้าเฝ้าพระเจ้าครั้งสุดท้าย 

โมเสสก็สิ้นชีวิตอย่างสงบ

วิญญาณของท่าน 

ได้รับการนำขึ้นไปเฝ้าต่อพระพักต์พระเจ้าทันที 

ท่านสถิตอยู่ที่นั่นจนถึงวาระสุดท้ายของโลก 

ซึ่งเป็นวาระที่ท่านจะได้อยู่ร่วมกับผู้คนของท่านอีกครั้ง

หนึ่งในดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม

ประมาณ 1451 ปีก่อนคริสตศักราช - พระราชบัญญัติ 34 : 4 - 5
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เวลาผ่านไปเกือบ 500 ปี นับตั้งแต่พระเยโฮวาห์เจ้า                               

ทรงเรียกอับราฮัมให้จากผู้คนของท่านเดินทางไปยัง  

ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบให้แก่เขา

พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัม

และนางซาราห์ที่ว่า อิสอัคลูกชายของ

เขาจะเป็นบรรพบุรุษของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ 

ก็เป็นความจริง ลูกชายสิบสองคนของยาโคบ

ผู้ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอล 

กลายเป็นต้นกำเนิดของชนสิบสองเผ่าและ

ทวีจำนวนผู้คนขึ้นมากมาย

พวกเขาผ่านชีวิตแห่งความเป็นทาส ได้เดินทาง

รอนแรมในถิ่นทุรกันดารร่วมกับโมเสส ได้รับพระบัญญัติ

จากพระเจ้า และในที่สุดเวลานี้ก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา 

ตลอดระยะเวลาที่เดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่ง

ได้ยืนหยัดเคียงข้างโมเสสเสมอมา เขาเฝ้าดูและเรียนรู้วิธีการนำ

ชนชาติอิสราเอลจากโมเสสตลอดเวลา

จากเด็กหนุ่มเขาเติบโตขึ้นและกลาย

เป็นนักรบผู้เก่งกล้านามว่า โยชูวา
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เมื่อโมเสสไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว 

พระเจ้าทรงเลือกโยชูวาให้นำผู้คนเข้าสู่ดิน

แดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัม

ผู้คนยังระลึกถึงคำของผู้เผยพระวจนะที่ว่าพวกเขาจะ               

ต้องเป็นคนต่างด้าวอยู่ในดินแดนของคนต่างชาติและหลัง          

จากนั้นอีกสี่ร้อยปี พระเจ้าจะทรงนำพวกเขากลับสู่บ้านเกิด 

และพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญานั้น

ในวันที่พวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดน 

มานาอาหารทิพย์ก็หยุดร่วงหล่นจากสวรรค์ 

พวกเขาได้รับประทานอาหารสดจากดินแดนนั้น

โอโฮ พี่จ๋า 

แผ่นดินที่พระเจ้าประทาน

ให้น่าอัศจรรย์จริงๆ

ใช่ ที่นี่ดีเหมาะที่จะ 

เลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนลูกๆ 

ให้เติบโตเป็นคนดีรัก 

พระเจ้าและรักสันติ

พระราชบัญญัติ 34 : 9 ;  โยชูวา 5 : 12
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บทที ่5:
ผู้เผยพระวจนะ

บทที ่5:
ผู้เผยพระวจนะ



ในปาเลสไตน์ ดินแดนที่ลูกหลานอิสราเอลเข้าไปอาศัยอยู่นั้น 

มีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า คานาอันเป็นพวกชั่วร้ายทารุณ 

ใช้ภาษาต่างจากพวกอิสราเอล มีการบูชายัญด้วยมนุษย์ 

นับถือบรรดาพระต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาเองด้วยวัตถุเช่น เงิน 

ทอง ทองสัมฤทธิ์ และไม้

โอ  พระบาอัลเจ้า  

เราขอถวายเลือดเด็กอันบริสุทธิ์

นี้เป็นเครื่องบูชายัญระงับพระ

พิโรธของพระองค์

โปรดรับชีวิตของลูกข้าที่นำมา

บูชายัญเพื่อชำระบาปข้าด้วย

สักวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นมหาปุโรหิต 

เราก็ต้องทำพิธียังงั้นให้พวกเขาเหมือนกัน

น่าขมขื่นใจ แต่ก็ต้องทำน่ะ 

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วน่า

พระเจ้าทรงส่งผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตต่างๆ มาเตือนพวก

เขาให้กลับใจสำนึกผิด แต่พวกเขาไม่ยอมละทิ้งบาปของตน 

เวลานี้พระเจ้าจึงทรงต้องจัดการกับคนคานาอันเหล่านี้อย่างที่เคย

ทรงทำมาแล้วกับเมืองโสโดมและโกโมราห์ในสมัยของโนอาห์

พระราชบัญญัติ 18 : 9 - 11
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คนนับถือรูปเคารพในดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาพยายามต่อสู้

กับบรรดาลูกหลานอิสราเอลที่เข้ายึดบ้านเมืองของตน 

แต่พระเจ้าทรงให้กำลังแก่พวกอิสราเอลเอาชนะคนเหล่านั้นได้

บังอาจเข้ามาในที่

ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อย่างไร

เจ้าจะไม่ได้ฆ่าเด็ก

อีกต่อไปแล้ว

ในที่สุดสงครามนองเลือดก็ยุติ    

พวกฮีบรูเอาชนะศัตรูได้   

และก่อนที่จะเข้าครอบครองแผ่นดิน 

โยชูวาก็ลุกขึ้นปราศรัยต่อหน้าฝูงชน

ต้องไปอยู่ในอียิปต์สี่ร้อยปีและหลังจากนั้น

จะทรงนำออกมายังดินแดนแห่งนี้ที่พวกท่านกำลังยืนอยู่

บัดนี้เราลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ห่างจากเวลานั้นถึง 500 ปี 

ก็ได้เห็นกันแล้วว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา

ที่ทรงให้ไว้แก่อับราฮัม

จากนี้ให้เราเข้าไปตั้งบ้านเรือนให้ทั่วดินแดนนี้ 

แต่อย่าประพฤติตามอย่างคนบาปที่อยู่มาก่อนหน้าเรา 

เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษพวกเจ้าอย่างที่

ทรงทำกับพวกเขาเหมือนกัน

ตอนที่อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา 

ออกจากเมืองที่ผู้คนนมัสการรูปเคารพ 

พระเจ้าได้ทรงสัญญากับท่านด้วยพระองค์

เองว่า เชื้อสายของท่านจะเป็น

ชนชาติที่ยิ่งใหญ่ 

โยชูวา 24 : 2 - 14
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พวกเขาอยู่อย่างสันติในดินแดนใหม่แห่งนี้ 

แต่ละคนมีที่ดินทำไร่ ไถนา ออกพืชผลอุดมสมบูรณ์ 

พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาทุกคน

ไปกินข้าวกัน

ได้แล้วจ้ะ

เอาหินตรงนี้ออก

เสร็จก็เรียบร้อย

และอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ 

ชาวฮีบรูทวีจำนวนขึ้นจนเต็มแผ่นดินนั้น 

ทุกเมืองมีแต่ผู้คนปรารถนาดี มีใจยุติธรรมต่อกัน 

เกิดเป็นชนชาติใหม่ที่เรียกว่า อิสราเอล

สันติสุขมีแด่เธอ 

วันนี้ปลาเป็นยังไงบ้าง

สดๆ 

จากทะเลอย่าง

เคยล่ะจ้ะ
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พระเยโฮวาห์ทรงปราบศัตรูของพวกท่านราบคาบแล้วก็จริง 

แต่ยังมีรูปเคารพอีกมากมายเหลืออยู่ท่านทั้งหลายจงเลืือกเสียในวันนี้

ว่าจะปรนนิบัติใคร พระเทียมเท็จของคนเหล่านั้นในดินแดนที่เราอยู่ 

หรือพระเจ้าของอับราฮัม แต่สำหรับข้าและครอบครัว

เราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเท่านั้น

ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เราละทิ้งพระองค์

ไปปรนนิบัติพระอื่นเลย พระองค์ทรงนำเราออกจาก

ความเป็นทาสในอียิปต์ด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่และ

ทรงคุ้มครองเราในถิ่นทุรกันดารเสมอมา
และพระเจ้าทรงขับไล่ชนชาติทั้งหลาย

ออกไปแม้แต่คนอาโมไรต์ที่อยู่ในดินแดนนี้เพราะฉะนั้นเรา         

จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยเพราะพระองค์ทรง

เป็นพระเจ้าของเรา
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ 

ทรงหวงแหนถ้าท่านละทิ้งพระองค์ไปติดตาม

ปรนนิบัติพระอื่น พระองค์จะทรงหันกลับทำ

อันตรายและผลาญท่านเสียเป็นแน่

ขอปฏิญาณว่าจะปรนนิบัติ

พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

ท่านทั้งหลายเป็นพยานให้ตัวเองว่า

ท่านเลือกปรนนิบัติพระเจ้า

วันนี้เราจะจารึกถ้อยคำของ

ท่านไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติ

ของพระเจ้า
เราเชื่อฟังโมเสสอย่างไร ก็จะเชื่อฟังท่าน

อย่างนั้น พระเยโฮวาห์เจ้าองค์เดียวประทับอยู่กับโมเสสฉันใด 

พระองค์จะทรงอยู่กับท่านฉันนั้น ใครก็ตามที่เป็นกบฏ

ฝ่าฝืนพระบัญญัติจะต้องถูกประหารเสีย

ผู้คนดำเนินชีวิตภายใต้การปกครองของผู้วินิจฉัย 

ซึ่งเป็นผู้เข้าเฝ้าพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ 

และอ่านถ้อยคำของโมเสสรวมทั้งอธิบายสั่งสอน 

ผู้คนให้เชื่อฟังและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า

พระบัญญัติของ           

พระเจ้าเขียนไว้ว่าอย่างไร 

เรื่องคนถูกวัวขวิด

โมเสสบอกว่า 

เจ้าของวัวต้องชดใช้ค่าเสีย

หายและให้ฆ่าวัวตัวนั้นเสีย

อพยพ 21 : 28 - 29 ;  โยชูวา 24 : 15 - 24

เราทั้งหลาย 

เป็นพยาน

99



เมื่อไม่เห็นอัศจรรย์ด้วยตา คนรุ่นต่อมา                  

ก็เริ่มลืมเลือนพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเขาและหัน 

ไปกราบไหว้บูชารูปปั้นต่างๆ ที่ไร้ชีวิตไร้จิตใจ 

รวมทั้งบูชาบรรพบุรุษของตนด้วย

ผู้คนจดจำอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในสมัย

โมเสสและโยชูวาอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง พวกเขาสำนึก

ถึงพระคุณที่ทรงปลดปล่อยตนจากพันธนาการ

ของชาวอียิปต์และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์เจ้า

ตลอดจนถวายเครื่องบูชาตามพระบัญชาทุกอย่าง

พ่อครับ 

ทำไมพวกปุโรหิตต้องฆ่าลูกแกะของเรา 

ทูตมรณะกำลังจะมาเหมือนตอนที่พวกเรา

อยู่ในอียิปต์เหรอครับ

เปล่าหรอกลูก ทูตมรณะไม่มาหรอก 

แต่เลือดลูกแกะตัวนี้จะกลบเกลื่อนบาปต่างๆ 

ที่เราทำ ให้เราได้เป็นคนบริสุทธิ์สะอาดต่อ 

พระเจ้ายังไงล่ะ

พวกเขาเคยสัญญากับโยชูวาว่าจะนมัสการ 

และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ 

แต่บางคนได้ละทิ้งคำสัญญานั้นไป

อย่างที่โยชูวาเคยเตือนไว้ 

พระเจ้าทรงส่งบรรดากษัตริย์เมืองต่างๆ 

ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาทำลายล้างอิสราเอล

อย่า...พระบาอัล 

ช่วยด้วย

ตาย.....

ผู้วินิจฉัย 3 : 7 - 8 , 12 - 13 , 4 : 1 - 2 , 10 :  6 - 7
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เมื่อใดที่ชนชาติของพระเจ้าถูกพระองค์

พิพากษาลงโทษพวกเขาก็หวนคิดถึงพระบัญญัติ

แล้วก็กลับใจสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์

พระเยโฮวาห์เจ้าข้า 

ขอทรงโปรดยกโทษความบาป

ของลูก ขอสันติสุขกลับคืนมาเถิด
พอเขาสำนึกผิดและสารภาพ 

พระเจ้าก็ทรงยกโทษ 

และให้เขาได้ดินแดนคืน

ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายไม่อยากเชื่อฟังผู้วินิจฉัย

ซึ่งเป็นคนกลางพูดคุยกับพระเจ้าแล้วนำพา

ชีวิตพวกเขาให้ดำเนินไปตามธรรมบัญญัติ 

พวกเขาอยากมีกษัตริย์ไว้ปกครองตนเอง

ซามูเอลหนึ่งในบรรดาผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัย

ในยุคนั้นเตือนว่า พระเจ้าทรงปกครองพวกเขาอยู่

การมีกษัตริย์จึงหมายถึงการละทิ้งไม่ให้พระองค์เป็น 

กษัตริย์เหนือพวกเขาอีกต่อไป แต่คนเหล่านั้นไม่ต้อง 

การจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในสิ่งที่ตามองไม่ 

เห็นอีกต่อไป และเมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์พระองค์

ใช้อำนาจในทางที่ผิด ทรัพย์สินเงินทองของพวกเขา

ตกเป็นของกษัตริย์ นอกจากนั้นบุตรชายหญิงก็ต้อง

ไปรับใช้พระองค์ด้วย

เรือกนาไร่สวนของเจ้าต้องถูกริบเป็นของ

หลวงเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินนี้ส่วนลูก

สาวเจ้าเราจะชุบเลี้ยงเอาไว้ในวัง

1     ซามูเอล 8
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ในวัยชรากษัตริย์ซาอูลทรงถูกวิญญาณชั่ว 

เข้าสิง ทำให้พระองค์ไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้

วันหนึ่งพระองค์ทรงพุ่งหอกหมายจะฆ่า 

เด็กหนุ่มชื่อดาวิด ซึ่งกำลังดีดพิณถวาย

กษัตริย์ซาอูลทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆ พระองค์ทรงอิจฉาและหวาด

ระแวงผู้คน นอกจากนี้วิญญาณชั่วทั้งหลายได้สัญญากับพระองค์ว่า

จะทำให้พระองค์มีอำนาจพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทอง แต่สุดท้ายสิ่งที่ 

ซาอูลได้รับกลับกลายเป็นความขมขื่นทุกข์ทรมานภายในจิตวิญญาณ

ซาอูลทรยศต่อพระเจ้าผู้ทรงสถิต

อยู่ และหันไปหาพ่อมดหมอผี
ข้ามองเห็นความมืด นี่เป็น

ลางร้าย ท่านต้องตายในสนามรบ 

และจะมีคนมาแทนท่าน

ซาอูลทรงตายในสนามรบ 

และวิญญาณของท่านถูกส่งไปนรก

พระเจ้าทรงเลือกเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นกษัตริย์แทนซาอูล 

เขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่รักพระเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติ 

เด็กหนุ่มคนนี้คือคนที่ซาอูลเคยพยายามฆ่ามาแล้ว

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยง

แกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้

ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดทรงฟื้นจิต

วิญญาณของข้าพเจ้า

1     ซามูเอล 18 : 10 - 11 , 31 :  4 , 16 : 1 - 13 ; สดุดี 23 :  1 - 3

ดาวิดเป็นคนชอบธรรม 

และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า เป็นไปได้ไหมว่า 

เขาคือผู้ที่มาปลดปล่อยผู้คนจากบาปและความตาย 

ดาวิดคือคนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้หรือเปล่า
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ดาวิดเขียนไว้ว่า 

ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำ

ของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่ง

อยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดี

ของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนา

พระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็น

เช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล

และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำ

เริญขึ้น คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น แต่เป็นเหมือนแกลบ

ซึ่งลมพัดกระจายไป เหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่

ได้เมื่อถึงคราวพระเจ้าพิพากษา หรือคนบาปไม่ยืนยงในที่ 

ชุมนุมของคนชอบธรรม เพราะพระเจ้าทรงทราบทางของ

คนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป

เมื่อซาอูลสิ้นพระชนม์ 

ดาวิดได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 

พระองค์ทรงนำประชาชนให้นมัสการ

และประพฤติตามพระบัญญัติ

คืนที่ดินให้หญิงคนนี้ไป 

รวมทั้งยกเว้นภาษีให้นางด้วย

ประเทศชาติมั่งคั่ง 

และดำเนินอยู่ในความชอบธรรม 

ภายใต้การปกครองของดาวิด

2  ซามูเอล 2 : 4 ;  สดุดี 1 ;  กิจการ 13 : 22 - 23
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พระเจ้าตรัสกับดาวิด 

ทรงให้ดาวิดได้เห็นถึงหลายสิ่งที่จะมีมาในภายหน้า 

ดาวิดเขียนคำเผยพระวจนะเหล่านั้นไว้ในหนังสือสดุดี 

ซึ่งยังคงใช้ขับร้องและอ่านกันมาจนถึงปัจจุบัน

ดาวิดเขียนถึงพระเมสสิยาห์

ผู้จะเสด็จมาไว้ว่า

เพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วย 

ความชอบธรรม และคนยากจนของพระองค์ด้วยความ 

ยุติธรรม ให้การช่วยกู้แก่ลูกหลานของคนขัดสนและขยี้ 

ผู้บีบบังคับ ในสมัยของท่าน ขอความชอบธรรมเจริญขึ้น 

และสันติภาพอันอุดม จนไม่มีดวงจันทร์ ขอท่านครอบ 

ครองจากทะเลถึงทะเล และจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดปลาย 

แผ่นดินโลก ขอพระราชาทั้งปวงกราบลงไหว้ท่าน บรร- 

ดาประชาชาติ จงปรนนิบัติท่าน ท่านไถ่ชีวิตของเขาจาก 

การบีบบังคับและความทารุณ ขอให้ท่านผู้นั้นมีชีวิตยืน 

นานให้เขาอธิษฐานเผื่อท่านเรื่อยไปและอวยพรท่านวัน     

ยังค่ำ ขอนามของท่านดำรงอยู่เป็นนิตย์ชื่อเสียงของ 

ท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้ 

ชื่อท่าน ประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร

                                         (สดุดี 72)

พระเจ้าตรัสกับดาวิดว่า “เมื่อเจ้าตาย 

เราจะให้บุตรของเจ้าสถาปนาอาณาจักร

ของเจ้า เขาจะสร้างนิเวศเป็นที่นมัสการเรา 

และเราจะสถาปนาราชอาณาจักรของ 

เขาให้ดำรงอยู่เป็นนิตย์ 

หลังจากดาวิดสิ้นพระชนม์ ซาโลมอน บุตรชายของดาวิดได้ขึ้น

เป็นกษัตริย์ ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหาร(966ปีกคศ.)ตามราย

ละเอียดที่พระเจ้าทรงให้ไว้แก่ดาวิดทดแทนพลับพลาเก่าแก่ที่พวก

เขาใช้กันมาตั้งแต่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ชนชาติอิสราเอลร่ำรวยมั่งคั่ง

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาที่ว่าจะทรงนำ

พวกเขามาถึงดินแดนแห่งนั้นและจะทรงอวยพรเขาที่นั่น

แต่มีพระสัญญาข้อหนึ่งที่พระเจ้ายัง               

ไม่ทรงทำให้สำเร็จ นั่นคือ การเสด็จมาของพระผู้ช่วย 

ให้รอดผู้ซึ่งจะเสด็จมาทำลายกิจการของมารซาตาน 

ผู้คนยังคงทำผิดบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเลือดสัตว์ก็ยัง 

คงถูกใช้เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเพื่อลบบาป 

อยู่เนืองๆ แต่พวกเขาต่างก็สำนึกในพระคุณ 

ของพระเจ้าที่ทรงให้พวกเขามีหนทางชำระบาป 

อย่างนี้ไปพลางๆ จนกว่าจะถึงเวลาที่องค์พระผู้ช่วย 

ให้รอดจะเสด็จมาขจัดบาปให้สิ้นตลอดไป

2 ซามูเอล 7 : 12 - 16 ; สดุดี 22 : 14 - 18 , 72 : 1 - 20
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ผู้คนพากันมาฟังคำเทศนาจากพระธรรม    

บัญญัติในพระวิหารด้วยความเปรมปรีดิ์ 

โดยเฉพาะตอนที่เป็นคำเผยพระวจนะ 

เรื่องการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเจ้าทรงปฏิญาณกับดาวิดอันเป็นสัจจะซึ่งพระองค์จะไม่          

หันกลับคือว่า “เราจะตั้งบุตรชายจากร่างกายของเจ้าไว้บน 

บัลลังก์ของเจ้า” เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิด 

แก่เจ้าแล้ว จงจูบพระองค์ด้วยใจจริงเกลือกว่า                

พระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทาง                               

นั้นเพราะพระพิโรธของพระองค์จุดให้ลุกได้รวดเร็ว

ดาวิดทรงเขียนถึงพระผู้ช่วยให้รอด

ที่กำลังจะเสด็จมาไว้มากมาย

สดุดี110:1พระเจ้าตรัสกับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า

“จงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้า

เป็นแท่นรองเท้าของเจ้า”

สดุดี110:4พระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัย

ของพระองค์“เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ

เมลคีเซเดค”       

สดุดี45:67พระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์และ

เป็นนิตย์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการ

อธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิม

พระองค์ท่านไว้ ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้ง

ปวงของพระองค์ท่าน

มีคำเผยพระวจนะถึงพระผู้ 

ช่วยที่กำลังเสด็จมาอีกว่า

สดุดี 89 : 26 – 27 และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูง 

ที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก

สดุดี 40 :8  ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ 

ปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระธรรมของ 

พระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์

สดุดี 78 : 2   ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา 

ข้าพเจ้าจะกล่าวคำลึกลับของโบราณกาล

บางเรื่องที่ดาวิดเขียนถึงพระผู้ช่วยที่จะเสด็จมา 

ปลดปล่อยก็ยากที่จะเข้าใจ

สดุดี 22:6 ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอนมิใช่คน  

คนก็ด่า ประชาก็ดูหมิ่น

สดุดี 22:14-16 ข้าพระองค์ถูกเทออก 

เหมือนอย่างน้ำ กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์ 

หลดลุ่ยไปจิตใจก็เหมือนขี้ผึ้งละลายภายใน 

อกของข้าพระองค์กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้ง 

ไปเหมือนเศษหม้อดินและลิ้นของข้าพระองค์ก็ 

เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวาง 

ข้าพระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช

สดุดี 22:16 เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์

ซาโลมอนครองราชย์ด้วยความมั่งคั่งและยาวนาน แต่หลังรัชกาลพระองค์ราชอาณาจักรกึ่งหนึ่งที่อยู่ทางเหนือ

ก็แยกตัวออกและแต่งตั้งให้ชายชั่วคนหนึ่งชื่อเยโรโบอัมเป็นกษัตริย์ เนื่องจากราชอาณาจักรทางเหนืออยู่ไกลจาก

พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาก็เลยสร้างปูชนียสถานสูงขึ้นมาเองใหม่ซึ่งภายในเต็มไปด้วยวัวทองคำ

ซึ่งเป็นรูปเคารพของพวกเขา

ดูพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่าน

ออกจากอียิปต์และท่านเหล่านี้เป็นปุโรหิต

ของพระองค์

นี่ไม่ตรงกับบัญญัติของโมเสสนะ 

แล้วพระวิหารที่พระเจ้าทรงสถาป-

นาไว้ที่กรุงเยรูซาเล็มล่ะท่าน
มีหนทางไปถึงพระเจ้ามากมาย 

บางคนเรียกพระองค์ว่าพระเยโฮวาห์บางคน

เรียกว่าพระอัลล่าห์บางคนเรียกว่าพระเคโมชแต่

ของเราเรียกพระองค์ว่า พระบาอัลยังไงล่ะ

แล้วพระธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรง

มอบไว้กับผู้เผยพระวจนะของพระองค์ล่ะ พระเจ้า

ตรัสสั่งไม่ให้เรามีพระเจ้าอื่นใด ในนั้นบอกว่าเรามี

พระเจ้าองค์เดียวและมีทางเดียวเท่านั้น

เยโรโบอัมเป็นกษัตริย์ประมาณ 975 ปีกคศ.  – 1 พงศ์กษัตริย์ 12 : 20 , 28 - 29 ;  สดุดี 2 : 7 , 12 , 22 : 6 , 14 - 18 , 

40 : 8 , 78 : 2 , 45 : 6 - 7 , 89 : 26 - 27 , 110 : 1 , 4 , 132 : 11

105



เจ้าคิดว่าพระเจ้า

มีใจคับแคบงั้นรึ

พอกันทีข้าไม่อยากได้ยินอีกแล้ว 

เดี๋ยวนี้ศาสนาประจำแผ่นดินนี้คือ พระบาอัล 

ใครไม่นับถือก็เอามันไปประหารเสีย

เมื่อบรรดาปุโรหิตเลือกวัวเป็นรูปเคารพ พวกเขาก็ทำลงไปโดยไม่รู้ว่ากำลังเลือกนมัสการลูซิเฟอร์ ทูตสวรรค์ผู้ทำผิดบาป 

พวกเขากำลังนมัสการสิ่งชั่วร้าย และลูซิเฟอร์เองก็ปีติยิ่งนักที่ทำให้คนหันเหจากความคิดเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเสด็จมาได้

ข้าแต่พระบาอัล 

ขอทรงรับเครื่องบูชายัญจาก

ข้าน้อยผู้ต่ำต้อย

ขอถวายพระพรแด่จอมมารดา

แห่งสวรรค์ โปรดฟังคำวิงวอนของเราและ

อภัยโทษบาปทั้งหลายให้เราด้วย

เจ้าเข้ามาทำอะไร

ในที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้

ในพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้ซึ่งท่านละทิ้งไป

 พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า โอรสองค์หนึ่งจะทรงเกิดมาในราชวงศ์ของดาวิด 

ผู้ปลดปล่อยจะเกิดจากพงศ์พันธุ์ของท่าน นามของโอรสนั้นคือโยสิยาห์ 

และพระองค์จะเผาปุโรหิตของพระบาอัลบนแท่นนี้

1 พงศ์กษัตริย์ 12 : 28 , 13 : 1 - 2, เยเรมีย์ 44:17-25
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กล้าดีอย่างไรถึงพูดแบบนี้ 

มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงบอกถึงสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นในวันหน้าได้

ขอเตือนเจ้าในพระนามของ

พระเจ้าว่า บนแท่นนี้กษัตริย์โยสิยาห์ 

จะทรงเผากระดูกปุโรหิตพวกนี้

พระเจ้าจะทรงให้หมายสำคัญให้เจ้า

เห็นว่าทรงใช้ข้ามา แท่นบูชางดงามนี้ที่เจ้าสร้าง

เพื่อนมัสการรูปเคารพที่ไร้ชีวิตพวกนี้จะพังลง 

แล้วขี้เถ้าจะถูกเทออกมา

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮา 

ฟังไอ้โง่บ้าศาสนามันพูดสิ 

มันคิดว่ามันถูกอยู่คนเดียว 

คนอื่นผิดหมด

จับมันเอาไปประหาร 

บังอาจดูหมิ่นศาสนาของคนอื่น

โอ แขนของข้าทำไม

เหี่ยวแห้งไปอย่างนี้ พระเยโฮวาห์ 

ทรงลงโทษข้าแล้ว โปรดวิงวอนขอ 

พระเจ้ารักษาข้าทีเถิด

ข้าแต่พระเจ้าองค์จอมเจ้านาย 

ขอทรงรักษาพระหัตถ์ของกษัตริย์

ให้หาย เพื่อเขาจะได้รู้จักพระองค์

อัศจรรย์จริงๆ 

พระเจ้าทรงทำให้มือ

ข้าดีเหมือนเดิม

1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 2 - 6
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พระเยโฮวาห์เจ้า 

เร็วขนาดนี้เลยหรือ

ไม่มีอะไรเหลือเลย 

พระเจ้าทรงทำลายศาสนา

ของข้าหมด

พระเจ้าทรงใช้เจ้ามาจริงๆ 

ผู้พยากรณ์คนไหนของพระบาอัลก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ 

กลับไปวังกับข้าให้ข้าเลี้ยงข้าวปลาอาหาร 

และมอบทรัพย์สมบัติและเกียรติยศให้แก่เจ้า 

ในฐานะผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ข้าไปกับพระองค์ไม่ได้ 

พระเจ้าทรงสั่งไม่ให้ข้ากินหรือดื่มอะไรเมื่ออยู่ในอิสราเอล 

ทั้งยังทรงสั่งไม่ให้ข้ากลับไปทางเดิมที่มาด้วย

ว่าแต่ที่ท่านบอกว่า 

กระดูกของปุโรหิตพวกนั้นจะถูกเผาบน

แท่นบูชา ตอนนี้แท่นก็พังหมดแล้ว 

และไม่มีใครตายเลยนะ
พระเจ้าตรัสอย่างนั้นไม่ใช่ข้า

เปรยี้ง

ไม.่....

1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 5 , 7 - 9

ครืน.....ครืน.....

เปรยี้ง
อ๊า...อ๊า...
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พระองค์ไม่ได้ตรัสกับ

พ่อมานานหลายปีแล้ว

อย่างที่พระเจ้าทรงสั่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์ให้

เดินทางกลับทางอื่น โดยไม่กินข้าวกินน้ำเป็นเวลาสองวัน

และเขารู้สึกหิวกระหายมาก ขณะที่เดินทางไปมีเด็ก

หนุ่มสองคนตามไปดูว่าท่านจะไปทางไหน

พ่อครับ ถ้าไม่ได้เห็น

ด้วยตาลูกก็คงจะไม่ 

เชื่อแน่ๆ เหมือนที่ผู้เผย 

พระวจนะของอิสราเอล 

บอกไว้เป๊ะเลย

พ่อว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า 

พระเยโฮวาห์องค์เดียวเท่านั้นหรือที่เป็นพระเจ้า

ผู้มีพระชนม์อยู่จริงพระทั้งหลายที่เรานับถือเป็น

แค่ไม้ แค่ทองคำที่ไม่มีชีวิตฤทธิ์เดชอะไร

เร็วเข้า เอาลาผูกอาน 

พ่อจะขี่ไปตามหาเขา

ผู้เป็นพ่อพบคนของพระเจ้าใต้ต้นไม้ความที่อยากเห็น

คนที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าชัดๆ เขาจึงเข้าไปใกล้ ชาย

คนนี้เคยเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาก่อน

แต่หลังจากอาณาจักรถูกแยกเป็นสองฝ่ายเขากลับไป

นับถือรูปเคารพตามอย่างคนในบ้านเมืองเพราะคิดว่า

“ศาสนาไหนๆ ก็ดีเหมือนกันหมด ไม่ใช่หรือ”

ท่านคงจะเป็นคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาห์ 

ท่าทางอ่อนเพลียไปกินไปดื่มที่บ้านข้าก่อนเถิด

ไม่ได้หรอก 

พระเจ้าทรงสั่งข้าไม่ให้กิน

ดื่มอะไรในเมืองนี้
ข้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน 

เมื่อเช้ามีทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

มาบอกข้าว่าพระเจ้าทรงสั่งให้เชิญ 

ท่านไปกินข้าวกินน้ำที่บ้าน

ขอบคุณพระเจ้า 

ข้าหิวน้ำเหลือเกินพอดี

อาหารอร่อยมาก 

ข้าคงต้องออกเดินทาง

กลับยูดาห์แล้ว

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะ

ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้ามากินดื่มในที่แห่งนี้ เจ้าจะเป็นศพ

ที่ไม่ได้กลับไปฝังในสุสานครอบครัวของเจ้าที่ยูดาห์”

นั่นพ่อกำลังเผย

พระวจนะอยู่นะ พระเจ้าตรัส

กับพ่อด้วยรึครับ

จริงสิลูกข้า

พ่อหมายความว่า 

เขาจะต้องตายงั้นหรือ...

1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 10 - 22
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ผู้คนพากันละอายใจในบาป

ของตนและสัญญากันว่าจะเชื่อฟัง

ทุกถ้อยคำในหนังสือเล่มนั้น

ผู้เผยพระวจนะเดินทางไปด้วยใจเป็นทุกข์โดยรู้ว่าพระเจ้า

ทรงกระทำตามที่พระองค์ตรัสแน่นอน เขารู้ว่าจะต้องตาย

แต่ที่คาดไม่ถึงก็คือ จะเร็วเช่นนี้ และในสภาพอย่างนี้

นั่น ผู้เผยพระวจนะ

จากยูดาห์นี่นา

แปลกนะเนี่ยะ 

ข้าไม่เคยเห็นอะไรที่แปลกอย่างนี้

มาก่อนเลย สิงโตฆ่าเขาแล้วนั่งดู 

เฉยๆ ไม่ยักกะกินเข้าไป

แล้วที่สิงโตนั่ง 

เฝ้าอยู่กับลาไม่ยิ่ง 

แปลกกว่าหรอ

ผู้เผยพระวจนะเท็จเอาศพของผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นกลับมา

ฝังที่สุสานของตนท่ามกลางหลุมศพของผู้เผยพระวจนะของ

พระบาอัลใกล้ๆ ที่ที่พระเจ้าทรงทำลายแท่นบูชา

พระเจ้าทรงฆ่าเขาเพราะ

ความไม่เชื่อฟัง อะไรๆ ที่เขา

พูดไว้จะเป็นจริงแน่ๆ

ผู้รับใช้พระเจ้าถูกฝังไว้และในไม่ช้าผู้คนส่วนใหญ่ก็ลืม

เรื่องของท่าน แท่นบูชาได้รับการซ่อมแซมเอากลับมาบูชา

พระบาอัลอีกเป็นเวลาเกือบสามร้อยปีและไม่มีกระดูกของ

ใครถูกเผาบนแท่นบูชาแห่งนี้ตามที่คนของพระเจ้ากล่าวไว้

สามร้อยปีผ่านไป เมื่อโยสิยาห์ขึ้นครองราชย์ ในยูดาห์ (640 ปี 

กคศ.) พระองค์ทรงพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของ

พระเจ้า ทรงเป็นทุกข์ใจที่เห็นว่าชนในชาติหลงลืมพระเจ้าผู้ทรง

พระชนม์อยู่และหันไปหารูปเคารพต่างๆ พระองค์จึงมีรับสั่งให้

บรรดาผู้อาวุโสผู้เผยพระวจนะปุโรหิตและประชาชนทั่วเยรูซาเล็ม 

มารวมตัวกันแล้วทรงอ่านหนังสือธรรมบัญญัติต่อหน้าพวกเขา

โยสิยาห์ครองราชย์ประมาณ 641 ปี กคศ.   - 1 พงศ์กษัตริย์ 13 : 23 - 31 ; 2  พงศ์กษัตริย์ 21 : 24 , 22 : 8 - 11 ,    

23 : 1 - 3

อ๊า...อ๊า...
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ผู้คนพากันทำลายรูปเคารพต่างๆ 

ทั่วแผ่นดินเพราะเชื่อฟังพระบัญญัติ 

พวกเขาสังหารปุโรหิตที่เผาเครื่องหอมบูชา

พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว 

และเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์

พระบัญญัติของพระเจ้าตามที่โมเสสสั่งสอน

ไว้คือ ห้ามมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ดังนั้นคนโสโดม

จึงต้องถูกขับออกจากแผ่นดินนั้น

พวกเขากวาดล้างทำลายพวกที่

เชื่อในลัทธิทรงเจ้าเข้าผีรวมทั้งคน

ทรง หมอดูและพ่อมดหมอผี

ทั้งหลายจนหมดจากแผ่นดิน

ทำลายลูกแก้วดูดวง

แล้วเผาบ้านหลังนี้เสีย

2 พงศ์กษัตริย์ 23 : 5 , 7 , 10

พระแม่เจ้าช่วยด้วย

ไอ้พวกใจแคบ
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โยสิยาห์เสด็จขึ้นไปบน

ปูชนียสถานสูงที่ซึ่งเยโรโบอัม

กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล

และผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า

เคยเผชิญหน้ากัน

เมื่อ 300 ปีก่อนด้วย

พระองค์รื้อเผาทำลายแท่นบูชา

และรูปเคารพต่างๆ ตลอดจนต้นไม้ 

ทั้งหลายแล้วบดเป็นผงคลี

เรามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 

และพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้คนนมัสการผ่าน

รูปเคารพใดๆ ทั้งสิ้นพวกปุโรหิตจอมปลอมเหล่านี้

ทำใหคนหลงออกห่างจากพระเยโฮวาห์

เจ้าต้องตาย

แท่นบูชาถูกรื้อทำลายลงอีกครั้งหนึ่ง 

และขี้เถ้าในนั้นก็ถูกเทออกมา

บรรดาปุโรหิตเทียมเท็จถูกฆ่า 

ถูกเผาบนซากปรักหักพังของแท่นบูชา

ไม่ไกลจากที่นั่นมีสุสานของบรรดาปุโรหิต

เทียมเท็จ โยสิยาห์ทรงบัญชาให้ขุดกระดูก

ของพวกเขาขึ้นมาเผารวมกันบนแท่นบูชา

เพื่อไม่ให้คนไปสักการะสุสานเหล่านั้นอีก

2 พงศ์กษัตริย์ 23 : 15 – 1 6
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เขาว่าจะมีผู้หนึ่งชื่อโยสิยาห์ 

ซึ่งก็คือฝ่าบาทเองจะมาที่นี่

และทำสิ่งที่พระองค์ทรงทำ

อยู่เดี๋ยวนี้ พระเจ้าข้า

เผากระดูกพวกนี้ให้หมด

ฝ่าพระบาท 

ตรงนี้เป็นหลุมศพของคนของพระเจ้า 

ที่มาจากยูดาห์เมื่อราวๆ สามร้อยปีก่อน

ที่เคยทำนายเรื่องของวันนี้ไว้

ถ้างั้นเผากระดูกอื่นๆ ยกเว้นกระดูก

ของท่าน ลัทธิบูชารูปเคารพทั้งหลายต้องหมดไป 

ไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงอวยพรเรา แล้วคำเผยพระวจนะที่มีมาก่อนหน้านี้ 300 ปี 

ก็เป็นจริงอย่างที่คนของพระเจ้าผู้นั้น พูดไว้ไม่มีผิด

เมื่อไม่มีการบูชารูปเคารพแล้ว 

กษัตริย์โยสิยาห์ทรงบัญชาให้ผู้คนรื้อฟื้นเทศกาลปัสกา 

เพื่อระลึกถึงพระเยโฮวาห์ผู้ทรงนำบรรพบุรุษของตนออกจาก

อียิปต์และทรงมอบดินแดนแห่งนี้ให้

สรรเสริญโมทนา 

พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือโลกจักรวาล 

และชีวิตของเราตลอดจนสรรพสิ่ง

ในโลกนี้

พ่อครับ วันนี้มีอะไรพิเศษหรือครับ

แล้วพ่อก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่หนหลังถึงการ

ทรงช่วยปลดปล่อยให้เป็นไทจากเงื้อมมือของคนอียิปต์

ตลอดจนเรื่องราวของพระบัญญัติและพลับพลาและเล่า

ให้ฟังด้วยว่าเลือดที่วงกบประตูบ้านช่วยให้ลูกชายหัวปี

ไม่ต้องถูกทูตมรณะสังหารอย่างไรบ้าง ปัสกาครั้งนั้น

เป็นครั้งสำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา

2 พงศ์กษัตริย์ 23 : 17 – 18 , 21 – 22
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ในครั้งนั้นมีกษัตริย์อ่อนแอองค์หนึ่งชื่อ อาหับ 

ทรงเป็นกษัตริย์ครองอิสราเอลในอาณาจักรทางฝ่ายเหนือ 

(874ปีกคศ.)และประทับอยู่ที่เมืองสะมาเรียใกล้ดินแดน 

ของคนไซดอนซึ่งนับถือพระบาอัล พระมเหสีของกษัตริย์

อาหับเป็นลูกสาวของปุโรหิตผู้ปรนนิบัติพระบาอัล

เป็นที่รู้กันว่าพระนางเยเซเบล

ประพฤติปฏิบัติตามศาสนา

ของตนอย่างเคร่งครัด นางไม่

ยอมรับพระเจ้าของอิสราเอลแต่

กลับยกย่องพระบาอัลและให้ผู้

คนทั่วแผ่นดินนมัสการพระบาอัล

ไปหาดูว่าใครบ้างที่เป็น

ผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาห์

แล้วฆ่าให้หมด พระเจ้าของเรา

ต้องเป็นพระบาอัล

กษัตริย์อาหับทรงมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อ 

โอบาดีห์ ซึ่งเคารพรักพระเยโฮวาห์
ข้าต้องไปเตือนบรรดาผู้

เผยพระวจนะของพระเจ้า

ประมาณ 918  ปี กคศ.  – 1 พงศ์กษัตริย์ 16 : 28 , 31 , 18 : 4

โอบาดีห์พาผู้เผยพระวจนะหนึ่งร้อยคนไปซ่อนไว้ในถ้ำ 

พร้อมทั้งจัดหาอาหารและน้ำไว้เลี้ยงคนเหล่านั้น
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แต่มีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งของ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ที่ไม่ยอม

หลบซ่อนตัวชื่อ เอลียาห์

โอ กษัตริย์อาหับ เพราะพระองค์ละทิ้งพระเจ้า

ของบรรพบุรุษ หันไปกระทำชั่วตามเยเซเบลพระมเหสี 

พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงทอดทิ้งตรัสว่าฝน

หรือน้ำค้างจะไม่ตกต้องแผ่นดินอิสราเอลนี้เลย

จนกว่าข้าพระองค์จะบอกให้ตก

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่า เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้เผย

พระวจนะงั้นล่ะสิ เฮ้ย ข้ามีโหราพยากรณ์

นับเป็นพันคน ไม่มีสักคนทำนายว่าบ้านเมืองจะกันดาร ปีก่อนๆ

นี้ฝนก็ตกไม่หวาดไม่ไหว ไม่ต้องมาทำหวังดีกับข้า ไปให้พ้น

ความแห้งแล้งทวีความรุนแรงขึ้น ผู้คนเริ่มขาดแคลนอาหาร ผู้เผยพระวจนะเท็จพากันร้องเรียกพระบาอัลแต่

พระบาอัลก็ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ ความแห้งเล้งรุนแรงจนถึงขั้นไม่มีฝนหรือน้ำค้างเลยแม้แต่หยดเดียว พระเจ้าทรง

ให้เอลียาห์ไปบ้านหญิงม่ายคนหนึ่ง พระองค์ตรัสกับเขาว่าหญิงนั้นจะจัดหาที่พักและอาหารให้จนกว่าภัยแล้งจะสิ้นสุด

หญิงเอ๋ย 

ขอน้ำและขนมปังให้เรา

กินสักหน่อยเถิด
ขอบอกท่านตามจริงว่า 

ดิฉันมีแป้งและน้ำมันเหลือพอแค่ทำ

ขนมปังชิ้นเล็กๆ สองชิ้นสำหรับเรา

แม่ลูก เราจะทำกินกันเป็นมื้อสุดท้าย 

แล้วจะนอนรอความตายด้วยกัน
เราไม่เหลืออะไรให้หวังแล้ว 

พระเจ้าทรงลงโทษเราเพราะเรา

เป็นคนบาปหนา

อย่ากลัวไปเลย 

พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเจ้า

ไปทำขนมปังตามที่พูดแล้ว

เอามาให้เราก่อน  จากนั้นเจ้ากับลูก

จึงค่อยกิน    พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

แป้งในหม้อนั้นจะไม่หมด และน้ำมัน

ในไหนั้นจะไม่ขาดจนถึงวันที่พระเจ้า

ทรงส่งฝนลงมายังอิสราเอล

เป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆ 

ยังมีแป้งอยู่ในหม้อดิน 

แล้วก็มีน้ำมันในไหด้วย

1 พงศ์กษัตริย์ 17 : 1 , 10 – 16
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ใช้เท่าไรก็ไม่หมด 

มีออกมาเรื่อยๆ

อัศจรรย์จริงๆ 

พระเจ้าทรงดีเหลือเกิน

หม้อใบเดียวนั้นมีอาหารให้

คนทั้งสามกินนานถึงสองปี

วันหนึ่งเมื่อเอลิยาห์กลับมา

ถึงบ้านของหญิงม่ายปรากฎ

ว่าลูกชายของนางตาย

เขาตายเพราะ

ไข้ขึ้นสูงมาก

ดิฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับท่านรึ 

ท่านถึงมารื้อฟื้นบาปของดิฉันเพื่อให้

พระเจ้าเอาชีวิตลูกของดิฉันไป

พระเจ้ายังทรง

อยู่กับอิสราเอล

พระเยโฮวาห์เจ้าข้า 

ขอชีวิตของเด็กคนนี้กลับคืนมา

ในตัวเขาเถิด

พระเจ้าทรงฟังเสียงอธิษฐาน

ของเอลียาห์จึงทรงคืนชีวิต 

เด็กชายเข้าสู่กายของเขา

ขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิต 

พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 

พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า

เราบอกเจ้าแล้วว่า 

อิสราเอลมีพระเจ้าอยู่ด้วย

1 พงศ์กษัตริย์ 17 ; 17 – 24

ลกูแม่
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การกันดารอาหารเกิดขึ้นต่อไปอีกสามปี ผู้คนอดอยากหิวโหย 

แต่พวกเขายังคงนมัสการพระบาอัลพระเจ้าเทียมเท็จ

ทำไมพระบาอัลถึงไม่ฟังคำ

อ้อนวอนขอฝนจากพวกเราบ้าง

สงสัยพระบาอัลคงเป็นแค่รูปปั้น 

ทั้งหูหนวก ทั้งเป็นใบ้มั้ง

เยเซเบล และอาหับโทษเอลียาห์ว่าทำให้เกิดกันดาร

อาหาร จึงส่งทหารไปตามฆ่าเอลียาห์จนทั่วประเทศ 

และในแถบประเทศใกล้เคียง โดยให้ฆ่าทันทีที่พบ

เอาตัวเอลียาห์ออกมา 

ใครให้ที่ซ่อนมันไว้จะถูก

ฆ่าด้วย

ฝ่าพระบาท 

ทรงตามหาตัวข้าพระองค์

อยู่หรือพระเจ้าข้า

พระองค์และรูปเคารพของ

พระองค์ต่างหากที่ทำให้อิสราเอล

เดือดร้อน หากจะทรงโปรด ให้เรา

มาประลองกันดูว่าพระเยโฮวาห์กับ

พระบาอัลใครอยู่เหนือใคร ขอทรง

สั่งให้ผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย

ของพระองค์มาพบข้าพระองค์ที่

ภูเขาคารเมลเถิด

พบเจ้าที่นั่น

 ประลองกันงั้นรึ น่าสนุก

ทีเดียว เอาซีเราจะไป

สองสามวันต่อมา 

ที่ภูเขาคารเมล

พวกท่านจะเหยียบเรือสองแคมอยู่อย่างนี้

อีกนานเท่าไร พระเจ้านั้นมีเพียงหนึ่งเดียว ถ้าพระเยโฮวาห์

ทรงเป็นพระเจ้าก็จงนมัสการแต่พระองค์ ถ้าคิดว่าพระบาอัล

เป็นพระเจ้าก็นมัสการแต่พระบาอัล จงตัดสินใจเสีย

ข้าขอท่านผู้เป็นผู้เผยพระวจนะ

ของพระบาอัลให้มาประลองกับข้า 

จะได้รู้ว่าองค์ใดคือพระเจ้าแท้จริง

เอาสิ 

ให้เราประลองพระเจ้าของเรา

กัน ว่าแต่จะให้ทำยังไงล่ะ

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 1 , 4 : 17 – 21

เจ้าคือคนที่ทำให้

ภัยกันดารอาหารเกิดขึ้นใน

อิสราเอลใช่ไหม
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ให้เราก่อแท่นบูชาขึ้น ท่านสร้าง

สำหรับพระบาอัล ส่วนข้าสำหรับพระเยโฮวาห์ 

แล้วเราจะเอาเครื่องบูชาวางไว้บนกองฟืน

ที่แท่นบูชา แต่เราจะไม่ใส่ไฟ

โอ   พระบาอัลเจ้าข้า โปรดฟัง

คำทูลขอ ลูกขอถวายเครื่องบูชานี้แด่

พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์

โอ พระบาอัล 

ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์

ยิ่งใหญ่

โอ เจ้าแม่ฟ้าสวรรค์ 

โปรดเสด็จมาช่วย

พระบาอัลด้วยเถิด

ถ้าพระบาอัลเป็นพระเจ้า ก็ทรงเป็นพระเจ้าที่
ไม่สนใจพวกท่านแน่ๆ แต่พระองค์อาจจะกำลังทรงพูดอยู่ 
ก็เลยไม่ได้ยินที่ท่านขอ หรือบางทีอาจทรงไปเที่ยวหรือว่า

กำลังทรงหลับอยู่ก็ได้นะ

ใช่แล้ว 

กำลังทรงหลับอยู่แน่ๆ 

ตะโกนให้ดังๆ สิ 

พระองค์จะได้ตื่น

ไอ้โสโครกเอ๊ย 

ทำได้แค่นี้เองเรอะ

อย่ายอมแพ้นะ 

ลองเชือดเฉือนตัวเองดูพระบาอัล

อาจทรงพอพระทัยก็ได้

ท่านจงอธิษฐานออกพระนามพระบาอัลของท่าน 

ส่วนข้าจะอธิษฐานต่อองค์พระเยโฮวาห์ พระเจ้าองค์ใดตอบด้วยไฟให้ 

ตกมาบนเครื่องบูชา องค์นั้นแหละทรงเป็นพระเจ้าแท้และเราทั้งหลายจะ 

นมัสการพระองค์แต่ผู้เดียว พวกท่านลงมือก่อนเลย                   

เพราะมีคนมากกว่า

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 22 – 27
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จา๊ก ก ก .....................

ผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลรู้สึกหมดหวังก็เลย 

เอาตัวเกลือกกลิ้งไปมาบนพื้นดิน เชือดเฉือนตัวเอง 

พร้อมทั้งร้องตะโกนเสียงดังหมายให้พระบาอัลได้ยิน

อา๊ก ก ก .....................

ข้าขอพลีเลือดเพื่อพระองค์ 

โอ พระบาอัล โปรดทรงฟัง ขอทรงส่งไฟลงมากู้เกียรติยศ

ของพระองค์ด้วย

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่า ดูพวกท่านสิ 

ร้องคร่ำครวญเรียกพระเจ้ามาตั้งแปดเก้าชั่วโมงแล้ว 

พระองค์ก็ยังไม่ตอบ ถ้าพระบาอัลเป็นพระเจ้า 

พระองค์ต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วซี

ทีนี้ถึงตาข้าบ้างล่ะ เข้ามาสิ 

มาดูให้ชัดๆ ไปเลยว่าข้าจะ

ทำยังไง

โอ พระบาอัล 

ทำไมพระองค์ไม่

ทรงตอบ

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 28 – 30
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ทำไมถึงต้องขุดร่อง

ลึกขนาดนั้นด้วย

โอ้เอ้ไปเรื่อยๆ 

จนมืดจนค่ำไง
เมื่อไหร่จะลงมือ

อธิษฐานเสียที นี่ไม่ได้

แข่งขุดหลุมนะเนี่ย

ไปตักน้ำมาสี่ไห 

ราดบนเครื่องบูชาและ

กองฟืนด้วย

น้ำเหรอ 

เปียกแล้วไฟก็ไม่ติดน่ะสิ

ผู้เผยพระวจนะคนนี้ท่า

จะบ้า รับรองไม่มีชีวิตอยู่ดู

พระอาทิตย์ตกแน่

ยังเปียกไม่พอ 

เอาน้ำมาราดอีกสี่ไห

เป็นบ้าไปแล้วมั้ง 

กษัตริย์ปล่อยให้ทำอยู่

ได้ยังไงนะ

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 32 – 34
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เปรยี้ง..........
เปรยี๊ะ..........

ฮ่ะ ฮ่ะ มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่งั้นรึ เทน้ำลงไปอีกสี่ไหสิ  

แล้วเจ้าจะได้เห็นว่ามีพระเจ้าของอิสราเอลองค์เดียว และไม่ได้ทรงพระนามว่าบาอัล

ถอยไป       

ให้หมด

ถอยไปอีก

ออกไปห่างๆ 

พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค        

และอิสราเอลขอให้เป็นที่ประจักษ์กันในวันนี้ว่า        

พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าแท้และข้าพระองค์ 

เป็นผู้ที่ทรงใช้มา และพระองค์จะทรงให้จิตใจของ    

พวกเขาหันกลับมาหาพระองค์

โอ๊ย.............
จา๊ก.............

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 35 – 38

อ๊า...

เปรยี้ง..........

โอ๊ย.............

อาหับคง 

จะได้ตัดหัวเขา 

คราวนี้แหละ
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พระเจ้าของ  

อับราฮัม
ร้อนเหมือน 

ไฟประลัยกัลป์

ไฟจากสวรรค์รึนี่

ช่วยข้าด้วย

พระเจ้าของอับราฮัม 

และอิสอัคทรงตอบด้วย

ไฟแล้ว ดิน หิน 

ไหม้เป็นจุลไปแล้ว

ไม่เคยเห็นพระเจ้าแบบนี้ 

ไม่มีรูปลักษณ์ ไม่มีตัวตน 

แต่ทรงฤทธานุภาพร้ายแรง

โมเสสเคยสั่งไว้ให้เรานมัสการ 

พระเยโฮวาห์เจ้าพระองค์เดียวและให้เรา 

เชื่อฟังคำบัญชาของท่าน ใครนมัสการพระ 

อื่นใด มีโทษถึงตาย

อย่า 

ได้โปรดไว้ชีวิตข้า

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 38 – 40
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พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เอลียาห์ 

วิ่งขึ้นหน้ารถม้าทั้งหลายไปถึงวัง 

ของกษัตริย์อาหับเป็นระยะทาง   

ประมาณ 40 กิโลเมตร

ฆ่าให้หมดทั้ง 

850 คน
แต่เรา   

ไม่รู้ว่า.....

เอาไปประหาร

เดี๋ยวนี้
ผู้เผยพระวจนะของ 

พระบาอัลถูกฆ่าหมด

ฝ่าพระบาท ขอทรงดื่มและ 

เสวยกระยาหารเสียแล้วรีบออกเดินทาง

กลับวัง ข้าพระองค์ได้ยินเสียง 

เมฆฝนมากมาย

สามปีครึ่งก่อนเอลียาห์เคยทูลกษัตริย์อาหับว่าฝนจะไม่ตก 

ในอิสราเอลอีกเลยจนกว่าท่านจะสั่ง เมื่อเห็นว่าผู้พยากรณ์ 

ของพระบาอัลตายหมดแล้วและผู้คนหันกลับมานมัสการ 

พระเจ้าเที่ยงแท้ เอลียาห์จึงสั่งให้ฝนตก

ฝนตกหนัก น้ำในแม่น้ำจะ     

ท่วมสูงทำให้พวกเขากลับบ้านไม่ได้ พวกเขาจึง 

ต้องรีบเดินทางไปก่อนที่จะติดอยู่ตรงนั้น

เป็นยังไงบ้างฝ่าบาท                   

พระองค์ทรงประหารเจ้าเอลียาห์ 

แล้วใช่ไหมเพคะ พระบาอัลก็ทรง 

ส่งฝนมาแล้วด้วย

เปล่าหรอกจ๊ะ เอลียาห์รออยู่ข้างนอกแน่ะ 

ท่านวิ่งนำหน้ารถม้าข้ามาตลอดทางจากภูเขาคารเมลถึงที่นี่

ไม่ตลกเลยฝ่าบาท ใครจะวิ่งนำรถม้าได้ 

ไกลขนาดนั้นพวกผู้เผยพระวจนะพระบาอัลไปไหนกันหมด

เพคะ เราต้องเฉลิมฉลองกันหน่อย ฝนตกแล้ว

1 พงศ์กษัตริย์ 18 : 40 – 41 , 44 – 46 , 19 : 1
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ข้าสั่งประหารไป                

หมดแล้วโทษฐานที่บังอาจ 

โกหกหลอกลวงเรา

แต่พระเจ้าของเอลียาห์ทรงตอบด้วยไฟ อัศจร ย์                        

จริงๆ พระของเราไม่มีฤทธิ์อำนาจอะไรผู้คนก็หันไป 

นมัสการพระเยโฮวาห์กันหมดแล้ว

ร

แต่เจ้าจะให้ข้าทำยังไง 

ข้าต้องเอาใจประชาชนนะ 

ไม่อย่างนั้น......

ท่านฆ่าพระของ

ข้าหมดแล้ว 

โอย๊ 

โงจ่รงิจรงิ๊...

การอัศจรรย์ของพระหน้าไหน

ก็ปกป้องเจ้าจากพระพิโรธของ 

พระบาอัลไม่ได้หรอก

ถ้าข้าฆ่าเอลียาห์ไม่ได้ก็ 

ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายลงโทษ

ข้าให้หนักกว่านี้ไปเลย

ข้าอยู่ไม่ได้แล้ว
เอลียาห์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า

แล้วเขาได้หนีเอาชีวิตรอด

ทรงทำอะไรไปน่ะ โง่เง่าจริงๆ 

เอลียาห์ต่างหากที่ต้องตาย

1 พงศ์กษัตริย์ 19 : 1 – 4
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ข้าพระองค์ละอายแก่ใจ 

ข้าพระองค์ไม่ไว้วางใจพระองค์ 

ไม่ต่างอะไรจากบรรพบุรุษของข้าพระองค์ 

ขอทรงเอาชีวิตข้าไปเถิด

เอลียาห์ตระเวนหนีอยู่สี่สิบวัน 

ลึกเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ 

จนไปถึงภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเจ้าตรัสและประทาน

พระบัญญัติแก่โมเสส

เอลียาห์เอ๋ย 
เจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่

ใครต่อใครพากันทิ้ง                  

พระบัญญัติของพระองค์          

เว้นแต่ข้าพระองค์ ผู้เผย  

พระวจนะของพระองค์ก็ถูก 

ฆ่าจนหมดเหลืออยู่แต่                 

ข้าพระองค์แล้วตอนนี้ยัง 

ถูกตามล่าเอาชีวิตอีก

ลุกขึ้น 
ไปยืนต่อพระพักตร์
พระเจ้าที่บนภูเขา

ขณะเมื่อยืนอยู่ต่อพระพักต์พระเจ้า

ลมแรงกล้าได้พัดพังภูเขา 

แต่พระเจ้ามิได้ทรงสถิตในลมนั้น

แล้วแผ่นดินก็ไหว 

แต่พระเจ้าก็หาได้ทรงสถิต

ในแผ่นดินไหวนั้นไม่

หลังจากนั้นก็เกิดไฟตกจากสวรรค์ 

แต่พระเจ้าก็มิได้ทรงสถิตในไฟนั้น

พระเจ้าทรงสำแดงให้เอลียาห์ 

เห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ร้ายแรง

กว่าเยเซเบลมากนัก

1 พงศ์กษัตริย์ 19 : 4 , 8 – 12

พอแล้วพระเจ้าข้า 

ให้ข้าพระองค์ตายเสียเดี๋ยวนี้ 

ก่อนที่จะถูกพระนางจับได้
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เอาเถอะ ถ้าเจ้าเลือกอย่างนั้น
ก็จงไปตามหาเอลีชาแล้วเจิมตั้งเขาให้

เป็นผู้เผยพระวจนะของเราแทนเจ้า 

และแล้วเมื่อลม แผ่นดินไหว และไฟสงบลง 

เอลียาห์ก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสกับท่านอย่างแผ่วเบา

และอ่อนโยน ทรงถามเอลียาห์อย่างที่เคยถามมาแล้วว่า

เอลียาห์เอ๋ย 
เจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่

เอลียาห์ยังคงไม่รับรู้อะไร 

เขามัวแต่โศกเศร้าสงสารตัวเอง 

จึงตอบพระองค์ไปอย่างเดิมว่า

ใครต่อใครพากันทิ้งพระบัญญัติ

ของพระองค์เว้นแต่ข้าพระองค์ ผู้เผย 

พระวจนะของพระองค์ก็ถูกฆ่าตายจน 

หมด เหลืออยู่แต่ข้าพระองค์แล้ว

ตอนนี้ยังถูกตามล่าเอาชีวิตอีก

เอลียาห์พบเอลีชา กำลังใช้วัวไถนาอยู่ 

จึงเจิมตั้งเขาให้เป็นผู้เผยพระวจนะ

พระเจ้าตรัสสั่งให้เจ้าเป็นผู้

เผยพระวจนะของพระองค์

ข้าจะถวายวัวพวกนี้

เป็นเครื่องเผาบูชาแล้วจะ

รีบตามท่านไปทัันทีเลย

และเจ้าจงรู้ด้วยว่าอิสราเอลยังมีคนอยู่
เจ็ดพันคนที่ไม่ได้น้อมตัวลงจูบเท้าของรูป

เคารพพระบาอัล เอาล่ะเจ้าไปได้แล้ว ทุกคนใน 
ราชวงศ์กษัตริย์อาหับจะต้องพินาศ

1 พงศ์กษัตริย์ 19 : 12 – 21
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ถัดจากวังของกษัตริย์อาหับเป็น

สวนองุ่นของชายชื่อ นาโบท ซึ่งกษัตริย์

อาหับทรงชื่นชมและอยากครอบครอง

เพราะความสวยงามของสวนนั้นยิ่งคิด

ก็ยิ่งทรงอยากได้สวนของเพื่อนบ้านคน

นี้ ทั้งๆ ที่พระเจ้าตรัสสั่งว่า “อย่าโลภ” 

แต่อาหับก็หาได้ใส่ใจไม่

อาหับทรงร่ำรวย 

จึงทรงคิดจะขอซื้อ

สวนองุ่นนั้น

ขายสวนองุ่นให้ข้าเถอะ

เพราะมันอยู่ติดกับวังของ

ข้าแล้วข้าจะหาสวนองุ่น

ที่ดีกว่าให้ พระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับ

การกระทำอย่างนี้

สวนแห่งนี้เป็นมรดกตกทอด

มากว่า 500 ปี แล้วกฎหมายระบุ

ว่าห้ามขายแก่คนนอก

ฝ่าบาทเป็นอะไรไป 

ถึงไม่ยอมเสวยอะไรเลย

ทรงกลุ้มเรื่องอะไรเพคะ

นาโบทไม่ยอม

ขายสวนองุ่นให้ข้า

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ทรงมี

อำนาจสั่งการใดๆ ตามที่ชอบพระทัยได้ 

อย่าให้ชาวสวนต่ำๆคนนั้นมาทำลาย

ความสุขของพระองค์เลย หม่อมฉัน

จะเอาสวนนั้นมาถวายให้เอง

อพยพ 20 : 17 ;  1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 1 – 7

127



ถ้างานสำเร็จข้าจะจ่ายเพิ่ม 

แล้วปิดปากให้เงียบล่ะไม่อย่าง

นั้นเจ้าจะเป็นเหมือนมัน

โมเสสเขียนไว้ในพระบัญญัติว่า 

อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

กริ๊ง.....
.

นั่นแหละ 

เจ้าคนนั้นแหละ

มันพูดว่ากษัตริย์จะ

ต้องสิ้นพระชนม์

แล้วบอกด้วยว่า 

พระเจ้าทรงให้วิญญาณ

ชั่วเข้าสิงกษัตริย์

มันสมควรตาย

ทหารจับตัวนาโบท

ไปประหารชีวิต

เห็นไหมฝ่าบาท 

ตอนนี้สวนองุ่นก็เป็นของพระองค์แล้ว 

มือใครยาวสาวได้สาวเอา ไม่งั้นก็ไม่ทัน         

คนอื่น คนแข็งแรงเท่านั้นถึงจะ      

มีชีวิตรอดนะเพคะ
สวยอย่างนี้ 

มันต้องเป็นของ

ข้าจริงไหม

เยเซเบลรู้ว่าพระเจ้าของนางคือพระบาอัลนั้น ไม่มีตา ไม่รู้เรื่อง 

แต่ความจริงแล้ว ยังมีพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์หนึ่งที่ทรงรู้เห็น 

และทรงจดจำการกระทำทุกอย่างไม่เคยลืม

อพยพ 20 : 16 ;  1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 10 – 16
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เอลียาห์ อาหับได้ลงไปยึด
ครองสวนองุ่นของนาโบทแล้ว เจ้าจงนำ

ถ้อยคำของเราไปทูลพระองค์

ฝ่าพระบาท พระเจ้าทรงใช้ข้าพระองค์มา

บอกท่านว่าท่านได้ฆ่าคนบริสุทธิ์และเอาที่ดินของ

เขามาครอง เพราะบาปครั้งนี้รวมกับบาปทั้งหลาย

ที่พระองค์ทำมา สุนัขจะเลียกินพระโลหิตของ

พระองค์ในที่ซึ่งมันเลียโลหิตของนาโบท

เจ้ารู้เรื่อง 

ได้อย่างไร

ฝ่าบาทหนีพระเจ้าไม่พ้นหรอก 

เพราะทรงยอมสูญเสียแม้กระทั่ง 

จิตวิญญาณเพียงเพื่อแลกกับของ 

สมบัตินอกกาย พระเจ้าจะทรงให้ 

สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวฝ่า 

บาท ลูกหลานญาติพี่น้องของฝ่า

บาทจะต้องตายหมดไม่เว้นแม้

แต่ลูกเด็กเล็กแดง

ฝ่าบาททรงจุดพระพิโรธพระเจ้า 

สุนัขจะกัดกินพระนางเยเซเบลข้างกำแพงวังนั่นแหละ 

เมื่อคนในราชวงศ์ของพระองค์เสียชีวิตในเมือง 

สุนัขก็จะกัดกินเนื้อ ถ้าเสียชีวิตตามป่าเขา 

นกแร้งก็จะกัดกินเนื้อ จะไม่มีใครได้รับ

การฝังศพอย่างสมพระเกียรติเลย

นี้เป็นพระวจนะของ 

พระเจ้า มันจะเกิดขึ้นแน่

1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 17 – 26

โปรดเมตตาข้าเถอะ 

ข้าจะนมัสการพระเยโฮวาห์

อีกครั้งหนึ่ง
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กษัตริย์อาหับ พระองค์ทรงทำ

สิ่งชั่วช้าในสายพระเนตรของพระเจ้า ทรง

แสวงหาความเห็นชอบจากผู้เผยพระวจนะ

เท็จ ผู้ซึ่งหวังราชทรัพย์ คนพวกนี้ทูล

ความเท็จนะพระเจ้าข้า

เป็นไปตามที่เอลียาห์

พูดไว้ไม่มีผิด

ตอนนี้กษัตริย์อาหับก็เลยหัน

มานมัสการพระเยโฮวาห์แต่

พระองค์ไม่ทรงทำจากใจจริง

อยู่ต่อมากษัตริย์อาหับทรงหันไปเชื่อฟังผู้เผยพระวจนะ

เทียมเท็จ ซึ่งบอกให้พระองค์ยกทัพไปรบกับศัตรู

ขอเสด็จไปตีเมืองราโมท-

กิเลอาด พระเจ้าจะทรงอวยพรให้ 

พระองค์ได้รับชัยชนะ

พวกท่านทุกคนเห็น

ตรงกันอย่างนี้รึ

ขออย่าทรงสนใจกับคำพูดของมีคายาห์ 

ผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไม่ได้มีแต่เขา

คนเดียว พวกเราที่อยู่ตรงนี้อีก 400 คน 

ก็เป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนกัน และเราขอทูลว่า           

ถ้าเสด็จไปราโมทกิเลอาดพระองค์จะ

ทรงยึดทรัพย์สินได้มากมาย
ข้าล่ะชังไอ้มีคายาห์นัก 

มันชอบพูดแต่เรื่องร้ายๆ

แผนนี้ดีนัก ให้พวกเขาพยากรณ์ว่า 
พระองค์จะได้รับชัยชนะแต่เมื่อเสด็จเข้า

สู่สงคราม เราจะให้เขาถูกสังหาร 
จงไปทำตามนั้นเลย

1 พงศ์กษัตริย์ 21 : 27 , 22 : 6 – 22

ฝ่าพระบาท พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าถ้าเสด็จ

ไปรบที่ราโมทกิเลอาด จะทรงถูกประหารกลางสนามรบ

ข้าพระองค์คิดว่าถ้าทรงโปรดให้

ข้าพระองค์ลงไปเป็นวิญญาณมุสาในปาก

ของบรรดาผู้เผยพระวจนะเท็จของกษัตริย์

อาหับก็คงจะได้ผลเพราะข้าพระองค์จะทำให้

พวกเขากล่าวเท็จร่วมกันว่ากษัตริย์อาหับ

ควรเสด็จไปตีเมืองราโมทกิเลอาด

ข้าพระองค์มองเห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่ง 

พร้อมด้วยบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยืนข้างพระที่นั่งซ้ายขวา   

พระองค์ตรัสว่า ตั้งแต่เอลียาห์ทูลเตือนอาหับว่าพระองค์จะสิ้น 

พระชนม์ก็ทรงระมัดระวังการกระทำของพระองค์มากขึ้น ดังนั้น 

ต้องมีใครสักคนไปเกลี้ยกล่อมพระองค์ให้ออกรบที่ราโมทกิเล-

อาดเพื่อที่จะได้ทรงถูกสังหารตามนั้น มีใครจะอาสาไปทำได้ 

บ้างล่ะ แล้วต่างก็ทูลเสนอความคิดเห็น กระทั่งมีวิญญาณ 

ดวงหนึ่งก้าวออกมาทูลพระเจ้าว่า
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เพียะ!เพียะ!

นี่แน่ะ บังอาจคิดว่า

พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์

ตรัสกับเจ้าคนเดียวงั้นรึ

แล้วเราจะได้เห็นกันว่า 

พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์สถิต

อยู่กับใครในวันที่ท่านต้องหนีหัวซุก

หัวซุนเข้าไปหลบอยู่ในห้องชั้นใน

ยังมีหน้าพยากรณ์

ต่ออีกเรอะ

ทหารจับมันไปขังไว้ 

ให้ข้าวให้น้ำแค่กันตายรอ

จนกว่าข้ากลับจากศึกแล้ว

ค่อยฆ่ามัน

ถ้าพระองค์เสด็จกลับมา

โดยสวัสดิภาพก็แสดงว่าพระเจ้า

มิได้ตรัสกับข้าพระองค์ 

ข้าพระองค์ก็สมควรตาย

ดีนะพะยะค่ะที่ฝ่าบาททรง 

ปลอมตัวเป็นทหารธรรมดา 

พวกข้าศึกเลยไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ 

แล้วตอนนี้ฝ่ายเราเป็นฝ่ายรุกอยู่ 

อยากรู้นักว่าไอ้คนที่เผยพระวจนะ 

วันนั้นว่ามันจะทำหน้ายังไงถ้าเห็น 

ฝ่าบาทเสด็จกลับไป

จริงสิ 

ธนูอะไรก็ยิงข้าไม่เข้า

เพราะเสื้อเกราะฝีมือเยี่ยม

ตัวนี้ด้วย

1 พงศ์กษัตริย์ 22 : 24 – 30
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หนึ่งในพวกทหารโก่งคันธนูยิงขึ้นไปโดยไม่ได้                         

เล็งไปที่ใคร คิดแต่เพียงว่าให้ถูกศัตรูคนไหนก็ได้

โอย๊...

อะไรกันนี่

เร็วเข้า 

เลือดข้าไหลออกมา

มากเหลือเกิน

อดทนไวฝ้า่บาท

1 พงศ์กษัตริย์ 22 : 34

ฉึกฉึก
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กระหม่อมเกรงว่า

จะสิ้นพระชนม์แล้ว

ลูกศรปักเข้าตรงช่องโหว่

ของเสื้อเกราะพอดีเป็นคราวเคราะห์

ของพระองค์จริงๆ

ไมน่ะ  

พระเปน็เจา้

เอาพระศพไปฝังไว้ที่

สวนองุ่นของนาโบทก่อน 

แล้วข้าจะกลับมาจัดการ

ให้เรียบร้อยทีหลัง

แล้วก็เป็นไปตามที่เอลียาห์บอกไว้ ฝูงสุนัขมาเลียกินโลหิต 

ของพระองค์ตรงใต้หน้าต่างห้องพระนางเยเซเบลและหลังจาก 

นั้นพระราชวงศ์ทั้งหลายก็ประสบหายนะติดตามพระองค์ไป

โอรสของกษัตริย์อาหับทรงครองราชย์ต่อเป็นเวลาสิบสองปี 

โดยพระนางเยเซเบลทรงเป็นราชินีตามเดิมอิสราเอลจึงยังคงนับถือ

นมัสการพระเทียมเท็จและทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าต่อไป

พระเจ้าทรงกล่าวโทษครอบครัวของอาหับ ตรัสว่า 

“ราชวงศ์ของอาหับจะต้องพินาศไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็ก

แดงจะไม่มีใครเหลือรอดเลย เยเซเบลจะถูกสุนัขกัด 

ศพของพระนางจะถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแล”

1 พงศ์กษัตริย์ 22 : 37 – 38 , 2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 8 – 10
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หลังจากล้างรถรบของกษัตริย์อาหับแล้ว 

พวกทหารก็กลับมายังวังของพระองค์

เจ้าร้ายนัก เจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระวจนะ

ของพระเจ้า เจ้าโกหกทั้งนั้น กษัตริย์สิ้น

พระชนม์แล้วอย่างที่มีคายาห์ผู้เผย

พระวจนะของพระเจ้าพูดไว้ไม่ผิด

เป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง 

บรรดาผู้ทรงศีลทุกคนเห็นพ้องต้อง 

กันว่า พระองค์จะทรงชนะ

ไม่ใช่ทุกคนเพราะมีคายาห์คนที่เจ้าตบหน้า

แล้วจับขังคุกไม่เห็นด้วยกับพวกเจ้า คอยดูนะถ้าผู้คน 

รู้เรื่องนี้หัวเจ้าต้องหลุดจากบ่าแน่

ท่านเป็นอิสระแล้ว 

กษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้ว

ข้ารู้แล้วฝูงสุนัขคงจะเลียกิน

พระโลหิตอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ด้วยใช่ไหม 

คนต่อไปคือพระนางเยเซเบลแล้วก็คนที่ห้อม

ล้อมพระองค์อยู่ พระเจ้าตรัสไว้แล้ว

ข้าต้องหา

ที่ซ่อน

ตายล่ะ มีคายาห์เคยพูดว่า 

ข้าจะรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้า

สถิตอยู่กับใครแน่ในวันที่ข้าเข้ามา

ซ่อนอยู่ในห้องชั้นใน!

ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้

ดึงดูดใจแม่ทัพเยฮูที่เพิ่งเสร็จ

ศึกกลับมา

2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 30

กษัตริย์ประทับอยู่ที่ไหน 

กำลังทรงฉลองชัยชนะอยู่ละซี
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เราต้องยืนอยู่ตรงนี้ 

พวกนั้นจะได้เห็นว่าใคร

เป็นผู้นำที่นี่ ใครอยฝู่า่ยขา้บา้ง

พวกเราเอง

ถ้างั้น 

จับเยเซเบลโยน

ลงมา

หยุดนะ 

ในนามของราชินี

2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 32 – 33

...ก
รี๊ด...

...ก
รี๊ด...

...ก
รี๊ด...
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แฮ่.....แฮ่.....

ทิ้งศพนางไว้ 

อย่างนั้นแหละ

ฝูงสุนัขพากันมากัดกินและเลียโลหิต

ของนางตรงที่เดิมที่มันเลียโลหิตของ

พระสวามีของนางอย่างที่ผู้เผยพระวจนะ

ของพระเจ้าบอกไว้

แม้แต่สุนัขก็ไม่ยอมกินมือโสโครก 

ซึ่งได้กระทำการชั่วมากมายของนาง

แล้วก็เป็นไปอย่างที่ผู้เผยพระวจนะ

บอกไว้ ลูกหลานที่เหลือของกษัตริย์

อาหับถูกประชาชนสังหารจนหมดสิ้น

บรรดาผู้ที่ตายในทุ่งนาก็ถูกนกแร้ง

กัดกิน ส่วนผู้ที่ตายในเมืองก็ถูกสุนัขกัดกิน 

ไม่เหลือซากให้ฝัง เป็นความจริงที่ว่าบาป 

ต้องชดใช้ด้วยความตายเท่านั้น

2 พงศ์กษัตริย์ 9 : 33 – 37

แฮ่.....
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ขณะที่เอลียาห์กำลังอธิษฐานอยู่ 

ผู้เผยพระวจนะหนุ่มคนหนึ่งก็นำข่าวมาบอกเอลีชาว่า

พระเจ้าตรัสกับผู้เผยพระวจนะ

หนุ่มบางคนนะ ท่านรู้หรือยังว่าวันนี้พระเจ้า

จะทรงรับอาจารย์ของท่านไป

ข้ารู้แล้ว 

พระเจ้าตรัสกับข้าเหมือน

กัน แต่จงเงียบไว้ก่อน

เอลีชา จงคอยอยู่ที่นี่ 

ข้าจะไปเมืองเยรีโค

ตราบใดที่พระเจ้าทรง

พระชนม์อยู่ข้าไม่มีวันทิ้งท่านไปหรอก 

ข้าพเจ้าขอติดตามท่านตลอดไป

ท่านรู้หรือยังว่า 

วันนี้พระเจ้าจะทรงรับตัวเอลียาห์ 

อาจารย์ของท่านไปสวรรค์

ข้ารู้แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง 

ไม่ต้องบอกใคร ข้าจะระวังไม่ให้

คลาดสายตาเลยทีเดียว

จงรอข้าอยู่ที่เยรีโค 

ข้าจะไปที่แม่น้ำจอร์แดน

ตราบใดที่พระเจ้าทรงพระชนม์

อยู่ ข้าไม่มีวันทิ้งท่านไปหรอก

ผู้เผยพระวจนะหนุ่มพวกนั้น 

ตามเรามาอยู่ได้

ว่าแต่เราจะข้ามแม่น้ำได้

ยังไง วันนี้น้ำขึ้นสูงมาก

ตรงที่ดินแห้งน่ะสิ

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 3 – 7
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พลั้วะ

อาห.์....

นั่นเห็นไหม 

น้ำแยกเป็นทางให้เดิน

เหมือนโมเสส

เคยทำเลย

งานนี้ข้าไม่ยอมให้

คลาดสายตาแน่ๆ

อยากให้พวกผู้เผย 

พระวจนะของพระบาอัล   

มาเห็นจัง

ก่อนข้าจากเจ้าไป 

มีอะไรที่เจ้าอยากให้ข้า

ทำเพื่อเจ้าไหม

ขอให้ฤทธิ์เดชของ

พระวิญญาณพระเจ้าในท่านอยู่

กับข้าเป็นสองเท่าของท่าน
ท่านขอสิ่งที่ยากนัก 

แต่เอาเถอะถ้าเจ้าเห็นข้า

ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์

เจ้าจะได้ตามนั้น

รถม้าเพลิงของพระเจ้า

และลมหมุนด้วย

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 8 – 11

พลั้วะ
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วือ.............ด

แล้วรถม้าเพลิงของพระเจ้าก็

แยกเอลียาห์ออกจากเอลีชา

ลมหมุนหอบเอลียาห์

ขึ้นสู่สวรรค์

แล้วทุกอย่างก็เงียบสงบ 

เอลียาห์ไปเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้า

เหลืออยู่แต่เสื้อคลุมตัวนี้

ที่ท่านใช้แยกน้ำเท่านั้น

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 11 – 13

139



พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเอลียาห์

พระองค์สถิตอยู่ที่ไหนนะ

ตูม

เอลีชาได้รับฤทธิ์เดชจาก

เอลียาห์แน่ๆ เลย

โอ้โหเฮะ 

วันนี้มีแต่เรื่องเหลือเชื่อ

แม้ว่าเอลีชาใช้ฤทธิ์เดชที่ได้รับเป็นสองเท่าของ

เอลียาห์ทำการอัศจรรย์ต่อผู้คนอย่างที่เอลียาห์เคย

ทำต่อไปเรื่อยๆด้วยใจสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า แต่ผู้คน

ก็ยังคงไม่ยอมตัดขาดจากรูปเคารพต่างๆ ของตน

เอลียาห์หาย

ไปไหนนะ

ไปตามหาท่าน

กันดีกว่า ไม่มีประโยชน์หรอก 

ท่านไปสวรรค์แล้ว

2 พงศ์กษัตริย์ 2 : 14 – 16
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บทที ่6:
คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

บทที ่6:
คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์



พระเจ้าตรัสผ่านทางอิสยาห์ว่า “เราได้

เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้นแต่เขาทั้งหลาย

ได้กบฎต่อเรา โครู้จักเจ้าของของมันแต่อิสราเอล

ไม่รู้จัก เออประชาชาติบาปหนาชนชาติซึ่งหนักด้วย

ความบาปชั่วหน่อเนื้อของผู้กระทำความชั่วร้าย.....”

ถ้าเจ้าเลิกกระทำชั่ว บรรเทาผู้ถูกบีบบังคับ

ป้องกันลูกกำพร้าพ่อ สู้ความเพื่อหญิงม่าย

เราจะคืนความชื่นบานให้แก่เจ้า และจะรักษา

แผลของเจ้า แต่ถ้าเจ้าปฏิเสธเรา เจ้าจะเป็น

เหยื่อของคมดาบแผ่นดินของเจ้าจะเป็นที่รกร้าง

บ้านเมืองของเจ้าจะถูกไฟเผาผลาญ บรรดาบุตร

ชายของเจ้าจะถูกนำตัวไปยังนครบาบิโลนและเขา

จะเป็นขันทีรับใช้ในวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน

เยเรมีย์ (627ปีกคศ.) เผยพระวจนะว่าพระเจ้า

ตรัสไว้ดังนี้ว่า “ดูเถิดเราได้ตั้งวิถีแห่งชีวิตและทางแห่ง

ความตายไว้ต่อหน้าเจ้า คนที่อยู่ในเมืองนี้จะตายเสียด้วย

ดาบด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาดแต่ผู้ที่ออกไป 

ยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผู้ตั้งล้อมอยู่นั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้แต่ 

จะต้องเป็นทาสอยู่ในบาบิโลนเพราะเราได้มุ่งหน้าต่อสู้เมืองนี้ 

ด้วยความร้าย” พระเจ้าตรัสดังนี้ด้วยว่า “เมืองนี้จะถูกมอบไว้ใน 

มือของกษัตริย์บาบิโลนและพระองค์จะเผามันเสียด้วยไฟ”

อิสยาห์ 1 : 2 – 4 , 7 , 16 , 20 , 39 : 7 ;  เยเรมีย์ 21 : 8 – 10

739 ปี กคศ.  
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พระเยโฮวาห์ตรัสว่า 

“เราเองจะต่อสู้กับเจ้าด้วยมือที่เหยียดออกและด้วยแขนที่

แข็งแรง ด้วยความกริ้ว ด้วยความเกรี้ยวกราด 

และพิโรธมากยิ่ง และเราจะโจมตีชาวกรุงนี้ ทั้งคนและสัตว์ 

แล้วก็จะตายลงด้วยโรคระบาด 

ภายหลังเราจะมอบเศเดคียาห์กษัตริย์ของยูดาห์ 

และบรรดาข้าราชการของพระองค์ 

และประชาชนเมืองนี้ซึ่งรอดตายจากโรคระบาด ดาบ 

และการกันดารอาหารไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์

แห่งบาบิโลน และมอบไว้ในมือของศัตรูของเขาทั้งหลาย 

ในมือของคนเหล่านั้นที่แสวงหาชีวิตของเขา 

ท่านจะฟันเขาเสียด้วยคมดาบ 

ท่านจะไม่สงสารเขาทั้งหลายหรือไว้ชีวิตเขา 

หรือมีความเมตตาต่อเขา 

ความพิโรธของเราจะออกไปเหมือนไฟ 

และเผาไหม้อย่างที่ไม่มีใครดับได้ 

พวกเขาจะกวาดเจ้าไปเป็นเชลยที่บาบิโลน   

และจะฆ่าเจ้าด้วยคมดาบ     

บรรดาผู้ถูกวาดต้อนไปบาบิโลนมากมายจะต้องตาย 

และถูกฝังไว้ที่นั่น”

อาโมส 762 ปี กคศ.

เยเรมีย์ 21 : 5 – 10 ; อาโมส 1 : 4 – 7
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พระเจ้าตรัสผ่านอาโมสว่า 

“ผู้หญิงของเจ้าทำตัวเป็นแม่โคที่

เรียกร้องสามีให้ขุนด้วยอาหารและน้ำ เจ้าจะ

ไม่ได้ครอบครองสามีของเจ้าอีกต่อไปเขาจะ

เอาขอเกี่ยวเนื้อเจ้าไปเป็นทาสในบาบิโลน”

“เจ้าเหยียดตัวนอนบนเตียงงาช้าง กินอาหารรสเลิศ

ปรุงด้วยไขสัตว์ ดื่มกินเหล้าองุ่นมากมายประกอบ

เสียงดนตรีแต่เหยียบความชอบธรรมลงสู่พื้นดินเหยียบย่ำ

คนจน ข่มใจคนชอบธรรมรับสินบนชิงความยุติธรรมไปจาก

คนจน เจ้าทำสวนองุ่นแต่เจ้าจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้น

ศัตรูของเจ้าจะดื่มมัน กองทัพของเจ้าจะถูกทำลาย

และเจ้าจะถูกนำตัวไปเป็นทาสในดินแดนของคนต่างชาติ

พระเจ้าตรัสว่าเราจะทำลายบรรดา

แท่นบูชาของเมืองเบธเอลและจะ

โจมตีเรือนพักฤดูหนาวพร้อมกับเรือน

พักฤดูร้อน เจ้าบีบบังคับคนยากจนรับ

สินบนและขยี้คนขัดสน เราได้ยับยั้งฝนไว้

และให้เกิดการกันดารอาหารและโรคร้าย

แต่พวกเจ้าก็หาได้กลับใจสำนึกผิดไม่ 

เจ้าทำสวนองุ่นหวังให้มีเหล้าองุ่นมากขึ้น 

แต่เจ้าก็จะไม่ได้ดื่มมัน

อาโมส 4 – 6

แม่ หนูหิว
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ผู้เผยพระวจนะโฮเชยาเขียนไว้ว่า 

“อิสราเอลจะล้มลงด้วยดาบ 

ลูกอ่อนของพวกเขาจะถูกฟาดลงอย่าง

ยับเยิน และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง”

วันนั้นจะมาถึงเมื่อพระเจ้าทรงยกโทษผิดบาป

ให้แก่อิสราเอล จะทรงรักเขาด้วยความเต็มใจ 

อิสราเอลจะเบิกบานเหมือนดอกพลับพลึง กิ่งก้าน

ของเขาจะขยายออกงดงามเหมือนมะกอกเทศ

และจะมีกลิ่นหอมเหมือนไม้สนแห่งเลบานอน

ประมูล

   ขาย

จากนั้น ภายหลังสมัยของบาบิโลน 

เจ้าจะถูกทำให้แตกกระจายไปยัง

ดินแดนต่างๆ และพวกเขาจะกล่าว

โทษเจ้า ยึดครองทรัพย์สินของเจ้า 

เจ้าจะไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่

พวกมันเอาทุกอย่างไปหมด 

ทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้นะ

นี่คงจะขายได้ราคาดี 

เสียดายที่พวกยิวต้องถูกเนรเทศ

พวกนี้ค้าขายเก่งดีแม่ 

แล้วคืนนี้จะไปนอน

ที่ไหนล่ะฮะ
ประกาศใบนั้นบอกให้

พวกเราชาวยิวออกจาก

ประเทศในสามวัน

ตามประกาศฉบับนี้ 

ยิวทุกคนต้องออกจากประเทศและ

ห้ามนำข้าวของติดตัวไปด้วย

ข้าอยากได้วัวตัวนี้

มานานแล้ว

เพราะชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระวจนะของ

พระเจ้า พวกเขาจึงถูกทำให้กระจายไปท่ามกลาง

ประชาชาติในโลก พวกเขาจะไม่มีทางได้รับสันติสุข

ใดๆจนกว่าพระเจ้าจะทรงรวบรวมพวกเขากลับมา 

ยังดินแดนของบรรพบุรุษแห่งนี้

อิสยาห์ 10 : 21 ,   บทที่ 35 , 51 : 11 ;   เยเรมีย์ 30 : 11 ;   เอเสเคียล 17 : 21 ;   โยเอล 3 : 2 ; โฮเชยา 13 : 16 , 14 : 1 – 6

753 ปี กคศ. 
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“แล้วเราจะดำเนินในพระนามของพระเยโฮวาห์

พระเจ้าของเราเป็นนิตย์สืบๆ ไป พระเจ้าตรัสว่าในคราวนั้น

เราจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไป และจะให้เป็นชนชาติที่

เข้มแข็งและพระเจ้าจะทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาศิโยน 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนชั่วกัลปาวสาน”

“แผ่นดินอิสราเอลทั้งสิ้นจะเป็นที่เริศร้างและทิ้งร้าง และ

บรรดาประชาชาติเหล่านี้จะปรนนิบัติกษัตริย์กรุงบาบิโลน

อยู่เจ็ดสิบปี เมื่อครบเจ็ดสิบปีแล้วเราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลน

และประชาชาตินั้นเพราะบาปชั่วของเขา แล้วเราจะนำผู้คนที่

เหลือกระจัดกระจายอยู่กลับมาซ่อมสร้างแผ่นดินนี้อีกครั้งหนึ่ง”
“เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองปรักหัก

พัง และถูกไถเหมือนกับไถนา”

แล้วก็เป็นจริงตามถ้อยคำของ

ผู้เผยพระวจนะพวกศัตรูเข้ามา

ไถเยรูซาเล็มจริงๆ

“และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่า มาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของ

พระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์จะสอนวิถีของ

พระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์ เพราะว่าพระธรรม

จะออกมาจากศิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม”

“พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติ

ทั้งหลายเป็นอันมากและจะทรงตัดสิน

เพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกล

ออกไป และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้

เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด 

ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่

ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป แต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้

ซุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตน และจะ

ไม่มีใครมาทำให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐ์

ของพระเจ้าจอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้ว”

เยเรมีย์ 25 : 11 – 12 ;  มีคาห์ 3 : 12 (750 – 686 ปี กคศ.)  , 4 : 1 – 7

แต่ในบั้นปลายพระวิหารจะ

ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วผู้คน

จะหลั่งไหลเข้าไปในนั้น

146



เอเสเคียลเผยพระวจนะว่า 

“เมื่อพระเจ้าทรงให้ไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ 

พระองค์จะทรงนำพวกเขากลับสู่แผ่นดิน

ของเขาด้วย”

หลังจาก 70 ปีนั้น 

กองทัพจากฝ่ายเหนือจะรบชนะบาบิโลน 

แล้วผู้คนของเราที่ถูกทำให้กระจัดกระจายไปจะกลับ

มายังแผ่นดินนี้ เพื่อรวบรวมซ่อมแซมเมือง 

และพระวิหารขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

คำของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์

กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงทำสิ่งเลวร้ายในสายพระเนตร

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะไม่ทรงถูกฆ่าแต่จะต้องเสด็จ 

ไปยังบาบิโลน จะได้ประทับอยู่กับประชาชนของพระองค์ที่นั่น 

แต่พระองค์จะไม่มีวันได้เห็นบาบิโลนเพราะพระเนตรของ

พระองค์จะถูกทำให้บอดไป และต้องประทับอยู่ที่นั่น 70 ปี

จงนำหนังสือเล่มนี้ไปบาบิโลนด้วย 

แล้วอ่านต่อหน้าผู้คนให้พวกเขาได้รับรู้

ว่าเขาจะต้องเผชิญสิ่งใดบ้างกว่าจะได้

กลับมายังแผ่นดินของตน

หลังจากการพิพากษาเสร็จสิ้นลง 

พระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปของพวกเขา 

แล้วเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

เราจะรื้อฟื้นบัลลังก์กษัตริย์ของดาวิด 

แล้วเจ้าจะได้กลับมาครอบครองดินแดนทั้งหมดของเจ้า

พระองค์ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมว่าพงศ์พันธุ์ของท่าน

จะได้แผ่นดินนี้เป็นมรดกตลอดไป พระเจ้าจะไม่ทรงกลับคำ 

แต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้คนประพฤติผิดบาป พระเจ้าจะทรงทำให้

เขาตกอยู่ใต้เงื้อมมือของชนชาติทั้งหลายที่นับถือพระอื่นๆ 

แต่ในที่สุดพระเจ้าก็จะทรงนำพวกเขากลับคืนสู่ดินแดนของตน

เยเรมีย์ 34 : 3 , 51 : 60 – 61 , 52 : 11 ,  โยเอล 3 : 20 – 21 ;  อาโมส 9 :11 -15 ;  เอเสเคียล 12 : 15 – 16
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“อียิปต์จะถูกบาบิโลนพิพากษาความผิด

 จะเป็นที่ร้างเปล่า 40 ปี จะถูกทิ้งร้าง 

และเมื่อกลับจากบาบิโลนแล้วอียิปต์จะ

ไม่มีวันกลับมายิ่งใหญ่อย่างเดิม ต้องทนทุกข์

ไปจนถึงวาระสุดท้าย แต่ในยุคหลังนั้นอียิปต์

และอัสซีเรียจะเข้าร่วมกับอิสราเอลคนของเรา 

เป็นไตรภาคีตามข้อตกลงสันติภาพสาม

ประเทศร่วมกัน แล้วเราจะอวยพรพวกเขา”

“ฟิลิสเตียจะถูกทำลายหมดสิ้นไป อัชโดด เอโครน 

และอัมโมนก็จะไม่มีอยู่ต่อไปเช่นเดียวกัน เอโดมจะ

กลายเป็นเมืองร้าง เมืองไทระจะถูกทำลาย หิน ดิน 

และไม้จะถูกโยนทิ้งเสียกลางน้ำ จะไม่มีผู้ใดอาศัย

อยู่อีกต่อไป แผ่นดินจะราบเรียบเป็นศิลาโล้นๆ 

เป็นที่สำหรับตากอวนอยู่กลางทะเล”

“แต่เปอร์เซีย(อิหร่าน) ตุรกี เอธิโอเปีย และลิเบีย จะคง

อยู่ตลอดจนถึงที่สุดเมื่อเมืองเหล่านี้พยายามรุกรานอิสราเอล

แต่จะพ่ายแพ้ล้มตายที่เนินเขาของอิสราเอลนั้นเอง”

คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์มีความถูกต้องแม่นยำเสมอ 

บรรดาเมืองและประเทศชาติต่างๆ ที่มีคำพยากรณ์ไว้ว่าจะ

สูญสิ้นไปก็เป็นตามนั้นจริง ส่วนชาติใดที่ว่าจะทนอยู่ได้

จนถึงที่สุดก็ยังคงปรากฎอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้

เอเสเคียล  บทที่ 25 ,  26 : 15 – 19 ,  29 : 12 – 16 ,  30 : 1 – 8 ,  38 – 39 ;  เยเรมีห์ 25 : 15 – 26 ; อาโมส 1
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ชาวยิวไม่ต่ำกว่า 5000 คน ถูกกวาดต้อนเป็นเชลย

ไปไว้ที่กรุงบาบิโลน โดยเฉพาะคนหนุ่มทั้งหลายที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่อาณาจักร

บาบิโลน และในบรรดาคนหนุ่มเหล่านั้นมีคนหนึ่งชื่อดาเนียล 

ซึ่งเป็นคนรักพระเจ้าเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติของ

พระเจ้าของอับราฮัมมิได้ขาด

พระองค์เจ้าข้า เราถูกลงโทษก็เพราะบาป

ของบรรพบุรุษ โปรดทรงช่วยเราให้เชื่อฟัง

พระบัญญัติของพระองค์แม้ในยามอยู่ใน

แดนของศัตรูอย่างนี้ด้วยเถิด

แม้ว่าเป็นเชลยอยู่ในดินแดนของคนต่างชาติ แต่ดาเนียล

ก็ตัดสินใจเลือกปฏิบัติต่อพระเจ้าของตนด้วยความซื่อสัตย์

ทำให้ศัตรูเห็นถึงจิตใจอันดีงาม จึงแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งใน

บรรดาที่ปรึกษาของราชสำนักบาบิโลน

ขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรง
เป็นจอมเจ้านายแห่งฟ้าสวรรค์

และแผ่นดินโลกที่ประทาน
อาหารนี้แก่เราทุกคน

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่ง

บาบิโลนตกใจตื่นบรรทม 

เพราะทรงฝันประหลาดนัก

ต้องเป็นเรื่องที่พระเจ้า

ทรงเตือนข้าแน่ๆ ว่าแต่มัน

เป็นเรื่องอะไรนะ

พวกเจ้าเป็นผู้รอบรู้เจ้าเที่ยว

บอกใครๆ ว่าพระเจ้าทรงบอกเจ้าทุก 

เรื่องวันนี้บอกข้าทีสิว่าที่ข้าฝัน

มันหมายความว่ายังไง

แต่ข้าพระองค์จะทูลพระองค์

อย่างไรได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงบอกว่าฝัน

ว่าอะไร ไม่มีใครทำได้หรอกพระเจ้าข้า 

มีแต่เทพเจ้าเท่านั้น

เชลยถูกนำตัวไปบาบิโลน ประมาณ  605-588 ปี กคศ. ดาเนียล 1 : 2 – 7 , 17 – 21 , 2 : 1 – 11

605 ปี กคศ. 

อิสราเอลถูกบาบิโลนยึดครอง

ตามคำของผู้เผยพระวจนะ
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พระเจ้า พระองค์

ผู้เดียวคือจอมกษัตริย์ผู้

ทรงครอบครองพิภพและ

จักรวาล โปรดเมตตาให้

ผู้ทาสของพระองค์รู้ด้วยว่า

จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอ 

พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือ

พระเจ้าอื่นใด

ข้านึกไว้ไม่มีผิด ไอ้พวกโกหกหลอกลวง 

ไม่มีพระองค์ไหนตรัสอะไรกับพวกเจ้า  ทหาร! 

จับไอ้ตัวพวกที่ปรึกษาพวกนี้กับลูกเมียมันไป

ฆ่าให้หมด ทำลายบ้านมันอย่าให้เหลือ

ยกโทษให้ข้าเถิด ดาเนียล พรุ่งนี้

ท่านและพวกนักปราชญ์ทุกคนในบาบิโลน

ต้องถูกประหารหมด กษัตริย์ไม่ทรงเชื่อ

คนของพระองค์แล้ว

แต่พระเยโฮวาห์เจ้าจะทรง

เปิดเผยว่ากษัตริย์ทรงฝันว่าอย่างไรและ

หมายความว่าอย่างไรได้แน่ๆ ข้าจะไปอธิษฐาน

อยู่กับพระองค์ตามลำพัง ขอท่านไปหาทาง

หยุดยั้งกษัตริย์ไว้อีกสักวันหนึ่งดูก่อน

พาเราไปเฝ้า

กษัตริย์เร็วเข้า

ถ้าท่านเล่าความฝัน

ของพระองค์ไม่ได้รับรอง

ข้าตายตรงนั้นแน่

ฝ่าบาทผู้ทรงเป็นจอม

กษัตริย์ เพราะพระเจ้าทรงเจิม

ตั้งพระองค์ไว้พระเจ้าจึงทรงให้

พระองค์มีนิมิตถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในสมัยหลัง

พระเจ้าข้า

ไม่ต้องอ้อมค้อม 

เจ้าบอกเรื่องความฝัน

ของข้าได้หรือไม่

พระเจ้าแท้จริงพระองค์นั้น

ผู้ทรงสร้างโลกนี้และจักรวาล 

ทรงเปิดเผยความฝันของพระองค์

แก่ข้าพระบาทแล้ว

ดาเนียล 2 : 12 – 30

ดาเนียล 
จงฟังเรา...
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ฝ่าบาท พระองค์ทรง

มีนิมิตเห็นรูปปฏิมากร

ขนาดใหญ่ซึ่งหมายถึง

ราชอาณาจักรของฝ่าบาท 

และอีกสามราชอาณาจักร

ที่จะมีมาภายหลัง

ใช่ ข้าไม่ได้บอกใครเลยว่า 

ข้าฝันอย่างนั้น พระเจ้าของเจ้าเป็น 

พระเจ้าแท้แต่องค์เดียวจริงๆ

ศีรษะของรูปปั้นหมายถึง                     

พระองค์ผู้ทรงพิชิตทองคำ                                        

ทั้งปวง ก่อนจะทรงตียูดาห์ได้พวก                    

ผู้เผยพระวจนะของข้าพระองค์เคย          

บอกว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษ 

เราเพราะบาปของเราและจะทรงมอบ 

อาณาจักรของข้าพระองค์ไว้ใน                    

พระหัตถ์พระองค์ ยุคสมัยของ

พระองค์จะเป็นยุคทอง

ส่วนอกที่เป็นเงินของรูปนั้น

หมายถึง อาณาจักรอีกแห่งหนึ่ง 

คือมีเดียและเปอร์เซียซึ่งจะพิชิต

บาบิโลนได้ หลักจากพระองค์สิ้น

พระชนม์ พวกเขาจะครอบครอง

โลกนี้อย่างที่พระองค์ทรงทำ

พระเจ้าข้า สิ่งที่ทรงเห็นถัดจาก

ศีรษะทองคำและอกเป็นเงินนั้นคือ 

ท้องซึ่งเป็นทองสัมฤทธิ์ หมายถึงอาณาจักร

ที่สาม คือพวกกรีกซึ่งจะมาหลังพวกเปอร์เซีย 

คนเหล่านี้เป็นพวกว่องไว และดุร้าย

ดาเนียล 2 : 31 – 33 , 39 – 43

แต่อาณาจักรที่สี่จะต่างไปจากอาณาจักร

อื่นๆ ส่วนขาซึ่งเป็นเหล็กนั้นจะเหยียบย่ำนานา

ประเทศให้แหลกละเอียดไป แต่ทรงเห็นแล้วว่านิ้วเท้า 

เหล็กนั้นมีส่วนที่เป็นดินปะปนอยู่ หมายความว่าใน 

วาระสุดท้ายราชอาณาจักรนั้นจะแยกออกเป็น 

สิบส่วนและจะอ่อนแอลง
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แล้วพระองค์ทรงเห็นก้อนหินถูก

ตัดกลิ้งลงมาจากภูเขา แต่ไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์

มันพุ่งเข้าหาเท้าของปฏิมากรรมชิ้นนั้น

นี่หมายความว่าราชอาณาจักรทั้งหลายจะถูก

ทำลายเป็นชิ้นๆ ภายในพริบตาเดียว

ถ้อยคำที่เจ้าพูดมาจาก

พระเจ้าจริงๆ ไม่อย่างนั้น เจ้าไม่รู้เรื่อง

ความฝันของข้าละเอียดอย่างนี้แน่ๆ 

ข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้นำเหนือ

นักปราชญ์ทั้งปวงของข้า

ดาเนียลรับราชการอยู่ที่บาบิโลนต่ออีก 68ปี ท่าน

ทำนายฝันและพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มากมาย จนกระทั่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์ 

และเบลชัสซาร์โอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อ
โอ ฝ่าบาทพระองค์ทรงทำผิดบาป

ต่อพระเจ้าพระวจนะตรัสว่าราชอาณาจักร

ของพระองค์จะถูกพวกมีเดียและ

เปอร์เซียช่วงชิงไปในคืนนี้

ผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ถึงสาเหตุที่บาบิโลนจะล่มสลายว่า

เป็นเพราะมีผู้เปิดประตูเมืองไว้สองด้านเพื่อให้ข้าศึกเข้ามา

ในขณะที่ผู้คนร่ำสุราเมามายกันจนไม่ลืมหูลืมตาและเมื่อ

ดาเนียลกำลังพูดอยู่นั้นข้าศึกก็เข้ามาอยู่ในเมืองแล้ว

ปัญญาจารย์ 12 : 13 – 14 ; อิสยาห์ 9 : 6 – 7 , 45 : 1 ; ดาเนียล 2 : 34 – 35 , 44 – 48 , 5 : 1

หินก้อนนั้น 

คือพระบุตรของ

พระเจ้าผู้จะเสด็จ

มาสถาปนา

ราชอาณาจักร

อันรุ่งเรือง

ในวาระสุดท้าย ผู้ที่ตายไปแล้ว

จะถูกปลุกให้ตื่น ขึ้นมารับการพิพากษา 

คนชั่วจะต้องอัปยศอดสูไปตลอดนิรันดร์ 

ส่วนผู้ที่ทำดีจะได้รับชีวิตนิรันดร์

คืนหนึ่งขณะที่กษัตริย์เบลชัสซาร์ทรงเมามายจาก

งานเลี้ยงมีมือลึกลับปรากฎขึ้นเขียนข้อความบนผนังวัง

ดาเนียลถูกเรียกตัวมาแปลข้อความนั้น พระเจ้าทรงช่วย

ให้ท่านอ่านข้อความที่เป็นภาษาแปลกประหลาดนั้นได้
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และหลังจากนั้นบรรดาผู้ที่กระจัดกระจายกันอยู่จะได้

กลับคืนสู่เยรูซาเล็มร่วมกันสร้างกำแพงเมืองและพระ-

วิหารขึ้นใหม่เมื่ออ่านต่อไปท่านก็พบว่าเมื่อ200ปีก่อน

หน้านี้ผู้เผยพระวจนะนั้นได้บอกชื่อกษัตริย์ชาวเปอร์เซียผู้ 

ทรงบัญชาให้พวกเขากลับประเทศของตนไว้ด้วย

เวลาผ่านมา 69 ปีแล้ว เหลืออีก

เพียงปีเดียวหนังสือบอกว่าไซรัสทรง

เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า ทำตาม

น้ำพระทัยพระองค์ จะทรงบัญชาให้พวกเรา

กลับไปยังบ้านเกิด ขอบพระคุณพระเจ้าองค์

จอมเจ้านายจอมกษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ

เหนือฟ้าสวรรค์และจักรวาล

จริงอย่างที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้ไม่มีผิดกษัตริย์

ไซรัสทรงปลดปล่อยชาวยิวหลังจากที่คนเหล่านี้ถูก

จับกุมเป็นเชลยอยู่เจ็ดสิบปี ชาวยิว 52,000 คน 

เดินทางกลับไปซ่อมบ้านสร้างเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมจริงๆ 

พระองค์จะทรงมอบดินแดนแห่งนี้ให้เราครอบครองตลอดไป ทั้ง

ยังทรงเคยเตือนบรรพบุรุษพวกเราไว้แล้วด้วยว่า จะทรงมอบเราไว้ใน

มือของศัตรูถ้าเราไปปรนนิบัติพระอื่น แต่พระองค์เคยทรงสัญญา

ว่าจะไม่ลืมหรือทอดทิ้งคนของพระองค์ ตอนนี้เราก็กลับมา

ถึงเมืองเราแล้ว เราต้องเชื่อฟังพระองค์

ต้องจัดการอะไรต่ออะไรให้เข้าที่ 

เริ่มจากซ่อมแซมกำแพงเมืองก่อน

แล้วต่อไปก็เป็นพระวิหาร

ข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัม 

ขอบพระคุณที่ให้พวกเราได้กลับมาตาม

พระสัญญา ขอทรงโปรดสั่งสอนเราให้

เดินอยู่ในทางของพระองค์

ข้าเอาน้ำดื่มมาแล้ว 

เริ่มงานกันเลยดีกว่า

ดาเนียล 9 : 1 – 2 ; เยเรมีย์ 25 : 11 – 12 , 29 : 10; ดาเนียล 9: 1-2

หลังจากที่บาบิโลนถูกมีเดียและเปอร์เซียยึดครองแล้ว

ดาเนียลได้ค้นพบหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยผู้เผยพระวจนะ

เยเรมีย์ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งในบรรดาหนังสือพระคัมภีร์

เมื่อลงมืออ่านท่านก็ตกใจมากที่พบว่าพระเจ้าเคยทรงเตือนไว้ก่อนหน้า

นี้แล้วว่าบาบิโลนจะเรืองอำนาจอยู่เพียงแค่ 70 ปี
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ตอนนั้นดาเนียลแก่มากแล้ว ท่านจึงมิได้กลับไปเยรูซาเล็มกับคนอื่นๆ 

แต่ยังคงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบรรดากษัตริย์แห่งจักรวรรดิมีเดีย-เปอร์เซีย ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงบาบิโลน 

พระเจ้าทรงให้ท่านเห็นนิมิตมากมายเกี่ยวกับอนาคต แม้กระทั่งเรื่องของวันสิ้นโลก 

ในนิมิตครั้งหนึ่งท่านได้เห็นสัตว์มหึมามีฟันเป็นเหล็ก มีเล็บตีนเป็นทองสัมฤทธิ์ และทูตสวรรค์องค์หนึ่งแปลนิมิตนั้นแก่ท่าน

ดาเนียล 17 : 17 – 28 ; มัทธิว 24 : 4 – 25

พระเจ้าทรงให้ท่านเห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลก พระองค์ทรงสำแดงแก่เนบูคัดเนสซาร์ว่า 

จะเกิดอาณาจักรขึ้นสี่อาณาจักรด้วยกัน จากเดิมนั้นที่มีเพียงสอง นั่นคือ หลังจากมีเดีย – เปอร์เซีย 

แล้วจะเป็นอาณาจักรของชนชาติกรีก ซึ่งจะเป็นผู้พิชิตที่มาอย่างรวดเร็ว แต่ก็จะล่มสลายโดยเร็วด้วย 

และจะถูกแยกออกเป็นสี่อาณาจักร ซึ่งจะต่อสู้กันเองจนเหลือเพียงสองอาณาจักร ทั้งสองอาณาจักรนี้จะต่อ 

สู้กันไปมานานนับปีจนถึงยุคที่อาณาจักรที่สี่เข้ามาครอบครองซึ่งสัตว์มหึมาในนิมิตท่านนั้นก็คืออาณาจักรที่ 

สี่นี้เอง อาณาจักรที่สี่เป็นอาณาจักรเหล็กแรงด้วยอำนาจและดุร้ายกว่าอาณาจักรอื่นๆ ก่อนหน้านั้น และจะมี 

ชัยชนะเหนือทุกอาณาจักร แต่ในยุคสุดท้ายอาณาจักรนี้จะถูกแบ่งเป็นสิบประเทศ จากนั้นชายผู้หนึ่งจะเกิด 

ขึ้น ปากของเขาจะยกย่องสันติสุข ผู้นั้นคือเขาอันสุดท้ายที่งอกจากหัวของสัตว์ร้ายมหึมานั้น และในยุคสุด 

ท้ายคนผู้นั้นจะสัญญาว่าจะนำสันติอันสูงส่งมาให้แต่ทำเพียงเพื่อจะได้ชัยชนะและทำลายล้างคน ผู้นั้น 

จะนำสิ่งน่ารังเกียจเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวทำให้เป็นมลทินและนมัสการบูชา                

ณ ที่นั้นต่อไปไม่ได้ จะเกิดกลียุคขึ้นทั่วโลก แต่คนชอบธรรมก็จะรอดพ้น
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ดาเนียลเอ๋ย พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านล่วงรู้สิ่งที่จะเกิดในภายหน้า                   

นับแต่เวลาที่มีบัญชาให้ซ่อมแซมพระวิหารไปจนถึง 483 ปี พระเมสสิยาห์จะ       

ทรงถูกฆ่าเพื่อชดใช้บาปกรรมทั้งหลายของผู้คน แล้วพระวิหารก็จะถูกทำลายลงอีก

ถ้อยคำนี้จะเป็นจริง แล้วพระเมสสิยาห์จะทรงได้รับการเจิม พระเจ้าจะ            

ทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์ และจะทรงประทานความชอบธรรมชั่วนิรันดร์แก่มนุษย์

ดาเนียล 9 : 25 – 26 ; มัทธิว 24 : 1 – 2 ; ฮีบรู 2 : 9

พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างนักรบ                               

ผู้พิชิตในวันครบกำหนด 483 ปี อย่างที่ดาเนียลบันทึกไว้ไม่มีผิดเลย

มีคำพยากรณ์มากมายเรื่องพระคริสต์        

ผู้จะเสด็จมานับตั้งแต่เรื่องที่พระเจ้าตรัส 

กับอาดัมและเอวาเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของหญิง:
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นอกจากทรงบอกอาดัมและเอวาว่าพงศ์พันธุ์ของหญิงจะเกิดขึ้น   

และทำลายมารซาตานแล้ว พระเจ้าก็ทรงบอกโนอาห์ว่าพระเมสสิยาห์จะบังเกิดจาก            

พงศ์พันธุ์ของเชม ไม่ใช่ยาเฟทหรือฮาม พระองค์ทรงบอกอับราฮัมว่า 

พระผู้ช่วยจะเกิดในวงศ์ตระกูลของอิสอัคบุตรชายของท่าน 

พระองค์ตรัสกับอิสอัคว่าผู้ที่ทรงสัญญาไว้จะบังเกิดมาทางยาโคบ ลูกชายของท่าน 

จากนั้นทรงบอกยาโคบว่า พระคริสต์จะบังเกิดจากเชื้อสายของยูดาห์

เศคาริยาห์ 9 : 9 ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา

มีคาห์ 5 : 2 ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล

ปฐมกาล 49 : 9 – 10 ชีโลห์บุตรของยูดาห์

อิสยาห์ 7 หญิงพรหมจารีคนหนึ่ง

อิสยาห์ 9 : 1 – 2 กาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ 

(เดิมไม่สำคัญจนพระคริสต์เสด็จมาบังเกิด)

สดุดี 22 พระเมสสิยาห์ผู้ทรงทนทุกข์ทรมาน

อิสยาห์ 53 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง 

และถูกฆ่าโดยมือและเท้าของท่านถูกแทงทะลุ 

จะทรงถูกแขวนไว้เปลือยเปล่า 

จะทรงกระหายน้ำแต่เขาจะให้น้ำองุ่นเปรี้ยวแทน 

จะทรงตายพร้อมกับพวกโจร และถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของคนร่ำรวย   

อิสยาห์ 42 : 1 เราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้ว 

ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ

อิสยาห์ 49 : 6 พระองค์จะทรงเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ 

เพื่อนำความรอดไปถึงทุกคนในโลก

อิสยาห์ 53 : 2 – 3 ปรากฎพระองค์อย่างผู้ต่ำต้อย
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คำพยากรณ์ของดาเนียลเรื่องอาณาจักรทั้งสี่ก็เกิดขึ้นจริงอย่างไม่ผิดเพี้ยน 330 ปี 

ก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีก ทรงเริ่มทำสงครามซึ่งยาวนานถึงเจ็ดปี 

กองทัพพระองค์รบชนะอาณาจักรต่างๆ 

ในโลกรวมทั้งจักรวรรดิมีเดีย–เปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ด้วย 

ประเทศกรีก ครอบครองเป็นใหญ่อยู่จน 167 ปีก่อนคริสตกาล 

หลักจากนั้นอาณาจักรที่สี่คือโรม ก็เริ่มมีชัยชนะ

จักรวรรดิโรมันซึ่งปรากฎในความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ 

เป็นขาและเท้าเหล็กของรูปปฏิมากรรมและเป็นสัตว์ร้ายมหึมา 

ที่มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์ ในนิมิตของดาเนียล 

ได้เผยแผ่อำนาจและเขตแดนออกไปอย่างที่ผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ไว้ 

อิสราเอลตกอยู่ใต้อำนาจเหล็กนั้นเมื่อ 5 ปี ก่อนคริสตกาล
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 บทที7่: พันธสัญญาใหม่  
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์,และการทดลอง

,  บทที7่: พันธสัญญาใหม่  
การประสูติของพระเยซูคริสต์,และการทดลอง

, 

500 ปีต่อมา
500 ปี หลังจากดาเนียลพยากรณ์ไว้ คือ 4 ปีก่อนคริสตกาล จักรวรรดิโรมันให้ชนชาติยิวมีเสรีภาพในด้านศาสนา      

แต่ต้องจ่ายภาษีแก่รัฐบาลโรมันสูงมาก พระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตจิตใจของชาวยิว

คนส่วนใหญ่หลงลืมคำของผู้เผยพระวจนะเรื่องพระเมสสิยาห์ผู้จะเสด็จมา 

แต่ยังมีอยู่บ้างที่รักษาพระบัญญัติและรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ ในบรรดาคนเหล่านั้นมีชายชราคนหนึ่งชื่อ สิเมโอน 

เป็นคนดีมีศีลธรรม และรอคอยผู้จะเสด็จมาตามคำพยากรณ์ ท่านอ่านคำพยากรณ์เหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาช้านานแล้ว 

และรู้ว่าเวลานั้นใกล้จะมาถึงแล้ว ท่านเกรงว่าตนเองจะแก่เกินกว่าจะได้อยู่ถึงเวลานั้น

เวลาล่วงมา 4000 ปี นับตั้งแต่พระเจ้าทรงสัญญาครั้งแรกกับเอวาว่า พงศ์พันธุ์ของเธอจะเกิดมาและทำลายกิจการของมาร

บัดนี้ถึงเวลาแล้ว คำของผู้เผยพระวจนะกว่า 350 ข้อ กำลังจะเป็นจริงแล้ว



พ่อข้าเป็นธรรมาจารย์ เคยเอาคำพยากรณ์ให้ข้าดู พระเจ้า

ตรัสกับดาเนียลว่านับตั้งแต่วันที่มีบัญชาให้ซ่อมแซมกรุงเยรู

ซาเล็มจนถึงเวลาที่ทรงถูกประหารรวมทั้งหมด 483 ปี

พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและ        

ยาโคบข้ารอคอยพระผู้ช่วยมานานแล้ว 

เวลาของข้าเหลืออีกไม่มากแล้ว

เวลาของเจ้าเหลือไม่มากก็
จริงอยู่ แต่เจ้าจะได้เห็นผู้ที่เรา

สัญญาไว้ก่อนเจ้าตายแน่

สิเมโอนค้นคว้าพระบัญญัติพบคำเผยพระวจนะเรื่องพระคริสต์มากมาย

สิเมโอน เจ้ามาที่นี่ทุกวัน ปุโรหิตทั้งหลายน่า

จะขะมักเขม้นศึกษาพระวจนะอย่างเจ้าจริงๆ

ท่านเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำของผู้เผยพระวจนะ

อิสยาห์เรื่องพระคริสต์ที่ว่าหญิงพรหมจารีตั้งครรภ์และคลอด

บุตรชายคนหนึ่งจะเป็นเรื่องเดียวกับที่พระเจ้าตรัสกับ

เอวาเรื่องพงศ์พันธุ์ของหญิงรึเปล่า

ใช่ แล้วอิสยาห์ยังบอกไว้ด้วยว่า ผู้คนจะ

เรียกพระกุมารองค์นั้นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 

แต่คำพยากรณ์พวกนั้นเข้าใจยาก เหมือนกันนะ
ตามหนังสือมีคาห์ 5 : 2 

พระบุตรองค์นั้นจะเป็นองค์นิรันดร์

เหมือนพระเจ้า แล้วยังในสดุดี 45:6

พระเจ้าทรงเรียกพระบุตรองค์นี้

ว่าพระเจ้าด้วยนะท่าน

คนส่วนใหญ่ไม่คิด

อย่างนี้หรอกนะ ระวังอย่า

เที่ยวพูดไปเรื่อยดีไม่ดีจะถูก

เอาหินขว้างตาย

แล้วท่านจะได้เห็นว่าพระ

เมสสิยาห์จะเสด็จมาที่วิหารแห่งนี้ให้

ข้าได้เห็นพระองค์ก่อนข้าตาย

ข้าว่าต้องเป็นจริงตาม

ที่ท่านสิเมโอนบอกแน่ๆ

เจ้าเป็นใคร 

รู้เรื่องนี้ได้ยังไง

ข้าบังเอิญได้ยินท่านคุย

กันน่ะ ข้าเองก็ศึกษาพระวจนะ

มามากเหมือนกัน ข้าว่าเรื่องช่วง

เวลาที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา

ตามที่ดาเนียลเขียนไว้เมื่อ500

ปีก่อนนั้นน่าสนใจทีเดียว

นี่เจ้าคิดว่าเจ้ารู้ดี  

กว่าธรรมาจารย์งั้นรึ

ตอนนี้ก็ 449 ปี แล้วเหลืออีก 34 ปี 

เท่านั้น หมายความว่าตอนนี้พระเมสสิยาห์

อาจจะทรงเดินปะปนอยู่กับผู้คนใน

เมืองแล้วก็ได้นะ

ยัง ยังไม่หรอกตามที่

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสข้าจะ

ต้องได้เห็นพระกุมารเมสสิยาห์

ในพระวิหารนี้ก่อน
ท่านรู้ละเอียด

ขนาดนั้นเชียวรึ

คอยดูก็แล้วกัน

ปฐมกาล 3 : 15 ; สดุดี 45 : 6 ; อิสยาห์ 7 : 14 , 9 – 6 ; ดาเนียล 9 : 25 – 26 ; มีคาห์ 5 : 2 ; ลูกา 2 : 25 – 26
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เศคาริยาห์ ขนาดนี้แล้วข้ายังไม่อยาก

เชื่อเลย ข้าน่ะเหมือนซาราห์ต้นตระกูลของชนชาติเรา

เลย พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา ดูสิทรงให้ข้า

เป็นแม่ของผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่

มารีย์หมั้นอยู่กับโยเซฟแล้วและเป็นสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยอยู่
ร่วมกับชายใดมารีย์เชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสทุกประการ

อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงได้ 

ยินคำอธิษฐานของท่านแล้ว ท่านกับ 

เอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีลูกด้วย       

กันคนหนึ่ง จงตั้งชื่อเขาว่า ยอห์น

ยิ่งอายุมากขึ้นสิเมโอนก็ยิ่ง

รอคอยและมองหาพระคริสต์ผู้ที่

พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะเสด็จมา 

และที่นั่นเองมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อ 

เศคาริยาห์ 

กำลังขึ้นไปอธิษฐานที่พระวิหาร 

ทั้งท่านและภรรยาต่างก็อายุ

มากแล้ว แต่ยังไม่มีลูก

ทันใดนั้น ทูตสวรรค์ก็ปรากฎกาย 

ขึ้นทางด้านขวาของแท่นบูชา

คนมากมายจะปิติยินดีที่เขาเกิดมา

เพราะเขาจะเป็นผู้เตรียมคนให้พร้อมก่อน

พระเมสสิยาห์เสด็จมาเขาจะไม่ดื่มเหล้าองุ่น

หรือของมึนเมาและจะได้รับฤทธิ์เดชและ

จิตวิญญาณของเอลียาห์

ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้า

ไม่ได้หลอกข้า ข้ากับภรรยา

ก็แก่เกินกว่าจะมีลูกได้ครรภ์

เธอปิดมานานแล้ว

เราคือทูตสวรรค์กาเบรียล

ผู้รับใช้ของพระเจ้า ทรงใช้เรามาบอก

เรื่องนี้แก่ท่าน ท่านไม่เชื่องั้นรึ ถ้างั้นเรา

จะทำให้ท่านพูดไม่ได้จนกว่าเรื่องที่

เราบอกนี้จะเกิดขึ้นแก่ท่าน

บ้านนี้เงียบไปหมด 

ถ้าเราพูดคุยกันเรื่องลูก

ได้บ้าง ข้าคงจะมีความสุขขึ้น 

เสียดายที่ท่านไปต่อล้อต่อ

เถียงกับทูตสวรรค์

4000ปีมาแล้ว ที่ผู้เผยพระวจนะพยากรณ์

เรื่องการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ไว้ และ

นับไป 700ปีก่อนหน้านั้น ผู้เผยพระวจนะ

อิสยาห์เคยบอกว่า "ดูเถิด หญิงพรหมจารี

คนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคน

หนึ่งและเขาจะเรียกนามท่านว่าอิมมานูเอล 

แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

ทันใดนั้นทูตสวรรค์มาปรากฎแก่มารีย์

มารีย์ พระเจ้าโปรดปราน                    

เจ้ามาก เจ้าจะตั้งครรภ์ และให้    

กำเนิดบุตรของพระเจ้า

จะเป็นไปได้อย่างไร 

ในเมื่อข้าไม่เคยร่วมรู้กับ       

ผู้ชายเลย

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาปก

อยู่เหนือเจ้า พระบุตรของพระเจ้าจะมาปฏิสนธิ 

ในครรภ์ของเจ้า นางเอลีซาเบธญาติของเจ้าที่ 

ครรภ์ปิดอยู่นั้น พระเจ้าได้ทรงเปิดครรภ์นาง 

ให้มีบุตรได้หกเดือนแล้ว

ข้าเป็นทาสของ                    

พระผู้เป็นเจ้าพร้อมที่จะ

ให้เป็นไปตามพระทัย

พระองค์

โยเซฟจะว่าอย่างไร 

ถ้าเขารู้ว่าข้าจะเป็นมารดาของพระบุตร 

เขาจะเชื่อจะเข้าใจหรือเปล่า แล้วคนอื่นๆ 

ที่รู้ว่าข้าตั้งครรภ์ล่ะ จะคิดยังไง โอ 

ไปหาน้าเอลีซาเบธดีกว่า

อิสยาห์ 7 : 14 ; ลูกา 1 : 5 – 20 , 26 – 40
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พระองค์ทรงยกผู้น้อยอย่างเราขึ้น 

พระองค์ไม่ทรงลืมพระกรุณาที่เคยตรัส 

ไว้แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา

เอลีซาเบธ

มารีย์ หลานรัก

ในบรรดาหญิงทั้งหลายเจ้าได้รับ

พระพรมากและทารกในครรภ์เจ้าก็ได้

รับพระพรด้วย ทำไมหนอมารดาขององค์

พระผู้เป็นเจ้าจึงได้มาเยี่ยมผู้น้อยอย่าง

ข้า พอได้ยินเสียงเจ้าลูกน้อยในท้อง

ข้าก็ดิ้นด้วยความยินดี

จิตใจของข้ายกย่องพระเจ้า

จริงๆ จิตวิญญาณของข้าก็ยินดีใน

พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้า ตั้ง

แต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าว่า 

ผู้เป็นสุขเพราะพระองค์ทรง

ทำการใหญ่กับข้า

มารีย์พักอยู่กับเอลีซาเบธสามเดือน

 เมื่อถึงกำหนดคลอดของเอลีซาเบธ

เศคาริยาห์แน่ใจ     

ว่าจะเป็นลูกชายเพราะ 

ทูตสวรรค์บอกไว้

อืม ถ้าเป็นลูกชาย   

ก็ต้องชื่อเศคาริยาห์เหมือน

พ่อใช่ไหมจ๊ะ

นั่นไงมาแล้ว 

ไปถามดูดีกว่า

ท่านบอกว่าทูตสวรรค์

สาปให้เป็นใบ้เพราะไม่

เชื่อสิ่งที่ทูตสวรรค์บอก

ท่านจะตั้งชื่อลูก

ว่ายังไงคะ

เขาขอกระดาษ

มาเขียน

ท่านบอกว่าจะตั้งชื่อลูกว่า 

ยอห์น ตามทูตสวรรค์สั่ง

แต่ครอบครัวเราไม่มี

ใครชื่อ ยอห์นเลยนี่คะ

ท่านได้ลูกชายจริงๆ 

ด้วย ขนดกทีเดียว
ข้าจะเรียกเขาว่า ยอห์น

ตามที่พระเจ้าสั่ง เขาจะเป็นคนนำชน 

ชาติอิสราเอลของเราให้รู้จักกับ 

พระเมสสิยาห์

ท่านพูดได้แล้ว โอ 

ท่านพูดไม่ได้มานานแล้ว 

แต่ตอนนี้ท่านพูดได้ 

เอ! รึว่าเด็กคนนี้เป็น          

ผู้เผยพระวจนะของพระผู้เป็น

เจ้าเหมือนกับท่านเอลียาห์

ลูกา 1 : 41 – 64
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ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ผู้เผย 

พระวจนะอิสยาห์พูดไว้ว่า "หญิง 

พรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์คลอด 

บุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียก 

นามของท่านว่า อิมมานูเอล 

แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

เธอบอกว่าเด็ก

คนนี้จะเป็นพระผู้ช่วย

ให้รอดของโลกนี้เป็น

บุตรของพระเจ้า 

ขณะเดียวกัน โยเซฟรู้ว่ามารีย์ตั้งครรภ์ 

โดยที่เขาไม่ใช่พ่อของเด็กในครรภ์ แม่ครับ ผมยังรับ

ไม่ได้จริงๆแต่ผมรู้ว่า

มารีย์ไม่เคยข้องแวะกับผู้

ชายไหนเลย เธออยู่แต่ใน

บ้านตลอดเวลา ผมไม่ได้

ทำจริงๆ นะครับ แต่ไม่รู้ว่า

เธอท้องได้ยังไงโอ โยเซฟ 

ลูกจะทำยังไงดี

ให้ผมแต่งงานกับเธอตอน

นี้คงทำใจยาก ยังไงๆ ผมก็ไม่อยาก

ให้เรื่องนี้อื้อฉาว พวกเขาอาจเอาหินขว้าง

เธอตายฐานท้องไม่มีพ่อได้ ให้ผมถอน

หมั้นเธอเงียบๆ ได้ไหมครับ

เธอบอกรึเปล่าว่า

ท้องกับใคร

เธอบอกว่าเด็กคนนี้บังเกิด

ในครรภ์ของเธอโดยฤทธิ์เดช

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้า

ประทาน พระเจ้าไม่ได้ทรง

แตะต้องเธอเลยครับ

โอ มารีย์เป็น 

บ้าไปแล้วรึไง

แม่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนไหนพูด

อย่างนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาท

พระเจ้า ผมต้องรีบพาเธอไปซ่อนตัว

ให้เร็วที่สุดและเงียบที่สุด

คืนนั้นเอง ขณะที่โยเซฟนอนหลับอยู่ 

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มาปรากฎแก่เขา

มารีย์ ข้าไม่รู้ว่าจะขอ  

โทษอย่างไรถึงจะสาสม

กับความผิดที่ไม่ไว้ใจเจ้า

ฉันเข้าใจ มันดูไม่น่าเชื่อนะ 

ที่มีผู้หญิงอื่นทั่วอิสราเอลในเวลาอื่นอีก 

ตั้งหลายสิบหลายร้อยศตวรรษพระเจ้า 

กลับทรงเลือกฉันให้เป็นผู้ให้กำเนิด           

พระเมสสิยาห์ในโลกนี้

พระกุมารจะเป็นยังไงนะ 

พระเจ้าในรูปกายมนุษย์พอออก   

จากครรภ์ก็จะพูดได้อ่านออก     

เขียนได้เลยรึเปล่านะ

แหม โยเซฟ ฉันก็ 

ไม่รู้เหมือนกันมีแต่พระเจ้า 

เท่านั้นที่ทรงทราบ เรารอ 

ดูก็แล้วกันนะจ๊ะ

เราทั้งคู่ต่างก็สืบเชื้อสายจากราชวงศ์กษัตริย์ 

ดาวิดและผู้เผยพระวจนะเคยบอกว่าพระเมสสิยาห์จะ   

มาจากเผ่าพันธุ์ของกษัตริย์ดาวิด

ฉันคิดไปถึงเรื่องในสวนเอเดนแน่ะ พระเจ้าทรงสัญญาว่าพงศ์พันธุ์            

ของหญิงจะทำให้หัวของพงศ์พันธุ์งูร้ายแหลก ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึง 

บอกว่าเด็กที่เกิดมาไม่ได้เป็นพงศ์พันธุ์ของชายแต่เป็นพงศ์พันธุ์ของหญิง โอ้โห 

พระเจ้าทรงวางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกทีเดียว

ปฐมกาล 3 : 15 ; อิสยาห์ 7 : 14 , 9 : 7 ; มัทธิว 1 : 18 – 23 ; ลูกา 1 : 32 – 33

โยเซฟ บุตรดาวิดเอ๋ย 

อย่ากลัวที่จะรับมารีย์เป็นภรรยา 

เพราะเธอตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์เดชของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ บุตรของเธอจะเป็น

ชายและท่านจะเรียกบุตรชายนั้นว่า เยซู 

เพราะพระองค์จะเป็นผู้ช่วยผู้คนให้รอด

พ้นจากบาปของพวกเขา
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โยเซฟและมารีย์อยู่ที่เมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี แต่มีผู้     

เผยพระวจนะพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่าพระเมสสิยาห์จะทรง

ประสูติที่เบธเลเฮมแคว้นยูเดีย(มีคาห์5:2)อีกไม่นานมารีย์

จะคลอดบุตรแล้วคงไม่ตรงตามคำพยากรณ์แน่พวกเขาก็

เลยทำเฉยๆกับคำพยากรณ์ตรงนั้นแล้วก็ไม่คิดจะเดินทาง

ไกลไปเบธเลเฮมด้วยเพราะไม่รู้จะไปทำไม
โปรดฟังประกาศ โปรดฟัง ต่อไปนี้

เป็นประกาศจากจักรวรรดิโรมในพระนาม

ของซีซาร์ให้คนอิสราเอลทุกคนกลับไปจด

ทะเบียนสำมะโนครัวที่บ้านเกิดของตนเพื่อ

จะได้มีการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง

โยเซฟนี่หมายความ

ว่าท่านต้องไปเบธเลเฮมแล้ว 

ไม่ได้อยู่ดูลูกเกิดน่ะสิ

ถ้าไม่ไปด้วยกัน

ผู้คนคงสงสัย

ไปด้วยกันเถอะ

มารีย์ ข้าไม่น่าพาเจ้า

มาลำบากอย่างนี้เลย

รึว่าจะกลับไปก่อนดี

ไม่ต้องหรอกฉันอยาก

อยู่กับท่านตอนคลอดไม่มี

ใครรู้ใจฉันเท่าท่าน

ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรในสมัยนั้น   

ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าหนึ่งอาทิตย์

ถ้าทำได้รีบหน่อย

ก็แล้วกันฉันคิดว่าใกล้

คลอดเต็มทีแล้ว

จะลองไปดูว่า

โรงเตี๊ยมนั้นมีห้อง

ว่างรึเปล่า

มารีย์เจอคน

ช่วยทำคลอดแล้ว

ไม่มีที่พัก

ที่อื่นแล้วรึ

เก่งมากนะทั้งๆที่เป็น

ลูกคนแรก สงสารเด็กที่ต้อง

เกิดในคอกสัตว์อย่างนี้

อย่าห่วงไปเลย 

วันหนึ่งข้างหน้าโลกจะอยู่

ใต้อำนาจของเขา

งั้นมั้งแล้วอย่าลืม

บอกด้วยล่ะว่าพระนางคลีโอ

พัตราทำคลอดเขา

เต็ม       

หมดเลย

ลูกา 2 : 1 – 7
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อย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงให้เรามา

บอกข่าวดีแก่มวลมนุษยชาติว่าวันนี้

พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์

ของชนชาติยิวได้เสด็จมาบังเกิดแล้ว 

ที่เมืองของกษัตริย์ดาวิด

หมายสำคัญคือพวกเจ้าจะพบ

พระกุมารที่พันกายด้วยผ้าป่านอย่าง

ที่ใช้ห่อศพนอนอยู่ในรางหญ้า

อะไรน่ะ 

ทูตสวรรค์นี่ 

นับพันๆ องค์เลย

พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่

สูงสุดพระเจ้าทรงนำสันติสุขมาสู่

โลกนี้เพราะทรงมีพระทัย

ปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์

ตาข้าฝาดไปรึเปล่า ทูต

สวรรค์ปรากฎต่อหน้าพวกเรา

คอยดูเมียข้า 

เวลาได้ยินเรื่องนี้นะ ได้ยินที่ทูตสวรรค์บอกรึเปล่า

พระเมสสิยาห์ทรงประสูติที่อิสราเอล

ข้าอยากไป

เฝ้าพระองค์พระผู้ช่วยให้รอด 

สันติสุขมาสู่ปวงชน

กุมารน้อยเหรอ ไปเฝ้า

พระองค์กันเถอะ

ขอโทษที่พวกข้ามา

รบกวนแต่ทูตสวรรค์

บอกให้เรามา พระเมสสิยาห์

ใครจะไปคาดฝัน

ว่าพระเจ้าจะมาบังเกิดเป็น

เด็กเล็กๆ อย่างนี้

ลูกา 2 : 8 – 20
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ใช่สิ หัวใจของท่าน

จะแหลกสลายเมื่อเห็นสิ่ง

ที่เกิดขึ้นกับพระกุมาร

เมื่อถึงกำหนดมารีย์และโยเซฟก็พา 

ลูกชายที่เพิ่งเกิดไปหาปุโรหิตและ 

ถวายเครื่องบูชาตามธรรมบัญญัติ

โยเซฟนี่เป็นครั้งแรก

ที่เยซูมาที่พระวิหารไม่มีใคร

ที่นี่รู้ว่าเขาเป็นพระคริสต์
คิดว่าเรายังไม่ต้องบอกให้ใคร

รู้รอให้เขาโตอีกสักหน่อยก่อน

พระองค์เสด็จมาแล้ว เรา

รอคอยท่านมานานแสนนาน

ใครกันน่ะ ไม่รู้สิจ๊ะ ไม่มี

ใครรู้จักเรานี่นา

แต่ท่านรู้เรื่อง

นี้ได้ยังไงคะ

ฟังนะพระกุมารองค์

นี้จะเป็นเหตุให้คนอิสราเอล

มากมายล้มลงหรือได้รับ

การยกชูขึ้น 

ดูสิ พระเมสสิยาห์ พระองค์เสด็จ

มาที่พระวิหารของพระองค์นี่ล่ะคือองค์

ที่พวกผู้เผยพระวจนะบอกไว้

ตั้งแต่นั้นมาอันนาก็พูดถึงพระกุมารให้

คนทั้งหลายที่รอคอยการทรงไถ่บาปฟัง

พ่อหนุ่ม กุมารนี้คือพระคริสต์ 

องค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระ

องค์จะทรงช่วยคนอิสราเอลให้

พ้นจากความบาป

สรรเสริญพระเจ้า ข้าตายตาหลับแล้วเพราะ

ได้เห็นองค์พระผู้ช่วยที่ทรงประทานให้ตามพระ 

สัญญา พระองค์ผู้ทรงเป็นแสงส่องสว่างแก่คน 

ต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอล

ลูกา 2 : 27 – 38

สิเมโอนอยู่ในพระวิหาร

นั่นไงอันนาคนที่รอคอย

พระเมสสิยาห์มาตลอดชีวิต
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ในประเทศซึ่งอยู่ทางด้าน

ตะวันออกของอิสราเอลมีนักปราชญ์ 

ซึ่งศึกษาจารึกโบราณและเรื่องราว

ของพระเจ้า พวกเขารู้เรื่องเกี่ยวกับคำ 

พยากรณ์เรื่องพระเมสสิยาห์ผู้จะเสด็จ 

มาด้วยเช่นกัน พระเจ้าได้ทรงสำแดง 

แก่พวกเขาในความฝันและให้เห็น

นิมิตว่าพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญ-

ญาไว้ได้เสด็จมาบังเกิดแล้ว จากนั้น

พวกเขาก็เห็นดาวประหลาดดวงหนึ่ง 

ปรากฎขึ้นและนำทางไปยังอิสราเอล

ที่เรามากันนี่ไกล

มากนะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็

ไม่รู้ เดินทางกันมาหลาย

อาทิตย์แล้วด้วย
ดาวเคลื่อนที่ไป

เรื่อยๆแต่เอาเถอะไกล

แค่ไหนก็จะตามไป

ปรากฎว่าดาวดวงนั้นนำพวกเขาไปถึง

อิสราเอล พวกเขาจึงเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม 

ถามหากุมารที่จะบังเกิดมาเป็นกษัตริย์
ข้าแต่กษัตริย์เฮโรด 

มีชายสามคนท่าทางร่ำรวยมาจาก

ตะวันออกไกลบอกว่าพวกเขาเที่ยว

ตามหากษัตริย์ซึ่งเพิ่งบังเกิดใหม่

ของอิสราเอลพระเจ้าข้า

เด็กเกิดใหม่เป็นกษัตริย์หรือ 

ข้าต่างหากที่เป็นกษัตริย์ ไปพา

ตัวเข้ามาแล้วสั่งให้ปุโรหิตกับ

ธรรมาจารย์มาเฝ้าข้าด้วย

เจ้าบอกว่าเจ้าเดินทาง

มาเฝ้ากษัตริย์องค์น้อยงั้นรึ 

เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงกัน

ข้าพระองค์เห็นดวง

ดาวของกษัตริย์พระองค์นั้น

ทางทิศตะวันออกจึงพากัน

ตามมาเข้าเฝ้าพระเจ้าข้า

จะไปเฝ้าที่

ไหนกันล่ะ ยังไม่ทราบแน่ว่า

ตรงไหนจึงมาเฝ้าพระ

องค์ก่อนพระเจ้าข้า

ข้าเรียกบรรดาปราชญ์

ทั้งหลายมาแล้วจะลองถามดูว่า

พวกเขารู้อะไรบ้าง เข้าไป

ในห้องชั้นในกับข้าสิ
คนพวกนี้บอกว่าจะมาเข้าเฝ้า

กษัตริย์ของชาวยิวผู้ที่ผู้เผยพระวจนะ

บอกไว้ว่าจะบังเกิดมาเพื่อช่วยผู้คนทั้ง

หลาย ตำราของเจ้าบอกอะไร

เรื่องกษัตริย์บ้างไหม

พระเจ้าข้าผู้เผยพระวจนะ

มากมายบอกเรื่องการเสด็จมา 

ของพระองค์ไว้แต่เราเชื่อว่าคำ

พยากรณ์แบบนี้น่าจะมีความ 

หมายลึกกว่าที่เขียนไว้
ข้าไม่สนใจความคิด

แบบผู้คงแก่เรียนอย่างเจ้า

บอกมาตรงๆเลยว่าผู้เผย

พระวจนะเขียนอะไรบ้าง

คือผู้เผยพระวจนะมีคาห์ 

บอกว่าพระเมสสิยาห์จะประสูติ

ที่เบธเลเฮม และเป็นเชื้อสาย 

ของเผ่ายูดาห์พระเจ้าข้า

ฟังนะถ้าเจ้าพบ

พระองค์แล้วส่งข่าวมาบอก

ด้วยว่าอยู่ที่ไหนข้าอยากไป

เฝ้าพระกุมารด้วย

พระเจ้าข้า ทันทีที่       

พบเราจะส่งข่าวมา

เฮโรดกลัวกษัตริย์ใหม่ผู้จะมาบังเกิด พระองค์จึง 

ทรงวางแผนว่าจะฆ่าพระกุมารทันทีที่รู้ว่าอยู่ที่ไหน..

มัทธิว 2 : 1 – 8 ; มีคาห์ 5 : 2
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น่าแปลกจริงๆ ที่พวกธรรมาจารย์

เหล่านั้นรู้ละเอียดขนาดว่าพระกุมารจะ

บังเกิดที่ไหน แต่พวกเขาเองกลับไม่ใส่ใจ

ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะของตัวเอง

สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะอิสราเอลเขียน

ไม่มีที่ไหนเหมือน ข้าไม่เคยเห็นคำพยา-

กรณ์อะไรที่ละเอียดขนาดนั้น

ดูนั่นสิ 

ดาวดวงที่เราเห็น 

ทางตะวันออก

ดาวดวงนี้แปลกกว่า

ดาวอื่นที่เคยเห็น ทิศทางการ

เคลื่อนที่ต่างไปจากดาวพวกนั้น

แล้วสว่างกว่าเยอะเลย

หมายตาไว้ 

พรุ่งนี้เราจะตาม

ไปกัน
ดูสิ มันหยุดตรงบ้านนั้น 

ที่นี่ไม่ใช่เบธเลเฮมนี่นา แต่

เดินทางมาหลายเดือนแล้ว 

พวกเขาอาจย้ายที่ไปแล้วก็ได้

เป็นดาวประหลาดจริงๆ นะ 

ไม่ยอมลอยสูงเหนือเมฆนี่เรามากัน

ไกลโขแล้วนะเกือบ

ถึงแล้วล่ะซี

เราไม่อยากรบกวนพวกท่าน 

แต่เดินทางมาไกลหลายอาทิตย์ 

เพราะอยากเข้าเฝ้าพระกุมาร

รู้เรื่องนี้ได้ 

ยังไงน่ะท่าน

เราศึกษาจารึกต่างๆ 

ผู้เผยพระวจนะของท่านพยากรณ์

เรื่องการเสด็จมานี้ แล้วดาวดวงนี้ก็นำ 

ทางเรามาถึงที่นี่ ดาวดวงนั้นยังลอย

อยู่เหนือบ้านท่านอยู่เลย

เรากราบถวายของขวัญเล็กน้อย

เหล่านี้แก่องค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก 

ผู้จะทรงเปลี่ยนผู้คนมากมายให้

เป็นคนชอบธรรม

คืนนั้นเองพระเจ้าตรัสกับเหล่า

นักปราชญ์ในความฝันไม่ให้พวกเขาบอกเฮโรด 

ว่าพบพระกุมารแล้ว และให้เดินทางกลับไปทาง 

อื่น พระเจ้าทรงบอกให้โยเซฟหนีไปอียิปต์ด้วย 

เพราะเฮโรดจะตามมาสังหารพระกุมาร

มัทธิว 2 : 9 – 12
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ไอ้พวกที่มาจากตะวันออก

หลอกข้า มันไม่กลับมาทางนี้ 

แสดงว่ามันเจอเด็กแล้ว

เลยไม่กล้ากลับมา

ส่งกองกำลังพิเศษไป

เบธเลเฮมฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนที่

อายุต่ำกว่าสองขวบให้หมด

นานมาแล้วผู้เผยพระวจนะ

พยากรณ์ว่าเหตุการณ์น่าสลดใจ

จะเกิดขึ้นที่เบธเลเฮม

โยเซฟ และมารีย์ พาพระกุมารเยซูหนีไปอียิปต์ 

ตามทางที่โยเซฟเคยไปเมื่อหลายปีก่อน 

ของขวัญล้ำค่าจากนักปราชญ์ช่วยให้พวกเขาเดิน

ทางไกลและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้นานถึงสองปี

หลังจากเฮโรดสิ้นชีพและพระเยซู

อายุได้สองขวบพระเจ้าสั่งให้พวกเขา

กลับไปอิสราเอลซึ่งเป็นไปตามคำที่

ผู้เผยพระวจนะว่า"เราได้เรียกบุตร

ของเราให้ออกมาจากอียิปต์”

พอกลับจากอียิปต์ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอก

โยเซฟให้ย้ายไปอยู่ที่เมืองเล็กๆ ชื่อ นาซาเร็ธ

ตรงนี้ก็เป็นไปตามคำของผู้เผยพระวจนะที่ว่า 

"เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ" อีกเช่นเดียวกัน
พระเยซูทรงทำงานช่างไม้กับบิดาเลี้ยงของ

พระองค์ ทรงเติบโตขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตวิญญาณ และสติปัญญา

เอ้า หนุ่มๆ 

ทั้งห้าคนจะทำงาน

กันจนลืมทานข้าวปลา

กันเลยรึจ๊ะ

เยเรมีย์ 31 : 15 ; โฮเชยา 11 : 1 ; มัทธิว 2 : 13 – 23
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เมื่อพระเยซูทรงอายุได้

สิบสองขวบโยเซฟพาครอบ-

ครัวไปร่วมฉลองเทศกาลปัส-

กาพวกเขาเอาลูกแกะไปถวาย

เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

เยซูลูกเอาลูกแกะตัวนี้ไปให้

ปุโรหิตตรวจดูว่าจะใช้เป็นเครื่อง

บูชาพรุ่งนี้ได้รึเปล่า เราจะไปหา

ที่ตั้งกระโจมนอนคืนนี้

พ่อฮะ 

ผมไปดูพระวิหารกับ

พี่เยซูนะครับ

สองสามคืนต่อมาหลัง

จากถวายเครื่องบูชาแล้ว

โยเซฟ 

ข้าตามหาเยซูไม่เจอ 

ไม่มีใครเห็นลูกเลย
ข้าว่าลูกคงยังอยู่

ในกรุงเยรูซาเล็มนะ

แต่ลูกรู้ว่าเราจะต้อง

เดินทางกลับกันแล้ว รึว่าเขา

จะไปอยู่กับพวกญาติๆ นะ ถ้างั้นเรากลับไป 

ตามหาลูกกันเถอะ

ระวังคำพูดเจ้าหน่อย 

ไม่อย่างนั้นจะโดนข้อหา 

หมิ่นประมาทพระเจ้านะ

อย่าคิดเอาเองว่า 

เจ้าตีความหมายถ้อยคำเหล่านั้นถูกต้อง

นะ ผู้อาวุโสต่างหากที่เข้าใจความจริง

เหล่านี้และตีความได้ลึกซึ้งกว่าเจ้า

ความจริงต้องให้ตีความ

ด้วยรึ พระบัญญัติมีไว้ให้เรา

เข้าใจได้ต่างหาก
แต่เจ้าจะตีความตามตัวหนังสือไม่ได้

หนังสือศักดิ์สิทธิ์ทัลมุดบอกเราว่า...

นั่นไง 

ลูกอยู่นั่น

อิสยาห์ 9 : 7 ; ลูกา 2 : 42 – 46 ; 2 ทิโมธี 3 : 16 – 17

ท่านทั้งหลายเห็นพ้องกันว่า 

พระเมสสิยาห์ทรงเป็นเชื้อสายของกษัตริย์

ดาวิด เพราะผู้เผยพระวจนะบอกไว้แต่ท่านก็

ยอมรับด้วยว่าดาวิดทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้ 

เป็นเจ้า ถ้างั้นพระเมสสิยาห์ก็เป็นพระเจ้าของพระองค์ 

เป็นอย่างนี้แล้ว พระเมสสิยาห์จะเป็นทั้งลูกทั้งพระเจ้า 

ของกษัตริย์ดาวิดสองอย่างพร้อมกันได้อย่างไร หรือ 

ว่าท่านจะเลือกเชื่อถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะเฉพาะ 

ที่มันเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้น
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เยซูพ่อกับแม่เที่ยว

ตามหาลูกจนทั่วทำไม

ทำอย่างนี้ล่ะจ๊ะ

เขามาอยู่กับเราตั้ง

สองวันแล้ว ลูกชายเจ้า

นี่ไม่ธรรมดาจริงๆ

ท่านไปเที่ยวตามหาเราทำไม 

ท่านไม่รู้หรือว่าเราต้องทำงานให้

องค์พระบิดาของเรา

ไม่เคยเห็นเด็กหนุ่ม 

คนไหนรู้เรื่องธรรม 

บัญญัติดีขนาดนี้

ที่เขาพูดว่า 

เขาต้องทำงานของพระบิดา 

ของเขาหมายความว่ายังไงนะ 

แล้วคนที่เข้ามาตามหาคน    

นั้นไม่ใช่พ่อรึไง

พระเยซูเดินทางกลับไปกับพ่อแม่และ

อยู่ใต้การปกครองของท่าน พระองค์ทรง 

ทำงานเป็นช่างไม้ต่อไปและทรงจำเริญขึ้น

ทั้งด้านสติปัญญาและร่างกาย

เพราะว่าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ใน

ทางของพระเจ้าและทรงช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์ของพระองค์ จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของ 

ผู้คน ขณะที่คนหนุ่มในวัยเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ 

ในความบาป พระเยซูกลับทรงเชื่อฟังพระ-

บัญญัติของพระเจ้าทุกประการจนสิ้นสุดใจ

เจ้าทำได้ดีเสมอ 

ในนาซาเร็ธไม่มีใครมีฝีมือดี

ไปกว่าเจ้า ข้าจะสั่งทำอย่างนี้

อีกหกตัวเลยนะ

ลูกา 2 : 46 – 52
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แต่จะมีพระองค์ผู้หนึ่ง

เสด็จมาภายหลังข้า ทรงเป็นที่โปรด

ปรานยิ่งกว่าข้า เพราะทรงปรากฎอยู่ก่อนข้า

มา ท่านจะให้บัพติศมาพวกเจ้าไม่ใช่ด้วยน้ำ

แต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระ

ผู้เป็นเจ้าเอง จงหันหลังให้บาปเสีย

ก่อนที่จะสายเกินไป

คงจำกันได้ว่าเอลีซาเบธคลอดลูกชายคนหนึ่งก่อนมารีย์หกเดือน

ทูตสวรรค์บอกเศคาริยาห์ให้ตั้งชื่อเขาว่า ยอห์น และบอกด้วยว่าเขา

จะเป็นผู้เตรียมใจผู้คนไว้เพื่อพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมา ซึ่งเรื่องนี้

ผู้เผยพระวจนะหลายคนก็ได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่ห้าร้อยปีก่อนด้วย

เจ้าต้องกลับใจหันหลังให้

สิ่งชั่วร้ายและเชื่อฟังพระเจ้า

เพราะแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามา

แล้ว ถ้าเจ้าอยากจะเตรียมตัวเตรียม

ใจไว้รับพระเมสสิยาห์ ข้าก็จะ

ทำพิธีบัพติศมาในน้ำให้ จะให้เราทำอย่างไรล่ะ ยอห์น 

ทำอย่างไรพระเจ้าถึงจะพอใจแล้ว

เห็นว่าเราเป็นคนชอบธรรม

ถ้าเจ้ามีเสื้อสองตัวแล้วเห็นคนไม่มี

เสื้อใส่ จงเอาเสื้อให้คนผู้นั้นไปหนึ่งตัว 

ถ้าท่านมีอาหารกินและมีคนอดอยาก 

ก็เอาอาหารให้เขากินด้วย
จงแสวงหาความ

ยุติธรรมให้แก่ทุกคน

แล้วพวกเราที่เป็น

ข้าราชการล่ะต้องทำยังไง

ให้พระเจ้าพอใจข้าเป็นคนเก็บ

ภาษีและนาบาลเพื่อนข้าก็

เป็นนายด่านภาษีด้วย

อย่ารับสินบน อย่าใช้อำนาจ

หน้าที่รีดไถใครเลย จงทำสิ่งที่

ถูกต้องและยุติธรรมแก่ทุกคน

ข้ามาจากที่อื่น ศาสนาอื่น 

แต่อยากให้พระเจ้าโปรดปรานข้า 

ข้าจะต้องทำอย่างไร

อย่าใช้ความรุนแรง

กับผู้ใต้ปกครอง อย่าขโมยหรือ

ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อทรัพย์สินเงิน

ทองของผู้อื่น จงพอใจใน

ค่าจ้างของตน

ผู้จะเสด็จมาหลังเรามีอิทธิฤทธิ์

ยิ่งกว่าเรา เราไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สาย

รองพระบาทพระองค์ ถ้าท่านกลับใจจากบาป 

และเชื่อพระองค์ พระองค์จะทรงให้บัพติศมา 

ท่านด้วยพระวิญญาญบริสุทธิ์ 
แต่ถ้าท่านปฏิเสธพระองค์ 

และดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปพระองค์จะ

ทรงเหวี่ยงท่านลงในกองไฟชั่วกัลปาวสาน

จงหยุดทำบาปชั่วตั้งแต่บัดนี้
มาลาคี 3 : 1 ; ลูกา 3 : 2 – 18 , 7 : 24 , 27
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ลูกจะทำยังไง          

จะเริ่มต้นยังไง จะไป 

ที่พระวิหารรึเปล่า

เจ้าเป็นใครถึงบังอาจ              

ประกาศเรื่องพระเมสสิยาห์ จงว่ามาสิ

ข้าไม่ใช่พระเมสสิยาห์ เจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะ     

ที่โมเสสพูดไว้ว่าจะบังเกิด 

มาและนำผู้คนกลับไป 

หาพระเจ้าอย่างนั้นรึไม่ใช่ แต่อย่างที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ 

พูดไว้ว่า "ข้าคือเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดาร 

ว่า จงเตรียมมรรคาเพื่อพระเมสสิยาห์”
ถ้างั้น เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะทำข้าม 

หน้าข้ามตาเราที่เป็นใหญ่ด้านศาสนา 

และให้บัพติศมาคนเหล่านี้

ยอห์น เจ้าบอกว่าพระเมสสิยาห์ 

จะเสด็จมาเร็วๆ นี้ เจ้าจะรู้ได้ยังไง 

เวลาพระองค์เสด็จมา
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกข้าว่าถ้าข้าเห็นพระวิญญาณ 

ของพระเจ้าที่เป็นเหมือนนกพิราบสีขาวเสด็จมาประทับที่ใครคนนั้นก็เป็น 

พระเมสสิยาห์ของ อิสราเอล และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

ยอห์นเทศนาได้หกเดือนแล้ว 

เมื่อพระเยซูอายุย่างเข้าสามสิบปี

แม่รู้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ ทูตสวรรค์ 

กาเบรียลเคยบอกแม่ว่าแม่ต้องเผชิญความทุกข์ 

อย่างใหญ่หลวง แม่อยากให้พ่อ...ไม่ใช่สิพ่อเลี้ยง 

ของลูกยังอยู่จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วย

ลูกยังไม่ทราบแต่พระบิดาของ 

ลูกจะทรงบอกให้ลูกรู้ ลูกต้องไปรับบัพติศมา 

จากยอห์นก่อน ยอห์นเตรียมอะไรไว้มากมาย 

เพื่อการเริ่มชีวิตใหม่ในวันนี้
แล้วลูกจะกลับ 

มาหาแม่ไหม

กลับสิครับแม่ ลูกไม่มีวันทอดทิ้งแม่ 

แต่แม่ต้องทำใจให้เข้มแข็งนะครับเพราะสิ่งที่ 

จะเกิดกับลูกคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับแม่

อิสยาห์ 40 : 3 ; มัทธิว 3 : 1 – 12 ; ลูกา 3 : 15 – 18 , 23; ยอห์น 1 : 19 – 27 , 33

ข้าเป็นเพียงผู้ส่งข่าว มาจัด                           

เตรียมทางให้พระเมสสิยาห์ก็จริง แต่ท่านเป็นเชื้อ   

สายของงูร้าย ท่านคิดว่าการที่ท่านเป็นคนยิวและสืบ 

เชื้อสายจากอับราฮัมแค่นั้นจะทำให้ท่านเป็นลูกของ 

พระเจ้ายังงั้นรึ ท่านต้องละเลิกบาปที่เกิดจากความหยิ่ง 

ยะโสโอหังของท่านเสีย บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคน 

ต้นไม้แล้วท่านจะถูกโค่นทิ้งและโยนทิ้งใน 

กองไฟถ้าท่านยังไม่ยอมกลับใจเสียใหม่
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จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับเสด็จพระเมสสิยาห์ ผู้เป็น           

พ่อ จงใส่ใจในลูกหลานของตน ทุ่มเทเวลาแรงกายและสติ 

ปัญญาอบรมสั่งสอนธรรมบัญญัติให้พวกเขา แม้ว่าลูกๆ ของ 

ท่านจะดื้อรั้นแต่ถ้าเขาเห็นถึงความรักความจริงใจของท่าน 

เขาจะหันมานบนอบเชื่อฟังท่านแล้ว 

ครอบครัวของท่านจะอยู่เป็นสุข

ถ้าเจ้าทำสิ่งนี้ด้วยใจจริง และมุ่งมั่นจะ 

ติดตามพระเมสสิยาห์เมื่อพระองค์เสด็จมา จงลงมา 

จุ่มตัวในแม่น้ำนี้และเราจะให้บัพติศมาเจ้าเพื่อแสดงว่า 

เจ้ากลับใจจริงและเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาพระองค์ 

จะทรงยกโทษผิดบาปทั้งหลายของเจ้า

ยอห์น ท่านให้บัพ- 

ติศมาเราหน่อยได้ไหม ท่านต่างหาก 

ที่ควรให้บัพติศมาข้าเพราะ

ท่านเป็นผู้ชอบธรรม 

อย่างแท้จริง

ยอห์น เราต้องเชื่อฟัง 

พระบัญญัติทั้งสิ้น เราจะทำทุกอย่าง 

ตามที่พระบิดาของเราทรงสั่งให้คน 

ของพระองค์ทำ

นกพิราบ 

ข้าพระองค์เห็น 

นกพิราบ

มัทธิว 3 : 13 – 17 ; ลูกา 3 : 21 – 22
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พระองค์เป็น    

พระเมสสิยาห์ ข้าน่า 

จะรู้อยู่แล้ว

นี่คือบุตรที่รักของเรา 
เราชอบใจท่านมาก

ท่านผู้นี้เองที่เป็นลูกแกะ    

ของพระเจ้า ผู้จะทรงรับเอาบาปชั่ว 

ทั้งหลายของคนทั้งโลกไปเสีย

พระองค์เสด็จมาแล้ว

องค์บริสุทธิ์ 

ของพระเจ้า

พระคริสต์

พระองค์จะทรง       

สถาปนาพระราชอาณา

-จักรขึ้นในโลก

ลูกา 3 : 22 ; ยอห์น 1 : 29 – 34 ; 1ยอห์น 2 : 1 – 2
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จะเสด็จไปไหนนะ 

ไหนว่าจะเสด็จมาทรง

ไถ่พวกเราไง

เมื่อถึงเวลาน่ะ 

แต่ต้องทรงผ่านการ

ทดสอบก่อน

การทดสอบอะไรกัน

ก็อย่างที่อาดัมแล้วก็ลูกหลาน 

แต่ละคนเคยสอบไม่ผ่านมาก่อนพระองค์ต้อง 

ไปเผชิญกับเจ้าแห่งความมืดก่อน

พระบิดาทรงบอกให้พระบุตรของพระองค์อดอาหาร 

สี่สิบวัน ตลอดเวลานั้นไม่ทรงรับประทานอะไรเลย 

ช่วงที่ทรงอ่อนกำลังซาตานพยายามหลอกล่อพระองค์ 

ให้เสวยอาหารสนองความหิว และไม่เชื่อฟังพระเจ้า

เมื่ออาดัมมนุษย์คนแรกไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาต้องสูญเสียสถานภาพที่ 

พระเจ้าทรงมอบให้ แต่สำหรับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่เหนือ 

กาลเวลาก็จริงแต่ขณะนี้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจอย่างมนุษย์ทั่วไป

พระองค์จะทรงผ่านการทดสอบที่มนุษย์ทั้งหลายพลาดมาแล้วได้หรือ

หลังจากอดอาหารมาได้สี่สิบวันพระเยซูทรงหิวกระหายและอ่อน 

เพลีย เวลานี้ทรงเข้าใจถึงความรู้สึกของคนยากไร้ไม่มีกิน คนที่อด 

อยากจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก รวมทั้งคนเจ็บป่วยอ่อนแอที่ถูก 

ทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังคนเดียวอย่างพระองค์ในขณะนี้ด้วย

หลายครั้งหลายหนที่ซาตานพยายามใส่ความคิดหวาด 

ระแวงหวาดกลัวให้กับพระเยซูแต่ไม่สำเร็จ เมื่อมันเห็นว่า 

เวลาของการทดสอบใกล้จะหมดลงและพระเยซูทรงอยู่ 

ในสภาพที่อ่อนระโหยโรยแรงถึงขีดสุดมันก็ตัดสินใจทำสิ่ง 

ที่ไม่ทำบ่อยนัก นั่นคือ ปรากฎตัวต่อหน้าพระเยซู

พระองค์เป็นพระบุตรของ    

พระเจ้ามีสิทธิ์มีอำนาจปรารถนาจะ 

เสวยอะไรก็ได้ทั้งนั้นพระเจ้าข้า

มัทธิว 4 : 1 – 3 ; ลูกา 4 : 1 – 3 ; โรม 3 : 23 , 5 : 12 - 21 ; ฮีบรู 4 : 15
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ถ้าพระองค์กระโจนลงไปจากตรงนี้ ทูตสวรรค์จะ 

เอามือประคองชูพระองค์ไว้ ทีนี้ล่ะผู้คนจะมองเห็นแล้ว 

ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ตรงตามพระประสงค์

ที่เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เลยนะพระเจ้าข้า

ซาตานเคยใช้วิธีนี้หลอกลวงอาดัมให้กินสิ่งที่ 

พระเจ้าทรงห้าม ตอนนี้มันกำลังทดลองใช้วิธี 

เดียวกันนี้กับพระเยซูบุตรพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพ       

มนุษย์ ขณะที่พระองค์ทรงอ่อนแรงหิวกระหาย สำหรับมนุษย์ที่ไม่ได้กินอะไรเลย          

เป็นเวลาสี่สิบวัน การห้ามใจไม่ให้     

ตกลงไปในการทดสอบนี้ยากจริงๆ

พระองค์ทรงทำได้นะ            

พระเจ้าข้า เสกหินพวกนี้ให้เป็นขนมปัง 

เสวยให้อิ่มเถิด พระเจ้าข้า ไม่มีทาง เราจะไม่ทำอย่างนั้น 

พระเจ้าทรงเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุง 

ชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้แต่มนุษย์

จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจาก 

พระโอษฐ์ของพระเจ้า

ถ้างั้นเชิญเสด็จไปทรง 

ทำสิ่งที่ไม่ขัดต่อคำสอนของ 

พระเจ้าเถิด พระเจ้าข้า

ก่อนหน้านี้ทรงอ้างพระคัมภีร์ เรื่องนี้ก็ถูกต้องตาม   

พระคัมภีร์ที่บอกว่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูพระองค์ไว้ 

ไม่ให้เท้าของพระองค์กระทบหิน เอาเลยพระเจ้าข้า ได้เวลา 

สำแดงฤทธานุภาพของพระองค์แล้ว

พระคัมภีร์บอกว่า 

"อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็น 

พระเจ้าของท่าน”

ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ 

ทรงรักโลกถึงได้เสด็จมาเพื่อช่วยให้รอด ถ้างั้น 

ข้าพระองค์จะให้ทอดพระเนตรอะไรสักอย่าง 

หนึ่ง พระองค์ต้องทรงโปรดแน่ๆ

มัทธิว 4 : 3 – 7
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ขอทรงดูเถิดจากตรงนี้ทรงเห็นราชอาณาจักรอัน             

ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลก สวยงามเหลือเกินใช่ไหมพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ 

ครอบครองอาณาจักรพวกนี้มานับตั้งแต่อาดัมหันหลังไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญญัติ

ในครั้งนั้น เวลานี้โลกทั้งโลกเป็นของข้าพระองค์พวกมนุษย์ยอมอยู่ใต้อำนาจข้า 

พระองค์คนแล้วคนเล่า ทุกอย่างเป็นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของ 

โลกนี้ไม่ใช่พระองค์ จริงไหมพระเจ้าข้า แต่ข้าพระองค์จะถวายทุกอย่างนี้ให้ทรง 

ครอบครองแต่พระองค์จะต้องคุกเข่าลงกราบนมัสการข้าพระองค์ แล้วโลก 

ทั้งโลกจะอยู่ในกำมือของพระองค์ ข้าพระองค์ยกให้พระองค์หมดเลย      

ทั้งโลก ทั้งทุกคนในโลก ดีไหมพระเจ้าข้า

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า 

"จงกราบนมัสการพระองค์ผู้                         

เป็นพระเจ้าของท่านและปรน-                    

นิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว                    

"เจ้าหลอกลวงข้าไม่ได้                         

หรอก ไปให้พ้นเดี๋ยวนี้

ซาตานจึงหลบหนีพระองค์ไป พระเยซูทรงเป็นมนุษย์คนแรก 

นับตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์มาที่ซาตานไม่สามารถหลอกล่อให้ทำตามได้ 

พระเยซูทรงผ่านการทดสอบทุกประการ เวลานี้โลกได้บังเกิดมนุษย์ 

คนแรกที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าจนหมดสิ้นทั้งกายและใจแล้ว

การทดสอบสี่สิบวันผ่าน    

ไปแล้วแต่พระเยซูทรงอ่อนแรง 

เกินกว่าจะดำเนินต่อไปได้

เหล่าทูตสวรรค์พากัน 

นำอาหารและน้ำมาถวาย 

และอยู่ปรนนิบัติพระองค์ 

จนทรงแข็งแรงดังเดิมแล้ว 

พระองค์จึงเสด็จไปยังที่ที่ 

ยอห์นเคยเทศนาสั่งสอน 

มัทธิว 4 : 8 – 11 ; ลูกา 4 : 14

177



บทที ่8:
พระราชกิจระยะแรก

บทที ่8:
พระราชกิจระยะแรก



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
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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

เยี่ยมมาก
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บทที ่9:
การอัศจรรย์และคำอุปมา

บทที ่9:
การอัศจรรย์และคำอุปมา



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

210



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
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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

พระเยซูกับสาวก 

ของพระองค์นั่นเอง
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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

โครม...

239



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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บทที ่10:
พิธีศิลมหาสนิทและ

การทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์

บทที ่10:
พิธีศีลมหาสนิทและ

การทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์



จงไปเตรียมอาหาร        

มื้อเย็นสำหรับเทศกาลปัสกา 

ให้พวกเรากินเถิด

เราปรารถนาจะกินปัสกามื้อ                           

นี้กับพวกท่านก่อนต้องทนทุกข์ทรมาน เรา        

จะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าแผ่นดินของพระเจ้า 

จะมาถึงโลกนี้ แล้วเมื่อถึงตอนนั้นพวกท่านจะ 

ได้กินอาหารร่วมโต๊ะกับเราและพวกท่าน 

จะได้นั่งบนบัลลังก์พิพากษา 

ชนอิสราเอลทั้งสิบสองเผ่า

เรามีสิ่งที่จะบอกให้ท่านทราบ 

เพื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นท่านจะได้เชื่อเรา 

มีพระวจนะเขียนไว้ในสดุดี 41 : 9 ว่า 

“ผู้รับประทานอาหารของข้าพระองค์ก็ยกส้น

เท้าใส่ข้าพระองค์” เรากำลังบอกพวกท่านว่า 

มือของคนหนึ่งในพวกท่านซึ่งจะทรยศเรานั้น

ก็อยู่บนโต๊ะตัวนี้ด้วย

เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรง 

ตรึกตรองไว้ก่อนแล้ว แต่วิบัติ 

จะเกิดแก่ผู้ที่จะทำการนั้น

ข้าพระองค์รึพระเจ้าข้า 

ข้าพระองค์ไม่อยากเป็นคน

ทรยศพระองค์

ไม่ใช่ข้าพระองค์นะ 

พระเจ้าข้า

พระอาจารย์ 

ข้าพระองค์ไม่มีวันทรยศ

พระองค์หรอก 

ลูกา 22 : 8 – 23

ไม่น่ะ
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คนที่เอาอาหารจิ้ม 

ในชามเดียวกับเรา 

นั่นแหละ.....

เราทุกคนก็เอา               

ขนมปังจิ้มในชามใบนั้น

ยอห์นกระซิบถามพระเยซูว่า 

คนทรยศเป็นใคร พระเยซูตรัส         

ตอบว่า“คนที่เราจะเอาขนมปัง          

ชิ้นนี้จิ้มแล้วยื่นให้นั่นแหละ”

       ข้าพระองค์หรือ 

พระเจ้าข้า เจ้าพูดถูกแล้ว

พระเยซูทรงเอาขนมปังจิ้ม 

แล้วยื่นให้ยูดาส

จะทำก็รีบทำเสีย

ยูดาสจะไปไหนน่ะ

พระอาจารย์ทรงบอกให้เขารีบ            

ไปไหนไม่รู้ เขาเป็นคนดูแลเรื่องเงินอาจ 

จะเอาเงินถวายไปให้คนยากจนมั้ง

มัทธิว 26 : 23 – 29 ; ยอห์น 13 : 26 – 30
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เวลานี้เราจะได้รับเกียรติ 

แล้ว ลูกๆ เอ๋ยเราจะอยู่กับ 

เจ้าอีกไม่นานหรอก

ที่ที่เราจะไปนั้นท่านไปไม่ได้ 

เราจะให้บัญญัติใหม่ไว้แก่ท่านทั้งหลายคือ 

ให้ท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าพวกท่านเป็น 

สาวกของเราเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านก็รักกันและกัน 

เศคาริยาห์พยากรณ์ถึงกาลนี้ไว้ว่า “เราจะประหารผู้เลี้ยง 

แกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไป” “และเมื่อ 

เราเป็นขึ้นจากความตายแล้ว เราจะมาหาท่านที่กาลิลี 

คืนวันนี้แหละที่ท่านทุกคนจะทิ้งเรา”

แม้ว่าทุกคนจะปฏิเสธพระองค์ 

ข้าพระองค์จะไม่มีวัน.....

เปโตร ก่อนไก่ขันสองครั้ง 

เจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้ง

ข้าพระองค์ยอมตาย 

กับพระองค์ดีกว่าปฏิเสธ

พระองค์

ให้เขาทรมานข้าพระองค์แค่ไหน 

ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์

ไม่มีทางที่ข้าจะ

ปฏิเสธพระองค์

พระวจนะบอกไว้ชัดเจนว่า   

ท่านทุกคนจะละทิ้งเรา ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ 

บอกเรื่องเราไว้ด้วยว่า เขาจะทำกับเรา 

เหมือนเราเป็นคนทรยศ

เปโตรเมื่อท่านกลับใจ 

มาศรัทธาเชื่อมั่นในเราอีกครั้ง 

จงเลี้ยงดูบรรดาพี่น้องร่วมความ 

เชื่อของท่านให้เข้มแข็งขึ้น

ขอบพระคุณพระเจ้า                   

แห่งสากลจักรวาลผู้ประทาน 

อาหารแก่โลก

ขนมปังนี้แทนกายของเรา 

ซึ่งให้แก่พวกท่านจงกระทำอย่าง

นี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา

มัทธิว 26 : 33 – 35 ; ยอห์น 13 : 31 – 38 ; 1 โครินธ์ 11 : 24 – 25
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กายของเราจะ 

แตกออกเพื่อท่าน

รับเอาไปกิน 

เสียให้หมด

น้ำองุ่นถ้วยนี้คือ พันธสัญญา 

ใหม่โดยโลหิตของเราซึ่งหลั่ง 

ออกเพื่อชดเชยความผิดบาป 

ทั้งหลายของพวกท่าน

จงรับไปดื่มให้หมดทุกคนเถิด 

เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นต่อไปอีก 

จนกว่าเราจะได้ดื่มกับพวกท่านใหม่ 

ในแผ่นดินของเรา

ในวันหน้าเมื่อท่านทำสิ่งนี้ 

ท่านจะระลึกถึงความตายของเราไปจน

กว่าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

รู้อย่างนี้แล้ว อย่ากลัวหรือ               

วิตกไปเลย นิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่ 

มากมาย เราจะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับ        

ท่าน แล้วจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเรา

เราอยู่ที่ไหนท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย

ยอห์น 14 : 1 – 3 ; 1 โครินธ์ 11 : 24 – 26
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แต่พวกเราไม่ทราบว่าพระองค์ 

จะเสด็จไปไหนแล้วเราจะรู้จักทางไป

หาพระองค์ได้ยังไง

ได้ซี เพราะเราเป็นทางนั้น เป็นความ          

จริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอก 

จากจะมาทางเรา ถ้าท่านรู้จักเราท่านก็รู้จัก

พระบิดาและเคยเห็นพระองค์แล้วด้วย

ขอแค่ทรงสำแดงพระบิดา 

ให้เห็น เราก็พอใจกันแล้ว

ฟิลิปเอ๋ย ท่านอยู่กับเรามาตั้ง        

นานแล้วยังไม่รู้จักเราอีกหรือ 

ถ้าท่านเห็นเราท่านก็ได้เห็นพระบิดาด้วย 

เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราจะไม่ทิ้งท่านไว้ลำพัง เราจะ            

มาหาท่าน โลกจะไม่เห็นเราอีกแต่เรา 

จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับท่าน 

ปลอบใจท่าน พระองค์จะอยู่ในท่านและจะ 

นำท่านไปถึงความจริงทั้งมวล

ถ้าท่านรักเราประพฤติตามบัญญัติ 

ของเราแล้วเราจะให้สันติสุขที่โลกนี้จะ

แย่งไปจากท่านไม่ได้

ถ้าท่านรักเรา ท่านควร 

ดีใจที่เรากลับไปหาพระบิดาของ             

เรา เราบอกเรื่องเหล่านี้ไว้ล่วง 

หน้าเพื่อท่านจะได้เชื่อเรา ลุกขึ้น ให้เราไปร้องเพลง 

สรรเสริญพระเจ้าแล้วไป

อธิษฐานในสวนกันเถอะ

พระเยซูทรงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 

กับสาวกทั้งสิบเอ็ดคนเป็นครั้งสุดท้าย

มัทธิว 26 : 30 ; ยอห์น 14 : 5 – 10 , 25 – 30
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เพราะแม้ว่าท่านจะต้องร้องไห้แต่ความ 

เศร้าโศกจะกลายเป็นความชื่นชมยินดีอย่าง

ยิ่ง พระบิดาทรงส่งเรามา อีกไม่ช้าเรา 

ก็จะได้กลับไปหาพระองค์แล้ว

ตามเรามาเงียบๆ 

จะได้ไปอธิษฐานที่ที่รู้กัน

เฉพาะพวกเรา

อย่าเป็นทุกข์ใจที่เราบอกท่านว่า 

อีกชั่วเวลาหนึ่ง เราก็จะถูกพรากไป 

แต่อีกไม่นานเหมือนกันที่ท่าน 

จะได้พบเราอีก

ตรัสฟังง่ายดี 

เราเชื่อพระองค์แล้ว

พระเจ้าข้า

พวกท่านเชื่อแล้วยังงั้นรึ 

ดูเถอะอีกประเดี๋ยวทุกคนก็จะทิ้งเราและ

กระจัดกระจายไป เอาล่ะ 

รอเราอยู่ที่นี่นะ เราจะไปอธิษฐาน
พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว 

ข้าพระองค์ทำงานที่พระองค์มอบหมาย 

สำเร็จแล้ว ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ 

รับเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีส่วนร่วมกับ 

พระองค์ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก ข้าพระ 

องค์สั่งสอนพวกเขาให้รู้จักพระองค์แล้ว 

เขาได้รับฟังถ้อยคำของ   

ข้าพระองค์แล้ว

โลกนี้จะเกลียดเขา 

เหมือนที่เกลียดข้าพระองค์เพราะ 

ข้าพระองค์พูดความจริงเรื่องบาป 

ชั่วของเขา พวกเขาไม่ใช่ของโลกนี้ 

ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานทูลขอให้

ทรงนำเขาออกไปจากโลก แต่ขอ 

ปกป้องเขาไว้ให้พ้น      

จากมารร้าย

ข้าพระองค์อธิษฐาน 

เพื่อทุกคนที่พูดด้วยความวางใจในข้าพระองค์ 

เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่กับข้าพระองค์เหมือนที่ข้า 

พระองค์อยู่กับพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ขอให้ความ 

รักที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์อยู่ในตัวเขา 

และข้าพระองค์อยู่ในเขาด้วย

ข้าพระองค์เป็น 

ทุกข์แทบจะขาด 

ใจตายแล้ว

มัทธิว 26 : 31 , 38 ; ยอห์น 16 : 19 – 20 , 17 : 1 – 10
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พระบิดา ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยแห่ง 

พระพิโรธที่ข้าพระองค์ต้องดื่มนี้เลื่อนพ้นจาก 

ข้าพระองค์เถิด แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามพระทัย 

ของพระองค์ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์และข้า 

พระองค์จะดื่มถ้าต้องดื่ม พระเจ้าข้า

พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อแบกรับ                     

บาปก็จริงแต่เมื่อถึงเวลานั้นทรงรู้สึกว่ากางเขน 

เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะบนนั้นพระองค์จะต้อง 

กลายเป็นผู้ทำบาปแทนคนทุกคนตลอดไป

พระบิดา 

ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วย

นี้เลื่อนพ้นไปจากข้า 

พระองค์เถิด

แต่ให้เป็นไปตาม 

พระทัยพระองค์ให้สำเร็จ 

ตามพระทัยพระองค์

เหงื่อของพระองค์หลั่งออกมาเป็น 

เหมือนเลือดไหลหยดเป็นเม็ดใหญ่

ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง 

ปรากฎกายขึ้นปลอบประโลมพระองค์

องค์บริสุทธิ์ เวลาแห่งการ 

ทนทุกข์มาถึงแล้วแต่พระบิดาทรง           

อยู่กับพระองค์รวมทั้งปวงเทพทั้งปวง 

จะชุมนุมกันอยู่ต่อหน้าพระองค์ใน 

วันพรุ่งนี้ เมื่อทรงรับเอาบาปชั่ว   

ทั้งปวงของโลกไว้

เราทั้งหลายชุมนุมกันในคราว 

ที่ทรงสร้างโลกอย่างไร เราจะอยู่ที่นั่นเมื่อ 

ทรงไถ่บาปแก่โลกด้วยพระเจ้าข้า

พรุ่งนี้เองที่ซาตานจะถูกปราบ              

พ่ายแพ้และหนี้บาปของมนุษย์จะได้  

รับการจ่ายชำระ อับราฮัมและเหล่าทูตสวรรค์

แห่งฟ้าสวรรค์กำลังรอรับเสด็จพระองค์ท่าน

เหล่านั้นจัดเตรียมสำรับอาหารไว้ให้พระองค์

ต่อหน้าต่อตาศัตรูของพระองค์ ขันของพระองค์

มีน้ำล้นอยู่ ความดีและความรักจะติดตาม

พระองค์ไปและพระองค์จะอยู่ในพระ

นิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ตลอดไปเป็นนิตย์

ลุกขึ้นเถิดพระเจ้าข้า 

ยูดาสลูกแห่งหายนะ 

มาใกล้แล้ว

สดุดี 23 : 5 – 6 ; ลูกา 22 : 41 – 44 ; ฮีบรู 6 : 6 ; 12 : 2
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พระบิดา 

ด้วยความประสงค์นี้เอง 

ข้าพระองค์จึงมาในโลก

พวกท่านนอนหลับกันหมด 

จะคอยเฝ้าดูเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือ 

ลุกขึ้นเถิดเราต้องถูกอายัดไว้ 

ในมือคนบาปแล้ว

พระอาจารย์ 

ดีเหลือเกินที่ได้พบพระองค์ 

แต่เกรงว่าจะมีคนตาม 

ข้าพระองค์มา

ยูดาสเอ๋ย 

เจ้าจะทรยศเราด้วย

จูบนี้หรือ

ยูดาส 

ไอ้คนสกปรก

ใครขัดขืนฆ่าเลย

เดี๋ยวก่อน 

เจ้ามาตามหาใครกัน

มัทธิว 26 : 40 , 45 – 50 ; ยอห์น 12 : 27 , 18 : 1 – 4
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เยซูแห่งนาซาเร็ธ

เราเอง

ระวังนะ 

คนนี้มีฤทธิ์อำนาจ

พวกทหารกลัว 

พระเยซูจนถลาล้มลง

คนนั้นแหละ 

กลัวไปทำไม 

จับตัวไปเลย

เราไม่ยอมให้ 

เจ้าจับพระองค์

โอย๊..ย....ย

...ควับ...

ยอห์น 18 : 4 - 6, 10

...ควับ...

251



หยุดนะ จะต้องไม่มีการหลั่งเลือด            

อีกต่อไปแล้ว เปโตรเก็บดาบเสีย ถ้าเรา 

อยากสู้เราให้กองทัพทูตสวรรค์ 10,000 

องค์มาช่วยเราเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ 

นี่เป็นเวลาของความมืด

มันตัดหูข้า

เจ้าทั้งหลายถือดาบมาหาเรา ราวกับว่า       

เราเป็นโจรรู้ไหมว่าทำไมเจ้าไม่จับเราตอนที่เราอยู่ 

กับพวกเจ้าในพระวิหารทุกๆ วัน เราตอบให้ก็ได้ว่า 

ที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะต้องเป็นไปตามที่ 

พระวจนะบอกไว้ยังไงล่ะ

พระเจ้าช่วย 

ข้าพระองค์ด้วย

เอาล่ะ 

ดีเหมือนใหม่เลย

เราเองที่เจ้าต้องการตัว 

พวกเราจะไม่ขัดขืนจับเราไป

แล้วปล่อยคนอื่นๆ ไปเสีย

อัศจรรย์จริงๆ 

ทรงรักษาหูของข้า 

ให้หาย

จับพวกมัน 

เอาตัวไปให้หมดอย่า 

ให้ใครหนีไปได้

บรรดาสาวกพากัน 

หนีไปในความมืด

ไปกันเถอะ

มัทธิว 26 : 52 – 57 ; มัทธิว 14 : 51 – 52 ; ลูกา 22 : 50 – 51
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ผัวะ

เดินไป 

พวกเขาอยากให้มันจบๆ 

ไปก่อนผู้คนจะรู้เรื่อง

พวกทหารจับพระเยซูไป 

ต่อหน้าที่ประชุมของพวกปุโรหิต

และพยานต่างๆ

พวกเขาบอกว่า 

เจ้าอ้างตัวว่าเป็นพระเมสสิยาห์ 

และบอกว่าพระเจ้าเป็นพ่อของเจ้า 

เจ้าไม่ได้มาจากโลกนี้ บอกซิว่า 

เจ้ามาจากไหน

เราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลา 

และพระวิหาร เราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆ 

เลย ท่านถามเราทำไม ถามพวกที่เคยฟังเรา 

สอนซิ พวกเขารู้ว่าเราสอนอะไร

อย่าเล่นลิ้นกับ 

มหาปุโรหิตนะ

ถ้าเราพูดผิดท่านจงเป็น 

พยานในสิ่งที่ผิดนั้นแต่ถ้าเรา 

พูดถูก ท่านตบเราทำไม

เบิกตัวพยานที่รู้

เห็นเข้ามา

ยอห์น 18 : 19 – 23
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เขาพูดว่าจะทำลายพระวิหาร 

และสร้างขึ้นใหม่ในสามวัน 

โดยไม่ต้องใช้มือ

ไม่ใช่ 

เขาบอกว่าถ้ามีใครทำลาย

พระวิหารแล้วเขาจะสร้าง

ขึ้นใหม่ต่างหาก

เจ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นสักหน่อย 

ข้าได้ยินที่เขาพูดกับหูตอนที่เขาพูด 

เรื่องจะทำลายพระวิหารนั่นเขาชี้ตัวเอง 

ด้วย ข้าคิดว่าเขาหมายถึงถ้า 

ตัวเขาเองถูกทำลาย
เหลวไหล 

แล้วจะสร้างตัวเองขึ้นใหม่หลัง

จากสามวันได้ยังไงกัน ไม่รู้เหมือนกัน 

แล้วจะสร้างพระวิหาร

ในสามวันได้ยังไง

เจ้าไม่ได้ยินที่เขากล่าวหา 

เจ้ารึไง ทำไมไม่แก้ตัวบ้าง

พระเยซูยังคงนิ่งเงียบ

เจ้าโง่ 

ไม่ยอมตอบอะไร

ข้าสั่งเจ้าในพระนามพระเจ้า 

ผู้ทรงพระชนม์ให้เจ้าตอบมาว่าเจ้า 

เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า 

ผู้ทรงพระชนม์หรือไม่

เราเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วท่าน               

จะได้เห็นเรานั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ 

พระผู้ทรงฤทธิ์และจะได้เห็นเรากลับมา 

ในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์

พวกเราไม่ต้องการพยานอะไร          

อีกแล้ว เราได้ยินด้วยหูของเราเองตรงนี้ 

แล้วคนคนนั้นดูหมิ่นพระเจ้าเพราะมัน 

บอกว่ามันเป็นพระบุตรของ             

พระเจ้า มันต้องตาย

มัทธิว 26 : 59 - 65

เอาผ้าผูกตาสิ 

ดูว่ามันจะเผยพระวจนะ

อะไรได้บ้าง ปุโรหิตฉีกเสื้อคลุม 

ของตนเป็นสัญลักษณ์ว่า 

เศร้าเสียใจอย่างยิ่ง
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ทุบมันเลย 

มันทำให้ธุรกิจของข้าใน

พระวิหารขาดทุนหมด

ดูซิว่าจะทำนาย

อะไรได้มั่ง

ให้มันทำ 

ปาฏิหารย์ซิ

ชกอีกสิ

เผยให้รู้ว่าใครชกเจ้าสิ 

เจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะ

ไม่ใช่รึ

...โผล๊ะ...

ออกฤทธิ์สิ     

รักษาแผลให้ตัวเองเลย

ดูสิ ไม่สู้เลย

ข้าจำแกได้ 

ข้าเห็นแกอยู่กับพระเยซู 

แกเป็นสาวกของเขา 

เหมือนกันใช่ไหม

ข้าไม่รู้จักคนชื่อเยซู 

ข้าแค่มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

เมื่อคืนข้าเห็นเจ้าอยู่     

ในสวน เจ้าเป็นคนที่.....

เฮ้ย จะบ้ารึไง 

ข้าเป็นแค่คนหาปลาจนๆ 

จะไปรู้จักคนอย่างพระเยซู 

ได้ยังไง

มัทธิว 26 : 67 – 70 ; ลูกา 22 : 64 – 65

ขณะนั้นเอง ที่ข้างนอกพระวิหาร 

เปโตรเดินตามพระเยซูมาห่างๆ

...โผล๊ะ...

ตุ้บตุ้บ
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ใช่ เจ้าเป็นสาวกคน 

หนึ่งของเขาแน่ๆ ข้าเห็นเจ้า 

อยู่กับเขาตั้งหลายครั้ง

โธ่เอ๊ย นาง 

ข้าไม่เคยเห็นเขามาก่

อนเลยในชีวิต

เอก้ อ๊ ีเอก้          

ไก่ตัวนั้นขันแต่หัววันเลยนะแก

ทหารพาเขาออกมาแล้ว 

ท่าจะถูกซ้อมเสียน่วม

มีคำสั่งให้พาตัวไป 

ให้เจ้าเมืองตัดสิน

ไอ้อ้วนลิ้นสองแฉกนั่น 

อยากให้คนอื่นรับผิดชอบ 

เรื่องร้ายๆ อย่างนี้แทน

เฆี่ยนมันเลย

เปโตรได้ยินไก่ขันก็นึกถึงคำพูดของ 

พระเยซูที่ว่าก่อนไก่ขันสองครั้งเขาจะ 

ปฏิเสธพระองค์สามครั้งเปโตรรู้สึก 

ละอายใจในความขี้ขลาดของตน

มัทธิว 26 : 71 – 75 , 27 : 1 – 2 ; ลูกา 22 : 58 – 62 , 23 : 1

เอก้ อ๊ ีเอก้          
เอก้ อ๊ ีเอก้          
เอก้ อ๊ ีเอก้          
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เอาแมวเก้าหาง 

ลงหลังมันเลย

พระเจ้า นี่ข้าทำอะไรลงไป 

ข้าปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งอย่างที่ 

พระองค์ตรัสไว้ ทำไมต้องเป็นอย่างนี้        

ทำไมพระองค์ต้องทรงรับทุกข์ 

ทรมานขนาดนี้

ไปซิ 

ข้ามีเวลาไม่

มากนักนะ
พระบิดา 

ประทานเรี่ยวแรง

ให้ลูกด้วย

มาทำไมอีก เงินค่าทรยศ  

ที่เราจ่ายให้ไม่พอรึไง

ข้าเปลี่ยนใจแล้ว 

ปล่อยพระองค์แล้วข้า

จะคืนเงินให้ท่าน

เงินเปื้อนเลือดสกปรกอย่างนั้น 

เราไม่แตะต้องมันหรอก ถึงยังไงอาจารย์ของ 

เจ้าก็ต้องตายภายในคืนนี้ ไม่มีอะไรต้องกลัวน่ะ 

เราอาจจะใช้เจ้าช่วยจับคนอื่นๆ ได้อีก

เอาเงินท่านคืนไป 

ข้าไม่ต้องการแล้ว ข้าทนมี 

ชีวิตอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้ว

!

น่าสมเพชจริง

ข้าทนไม่ไหวแล้ว

เคร้ง

มัทธิว 27 : 3 – 6

เคร้ง
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ข้าเห็นแล้วแต่ไม่

รู้ว่าจะห้ามยังไง

รีบเอาตัวลงมา เร็วเข้า 

อาจจะยังไม่ตายก็ได้

แต่แม้ว่าพวกเขาจะขึ้นไปบนต้นไม้ได้ 

วิญญาณของยูดาสก็จมดิ่งลงไปสู่เปลว 

ไฟแห่งความพินาศสิ้นแล้ว

คอยรับดีๆ นะ 

ไม่อย่างนั้นจะตกลงไป

ในหุบเขาลึกข้างล่าง

มัทธิว 27 : 5 ; กิจการ 1 : 18

พระเจ้า

ข้าเป็นอะไรไปเนี่ย

ทำไมข้าหักห้าม

ตัณหาตัวเอง

ไม่ได้นะ

ความตายอาจ

ช่วยให้ข้าสงบได้...
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ข้าเอื้อมไป 

รับไม่ถึง

น่าสยดสยองจัง 

ตัวแตกไส้กระจาย

เต็มทุ่งหญ้าเลย
อ้วก 

เห็นแล้วคลื่นไส้

ไปหมด

เอาใครมาอีกล่ะ 
พวกนอกศาสนารึไง 

เอาออกไปตัดสินกันเองตาม
กฎหมายของเจ้าสิ

โทษของมันคือประหารชีวิต 

เราถึงได้พามันมาหาท่าน ท่านไม่ให้สิทธิ์เรา 

เอาหินขว้างคนหมิ่นประมาทพระเจ้าให้ตาย 

เราเลยต้องมาขออนุญาตท่านก่อน เขาทำผิด 

อะไรร้ายแรงล่ะ

มันบอกว่ามัน 

เป็นกษัตริย์ เจ้าเป็นกษัตริย์ 

ของชาวยิวงั้นรึราชอาณาจักรของเราไม่ได้อยู่  

ในโลกนี้ไม่อย่างนั้นคนของเราคงจะ 

ได้ต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตเรา

ถ้างั้นเจ้าก็เป็น 

กษัตริย์น่ะซี
เราเข้ามาในโลกนี้ 

เพื่อเป็นพยานให้แก่ความ 

จริง คนที่อยู่ฝ่ายความจริง 

ย่อมฟังสิ่งที่เราพูด

ข้าไม่เห็นว่าคนคนนี้ทำอะไร 

ผิดจนถึงขั้นประหารชีวิต แล้วเจ้า 

จะให้ข้าจัดการกับเขาอย่างไร

ตรึงมันที่กางเขน 

ตรึงมันที่กางเขน
เอาตัวออกไป 

เฆี่ยนได้แล้ว

มัทธิว 27 : 8 ; มาระโก 15 : 14 ; ลูกา 23 : 1 – 4 ; ยอห์น 18 : 29 – 38 ; กิจการ 1 : 18

เรื่องนี้ผู้เผยพระวจนะ

ก็พยากรณ์ไว้เช่นกัน
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ควั่บ

อ๊า...

จะให้เฆี่ยนกี่ที

แมวเก้าหาง เป็นแส้ชนิดหนึ่ง 

มีด้ามเป็นไม้ยาวราวๆ เก้านิ้ว 

ตัวแส้เป็นหนังยาวราวๆ สามฟุต 

มีหินคมๆ หรือเศษกระดูก หรือ 

โลหะ ผูกติดตรงปลายแส้

สั่งให้เฆี่ยนอย่าง

น้อย 39 ที

จะได้เห็นว่าไอ้นักเทศน์ 

คนนี้จะหนังเหนียวแค่ไหน

หนักมืออีก

เพื่อนๆ 

เขาหายหัวไปไหน

กันหมด

ไม่ร้องขอความ

กรุณาสักแอะ

โดนอย่างนี้มีหวัง   

ตายได้ จะได้ไม่มีใคร 

ทำการอัศจรรย์อีก

สามสิบห้า 

สามสิบหก สามสิบเจ็ด สามสิบแปด สามสิบเก้า

ลูกา 23 : 11 ; ยอห์น 19 : 1 – 2

อ๊า...

ควั่บ
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หลังแตกยับเยิน

ข้าอยากเฆี่ยน 

กษัตริย์มานานแล้ว

มันบอกว่ามัน         

เป็นกษัตริย์เอาเสื้อคลุม 

สีม่วงใส่ให้มันหน่อย กษัตริย์ 

ต้องสวมมงกุฏ

ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ 

นี่ล่ะทำมงกุฏได้

เลย

...โอ๊ย...

เอ้า เอาคทาไป 

อันใหญ่ด้วย ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ
สวมมงกุฏลง 

ไปแน่นๆ หน่อย

เราขอถวายมงกุฏนี้ 

แด่ท่านผู้เป็นกษัตริย์ 

แห่งสากลโลก

โอย.....

ทีนี้ลุกขึ้นมายืน

ตรงๆ หน่อย
ชูคทาขึ้นซิ 

องค์กษัตริย์

ฮ่า ฮ่า 

ทรงพระเจริญพระเจ้าข้า

ใช่แล้ว 

ทนได้ถึงดวงอาทิตย์

ตกก็โชคดีแล้ว

ยอห์น 19 : 1 – 3
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กษัตริย์โรมัน 

ต้องไม่ไว้เครา

ทีนี้ค่อยดูเหมือน 

กษัตริย์ขึ้นมาหน่อย

ไอ้นี่ไม่สนุกด้วยเลย 

ไม่ยอมอ้อนวอนขอความ 

เมตตาเอากลับไปให้ 

ปีลาตดีกว่า

ดูกษัตริย์ของเจ้าซี

เราไม่มีกษัตริย์ 

มีแต่ซีซาร์

ดูชายคนนี้ 

เจ้าจะให้เราทำกับ

เขาอย่างไร

ตรึงมันที่กางเขน

เจ้าเอาเขาไปตรึง    

กางเขนได้แต่เราไม่เห็นความ

ผิดอะไรในตัวเขาเลย

หมายความว่ายังไง 

ไม่เห็นความผิดมันอ้างว่า 

มันเป็นบุตรพระเจ้านะ

บุตรพระเจ้างั้นรึ 

พาเขาเข้ามาสิ

สดุดี : 22 ; อิสยาห์ 50 : 6 , 53 : 5 , 7 ;  ลูกา 23 : 13 – 22 ; ยอห์น 19 : 4 – 8
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เจ้าเป็นใคร ทำไมไม่           

ตอบข้า เจ้าไม่รู้หรือว่าข้ามี 

อำนาจสั่งฆ่าเจ้าได้

ท่านไม่มีอำนาจหรอก 

ถ้าพระบิดาของข้าไม่ได้

ทรงประทานแก่ท่าน

เราบอกท่านแล้วว่า 

เราไม่เห็นความผิดในตัวชาย

คนนี้เราจะปล่อยเขาไป

ถ้าท่านปล่อยมันท่าน

ไม่ใช่เพื่อนของซีซาร์

ตรึงมันที่กางเขน 

ตรึงมันที่กางเขน เอาเขาออกไป จะทำอะไรก็        

ตามใจ เราจะเขียนประกาศความผิด 

ของเขา แต่ขอประกาศว่าเราไม่มีความ 

ผิดใดๆ ต่อโลหิตของชายผู้นี้

ตรึงกางเขน                          

ไอ้คนหลอกลวงเสีย

การอัศจรรย์ที่แกเคย 

ทำหายไปไหนหมด

มัทธิว 27 : 24 ; ยอห์น 19 : 9 – 17
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ครืน.......
โครม...

ข้าว่าเขาไปไม่ไหวแล้วล่ะ
ลุกขึ้น ไม่งั้น        

แส้ลงหลังแน่

เอ้า 

แกนั่นแหละมาช่วย

เขาแบกหน่อย

ทำไมต้องเป็นข้าด้วย

เขาทำผิดอะไร

เขารักคนทุกคนน่ะซิ

โอ 

พระเยซูเราเสีย

ใจเหลือเกิน

ธิดาของเยรูซาเล็มเอ๋ย             

อย่าร้องไห้สงสารเราเลย จงร้องไห้สงสารตัวเองกับลูก 

หลานของเจ้าเถอะ เพราะวันหนึ่งผู้คนในเยรูซาเล็ม 

จะต้องหลบซ่อนตัวด้วยความกลัวและ 

อธิษฐานขอความตายให้ตัวเอง

พระเยซูทรงแบกกางเขนไปยังที่ประหาร 

มีขโมยและอาชญากรร้ายแบกกางเขนของ

ตนไปกับพระองค์ในวันนั้นอีกสองคน

มีผู้คนมากมายที่ยัง 

คงรักและนับถือพระองค์ 

แต่พวกเขากลัวเกินกว่า 

จะพูดอะไรได้

มัทธิว 27 : 32 ; ลูกา 23 : 26 – 33

โครม...
ครืน.......
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กร๊อบ

เอ้า ดื่มนี่เสีย 

จะได้ไม่เจ็บมาก

ไม่ เราต้องทำ 

ตามที่พระบิดาทรง 

ใช้เรามา

ยังคิดว่าตัวเองเป็น 

ลูกของพระเจ้าอยู่อีก

กางแขนมันออก

เอาตะปูกับค้อนมา

จับให้แน่นนะ พวกนี้จะขัดขืน     

แทบบ้าไปเลยตอนที่ตอกลงไปทีแรก 

ต้องจับไว้ให้แน่นจนกว่าตะปูจะทะลุ 

กระดูกลงไปถึงไม้

ไม่ อย่าทำลูกข้า 

 โป้ง...

แกว่าทำไมคนนี้ถึง 

คิดว่าตัวเองเป็นลูก 

พระเจ้านะ

คงจะเกี่ยวด้วยคำทำ

นายเก่าแก่ของพวกผู้

เผยพระวจนะมั้ง

สดุดี 22 ; อิสยาห์ 52 ; มัทธิว 27 : 33 – 34

 โป้ง...

กร๊อบ
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จับขาให้แน่นๆ นะ 

ตรงนี้ธรรมดาต้องตอกหลาย 

ครั้งกว่าตะปูจะทะลุกระดูก

โอ มารีย์ 

ข้าไม่อยากเชื่อข้า 

ทนไม่ได้จริงๆ 
ไม่เคยคิดเลย 

ว่าเรื่องจะออกมาเป็น 

อย่างนี้

ดึงซีวะ ไอ้โง่
ก็ออกแรงช่วยอีกนิดสิวะ 

กินแรงคนอื่นอยู่ได้

โอ ยอห์น 

ดีใจที่ท่านอยู่ที่นี่ด้วย 

มันน่ากลัวเหลือเกิน

เราละทิ้งพระองค์กันทุกคน

พระบิดาขอทรง            

โปรดยกโทษให้พวกเขา 

เขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร

เศคาริยาห์ 13 : 6 ; ลูกา 23 : 32 – 34
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นี่ไงเสื้อผ้าของมัน 

ข้าเอาแค่ชิ้นนี้ล่ะ

ไม่ได้นะ 

เราต้องแบ่งสี่ส่วน

ตัวนี้ฉีกไม่ขาด 

ทอแน่นมาก ถ้างั้นเราโยนลูก

เต๋าเอาก็แล้วกัน

พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้ว่าพวกเขาเอา

เสื้อผ้าของพระองค์แบ่งกันส่วนหนึ่ง 

และจับฉลากพนันกันอีกส่วนหนึ่ง

ใครได้แต้มสูง 

เอาไปหมดเลย

ลีโอ ระวัง                     

เลือดหยดใส่นะ

ช่วยคนอื่นให้รอดได้ 

แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ ว่าไงเยซู เจ้าบอกว่า 

จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้น        

ใหม่ในสามวัน ช่วยตัวเองลงมา 

จากกางเขนก่อนเถอะ

ให้พระคริสต์กษัตริย์ 

แห่งอิสราเอลลงมาจากกาง

เขนให้เราเห็นเดี๋ยวนี้เลยสิ 

เราจะได้เชื่อไงล่ะ
มันวางใจพระเจ้าเชื่อว่า 

พระองค์จะทรงปลดปล่อยมัน ให้ 

พระเจ้าปลดปล่อยมันเดี่ยวนี้เลยสิ 

เห็นชื่นชมพระเจ้าดีนักนี่ไม่แน่จริงนี่หว่า

สดุดี 22 : 18 ; มัทธิว 27 : 39 – 43 ; ยอห์น 19 : 23 – 24
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เอ้ากินซะ 

จะได้ทรมาน

น้อยลง

ไม่

ถ้าเจ้าเป็นบุตรพระเจ้า 

ช่วยตัวเองให้ลงไปซี 

จะได้ฆ่าพวกโรมันบ้าง

ทำไมแกท้าทายยังงั้น 

ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเลยรึ 

กำลังจะตายอยู่แล้ว

โทษที่เราได้รับมันสาสม 

กับความผิดของเราแต่ท่าน

ผู้นี้คือพระเยซูพระองค์ไม่ได้

ทำผิดอะไรเลย

พระเยซูเจ้าข้า 

ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ 

เมื่อพระองค์เสด็จเข้าใน 

แผ่นดินของพระองค์

วันนี้เจ้าจะอยู่กับเรา

ในเมืองบรมสุขเกษม

ยอห์นดูแลแม่ 

ของเราด้วย

พระเจ้าข้า 

ข้าพระองค์จะ

ดูแลนาง

โอ เยซู ทำไม ทำไม

สดุดี 69 : 21 ; ลูกา 23 : 36 – 43 ; ยอห์น 19 : 25 – 27
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ท้องฟ้ามืดมัวราวกับเป็นเวลากลางคืน และเป็น 

อย่างนั้นอยู่สามชั่วโมงขณะที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน

เป็นเวลาแห่งความมืดมน พระเยซูคริสต์ในสภาพ 

มนุษย์กำลังจะสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของโลก

ขณะที่น้ำหนักของบาป 

กดทับลงบนพระองค์ 

พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า

พระเจ้า พระเจ้าของข้า 

ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้า 

พระองค์เสีย

 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ 

ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์

ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์มีบาปเพื่อเราพระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์มีบาปเพื่อเรา

โอ ยอห์น 

พระองค์กำลังจะตาย 

ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่า

จะทรงตายจริงๆ

สำเรจ็แลว้

แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์

มัทธิว 27 : 45 – 50 ; ลูกา 23 : 44 – 46 ; ยอห์น 19 : 30 ; 2 โครินธ์ 5 : 21
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เปรี๊ยะ

และทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่

เกิดอะไรขึ้นเนี่ยะ 

ทีแรกก็ฟ้ามืดมัวยังกับเป็น 

กลางคืนแล้วตอนนี้แผ่นดิน 

ก็สั่นสะเทือนไปทั่ว

ต้องเป็นพระเยซูกษัตริย์ 

แห่งยิวแน่ๆ ทรงเป็นผู้ทำสิ่ง 

อัศจรรย์ทั้งหลาย
ตอนนี้ทำอัศจรรย์ 

อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น 

เขาตายแล้วนี่นา

สว่างอีกแล้ว 

วันนี้แปลกจัง เขาเป็นพระบุตร

พระเจ้าแน่ๆ

มีคำสั่งให้เราทุบขาพวกมัน           

ให้หัก จะได้ตาย แล้วเอาลงจากไม้กาง 

เขนทันก่อนพระอาทิตย์ตก พรุ่งนี้เป็น 

วันบริสุทธิ์ของพวกมัน

สำหรับคนนี้ไม่ต้องแล้ว เพิ่งตายเดี๋ยวนี้เอง 

รู้ไหมว่ามันพูดอะไรก่อนตาย มันขอให้พระบิดาของ 

มันยกโทษให้เราที่เราฆ่ามัน พวกนั้นบอกว่ามันเป็น 

องค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์มากมาย

มีคำพยากรณ์ไว้ว่า 

พระองค์จะทรงตายบนกางเขน 

แต่กระดูกของพระองค์จะไม่หัก

เลย และก็เป็นจริงตามนั้น

สดุดี 32 : 20 ; เศคาริยาห์ 12 : 10 ; มัทธิว 27 : 54 ; ยอห์น 19 : 31 – 37

ฮือพอผู้ชายคนนี้ตาย

ปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลย

เปรี๊ยะ
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อย่างน้อยพวกเขา 

ก็ไม่ได้ทุบกระดูกขา 

พระองค์ให้หัก

มารีย์เราจะไปหาดูว่ามีใคร 

จะช่วยเอาพระศพไปฝังได้บ้าง

วันสะบาโตเริ่มเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน 

และตอนนี้ก็จวนเจียนเวลาเต็มทีพวกเขา

ต้องรีบเอาพระศพไปฝังในอุโมงค์

โยเซฟเศรษฐีหนุ่มที่                     

ไม่ได้เป็นอัครสาวกคน                                 

หนึ่งในสิบสองคน ยินดีมอบ                        

อุโมงค์ฝังศพของตนให้                                         

ฝังพระศพพระเยซู

อีกประเดี๋ยววันสะบาโต 

ก็จะเริ่มแล้วเอาพระศพไปฝัง 

ในอุโมงค์ใหม่ของเราได้เลย

ท่านมีน้ำใจเหลือเกิน 

เป็นเพื่อนที่ดีของเราเสมอ

ยอห์น 19 : 31 , 28
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บทที่ 11:
การฟื้นคืนพระชนม์, เทศกาลเพ็นเทคศเต,  

และคริสตจักรเริ่มแรก

บทที่ 11:
การฟื้นคืนพระชนม์, เทศกาลเพ็นเทคศเต,  

และคริสตจักรเริ่มแรก



ท่านขอรับ จอมหลอกลวง 

ที่ท่านตรึงกางเขนไปพูดไว้ว่า 

มันจะฟื้นขึ้นมาหลังจากอยู่ 

ในอุโมงค์สามวัน 

รู้ไหมว่าพระองค์ทรงบอกเราหลายครั้ง 

แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่เราเองไม่เข้าใจ 

ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ ดูเหมือนว่าพระองค์อยาก 

ตายแบบนี้ ทรงรู้ว่าจะเกิดเมื่อไร และรู้ทุกสิ่ง 

แถมยังทรงเพิ่งบอกเราอีกเมื่อคืนนี้เอง

ยกไปตรงนั้นเลย 

มืดลงทุกทีแล้ว

เราไม่มีเวลาเตรียมน้ำมัน 

หอมมาชะโลมพระศพเลย

ค่อยกลับมาหลัง

วันสะบาโตก็ได้

อีกตั้งสามวันนะ

จะทำยังไงได้ล่ะ
เข้ามาทางนี้เลย 

ระวังสะดุดนะ 
บรรดาปุโรหิต 

กลับไปหาปีลาต

ถ้าเกิดพวกสาวกของมัน 

แอบเข้าไปขโมยศพไปล่ะก็แย่ 

แน่ๆ ท่านควรจัดเวรยามไปเฝ้า 

หน้าอุโมงค์ฝังศพนะขอรับ
เราจะส่งทหาร 

ไปยืนยามให้แน่น 

หนาที่สุด

ที่นี้คอยดูแลอย่า 

ให้ใครทำลายตราที่ 

เราผนึกไว้นะ

คนของข้าจะไม่ยอมให้ 

ใครผ่านเข้าไปเป็นอันขาด

มัทธิว 27 : 59 – 66 ; ยอห์น 19 : 40
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ไม่ต้องเป็นห่วงว่า 

พระเมสสิยาห์ที่ตายไปแล้วของท่าน 

จะหายไป เราไม่เคยทำศพหายเลย 

สักศพ จริงไหมพรรคพวก

ฮะ่ ฮะ่ ฮะ่

หลักจากฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ได้สามวัน

เป็นครั้งแรกที่ต้อง 

มาเฝ้าศพนะเนี่ยะ

ประเดี๋ยวสว่างก็พ้นหน้าที่แล้ว

จะสว่างแล้วนะ รีบๆ หน่อย 

นี่เลยสามวันมาแล้วด้วย

เสียดายที่เรา    

ทำเร็วกว่านี้ไม่ได้

แผ่นดินไหวอีกแล้ว

ว๊าย

มัทธิว 28 : 1 – 2 ; ลูกา 24 : 1
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ครั้งนี้ไหว

ใหญ่จริงๆ

ฟังเสียงผู้ชายพวกนั้นร้องสิ 

คงมีใครบาดเจ็บแน่ๆ เฮ้ย

เกิดอะไร.....

พระเจา้นนี่า พระองค์ทรง     

ขยับหินก้อนนั้น

จะทรงฆ่าเรา

พระแม่เจ้า 

เมตตาเราด้วย

อย่าทิ้งข้า 

พระเจ้าเมตตาข้าด้วย

เป็นไปไม่ได้

วิ่งหนีเอาตัวรอดเร็ว

มัทธิว 28 : 2 – 4
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หินก้อนใหญ่จะตาย 

เราจะไปหาผู้ชายที่ไหน

มาช่วยเอาออกล่ะ

ไม่รู้เหมือนกัน 

แต่นี่มันสามวันสามคืนแล้วนะ 

ไม่ได้ใส่เครื่องหอมอะไร ป่าน 

นี้พระศพคงส่งกลิ่นแล้ว
พวกเขาไม่รู้ว่า 

มีทหารเฝ้าอยู่หน้า

อุโมงค์ฝังพระศพ

มีคนกลิ้งหินออกแล้ว

พระศพหายไปแล้ว 

อุโมงค์ว่างเปล่า

อ้าว ท่านเป็น             

ใครคะพระศพพระเยซู 

หายไปไหน
ผ้าพันพระศพยังอยู่

พระเยซูทรงฟื้นคืน             

พระชนม์แล้ว ท่านว่า

ทรงเป็นขึ้นจากความตาย 

เหมือนลาซารัสน่ะสิ

เร็วเข้าเราต้องรีบ

ไปบอกพวกสาวก

พระเยซูทรง

คืนชีพแล้ว

คนพวกนั้น 

เป็นทูตสวรรค์

มาระโก 16 : 3 – 8

อย่าแปลกใจเลย เรา         

รู้ว่าท่านมาหาพระเยซูผู้ 

ทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์ 

ไม่ทรงอยู่ที่นี่ ทรงเป็นขึ้น 

แล้วตามที่ทรงบอกไว้

มาดูที่ที่เขาวางพระศพไว้สิ 

แล้วออกไปบอกบรรดาสาวก 

ของพระองค์ว่าพระเยซูจะไป 

พบพวกเขาที่กาลิลี

276



พระเยซูทรงฟื้นแล้ว 

เราเพิ่งมาจากที่ฝังพระศพ

พระเยซูไม่ทรงอยู่ที่นั่นแล้ว 

แต่มีทูตสวรรค์อยู่

เราจำได้ว่าพระองค์ 

บอกเราว่าจะทรงเป็นขึ้น

มาในวันที่สาม

ทูตสวรรค์บอกว่าพระเยซู

จะไปพบพวกท่านที่กาลิลี

เปโตร 

ท่านจะไปไหน

ไปที่อุโมงค์ฝังศพ

ยอห์นวิ่งตาม 

แต่เขานำหน้าเปโตรไป

ยอห์น 

รอด้วยข้าวิ่งไม่ทัน

อโุมงคว์า่งเปลา่
หมายความ

ว่ายังไง

ยอห์น 20 : 2 – 9
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ยอห์น ผ้าพันพระศพ 

พับอยู่ราวกับว่าพระองค์เพิ่งทรง 

ลุกขึ้นแล้ว เดินออกไป

เป็นไป 

ไม่ได้หรอก

แต่ไม่เห็นทูตสวรรค์สักองค์ 

พวกผู้หญิงคงตาฝาด

เจ้าเห็นผู้ชาย 

สวมชุดขาวไหม

ไม่มีผู้ชายอยู่เลย 

ไม่มีทูตสวรรค์ ไม่มีอะไรเลย 

พระศพก็ไม่อยู่

ฮือ ฮือ

หญิงเอ๋ย 

เจ้าร้องไห้เสียใจ

อยู่ทำไม
พวกเขาเอาพระองค์ไป 

แล้วข้าไม่รู้ว่าเอาไปไหน

มารีย์เอ๋ย พระอาจารย์

มารีย์ อย่าเพิ่งถูกต้องตัวเรา 

เรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาในสวรรค์ 

เจ้าจงไปบอกบรรดาสาวกถึงสิ่งที่เจ้าเห็น 

แล้วเราจะไปพบพวกเขาที่กาลิลี

พระเป็นเจ้า 

พระองค์ทรงมี 

ชีวิตอยู่

ยอห์น 20 : 7 – 17
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เราหวังว่าเขาคือ 

พระเมสสิยาห์แต่ก็ถูก 

ตรึงกางเขน

พวกสาวกไม่เชื่อเรื่องที่ว่า 

พระเยซูทรงฟื้นจากความตาย

เปโตรกับยอห์นไม่เห็นอะไรอยู่   

ที่อุโมงค์ ข้าว่าคงมีใครขโมยพระศพไป 

ผู้หญิงพวกนั้นเหลวไหลน่าจะหยุดพร่ำรำ

พันได้แล้ว ทำให้คนเสียขวัญเปล่าๆ

เราจะกลับไป เอมมาอูส 

ไม่รู้จะอยู่ทำอะไรแล้ว

วันนี้เป็นวันที่

สามแล้วนะ
ฮือ สงสัยจังว่า 

ถ้าพระองค์ตั้งใจจะเป็นขึ้นจาก

ความตายแล้วทำไมถึงปล่อย 

ให้พวกเขาฆ่าพระองค์

จริงด้วย 

แล้วถ้าทรงอยากเป็นกษัตริย์ 

ก็ไม่เห็นจะต้องทำแบบไม่ให้ 

ใครรู้เลยนี่นา ใช่ไหม

ขอเดินไป 

ด้วยคนได้ไหม

โอย ตกใจหมดเลย 

ท่านมาจากไหนเนี่ยะ

ได้ซี 

อากาศอย่างนี้เดิน

สบายดี

ข้าบังเอิญได้ยินท่านคุยกันมา 

ดูเหมือนกำลังเป็นทุกข์ใจงั้นรึ

ท่านไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น 

เมื่อสามวันก่อนหรอกรึเกี่ยวกับ 

พระเยซูชาวนาซาเร็ธไงล่ะ

วันนี้ตอนเช้าพวกผู้หญิงไปที่อุโมงค์ฝังศพ 

ปรากฎว่าศพหายไปแล้วพวกนั้นบอกว่าเห็นทูต

สวรรค์มาบอกว่าพระเยซูยังมีชีวิตอยู่

สาวกสองคนเลยวิ่งไปดูที่     

อุโมงค์แต่ก็ไม่เห็นทั้งพระเยซูทั้ง 

ทูตสวรรค์ แต่ศพก็หายไปนะ

พวกท่านช่างมีใจเฉื่อยในการเชื่อสิ่งที่

ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์  

พระวจนะไม่ได้พยากรณ์ไว้หรือว่าพระเยซูจะทรงรับ

ความทุกข์ทรมานเหล่านี้ก่อนแล้วจะทรงนำ 

ความรุ่งโรจน์แห่งอาณาจักรสวรรค์ลงมา

สดุดี 22 ; เศคาริยาห์ 13 : 7 ; ลูกา 24 : 13 – 26
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เยซูแห่งนาซาเร็ธ ผู้ที่พวกเขาตรึงที่ไม้กางเขนประกาศก้องว่า ตนเองเป็นพระคริสต์ เสมอด้วยพระเจ้า 

แล้วพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือ มีพระวจนะของพระเจ้ายืนยันว่าสิ่งที่ทรงกล่าวอ้างนั้นเป็นความจริง มากมายหลายตอนด้วยกัน

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บอกว่า พระคริสต์จะเสด็จมาเมื่ออิสราเอลหรือยูเดียไม่มีกษัตริย์ปกครอง (7 : 6) และเวลานั้นก็เป็น           

อย่างนั้น อิสยาห์บอกไว้ด้วยว่าพระองค์จะทรงเป็นเชื้อสายของเจสซี (11 : 1)

ตามถ้อยคำของมีคาห์ผู้เผยพระวจนะ พระองค์ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮม  แห่งแคว้นยูเดีย (มีคาห์ 5 : 2)         

ซึ่งก็เป็นอย่างนั้น ผู้เผยพระวจนะหลายคนบอกว่า จะทรงเกิดในตระกูลของกษัตริย์ดาวิด (เยเรมีย์ 23 : 5 – 6 ; สดุดี 89) 

ทั้งโยเซฟและมารีย์ก็สืบเชื้อสายมาจากดาวิด 

อิสยาห์กล่าวว่าเขาจะเรียกพระคริสต์ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ พระเยซูตรัสไว้ว่าถ้าท่านเห็นพระองค์ 

ท่านก็เห็นพระบิดา อย่างนั้นไม่ใช่หรือ

อิสยาห์เผยพระวจนะว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์(7:14; 59:20)และจะให้กำเนิดบุตรชาย (9:6)และจะทรงจำเริญวัยขึ้น 

(49 : 7)  ผู้เผยพระวจนะบอกว่า พระคริสต์จะทรงทำให้คนตาบอดมองเห็น ทรงปลดปล่อยผู้ถูกคุมขัง (42 : 7) 

จะทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะแห่งวงศ์วานอิสราเอล (40 : 11) และจะเสด็จมากรุงศิโยน ในฐานะพระผู้ไถ่ (59:20)

อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระองค์จะทรงถูกคนอิสราเอลปฏิเสธ (53:1,3)และผู้เผยพระวจนะยังเห็นล่วงหน้าถึงความ 

ทุกข์ทรมานของพระองค์ ทรงถูกเพื่อนทรยศ (สดุดี 41:9) ด้วยเหรียญเงินเพียง 30 เหรียญ (เศคาริยาห์ 11 : 12 – 13) 

และว่าจะไม่ทรงตอบโต้ผู้กล่าวหาพระองค์ (53 : 7) จะทรงได้รับบาดเจ็บฟกช้ำ (53 : 5) เคราของพระองค์จะถูกดึง (50 : 6) 

พวกเขาจะจ้องมองดูพระกายเปล่าเปลือยและถ่มน้ำลายรดพระพักตร์ ( 50 : 6) จะทรงหันหลังให้ผู้ที่โบยตีพระองค์ (50 : 6) 

หน้าตาของพระองค์จะเสียโฉมมาก เหลือที่จะเหมือนมนุษย์ (52 : 14) ผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ (12:10) 

บอกเราว่าองค์พระผู้ช่วยให้รอดจะถูกแทงและถูกเพื่อนของพระองค์โบยตีและสร้างบาดแผลที่มือของพระองค์(เศคาริยาห์13:6–7) 

พระองค์จะเป็นเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า(53:7)และผลสุดท้ายของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือความตายของพระองค์ (53 : 8 , 12 ; สดุดี 

22 : 15) และจะทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของเศรษฐี (53 : 9)

แต่พระองค์ต่างหากเป็นผู้ทรงอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนี้ พระเยซูได้ตรัสไว้เองว่า ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจาก 

พระองค์ได้แต่พระองค์สละชีวิตด้วยใจสมัครของพระองค์เองไม่ใช่หรือ(ยอห์น10:18)อิสยาห์บอกเราว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะ

ให้พระองค์ฟกช้ำ(53:10)เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป(53:10)พระองค์ต้องทรงถูกตีเพราะบาป

ผิดของผู้อื่น(53:8)พระองค์ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมาก(53:12)และจะทรงกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรม 

ด้วยความตายของพระองค์ (53:11)

ถึงกระนั้นความตายก็ไม่ใช่จุดจบ อิสยาห์มองเห็นล่วงหน้าว่าชีวิตของพระองค ์ จะทรงเจริญขึ้นหลังจากทรงตาย (53:10) 

จะทรงถูกยกชูขึ้นสูงเด่นเป็นที่เทิดทูนและจะทรงสูงนัก (52:13) จะทรงช่วยผู้คนให้รอดจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (49:6)

จะไม่ทรงล้มเหลว (42:4) พระเมสสิยาห์จะทรงเป็นพันธสัญญาใหม่ (42 : 6)

พระองค์จะทรงเป็นผู้พิพากษา จะทรงตีโลกด้วยตะบองแห่งปากของพระองค์ (11:4) จะทรงปกครองชนชาต ิ

อิสราเอลใหม่ในเมืองใหม่ และในโลกใหม่ (66) จะมีวันหนึ่งที่ทุกเข่าจะก้มกราบพระองค์และทุกลิ้นจะปฏิญาณต่อพระองค์

ถ้างั้นแล้วบอกเราซิว่าทำไมจึงเศร้าเสียใจ พวกผู้หญิงไม่ได้บอกรึว่าทูตสวรรค์พูดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว

น่าอัศจรรย์นัก
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มิน่าล่ะ ทรงรู้        

แจ่มแจ้งเกี่ยวกับคำของ 

ผู้เผยพระวจนะ

ถึงบ้านข้าแล้ว มืดมากแล้วด้วย 

เชิญเข้าไปพักค้างคืนที่นี่ก่อนดีกว่า 

เรายังอยากฟังคำของผู้เผยพระวจนะ

เกี่ยวกับพระเยซูต่ออีก

ขอเชิญท่านอธิษฐานขอพระพร  

ก่อนรับประทานอาหารเพื่อเป็น 

เกียรติแก่เรา

ขอบพระคุณพระเจ้าจอมกษัตริย์ 

แห่งสากลจักรวาลผู้ประทานอาหารแก่โลก 

ขอบพระคุณสำหรับขนมปังมื้อนี้

รับเอาไปกินเถิด

พระเยซู 

พระองค์นั่นเอง พระอาจารย์

ทรงหายไปแล้ว

เสด็จไปแล้ว
พระเยซูอยู่กับเราตั้ง

แต่แรกแล้ว

ลูกา 24 : 28 – 32

พระเยซูทรงมีชีวิตอยู่ 

ความตายเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ไม่ได้ 

ทรงมีชีวิต กลับไปบอกพวกสาวกที่ 

กรุงเยรูซาเล็มกันเถอะ
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ย้อนกลับไปที่เยรูซาเล็ม    

ในเวลาเดียวกัน
ปิดให้แน่นนะ 

ตั้งแต่พระศพหายไปนี่พวกปุโรหิต 

โกรธมากขึ้นอีกเยอะเลยเพราะคิด 

ว่าพวกเราขโมยพระศพมา

ทั้งๆ 

ที่มีทหารเฝ้าอยู่เป็น

โขยงเนี่ยนะ

พระองค์ตรัสไว้               

จริงๆ ว่าทรงเป็นขึ้นอีก 

ในวันที่สาม

เราจะไม่ยอมเชื่อจน             

กว่าจะได้เห็นพระองค์ด้วยตา 

แล้วได้สัมผัสรอยตะปู  

ที่พระหัตถ์

ผีหลอก

พระเยซู

ช่วยด้วย

อย่ากลัวเลย 

โธมัสเจ้าบอกว่าเจ้าไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นด้วยตา 

ทีนี้ยื่นมือมาสัมผัสรอยตะปูพวกนี้สิ มาเถอะ 

จับรอยแผลที่สีข้างเราด้วยก็ได้

องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ของข้าพระองค์ พระเจ้า 

ของข้าพระองค์

โธมัสเอ๋ย เจ้าเป็นสุข 

เพราะได้เห็นเราและเชื่อ ส่วนผู้ 

ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็จะมีเป็นสุข

มากยิ่งกว่าเจ้า

หาอาหารให้เรารับ                 

ประทานหน่อยสิ เรามีเรื่องต้อง 

สอนท่านมากมายก็เลยจะอยู่ 

กับพวกเจ้าสักสองสามวัน

พระอาจารย์

พระเยซู

ยอห์น 20 : 26 – 31 ; ลูกา 24 : 36 – 43
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จงไปบอกสาวกของเรา 

ทุกคนให้ไปหาเราที่กาลิลี 

เราจะไปพูดคุยกันที่นั่น...

มีพระวจนะเขียนไว้นานแล้วว่าพระคริสต์                         

จะต้องทรงทนทุกข์ทรมานเพราะความบาป                

ของพวกท่าน และจะทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย              

ในวันที่สาม แล้วข่าวดีเรื่องนี้จะได้รับการประกาศ 

สั่งสอนให้แก่ชนทุกชาติในนามของพระองค์ โดย 

จะตั้งต้นที่เยรูซาเล็มก่อน จงไปรอที่เยรูซาเล็มจน 

กว่าเราจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปประทับ                         

อยู่ในท่าน พระองค์จะทรงประทานฤทธิ์เดชใน                                    

การเทศนาสั่งสอนข่าวดีแก่พวกท่าน

ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี                

ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 

ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับ  

บัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งสอน 

พวกท่านไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย              

เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค
ในพระนิเวศของพระบิดาเรา 

มีที่อยู่จัดเตรียมไว้เป็นอันมาก เวลานี้ 

เราจะไปจัดเตรียมที่ไว้ให้ท่านทั้งหลาย แล้ว 

จะกลับมาอีกเพื่อรับท่านไปอยู่กับเรา 

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลาย           

จะอยู่ที่นั่นด้วย

มัทธิว 28 : 18 – 20 ; ลูกา 24 : 44 – 49 ; ยอห์น 14 : 2 – 4
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จงไปที่กรุงเยรูซาเล็ม 

รอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา 

เหนือท่านและประทานฤทธิ์เดชให้ 

ท่านสั่งสอนในนามของเรา

เสด็จขึ้นไปแล้ว

ทรงกลับไปหาพระบิดาแล้ว

เราจะอยู่กับท่านเสมอไป 

จนกว่าจะสิ้นยุค

เสด็จกลับไปสู่สวรรค์แล้ว

ทำไมยังจ้องดู 

ท้องฟ้ากันอีก

อะไรกัน 

นั่นใครน่ะ นั่นทูตสวรรค์สององค์

ที่ข้าเห็นในอุโมงค์นี่

วันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จ 

กลับมาบนหมู่เมฆอย่างที่เห็น

พระองค์เสด็จขึ้นไป

พระองค์เสด็จ 

กลับไปหาพระบิดา

บนสวรรค์แล้ว

จงกลับไปรอรับเสด็จ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่

กรุงเยรูซาเล็ม

ลูกา 24 : 49 – 51 ; กิจการ 1 : 7 – 11
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บรรดาสาวกของพระเยซูกลับไปกรุงเยรูซาเล็มตามคำสั่งของพระองค์ 

พวกเขาอธิษฐานรอคอยฤทธิ์เดชจากเบื้องบนตามที่ทรงสัญญาไว้โดย 

ไม่หยุดหย่อนจนเวลาผ่านไปสิบวัน แต่พวกเขายังคงไม่กล้าประกาศเรื่อง 

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูอย่างเปิดเผย เพราะกลัวว่าจะถูกฆ่า

ทันใดนั้นที่ที่พวกเขาชุมนุมอธิษฐาน 

กันอยู่ก็เกิดสั่นสะเทือนมีพายุแรงกล้า 

พัดเข้ามา เปลวไฟรูปทรงคล้ายลิ้น 

กระจายอยู่บนพวกเขาทุกคน

พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เต็มล้นและเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเป็น

ภาษาต่างๆ ที่ตัวเองไม่เคยรู้

เมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่    

ภายในความกลัวตามธรรมชาติมนุษย์ก็ 

หายไป พวกเขาจึงออกไปสรรเสริญ 

นมัสการพระเจ้าอย่างเปิดเผย

ข้าว่าพวกนี้เมาเหล้าองุ่น 

แต่ทำไมพูดภาษาข้าได้ชัดเจน

ไม่เพี้ยนเลย

พูดภาษาของข้าด้วย 

ไปเรียนมาจากไหนถึงพูดเก่ง 

ขนาดนี้ไม่ใช่พวกมีการ 

ศึกษาสักหน่อย

ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายท่านก็ 

เคยเห็นอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำแล้ว 

สิ่งเหล่านั้นพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพระองค์

แม้ว่าพวกท่านจะตรึงพระองค์แต่พระเจ้าทรง 

ให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้ว

กิจการ 1 : 12 – 14 , 2 : 1 – 13 , 32 , 36

สรรเสริญพระเจ้า 

พระบิดาของพระเยซูคริสต์

พระเจ้าของเรา
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กษัตริย์ดาวิดเผยพระวจนะไว้              

เมื่อ 1000 ปี มาแล้วใช่ไหมว่า พระเจ้า 

จะไม่ทรงละทิ้งพระองค์ไว้ในแดนคนตาย

ทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ 

ต้องเปื่อยเน่าไป 

เพราะฉะนั้นขอให้คนอิสราเอล 

ทุกครัวเรือนมั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้

พระเยซูองค์ที่ท่านตรึงที่กางเขนนี้แหละ 

เป็นทั้งพระเจ้าและพระคริสต์

เราจะทำยังไงดี 

เราตรึงพระคริสต์ไปแล้ว

กลับใจใหม่เรื่องพระเยซู แสดงความ 

เชื่อฟังพระองค์ด้วยการรับบัพติศมาด้วยน้ำ 

พระองค์จะทรงยกโทษบาปผิดของเจ้าแล้วเจ้าจะ 

ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระองค์

แล้วผู้คนที่เชื่อฟังพระองค์ด้วยความเต็มใจ  

ก็ได้รับบัพติศมาและภายในวันเดียวนั้นเองมี

ผู้เข้าร่วมในความเชื่อประมาณสามพันคน

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ข้าเชื่อพระเยซู 

ให้บัพติศมาข้าด้วย

ดูเหมือนพระเยซู 

ทรงอยู่กับเราตรงนี้ เมื่อวานนี้เอง

จริงด้วย ว่าแต่ท่านเชื่อ 

ไหมว่าตอนนี้เรากลับรู้สึกว่าทรงอยู่ 

กับเราจริงๆมากกว่าตอนที่พระองค์

ทรงมีตัวตนอยู่เสียอีก

ตอนนี้มีคนติดตามเป็นสาวก 

พระเยซูนับเป็นพันๆ คนแล้ว 

เพิ่มมากขึ้นทุกชั่วโมง

สดุดี 2 , 16 : 2 ; กิจการ 2 : 27 , 37 – 41

อีกหลายเดือนต่อมา
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นายท่าน 

ขอเศษสตางค์ให้คนยากจน

พิกลพิการหน่อยเถิด

เปโตร เราไม่มีเงินเลย 

ท่านมีเศษสตางค์บ้างไหม

ไม่มีเหมือนกัน 

แต่ตั้งแต่พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์อยู่ในเราเราก็มีบาง 

อย่างให้เขาได้นะ

เงินและทองเราไม่มี 

แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือ 

ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ 

จงลุกขึ้นเดินเถิด

อย่าไปล้อคนที่เป็นง่อย 

มาตั้งแต่เกิดเล่นสิ ขาเขา 

ใช้การไม่ได้เลยนะ

พระเยซูทรง 

รักษาเจ้าให้หายแล้ว

เฮ้ย...

พระเจ้าทรง 

ฤทธานุภาพสูงสุด

ขาเขาหายลีบแล้ว

ไม่อยากเชื่อเลย 

คนง่อยเดินได้แล้ว

ใครบอก 

กระโดดต่างหาก

สรรเสริญพระเจ้า 

ขอบคุณพระเยซู

กิจการ  3 : 1 – 11

287



ทำไมพวกท่านมองเราเหมือนกับเรา

เป็นคนทำการอัศจรรย์นี้ พระเยซูพระบุตร

ของพระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ

ที่พวกท่านตรึง พระองค์ต่างหากที่ทรงได้

รับพระเกียรติจากพระบิดาให้ทำการนี้

นั่นมันขอทานง่อย 

ขาแห้งลีบนี่นา
ว่ากันว่ามีคนรักษาขา

มันหายด้วยนามของเยซูคน

ที่ถูกตรึงกางเขนไปไง

เรารู้ว่าพวกท่านตรึงพระเยซูเพราะ

ไม่รู้แต่ผู้เผยพระวจนะเคยเตือนไว้แล้ว

ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น

ท่านก็รู้จักข้าดีกันทุกคน 

พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทำให้ขาของข้าดี

ดังเดิม เชื่อและติดตามพระเยซูเถิด

กลับใจเรื่องพระเยซูเสีย 

มาเป็นสาวกของพระองค์ 

แล้วบาปทั้งปวงของท่าน

จะถูกลบหายไป

บรรดาผู้นำทางศาสนากลุ่ม

เดียวกับที่ตรึงพระเยซูคริสต์สั่ง

ทหารมาจับตัวเปโตรกับยอห์น

เจ้าทำผิดกฎหมาย

ข้อหายุยงผู้คนให้ต่อต้าน

ศาสนาของเรา

พวกเขาไม่ได้

ทำอะไรผิดนะ

กิจการ 3 : 12 , 14 – 19 , 4 : 1 – 3

พวกท่านฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิต 

แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย 

และพวกเราได้พบพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 

ชายคนนี้ได้รับการรักษาให้หายเพราะเขา

ศรัทธาเชื่อถือ พระนามของพระเยซู
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ตอนนี้พวกเขาจับคน 

ง่อยข้อหาเดินได้ไปแล้ว

อัศจรรย์อย่างเดียว

กับที่พระเยซูเคยทำตอน

ที่ทรงอยู่ที่นี่เลย

เพื่อนข้าบอกว่าเห็นพระเยซู

ยังทรงมีชีวิตอยู่หลังจากที่พระองค์สิ้น

พระชนม์แล้ว พวกเขาว่าตอนนั้นมีคนกว่า 

500 คน เห็นพระองค์พร้อมกันเลย

ข้าจะไปตามหาสาวกคนอื่น 

จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น

ข้าคิดว่าตรึงกางเขนผู้นำ

ไปแล้วจะกำจัดไอ้พวกนอกรีต

นี่หมดไปได้แล้วเสียอีก

ได้ยินว่า มันยังไม่ตาย
ถ้างั้นก็ฆ่ามันอีกครั้ง

รวมทั้งพวกสาวกมันด้วย

พวกมันพูดกันว่ามันไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์แล้ว

ถ้างั้น 

ส่งไอ้สองคนนั่นไปอยู่

ด้วยกันเลย

กิจการ 4 : 3 – 6
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เรารู้มาว่าขอทานคนนี้เป็น

ง่อยมาตั้งแต่เกิด พวกเจ้ารักษาเขา

ได้ยังไง เจ้าทำได้ในนามใคร

ในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ 

ผู้ที่ถูกท่านตรึงที่กางเขน ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้พระองค์

เป็นขึ้นจากความตาย ชายผู้นี้จึงได้รับการรักษา

พวกท่านจำพระวจนะที่ว่า “ศิลาที่ช่างก่อได้ทอดทิ้ง 

ได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว” ได้หรือไม่

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย 

ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลาย

รอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่าม

กลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า

สองคนนี้ดูท่าว่าเป็นคนโง่เง่า 

ไม่มีการศึกษา แต่อ้างคำของผู้เผย

พระวจนะได้คล่องแคล่ว

เราจำพวกเขาได้ 

เคยอยู่กับพระเยซูจริงๆ

ไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธว่าการอัศจรรย์

ไม่ได้เกิดขึ้น ทุกคนรู้เรื่องการรักษานี้และรู้ 

ด้วยว่าสาวกของเยซูทำได้โดยนามของเยซู 

นี่แหละจะเป็นปัญหา

ถ้าเจ้ายังขืนพูดและรักษาผู้คนในนาม

ของเยซูที่ตายไปแล้วอีกเจ้าจะประสบชะตากรรม

เดียวกับเยซูนั่นแหละ เข้าใจไหม ออกไปได้แล้ว

อย่าให้ข้าได้ยินเรื่องการฟื้นคืนชีพ

เหลวไหลนั่นอีกก็แล้วกัน

ไม่ต้องบอกท่านก็คงจะรู้ว่า

เราจะฟังใคร ท่านหรือพระเจ้า รู้เถิดว่า

เราต้องพูดสิ่งที่เราได้ยินได้เห็น

จับมันโยนออกไป

สดุดี 118 : 22 ; กิจการ 4 : 7 – 21
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ข่าวดีแพร่ไปทั่วอิสราเอล 

คนมากมายมาเชื่อพระเยซู

และรับบัพติศมาด้วยน้ำ

คริสตจักรกลายเป็นครอบครัว

ใหญ่ มีสมาชิกนับเป็นพันๆ คน 

เต็มด้วยความรักและสันติสุข

พระเยซูทรงเป็นขึ้นจาก

ความตายทรงมีชีวิตอยู่และทรง

อยู่กับเราแม้แต่ในเวลานี้

 เจ้าได้ยินข่าวดีเรื่อง

พระเยซูคริสต์หรือยัง

พอครอบครัวของข้า

มาเชื่อพระเยซูคริสต์ 

บ้านของข้าก็พบความ

สงบสุขเป็นครั้งแรก

ที่คริสตจักรผู้คนเคารพ

และให้เกียรติผู้หญิงทุกคน

พวกคริสเตียนทำงานไปร้องเพลงไป

จำนวนคริสเตียนทวีขึ้นเป็นพันๆ คน 

และพวกเขาแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้

ให้กันและกันตลอดจนเทศนาเรื่องพระเยซู

เป็นประจำทุกวันตามบ้านเรือนตามถนน 

และผู้คนต่างๆ ที่เขาพบ

กิจการ  13 : 30 – 32 ; 4 : 10
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อย่าโง่ไปหน่อยเลย 

สเทเฟน

พี่น้องอิสราเอลทั้งหลายท่านก็รู้ว่าพระเจ้า

ทรงบอกคนรุ่นปู่ย่าตายายเราว่าลูกหลานของท่าน

จะถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสในต่างแดนถึง 400 ปี

หลังจากนั้นพวกเขาจะถูกพระเจ้าพิพากษาความ

ผิดแล้วจะทรงปลดปล่อยพวกเขาไปสู่ดินแดน

ที่ทรงมอบให้แก่อับราฮัม

กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศถวาย

พระเจ้า แต่องค์ผู้สูงสุดไม่ได้ประทับอยู่ในพระนิเวศทั้ง

หลายที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อย่างที่ตรัสกับผู้เผยพระวจนะ

ว่า “สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่น

รองเท้าของเรา เจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเรา 

หรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหน สิ่งเหล่านี้มือ

ของเราได้ทำไว้ทั้งสิ้นมิใช่หรือ”

เจ้าพูดจาดูหมิ่น  

วิหารของเรา

คนชาติหัวแข็งและใจกบฎ ใจของท่าน

ดื้อดึงต่อพระเจ้า ท่านขัดขวางพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เหมือนบรรพบุรุษของท่านอยู่เสมอ ท่านและ

บรรพบุรุษของท่านข่มเหงฆ่าฟันบรรดาผู้เผยพระวจนะ

ที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่ง

ท่านทรยศ จับและฆ่าพระองค์เสียด้วย

สเทเฟน 

เจ้ายังจะเรียกตัวเองว่า

เป็นคนยิวอยู่อีกหรือ

เจ้าฉีกธรรมบัญญัติและทำลายล้าง

ธรรมเนียมประเพณีของเราอย่างนี้

เพื่อจะเอาอะไรมาแทนที่ล่ะ คนตาย

ที่มองไม่เห็นอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ถูก

พวกโรมันตรึงกางเขนนั่นน่ะรึ

ดูสิ ข้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิดออก 

และบุตรมนุษย์ประทับยืนอยู่

เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 

ช่างงดงามอะไรอย่างนี้
เอามือปิดหูให้หมด 

อย่าฟังคำหมิ่นประมาท

พระเจ้าอย่างนั้น

มนัสมควรตาย

จับตัวมันไปนอกเมือง 

เอาหินขว้างให้ตาย

อิสยาห์ 66 : 1 ; กิจการ 7: 1 – 57
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มันหมิ่นประมาทศาสนา

ของเรา เราตกลงกันว่ามันต้องตาย 

เซาโลท่านจะสนับสนุนเราอย่าง

เป็นทางการหรือไม่

มันทำลายศาสนาของเรา

หมิ่นประมาทพระเจ้า เราตรึงพระคริสต์ที่กางเขน 

ส่วนเจ้าเราจะเอาหินขว้าง

ถึงเจ้าเอาหินขว้างข้าตาย 

พระเยซูยังทรงเป็นพระเจ้าอยู่ดี

เราจะลงชื่อให้ท่านประหารมันเอง 

คนคนนี้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ติดตามเยซู

ชาวนาซาเร็ธที่ถูกฆ่าตายไป เราต้องยับยั้ง

เรื่องการหมิ่นประมาทพระเจ้าให้ได้ 

เอาหินขว้างได้เลย

ท่านเซาโล 

ฝากเสื้อข้าไว้ด้วย

ข้าแต่พระเยซู 

ขอทรงรับจิตวิญญาณของ

ข้าพระองค์และอย่าทรงถือโทษ

เขาที่ทำบาปนี้ด้วย

กิจการ 7 : 58 – 59
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ตุ้บ

ฆ่ามัน ไอ้คนหมิ่นพระเจ้า

เอามันให้ตาย 

ไอ้สมุนเยซู

นี่แค่เริ่มนะ

และในช่วงนั้นมีการข่มเหงต่อต้านคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม

อย่างใหญ่หลวงทุกคนหนีออกจากเมืองไป ยกเว้นพวกอัครสาวก

เซาโลและพวกฟาริสีได้ใช้       

ความรุนแรงต่อต้านคริสตจักรบุกเข้า 

ไปตามบ้านจับชายหญิงมากมายไปขังคุก มีสาวกของพระคริสต์

หลงเหลืออยู่ในนั้นอีกไหม

อย่าทำร้าย

พ่อผมนะครับ

จับตัวผู้หญิงไปด้วย

กิจการ 7 : 59 , 8 : 3

ตุ้บ
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ขณะที่คริสเตียนคนหนึ่งชื่อฟีลิป กำลัง

อธิษฐานอยู่ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาพูดด้วย

จงลุกขึ้น 
เดินลงใต้ไปตามถนนสาย

เยรูซาเล็ม – กาซา

ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม

พระเจ้าบอกให้ไปทางนั้นแต่ถ้า

พระองค์บอกให้ไปข้าก็จะไป

ตรงนี้ล่ะที่ทรง

ให้เรามาแล้วยังไง

อีกพระเจ้าข้า

พระเจ้าพระองค์

จะให้ข้าทำอะไร

ขบวนรถม้า พระเจ้านี่เอง

หรือที่พระองค์ให้ข้ามาเจอมี

ใครในนั้นที่ทรงเลือกไว้เพื่อ

พระองค์พระเจ้าข้า

เข้าไปในขบวนนั้นสิ

กิจการ 8 : 26 – 29
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ใช่ ข้าไปนมัสการพระเจ้า

ที่นั่น ศาสนาของบ้านเมืองข้าไม่

ช่วยให้เกิดสันติสุขแล้ว พระเจ้า

ที่นับถือกันก็อยู่ไหนไม่รู้

ข้าไปเที่ยวหาผู้เผยพระวจนะ

ดูว่ามีใครตรงตามคำพยากรณ์พวกนั้นบ้าง 

ว่าแต่ท่านรู้ไหมว่าผู้ที่อิสยาห์พูดถึงเป็นตัว

อิสยาห์เองหรือใครอื่น

ที่นั่นมีข้าราชการผู้มีอำนาจสูงของราชินีแห่งชาวเอธิ-

โอเปีย ท่านเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของอาณาจักร

ดังกล่าวกำลังเดินทางกลับเอธิโอเปียหลังจากไปนมัส-

การพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของชาวยิว

ขณะนั้นท่านกำลังอ่านหนังสือของผู้เผยพระวจนะอยู่

เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำ

แกะไปฆ่าและเหมือนลูกแกะนิ่งอยู่ต่อ

หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านไม่ปริปาก

ของท่านเลยฉันนั้น เพราะว่าชีวิตของท่าน

ต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว

ข้าได้ยินเสียงท่านอ่าน

หนังสือของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ 

ท่านอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่า

ท่านรู้ว่าข้าอ่านอะไรอยู่ 

ข้าไม่เข้าใจหรอกถ้าไม่มีใครอธิบาย

ขึ้นมาบนรถกับข้าสิ

ท่านเพิ่งมาจากเยรูซาเล็มใช่ไหม 

ข้าอ่านพระสัญญาเรื่อง

พระเมสสิยาห์ พอข้าไปถึงเยรูซาเล็มมีคน

นับเป็นพันๆคนประกาศว่าพระองค์เสด็จ

มาในโลกนี้แล้วทรงถูกตรึงกางเขนแต่

ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว

อิสยาห์ 53 ; กิจการ  8 : 27 , 30 – 34
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อย่างที่ท่านรู้ หนังสืออิสยาห์

เขียนมาตั้งแต่เกือบ 800 ปี ก่อน 

บทที่ 53 ทั้งบทล้วนเป็นคำทำนายเกี่ยว

กับพระเมสสิยาห์บทหนึ่งในบรรดาหลาย

บทนั่นแหละ หนังสือบอกว่าพระองค์

จะทรงถูกเกลียดชังและถูกปฏิเสธ

ท่านเพิ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็ม 

คงเห็นแล้วว่าบรรดาผู้นำของเราปฏิเสธพระองค์

ทั้งๆ ที่ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมาย

อิสยาห์พยากรณ์ว่า 

พระเยซูจะทรงต้องทุกข์ทรมาน 

บาดเจ็บเพื่อชำระค่าบาปของเรา ในข้อ 5 

ก็บอกว่าโทษที่เราได้รับจากบาปผิดต่างๆ 

ของเราจะตกอยู่บนพระเยซูหมด

โดยเฉพาะตรงข้อ 6 ที่บอกว่าเราทุกคนได้เจิ่นไป

เหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรง

วางลงบนท่านซึ่งความผิดบาปของเราทุกคน ตรงนี้บอกเราว่ามนุษย์ทุกคนทิ้ง

สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหันไปทำตามทางบาปชั่วของตัวเอง แต่พระเจ้าทรง

เอาบาปของเราไปวางลงบนพระเยซู พอพระองค์สิ้นพระชนม์ก็เท่ากับว่าทรง

จ่ายชดใช้ค่าของความไม่เชื่อฟังของเราแทนเราหมดแล้วยังไงล่ะ

ข้อ 7 เป็นคำพยากรณ์ว่า 

ตอนที่ทรงยืนต่อหน้าผู้พิพากษา 

พระองค์ไม่ทรงกล่าวแก้ต่าง

อะไรให้ตัวเองเลย

ข้อ 8 บอกว่าทรงถูกนำตัวจาก

ที่คุมขังไปฆ่าเพื่อเป็นการชดใช้หนี้บาป

เพราะการละเมิดของคนของพระองค์

ข้อ 9 บอกว่าพระเยซู

จะทรงถูกฝังร่วมกับเศรษฐี

และคนอธรรม

และข้อ 9 ยังบอกเราด้วยว่าพระองค์

ไม่ได้ทำบาปอย่างที่คนอื่นๆ ทำ แต่เป็นน้ำ

พระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระองค์ฟกช้ำและ

เป็นทุกข์เพราะพระเยซูทรงใช้วิญญาณของ

พระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

ข้อ 10 

พูดถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของ

พระองค์ และพันธกิจต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

ผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ 

อีกหลายคนต่างก็บอกเราว่าหลังจาก

ทรงฟื้นขึ้นมาแล้วพระเยซูจะประทับ

บนบัลลังก์ ซึ่งพอเราตายไปก็จะต้องไป

ยืนถวายรายงานบัญชีชีวิตของเราต่อ

หน้าพระองค์ตรงนั้น
อิสยาห์ 53 : 3 – 10 ; กิจการ 8 : 35  ;  โรม 2 : 16 ; 2 โครินธ์ 5 : 21

บาป
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เราได้ยินพวกธรรมาจารย์และปุโรหิต

พูดถึงคำพยากรณ์เรื่องของพระเมสสิยาห์

หลายต่อหลายครั้ง แต่ทำไมพวกเขา

หลายคนถึงยังปฏิเสธพระเยซูล่ะ

มีพวกธรรมาจารย์และปุโรหิตมากเหมือนกันที่ยอมรับ

พระเยซู แต่ที่เหลือขัดขวางเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความ 

หน้าซื่อใจคดของพวกเขาซึ่งอยากให้พระเมสสิยาห์ฆ่าพวกโรมัน 

ไม่ใช่มาเปิดโปงบาปของตน พวกนั้นต้องการครองแผ่น

ดิน แต่ไม่ต้องการให้พระเจ้าครอบครองจิตใจของตน

มีคำเผยพระวจนะตรงไหนอีกบ้าง 

ที่ตรงกับเรื่องของพระเยซู
สดุดี 22 

บอกเรื่องการสิ้นพระชนม์

ด้วยการถูกตรึงกางเขน

แต่หนังสือสดุดีนี้เขียนไว้

ตั้งแต่ 1000 ปีที่แล้วก่อนจะมีการ

ใช้กางเขนเป็นเครื่องมือลงโทษ

หนักสุด ไม่ใช่หรือ

ท่านพูดถูกแล้วแต่พระเจ้าทรงทราบ

ทุกอย่างก่อนเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเสียอีกและยังมี

คำพยากรณ์กว่า340เรื่องเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ซึ่ง

ทำให้เรารู้ได้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระองค์ผู้นั้น

ที่พระเจ้าทรงใช้มาจริงๆ

ในสดุดี 22 : 16 บอกเราว่ามือและเท้าของพระองค์จะถูกแทง  

เป็นจริงตามนั้นคือถูกแทงด้วยตะปู

22 : 14 

บอกถึงว่าพระองค์จะทรงกระหายน้ำและกระดูกของพระองค์จะหลุดลุ่ยไปสิ้นขณะเผชิญความตาย 

แต่สดุดี 34 : 20 กลับบอกว่าพระเจ้าจะทรงรักษากระดูกของพระองค์ไว้ทั้งหมด ไม่หักสักซี่เดียว 

และอย่างที่ท่านเองก็ทราบว่าตามธรรมเนียม พวกเขาต้องทุบกระดูกของคนที่ถูกตรึงที่กางเขน 

แต่พระเยซูทรงตายก่อนเขาจึงไม่ได้ทุบกระดูกพระองค์

ข้อ 17 ในบทที่ 22 พยากรณ์ว่าพวกเขาจะจ้องมองพระองค์และข้อ 18 

พูดถึงการจับฉลากแบ่งปันเสื้อตัวหนึ่งและฉีกอีกตัวหนึ่งเป็นชิ้นๆแบ่งกัน นอกจากนี้ในเศคาริยาห์        

12 : 10 ก็บอกเราด้วยว่าเขาจะแทงพระองค์และภายหลังคนยิวก็จะมองดูรอยแทงของพระองค์

อิสยาห์ 50 : 6 กล่าวว่า หลังของพระองค์จะถูกโบยตี และเคราของพระองค์จะถูกดึงจากแก้ม

สดุดี 16 : 10 บอกเราว่า พระศพของพระองค์จะไม่อยู่ในอุโมงค์นานจนเน่าเปื่อย

คำพยากรณ์บอกเราว่าพระองค์จะถูกเพื่อนทรยศ และผู้ทรยศจะฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอบนต้นไม้ 

ซึ่งเป็นเหตุให้ศพตกลงมาท้องแตกกระจายในทุ่งนาซึ่งภายหลังจะถูกใช้เป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมือง

ข้อความเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นจริงตามที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้ 

พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจึงเป็นพระเมสสิยาห์ พระผู้ช่วยให้รอดของโลก                   

โดยปราศจากข้อกังขาใดๆ ทั้งสิ้น

สดุดี 22 : 6 , 17 – 18 , 16 : 10 ,  34 : 20 ; อิสยาห์ 50 : 6 , เศคาริยาห์ 12 : 10
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ข้าเชื่อแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 

ทรงเป็นลูกแกะตามพระสัญญาที่จะรับเอาบาปทั้งหลาย

ของเราไป เราไม่ต้องถวายเครื่องบูชาอะไรอีกแล้ว 

พระเยซูทรงเป็นประตูนำเราไปถึงพระเจ้า 

เราขอติดตามเป็นสาวกของพระเยซูด้วย

ตรงนั้นมีน้ำ 

มีอะไรขัดข้องไหมถ้า

ข้าจะรับบัพติศมา
ข้าจะให้บัพติศมาท่าน 

หากท่านเชื่อพระเยซูด้วยสุด

จิตสุดใจของท่าน

แน่ล่ะ ข้าเชื่อ 

เชื่อจริงๆ

เราขอให้บัพติศมาท่าน

ในพระนามพระเจ้าและพระเยซูคริสต์

พระผู้ช่วยให้รอด

สรรเสรญิพระเจา้ เขาหายไปไหนแล้วล่ะ

เขาเพิ่งหายตัวไป

พระเจ้าคงจะต้องการให้เขา

ไปที่อื่นอีก กลับเอธิโอเปียกันเถอะ

จะได้ไปทูลพระราชินีเรื่องต่างๆ 

ที่รู้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์กัน

มีการตั้งคริสตจักรขึ้นในเอธิโอเปียและสืบต่อมาจนถึง

ยุคปัจจุบันที่คริสเตียนส่วนใหญ่ถูกชาวมุสลิมฆ่าตาย

กิจการ 8 : 36 – 39
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บทที1่2:
ถึงชนทุกชาติ

บทที1่2:
ถึงชนทุกชาติ



เพื่อรักษาชีวิตของตนบรรดาคริสเตียน 

จึงต้องแอบพบกันเพื่อฟังคำเทศนาพระวจนะ

และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

เพื่อนรัก พระเจ้าของเราทรงทนทุกข์

ทรมานเพื่อรับบาปต่างๆของเราไป เราจึงต้อง

ทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วย อย่าประหลาดใจเมื่อมี

การข่มเหงเกิดขึ้นกับท่าน

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้น

เอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตาม

เรามา” หมายความว่าถ้าพระองค์ทรงเรียกเราให้

แบกกางเขนไปบนลานประหารเราก็ควรจะทำตามนั้น

ตอนนี้ขอให้เปิดไปดู สดุดี 22 แล้วเราจะ.....

พระเจ้าทรงโปรด 

นั่นนักฆ่าเซาโลนี่

หยุด อย่าหนี ศาสนาต่างชาติ

นี้เป็นสิ่งต้องห้าม พวกเจ้าหมิ่นประมาท 

บรรพบุรุษและชาติของเรา พวกเจ้ามันโง่

จะเปลี่ยนใจหรือจะยอมตาย

จับคนที่เป็นหัวหน้า

ไป เราจะเอามันเป็นตัว

อย่างให้ดูกัน

มีพวกที่อ้างว่าเป็นพระเมสสิยาห์ 

มากจนเกินทนแล้วนะ เจ้าก็เหมือนกัน 

ไปหลงเชื่อหลงบูชาอะไรกับ 

ไอ้ช่างไม้ไม่มีชีวิตอยู่ได้

พระเยซูเจ้าของเรายัง

ทรงพระชนม์อยู่และทรงเป็นผู้

สร้างจักรวาลนี้ทั้งหมด

น้ำเสียงเจ้าต้อง

เปลี่ยนไปถ้าเห็นเมียเจ้า

เน่าตายอยู่ในคุก

อย่านะ 

อย่าทำนาง

โผล๊ะ...

มัทธิว 16 : 24 , มาระโก 8 : 34 ; กิจการ 9 : 1-2

โผล๊ะ...
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เอ้า 

เอาไปอีกคนไอ้พวก

รักพระคริสต์

เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้ต้องเกิด

ขึ้นเมื่อมาเป็นคริสเตียน

นี่เป็นเพราะฟาริสีคน

ที่ชื่อ เซาโล เขามีแต่ความเกลียดชัง

และอยากฆ่าอยู่ทุกขณะจิต

จริงสิ เราต้องอธิษฐานให้

เขาให้พระเจ้าทำใจที่แข็งกระด้าง

ของเขาให้อ่อนโยนลงเขาจะได้

มองเห็นความจริง
เขามีแต่

ความเกลียดชัง

จำได้ไหมว่า 

ก่อนนั้นเราบางคนก็ไม่เชื่อ

วางใจเหมือนกัน
ว่าไง ท่านเซาโล ข้าว่าท่าน

กวาดล้างพวกนอกรีตที่เป็นศิษย์

ของเยซูทิ้งจนเยรูซาเล็มแทบจะ

ปลอดจากพวกนี้แล้วนะ

ยังหรอก ยิ่งฆ่า ยิ่งจับใส่คุก 

ยิ่งเพิ่มมากขึ้นพวกนี้กระจัดกระจายไปอยู่

ตามเมืองต่างๆในธรรมศาลาที่ดามัสกัส

มีพวกนี้อยู่เต็มไปหมด

เราจะออกหนังสืออนุญาต

ให้ท่านจับกุมพวกนั้นท่านถือไป

ดามัสกัสจับตัวมาได้เลย
เราจะไปเดี๋ยวนี้เลย เซาโลถือว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องปกป้องศาสนา 

และประเทศชาติของตนจากผู้เชื่อในศาสนาอื่น แต่สิ่งที่ 

รบกวนจิตใจเขาคือการที่พวกคริสเตียนดำรงอยู่ในความ

สงบและความเชื่อมั่นอย่างที่เขาไม่เคยได้รู้จัก

ทันใดนั้นมีแสงจ้ายิ่งกว่าแสง

อาทิตย์ส่องมาข้างหน้าเขา

เซาโล 
เซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหง

เราทำไม

ม้าที่เซาโลขี่อยู่ตกใจกลัวจนสะบัด

เขาตกลงไปบนถนนแล้วมันก็วิ่งหนีไป

พระองค์เจ้าข้า

พระองค์เป็นใคร ทำไมว่า

ข้าข่มเหงพระองค์

เราคือเยซู 
เมื่อเจ้าลงโทษสาวกของ

เราเจ้าก็ข่มเหงเรา พระองค์เจ้าข้า 

จะทรงให้ข้าทำอะไร

ลุกขึ้น เข้าไปในเมือง 
แล้วจะมีคนบอกให้รู้ว่า 

ต้องทำอะไร

กิจการ 9 : 1 – 6
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ท่านได้ยินเสียงนั้นไหม

ได้ยินแต่ฟังไม่

ออกว่าพูดอะไร

ข้าก็เหมือนกัน 

เสียงเหมือนฟ้าร้อง
นั่นมันเสียงพระเจ้านี่

ข้ามองอะไรไม่เห็น 

ช่วยด้วย ข้ามองไม่เห็น 

พาข้าไปในเมืองที

ข้าชื่ออานาเนียพระเยซูตรัส

กับข้าโดยนิมิตให้ข้ามาหาท่านแล้ว

พระองค์จะทำให้ตาเจ้าเห็นได้

ตาข้าบอดสนิทเลย

ในพระนามพระเยซูคริสต์ 

จงมองเห็นดังเดิม

ข้ามองเห็นแล้ว 

เมื่อกี้ท่านว่าพระเยซู

ทรงทำรึ เล่าเรื่องพระเยซู

ให้ข้าฟังอีกสิ

อานาเนียจึงเปิดพระวจนะของพระเจ้าให้เซาโลดู

ตรงที่เป็นคำของผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเยซู

ใช่สิ ข้าโง่เง่ามานาน 

เรื่องทั้งหมดมีอยู่ในพระวจนะทั้งนั้น 

ตาข้ามืดบอดเพราะยึดมั่นถือมั่นในความ 

เชื่อของตนเอง ข้าอยากรับบัพติศมาและ 

ติดตามเป็นสาวกพระเยซู

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อ 

เซาโล เป็น เปาโล

กิจการ 9 : 7 – 19

303



พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ไปถึงคน

ต่างชาติต่างศาสนาด้วยมีทหารโรมัน

คนหนึ่งอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ว่าทรงเป็น

พระเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงสร้างมนุษย์ ศาสนา

ที่คนของข้านับถือหลอกลวงเละเทะไม่ช่วย

ให้มีสันติสุขเลย ขอทรงสำแดงหนทางของ

พระองค์ให้ข้าเดินไปด้วย

เซาโลหรือเปาโลในตอนนี้กลายเป็นคนใหม่และมีข่าวสารใหม่ เขาไม่ใช่คนที่เอา

แต่ฆ่าคริสเตียนอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่อยากชักชวนผู้คนให้เชื่อพระเยซูคริสต์

แต่ข้อพิสูจน์สำคัญคือ 

การที่พระเจ้าทรงให้พระองค์

เป็นขึ้นมาจากความตาย

พระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า 

เพื่อรับเอาบาปทั้งหลายของเราไป

ใครกัน อะไรนะ 

ท่านเป็นใคร มาจากไหน

พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของท่าน 

ทรงใช้เรามา จงส่งคนของท่านไปเมืองยัฟฟา 

ที่บ้านของช่างฟอกหนังชื่อซีโมนอยู่ริมทะเลไป 

ถามหาคนชื่อเปโตรเชิญเขามาที่นี่เขาจะบอก 

ความจริงเรื่องพระเจ้าให้ท่านทราบ

เจ้านายข้าเคร่งศาสนามาก 

เป็นคนดี แต่มีปัญหาหลายอย่างท่าน

อธิษฐานตลอดเวลาและชอบทำทานคน

ยากจน แต่ยังไม่มีสันติสุขในพระเจ้า

พระเจ้าทรงนำ

สันติสุขมาให้โดย

พระโลหิตที่กางเขน

ของพระองค์

หมายความ

ว่าอย่างไร เราจะอธิบายให้

นายร้อยของท่านฟัง

นายร้อยมาต้อนรับ 

เปโตรที่ประตู และก้มลงกราบ

ยืนขึ้นเถิด ไม่ต้องนบนอบข้าหรอก 

ข้าก็เป็นคนเหมือนกับท่าน บอกทุกคนมารวม 

ตัวกัน ข้าจะได้บอกถึงเรื่องข่าวประเสริฐนั้น

วันนี้เป็นวันดียิ่ง พระเจ้าทรงส่ง 

เปโตรสาวกคนหนึ่งของพระเยซูมา 

เล่าเรื่องพระองค์ให้เราฟัง

ใช่แล้ว เราติดตามพระเยซูเป็นเวลาสามปีครึ่ง 

เห็นพระองค์ถูกตรึงกางเขนเห็นพระองค์เมื่อทรงเป็นขึ้นจากความตาย 

แล้ว หลังการทรงเป็นขึ้น มีพวกเราไปรวมตัวกันฟังพระองค์เทศนาถึง 

500 คน ทรงรับประทานอาหารกับเราและเราได้จับต้อง 

พระกายพระองค์ ทรงสอนเราให้รักศัตรูและอธิษฐานเพื่อ             

คนที่ข่มเหงเรา ทรงส่งพระวิญญาณมา.....

กิจการ 9 : 20 – 22 , 10 : 1 – 27 , 38 – 41

ข้าเข้าใจดีเรื่องที่เจ้าสงสัย   

ข้าเองเคยไม่เชื่อแต่จะบอกให้ว่าที่ผู้ 

เผยพระวจนะในยุคโบราณพูดไว้เรื่อง

พระเมสสิยาห์นั้นเกิดขึ้นกับพระเยซู 

ทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลย

ท่านโง่มากพระเมสสิยาห์                       

ที่ไหนจะยอมให้ศัตรูฆ่า
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นายร้อยโครเนลิอัสพร้อมคนในครอบครัวทั้งหมดเชื่อข่าวประ-

เสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ และพากันรับบัพติศมาในวันนั้นเอง

เปาโลเข้าไปในธรรมศาลาที่เมืองอันทิโอก

และเทศนาให้คนยิวฟังในวันสะบาโต

พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงเชิดชู

เชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดให้เป็นองค์พระผู้

ช่วยให้รอดของอิสราเอลและบรรดาผู้นำ

ในเยรูซาเล็มจะลงโทษพระองค์ถึงตาย

มีคำเขียนไว้ในสดุดี 2 ว่า 

เจ้าเป็นบุตรของเราในวันนี้เรา

ได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้ว

สดุดีอีกบทหนึ่งบอกเราว่าพระเจ้าจะไม่ทรง

ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป คำพยากรณ์ 

ตรงนี้คือแม้ว่าจะทรงตายแต่พระกายของพระองค์จะ 

ไม่เสื่อมหรือเปลี่ยนไปจากเดิม ให้เรารู้ไว้เถิดว่า

พระเยซูทรงฤทธิ์อาจยกโทษบาปผิดของเราจนไม่มี

เหลือเลยได้ แต่โมเสสทำอย่างนี้ไม่ได้

พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมา              

เพื่อเป็นแสงสว่างแก่คนต่างชาติ

ด้วย พระผู้ช่วยให้รอดทรง

เป็นของชนทุกชาติ

คนต่างชาติ คนต่างชาติไม่

บริสุทธิ์จะมีส่วนร่วมในความ

เชื่อของชนชาติยิวไม่ได้

เจ้าหมิ่นประมาทพระเจ้า 

เยซูเป็นลูกนอกสมรสมีคน

บอกว่าแม่ของเขาตั้งท้อง

ก่อนแต่งงานนานทีเดียว

เราเอาหินขว้างเจ้า

ให้ตายได้นะเนี่ย

พวกท่านปฏิเสธไม่ยอมรับข่าวประเสริฐ

นี้ ถ้างั้นเราจะนำข่าวดีนี้ไปบอกพวกคนต่าง 

ชาติอย่างที่ผู้เผยพระวจนะบอกไว้

ท่านรู้จักข้าแล้ว ข้าเคยข่มเหงคนคริสเตียน

จนถึงตายแต่พระเยซูทรงปรากฎต่อข้าด้วยแสงสว่าง

เจิดจ้าจนตาข้าพร่าไปและทรงบอกข้าด้วยพระสุรเสียง

ดังราวกับฟ้าร้องให้เทศนาสั่งสอนพระวจนะ ข้าได้ศึกษา 

พระวจนะเรื่องพระเมสสิยาห์และพบว่พระเยซู

คือผู้ที่คำพยากรณ์ทั้งหมดกล่าวถึง

สดุดี 2 : 7 , 16 : 10 ; กิจการ 2 : 27 , 10 : 47 , 13 : 35 , 14 : 34
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สรรเสริญพระเจ้าและ

พระเยซูพระบุตรความรอดมา

ถึงเราคนต่างชาติด้วยแล้ว

เปาโลให้บัพติศมาข้าด้วย

สอนเราถึงคำพยากรณ์

เรื่องพระเยซูอีกสิท่าน

คนต่างชาติมากมายศรัทธาเชื่อถือพระวจนะ

และดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณพระเจ้า

พวกยิวโกรธเปาโล และบารนาบัส 

พากันขับไล่ทั้งสองออกจากเมืองและขู่ว่าจะ

ฆ่าถ้ากลับมา เปาโลกับบารนาบัสจึงเดินทาง

ไปยังเอเชียและประกาศข่าวดีแก่ทุกคนที่พบ

ที่เมืองลิสตราคนยิวเอาหิน

ขว้างเปาโลหมายจะให้ตายแล้ว

โยนร่างของเขาไว้นอกเมือง
พระเจ้าขอทรงยกโทษให้

พวกเขา เขาฆ่าเปาโลตายแล้ว

กิจการ 14 : 18 – 20

เมื่อเปาโลเห็นชัดว่าชนชาติยิว

ยังคงต่อต้านพระคริสต์ เขาจึง

มุ่งทำพันธกิจต่อคนต่างชาติ 

ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ชาวยิว

ถ้าข้าล้มก็วิ่งต่อไปอย่าหยุด
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แต่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ให้เปาโลเป็นขึ้นมา
เปาโล 

ข้าคิดว่าท่านตาย

ไปแล้ว

ยังหรอกพระเจ้าทรงสำแดงให้

ข้ารู้ว่าข้ายังต้องทนทุกข์อีกหลายอย่าง

เพื่อพระนามของพระองค์ นี่แค่เริ่มต้น 

กลับไปในเมืองกันเถอะ

ที่เมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนีย 

เปาโลกับสิลาสถูกโบย 39 ทีแล้วถูกจำคุก 

ทั้งๆที่เผชิญความทุกข์จิตใจของทั้งสองกลับเต็ม

ไปด้วยความชื่นชมยินดี ตอนเที่ยงคืนวัน

นั้นพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

โอ๊ย 

พระเยซูทรงเป็น

พระเจ้า

ในปีต่อๆ มาเปาโลถูกหวดด้วย

ท่อนไม้ในวาระต่างกันถึงสามครั้งแต่

เขายังคงเทศนาเรื่องพระเยซูต่อไป

กิจการ 14 : 19 – 20 , 16 : 23 – 25 ; 2 โครินธ์ 11 : 24 – 25

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 

สมควรได้รับการสรรเสริญ

พั่บพั่บ
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ครั้งหนึ่งเขาต้องเกาะท่อนไม้

ลอยคออยู่ในทะเลตลอดวัน 

ตลอดคืนกว่าจะมีเรือมาพบ

ขณะที่เปาโลเดินทางไปเทศนาตามที่ต่างๆ 

เรือที่เขาโดยสารจมลงในวาระต่างกันถึงสามครั้ง เปาโลมักถูกโจรทำร้าย

แต่เขายังคงเทศนาต่อไป

เปาโลทนทุกข์ต่อความเจ็บป่วย หนาว ร้อน 

หิวกระหายเผชิญภัยอันตรายต่างๆ ขณะเดินทาง

ไปสั่งสอนผู้คนในโลกถึงเรื่องของพระเยซู

พระเจ้า 

ขอโปรดเยียวยารักษากายนี้ 

เพื่อให้ลูกเดินทางไปเทศนาใน

เมืองต่อไปได้ด้วยเถิด

เปาโลเดินทางไปเมืองต่อเมืองประกาศเตือนคนให้เลิก

นับถือรูปเคารพและบอกเล่าข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์

ท่านได้ละเลิกการบูชารูปเคารพหันมาหา

พระเจ้า แล้วพระเจ้าทรงให้ท่านเป็นคนชอบธรรม เพราะ

ศรัทธาและความเชื่อของท่านที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้พึ่งพระบัญญัติ

กฎเกณฑ์ใดๆ เวลานี้ท่านจึงเป็นส่วนหนึ่งในพระกายพระองค์ 

ท่านเป็นผู้ร่วมอยู่ในครัวเรือนของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า

เมื่อผู้คนหันมาพึ่งพระเจ้าพวกเขาก็ไม่ยึดถือรูปเคารพหรือเครื่องลางของขลัง

อีกต่อไป พวกเขาเอาวัตถุที่เคยนับถือบูชาตลอดจนสิ่งที่ก่อให้เกิดบาปไปเผา

ภายในเวลา 20 ปี มีผู้เชื่อนมัสการพระเจ้าโดยพึ่งพระเยซูคริสต์อยู่ทั่วโลก

1 โครินธ์ 10 : 14 , 12 : 12 – 13 ; 2 โครินธ์ 11 : 25 ; กาลาเทีย 2 : 6 ; เอเฟซัส 2 : 19

สิ่งเหล่านี้ไร้ 

ประโยชน์
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โฮก....ก........ก..

กรดี๊.....

พระเยซูทรงเคยเตือนสาวกในมัทธิว 24 : 9 – 11 ว่า “ในเวลานั้นเขาจะ

อายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆ

จะเกลียดชังพวกท่านเพราะความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อเรา คราวนั้นคนเป็นอัน

มากจะถดถอยไปและอายัดกันและกันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วย ผู้เผย

พระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป”

เมื่อคนที่เคยเห็นพระคริสต์แก่เฒ่าลงและ

คริสตจักรแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรโรมัน คนโรมันก็

เริ่มจับกุมพวกคริสเตียนข่มเหงและฆ่า ถ้าผู้เชื่อคนไหนไม่

ยอมปฏิเสธพระคริสต์จะถูกจับตัวไปให้สิงโตและเสือฉีก

กินในสนามกีฬาโดยมีผู้คนนั่งดูอยู่บนอัฒจันทร์
พระเยซูเจ้า 

โปรดรับจิตวิญญาณ

ข้าไปด้วย

พระบิดายกโทษพวกเขา

ที่ทำกับเราอย่างนี้ด้วย

บางครั้งพวกคริสเตียนก็ถูกแทงตาย

ด้วยน้ำมือของพวกนักรบชาวโรมันที่

เรียกว่ากลาดิเอเตอร์ ผู้คนพากันประหลาด 

ใจที่เห็นผู้เชื่อยึดมั่นในความเชื่อของ

ตนและยอมตายเพื่อพระเยซู

เจสัน แล้วเจอกัน

บนสวรรค์นะ

ไม.่....

มัทธิว 24 : 9 – 11
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ก่อนสิ้นพระชนม์พระเยซูตรัส

พยากรณ์เรื่องพระวิหารว่า

“สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้ว

มิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่าศิลาที่ซ้อน

ทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี”

สี่สิบปีต่อมา 70 ปี หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ 

ชาวโรมันบุกทำลายเมืองและพระวิหาร เมื่อไม้ใน

พระวิหารถูกไฟไหม้ทองที่หุ้มไว้ก็หลอมละลายลงไป

ตามซอกแผ่นหินที่ใช้ปูเป็นฐานพระวิหารพวกโรมัน

พยายามค้นหาทองจึงช่วยกันรื้อถอนหินทุกก้อนออก

มาและก็เป็นจริงตามคำพยากรณ์ของพระเยซู

คนยิวในกรุงเยรูซาเล็มและในประเทศอิสราเอล

ที่รอดชีวิตมาได้พากันหนีกระจัดกระจายไปดินแดน

คนต่างชาติ และตั้งรกรากอยู่จนถึงปัจจุบัน

พวกคริสเตียนยิวที่หนีไปตามประเทศต่างๆ 

ก็ได้เทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ 

คริสตจักรเหล่านั้นก็เติบโตขึ้น

ไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนที่นั่นก็มี

คริสเตียนคอยต้อนรับพวกเขาอยู่

เราไม่รู้จะไปพึ่งใคร

เราได้ยินข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับ

กรุงเยรูซาเล็มแล้วอยู่กับเราที่นี่

ได้ไม่ต้องเกรงใจเลย

มัทธิว 24 : 2 ; ลูกา 19 : 43 – 44

ไปพึ่งพี่น้องของเรา

ในซีเรียก็แล้วกัน
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บ้างก็ถูกจับให้สัตว์ร้ายกัดกิน

พวกอัครสาวกของพระเยซูยังคงเทศนาเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของ

พระเยซูคริสต์ต่อไปจนพวกเขาถูกฆ่าตายไปทีละคน เขาเผชิญความ

ตายด้วยความกล้าหาญเพราะรู้ว่ามีบ้านที่ดีกว่ารออยู่บนสวรรค์

บางคนถูกชาวโรมัน

ตรึงกางเขน

บางคนถูกผ่าและ

หั่นเป็นชิ้นๆ ทั้งเป็น

บ้างก็ถูกหินขว้างจนตาย

บ้างก็ถูกตัดหัว

เปโตรถูกตรึงกางเขนกลับหัว 

บ้างก็ถูกต้มให้ตายช้าๆ ในน้ำมัน

ทุกคนตายไปพร้อมกับความเชื่อ            

ด้วยความมั่นใจว่ามีกายใหม่บ้านใหม่ที่                

ดีกว่าเดิมรอคอยเขาอยู่ข้างหน้า

มัทธิว 14 : 10 ; ยอห์น 21 : 18

ข้าพระองค์ไม่

สมควรตายแบบเดียว

กับพระเยซู

เราจะได้ไปอยู่ใน  

ที่ที่ดีกว่าแล้ว ขอพระเจ้าทรง 

ยกโทษให้พวกเจ้าด้วย
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หกสิบปีหลังจากพระเยซู

ทรงฟื้นคืนพระชนม์ยอห์นเป็น

อัครสาวกคนเดียวที่เหลืออยู่ 

เขาถูกเนรเทศไปเกาะปัทมอส

พระวิญญาณนำเขาขึ้นไปบน

สวรรค์ที่ซึ่งพระเจ้าทรงสำแดง

ให้เขาเห็นถึงอนาคต
ยอห์น เราจะให้เจ้าเห็นสิ่งที่

กำลังจะเกิดในไม่ช้า จงบันทึกเป็น
หนังสือส่งไปยังคริสตจักรทั้ง

เจ็ดในแคว้นเอเซียด้วย

เมื่อใกล้จะสิ้นยุคพระเยซูจะเสด็จกลับมา 

จะทรงเปิดหลุมฝังศพของคนของพระองค์ 

พวกเขาจะตื่นขึ้นมาพบกับพระองค์ในฟ้า

อากาศและดำรงอยู่กับพระองค์ตลอดไป

ในวันสิ้นยุคพระเจ้าจะเสด็จมาเยือนโลก

พร้อมเสียงดังกัมปนาทลูกไฟจะตกลงมา 

เกิดโรคร้ายระบาดทำลายผู้คนจนหมดโลก

ชายคนหนึ่งจะอ้างตัวว่าเป็นพระเมสสิยาห์

จะหลอกลวงคนมากมาย ทำให้คนพวกนั้น

แสดงความจงรักภักดีต่อเขาและคณะ

ปกครองของเขาโดยรับการตีตราที่

หน้าผาก หรือที่หลังมือข้างขวา

คนที่ไม่ยอมรับตรานั้นจะถูกตัดหัว 

เวลานั้นจะเป็นเวลาแห่งความทุกข์ทรมาน

สาหัสของคนที่หลงเหลืออยู่ในโลก

1 เธสะโลนิกา 14 : 4 , 4 : 16 – 17 ;  2 เธสะโลนิกา 2 : 3 – 4 ;  

วิวรณ์ 1 : 9 , 11 , 8 : 1 – 13 , 9 : 18 , 13 : 16 , 20 : 4
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พระองค์จะเสด็จมาพร้อมด้วยสง่าราศี 

สวรรค์จะเปิดออกและพระองค์จะเสด็จ

ลงมาโดยทรงม้าสีขาว

1 เธสะโลนิกา 4 : 16 ;  วิวรณ์ 1 : 16, 19 : 11-21, 20 : 10-15,  21 : 1-4

พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งในยุคสุดท้าย

ตามที่มีคำพยากรณ์ไว้

พระองค์จะทรงเปล่งประกายดุจดวงอาทิตย์

และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน

มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์และทรงถือ

ดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวา

พระองค์จะทรงประจัญหน้ากับซาตานและ

จะทรงทิ้งมันลงไปในบึงไฟอันเป็นที่ๆ

มันจะทนทุกข์ทรมานไปตลอดกาล 

พระเยซูจะทรงทำลายศัตรูตัวสุดท้าย คือ 

ความตาย และโลกใบนี้จะถูกสร้างใหม่

พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนที่เชื่อในพระบุตรและจะ

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่พวกเขาบนโลกใบ

ใหม่ พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาพวกเขา ความตาย 

ความคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวด 

จะไม่มีอีกต่อไป พระเยซูจะทรงครอบครองอย่าง

กษัตริย์เหนือประชาชนผู้ชอบธรรมในโลกที่

ปราศจากความบาปและความตาย
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ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ได้รับการ

เทศนามาเป็นเวลากว่า 2000 ปี พระเยซูทรง

พยากรณ์ไว้ว่า ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระองค์

จะเผยแพร่ไปทั่วโลก จนกว่าชนทุกชาติ ทุก

เผ่าพันธุ์ ทุกครัวเรือนจะได้ยินทั่วกัน

มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวผู้ทรงมีพระบุตร

องค์เดียว มีความเชื่อเดียว มีพระคัมภีร์หนึ่ง

เดียว มีทางเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่สวรรค์

หลังจากที่ชีวิตนี้สิ้นสุดลง และพระเยซูทรง

เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต 

เหล่านี้คือสิ่งที่คนมากมายได้พบแล้ว

ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ต่างจากศาสนาอื่นใด

ในโลกตรงที่ว่า ข่าวนี้เผยแพร่ไปไม่ใช่โดยการบังคับ

ขู่เข็ญ ตรงกันข้ามพระเยซูทรงสอนให้ศิษย์ของพระองค์

รักศัตรูและดำเนินชีวิตด้วยความยินดีปรีดาและการร้อง

เพลง ทุกวันนี้ผู้คนทุกเชื้อชาติทุกภาษามีความสุข

ที่ได้รับการให้อภัยและได้รับชีวิตนิรันดร์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระเยซูจะทรงเป็นขึ้นจากความตายมามากกว่า 

2,000 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงมีผู้ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้อยู่ในโลก 

จึงยังคงต้องมีผู้ถ่ายทอดข่าวประเสริฐนี้ต่อไป

ยอห์น 3 : 16 , 14 : 6
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ในปี1999คริสเตียนบางคนที่ห่วงใยคน

ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังข่าวดีนี้ได้มารวม

ตัวกันพูดคุยกันว่าจะทำให้คนมากมาย 

มารับรู้ข่าวประเสริฐนี้ได้อย่างไร

พวกเขาตกลงกันว่าวิธีที่ดีที่สุด

คือ ทำหนังสือที่มีภาพประกอบ

เล่าเรื่องให้คนทั้งหลายเข้าใจดี

พอเขียนเนื้อหาเสร็จ พวกเขา

ก็รู้จักกับ แดนนี่ บูลานาดินักเขียน

การ์ตูนชั้นนำคนหนึ่งของโลกจึง

ติดต่อขอให้วาดภาพให้

 ใช้เวลาทั้งหมดไม่ต่ำกว่าเจ็ดปี 

กว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆ มากมาย    

ไปทั่วโลก – กลุ่มคริสเตียนที่ห่วงใยพี่น้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

พี่น้องคริสเตียนใช้เงินและเวลา

ส่วนตัวนำหนังสือนี้ไปมอบให้กับคน

ที่ยังไม่เคยรู้จักข่าวดีเรื่องพระเยซู
สวัสดีครับผมเอา

หนังสือมาให้เล่มหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้จะบอกให้

เรารู้ถึงวิธีที่จะทำให้บาป

เวรกรรมทั้งหลายของเรา

พ้นไปจากตัวเราจะได้ไม่

ต้องชดใช้แล้วได้ขึ้น

สวรรค์เวลาตาย

ยังไงล่ะครับ

ผมไม่คิดสตางค์ครับ 

ให้เป็นของขวัญเลย

ทำไมถึงจะให้

ฟรีๆ ล่ะครับ

ผมรักคุณ 

ถือว่าคุณเป็นพี่น้องผม 

หนังสือเล่มนี้มีข่าวดี

มากๆ ทีเดียว
ถ้างั้นจะลองอ่านดู 

โลกนี้จะยังมีอะไรดีๆ 

เหลืออยู่อีกหรือ

วันรุ่งขึ้น ศาสนาที่เรานับถือไม่

เคยสอนอะไรอย่างนี้ เรื่อง

ความรักกับการให้อภัย

เป็นเรื่องจริงที่ว่าเราทำบาป

ต่อพระเจ้าแต่พระองค์ทรงส่งลูกมาตาย

ชดใช้ความผิดบาปทั้งหลายของเรา 

แปลกประหลาดอัศจรรย์จริงๆ 

ยอห์น 3 : 16

ไม่มีเงินซื้อ

หรอกครับ
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ข้าแต่พระเยซู 

ขอบพระคุณที่ทรงรักและตายแทนผม 

ขอติดตามพระองค์ไปจนตาย

ทรงยกโทษให้ผมแล้ว 

พระเจ้าสถิตอยู่ในผม

น้องเอ๋ย วันนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นผู้ชาย

คนหนึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนนะเอาหนังสือเล่มนี้ให้พี่ทำให้รู้ว่า

พระเจ้าเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราๆ ในโลกนี้แล้วทรง

รับเอาบาปผิดของเราไปหมดเลย

อ่านให้เราฟังได้

ไหมจ๊ะพี่ราอูล

ขอผมอ่านด้วย

ได้ไหมฮะ พ่อ

เรารู้เรื่องอับราฮัมกับ

โมเสสดีอยู่แล้วแต่ศาสนา

ของเราไม่เคยพูดถึงว่าต่อจาก

นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงส่ง

พระเยซูพระบุตรพระองค์มา

ชำระบาปทั้งหลายให้เราด้วย

เลือดของพระองค์เอง

แล้วผู้หญิงจะได้รับ

การอภัยโทษกับเขาเป็น

ครอบครัวของพระเจ้าเหมือน

ผู้ชายได้รึเปล่าจ๊ะ

ได้สิ พระเยซูเสด็จ

มาเพื่อทุกคน

คนอื่นๆ เห็นความสงบสุขในครอบครัว

ของราอูลก็เลยมาขอฟังข่าวอัศจรรย์นี้ด้วย

เป็นข่าวดียอดเยี่ยมจริงๆ 

ต้องพาครอบครัวมารับรู้ด้วย
ไม่ช้าราอูลก็อ่านหนังสือการ์ตูน

เล่มนี้ให้คนในหมู่บ้านฟังเกือบหมดแต่

ราอูลก็อยากรู้มากไปกว่านี้อีก

โรม 3 : 23 , 6 : 23 , 10 : 9
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ราอูล ผมรู้เรื่องที่ว่ามี

ผู้ชายคนหนึ่งมาพูดเรื่องพระเยซูที่ตลาด

อาทิตย์ละครั้ง วันหนึ่งตอนที่เดินอยู่ริมแม่น้ำ 

ผมเห็นเขาให้บัพติศมาผู้คนในแม่น้ำ 

เหมือนที่หนังสือบอกเลย

ผมอยากเจอเขาพา

ผมไปหน่อยได้ไหม

มาเดินอยู่ในตลาดนี่

สามวันแล้วนะ ยังไม่เจอเขาเลย 

กลับบ้านก่อนดีไหม ผมต้องหา

เขาให้เจอ

ลุงเอาหนังสือพวกนั้น

มาจากไหนคนที่เอามาแจก

ไปไหนแล้วครับ

พรุ่งนี้นั่นล่ะถึงจะ

มาแต่บ่ายนี้เขาจะ

ไปที่แม่น้ำนะ

นั่นไง พวกเขา

ข้าพเจ้าขอให้บัพติศมาท่าน

ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

วันนี้มีใครอีกไหมครับที่เชื่อ

พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วอยากทำตามบัญชา

ของพระองค์เรื่องการรับบัพติศมาเมื่อเป็น

ผู้เชื่อแล้ว ถ้ามีก็ลงมาในน้ำได้เลยครับ

ผมเคยอ่านเรื่องนี้แล้ว

 ผู้เชื่อพระเยซูทำอย่างนี้เพื่อให้เห็น

ว่าชีวิตเก่าของตัวเขาตายไปแล้วและตอน

นี้พวกเขามีชีวิตใหม่ในพระเยซู

ผมต้องติดตามพระเยซู

กิจการ 19 : 2 – 5 ; โรม 6 : 3 – 4
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ผมไม่ค่อยรู้เรื่องความเชื่อนี้เท่าไรแต่อ่านหนังสือที่ท่านให้แล้วรู้สึกว่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแตะต้องใจผม ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นความจริง 

พระเยซูทรงรับเอาบาปผมไปหมดแล้ว ให้ผมรับบัพติศมาได้ไหมครับ

ถ้าคุณเชื่อพระเยซู

จริงๆ จนสุดจิตสุดใจคุณก็

รับบัพติศมาได้เลย

ดีใจด้วยจริงๆ
พระเจ้าทรงดีเหลือเกิน

เอาไปอ่านทุกวันจะได้

เรียนรู้เรื่องพระเยซูความรัก

ของพระเจ้าและพระคุณของ

พระองค์มากขึ้น

พระคัมภีร์จริงๆ เลยนะ

ราอูลอ่านพระคัมภีร์ทุกคืนเขารู้สึก

ประหลาดใจต่อสิ่งแปลกใหม่ที่อ่านพบ 

แล้วคนอื่นๆ ก็มาขอให้เขาอ่านให้ฟัง

พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าไม่มีนามใดใต้

ฟ้าสวรรค์นี้ที่จะช่วยเราให้รอดได้ นอกจากพระเยซู

ผู้เดียว ศาสนาที่เรานับถือกันเป็นศาสนาที่มนุษย์

ตั้งขึ้น ช่วยเราให้พ้นบาปไม่ได้
อ่านยอห์นบทที่หนึ่ง

ให้พวกเขาฟังสิจ๊ะ
ราอูลให้บัพติศมาคนที่เชื่อ 

และพวกเขาพากันมาฟังราอูลอ่านพระวจนะซึ่ง

เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดคุยกันติดปากทุกวัน

หนังสือการ์ตูนที่ให้เป็น

แค่ตอนเล็กๆ ตอนหนึ่งของ

เรื่องทั้งหมดแต่ที่จะให้เล่มนี้

เป็นพระวจนะของพระเจ้า

โดยตรงเลย

กิจการ 8 : 37 ; 4 : 10 – 12 ; โรม 10 : 9  
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แต่พระองค์ตรัสว่า ให้เราเป็นสุข 

และชื่นชมยินดีเมื่อถูกข่มเหงเพราะบำเหน็จ

ของเรามีบริบูรณ์อยู่ในสวรรค์

พวกเจ้าเป็นใครมาพูดจาต่อต้านศาสนา

ของเรา เอาศาสนาต่างชาติมาจากอเมริกามา

เทศนาสั่งสอนมันเป็นศาสนาของนายทุน

ที่จะเอาเราเป็นเมืองขึ้น

ผมไม่เคยรู้จักคนอเมริกันแม้แต่คนเดียว 

พระเยซูทรงเป็นชาวตะวันออกเหมือนเรานะครับ      

แต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาจาก

สวรรค์  เพื่อนำชีวิตนิรันดร์มาสู่โลกนี้
พระเจ้าช่วยให้คนเหล่านี้

เห็นความจริงด้วยเถิด

ศาสนาฝรั่งเผยแพร่ไป

เรื่อยๆ แล้วเราต้องหยุดไว้ให้ได้ คืนนี้

ไปกันตอนที่พวกนั้นร้องเพลง ข้าล่ะ

เกลียดนัก ไอ้พวกร้องเพลงนี่

พระธรรมมัทธิวสอนว่า

ถ้าเขาข่มเหงนายก็จะข่มเหง

บ่าวของเขาด้วย

...กรี๊ด...

พระเจ้าช่วย

เราด้วย

หนีเร็ว

อย่าให้ใครหนีไปได้

ยอห์น 15 : 20 ; มัทธิว 5 : 11 – 12
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โพล๊ะ

The building fell on both 

Of them!

เราต้องรีบหนี ตึก

กำลังจะถล่มลงมา

ราอูลช่วยดึงพวกพี่น้อง

ออกจากเปลวไฟที่ลุกไหม้

ขณะที่กำลังจะกลับเข้าไปช่วยคนอื่นๆ ที่ติดอยู่ในไฟ

โครม

ตึกถล่มทับทั้งคู่เลย

เขาตายเพราะปฏิบัติ

หน้าที่ทางศาสนาของเรา ต้อง

จับตัวไอ้พวกคริสเตียน

มาลงโทษ

พวกเขานำศพนักบวชไปฝังด้วยความโศก

เศร้าและหวาดหวั่นเพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะ

ไปไหน ไม่มีความหวังเรื่องชีวิตนิรันดร์

ราอูลสละชีวิตเพื่อ

เพื่อน ไม่มีความรักใดยิ่ง

ใหญ่ไปกว่านี้แล้ว

ยอห์น 15 : 13

แม่ครับ อย่าเสียใจไปเลย 

ป่านนี้พ่อไปอยู่กับพระเยซู

แล้วครับ

โครม

โพล๊ะ
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ทูตสวรรค์ลงมาพา

ราอูลไปสู่สวรรค์

เจ้าจะพาเราไปไหน

เราตายแล้วนี้ ต้องไปเกิดใหม่ 

มีชาติใหม่

กลับชาติไปเกิดใหม่น่ะหรือ 

โกหกทั้งนั้น ตอนนี้เจ้าต้องไปรับ

การพิพากษาครั้งสุดท้ายของชีวิต

เจ้าโกหกหลอกลวงผู้คนมาตลอด 
เจ้าไม่รู้จักเราเจ้าไม่รักเพื่อนบ้านของ

เจ้า ทั้งไม่เมตตาศัตรูของเจ้า เจ้าตะกละ 
และเกียจคร้านจิตใจมีแต่ความหยิ่งยะโส 

เจ้าจบชีวิตเพราะความเกลียดชัง 
ที่อยู่ในใจเจ้า

เจ้าไม่มีค่าควร                     
แก่ชีวิตนิรันดรเอา 
ไปทิ้งในที่มืดมิด

อย่า ไฟร้อนๆ 

ไม่เอาอีกแล้ว

เจ้าทำได้ดีมากเป็นผู้รับใช้ที่ดีและ
สัตย์ซื่อ เชิญมาเสวยสุขร่วมกับเรา 

เราจัดเตรียมที่ไว้ให้เจ้าแล้ว

พระองค์เจ้าข้า 

ครอบครัวของข้าพระองค์

จะเป็นอย่างไร พอถึงเวลาเขาจะมาอยู่ร่วม
กับเจ้าตอนนี้ข้ายังมีอะไรให้พวกเขา

ทำต่อไปก่อน

แล้วเพื่อนร่วมชาติของข้าพระองค์ล่ะ

พวกที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง ที่นั่นยังมีคริสเตียนอยู่ 

พวกเขาจะประกาศต่อไป 

ถ้าคนพวกนั้นเชื่อ พวกเขา

ก็จะได้รับการทรงช่วย

ให้รอด แต่ถ้าไม่….....

มัทธิว 7 : 21 – 27 , 25 : 21 , 25 : 30 ; 1 โครินธ์ 6 : 9 – 11 ; ยากอบ 4 : 11 – 17
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