
สายตาฝ่ายจิตวิญญาณ
ยน.9:1-41 , มก.8:22-26



• คืนหน่ึงในช่วง WW-2 หลังยุทธนาวีอันดุเดือด เรือ
บรรทกุเคร่ืองบนิของอเมริกา อยู่ในเขตสมรภมูแิปซฟิิค
ใต้



• คืนนัน้ เรือรบทกุล าต้องดับไฟ 
เหตุเพราะเรือด าน า้ฝ่ายญ่ีปุ่ น
ออกปฏบิัตกิารอยู่



• แต่แล้ว กัปตันได้รับแจ้งว่า เคร่ืองบนิรบล าหน่ึงยังไม่
กลับมาที่เรือ



• ท่ามกลางทะเลอันมืดมิด 
เรือบรรทกุเคร่ืองบนิ เป็น
‘ความหวังเดียว’ ที่เคร่ืองบนิ
จะสามารถลงจอดได้ 



• หากเปิดไฟ เรือทัง้ล าต้องเส่ียงกับ
ภยันตรายที่ใหญ่หลวง..แต่หากดับไฟ 
นักบนิอเมริกันคนหน่ึง จะไม่ได้กลับบ้าน



• แม้จะทราบถงึความเส่ียง กัปตันกอ็อกค าส่ัง

• ไม่นาน เคร่ืองบนิก็ลงจอดอย่างปลอดภัย
‘เปิดไฟ’



• หลายครัง้ ชีวติของมนุษย์กเ็หมือนนักบนิคนนี.้. 

• เราหลงทางกลางทะเลที่มืดมิด และแทบไม่มีโอกาส 
‘กลับบ้าน’ หากปราศจาก ‘แสง’ ที่จะน าทาง



• ท่ามกลางความมืดมิด พระ
เยซูทรงเป็นความสว่างที่น า
‘ความหวัง’ มาสู่ผู้คน และเป็น
ดั่งแสง ‘น าทาง’ กลับบ้าน

• แต่แสง น าทางได้เฉพาะคนที่
‘ตาไม่บอด’ และ ‘เลือก’ ที่จะ
‘มองดู’ แสงนัน้เท่านัน้



เรามี ‘สายตา’ ฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีเพียงใด?
• มนุษย์จ านวนมาก ไม่เคยตระหนักถงึ สายตาสัน้
ฝายจติวญิญาณ และอีกไม่น้อย ที่ ‘บอดสนิท’



• มีเหตุการณ์ที่พระเยซู ทรง
รักษาคนตาบอด อย่างน้อย 
2 ครัง้ และทรงใช้การรักษา
นัน้ สอนผู้คนในเร่ือง 
‘สายตาฝ่ายจิตวิญญาณ’



• เมื่อพระองค์เสดจ็ด าเนินไปนัน้ ทรงเหน็ชายคนหน่ึงตาบอดแต่
ก าเนิด และพวกสาวก..ทลูถามว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ท า
ผิดบาป ชายคนนีห้รือบดิามารดาของเขา เขาจงึเกดิมาตาบอด”

ยน.9:1-2



• พระเยซูตรัสตอบว่า “มใิช่
ว่า ชายคนนีห้รือบดิา
มารดาของเขาได้ท าบาป 

• แต่เขาเกดิมาตาบอด
เพื่อให้พระราชกจิของ
พระเจ้า ปรากฏในตัวเขา”

ยน.9:3



• เม่ือตรัสดังนัน้แล้ว พระองค์ก็
ทรงบ้วนน า้ลายลงในดนิ แล้ว..
ท าเป็นโคลนทาที่ตา..แล้วตรัส
ส่ังว่า “จงไปล้างโคลนออกเสียที่
สระสิโลอัมเถดิ” เขาจงึไปล้าง
และกลับมากเ็หน็ได้

ยน.9:6-7



• เพื่อนบ้าน.. ถามเขาว่า “ตา
ของเจ้าหายบอดได้อย่างไร”
เขาตอบว่า “ชายคนหน่ึงช่ือ
เยซูได้ท าโคลนทาตา
ข้าพเจ้า…แล้ว..ข้าพเจ้าก็ไป
ล้างตา จงึมองเหน็ได้”

ยน.9:8-11



• เขาจงึพาคนนัน้ไปหาฟาริสี
วันที่พระเยซูทรงท าโคลนทา
ตาชายคนนัน้..เป็นวันสะบาโต 
พวกฟาริสีถามอีกว่า ท า
อย่างไรตาเขาจงึมองเหน็ และ
เขาบอก..ว่า “เขาเอาโคลนทา
ตาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็
ล้างโคลนออกแล้วจงึมองเหน็”

ยน.9:13-15



• พวกฟาริสีบางคนพดูว่า “ชายคนนี ้
มิได้มาจากพระเจ้า เพราะเขามิได้
รักษาวันสะบาโต” แต่คนอ่ืนพดูว่า 
“คนบาปจะท าหมายส าคัญเช่นนัน้
ได้อย่างไร” ..เขาจงึพดูว่า ‘เจ้าคดิ
อย่างไรเร่ืองคนนัน้’ ชายนัน้ตอบ
ว่า ‘ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ’

ยน.9:17



• เร่ืองพระเยซู รักษาชายตาบอดคนนี(้ยน.9) ต่อจากยอห์น 8
เม่ือพระเยซู ทรงส่ังสอนเร่ือง..



พระเยซูทรงเป็น ‘ความสว่าง’ ของโลก

• ชายตาบอด ซึ่งบันทกึไว้ในยน.9 ย่อมไม่ใช่เร่ืองบังเอิญ



• ชายผู้นี ้เกดิมาตาบอด เพราะพระ
ประสงค์ของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะ
ผลของบาป

• บางคนอาจคดิว่า น่ีไม่ยุตธิรรม... 
ชายผู้นีต้้องผ่านวันเวลาที่ทุกข์
ยาก



• แต่พระธรรมตอนนี ้สอนเร่ืองที่
ส าคัญมาก..

• สิ่งที่น่ากลัวกว่า ตาบอดแต่ก าเนิด 
คือ

Spiritual blindness



• ความร้ายแรงของการ ‘ตาบอดฝ่ายจติวญิญาณ’



• พระเยซูตรัสว่า “เรา
เข้ามาในโลกเพื่อแก่
การพพิากษา เพื่อให้
คนทัง้หลายที่มองไม่

เหน็กลับมองเหน็ 
และคนที่มองเหน็

กลับตาบอด”ยน.9:39-41



พวกฟาริสี...กล่าว...ว่า “เราตาบอดด้วยหรือ” ยน.9:40



#1 : Spiritual blindness

• ผู้ตาบอดฝ่ายร่างกาย จะรู้ตัว
เองว่า ตาบอด ได้ไม่ยาก

• แต่ผู้ที่ตาบอดฝ่ายจติ
วญิญาณ มักไม่รู้ตัว



• เจ้าพดูว่า ‘เราเป็นคนมั่งมีได้ทรัพย์สมบัตมิาก และเราไม่
ต้องการสิ่งใดเลย’ เจ้าไม่รู้ว่า เจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็น
คนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ วว.3:17

จดหมายถงึคจ.เลาดีเซีย



หลายคนไม่รู้ว่า ตนเองตาไม่ดี

• ‘ไบเบิล้เหรอ ผมอ่านจบหมดทัง้เล่ม ทุกตัวอักษรแล้วล่ะ ไม่
เหน็มีอะไรเลย’ ค ากล่าวของผู้ที่เป็น Atheist

• ‘เร่ืองศาสนาคริสต์ ดฉัินรู้ดีกว่า หมอภากร ถามมาได้เลย
ดฉัินรู้ทุกเร่ือง’...ค ากล่าวของคนที่เรียกตนเองว่า เป็นลูกพระ
เจ้า แต่ไม่ไปโบสถ์ (และไม่ทราบว่า พระคัมภร์ี ‘เก่า’ และ 
‘ใหม่’ ต่างกันอย่างไร)



• พวกฟาริสีบางคนพดูว่า “ชาย
คนนีม้ิได้มาจากพระเจ้า เพราะ
เขามไิด้รักษาวันสะบาโต”

• ฟาริสี มองไม่เหน็ว่า คนตาบอด
แต่ก าเนิดสามารถเหน็ได้ 

• แต่กลับเหน็ว่า พระเยซู ละเมดิ
วันสะบาโต

ยน.9:16



#2 : Spiritual blindness

• คนตาบอดฝ่ายร่างกาย 
สามารถเหน็ราชกจิของ
พระเจ้าได้

• แต่ผู้ที่ตาบอดฝ่ายจติ
วญิญาณ มองไม่เหน็ว่า
พระเจ้าทรงท าสิ่งใด



Spiritual blindness

• ก าหนดพระเจ้าอย่างที่เขาคิด

• ถ้าพระองค์มี ต้องท าอย่างโน้น อย่างนี ้และพระองค์ต้องไม่ท า
อย่างโน้น อย่างนี ้

“มิได้มาจากพระเจ้า เพราะมิได้
รักษาวันสะบาโต”



Spiritual blindness

• บางคนกล่าวว่า ถ้ามพีระเจ้ามีจริง ก็ต้องไม่มีคนจน, ยังมีเดก็
พกิาร มีสงคราม พระเจ้าไม่ทรงเป็นพระเจ้าที่ดี, แน่จริงกม็า
ปรากฏให้เหน็ จะได้เช่ือเดี๋ยวนี ้

• มนุษย์เป็นผู้ใด จะไปก าหนดพระเจ้า?

“มิได้มาจากพระเจ้า เพราะมิได้
รักษาวันสะบาโต”



• ชายคนนัน้ตอบว่า “เออ ช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่าน
ไม่รู้ว่าท่านผู้นัน้มาจากไหน แต่ท่านผู้นัน้ก็ยังได้ท าให้ตา
ของข้าพเจ้าหายบอด

ยน.9:30



• “ตัง้แต่เร่ิมมีโลกมาแล้วไม่เคยมีใครได้ยนิว่า มีผู้ใดท าให้
ตาของคนที่บอดแต่ก าเนิดมองเหน็ได้ ถ้าท่านผู้นัน้ ไม่
ได้มาจากพระเจ้ากค็งไม่สามารถท าได้”

ยน.9:32



#3 : Spiritual blindness

• ‘ถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้า คงไม่สามารถท าได้’

•สายตาฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่เกี่ยวกับ
สายตาทางกายภาพเลย

•Physical blindness ไม่ใช่สาเหตุของ 
spiritual blindness



#3 : Spiritual blindness

•สายตาฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่เกี่ยวกับ
สายตาทางกายภาพเลย

•Physical blindness ไม่ใช่สาเหตุของ 
spiritual blindness



• ช่วงสุดท้ายของ
ชีวติ เม่ือแซมสัน
ถูกท าลายดวงตา
ทัง้ 2 ข้าง จนตา
บอด

• สายตาฝ่ายจติ
วญิญาณของท่าน
กลับดีขึน้กว่าเดมิ



• ตลอดพระธรรมผู้วนิิจฉัย 13-16

• เหน็ได้ว่า แซมซัน แทบจะไม่เคย
อธิษฐานกับพระเจ้าเลย

• นอกจาก ขอน า้ดื่ม วนฉ.15:18-19

• ของประทาน คือ พละก าลังของ
ท่าน ถูกใช้ไปเพื่อระบายความ
โกรธส่วนตน



• ตอนที่แซมซันยังมองเหน็ดี ท่าน
ใช้สายตา มองสตรีมากมาย จน
สายตาฝ่ายวญิญาณมืดบอดไป

• ลุ่มหลงในอสิตรี จนทรยศต่อ
หน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมาย

• และน าความพนิาศมาสู่ตนเอง



• แต่เม่ือสูญเสียการมองเหน็ด้วยสายตาทางโลก แซมสัน 
กลับตาสว่างฝ่ายจติวญิญาณ….



• และใน ‘วันสุดท้ายของชีวติ’ น่ันเอง แซมสันท าลายศัตรู
มากกว่าทัง้ชีวติที่เคยท ามา (วนฉ.16:30)

• เหน็สิ่งที่พระเจ้า
ทรงเหน็ น่ันคือ
ท่านเกดิมาเพื่อ
ช่วยกู้อสิราเอล
(วนฉ.13:5)



• หลายครัง้ที่คนตาบอด เหน็พระเจ้าได้ดีกว่าคนตาดีๆเสียอีก..
รวมทัง้ในพระธรรมตอนนี ้

• ‘ท่านนัน้เป็นคนบาปหรือไม่ ข้าพเจ้าไม่
ทราบ สิ่งเดียวที่..ทราบ กค็ือว่า ข้าพเจ้า
เคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี.้.มองเหน็แล้ว’

• ชายตาบอดไม่ทราบว่า พระเยซูเป็นผู้ใด

• พระองค์ท าให้หายบอดได้อย่างไร 

• เขาทราบอย่างเดียว... ยน.9:25



Was blind but now I see

ตาบอด แต่ฉันเหน็แล้ว



เมื่อมองโลกใบนี ้คุณเหน็อะไร?



Earth energy



ระบบนิเวศน์ที่สลับซับซ้อน แต่กส็มบูรณ์แบบ



งดงามจนน่าตื่นตะลึง



สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านัน้..ปรากฏ
ชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง

รม.1:20

แต่คนกว่าคร่ึงโลก กลับมองไม่เหน็ว่า ผลงานที่สวยงาม 
และยอดเยี่ยมนี ้ต้องมี ‘ผู้สร้าง’



• การตระหนักถงึการทรงด ารงอยู่ของพระเจ้า ไม่ต้องใช้ศาสน
ศาสตร์ขัน้สูงใดๆเลย

• ด้วยตรรกะง่ายๆ มนุษย์สามารถรู้ได้ว่า ‘มีพระผู้สร้าง’

• สภาพที่ไม่ปรากฎของพระเจ้า กป็รากฏในสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง



Spiritual blindness

• ฟาริสีไม่เพยีง มองไม่เหน็ว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ใด

• เขายังมองไม่เหน็ตัวเอง อีกด้วย



• “เอง็เกดิมาในความบาปทัง้นัน้ และเอง็จะมาสอนเรา
หรือ” แล้วเขาจงึอเปหคินนัน้เสีย ยน.9:34



• เอ็งเกดิมาในความบาป

• ความจริงเรา ‘ทุกคน’ 
รวมทัง้เหล่าฟาริสี เกดิ
มาในความบาป

• เพราะเราเป็นลูกหลาน
ของอาดัม และเอวา

• บรรพบุรุษของเรา ล้ม
ลงในบาป



• มนุษย์เกดิมาพร้อมกับ ‘ธรรมชาต’ิ บาป

• เราไม่ได้เป็นคนบาป เพราะท าบาป 

• แต่เพราะเรามีธรรมชาตบิาป เราจงึท า
บาปอยู่เสมอ

• เราจงึช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้

• ปราศจากพระผู้ช่วยให้รอด เราจะพ้น
บาปไม่ได้



• พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า “ถ้าพวกท่านตา
บอด พวกท่านกจ็ะ
ไม่มีความผิดบาป 
แต่บัดนีท่้านพดูว่า 
‘เรามองเหน็’ เหตุ
ฉะนัน้ความผิดบาป
ของท่านจงึมีอยู่”

ยน.9:41



#4 : Spiritual blindness

• ผู้ตาบอดฝ่ายร่างกาย เข้า
แผ่นดนิสวรรค์ได้

• แต่ผู้ที่ตาบอดฝ่ายจติวญิญาณ 
มอิาจได้รับความรอด

• น่ีเป็นเร่ืองน่าเศร้ายิ่ง



• ผู้ที่ตาบอด และไม่มีโอกาสเหน็ความงามของโลก กน่็า
สงสารอยู่แล้ว

• แต่ผู้ที่มืดบอดฝ่ายจติวญิญาณ ไม่มีโอกาสเหน็แผ่นดนิ
สวรรค์ เป็นเร่ืองที่น่าโศกเศร้ายิ่งกว่า



#5 : Spiritual blindness

• การมืดบอดฝ่ายจติ
วญิญาณ รักษายากกว่า
ตาบอดฝ่ายร่างกาย

• เพยีงสัมผัสเดียว 
ชายตาบอด ก็หายโรค



#5 : Spiritual blindness

• แต่ผู้ที่มืดบอดฝ่ายจติวญิญาณ 
บางครัง้ไม่ว่าผู้ใด กรั็กษาเขาไม่ได้ 

• เพราะผู้นัน้ไม่ยอมเปิดตามอง

• ‘..จะมีใครมืดบอดยิ่งกว่า ผู้ที่ตาดี 
แต่ไม่ยอมมอง’



• ฟาริสี ‘เลือก’ ที่จะไม่เช่ือชายตาบอด

• ‘เลือก’ ที่จะไม่เช่ือพ่อ-แม่ ของชายตาบอดนัน้

• ‘เลือก’ ที่จะไม่เช่ือว่า สิทธิอ านาจของพระเยซู

• แต่เขา ‘เลือก’ เช่ือในสิ่งที่ตนเองอยากจะเช่ือ



• ครัง้หน่ึง เชอร์ล็อกโฮม กับผู้ช่วย ไปกางเต๊นท์พกัแรมกลาง
ทะเลทราย

• เชอร์ล็อกโฮม ปลุกผู้ช่วยกลางดกึ แล้วถามว่า ‘คุณเหน็อะไร?’



• ผู้ช่วยมองท้องฟ้า แล้วตอบว่า …

• ‘โอ เป็นค ่าคืนที่ปลอดโปร่ง ทะเล
ดวงดาวสวยงามอย่างน่าตกตะลึง’

• ‘น่ีหมายความว่า อะไร’

• ‘ถ้ามองในแง่ภมูศิาสตร์ เราอยู่ในซีก
โลกเหนือ ดาวเหนือ จงึชัดเจน’

• ‘แต่ถ้ามองในแง่ดาราศาสตร์ ดาวคนคู่
แปลว่า เราก าลังเข้าสู่ราศีเมถุน’



• ‘และถ้ามองในแง่ศาสนศาสตร์ ผมเหน็ความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า และตระหนักว่า เราช่างต ่าต้อยท่ามกลาง
จักรวาลอันไพศาลนี’้



• ผู้ช่วยหนัมาถามว่า ‘แล้วคุณล่ะ เชอร์ล็อกโฮม คุณเหน็
อะไร และความหมายคืออะไร?’



• เชอร์ล็อกโฮมตอบอย่างฉุนเฉียวว่า

• ‘ไอ้บ้า ไม่เหน็หรือว่า เต๊นท์เราถูกโขมยไปแล้ว และ
หมายความว่า คุณกับผมต้องหนาวจนแขง็เลยล่ะ’



• เราไม่ได้เหน็สิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น

อนาอีส นิน

Anaïs Nin:  Feb 1903 – Jan 1977

• หตูาฝ่ายวญิญาณที่ต่างกัน ท า
ให้มนุษย์มองเหน็โลกแตกต่าง
กัน

• แต่เราเหน็สิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็น



• ไม่เคยตระหนักว่า ตนเองมืดบอด

• มองไม่เหน็ราชกิจของพระองค์

• มองไม่เหน็ตนเอง

• มอิาจได้รับความรอด

• หลายครัง้ รักษายากยิ่งกว่า 
physical blindness

ความร้ายแรงของ Spiritual 
blindness



เมื่อมี Spiritual blindness

• ‘เอ็งเกดิมาในความบาป’: พพิากษา
ผู้อ่ืน 

• ‘อเปหอิอกจากธรรมศาลา’: ควบคุม
ชีวิตผู้อ่ืน 

• ‘เราเป็นศิษย์โมเสส’: และเยินยอ
ตนเอง



• มีเพยีงพระเจ้าเท่านัน้ ที่มีสิทธิอ านาจนี ้
–พพิากษา

– ควบคุม

– สมควรได้รับการสรรเสริญ

• ในฐานะคริสเตียน เราเล่นบทพระเจ้าบ้างหรือไม่?

• สายตาฝ่ายจติวญิญาณเราดีเพยีงใด?



• เมื่อพระองค์เสดจ็ด าเนินไปนัน้ ทรงเหน็ชายคนหน่ึงตาบอด
แต่ก าเนิด และพวกสาวก..ทลูถามว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า 
ใครได้ท าผิดบาป ชายคนนีห้รือบดิามารดาของเขา”

ยน.9:1-2



• ชายผู้นี ้หรือพ่อ-แม่เขาได้ท าบาป..
• ค าถามของสาวก คือ ค า
พพิากษาในตัวของมันเอง

• ‘ต้องมีใครสักคนใน
ครอบครัวเขาได้ท าบาป’

• สาวกแม้ไม่ ‘มืดบอด’ แต่กมี็ ‘จุดบอด’ หรือ ‘ตาสัน้
ฝ่ายจติวญิญาณ’



• คนไม่น้อย ไม่เคยตระหนักว่า ตนเองตาบอดฝ่ายวิญญาณ

• อีกไม่น้อย ไม่เคยรู้ว่า สายตาของตนเอง เป็นอย่างไร

• หมอเต่า



• ผู้ที่เป็นคริสเตียน แม้มไิด้ ‘มืด
บอด’ กย็ังอาจมี ‘จุดบอด’ ที่
ตัวเองมองไม่เหน็

Spiritual blind spot

• ดาวดิ ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่า 
‘man after my own heart’ ยัง
ต้องมีนาธันคอยตักเตือน  กจ.13:22



•…เช่นกัน ผู้ที่เป็นคริสเตียน
ต้องถ่อมใจรับฟังค าตักเตือน

• เพราะสายตาของเรา ไม่ได้ดี
เลิศ บางครัง้ เราเดนิตามพระ
เมษโปดก ผู้เลีย้งของเราไม่ทนั

Spiritual blind spot



• มนุษย์มีลักษณะอย่างน้อย 2 อย่างที่เหมือนแกะ คือ

• ‘ดือ้’ และ ‘สายตาสัน้’



• แม้แต่อัครสาวกเอง กไ็ม่ ‘กล้า’ จะ
ยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ใด

• สรรพนามที่เหล่าสาวกเรียก พระ
เยซูในช่วงแรก คือ พระอาจารย์

• เปโตรยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็น
พระคริสต์ เกดิหลังจากที่พระองค์
รักษาคนตาบอดที่หมู่บ้านเบธไซดา



• เร่ืองรักษาคนตาบอดที่
เบธไซดานี ้ท าให้สาวก
รู้จักพระเยซูดีขึน้

• เหตุการณ์นีเ้กดิจากหลังจากที่สาวกกังวลเร่ือง มีขนมปังเพยีง
ก้อนเดียวในเรือ และพระเยซูเตือนให้เขาระลึกถงึเหตุการณ์ที่
พระองค์ทรงเลีย้ง 5,000 คน และอีกครัง้ 4,000 คน มก.8:14-20

• พระองค์ตรัสแก่เขาว่า ‘พวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ’ มก.8:21

• สาวกไม่ตอบพระองค์



• เขาพาคนตาบอดคนหน่ึง..ทลูอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรด
ถกูต้องคนนัน้  พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอก
หมู่บ้าน เม่ือได้ทรงบ้วนน า้ลายลงที่ตาคนนัน้ และวางพระหตัถ์
บนเขาแล้ว พระองค์จงึตรัสถามว่า ‘เจ้าเหน็สิ่งใดหรือไม่’

มก.8:22-23



• คนนัน้..ทลูว่า ‘ข้า
พระองค์แลเหน็คน
เหมือนต้นไม้เดนิไปเดนิ
มา’ พระองค์จงึวางพระ
หตัถ์บนตาเขาอีก และ
เขากเ็พ่งดู และตากห็าย
เป็นปกต ิแลเหน็สิ่ง
ทัง้หลายได้ชัดมก.8:24-25



• บางท ีชายผู้นี ้อาจไม่ได้
ตาบอดแต่ก าเนิด ซึ่ง
น่าจะรักษาได้ง่ายกว่า 
ตาบอดแต่ก าเนิด

มก.8:24-25



• พระเยซูรักษาคนง่อยที่สระเบธซาธา ยน.5

• รักษาตาให้บารธิเมอัส มก.10

• รักษาหญิงโลหติตก มก.5

• ชุบชีวิตลูกนายธรรมศาลา มก.5

• ทุกครัง้ ‘แค่สัมผัสเดียว’ เขาเหล่านัน้กห็าย



• แต่ครัง้นี ้พระองค์ต้องสัมผัส 2 
ครัง้ ดวงตาผู้นี ้จงึจะหาย 

• Q : ท าไม?

• ก่อนพระเยซูจะรักษาชายตาบอด
ผู้นี ้พระองค์ท าอะไร?

• พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอด
ออกไปนอกหมู่บ้าน

• Q : ท าไมต้องจูงเขาออกมา?



• เพราะเขาอยู่ในเบธไซดา



ปัญหาของหมู่บ้านเบธไซดา

• เบธไซดา ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
ทะเลสาบกาลิลี ใกล้ๆกับ
โคราซนิ และ คาเปอนาอุม 

• ทัง้ 3 เมืองนี ้มีช่ือเสียงทาง
ลบเร่ือง จติวญิญาณ



• "วบิตัแิก่เจ้า เมืองโคราซิน วบิตัแิก่เจ้า เมืองเบธไซดา ถ้าการอัศจรรย์
ต่างๆ ซึ่งท าท่ามกลางพวกเจ้าได้ท าในเมืองไทระและเมืองไซดอน คน
ในเมืองทัง้สองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ น่ังบนขีเ้ถ้า กลับใจใหม่นาน
แล้ว แต่ในวันพพิากษานัน้ โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบา
กว่าโทษของพวกเจ้า ส่วนเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม เจ้าจะถูกยกขึน้
เทยีมฟ้าหรือ? เปล่าเลย เจ้าจะต้องลงไปถงึแดนคนตายต่างหาก 

ลก.10:13-15
• คนในเมืองทัง้สาม ล้วนมืดบอด
ฝ่ายจติวญิญาณ



• ชายตาบอดผู้นี ้อาจคลุกคลีอยู่ในเบธ
ไซดานานจนแทบไม่มีความเช่ือ พระ
เยซูต้องพาเขาออกมานอกหมู่บ้าน

• แม้แต่ครัง้นี ้เขาอาจไม่ได้คดิจะมาหา
พระเยซูเอง แต่มาเพราะเพื่อนๆของ
เขาพามา

• อาจเป็นเพราะขาดความเช่ือ เขาจงึไม่
หายในครัง้เดียว



• พระองค์จงึวางพระหตัถ์บนตาเขา
อีก และเขากเ็พ่งดู และตากห็าย
เป็นปกต ิแลเหน็สิ่งทัง้หลายได้ชัด 
มก.8:25

• จากตาบอด จนเหน็ได้ลางๆ ได้เพิ่ม
ความเช่ือให้แก่ชายผู้นี ้

• และในสัมผัสที่สองของพระเยซู เขา
กเ็หน็ได้ชัดเจน



• แต่พระเยซู ไม่จบลงเพยีงแค่นี ้พระองค์ทรงส่ังบางสิ่ง
แก่เขา



• พระองค์จงึตรัสส่ังคนนัน้ให้กลับตรงไปบ้านของตน และ
ก าชับว่า ‘อย่าเข้าไปในหมู่บ้านนัน้’ มก.8:26

• ถ้าชายผู้นี ้กลับไปสู่เบธไซดา และตาฝ่ายวญิญาณของ
เขาอาจบอดลง ถ้าเช่นนัน้ จะได้ประโยชน์อะไร

• Spiritual blindness 
ร้ายแรงยิ่งเสียกว่า 
physical blindness 



ท่านยังอยู่ในเบธไซดาหรือไม่?

• เบธไซดา เป็นตัวแทนสถานที่ ซึ่งขัดขวาง 
Christian spiritual growth เช่น

• สังคมที่เราอยู่
– สังคมบาป ที่เหน็ชัดเจน

– สังคมที่ไม่บาปชัดเจน แต่ต่อต้านกฎพระเจ้า 

– สังคมที่ดูดี แต่ต่อต้านความเช่ือแบบคริสเตียน

ศีลธรรมทางเพศ, คอรัปช่ัน

ไหว้รูปเคารพ, ดูหมอ, นินทา

สถาบันการศึกษา



ท่านยังอยู่ในเบธไซดาหรือไม่?

• สังคมที่เราอยู่

• ครอบครัวของผู้เช่ือ "ถ้าผู้ใดได้สละเหย้า
เรือน หรือภรรยา หรือพี่น้อง หรือบดิา
มารดา หรือบุตรเพราะเหน็แก่แผ่นดนิของ
พระเจ้า ในยุคนีผู้้นัน้จะได้รับตอบแทนหลาย
เท่า และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์"
ลก.18:29-30



ท่านยังอยู่ในเบธไซดาหรือไม่?

• สังคมที่เราอยู่

• ครอบครัวของผู้เช่ือ

• รวมทัง้คริสตจักร

• หรือแม้แต่ประเทศที่เราอยู่



• มีชายคู่หน่ึง ถูกท าร้าย 
เน่ืองจาก เดนิจับมือกัน

• จงึเกดิกระแส ต่อต้าน
ผู้ที่ไม่เหน็ด้วยเพศที่ 3



• ‘ภมูใิจ’ ที่เป็นประเทศแรก ที่อนุญาตใิห้คนเพศเดียวกัน 
แต่งงานกัน



• ผู้คนจ านวนมากใน
เนเธอร์แลนด์ ‘ภมูใิจ’ ใน
เร่ืองที่ต่อสู้กับกฏเกณฑ์
ของพระเจ้า

• ระวัง การอาศัยอยู่ใน
เบธไซดา !!



• พระเยซูได้เสดจ็กับเหล่าสาวกออกไปยังหมู่บ้านแขวงซีซารียา ฟี
ลิปปี เม่ืออยู่ตามทางนัน้ พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่า ‘คน
ทัง้หลายพดูกันว่า เราเป็นผู้ใด’ เขาทลูตอบพระองค์ว่า ‘เขาว่า
เป็นยอห์น ผู้ให้รับบัพตศิมา แต่บางคนว่า เป็นเอลียาห์ และบาง
คนว่า เป็นคนหน่ึงในพวกผู้เผยพระวจนะ’

มก.8:27-28



• พระองค์จงึตรัสถามเขาว่า ‘ฝ่ายพวก
ท่านเล่าว่า เราเป็นใคร’

• เปโตรทลูตอบว่า ‘พระองค์ทรงเป็น
พระคริสต์’

• พระเยซู มไิด้เปิดตาชายตาบอดจาก
เบธไซดาเท่านัน้ พระองค์ยัง ‘เปิดตา
ฝ่ายวญิญาณ’ ให้แก่เปโตรด้วย

มก.8:29



‘ท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร’
• ค าถามนี ้ไม่ใช่ถามเฉพาะเหล่าอัครสาวก 

• แต่ถามมนุษย์ทัง้โลก
–ชายผู้หน่ึง, คนดีมากคนหน่ึง

– 1 ในศาสดาของโลก

– ไม่เกี่ยวกับฉัน

– ผู้ลวงโลก

‘ท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร’



‘ท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร’
• ค าถามนี ้ไม่ใช่ถามเฉพาะเหล่าอัครสาวก 

• แต่ถามมนุษย์ทัง้โลก

• และยังถามคริสเตียนทัง้ปวง ‘ท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร’



‘ท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร’
• คริสเตียนอาจตอบว่า พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้า

• ค าถามที่ส าคัญคือ แล้วเราปฏบิัตต่ิอพระองค์แบบที่
เราคดิจริงๆหรือไม่?



หากเช่ือหมดหวัใจ ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

• เราอายที่จะยอมรับพระองค์ต่อหน้า
ผู้อ่ืนไหม?

• ผิดนัดกับพระองค์ประจ าๆไหม?

• คดิเล็กคดิน้อยกับพระองค์ไหม?

• ให้พระองค์มาสุดท้ายเสมอไหม?



• แท้จริง สายตาฝ่ายจติวญิญาณของ
เราดีเพียงใด?

• พระเยซู ไม่เพยีงเป็น ‘ความสว่าง’

• พระองค์เป็น ‘ผู้รักษา’ (healer)

• สามารถรักษา spiritual sight ให้ดีขึน้..
หากผู้นัน้ จะยอมให้พระองค์รักษา



• ชายตาบอด ยน.9 เร่ิมต้นเรียก
พระเยซู ว่า ชายคนหน่ึง, ผู้เผย
พระวจนะ สุดท้าย เขายอมรับ
ว่า พระองค์เป็นบุตรมนุษย์



• ชายตาบอดจากเบธไซดา ได้สอนเราว่า ถ้าต้องการมีสายตา
ฝ่ายจติวิญญาณที่ดี อย่า ‘อาศัย’ อยู่ในเบธไซดา

• และเขาต้องให้พระเยซูสัมผัส 
2 ครัง้ จงึเหน็ได้ชัด

• แต่ข้าพเจ้าเช่ือว่า กว่าสายตา
ฝ่ายจติวิญญาณ จะดีเยี่ยม 
ต้องให้พระเยซูสัมผัสชีวิตเรา 
มากกว่านัน้มากมาย



• Teddy Hung มีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อ เขาร ่ารวยมาก
นอกจากภรรยา เขายังมีภรรยาน้อย 4 คน 
และยังเลีย้งดูสาวๆนักแสดง อีก 7 คน

• Teddy เป็นหวัหน้าแก๊งค์ 14K อันเป็นแก๊งค์จีน
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 มีสมาชิกกว่า 25,000 คน

• ช่ือ‘พระเยซู’เป็นค าต้องห้ามในแก๊งค์ หากเอ่ยพระนามจะถกูฟาด

• ผมบอกกับลูกน้องว่า ‘พวกแกเป็นนักเลง มีใครคู่ควรกับสวรรค์?’



• มีคนมาพดูเร่ืองพระเจ้ากับ Teddy เขา
ไม่พอใจมาก ‘คุณไม่รู้หรอกว่า ผมหา
เงนิได้ขนาดไหน พระเจ้าที่ผมบูชา
ดีกว่าพระเยซู’ 

• เขามีธุรกจิมืดมากมาย แต่คริสเตียน
พยายามประกาศกับเขา ด้วยเหตุผล

• ‘พี่ Teddy, คนในแก๊งค์เคารพพี่มาก ถ้า
พี่เช่ือพระเยซู ลูกน้องพี่กจ็ะมาเช่ือด้วย’ 



• ‘ผมจะยอมไปโบสถ์ ถ้าพวกคุณจะเลิก
กวนผม ดูซว่ิา พระเยซูจะท าอะไรได้’

• ศบ.กว่า 200 คนผลัดกันโทรหา Teddy, ทกุครัง้ที่รับสายจะเป็นเร่ือง
พระเยซู, Teddy จงึเรียกศบ.มาพบ ‘พวกคุณมีปัญหาอะไร มาบงัคบั
ให้ผมเชื่อพระเจ้า พวกคุณมารยาทเลวยิ่งกว่าพวกนักเลงอีก รู้ไหมว่า 
ผมเป็นใคร ผมจะเล่นงานคุณ’

• Teddy หลับในโบสถ์ หลังโบสถ์ เขา
เตือนศบ.ว่า อย่าโทรมาอีก ศบ. มอบ
ไบเบิล้ให้... Teddy โกรธมาก 



• ‘ธุรกจิผมใหญ่ เราพดูกันเร่ือวางแผน และกลยุทธ์ ไม่เหมือนพวกคุณ 
วันๆเอาแต่เล่นเกมส์เร่ืองพระเยซู’

• อย่างไรก็ตาม ภรรยาของ Teddy รับไบเบิล้มาด้วยความเกรงใจ และ
วางทิง้ไว้ที่หวัเตียง

• พวกศบ.กไ็ม่รบกวน Teddy อีกเลย แต่บางอย่างรบกวนเขาแทน



• ‘วันหน่ึง ผมเหน็คนตดิยา และเร่ิมกลัว ผมตระหนักดีว่า ผมเป็น
หวัหน้าของเหล่าปีศาจ ผมคนเดียว ได้ท าร้ายผู้คนมากมาย’

• Teddy พยายามปิดธุรกจิมืดของตน แต่สายเกนิไป ธุรกจิของเขา
สยายปีกไปทั่วโลกแล้ว. Teddy ซมึเศร้า และนอนไม่หลับ เขาเดินทาง
ไปทั่วหาหมอเก่งๆ แต่ไม่มีใครรักษาได้



• อาการซมึเศร้า นอนไม่หลับเป็นรุนแรง จนมีความคดิ ‘ฆ่าตัวตาย’

• ‘ทัง้ที่ก่อนหน้านี ้ผมรังเกียจและดูถูกคนฆ่าตัวตายที่สุด’

• วันที่คดิจะลงมือ Teddy เหน็ bible ที่หวัเตียง เล่มที่ศบ. ให้มา

• ‘ผมดูไบเบิล้ และพดูว่า หากแม้พระองค์มีจริง ขอรักษาผม ให้ผมนอน
หลับ ผมจะวางใจใน…’ Teddy หลับก่อนจะอธษ.เสร็จด้วยซ า้



• หลังวันนัน้ Teddy หลับสบาย 
ความคดิฆ่าตัวตายหายไป มีแต่
ความช่ืนชม จนภรรยาเตือนให้ไป
หาหมอเพราะ ‘คุณยิม้ทัง้วัน’

• ‘ผมรู้ทนัทว่ีา เร่ืองพระเยซูเป็นจริง 
ผมนอนไม่หลับมา 7 ปี ไม่มีทางที่
ครัง้นี ้จะเป็นเร่ืองบังเอญิ’

• Teddy ไปขอโทษศบ.ที่เขาเคยข่มขู่
Teddy Hung



• แต่ลูกน้องไม่ชอบใจ นับจากรับ
เช่ือ กจิการของเขาเลวลงเร่ืองๆ

• ‘ผมไม่เข้าใจที่ตัวเองมีความสุข 
ลูกน้องคดิว่า ผมบ้า เขามาขอร้อง
ให้เลิกเช่ือพระเยซู, 1 ปีเตม็ๆที่
พวกเขาอ้อนวอน ในที่สุด เมื่อผม
สูญเงนิมหาศาล ผมตัดสินใจ เลิก
ตามพระองค์’



• Teddy ขว้างกางเขนทิง้ บินมาฉลองสุดเหวี่ยงที่เมืองไทย มีปาร์ตี ้
เลิกตดิตามพระเจ้าทัง้วันทัง้คืน แต่แล้ว แม้จะเพลียสักเพยีงใด 
Teddy ไม่อาจข่มตาหลับได้แม้สักช่ัวโมง

• Teddy อธฐ.และสวมกางเขน 
‘ผมหลับทนัท’ี เขากลับไปพบ
ศบ. 

• ‘ผมเช่ือพระองค์ผมกต็าย, ไม่
เช่ือกต็าย ผมตามพระองค์มา 
1 ปี เกือบหมดตัว....



• ถ้าไม่เช่ือพระองค์กน็อนไม่หลับ ผมไม่ต้องการความรักแบบนี’้

• ท่านศบ.ถามว่า ‘Teddy คุณจะให้ลูกชายท าธุรกจิแทนไหม?’

• ‘ไม่! ผมไม่อยากเหน็ลูกตดิคุก มีชีวิตที่พนิาศ’
• ‘เช่นกันครับ พระเจ้าไม่อยาก
เหน็ลูกของพระองค์พนิาศ’

• 3 ปีต่อมา เป็นช่วงยากล าบาก
แม้เช่ือพระเจ้า แต่มุมมองและ
ชีวติของ Teddy ไม่เปลี่ยน



• เขาไม่ชอบอ่านไบเบิล้ เพราะหนักใจทุกครัง้ที่อ่าน, Teddy ยังคง
เลีย้งดูผู้หญิงของเขา ซึ่งหรูหราฟุ้งเฟ้อ  และรู้สึกว่า ต้อง
รับผิดชอบลูกน้องในแก๊งค์ 

• แต่พระเจ้าปิดธุรกจิมืดของเขา จนแทบหมดตัว

• ‘ถ้าพระเจ้าอยากให้ผมไปสวรรค์ แต่ไม่สน ผู้หญิงหรือ ลูกน้อง
ของผม พระองค์กไ็ม่ใช่พระเจ้าที่ดี ผมไม่ต้องการพระองค์’

• Teddy เลิกตดิตามพระองค์เป็นครัง้ที่สอง



• เขาปิดนาฬิกาปลุก ซึ่งตัง้เวลาไว้ไป
โบสถ์ ทนัใดนัน้ ความกลัวเข้าเกาะกุม
จติใจ เขาส่ันไปทัง้ตัว หนาวจนต้องเอา
ผ้ามาห่ม แต่กไ็ม่ดีขึน้ ‘พระองค์เป็นพระ
เจ้า ผมเป็นมนุษย์ ผมไม่สู้พระองค์ ผม
จะไปโบสถ์’

• Teddy กลับไปโบสถ์อีก 3 ปี ถงึตอนนี ้
ธุรกจิทัง้หมดปิดตัวลง Teddy ล้มละลาย  
ตัดสินใจเลิกตามพระองค์เป็นครัง้ที่สาม



• ‘ผมบอกพระเจ้าว่า พระองค์ไม่ได้มาช่วยผม แต่เล่นเกมส์กับผม,
เพราะผมด่าพระองค์ พระองค์กเ็ลยแก้แค้นผม ผมสู้พระองค์มา 
6 ปี และรู้ว่า สู้ไม่ได้ แต่จะยอมไม่เล่นเกมส์กับพระองค์อีกแล้ว’

• Teddy เขียนจดหมายส่ังลาก่อนฆ่าตัวตาย

• พระเยซูตรัสกับ Teddy อย่างชัดเจนว่า
‘หากเจ้าฆ่าตัวตาย ลูกของเจ้าจะฆ่าคนใน
ครอบครัว’ เขาทราบทนัทว่ีา สิ่งนีจ้ะ
เกดิขึน้จริง



• Teddy คุกเข่า ขอบคุณพระเจ้า ‘พระบดิา โปรดอย่าต าหนิผม ถ้า
ผมตามพระองค์ พระองค์กม็ัดผมจนแน่น ผมท าอะไรไม่ได้เลย’

• พระเจ้าบอกกับผมว่า ‘ลูกแสนรัน้เอ๋ย หลับตา แล้วตามเรามา’

• พระเจ้ายังน า Teddy Hung ไปยังสวรรค์ และนรก

• Teddy ได้เหน็ความงดงามของสวรรค์ ที่ไม่อาจบรรยาย และเห็น
ความน่าสะพรึงกลัวของนรก ที่ผู้เรียกร้องหาความตาย



• Teddy ตัดสินใจทิง้ชีวิตเดมิๆ, เลิกความสัมพนัธ์นอกสมรส ซึ่ง
เธอเหล่านัน้ โกรธและด่า Teddy อย่างรุนแรง

• เขาเข้าโรงเรียนพระคริสต์ธรรม และก่อตัง้พนัธกจิช่วยเหลือ
ลูกน้องที่ตัง้ใจ จะเลิกชีวิตช่ัวช้า ให้ท างานสุจริตได้

• ‘โบสถ์ช่วยเหลือผู้คนกจ็ริง แต่พวกเขาเอือ้มไม่ถงึ คนที่อยู่ในโลก
มืดแห่งอาชญกรรม..ไม่มีใครเข้าใจพวกเขา นอกจากคนซึ่งเคย
อยู่ในโลกนัน้..’ ซึ่งหมายถงึตัว Teddy เอง



• ผู้หญิงของเขา(ยกเว้นคนเดียว) เหน็ Teddy เปล่ียนไป พวกเธอ
กต็ดิตามพระเยซ,ู 2 คนในจ านวนนี ้เข้าเรียนพระคริสต์ธรรม

• ทุกวันนี ้Teddy ใช้ชีวิตที่สัตย์ซื่อกับภรรยา, รับใช้พระเจ้า 
ช่วยเหลือผู้คนในโลกมืดบนเส้นทางที่เขาเคยเดนิ มาสู่แสงสว่าง
แห่งพระคริสต์



• เร่ิมจากทราบว่า พระเจ้ามีจริง พระองค์แก้ปัญหาสุขภาพให้เขาได้

• ตระหนักว่า พระองค์เป็นผู้ใด ตนเองเป็นผู้ใด และเขาเองไม่อาจต่อสู้
กับพระองค์

• มองเหน็ความบาปที่เขาต้องทิง้ แม้เจบ็ปวด

• พระเจ้าไม่ได้เล่นเกมส์กับเขา แต่พระองค์ทรงห่วงใย ทัง้ตัวเขาเอง 
และทกุคนที่เขารัก และช่วยคนเหล่านัน้ด้วยวถิีของพระองค์

• ยอมให้พระองค์ใช้ และมีความสุขกับการรับใช้พระองค์



ยิ่งอยู่ใกล้พระองค์ หตูาฝ่ายวญิญาณ ของมนุษย์จะยิ่งดีขึน้



....จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เตม็ที่คือ เตม็ถงึขนาด
ความไพบูลย์ของพระคริสต์  อฟ.4:13
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• นอกจากรูปเขียนภายนอกที่งดงาม 
และสถาปัตยกรรมภายในที่น่าตื่นตา
แล้ว

• สิ่งหน่ึง ที่นักท่องเที่ยวต้องมาชม คือ



• โซ่เส้นนี ้

• ว่ากันว่า โซ่เส้นนีใ้ช้ล่ามอัครทตูเปาโล เม่ือท่าน
ถูกคุมตัวมาที่โรม



• ระหว่างเดนิทางมาโรม ท่านถกูล่ามโซ่ ตดิไว้กับผู้คุม 2 คน 
ป้องกันการหนี

• น่ันคือ สิ่งที่ใครๆมองเหน็

• ท่านเหน็อะไร?
– ท าไม พระองค์ไม่สามารถปกป้องคนของพระองค์?

– ท าไมรับใช้พระองค์ แล้วยังต้องทนทุกข์?

– เป็นเกียรตทิี่ได้แบกกางเขนร่วมกับพระองค์



• ระหว่างเดนิทางมาโรม ท่านถกูล่ามโซ่ ตดิไว้กับผู้คุม 2 คน 
ป้องกันการหนี

• น่ันคือ สิ่งที่ใครๆมองเหน็

• แต่สิ่งที่อัครทตูเปาโลมองเหน็ คือ 
– ไม่ใช่ท่านที่ถูกล่ามตดิกับผู้คุม

– ผู้คุมต่างหากที่ถูกล่ามตดิกับท่าน

– และอัครทตูเปาโล ประกาศเร่ืองพระเจ้าแก่ผู้คุมทัง้สองที่หนีไป
ไหนไม่ได้



• ‘การทัง้ปวงที่อุบัตขิึน้กับ
ข้าพเจ้านัน้ได้กลับเป็นเหตุให้
ข่าวประเสริฐแพร่กว้างออกไป 
จนประจักษ์กันในหมู่ผู้คุมและ
คนอื่นๆว่า การที่ข้าพเจ้าถูก
จองจ านัน้ก็เพื่อพระคริสต์’

• อ.เปาโลเป็นตัวอย่าง ของการ
ฟป.1:12-13



....จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เตม็ที่คือ เตม็ถงึขนาด
ความไพบูลย์ของพระคริสต์  อฟ.4:13



• ข้าพเจ้าเคย ‘บอดสนิท’ ไม่เหน็แม้แต่ตนเอง

• เหน็โลกทัง้ใบ หมุนไปรอบๆตัวของข้าพเจ้า

• แต่เพราะพระคริสต์ ข้าพเจ้า จงึเร่ิมเหน็ได้ลางๆ 

• แต่ละวันที่เดนิไปกับพระองค์ ‘ตา’ ข้าพเจ้าค่อยๆดีขึน้



• เม่ืออายุมากขึน้ หตูาฝ่ายร่างกายของมนุษย์จะแย่ลง

• จะมองเหน็ได้เลือนรางลงเร่ือยๆ

• หไูม่อาจได้ยนิสรรพเสียงเหมือนเดมิ 



• แต่ หตูาฝ่ายจติวญิญาณอยู่เหนือ
กฎแห่งเวลา

• หตูาฝ่ายจติวญิญาณ ไม่เส่ือมลง 
เม่ือมนุษย์ชราลง

• มีแต่ ‘จ าเริญ’ ขึน้ หากผู้นัน้ จะ
ยอมให้พระเยซูสัมผัสชีวติในแต่
ละวัน..



• สะสม ‘พระค า’ ของพระเจ้า 
ขณะที่ตายังมองเหน็ 

• ฟัง ‘พระวจนะ’ ขณะที่หยัูงได้ยนิ

• อธิษฐาน & เฝ้าเดี่ยว ขณะ 
‘ความคดิ’ ยังโลดแล่น

• สายตาฝ่ายจติวญิญาณ กจ็ะแจ่ม
ชัดขึน้ในทกุๆวันใหม่



• เพื่อสักวัน เรา.. จะโตเป็นผู้ใหญ่
ถงึขนาดความไพบูลย์ของพระ
คริสต์..อฟ.4:13

• ถงึวันนัน้ เราจะเหน็พระองค์
อย่างที่พระองค์ทรงเป็น..ไม่ใช่
อย่างที่เราเป็น และ ปฏบิัตต่ิอ
พระองค์ อย่างที่พระองค์ทรงเป็น



• และเรียนรู้ ที่จะมองเหน็โลกใบนี ้
ผ่านสายพระเนตรของพระคริสต์

• เราจะมองโลกและผู้คนด้วยความ
รัก..แบบที่พระองค์ทรงมองดูเรา

• เราซึ่งเป็นคนไม่น่ารัก 

• แต่พระองค์ทรงมองดูด้วยความ
รักหมดหวัใจเสมอมา



ขอพระเจ้าอวยพระพรทกุท่านครับ


