
Ambassadors for Christ

ฑูตของพระคริสต์
2 Corinthians 5:20

…ฉะนัน้เราจึงเป็นทูตของพระคริสตเ์สมือนหน่ึงพระเจ้าทรงร้องเรียกท่านทัง้หลายผา่นทางเรา
เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสตว่์า จงคืนดีกบัพระเจ้า

…We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. 
We appeal to you on Christ's behalf - Be reconciled to God…



2 Corinthians 3:18
และเราทั้งหลายผูไ้ม่มีผา้คลุมหนา้ลว้นใคร่ครวญ พระเกียรติสิริขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เราก าลงัรับการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นเหมือนพระองคด์ว้ยรัศมีท่ีเพิ่มพนูข้ึนทุกที......

“we… who all reflect the Lord's glory, are being transformed into his 
likeness from glory to glory…”



ยอหน์ 4 : 4 – 42

4 Phases of  Faith

ความเช่ือใน 4 

ช่วง



(1) Convenient Phase

ช่วงที่สะดวก

15 “Give me this water so that I won’t get thirsty…”

“ขอน ำ้นีใ้ห้ข้ำพเจ้ำเพื่อข้ำพเจ้ำจะไม่หิวกระหำยอีก
..”



16 “Go, call your husband and come back…”

จงไปเรยีกสามขีองเจา้และกลบัมา.....
19 - 20 “I can see that you are a prophet. Our fathers worshiped on this mountain, you Jews 

claim that the place where we must worship is in Jerusalem 

“ท่านเจ้าข้า ดิฉันเหน็แล้วว่าท่านเป็นผูเ้ผยพระวจนะ. บรรพบรุษุของเรา
นมสัการท่ีภเูขาน้ี แต่พวกท่านชาวยิวอ้างว่าเราต้องนมสัการท่ีกรงุเยราูาเลม็”

25 “I know that Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us”

“ดิฉันรู้ว่าพระเมสสิยาห์ (ท่ีเรียกว่าพระคริสต)์ ก าลงัเสดจ็มา

เมื่อพระองคเ์สดจ็มาแล้ว จะทรงอธิบายทกุส่ิงแก่เรา”

(2) Wrestling Phase

ช่วงการต่อสู้ภายใน



26 Then Jesus declared, “I who speak to you am HE.”

แล้วพระเยาูทรงประกาศว่า “เราท่ีพดูอยู่กบัเจ้าคือผูนั้น้”

28 Leaving her water jar, the woman went back to the town…

แล้วหญิงนัน้กท้ิ็งหม้อน ้า กลบัเข้าเมือง...

(3) Encounter Phase

ช่วงการเผชิญกบัความเช่ือ



29 “Come, see a man who told me everything I ever did..”

“มาเถิด มาดชูายผูห้น่ึงา่ึงบอกทุกส่ิงท่ีดิฉันเคยท า

39 Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman’s testimony.

ชาวสะมาเรียมากมายจากเมืองนัน้เช่ือในพระองคเ์พราะค าพยานของหญิงนัน้ท่ีว่า

“พระองคท์รงบอกทกุส่ิงท่ีดิฉันเคยท า”

41 And because of His words many more became believers.

และเน่ืองด้วยพระด ารสัของพระองคค์นอ่ืนๆ อีกมากมายได้หนัมาเช่ือในพระองค์

42 They said to the woman, “We no longer believe just because of what you said; 

Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior!”

“ตัง้แต่น้ีไป เราไม่ได้เช่ือเพียงเพราะค าพดูของเจ้า เด๋ียวน้ีเราได้ยินด้วยตวัของเราเอง และเรารู้ว่าพระองคน่ี์
แหละคือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจริงๆ”

(4) Contagious Phase

ช่วงแพร่กระจาย



31 Meanwhile his disciples returned & urged him, “Rabbi, eat something.”

ขณะน้ันเหล่าสาวกทูลรบเร้าพระองค์ว่า “รับบี รับประทานอาหารบ้างเถิด”

32 Jesus replied, “I have food to eat that you know nothing about.”

แต่พระองคต์รสักบัพวกเขาว่า “เรามีอาหารรบัประทานา่ึงพวกท่านไม่รู”้

34 “My food is to do the will of Him who sent me and finish His work…”

พระเยาูตรสัว่า “อาหารของเราคือการท าตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงส่งเรา
มา

35 “I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest!”

เราบอกท่านว่าจงลืมตาดทู้องนาเถิด! ข้าวสกุพร้อมจะเกบ็เก่ียวแล้ว

Something is happening at the side… มีบางอย่างเกิดข้ึนอีกด้านหนีง่ ....


