
ท่ีเมืองคาเปอรนาอูม   

หลงัจากท่ีพระเยซทูรงสอนประชาชน เร่ืองสดุทา้ยคือ
เร่ืองของคนสรา้งบา้นบนฐานหิน และฐานทราย   

ลกูา 7:1 

พระองคก็์ทรงเขา้ไปในเมืองคาเปอรนาอมู เมืองนีอ้ยู่ริม
ทะเลสาบกาลิลีทางตะวนัตกเฉียงเหนือ  
ชาวเมืองสว่นใหญมี่อาชพีเป็นชาวประมงและทํานาทําไร่ 
แมไ้ม่ใชเ่มืองหลวงแตก็่มีคนอาศยัอยูม่ากพอสมควร 
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ทาสรกัของนาย  

ดชูายคนนีซ้ ิ  เขาป่วยหนัก เกือบจะสิน้ชวิีตไป และคน
ท่ีเฝ้ามองเขาอยู ่ หาใชเ่พ่ือนของเขาไม่ แตเ่ป็นเจา้นาย
ท่ีรกัเขามาก 

ลกูา 7:2 

เขาเสียใจท่ีทาสของเขาป่วยทรดุลงไปเร่ือย ๆ เป็นไปได ้
อยา่งไรท่ีทหารโรม ซึง่ไดช้ือ่วา่ เป็นทหารท่ีโหดรา้ยมาก 
ถา้เป็นนายคนอื่น จะปลอ่ยใหต้ายไปเลย ท่ีทหารจะมี
ความรกัใหก้บัเพ่ือนมนุษยเ์ชน่นี้ น่ีเป็นเร่ืองจริงท่ีไม่น่า
เชือ่ 
เราเคยรกัใครมากแบบนีบ้า้งไหม 
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หาผูช้ว่ย 

นายรอ้ยไดยิ้นเร่ืองพระเยซ ูเขาสง่ชาวยิวอาวโุสมาทูล
เชญิพระเยซใูหไ้ปรกัษาทาสของเขา   

ลกูา 7:3 
 
นายรอ้ยผูนี้มี้สมัพนัธท่ี์ดีกบัชาวยิว  เขาไม่ไดป้กครอง
อยา่งสามหาวเหมือนกบัทหารทั่วไป 

 ดงัน้ัน เม่ือทาสของเขาป่วย  และเขาไปขอใหค้นยิว
ชว่ยไปเชญิพระเยซมูารกัษา    เขาก็ไดร้บัความรว่มมือ
จากชาวยิวเหลา่น้ันเป็นอยา่งดี 
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ทรงรบัเชญิ  

“พระเยซขูอรบั นายรอ้ยผูห้น่ึงขอทูลเชญิพระองคไ์ปท่ี
บา้นของเขาทาสของเขาขอรบั  กาํลงัจะตาย” 

  

ลกูา 7:4-5 
“พระองคน่์าจะทรงไปชว่ยเขานะขอรบั” เขากลา่วตอ่ดว้ย
ความรอ้นใจ “เขาเป็นคนดี  รกัชาวยิว  ดแูลเราเป็น
อยา่งดี น่ีเขายงัชว่ยสรา้งธรรมศาลาใหเ้ราดว้ยขอรบั” 

พระเยซทูรงเห็นความรอ้นใจของเขา…  
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นายรอ้ยเปล่ียนใจ  

พระเยซทูรงรีบเดินตามชายคนน้ันไปทนัที 
ดซู…ิ ทรงพรอ้มท่ีจะเขา้ไปชว่ยคนท่ีขอตอ่พระองคด์ว้ย
ความเชือ่มั่น

ลกูา 7:6 

แตแ่ลว้ นายรอ้ยนึกอะไรขึน้มาได ้  เขาจงึเรียกเพ่ือน
คนหน่ึงมา 
“เร็วๆ  ขอใหท้่านรบีไปบอกพระเยซวูา่ ขออยา่ทรง
ลาํบากมาท่ีบา้นของเราเพราะเราไม่สมควรท่ีจะตอ้นรบั
พระองคใ์นบา้นนี ้เราตํ่าตอ้ยเกินกวา่ท่ีจะเขา้เฝ้าพระองค ์
ดว้ยซํา้…” 
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ขอเพียงบญัชา 

เพ่ือนก็งง  ทําไมพูดเชน่นี้ “ไปซ ิ  รีบไป ” 

 

 ลกูา 7:7 

บอกพระองคน์ะวา่ ขา้เห็นวา่ไม่สมควรท่ีขา้จะหา
พระองค ์  เพียงแตพ่ระองคจ์ะทรงบญัชามา  ทาสของ
ขา้ก็จะหายโรคแน่นอน  

เพ่ือนของนายรอ้ยรีบรดุไปพบพระเยซกูอ่นท่ีพระองคจ์ะ
มาถึงบา้น 

 

http://bubee.net/wp-content/uploads/2013/11/Daily2013_11_27-2.png


รีบแจง้คาํ  

“พระเยซเูจา้ขา้ โปรดอยา่ลาํบากไปถึงบา้นของท่านนาย
รอ้ยเลยขอรบั 

  

ลกูา 7:8 

“เขาบอกวา่ เขาไม่สมควรท่ีจะรบัพระองคท่ี์บา้น เขาไม่
ควรแมจ้ะมาเฝ้าพระองค ์ เขาบอกวา่ เขาอยูใ่ตว้ินัยขอ
ทหาร … เม่ือสัง่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ใหไ้ป  ให ้
มา  เขาก็ตอ้งทําตามน้ัน พระองคเ์จา้ขา้  ขอเพียง
พระองคท์รงสัง่อยูต่รงนี ้  ทาสก็จะหายโรคแน่” 
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ประหลาดพระทยั  

พระเยซทูรงประหลาดใจมาก  … ทรงหนัมาตรสักบั
ประชาชนทัง้หลายท่ีตามมาวา่ “แตแ่มใ้นหมู่คนอิสราเอล 
เราไม่เคยพบความเชือ่มากเชน่นี ้ !” 

ลกูา 7:9-10 

จริงซ ิ คนอิสราเอลเอง ยงัไม่เชือ่เหมือนนายรอ้ย 
เขาเชือ่วา่ ไม่วา่พระเยซตูรสัท่ีไหน คนป่วยก็หายโรคได ้
ไม่เห็นตอ้งมาเจอกนั  ฤทธิข์องพระองคไ์ปไดทุ้กแห่ง 
เม่ือคนท่ีไปพบพระเยซกูลบัมาบา้น เขาก็ตกใจ เพราะ
ทาสแสนรกัของนาย หายเป็นปกติแลว้! 
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 เดินทางต่อ  

จากเมืองคาเปอรนาอมุซึง่อยูท่างเหนือ 
ไม่นานนัก พระเยซก็ูเสด็จมาลงมายงัเมืองนาอินซึง่อยู่
ทางใตล้งมา

ลกูา 7:11 
 
พระองคไ์ม่ไดเ้ดินทางตามลาํพงั 
แตมี่ทัง้ศิษยข์องพระองค ์ และคนจาํนวนมากตาม
พระองคไ์ปดว้ย 
 
“น่ันไง พระเยซขูอรบั เรามาถึงเมืองนาอินแลว้” 
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โศกเศรา้ทัง้เมือง 

พอเดินมาถึงประตเูมืองนาอิน   ปรากฏวา่ เจอคนอีก
กลุม่เดินออกมาจากเมือง 

 

 
ลกูา 7:12 

 
คนเหลา่น้ันกาํลงัหามโลงศพชายหนุ่มคนหน่ึง 
มีเสียงครํ่าครวญ รอ้งไหด้งัระงมทั่วบริเวณ 
“ฮือ   ฮือ  ไม่น่าเลย ทําไมตอ้งมาตายตัง้แตย่งัหนุ่ม 
แลว้แม่ของเอ็งก็เป็นแม่ม่าย จะอยูก่บัใคร?  ฮือ  ฮือ…” 
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คาํปลอบจากพระเยซ ู

คนสองกลุม่ใหญ ่ ๆ มาเจอกนั กลุม่หน่ึงเดินทางมาจาก
ท่ีไกล  กาํลงัออ่นลา้ อยากพกัผ่อน  
อยากหาอาหารกิน   

ลกูา 7:13 

สว่นคนอีกกลุม่กาํลงัเศรา้ใจกบัหญิงท่ีเสียลกูไป 
ลกูรกัจากไป ไม่กลบัมา 
แม่รกั และอยากใหล้กูอยูใ่กล ้ๆ  
แตเ่วลานีไ้ม่มีลกูแลว้ 
เม่ือพระเยซทูรงเห็นมารดาของเขา พระองคท์รง
เมตตา  … ตรสัวา่ “อยา่รอ้งไหไ้ปเลย” 
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แตะโลง 

พระเยซทูรงสงสาร.. 

พระองคก็์จะชว่ย  

ลกูา 7:14 

 
พระเยซเูขา้ไปใกลโ้ลงศพ  ทรงแตะโลงน้ัน 
ตรสัวา่ “ชายหนุ่มเอ๋ย… เราสัง่ใหเ้จา้ลกุขึน้” 

เพ่ือน ๆ คิดวา่จะเกิดอะไรขึน้ครบั? 
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ต่อหนา้ต่อตา! 

 

ลกูา 7:15 

ตอนท่ีทรงสัง่ใหศ้พชายหนุ่มลกุขึน้น้ัน ผูค้นท่ีอยูด่ว้ย
ตา่งตาโต ไม่มีเสียงออกมาเลย ศพน้ัน ลกุขึน้น่ัง และ
พูดออกมาเป็นภาษาคน ประชาชนรอบ ๆ ตา่งดีใจ 
“เย…้ไชโย…. ฟ้ืนแลว้ ฟ้ืนแลว้  ขอบคณุพระเจา้” 

“เอา ลกูชายของเจา้  รบัเขาไวซ้”ิ 

พระเยซตูรสักบัมารดาของเขา   
เธอยิม้กวา้งดว้ยความดีใจ“ขอบคณุพระเยซเูจา้
คะ่   ขอบคณุมาก  ขอบคณุพระเจา้” 
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คาํสรรเสริญ    

ลกูา 7:16 
 

 คนทัง้ปวงเกิดความกลวัและสรรเสริญพระเจา้วา่ 
“ท่านผูก้ลา่วคาํย่ิงใหญเ่กิดขึน้ท่ามกลางเรา 

พระเจา้ไดล้งมาเย่ียมชนชาติของพระองคแ์ลว้” 

เหตกุารณนี์ทํ้าใหค้นมั่นใจวา่ พระเจา้ทรงเสด็จมาหา
พวกเขาจรงิ 

และเร่ืองราวนีก็้กลายเป็นขา่วรอ้นวอ่นไปทั่วแควน้
ใกลเ้คียงและแผ่นดินยเูดีย 
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สงสยัจริง  

ลกูา 7:18-20 

เร่ืองท่ีพระเยซทูรงรกัษาบ่าวของนายรอ้ยใหห้าย 
และท่ีทรงทําใหช้ายหนุ่มฟ้ืนขึน้มาจากความตายท่ีไปถงึ
หูของยอหน์ผูใ้หบ้บัติศมา ยอหน์ผูนี้คื้อผูท่ี้เกิดมากอ่น
พระเยซไูม่นาน จากบิดามารดาท่ีชรามาก ยอหน์เป็นผู ้
ท่ีชกัชวนใหค้นกลบัใจใหม่ เพราะแผ่นดินของพระเจา้มา
ใกล ้เขาสงสยัวา่ พระเยซผููนี้ ้ เป็นพระผูช้ว่ยท่ีพระเจา้
ทรงสญัญาน้ันหรือเปลา่ จึงใชใ้หศิ้ษยไ์ปหาพระเยซ ู
“ท่านเยซขูอรบั.. ท่านเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดท่ีจะเสด็จมา
องคน้ั์น หรือวา่ เราตอ้งรอท่านอื่น? 
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เห็นกบัตา 

ลกูา 21:21-23 

แตข่ณะท่ีพวกเขาถามพระเยซน่ัูนเอง 
พระเยซก็ูกาํลงัง่วนกบัการรกัษาคนมากมาย 
ใหห้ายจากโรค  พวกเขาตา่งดีใจท่ีหายโรค  
ศิษยท์ัง้สองคนก็เห็นกบัตา  พระองคต์รสัวา่ 
“กลบัไปบอกท่านยอหน์วา่ เจา้ไดเ้ห็นอะไรบา้ง… 
คนตาบอดเห็นได ้คนง่อยเดินได ้ คนโรคเรือ้นหายสะอาด 
คนหูหนวกก็กลบัไดย้ิน คนตายเป็นขึน้มา 
ท่ีสาํคญั… คนยากจนไดย้ินขา่วดีดว้ย 
ใครท่ีไม่เสียความเชือ่เพราะเราก็เป็นสขุ…. 
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พระเยซตูรสัถึงยอหน์ 

 

ลกูา  7:24-29 

พระเยซทูรงกลา่วกบัประชาชนวา่ “เวลาพวกเจา้ออกไป
ตามถ่ินกนัดาร เจา้ไปดอูะไร จะเห็นอะไร ดตูน้ออ้ ลม
พดัไหวงดงามหรือดคูนใสเ่สือ้สวย ๆ  ไม่ใชซ่ ิ  

http://bubee.net/wp-content/uploads/2013/12/Daily2013_12_9.png


เพราะคนใสเ่สือ้งามฟุ้งเฟ้อจะอยูใ่นวงัตา่งหาก” 

“ถา้อยา่งน้ันออกไปดอูะไร  ไปดผููก้ลา่วคาํของพระเจา้
ใชไ่หม?  ใชแ่ลว้ ยอหน์คนนี ้ เป็นย่ิงกวา่ผูก้ลา่วคาํ
ของพระเจา้อีกนะ” 

มีผูเ้ขยีนถึงยอหน์วา่ “ดเูถอะ เราจะสง่ทูตของเรามา
กอ่นท่าน  เพ่ือเตรียมทางใหท่้านลว่งหนา้” 

“เราบอกใหเ้ลยวา่ จากคนท่ีเกิดจากผูห้ญิง ไม่มีใคร
ใหญก่วา่ยอหน์  แตผู่เ้ล็กนอ้ยท่ีสดุในอาณาจกัรของ
พระเจา้ก็ใหญก่วา่ยอหน์” 

ดงัน้ันคนไหนก็ตามท่ีไดเ้จอกบัยอหน์มากอ่น 
พอไดยิ้นพระเยซตูรสัเร่ืองอะไร 
พวกเขาก็รบัพระองคไ์ดง้่าย 
สมกบัท่ีพระเจา้ไดส้ง่ยอหน์มาลว่งหนา้พระเยซ ู
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คนท่ีไม่ถูกเตรียม 

 แตย่งัมีคนอีกพวกท่ีไม่ยอมรบัคาํของพระเยซ ู
เพราะเขาไม่ยอมรบัคาํของยอหน์มากอ่น 
เขาไม่เชือ่คาํของยอหน์ 
เขาก็ไม่เชือ่คาํของพระเยซดูว้ย 

ลกูา 7:30 

พวกนี ้ คือเหลา่ฟาริสีท่ีตัง้กฎเกณฑท์างศีลธรรม ความ
ประพฤติขึน้มามากมาย 
เขาคิดวา่ เขารูด้ีกวา่ใคร…อะไรเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งหรือผิด 
แตห่ารูไ้ม่วา่เขาเขา้ใจผิด 
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คาํเปรียบเทียบของพระเยซ ู

 

ลกูา 7:31-32 

พระเยซทูรงเปรียบเทียบคนในสมยัพระองคว์า่ เป็น
เหมือนเด็กกลางตลาด เด็ก ๆ เหลา่นีต้ะโกนกนัไปมา
วา่ “พวกฉันเป่าขลุย่ เธอก็ไม่เตน้ราํ พอฉันรอ้งเพลง
แห่งความโศกเศรา้   เธอก็ไม่รอ้งไหส้กันิด” 
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สาเหตุท่ีไม่พอใจ 

 
 

พระเยซกูาํลงับอกวา่ พวกฟาริสีน้ัน ตอ้งการใหค้นอื่น
ทําตามไม่วา่เขาจะทําอะไร ประชาชนควรทําตามเขา แต่
กลบัไปฟังยอหน์และพระเยซสูอนเร่ืองพระเจา้ ประชาชน
ไม่ฟังพวกเขาสอนศีลธรรมเป็นหลายรอ้ยขอ้ พวกเขาจงึ
โกรธ ไม่พอใจท่ีประชาชนไม่ฟังเขา 
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ขอ้อา้งว่าไม่ชอบยอหน์  

ลกูา 7:33  

ฟาริสีไม่ชอบยอหน์  เพราะยอหน์ดเูครง่ครดัไป ไม่กิน
ขนมปัง ไม่ด่ืมเหลา้องุ่น เขากลา่วหาวา่ยอหน์มีผีสิง 

อาหารของยอหน์คือ จัก๊จ ัน่และนํา้ผึง้ ท่านไม่มาเดินอยู่
ในเมือง แตก่ลบัประกาศพระนามพระเจา้ ในถ่ิน
กนัดาร  ผูค้นตอ้งขวนขวายไปฟังท่านนอกเมือง 
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ขอ้อา้งว่าไม่ชอบพระเยซ ู

ฟาริสีไม่ชอบพระเยซ ู เพราะพระองคท์รงเป็นเพ่ือนกบั
คนเก็บภาษี เป็นเพ่ือนกบัคนท่ีเขาถือวา่เป็นคนบาป ทัง้
ยอหน์ และพระเยซ ู ไม่ทําอยา่งท่ีเขาตอ้งการ   

ลกูา 7:34-35  

พระเยซทูรงอยูท่่ามกลางคนจน คนเก็บภาษี คนนอก
ศาสนา ทรงกิน ด่ืมอยูก่บัคนท่ีฟาริสีไม่ชอบ ดงัน้ัน 
ฟาริสีมองแลว้ตดัสินวา่ พระเยซเูป็นคนตะกละและขีเ้มา 
พระปัญญาของพระเจา้น้ัน ก็ไดพิ้สจูนว์า่ พระองคท์รง
ทําถกูตอ้งแลว้  ดไูดจ้ากชวิีตของคนท่ีติดตามพระองค ์  
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งานเลีย้งอย่างเคย  

น่ีไง อยา่งท่ีฟาริสีคิดวา่ พระเยซเูป็นคนเขา้สงัคมมาก
เกินไป  
 
 
 

 
ลกูา 7: 36 
 

ฟาริสี คนหน่ึงเชญิพระองคไ์ปรบัประทานอาหารท่ีบา้น 
พระองคไ์ม่ไดป้ฏิเสธ  รบัคาํเชญิน้ัน  
 
เม่ือถึงบา้นของเขา พระองคก็์ทรงเอนกายลง ตามธรรม
เนียมของชาวยิวท่ีจะน่ัง ๆ นอน ๆ กินอาหารดว้ยกนั 
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กตญัญูท่ีสุด  

ลกูา 7:37-38 

ในท่ีน้ันเอง มีหญิงคนถือผอบเล็ก ๆ ใบหน่ึงเดินเขา้มา  
ผอบน้ันมีนํา้มนัหอมท่ีเธอสะสมมาเป็นเวลานาน นํา้มนั
หอมนีมี้ราคามาก  
เธอมองดวูา่ พระเยซอูยูท่ี่ไหน  เม่ือพบ…. เธอก็เดินมา
อยูข่า้งหลงัใกล ้ๆ  พระบาทของพระองค ์ เธอน่ังลง รอ้งไห ้
จนนํา้ตาท่วมพระบาท 
เธอเอาผมของเธอเชด็พระบาทของพระองค!์ 
จากน้ัน ก็เอานํา้มนัเทลงชโลมจนทั่ว…. 
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ความเห็นของฟาริสี  

ฟาริสีมองเห็น นึกในใจวา่ .. ถา้ท่านผูนี้เ้ป็นผูก้ลา่วคาํ
ของพระเจา้ น่าจะรูว้า่ ผูห้ญิงคนนีท่ี้แตะตอ้งกายของ
ท่านเป็นใคร…. 

 

ลกูา 7:39 

การท่ีมีผูห้ญิงมารอ้งไห ้ แลว้เอานํา้มนัชโลมพระบาทพระ
เยซ ูอยูใ่นสายตาของทกุคนในงานเลีย้ง โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง เจา้ของบา้น… 
 เขาคิดวา่ .. พระเยซนู่าจะรูว้า่ ผูห้ญิงคนนีเ้คยเป็นคน
ช ัว่มากอ่น แลว้ใหทํ้าอยา่งนีไ้ดอ้ยา่งไรกนั 
พระองคน่์าจะหา้มเธอไม่ใหทํ้าอยา่งนี ้
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ทําความเขา้ใจ 

ทนัใดน้ันเอง พระเยซทูรงหนัมาหาเขา ตรสัวา่ “ซโีมน 
เรามีอะไรจะพูดกบัท่าน” 

ลกูา 7:40 

เขาสะดุง้… “ขอรบั… เชญิพระองคต์รสัเถิด  ” 

เขาตอบโดยไม่รูเ้ลยวา่ … พระองคท์รงรูว้า่เขาคิดอะไร
เม่ือครูนี่ ้

  

แลว้พระเยซทูรงเลา่เร่ืองใหเ้ขาฟัง......ทุกคนในงานเลีย้งก็
ฟังดว้ย 
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 อุปมาลูกหนี้สองคน   

 

ลกูา 7:41 

เจา้หนีค้นหน่ึง  มีลกูหนีอ้ยูส่องคน คนหน่ึงยืมเยอะ
หน่อย คือ ยืม 500 เหรียญ เท่ากบัคา่จา้งแรงงานถึง 
500 วนั  

ถา้เขาจะใชห้นี ้  เขาตอ้งใชเ้วลามากกวา่สองปีทีจ่ะ
ทํางานใชไ้ด ้เพราะในแตล่ะวนัทีทํ่างาน ก็ตอ้งแบ่งให ้
ตวัเองกินดว้ย ดงัน้ัน ความพยายามท่ีจะเป็นเวลาท่ีตอ้ง
หาเงินมาคืน อาจจะนานถึง 5 ปีก็เป็นได ้สว่นอีกคนยืม 
50 เหรียญ   เท่ากบัคา่จา้งแรงงาน 50 วนั    ถา้เขา
ตัง้ใจจะคืนเงิน อาจใชเ้วลาไม่ก่ีเดือน… 
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ใชห้นี้ไม่ไหว 

 

ลกูา 7:42-43 

แตเ่สียดาย  ทัง้สองไม่สามารถใชห้นีไ้ด ้และเจา้หนีก็้แสน
ใจดี  เรียกทัง้สองคนมา และยกหนีใ้หท้ัง้สองคน 

เราขอถามท่านหน่อยวา่ ทัง้สองคนนี ้ ใครจะรกัรูสึ้ก
กตญัญตูอ่เจา้หนีม้ากกวา่กนั 
ซโีมนตอบวา่ กระผมวา่ คนท่ีเจา้หนีย้กหนีใ้หม้ากกวา่
จะรกัท่านเจา้หนีม้ากกวา่ขอรบั” พระเยซตูรสัตอบ
เขา  ”อืมม.. ความคิดของท่านน้ัน ถกูตอ้งทีเดียวละ่” 
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อธิบายเหตุผล 

 พระเยซทูรงหนัไปมองผูห้ญิง และตรสักบัซโีมนวา่ 

ลกูา 7:44-47 

 “ดซู ิ เราเขา้มาในบา้นท่าน ท่านไม่ไดใ้หนํ้า้ลา้งเทา้เรา 
แตเ่ธอเอานํา้ตามาลา้งเทา้เรา และเอาผมเชด็….  
ท่านมิไดจ้บุเราทกัทายตามธรรมเนียม แตเ่ธอไม่ไดห้ยดุ
ท่ีจะจบุเทา้ของเรา  
ท่านไม่ไดเ้อานํา้มนัชโลมศีรษะของเรา เพ่ือใหเ้ราสดชืน่ 
แตเ่ธอไดเ้อานํา้มนัหอมมาชโลมเทา้ของเรา ขอบอกเลย
วา่ ความผิดบาปของเธอท่ีมีมากมายน้ัน ไดร้บัการยก
โทษแลว้ ดงัน้ันเธอจึงรกัมาก สว่นคนท่ีไดร้บัการยกโทษ
ไม่เท่าไร  ก็จะรกันอ้ย 
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ยกโทษใหห้มดสิน้  

ลกูา 7:44-47 

แลว้พระเยซหูนัไปหาเธอตรสัวา่ “ความบาปผิดท่ีมีอยูน้ั่น 
… เรายกโทษใหห้มดแลว้”  

คนขา้ง ๆ ไดยิ้นดงัน้ัน มองหนา้กนัอยา่งแปลกใจ “เขา
เป็นใครกนัหรือ? ทําไมยกความผิดบาปของผูค้นได?้” 

 แตพ่ระเยซไูม่ไดต้อบพวกเขา  แตพู่ดกบัเธอวา่ “ความ
เชือ่ของเจา้ ทําใหเ้จา้รอดบาป.. กลบัไป และเป็นสขุ
เถอะ” 
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