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การเป็ นเพือ่ นทีด่ ี – พระเยซูทรงเป็ นเพือ่ นของเรา
พิม: ดิฉนั อยากจะเล่าให้คุณผูฟ้ ังฟังเกี่ยวกับคุณเจน เพื่อนของดิฉนั เราเคยทางานด้วยกัน เธอเป็ นหัวหน้างาน
ของดิฉนั แต่เธอเป็ นเพื่อนที่ดีมากของดิฉนั ด้วยค่ะ
ให้ดิฉนั เล่าให้คุณฟังว่า อะไรที่ทาให้คุณเจเนตเป็ นเพื่อนที่ดีมากเช่นนี้
แอน: ขอต้อนรับเข้าสู่ รายการสตรี ที่มีความหวัง ดิฉนั ศศิธร สุ ขสิ งคลี ค่ะ รู ้สึกยินดีที่ได้อยูด่ ว้ ยกันในวันนี้กบั คุณ
ผูฟ้ ังอีกครั้งนะค่ะ
บัวขาบ: และดิฉนั อ.บัวขาบ รองหานามค่ะ ดิฉนั มีความยินดีที่เป็ นเพื่อนกับคุณผูฟ้ ังทุกท่าน ถึงแม้วา่ เราจะมอง
ไม่เห็นกันและกัน แต่เราสามารถแบ่งปั นข้อคิดและเรื่ องราวต่างๆได้มากมาย วันนี้คุณพิม มาอยูก่ บั เราเพื่อจะมา
แบ่งปั นเรื่ องราวของเธอเกี่ยวกับคุณเจนซึ่ งเป็ นเพื่อนรักของเธอ ว่าทาไมคุณเจนจึงเป็ นเพื่อนที่ดี ขอต้อนรับคุณ
พิมค่ะ
พิม: ขอบคุณค่ะ อ.บัวขาบ สวัสดีค่ะ คุณแอน
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เป็ นเรื่ องที่ดีจริ งๆที่ได้มาอยูก่ บั เพื่อนๆผูฟ้ ังอีกครั้ง
แอน: คุณพิมเป็ นนักแก้ไขในการพูด (นักบาบัดความผิดปกติในการพูด) และครั้งก่อนๆนั้นเธอเคยมาแบ่งปั น
ข้อคิดที่ดีกบั เราเกี่ยวกับวิธีการสื่ อสารที่ดีกบั คนเป็ นโรควิกลจริ ตที่มีจิตเสื่ อม
บัวขาบ: และอีกครั้งหนึ่งเธอเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการสื่ อสารกับคนที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
พิม: และเมื่อไม่นานมานี้ เราพูดคุยกันเกี่ยวกับการช่วยเหลือแม่และลูกวัยทารกที่เกิดใหม่ ในการปรับตัวเพื่อเข้า
สู่ กิจวัตรประจาวันที่ดีที่บา้ น ลูกสาวตัวน้อยของดิฉนั ตอนนี้กาลังโตขึ้นและเธอมีเรื่ องสนุกๆมากมาย การเป็ นแม่
และเป็ นลูกสาวทาให้เรากลายมาเป็ นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยเช่นกัน
แต่วนั นี้ดิฉนั ขอเล่าเรื่ องคุณเจนซึ่ งเป็ นเพื่อนของดิฉนั ให้คุณผูฟ้ ังฟังนะคะ
สิ่ งแรกสุ ดสิ่ งหนึ่งที่ดิฉนั สังเกตเห็นเกี่ยวกับคุณเจนคือ เธออยากทาความรู ้จกั อยากพูดคุยเมื่อพบกันครั้งแรก จน
ทุกวันนี้เรามักจะใช้เวลาด้วยกันสร้างความสัมพันธ์ในการทานข้าวกันเสมอค่ะ
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บัวขาบ: เขารู ้วา่ คุณชอบและไม่ชอบอะไร อะไรที่สาคัญสาหรับคุณ และเคารพในความคิดเห็นของคุณ ถึงแม้วา่
คุณจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามใช่ไหมค่ะ
พิม: อ๋ อ ใช่ค่ะ เราทุกคนต่างก็มองอะไรแตกต่างกันใช่ไหมคะ การจะที่รู้จกั ใครสักคนต้องใช้เวลา และนัน่
หมายถึงการใช้เวลาอยูก่ บั เขา
คุณเจนเป็ นหัวหน้างานของดิฉนั ฉะนั้นจึงเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปที่เราใช้เวลาร่ วมกันในการทางานตามหน้าที่ของ
เรา แต่เราทานอาหารกลางวันด้วยกัน และพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวติ ของเรานอกเหนือไปจากที่คุยกัน
เรื่ องงาน นะค่ะ
คุณเจนมักจะถามดิฉนั ว่า วันหยุดสุ ดสัปดาห์ดิฉนั ชอบทาอะไร หรื อเมื่อเลิกงานกลับไปบ้านในแต่ละวัน ดิฉนั
วางแผนทาอะไรบ้าง จนตอนนี้เธอรู ้เกี่ยวกับครอบครัวของดิฉนั งานอดิเรกและเรื่ องราวต่างๆในชีวติ ที่ดิฉนั รู ้สึก
ว่าเป็ นเรื่ องยากลาบาก เธอถามคาถามเกี่ยวกับตัวฉันเองเพื่อจะเข้าใจดิฉนั ได้ดียงิ่ ขึ้น
แอน: นัน่ เป็ นเรื่ องที่สาคัญจริ งๆ แม้แต่เวลาที่เราพบใครเป็ นครั้งแรก ถ้าเราถามอะไรเกี่ยวกับตัวเขาก็จะเป็ นการ
ดี แต่ขอให้ถามอย่างสุ ภาพ และถามเรื่ องส่ วนตัวไม่มากนัก เพื่อจะได้ไม่ทาให้เขารู ้สึกอึดอัด
บางทีตอนนี้อาจจะมีใครสักคนในชีวติ ของคุณผูฟ้ ัง ที่เราใช้เวลาอยูด่ ว้ ย แต่ยงั ไม่สนิทกันมาก ลองถาม-ตอบ
คาถามหรื อพูดคุยกัน เพื่อจะได้รู้จกั กันมากขึ้น และช่วยให้เราเป็ นเพื่อนที่ดีกนั มากกว่าเดิมด้วยค่ะ
บัวขาบ: รายการสตรี ที่มีความหวังในวันนี้ คุณพิมได้มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการผูกมิตรและการเป็ นเพื่อน
พิม: ดิฉนั บอกได้เลยว่า คุณเจนเอาใจใส่ ดิฉนั ที่ดิฉนั ต้องบอกก็เพราะ เธอตั้งใจฟังดิฉนั จริ งๆเวลาที่เราพูดคุยกัน
แอน: โอ นี่เป็ นเรื่ องสาคัญมาก คือฟังสิ่ งที่เพื่อนเราพูดอย่าง ตั้งใจฟัง
พิม: การฟังสิ่ งที่คนอื่นพูดโดยไม่ขดั จังหวะ เป็ นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่า ความคิดและข้อคิดเห็นของเขา
สาคัญและมีคุณค่าที่จะฟัง
คุณผูฟ้ ังจาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ไหมเวลาที่มีคนตั้งใจฟังขณะที่คุณผูฟ้ ังพูด การตั้งใจฟังของเขา
ทาให้รู้สึกยังไงคะ เวลาที่เขาตั้งใจฟังช่วยให้เรารู ้สึกว่า คนคนนั้นรักและเห็นคุณค่าในตัวเรา ดิฉนั มักจะรู ้สึกชอบ
ที่คุณเจนเอาใจใส่ ดิฉนั เพราะเธอตั้งใจฟังเวลาดิฉนั พูด ไม่เหม่อลอย ไม่ได้แกล้งทาเป็ นฟัง เธอเป็ นเพื่อนที่ดี
จริ งๆค่ะ
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บางครั้งรู ้สึกว่า งานของดิฉนั ค่อนข้างยาก ไม่แน่ใจว่าจะทาออกมาได้ดีหรื อไม่ บางวันทาเอาดิฉนั ร้องไห้ในที่
ทางานเพราะงานที่ทา ยากมาก แต่คุณเจนก็มกั จะเข้ามาได้ถูกจังหวะเสมอ คอยถามว่า เกิดอะไรขึ้น และเธอก็จะ
หาวิธีที่จะช่วยดิฉนั อย่าลืมว่าเธอจะเป็ นหัวหน้างาน ความเป็ นจริ งแล้ว น้อยคนนักที่จะมีความอดทนและ
พยายามพูดให้ฉนั ดีข้ ึนอย่างใจเย็น ซึ่ งทาให้ดิฉนั รู ้สึกกังวลน้อยลง
บัวขาบ: ดิฉนั พอจะนึกภาพออกเลยค่ะว่า ความเอาใจใส่ ของเธอทาให้เกิดความแตกต่างได้ขนาดไหน คุณผูฟ้ ัง
รู ้จกั ใครที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากเราบ้างไหม ซึ่งอาจจะเป็ นเหมือนกรณี ของคุณพิม ที่มีคุณเจนคอย
ช่วยเหลือในเรื่ องการทางาน ทาให้เรามีความมัน่ ใจและสบายใจมากยิง่ ขึ้น
แอน: กับเพื่อนบ้าน บางทีเราอาจทาอาหารแล้วแบ่งไปให้เขา ช่วยกวาดใบไม้หน้าบ้าน และช่วยดูแลลูกๆ เผือ่
เพื่อนบ้านบางคนจะมีเวลาพักผ่อนบ้างโดยไม่ถูกรบกวนจากลูกๆของเธอ
หรื อทากิจกรรมร่ วมกันระหว่างเพื่อนบ้านหลาย ๆ บ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ค่ ะ
พิม: เพื่อนที่ดีตอ้ งเป็ นคนที่ไว้วางใจได้ดว้ ยค่ะ ดิฉนั สามารถไว้วางใจคุณเจน ว่าเธอจะไม่นาปั ญหาส่ วนตัวของ
ดิฉนั ที่เคยเล่าให้เธอฟังไปบอกคนอื่นแน่นอน แต่เธอมักพูดถึงแต่ดา้ นๆดีของฉัน เป็ นเรื่ องสาคัญ ที่จะต้องคิด
ให้รอบคอบก่อนในสิ่ งที่เราจะพูดเกี่ยวกับคนอื่น เพื่อนที่ดีจะพูดแต่สิ่งที่ดีเกี่ยวกับเพื่อนของเขาให้คนอื่นฟัง
เป็ นการช่วยเหลือเพื่อนแทนที่จะเอาเรื่ องส่ วนตัวของเพื่อนไปบอกคนอื่นหรื อพูดให้ร้ายเรา
บัวขาบ: วิธีที่เราพูดถึงคนอื่นเป็ นเรื่ องสาคัญมากใช่ไหมคะ ครั้งต่อไปเวลาที่คุณผูฟ้ ังจะพูดถึงคนอื่น ขอให้หยุด
คิดสักนิดเกี่ยวกับสิ่ งที่จะพูด ว่าอยากให้คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเราแบบนี้ไหม สิ่ งที่พดู ช่วยเสริ มสร้างเพื่อนหรื อ
ทาให้เพื่อนตกต่าลง เพื่อนที่ดีควรพูดถึงแต่สิ่งที่ดี ให้กบั คนอื่นฟังเสมอนะค่ะ
พิม: บางครั้งดิฉนั เข้าประชุมสาย หรื อไม่ก็ทาผิดซ้ าในเรื่ องเดิมๆ แต่คุณเจนมักจะมองข้ามความผิดของดิฉนั
และยังคงเอาใจใส่ ดิฉนั เธอจะหนุนใจดิฉนั ในเรื่ องที่ดิฉนั เก่งหรื อทาได้ดี แต่เธอจะช่วยดิฉนั ในเรื่ องที่ดิฉนั ทา
ไม่ได้และไม่เก่ง
เพื่อนของคุณผูฟ้ ังก็เช่นเดียวกันนะค่ะ แน่นอนว่า เขาต้องการให้เราหนุนใจว่าเรื่ องไหนเราทาได้ดีและเก่ง
แทนที่จะสังเกตเห็นเพียงจุดอ่อน หรื อสิ่ งที่เขาทาได้ไม่ดีนกั
และแท้จริ งแล้ว เพื่อนคนนั้นอาจมีความสุ ขกับสิ่ งต่างๆเหล่านั้นถึงแม้ในสายตาไม่ดีก็ตาม
พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ฉะนั้นขอให้มีความสุ ขกับความแตกต่างเหล่านั้นและ
เรี ยนรู ้จากกันและกัน และยกโทษให้กนั และกัน
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ถ้าเราไม่ยกโทษให้เพื่อนเพราะความเจ็บปวดในอดีต ก็มีแต่จะสร้างความเจ็บปวดมากยิง่ ขึ้นกับเราทั้งสองคน
เพื่อนที่ดีจะหนุนใจและยกโทษให้ แม้แต่ในยามที่ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะยกโทษให้ก็ตาม
แอน: ดิฉนั คิดว่าสิ่ งที่ยากที่สุดสิ่ งหนึ่งที่จะทาในฐานะเพื่อนที่ดีคือ การบอกกับใครสักคนเวลาที่เขากาลังทาสิ่ งที่
ผิด แต่ตอ้ งบอกด้วยความรักนะคะ
พิม: ใช่คะ่ เป็ นเรื่ องยากมาก และเราจาเป็ นต้องแน่ใจว่า นัน่ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ความคิดเห็นของเราว่าเขากาลังทา
สิ่ งที่ผดิ เราต้องแน่ใจว่าจะเป็ นประโยชน์ที่จะบอกให้เขารู ้เพื่อจะได้แก้ไขในความผิดนั้นให้ดีข้ ึนได้ค่ะ
เพื่อนที่ดีจะพูดความจริ งกับเพื่อนเสมอ แม้วา่ อาจจะเป็ นเรื่ องยากที่จะฟัง แต่เรื่ องนี้จาเป็ นจริ งๆเมื่อมิตรภาพ
ได้รับการพัฒนา เราควรใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกัน รู ้จกั ซึ่ งกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เมื่อเรานับถือและเห็นคุณค่า
ความคิดเห็นของคนอื่น ก็จะทาให้เข้าใจกันง่ายมากขึ้นค่ะ
ตัวอย่าง เช่น เมื่อคุณเจเนตบอกดิฉนั ว่า วิธีที่ดิฉนั พูดกับเพื่อนคนอื่นๆไม่ยตุ ิธรรมและไม่มีความเห็นอกเห็นใจ
ดิฉนั ก็รับฟัง ดิฉนั รู ้วา่ เธอบอกดิฉนั เพราะเธอต้องการให้ดิฉนั เป็ นคนดีที่สุด ที่จะเป็ นได้ ดิฉนั รู ้วา่ เธอจะไม่มีวนั
พูดอะไรแบบนั้นเพื่อทาให้ดิฉนั รู ้สึกเสี ยใจ แต่เพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ ึน
และเพื่อนที่ดีรู้วา่ เขาไม่ได้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ เขาต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนของเรามากเท่ากับ
ที่เราต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนของเขา การจะมีเพื่อนที่ดีได้น้ นั เราเองก็ตอ้ งเป็ นเพื่อนที่ดีดว้ ย
เช่นกัน
บัวขาบ: ฉะนั้น ถึงแม้วา่ คุณเจนจะเป็ นหัวหน้างานของคุณ เธอก็ยงั ให้คุณรู ้ดว้ ยว่าเธอเองก็มีปัญหาที่จะต้องฟัน
ฝ่ าด้วยใช่ไหมคะ
พิม: อ๋ อ ใช่คะ่ คุณเจนเต็มใจที่จะเล่าให้ดิฉนั ฟังถึงความยากลาบากในชีวติ ของเธอด้วย เช่นเดียวกับดิฉนั ตอนนี้
ดิฉนั กับคุณเจนอยูห่ ่างไกลจากกัน และเราไม่ได้เจอกันบ่อยนัก แต่เรายังคงเป็ นเพื่อนที่ดีและให้กาลังใจเสมอค่ะ
แอน: ดีจงั เลยค่ะ ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนความเป็ นเพื่อนก็ยงั คงอยูเ่ สมอ เช่นเดียวกับเราทุกคนที่ตอ้ งการเพื่อน เพื่อ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขด้วยกัน ตอนนี้ให้เราลองดูซิวา่ เราพอจะจาสิ่ งที่สาคัญของการเป็ น
เพื่อนได้หรื อเปล่า
บัวขาบ: การเป็ นเพื่อนกับใครนั้น เราจาเป็ นต้องใช้เวลาด้วยกัน เพื่อจะได้รู้จกั ซึ่ งกันและกัน
พิม: และเราจาเป็ นต้องเคารพความคิดเห็นของเขา แม้วา่ เราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางเรื่ อง
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แอน: เราจาเป็ นต้องเชื่อใจกันและกัน และรู ้วา่ จะพูดถึงสิ่ งที่ดีเท่านั้น ที่ช่วยเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน
บัวขาบ: และไม่วา่ ในมิตรภาพใดก็ตามย่อมจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นอยูเ่ สมอ เราจาเป็ นต้องพร้อมที่จะยกโทษให้
พิม: และการเป็ นเพื่อนที่ดีหมายถึงการฟัง เป็ นการฟังอย่างแท้จริ ง คุณผูฟ้ ังลองคิดวิธีดูนะค่ะ ว่าเราจะใช้วธิ ี ไหน
ในการเป็ นเพื่อนที่ดีกบั ใครซักคนในอาทิตย์น้ ี
แอน: คุณพิมจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีอีกท่านหนึ่ง ของคุณพิมมาฝากเรากันค่ะ
แอน: ตอนนี้อยูใ่ นรายการสตรี ที่มีความหวัง และเราดีใจที่ได้พดู คุยกันเป็ นประจากับคุณผูฟ้ ังค่ะ
พิม: ดิฉนั อยากจะเล่าให้คุณผูฟ้ ังเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีอีกท่านหนึ่งของดิฉนั ชื่อของท่านคือ พระเยซู และพระองค์
ทรงเป็ นพระบุตรของพระบิดาเจ้า พระผูส้ ร้างจักรวาล คุณผูฟ้ ังเคยได้ยนิ เกี่ยวกับพระเยซูไหมค่ะ บางทีพระองค์
เป็ นเพื่อนคุณผูฟ้ ังบางท่านแล้ว แต่มีบางคนที่ยงั ไม่เคยได้ยนิ ว่าพระองค์เป็ นเพื่อนที่ดีสาหรับเราได้อย่างไร
ดิฉนั ขอเล่าให้คุณผูฟ้ ังเกี่ยวกับพระองค์ ว่าทาไมพระองค์จึงเป็ นเพื่อนที่น่าอัศจรรย์ได้เช่นนี้
เราสามารถอ่านพบเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเยซูได้จากพระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นพระวจนะของพระเจ้า ครึ่ งแรกของพระ
คัมภีร์ซ่ ึ งเป็ นภาคพันธสัญญาเดิมบอกเราผ่านทางผูเ้ ขียนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าว่า ความบาปของเรา สิ่ ง
ผิดๆที่เราทา แยกเราจากพระเจ้าพระบิดาได้ยงั ไง และพระคัมภีร์บอกเราว่า พระองค์จะส่ งพระผูช้ ่วยให้รอด ผูซ้ ่ ึ ง
จะสาแดงให้เรารู ้วธิ ี ที่จะเป็ นเพื่อนกับพระเจ้าอีกครั้ง และในครึ่ งที่สองของพระคัมภีร์ซ่ ึ งเป็ นภาคพันธสัญญา
ใหม่ เราอ่านพบชีวติ จริ งๆของพระเยซูเมื่ออยูบ่ นโลก เราเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระลักษณะนิสัยของพระองค์ พระ
ประสงค์ของพระองค์ในการเสด็จมา และวิธีที่พระองค์ช่วยเหลือประชาชนมากมายหลายคน โดยการรักษาโรค
ให้เมื่อพวกเขาเจ็บป่ วย และยกโทษความผิดบาปของพวกเขา
ให้เรามาฟังเรื่ องราวเรื่ องหนึ่งเกี่ยวกับพระเยซูจากพระคัมภีร์ (จาก ลูกา 19:1-10)
รอสอ่ าน: ฝ่ ายพระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริ โคและกาลังจะทรงผ่านไป ดูเถิด มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็ นนายด่าน
ภาษีและเป็ นคนมัง่ มี ศักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูวา่ พระองค์เป็ นผูใ้ ด แต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่น ด้วยเขา
เป็ นคนเตี้ย เขาจึงวิง่ ไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อ เพื่อจะได้เห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้น
เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นนั่ พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ ดูศกั เคียสแล้วตรัสแก่เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ ย จงรี บลงมา
เพราะว่าเราจะต้องพักอยูใ่ นตึกของท่านวันนี้” แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ดว้ ยความปรี ดี
เมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้ว เขาก็พากันบ่นว่า “พระองค์เข้าไปพักอยูก่ บั คนบาป”
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ฝ่ ายศักเคียสยืนทูลองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “ดูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้
คนอนาถากึ่งหนึ่ง และถ้าข้าพระองค์ได้ฉอ้ โกงของของผูใ้ ด ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่ เท่า”
พระเยซูตรัสกันเขาว่า “วันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็ นลูกของอับราฮัมด้วย เพราะว่าบุตร
มนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปนั้นให้รอด”
พิม: ช่าง เป็ นเรื่ องราวที่น่าหนุนใจและให้กาลังใจนะคะ ดิฉนั ขอเล่าให้คุณผูฟ้ ัง ว่า ทาไมดิฉนั จึงรักเรื่ องราวนี้
ศักเคียสเป็ นคนเก็บภาษี ประชาชนรู ้วา่ คนเก็บภาษีโกหกเรื่ องที่ประชาชนต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลเท่าไหร่ เขา
ฉ้อโกงประชาชน เขาจะเรี ยกเก็บมากกว่าจานวนต่าสุ ด เพื่อว่าพวกคนเก็บภาษีจะได้ยกั ยอกบางส่ วนสาหรับตัว
เขาเอง ประชาชนไม่ชอบพวกคนเก็บภาษีเอามากๆก็เพราะสาเหตุน้ ีแหละค่ะ
คุณคิดว่าทาไมประชาชนจึงประหลาดใจมากที่พระเยซูตอ้ งการที่จะไปพักอยูท่ ี่บา้ นของคนเก็บภาษี
ถูกต้องค่ะ เพราะพระเยซูมีลกั ษณะนิสัยตรงกันข้ามกับคนเก็บภาษี พระเยซูทรงสัตย์ซื่อและไม่เคยฉ้อโกงใครไม่
ว่าจากสิ่ งใดก็ตาม พระเยซูห่วงใยและเห็นอกเห็นใจความรู ้สึกของประชาชน และพระเยซูเสนอมิตรภาพของ
พระองค์ให้พวกเขาโดยไม่มีอคติ แม้แต่กบั คนเก็บภาษี พระเยซูเรี ยกศักเคียสโดยการเรี ยกชื่อของเขา และบอก
เขาว่า พระองค์ตอ้ งการมาบ้านของเขา พูดแบบนี้น่าจะหมายถึงกินข้าวด้วยกัน คุยกันและใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกัน ใน
จิตใจของพระเยซู พระองค์ตอ้ งการรักทุกคน และช่วยทาให้แต่ละคนเป็ นคนดีข้ ึน
แต่มีคนที่ไม่ชอบพระเยซู เพราะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า เพราะประชาชนชาวยิวถือว่า
การพูดอ้างเช่นนั้นเป็ นการหมิ่นประมาทพระเจ้า ซึ่ งมีโทษถึงตาย ถึงแม้วา่ พระเยซูจะเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
จริ งๆ พวกเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจไม่เชื่อพระองค์ ฉะนั้นพวกเขาจึงฆ่าพระองค์
แอน: คุณอาจจะเคยได้ยนิ เรื่ องจริ งของพระเยซูจากพระคัมภีร์ พวกเขานาพระศพของพระองค์ใส่ ไว้ในถ้ าหิ น
สาวกของพระองค์เศร้าโศกมาก และหลังจากนั้นสามวัน พระบิดาเจ้าทรงนาพระเยซูให้กลับมามีชีวติ ซึ่ งเป็ นการ
พิสูจน์ให้รู้วา่ แท้จริ งแล้วพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า
เมื่อพระองค์เสด็จกลับสู่ สวรรค์ พระองค์ปล่อยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไว้กบั เรา ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่สถิตอยูภ่ ายในผูท้ ี่เชื่อใน
พระเยซูทุกคน ผูท้ ี่เชื่อว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า และสามารถยกโทษให้เราเพราะสิ่ งผิดๆที่เราเคยทา
แอน: ฉะนั้นพระเยซูมีชีวติ อยูใ่ นปั จจุบนั นี้ อยูใ่ นสวรรค์กบั พระบิดาเจ้า พระองค์เสนอที่จะยกโทษให้ทุกคน
ที่มาหาพระองค์ เพื่อว่าเราสามารถเป็ นลูกของพระบิดาเจ้าได้ และพระองค์จะเรี ยกเราว่า เพื่อนของพระองค์
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พระคัมภีร์บอกว่า (ยอห์น 15:13) ไม่มีผใู ้ ดที่มีความรักยิง่ ใหญ่กว่านี้ คือการที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะสละชีวติ ของตนเพื่อ
มิตรสหายของตน” คาว่า “ผูห้ นึ่งผูใ้ ด” คือพระเยซู พระองค์เรี ยกเราว่าเป็ นเพื่อนของพระองค์ถา้ เรามาหา
พระองค์และขอให้พระองค์ยกโทษให้เราเพราะสิ่ งผิดๆทั้งหมดที่เราเคยทา
และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยูก่ บั เราโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งมีชีวติ อยูภ่ ายในทุกคนที่เชื่อในพระเยซู
พิม: พระเยซูเป็ นเพื่อนของดิฉนั และเหมือนเพื่อนที่ดี คือพระองค์อยูท่ ี่นนั่ เพื่อดิฉนั เสมอ ดิฉนั สามารถบอกเล่า
ความรู ้สึกกับพระองค์ และพูดคุยกับพระองค์เกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวติ ทั้งเรื่ องที่ดีและไม่ดี เมื่อดิฉนั บอก
พระองค์วา่ ดิฉนั รู ้สึกยังไง พระองค์ไม่ได้คิดถึงดิฉนั น้อยลงหรื อรักดิฉนั น้อยลง แต่จะทรงช่วยให้ฉนั ดีข้ ึน
ดิฉนั สามารถขอให้พระองค์ช่วยในสิ่ งที่รู้สึกว่าเป็ นความยากลาบากในชีวติ และบอกพระเยซูวา่ เสี ยใจกับสิ่ งที่
เคยทา ซึ่ งไม่ใช่สิ่งควรจะทา หาก ดิฉนั พูดจาสร้างความเดือดร้อนให้กบั บางคน หรื อเป็ นคนเห็นแก่ตวั ดิฉนั จะ
บอกพระองค์วา่ ขอพระเยซูทรงยกโทษให้ดิฉนั เพราะสิ่ งๆที่ดิฉนั ได้พดู จาไม่ดีน้ นั ไม่เป็ นที่พอพระทัยของพ
พระองค์ ดิฉนั เชื่อแน่วา่ พระเยซูจะยกโทษให้ดิฉนั เสมอเพราะพระองค์รักดิฉนั
แท้จริ งแล้ว เพราะพระเยซูสิ้นพระชนม์ สิ่ งต่างๆที่เราเคยทาผิดจึงได้รับการยกโทษอย่างสมบูรณ์แล้วจากพระเจ้า
บางทีคุณผูฟ้ ังเคยทาบางอย่างในชีวติ ที่ทาให้รู้สึกผิดจนทาให้ไม่สามารถยกโทษให้ตวั เอง พระเยซูจะยกโทษให้
เรา เพียงขอให้พระองค์ยกโทษให้ และเริ่ มต้นเฝ้ ารอคอยชีวติ ที่ปราศจากความรู ้สึกผิด คุณผูฟ้ ังอาจต้องการ
พูดคุยกับเพื่อนที่โบสถ์ หรื อเพื่อนที่เชื่อในพระเยซู เพื่อช่วยให้เรี ยนรู ้ที่จะยกโทษให้ตวั เอง ซึ่ งไม่ใช่เรื่ องง่าย
เสมอไปค่ะ
พระเยซูเป็ นเพื่อนที่น่าอัศจรรย์ เพราะพระองค์รับฟังเสมอ พระองค์รู้วา่ มีอะไรอยูใ่ นความคิดจิตใจของดิฉนั และ
มีอะไรที่รบกวนจิตใจอยู่ พระเยซูสนใจศักเคียสอย่างลึกซึ้ งและสนใจสวัสดิภาพของเขา คุณผูฟ้ ังจาสิ่ งที่พระเยซู
พูดกับศักเคียสได้ไหมคะ พระองค์พดู ว่า “ศักเคียสเอ๋ ย จงรี บลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยูใ่ นตึกของท่านวันนี้”
พระเยซูตอ้ งการใช้เวลาอยูก่ บั เขาและแสดงให้เขารู ้วธิ ี ที่จะเป็ นคนที่ดีข้ ึน แต่ที่ศกั เคียสต้องทาเพื่อจะเป็ นเพื่อน
กับพระเยซู ก็คือลงมาจากต้นไม้และพบกับพระเยซู และรับการยกโทษ คุณผูฟ้ ังอยากให้พระเยซูเป็ นเพื่อนของ
คุณผูฟ้ ังด้วยไหมคะ
แอน: บางทีคุณผูฟ้ ังอาจจะมีความรู ้สึกคล้ายๆกับคนเก็บภาษี บางทีรู้สึกว่าถูกคนในชุมชนทอดทิง้ หรื อทาการ
ตัดสิ นใจในชีวติ ที่ไม่ค่อยจะดี ทาให้คนอื่นได้รับความเจ็บปวด
แต่เรามีข่าวดีที่จะบอกคุณผูฟ้ ังค่ะ พระเยซูยงั คงต้องการเป็ นเพื่อนกับเราเสมอค่ะ สิ่ งที่เราต้องทาคือมาหาพระเยซู
และให้พระองค์ยกโทษให้ พระองค์จะช่วยให้เราดาเนินชีวติ ในทางที่ดีได้ในที่สุดค่ะ
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บัวขาบ: ขอบคุณค่ะ คุณพิม ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากกันไปแล้วค่ะ จาไว้วา่ การจะมีเพื่อนที่ดีได้น้ นั เรา
ต้องเป็ นเพื่อนที่ดีกบั คนอื่นก่อนนะค่ะ
ดิฉนั อยากฟังเรื่ องราวจากคุณผูฟ้ ังบ้าง เพราะเราเป็ นเพื่อนกัน เราห่วงใย และเราอธิ ษฐานเผือ่ คุณผูฟ้ ังเสมอนะ
ค่ะ สามารถติดต่อกับเราได้ที่...
ลาก่อนค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพร สวัสดีค่ะ
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