โครงร่ างคาเทศนา
พระองค์ ทรงประสู ตเิ พือ่ ท่ าน
ลูกา 2:8-20
แทรรี่ แอล เทอร์ เรล
คานา
พระกิตติคุณในแต่ละเล่ม
กล่าวถึงการประสู ติขององค์พระเยซูคริ สต์ในส่ วนที่แตกต่างกัน
ออกไปคือ ยอห์นแสดงให้เห็นภาพที่องค์บริ สุทธิ์ เสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ในโลก มาระโกแสดงให้เห็น
ภาพของ “การเริ่ มต้นพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์” เมื่อพระองค์ทรงริ เริ่ มพระราชกิจจานุกิจครั้นเมื่อ
ทรงเจริ ญวัยแล้ว มัทธิ วบรรยายถึงการมาเยือนของเหล่านักปราชญ์ และส่ วนลูกานั้นได้บนั ทึกเนื้ อหา
เหตุการณ์ได้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่ งมุ่งประเด็นที่ความหลากหลายของสามัญชน และผลของการประสู ติของ
พระคริ สต์ที่มีต่อพวกเขา เช่น นางเอลีซาเบธภรรยาของปุโรหิ ตธรรมดา ๆ คนหนึ่ง (ลูกา 1:41-45), สิ เม
โอนชายผูม้ ีศรัทธาอันแรงกล้า (ลูกา 2:25-35) และนางอันนา หญิงม่ายวัยชราซึ่ งเข้าไปนมัสการและถือ
อดอยูใ่ นพระวิหาร (ลูกา 2:36-38) หากเปรี ยบกันว่ามัทธิ วเป็ นผูเ้ ขียนพรรณนาถึงผลสะท้อนของการ
ประสู ติของพระเยซูที่มีต่อชนชั้นปั ญญาชนอย่างเช่นพวกนักปราชญ์แล้ว ลูกาก็เป็ นผูบ้ นั ทึกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับสามัญชน
ให้เราพิจารณาถึงสิ่ งที่ลูกาได้กล่าวถึงผลของการประสู ติของพระเยซูคริ สต์ที่มีต่อบรรดาคน
เลี้ยงแกะ ประสบการณ์อนั สาคัญที่พวกเขาได้รับนั้นเป็ นสิ่ งที่เราจะได้รับด้วยเช่นกัน กล่าวคือประโยค
ที่วา่ “มาถึงท่าน” และ “เพื่อท่าน” ถูกย้ากับพวกเขาหลายครั้งให้เราพิจารณาถึงการประสู ติของพระเยซู
“เพื่อท่าน” ในตอนสมัยที่บนั ทึกนั้นคืออะไรเพราะการประสู ติของพระองค์น้ ีก็มีมาเพื่อเราทั้งหลายใน
ปั จจุบนั ด้วยเช่นกัน
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1.ทูตสวรรค์ ของพระเจ้ ามาเพือ่ เขา (ข้ อ 8-10)
ก.พวกเขากาลังสาละวนอยูก่ บั ภารกิจหน้าที่ประจาวันโดยไม่ค่อยใส่ ใจกันคาพยากรณ์ หรื อสิ่ ง
ซึ่ งเป็ นนิรันดร์ กาล ซึ่ งเหมือนกับที่เราเป็ นอยู่
ข.ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏกายในภารกิจประจาวันของเขา
-พระเจ้าทรงใช้ความพยายามมากมายที่จะดึงความสนใจของเราเข้าหาพระองค์
(1)โยนาห์กบั ปลายักษ์
(2)โมเสสกับพุม่ ไม้
ค.ทูตสวรรค์ปรากฏกายต่อหน้าเขา
1.พวกเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์อนั อัศจรรย์ดว้ ยตนเอง
2.พระเจ้ายังคงหันความสนใจของเราสู่ พระองค์ดว้ ยวิธีการเช่นนี้
ง.พระสิ ริของพระเจ้าล้อมรอบเขาเช่นเดียวกับอิสยาห์
จ.ทูตสวรรค์มาพร้อมกับถ้อยคาของพระเจ้า เมื่อเราได้รับประสบการณ์ในการสาแดงของพระ
เจ้า พระองค์จะทรงเสด็จมาพร้อมกับถ้อยคาตรัสของพระองค์

2.ข่ าวประเสริฐของพระเจ้ ามีมาเพือ่ พวกเขา (ข้ อ 10-11)
ก.ถ้อยคานั้นเป็ นข่าวประเสริ ฐแห่งความชื่ นชมยินดีแก่คนทั้งปวง
1.พระองค์ทรงเสด็จมาพร้อมกับข่าวแห่งการพิพากษา การตักเตือน การชี้ นาและอื่น ๆ
2.บ่อยครั้งที่พระองค์ชกั นาความสนใจของเราที่จะเข้าลึกในความห่วงใย และการทรงไถ่บาป
ของพระองค์ยงิ่ ขึ้น
ข.ข่าวประเสริ ฐของพระผูไ้ ถ่มีมาเพื่อพวกเขา (ข้อ 11)
1.พระเจ้าทรงนาถ้อยคาของพระองค์มาถึงเราบ่อยครั้งกว่าอย่างอื่น
2.เราต้องมีพระผูไ้ ถ่
3.พระองค์ทรงเข้ามาในชีวิตของเราด้วยถ้อยคาที่ผา่ นทางการสอน การเทศนา การอัศจรรย์ และ
ทางของประทานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
4.คริ สต์มาสเป็ นการนาข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าเข้ามาในชีวติ ประจาวันของเราในรอบปี
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3.พระองค์ ทรงประทานหมายสาคัญแก่พวกเขา (ข้ อ 12)
ก.เมื่อพระองค์ทรงนาบรรดาคนเลี้ยงแกะให้มีความเชื่อในองค์พระผูไ้ ถ่ของพวกเขาพระองค์
ทรงประทานหมายสาคัญซึ่ งปรากฏเป็ นความจริ งนัน่ คือ พวกเขาจะได้พบพระกุมารพันผ้าอ้อมนอนอยู่
ในรางหญ้า
ข.เมื่อพระองค์ทรงเรี ยกเขา พระองค์จะประทานหมายสาคัญแก่เรา
1.พระคัมภีร์ทุกเล่ม คาเทศนาทุกตอน คริ สเตียนทุกคน การอัศจรรย์ท้ งั สิ้ นของประทานพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทุกอย่างและคาอธิ ษฐานทุกคาล้วนแล้วแต่เป็ นเครื่ องหมายสาคัญของเรา
2.ต้นคริ สตมาสทุกต้น และการตกแต่งประดับประดาก็เป็ นเครื่ องหมายนาให้ระลึกถึงองค์พระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเรา

4.การตอบสนองต่ อการมาเยือนของทูตสวรรค์
ก.พวกเขาเชื่อฟังการทรงเรี ยกที่จะไปพบกับพระผูไ้ ถ่ (ข้อ 15, 16)
ข.พวกเขาเห็นกับตาและเชื่อ (ข้อ 16)
ค.พวกเขาบอกเล่าเรื่ องของพระผูไ้ ถ่ไปทัว่ ทุกที่ (ข้อ 17)
ง.พวกเขาล้วนแล้วแต่มีความยินดีในองค์พระผูไ้ ถ่ (ข้อ 20)

บทสรุป
เทศกาลคริ สต์มาสเป็ นการย้าเตือนว่าพระเจ้าทรงเรี ยกเราทุกคน พระองค์ทรงเสด็จเข้ามาใน
ชีวติ ประจาวันของเราพร้อมด้วยข่าวประเสริ ฐแห่งการทรงไถ่ และพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เรา
ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิต
ขอให้เราประพฤติเหมือนอย่างบรรดาคนเลี้ยงแกะ คือเชื่อฟังการทรงเรี ยกของพระองค์ เข้ามา
พบกับพระคริ สต์และมีความเชื่อในพระองค์ อีกทั้งได้บอกเล่าเรื่ องของพระเยซูในทุกที่และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้า และการทรงไถ่บาปของพระองค์
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“ในคืนก่ อนทีพ่ ระคริสต์ มาประสู ต”ิ
1 ยอห์ น 5:19
คานา
ครี เมนท์ มอร์ ได้เขียนบทเพลง “ในคืนก่อนที่พระคริ สต์มาประสู ติ” ซึ่งพรรณนาถึงสภาพของ
มนุษย์และสิ่ งที่ได้บงั เกิดขึ้นในคืนคริ สตมาสนั้น
พระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงสภาพของโลกมนุษย์ในคืนวันที่พระคริ สต์ประสู ติน้ นั ว่ากาลังตกอยูใ่ ต้
อานาจชัว่ ร้ายและมารซาตานทุกแห่งหนเต็มไปด้วยความบาป
ในพระธรรมมาลาคี ซึ่ งเป็ นเล่มสุ ดท้ายของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้กล่าวว่า มนุษย์ไม่
เข้าใจในความรักของพระเจ้า (มาลาคี 1:2) พวกเขาถูกนาไปในความบาป (มาลาคี 1:6, 2:9) พวกเขา
ทรยศต่อกัน (มาลาคี 2:10) การนมัสการของเขาเป็ นการเสแสร้งหลอกลวง (มาลาคี 2:17) และพวกเขา
ฉ้อโกงกับพระเจ้า (มาลาคี 3:7-9)
เมื่อเราย้อนภาพคืนวันคริ สต์มาสที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ บางทีเราอาจจะพบว่าปั จจุบนั เราอาจ
เป็ นเหมือนกับคนเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เราทั้งหลายจงแสวงหาพระผูไ้ ถ่ของเรา นมัสการพระองค์ และ
ยอมให้พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเรา

1.ผู้ต่อต้ านพระเจ้ า
ก.มารซาตาน
1.เป็ นเวลานานนับพัน ๆ ปี ที่มารซาตานคอยพยายามต่อต้านพระเจ้า (อิสยาห์ 14:12-15,
ตัวอย่างสมัยอาดัมและโยบ)
2.มันยังคงคอยเป็ นศัตรู กบั พระองค์และวนเวียนอยูร่ อบ ๆ เราดุจสิ งห์คารามซึ่ งคอยหาโอกาส
หยิบยืมเราเป็ นเครื่ องมือ
3.ซาตานคอยยุแหย่มนุษย์ เช่น ยุแหย่ให้กษัตริ ยเ์ ฮโรดสั่งฆ่าพระเยซูหลังจากที่พระองค์ประสู ติ

2.“ผู้คอยสั งเกตการณ์ ”
2.1 พวกอาลักษณ์และนักบวช ตลอดจนผูพ้ ยากรณ์ควรจะรู ้วา่ การประสู ติของพระเยซูคริ สต์น้ นั
ได้มาถึงแล้ว แต่พวกเขากลับไม่ยอมรับ เมื่อความจริ งของพระคริ สต์ได้ปรากฏชัดแจ้ง พวกเขากลับ
พยายามที่จะฆ่าพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า
2.2 ผูค้ นในเมืองไม่มีที่พกั อาศัยให้กบั พระองค์ เว้นแต่บริ เวณด้านนอก
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2.3 คนในปั จจุบนั มีที่ให้สาหรับพระคริ สต์ประทับก็เพียงแค่ภายนอกของชี วติ เขา

3.ผู้เชื่อในพระองค์
ก.มารี ย ์ และโยเซฟ
1.จากการปรากฏของทูตสวรรค์ในครั้งแรก เขาทั้งสองก็มีความเชื่อและปฏิบตั ิตาม
2.ถ้าเรามีความเชื่ อเราก็จะมีความไว้วางใจและเชื่อฟังด้วยเช่นกัน
ข.บรรดาคนเลี้ยงแกะ
1.พวกเขาเห็นหมายสาคัญในการประสู ติของทารก และมีความเชื่อ
2.เมื่อเราได้มีประสบการณ์กบั การอัศจรรย์ของพระองค์ เราจะเชื่ อหรื อไม่?
ค.พวกนักปราชญ์
1.พวกเขาได้ติดตามดวงดาวของพระองค์ และเชื่อมัน่ ในคาพยากรณ์เรื่ องการประสู ติของพระ
คริ สต์ซ่ ึงผูเ้ ผยพระวจนะได้บนั ทึกไว้
2.พวกเรามีพระวจนะของพระเจ้าและหมายสาคัญอันอัศจรรย์ซ่ ึ งจะนาเราเข้าไปพบกับพระองค์
เราจะเดินตามทางนั้นหรื อไม่?

บทสรุป
มารซาตานยังคงครอบครองเหมือนกับเป็ นเจ้าแห่งย่านอากาศ กาลังพยายามต่อต้านทุกสิ่ งซึ่ ง
พระคริ สต์ทรงมีพระประสงค์ที่จะกระทาในช วิตของเรา เอเฟซัส 2:2 เราจะเป็ นเพียงแค่ผชู ้ มการต่อสู ้
ระหว่างมารซาตานกับพระคริ สต์เท่านั้น หรื อจะเป็ นผูเ้ ชื่ อในพระเยซูคริ สต์และเข้าส่ วนในชัยชนะเหนื อ
มารซาตานร่ วมกับพระองค์
วันคริ สต์มาสซึ่งพระคริ สต์ทรงประสู ติน การเปลี่ยนแปลงมาให้คือ ทั้งโยเซฟและมารี ยไ์ ม่ได้
เป็ นเหมือนเดิมอีกต่อไป บรรดาคนเลี้ยงแกะได้รับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนหลังจากที่พวกเขาได้
นมัสการพระเจ้า เช่นเดียวกับพวกนักปราชญ์ นางอันนา สิ เมโอนและทุกคนซึ่ งได้พบกับพระคริ สต์
ตามที่พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้ลว้ นแล้วแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้ น
ข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว แล้วท่านเล่า?
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“ทาไมเราจึงรักและยกย่ องนางมารีย์”
ลูกา 1:35, ยอห์ น 2:5, กิจการ 1:3, 4, 13, 14, 2:4
คานา
ทาไมเราจึงรักและยกย่องนางมารี ย?์ การตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าและต่อองค์พระ
เยซูคริ สต์ตลอดที่บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็ นตัวอย่างของการตอบสนองที่เราควรมี คือ “ไม่วา่ พระองค์
จะตรัสอะไรแก่ท่าน จงทาตาม” (ยอห์น 2:5) คากล่าวเช่นนี้จะเกิดผลได้ดีที่สุดในชี วติ ของท่าน
ตัวอย่างของนางมารี ยเ์ ป็ นสิ่ งที่ควรค่าแก่การปฏิบตั ิตามอย่างยิง่ คือ เธอประจักษ์ถึงพระวาทะซึ่ ง
ดารงพระชนม์อยู่ เธอจึงเชื่ อในพระองค์ และเธอได้ตอ้ นรับพระองค์

1.นางมารีย์ประจักษ์ ถึงพระวาทะซึ่งดารงพระชนม์ อยู่
ก.เธอรับเอาพระวจนะของพระเจ้าในเรื่ องการเสด็จมาของพระองค์ (ลูกา 1:26-38)
1.แม้วา่ จะมีความยากลาบากที่จะเกิดขึ้นตามมา แต่เธอยังพูดว่า “ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็ นไปตาม
คาของท่าน”
2.ความสามารถที่จะวางใจในพระประสงค์ของพระเจ้า มีความสาคัญเสมอชีวิตเมื่อหลายปี ที่
ผ่านไป เธอรู ้วา่ พระเยซูทรงเป็ นผูท้ ี่ประกาศว่าจะเสด็จไปยังกางเขน เธอเต็มไปด้วยความปวดร้าวใน
หัวใจ มีแต่ความหวังและร่ าไห้ แต่ถึงกระนั้นเธอได้มอบความไว้วางใจของเธอไว้กบั พระเจ้า
3. “ขอให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็ จในโลกเหมือนดังที่ได้สาเร็ จในสวรรค์” ประโยคเช่นนี้
จะเป็ นคาอธิ ษฐานของเราในทุกครั้งไป
ข.เธอเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดพระบุตรของพระเจ้า
ค.เธอตระหนักถึงความสาคัญในพระราชกิจของพระองค์ (ลูกา 2:41-51)
1.พระเยซูทรงโต้แย้งในพระวิหารที่เยรู ซาเล็ม
2.ทั้งมารี ยแ์ ละโยเซฟกลับไปแล้วพระเยซูตรัสว่า “ท่านเที่ยวหาฉันทาไม ท่านไม่ทราบหรื อว่า
ฉันต้องอยูใ่ นพระนิ เวศแห่งพระบิดาของฉัน” (ลูกา 2:49)
3.นางมารี ย ์ “เก็บเรื่ องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจ” (ลูกา 2:51) เธอรับฟังยอมรับและมีความเชื่อ
4.เราไม่รู้เสมอไปว่าทาไมเราจึงต้องฟั นฝ่ ากับความสับสนวุน่ วายและปั ญหานานาประการ แต่
ในเวลาต่อมาสิ่ งเหล่านี้กลับเป็ นประโยชน์กบั บางสิ่ งที่เราจะต้องเผชิญ (โรม 8:28) จากตัวอย่างของนาง
มารี ยเ์ ราสามารถเรี ยนรู ้ที่จะอดทนและเก็บรักษาพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของเรา
ง.เธอวางใจในฤทธานุภาพของพระองค์ (ยอห์น 2:1-5)
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1.ที่หมู่บา้ นคานา “จงกระทาตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิด” (ยอห์น 2:5)
2. เมื่อพระองค์ทรงตรัสให้เราจุ่มตัวลงในแม่น้ าจอร์ แดน (ดังเช่นนามาน) หรื อไปล้างดวงตาใน
สระสิ โลอัม เราก็ควรกระทาตามนั้น
3.ชัยชนะเป็ นผลสุ ดท้ายของการเชื่อฟังพระองค์ (ศึกษาจากตัวอย่างของนางมารี ย)์
จ.เธอติดตามพระองค์ดว้ ยความเชื่อ (ลูกา 4:16-24, ยอห์น 2:12)
1.เธอได้ยนิ พระเยซูประกาศพระราชกิจของพระเจ้าในวิหารเมืองนาซาเร็ ธ
2.เธอติดตามพระองค์ไปยังเมืองคาเปอร์ นาอุม
และเห็นพระองค์ขบั ไล่ผีร้ายและรักษาคน
เจ็บป่ วย
3.เธอได้เห็นและเธอมีความเชื่อ
4.มีบา้ งในพวกเราที่ได้เห็นการอัศจรรย์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวติ
แต่กระนั้นยังคงดาเนิน
ชีวติ ในความผิดบาป ขอให้หนั มาศึกษาตัวอย่างของนางมารี ย ์ คือ การได้เห็นเป็ นความเชื่อที่เกิดขึ้น

2.นางมารีย์เชื่อในพระวาทะซึ่งดารงพระชนม์ อยู่
ก.เธอได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์
1.เธอเชื่อฟังในทันใด และรับไปยังบ้านของยอห์น
2.เธอตอบสนองต่อพระวจนะ และมีความเชื่อ
ข.ท่านมีความเชื่ อเกิดขึ้นเพราะท่านได้ยนิ พระวจนะหรื อไม่?

3.นางมารีย์รับเอาพระวาทะซึ่งดารงพระชนม์ อยู่
ก.เธอขึ้นไปยังห้องชั้นบนด้วยความเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้า (กิจการ 1:13 , 14)
ข.เธออธิ ษฐานอยูใ่ นห้องชั้นบนด้วยความเชื่ อฟังในพระวจนะของพระองค์ที่กล่าวว่า
“จง
อธิ ษฐานเฝ้ ารอจนกว่าท่านทั้งหลายจะประกอบไปด้วยฤทธานุภาพจากเบื้องบน”
ค.และที่หอ้ งชั้นบนนั้นเธอได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ “เขาทั้งหลายประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์” (กิจการ 2:4)

บทสรุป
ขอให้ชีวติ ของนางมารี ยไ์ ด้เป็ นแบบอย่างของเราในปั จจุบนั ที่มีหวั ใจและจิตวิญญาณที่บริ สุทธิ์
ยอมรับพระวจนะของพระเจ้า มีความเชื่ อ และปฏิบตั ิตามพระวจนะนั้น แล้วเราจะได้รับพระพรและการ
เติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดงั ที่เธอได้รับนั้น
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“สั จธรรมซึ่งมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ”
มัทธิว 1:18-25, 2:1-11
คานา
เป็ นเรื่ องสาคัญมากที่เราต้องยอมรับในสิ่ งที่พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้วา่ พระเยซูทรงเกิดจากหญิง
พรหมจารี ซึ่ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับเลือดเนื้ อของมนุษย์ แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาให้เกิดการ
ปฏิสนธิ ข้ ึน

1.การปฏิสนธิ
ก.ทรงปฏิสนธิโดยพระเจ้า
1.เป็ นแผนการการทรงไถ่บาป
2.ความรักซึ่ งทรงมีต่อเรา จึงได้สร้างเราตามพระฉายาของพระองค์
3.ความรักจบลงด้วยพระโลหิ ตของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ชาระความบาปผิดของเรา
ทั้งหลาย
ข.ทรงปฏิสนธิ ในครรภ์ของนางมารี ยโ์ ดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
1.ไม่ได้เกิดจากมนุษย์แต่เกิดโดยพระเจ้า
2.ไม่มีพระผูช้ ่วยให้รอดองค์อื่นใด
ไม่มีนามอื่นใดท่ามกลางมนุษย์ในใต้หล้ากระทาให้เรา
ทั้งหลายรอดจากความผิดบาป
ค.ทรงปฏิสนธิเพื่อเราทั้งหลาย
เพียงเพื่อเราทั้งหลาย พระองค์จึงได้เสด็จมาประสู ติ (ยอห์น 3:16, ฟี ลิปปี 2:5-11) พระเจ้าทรง
รักเราทั้งหลายมากมายเพียงใด

2.ทรงประสู ตจิ ากหญิงพรหมจารี (มัทธิว 1:18, 23)
ก.ทรงประสู ติจากนางมารี ย ์ ซึ่ งเป็ นหญิงพรหมจารี ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของเธอเอง เพราะ
ก่อให้เกิดแต่ปัญหาแก่เธอมากมาย (ชื่อเสี ยง, ครอบครัว, เพื่อนพ้อง, โยเซฟ) และตามบัญญัติแล้วอาจ
เป็ นผลให้เธอถูกประหารชีวิตได้
ข.ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของโยเซฟ เพราะทาให้เขาเกือบต้องสู ญเสี ยคู่หมั้นของตน ส่ งผล
กระทบต่ออนาคต ชื่อเสี ยง ที่พกั อาศัย ตลอดจนการงานของเขา
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ค.ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง พระองค์ทรงลดพระองค์เองเสด็จลงมา พระองค์ตอ้ งทน
กับการโจมตีของมารซาตาน ถูกเกลียดชังจากบรรดาผูค้ นในเมืองของพระองค์เอง ถูกทรมานแสน
สาหัส และถูกตรึ งบนกางเขน อีกทั้งยังทรงแบกเอาความผิดบาปของเราไปยังหลุมศพ
ง.พระองค์ทรงเกิดจากหญิงพรหมจารี ก็เพื่อเราทั้งหลาย เพื่อยกความผิดบาปของเรา เพื่อชีวติ
ของเราจะบริ บูรณ์ยงิ่ ขึ้นและเพื่อจะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าตลอดนิ รันดร์ กาล

3.พระองค์ ทรงเป็ นผู้สมควรแก่ การกราบนมัสการ (มัทธิว 2:10, 11)
ก.นักปราชญ์ไม่ได้กราบนมัสการดาวดวงนั้นซึ่ งเป็ นรู ปเคารพ เราทั้งหลายไม่ได้กราบนมัสการ
ดวงดาว ทูตสวรรค์ ระฆัง แสงสว่าง ต้นไม้ ไม้กางเขน และอื่น ๆ เพราะสิ่ งเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นรู ปเคารพ
ทั้งสิ้ น
ข.นักปราชญ์ไม่ได้กราบนมัสการโยเซฟ ถึงแม้วา่ เขาจะเป็ นผูใ้ ห้ที่พกั อาศัยและปกป้ องพระเยซู
ก็ตาม
1.เราไม่ได้กราบนมัสการบรรดาคณะนิกาย คาเทศนาสั่งสอนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรื อคริ สตจักร
แม้วา่ สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นที่รวมแห่งสัจธรรมขององค์พระผูช้ ่วยให้รอดก็ตาม
2.เรากราบนมัสการพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
ค.นักปราชญ์ไม่ได้กราบนมัสการนางมารี ย ์
แม้วา่ เธอจะเป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงใช้กระทาการ
อัศจรรย์ในการประสู ติองค์พระเยซูคริ สต์ก็ตาม
1.เราไม่ได้กราบนมัสการการอัศจรรย์เพราะผลที่เกิดขึ้น
2.เราไม่ได้กราบนมัสการแทบบาทของบรรดาผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าใช้ในการทาการอัศจรรย์
3.หรื อแม้แต่บรรดาทูตสวรรค์
ในพระคาของพระเจ้าก็ปฏิเสธที่จะให้กราบนมัสการด้วย
เช่นเดียวกัน
ง.นักปราชญ์กราบนมัสการพระเยซูคริ สต์เพียงพระองค์เดียว
1.ด้วยกาย – พวกเขาคุกเข่าลงต่อพระพักตร์ พระองค์
2.ด้วยริ มฝี ปากของพวกเขา – สรรเสริ ญพระองค์
3.ด้วยทรัพย์สิ่งของของพวกเขา – ถวายพระพรแด่พระองค์
4.ด้วยชีวติ ของพวกเขา – ยอมจานนต่อพระองค์
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บทสรุป
สัจธรรมที่กล่าวมานี้ลว้ นแล้วแต่ทรงคุณค่าอันหาที่ประเมินมิได้
ขอให้เราทั้งหลายได้นา
แบบอย่างจากพวกนักปราชญ์ที่จะกราบนมัสการพระคริ สต์ดว้ ยกายของเรา ด้วยปากของเรา ด้วยทรัพย์
สิ่ งของของเรา และด้วยชีวติ ของเราเพราะพระองค์ทรงเป็ นของประทานอันใหญ่ยงิ่ ที่เราเคยได้รับมา

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน-ธันวาคม 1993, หน้า 32-36.
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