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โครงร่างค าเทศนา 

พระองค์ทรงประสูตเิพือ่ท่าน 

ลูกา 2:8-20 
แทรร่ี แอล เทอร์เรล 

ค าน า 

พระกิตติคุณในแต่ละเล่ม กล่าวถึงการประสูติขององคพ์ระเยซูคริสตใ์นส่วนท่ีแตกต่างกนั
ออกไปคือ ยอห์นแสดงใหเ้ห็นภาพท่ีองคบ์ริสุทธ์ิเสด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษยใ์นโลก มาระโกแสดงใหเ้ห็น
ภาพของ “การเร่ิมตน้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต”์ เม่ือพระองคท์รงริเร่ิมพระราชกิจจานุกิจคร้ันเม่ือ
ทรงเจริญวยัแลว้ มทัธิวบรรยายถึงการมาเยอืนของเหล่านกัปราชญ ์ และส่วนลูกานั้นไดบ้นัทึกเน้ือหา
เหตุการณ์ไดส้มบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงมุ่งประเด็นท่ีความหลากหลายของสามญัชน และผลของการประสูติของ
พระคริสตท่ี์มีต่อพวกเขา เช่น นางเอลีซาเบธภรรยาของปุโรหิตธรรมดา ๆ คนหน่ึง (ลูกา 1:41-45), สิเม
โอนชายผูมี้ศรัทธาอนัแรงกลา้ (ลูกา 2:25-35) และนางอนันา หญิงม่ายวยัชราซ่ึงเขา้ไปนมสัการและถือ
อดอยูใ่นพระวหิาร (ลูกา 2:36-38) หากเปรียบกนัวา่มทัธิวเป็นผูเ้ขียนพรรณนาถึงผลสะทอ้นของการ
ประสูติของพระเยซูท่ีมีต่อชนชั้นปัญญาชนอยา่งเช่นพวกนกัปราชญแ์ลว้ ลูกาก็เป็นผูบ้นัทึกเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนกบัสามญัชน 

ใหเ้ราพิจารณาถึงส่ิงท่ีลูกาไดก้ล่าวถึงผลของการประสูติของพระเยซูคริสตท่ี์มีต่อบรรดาคน
เล้ียงแกะ ประสบการณ์อนัส าคญัท่ีพวกเขาไดรั้บนั้นเป็นส่ิงท่ีเราจะไดรั้บดว้ยเช่นกนั กล่าวคือประโยค
ท่ีวา่ “มาถึงท่าน” และ “เพื่อท่าน” ถูกย  ้ากบัพวกเขาหลายคร้ังใหเ้ราพิจารณาถึงการประสูติของพระเยซู 
“เพื่อท่าน” ในตอนสมยัท่ีบนัทึกนั้นคืออะไรเพราะการประสูติของพระองคน้ี์ก็มีมาเพื่อเราทั้งหลายใน
ปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั 
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1.ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาเพือ่เขา (ข้อ 8-10) 

ก.พวกเขาก าลงัสาละวนอยูก่บัภารกิจหนา้ท่ีประจ าวนัโดยไม่ค่อยใส่ใจกนัค าพยากรณ์ หรือส่ิง
ซ่ึงเป็นนิรันดร์กาล ซ่ึงเหมือนกบัท่ีเราเป็นอยู ่

ข.ทูตสวรรคข์องพระเจา้มาปรากฏกายในภารกิจประจ าวนัของเขา 
-พระเจา้ทรงใชค้วามพยายามมากมายท่ีจะดึงความสนใจของเราเขา้หาพระองค์ 
(1)โยนาห์กบัปลายกัษ ์
(2)โมเสสกบัพุม่ไม ้
ค.ทูตสวรรคป์รากฏกายต่อหนา้เขา 
1.พวกเขาไดส้ัมผสักบัประสบการณ์อนัอศัจรรยด์ว้ยตนเอง 
2.พระเจา้ยงัคงหนัความสนใจของเราสู่พระองคด์ว้ยวธีิการเช่นน้ี 
ง.พระสิริของพระเจา้ลอ้มรอบเขาเช่นเดียวกบัอิสยาห์ 
จ.ทูตสวรรคม์าพร้อมกบัถอ้ยค าของพระเจา้ เม่ือเราไดรั้บประสบการณ์ในการส าแดงของพระ

เจา้ พระองคจ์ะทรงเสด็จมาพร้อมกบัถอ้ยค าตรัสของพระองค ์

2.ข่าวประเสริฐของพระเจ้ามมีาเพือ่พวกเขา (ข้อ 10-11) 

ก.ถอ้ยค านั้นเป็นข่าวประเสริฐแห่งความช่ืนชมยนิดีแก่คนทั้งปวง 
1.พระองคท์รงเสด็จมาพร้อมกบัข่าวแห่งการพิพากษา การตกัเตือน การช้ีน าและอ่ืน ๆ 
2.บ่อยคร้ังท่ีพระองคช์กัน าความสนใจของเราท่ีจะเขา้ลึกในความห่วงใย และการทรงไถ่บาป

ของพระองคย์ิง่ข้ึน 
ข.ข่าวประเสริฐของพระผูไ้ถ่มีมาเพื่อพวกเขา (ขอ้ 11) 
1.พระเจา้ทรงน าถอ้ยค าของพระองคม์าถึงเราบ่อยคร้ังกวา่อยา่งอ่ืน 
2.เราตอ้งมีพระผูไ้ถ่ 
3.พระองคท์รงเขา้มาในชีวิตของเราดว้ยถอ้ยค าท่ีผา่นทางการสอน การเทศนา การอศัจรรย ์และ

ทางของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
4.คริสตม์าสเป็นการน าข่าวประเสริฐของพระเจา้เขา้มาในชีวติประจ าวนัของเราในรอบปี 
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3.พระองค์ทรงประทานหมายส าคญัแก่พวกเขา (ข้อ 12) 

ก.เม่ือพระองคท์รงน าบรรดาคนเล้ียงแกะใหมี้ความเช่ือในองคพ์ระผูไ้ถ่ของพวกเขาพระองค์
ทรงประทานหมายส าคญัซ่ึงปรากฏเป็นความจริงนัน่คือ พวกเขาจะไดพ้บพระกุมารพนัผา้ออ้มนอนอยู่
ในรางหญา้ 

ข.เม่ือพระองคท์รงเรียกเขา พระองคจ์ะประทานหมายส าคญัแก่เรา 
1.พระคมัภีร์ทุกเล่ม ค าเทศนาทุกตอน คริสเตียนทุกคน การอศัจรรยท์ั้งส้ินของประทานพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิทุกอยา่งและค าอธิษฐานทุกค าลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองหมายส าคญัของเรา 
2.ตน้คริสตมาสทุกตน้ และการตกแต่งประดบัประดาก็เป็นเคร่ืองหมายน าให้ระลึกถึงองคพ์ระ

ผูช่้วยใหร้อดของเรา 

4.การตอบสนองต่อการมาเยอืนของทูตสวรรค์ 

ก.พวกเขาเช่ือฟังการทรงเรียกท่ีจะไปพบกบัพระผูไ้ถ่ (ขอ้ 15, 16) 
ข.พวกเขาเห็นกบัตาและเช่ือ (ขอ้ 16) 
ค.พวกเขาบอกเล่าเร่ืองของพระผูไ้ถ่ไปทัว่ทุกท่ี (ขอ้ 17) 
ง.พวกเขาลว้นแลว้แต่มีความยนิดีในองคพ์ระผูไ้ถ่ (ขอ้ 20) 

บทสรุป 

เทศกาลคริสตม์าสเป็นการย  ้าเตือนวา่พระเจา้ทรงเรียกเราทุกคน พระองคท์รงเสด็จเขา้มาใน
ชีวติประจ าวนัของเราพร้อมดว้ยข่าวประเสริฐแห่งการทรงไถ่ และพระองคท์รงมีพระประสงคใ์หเ้รา
ตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาในชีวิต 

ขอใหเ้ราประพฤติเหมือนอยา่งบรรดาคนเล้ียงแกะ คือเช่ือฟังการทรงเรียกของพระองค ์ เขา้มา
พบกบัพระคริสตแ์ละมีความเช่ือในพระองค ์ อีกทั้งไดบ้อกเล่าเร่ืองของพระเยซูในทุกท่ีและโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่มีความช่ืนชมยนิดีในพระเจา้ และการทรงไถ่บาปของพระองค ์



 4 

“ในคนืก่อนทีพ่ระคริสต์มาประสูต”ิ 

1 ยอห์น 5:19 

ค าน า 

ครีเมนท ์มอร์ ไดเ้ขียนบทเพลง “ในคืนก่อนท่ีพระคริสตม์าประสูติ” ซ่ึงพรรณนาถึงสภาพของ
มนุษยแ์ละส่ิงท่ีไดบ้งัเกิดข้ึนในคืนคริสตมาสนั้น 

พระคมัภีร์ก็ไดก้ล่าวถึงสภาพของโลกมนุษยใ์นคืนวนัท่ีพระคริสตป์ระสูตินั้นวา่ก าลงัตกอยูใ่ต้
อ  านาจชัว่ร้ายและมารซาตานทุกแห่งหนเตม็ไปดว้ยความบาป 

ในพระธรรมมาลาคี ซ่ึงเป็นเล่มสุดทา้ยของพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าววา่ มนุษยไ์ม่
เขา้ใจในความรักของพระเจา้ (มาลาคี 1:2) พวกเขาถูกน าไปในความบาป (มาลาคี 1:6, 2:9) พวกเขา
ทรยศต่อกนั (มาลาคี 2:10) การนมสัการของเขาเป็นการเสแสร้งหลอกลวง (มาลาคี 2:17) และพวกเขา
ฉอ้โกงกบัพระเจา้ (มาลาคี 3:7-9) 

เม่ือเรายอ้นภาพคืนวนัคริสตม์าสท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์ บางทีเราอาจจะพบวา่ปัจจุบนัเราอาจ
เป็นเหมือนกบัคนเหล่านั้นดว้ยเช่นกนั เราทั้งหลายจงแสวงหาพระผูไ้ถ่ของเรา นมสัการพระองค ์ และ
ยอมใหพ้ระองคท์รงเปล่ียนแปลงเรา 

1.ผู้ต่อต้านพระเจ้า 

ก.มารซาตาน 
1.เป็นเวลานานนบัพนั ๆ ปีท่ีมารซาตานคอยพยายามต่อตา้นพระเจา้ (อิสยาห์ 14:12-15, 

ตวัอยา่งสมยัอาดมัและโยบ) 
2.มนัยงัคงคอยเป็นศตัรูกบัพระองคแ์ละวนเวยีนอยูร่อบ ๆ เราดุจสิงห์ค ารามซ่ึงคอยหาโอกาส

หยบิยมืเราเป็นเคร่ืองมือ 
3.ซาตานคอยยแุหยม่นุษย ์เช่น ยแุหยใ่หก้ษตัริยเ์ฮโรดสั่งฆ่าพระเยซูหลงัจากท่ีพระองคป์ระสูติ 

2.“ผู้คอยสังเกตการณ์” 

2.1 พวกอาลกัษณ์และนกับวช ตลอดจนผูพ้ยากรณ์ควรจะรู้วา่การประสูติของพระเยซูคริสตน์ั้น
ไดม้าถึงแลว้ แต่พวกเขากลบัไม่ยอมรับ เม่ือความจริงของพระคริสตไ์ดป้รากฏชดัแจง้ พวกเขากลบั
พยายามท่ีจะฆ่าพระองคค์ร้ังแลว้คร้ังเล่า 

2.2 ผูค้นในเมืองไม่มีท่ีพกัอาศยัใหก้บัพระองค ์เวน้แต่บริเวณดา้นนอก 
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2.3 คนในปัจจุบนัมีท่ีใหส้ าหรับพระคริสตป์ระทบัก็เพียงแค่ภายนอกของชีวติเขา 

3.ผู้เช่ือในพระองค์ 

ก.มารีย ์และโยเซฟ 
1.จากการปรากฏของทูตสวรรคใ์นคร้ังแรก เขาทั้งสองก็มีความเช่ือและปฏิบติัตาม 
2.ถา้เรามีความเช่ือเราก็จะมีความไวว้างใจและเช่ือฟังดว้ยเช่นกนั 
ข.บรรดาคนเล้ียงแกะ 
1.พวกเขาเห็นหมายส าคญัในการประสูติของทารก และมีความเช่ือ 
2.เม่ือเราไดมี้ประสบการณ์กบัการอศัจรรยข์องพระองค ์เราจะเช่ือหรือไม่? 
ค.พวกนกัปราชญ ์
1.พวกเขาไดติ้ดตามดวงดาวของพระองค ์ และเช่ือมัน่ในค าพยากรณ์เร่ืองการประสูติของพระ

คริสตซ่ึ์งผูเ้ผยพระวจนะไดบ้นัทึกไว ้
2.พวกเรามีพระวจนะของพระเจา้และหมายส าคญัอนัอศัจรรยซ่ึ์งจะน าเราเขา้ไปพบกบัพระองค ์

เราจะเดินตามทางนั้นหรือไม่? 

บทสรุป 

มารซาตานยงัคงครอบครองเหมือนกบัเป็นเจา้แห่งยา่นอากาศ ก าลงัพยายามต่อตา้นทุกส่ิงซ่ึง
พระคริสตท์รงมีพระประสงคท่ี์จะกระท าในช  วติของเรา เอเฟซสั 2:2 เราจะเป็นเพียงแค่ผูช้มการต่อสู้
ระหวา่งมารซาตานกบัพระคริสตเ์ท่านั้น หรือจะเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสตแ์ละเขา้ส่วนในชยัชนะเหนือ
มารซาตานร่วมกบัพระองค ์

วนัคริสตม์าสซ่ึงพระคริสตท์รงประสูติน   การเปล่ียนแปลงมาใหคื้อ ทั้งโยเซฟและมารียไ์ม่ได้
เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป บรรดาคนเล้ียงแกะไดรั้บการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนหลงัจากท่ีพวกเขาได้
นมสัการพระเจา้ เช่นเดียวกบัพวกนกัปราชญ ์ นางอนันา สิเมโอนและทุกคนซ่ึงไดพ้บกบัพระคริสต์
ตามท่ีพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวล้ว้นแลว้แต่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงทั้งส้ิน 

ขา้พเจา้ไดรั้บการเปล่ียนแปลงแลว้ แลว้ท่านเล่า? 
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“ท าไมเราจึงรักและยกย่องนางมารีย์” 

ลูกา 1:35, ยอห์น 2:5, กจิการ 1:3, 4, 13, 14, 2:4 

ค าน า 

ท าไมเราจึงรักและยกยอ่งนางมารีย?์ การตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจา้และต่อองคพ์ระ
เยซูคริสตต์ลอดท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เป็นตวัอยา่งของการตอบสนองท่ีเราควรมี คือ “ไม่วา่พระองค์
จะตรัสอะไรแก่ท่าน จงท าตาม” (ยอห์น 2:5) ค ากล่าวเช่นน้ีจะเกิดผลไดดี้ท่ีสุดในชีวติของท่าน 

ตวัอยา่งของนางมารียเ์ป็นส่ิงท่ีควรค่าแก่การปฏิบติัตามอยา่งยิง่คือ เธอประจกัษถึ์งพระวาทะซ่ึง
ด ารงพระชนมอ์ยู ่เธอจึงเช่ือในพระองค ์และเธอไดต้อ้นรับพระองค ์

1.นางมารีย์ประจักษ์ถึงพระวาทะซ่ึงด ารงพระชนม์อยู่ 

ก.เธอรับเอาพระวจนะของพระเจา้ในเร่ืองการเสด็จมาของพระองค ์(ลูกา 1:26-38) 
1.แมว้า่จะมีความยากล าบากท่ีจะเกิดข้ึนตามมา แต่เธอยงัพดูวา่ “ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะเป็นไปตาม

ค าของท่าน” 
2.ความสามารถท่ีจะวางใจในพระประสงคข์องพระเจา้ มีความส าคญัเสมอชีวิตเม่ือหลายปีท่ี

ผา่นไป เธอรู้วา่พระเยซูทรงเป็นผูท่ี้ประกาศวา่จะเสด็จไปยงักางเขน เธอเตม็ไปดว้ยความปวดร้าวใน
หวัใจ มีแต่ความหวงัและร ่ าไห ้แต่ถึงกระนั้นเธอไดม้อบความไวว้างใจของเธอไวก้บัพระเจา้ 

3. “ขอใหน้ ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จในโลกเหมือนดงัท่ีไดส้ าเร็จในสวรรค”์ ประโยคเช่นน้ี
จะเป็นค าอธิษฐานของเราในทุกคร้ังไป 

ข.เธอเป็นผูใ้หก้  าเนิดพระบุตรของพระเจา้ 
ค.เธอตระหนกัถึงความส าคญัในพระราชกิจของพระองค ์(ลูกา 2:41-51) 
1.พระเยซูทรงโตแ้ยง้ในพระวหิารท่ีเยรูซาเล็ม 
2.ทั้งมารียแ์ละโยเซฟกลบัไปแลว้พระเยซูตรัสวา่ “ท่านเท่ียวหาฉนัท าไม ท่านไม่ทราบหรือวา่ 

ฉนัตอ้งอยูใ่นพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉนั” (ลูกา 2:49) 
3.นางมารีย ์“เก็บเร่ืองราวทั้งหมดนั้นไวใ้นใจ” (ลูกา 2:51) เธอรับฟังยอมรับและมีความเช่ือ 
4.เราไม่รู้เสมอไปวา่ท าไมเราจึงตอ้งฟันฝ่ากบัความสับสนวุน่วายและปัญหานานาประการ แต่

ในเวลาต่อมาส่ิงเหล่าน้ีกลบัเป็นประโยชน์กบับางส่ิงท่ีเราจะตอ้งเผชิญ (โรม 8:28) จากตวัอยา่งของนาง
มารียเ์ราสามารถเรียนรู้ท่ีจะอดทนและเก็บรักษาพระวจนะของพระองคไ์วใ้นใจของเรา 

ง.เธอวางใจในฤทธานุภาพของพระองค ์(ยอห์น 2:1-5) 
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1.ท่ีหมู่บา้นคานา “จงกระท าตามท่ีท่านสั่งเจา้เถิด” (ยอห์น 2:5) 
2. เม่ือพระองคท์รงตรัสใหเ้ราจุ่มตวัลงในแม่น ้าจอร์แดน (ดงัเช่นนามาน) หรือไปลา้งดวงตาใน

สระสิโลอมั เราก็ควรกระท าตามนั้น 
3.ชยัชนะเป็นผลสุดทา้ยของการเช่ือฟังพระองค ์(ศึกษาจากตวัอยา่งของนางมารีย)์ 
จ.เธอติดตามพระองคด์ว้ยความเช่ือ (ลูกา 4:16-24, ยอห์น 2:12) 
1.เธอไดย้นิพระเยซูประกาศพระราชกิจของพระเจา้ในวหิารเมืองนาซาเร็ธ 
2.เธอติดตามพระองคไ์ปยงัเมืองคาเปอร์นาอุม และเห็นพระองคข์บัไล่ผีร้ายและรักษาคน

เจบ็ป่วย 
3.เธอไดเ้ห็นและเธอมีความเช่ือ 
4.มีบา้งในพวกเราท่ีไดเ้ห็นการอศัจรรยข์องการเปล่ียนแปลงในชีวติ แต่กระนั้นยงัคงด าเนิน

ชีวติในความผิดบาป ขอใหห้นัมาศึกษาตวัอยา่งของนางมารีย ์คือ การไดเ้ห็นเป็นความเช่ือท่ีเกิดข้ึน 

2.นางมารีย์เช่ือในพระวาทะซ่ึงด ารงพระชนม์อยู่ 

ก.เธอไดย้นิพระสุรเสียงของพระองค์ 
1.เธอเช่ือฟังในทนัใด และรับไปยงับา้นของยอห์น 
2.เธอตอบสนองต่อพระวจนะ และมีความเช่ือ 
ข.ท่านมีความเช่ือเกิดข้ึนเพราะท่านไดย้นิพระวจนะหรือไม่? 

3.นางมารีย์รับเอาพระวาทะซ่ึงด ารงพระชนม์อยู่ 

ก.เธอข้ึนไปยงัหอ้งชั้นบนดว้ยความเช่ือฟังในพระวจนะของพระเจา้ (กิจการ 1:13 , 14) 
ข.เธออธิษฐานอยูใ่นห้องชั้นบนดว้ยความเช่ือฟังในพระวจนะของพระองคท่ี์กล่าววา่ “จง

อธิษฐานเฝ้ารอจนกวา่ท่านทั้งหลายจะประกอบไปดว้ยฤทธานุภาพจากเบ้ืองบน” 
ค.และท่ีหอ้งชั้นบนนั้นเธอไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิ “เขาทั้งหลายประกอบดว้ยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ” (กิจการ 2:4) 

บทสรุป 

ขอใหชี้วติของนางมารียไ์ดเ้ป็นแบบอยา่งของเราในปัจจุบนั ท่ีมีหวัใจและจิตวญิญาณท่ีบริสุทธ์ิ 
ยอมรับพระวจนะของพระเจา้ มีความเช่ือ และปฏิบติัตามพระวจนะนั้น แลว้เราจะไดรั้บพระพรและการ
เติมใหเ้ตม็ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิดงัท่ีเธอไดรั้บนั้น 
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“สัจธรรมซ่ึงมาบงัเกดิเป็นมนุษย์” 

มทัธิว 1:18-25, 2:1-11 

ค าน า 

เป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีเราตอ้งยอมรับในส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวว้า่ พระเยซูทรงเกิดจากหญิง
พรหมจารี ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งอนัใดกบัเลือดเน้ือของมนุษย ์แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าใหเ้กิดการ
ปฏิสนธิข้ึน 

1.การปฏสินธิ 

ก.ทรงปฏิสนธิโดยพระเจา้ 
1.เป็นแผนการการทรงไถ่บาป 
2.ความรักซ่ึงทรงมีต่อเรา จึงไดส้ร้างเราตามพระฉายาของพระองค ์
3.ความรักจบลงดว้ยพระโลหิตของพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคท่ี์ช าระความบาปผดิของเรา

ทั้งหลาย 
ข.ทรงปฏิสนธิในครรภข์องนางมารียโ์ดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
1.ไม่ไดเ้กิดจากมนุษยแ์ต่เกิดโดยพระเจา้ 
2.ไม่มีพระผูช่้วยใหร้อดองคอ่ื์นใด ไม่มีนามอ่ืนใดท่ามกลางมนุษยใ์นใตห้ลา้กระท าใหเ้รา

ทั้งหลายรอดจากความผดิบาป 
ค.ทรงปฏิสนธิเพื่อเราทั้งหลาย 
เพียงเพื่อเราทั้งหลาย พระองคจึ์งไดเ้สด็จมาประสูติ (ยอห์น 3:16, ฟีลิปปี 2:5-11) พระเจา้ทรง

รักเราทั้งหลายมากมายเพียงใด 

2.ทรงประสูตจิากหญิงพรหมจารี (มทัธิว 1:18, 23) 

ก.ทรงประสูติจากนางมารีย ์ ซ่ึงเป็นหญิงพรหมจารี ไม่ไดเ้พื่อประโยชน์ของเธอเอง เพราะ
ก่อใหเ้กิดแต่ปัญหาแก่เธอมากมาย (ช่ือเสียง, ครอบครัว, เพื่อนพอ้ง, โยเซฟ) และตามบญัญติัแลว้อาจ
เป็นผลใหเ้ธอถูกประหารชีวิตได ้

ข.ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพื่อประโยชน์ของโยเซฟ เพราะท าใหเ้ขาเกือบตอ้งสูญเสียคู่หมั้นของตน ส่งผล
กระทบต่ออนาคต ช่ือเสียง ท่ีพกัอาศยั ตลอดจนการงานของเขา 
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ค.ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองคเ์อง พระองคท์รงลดพระองคเ์องเสด็จลงมา พระองคต์อ้งทน
กบัการโจมตีของมารซาตาน ถูกเกลียดชงัจากบรรดาผูค้นในเมืองของพระองคเ์อง ถูกทรมานแสน
สาหสั และถูกตรึงบนกางเขน อีกทั้งยงัทรงแบกเอาความผดิบาปของเราไปยงัหลุมศพ 

ง.พระองคท์รงเกิดจากหญิงพรหมจารีก็เพื่อเราทั้งหลาย เพื่อยกความผดิบาปของเรา เพื่อชีวติ
ของเราจะบริบูรณ์ยิง่ข้ึนและเพื่อจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระเจา้ตลอดนิรันดร์กาล 

3.พระองค์ทรงเป็นผู้สมควรแก่การกราบนมสัการ (มทัธิว 2:10, 11) 

ก.นกัปราชญไ์ม่ไดก้ราบนมสัการดาวดวงนั้นซ่ึงเป็นรูปเคารพ เราทั้งหลายไม่ไดก้ราบนมสัการ
ดวงดาว ทูตสวรรค ์ระฆงั แสงสวา่ง ตน้ไม ้ไมก้างเขน และอ่ืน ๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นรูปเคารพ
ทั้งส้ิน 

ข.นกัปราชญไ์ม่ไดก้ราบนมสัการโยเซฟ ถึงแมว้า่เขาจะเป็นผูใ้หท่ี้พกัอาศยัและปกป้องพระเยซู
ก็ตาม 

1.เราไม่ไดก้ราบนมสัการบรรดาคณะนิกาย ค าเทศนาสั่งสอนหลกัเกณฑต่์าง ๆ หรือคริสตจกัร 
แมว้า่ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นท่ีรวมแห่งสัจธรรมขององคพ์ระผูช่้วยใหร้อดก็ตาม 

2.เรากราบนมสัการพระเจา้เพียงพระองคเ์ดียว 
ค.นกัปราชญไ์ม่ไดก้ราบนมสัการนางมารีย ์ แมว้า่เธอจะเป็นผูท่ี้พระองคท์รงใชก้ระท าการ

อศัจรรยใ์นการประสูติองคพ์ระเยซูคริสตก์็ตาม 
1.เราไม่ไดก้ราบนมสัการการอศัจรรยเ์พราะผลท่ีเกิดข้ึน 
2.เราไม่ไดก้ราบนมสัการแทบบาทของบรรดาผูซ่ึ้งพระเจา้ใชใ้นการท าการอศัจรรย ์
3.หรือแมแ้ต่บรรดาทูตสวรรค ์ ในพระค าของพระเจา้ก็ปฏิเสธท่ีจะใหก้ราบนมสัการดว้ย

เช่นเดียวกนั 
ง.นกัปราชญก์ราบนมสัการพระเยซูคริสตเ์พียงพระองคเ์ดียว 
1.ดว้ยกาย – พวกเขาคุกเข่าลงต่อพระพกัตร์พระองค ์
2.ดว้ยริมฝีปากของพวกเขา – สรรเสริญพระองค ์
3.ดว้ยทรัพยส่ิ์งของของพวกเขา – ถวายพระพรแด่พระองค ์
4.ดว้ยชีวติของพวกเขา – ยอมจ านนต่อพระองค ์
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บทสรุป 

สัจธรรมท่ีกล่าวมาน้ีลว้นแลว้แต่ทรงคุณค่าอนัหาท่ีประเมินมิได ้ ขอให้เราทั้งหลายไดน้ า
แบบอยา่งจากพวกนกัปราชญท่ี์จะกราบนมสัการพระคริสตด์ว้ยกายของเรา ดว้ยปากของเรา ดว้ยทรัพย์
ส่ิงของของเรา และดว้ยชีวติของเราเพราะพระองคท์รงเป็นของประทานอนัใหญ่ยิง่ท่ีเราเคยไดรั้บมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 7 พฤศจิกายน-ธนัวาคม 1993, หนา้ 32-36. 


