
แตถ่า้ใครมทีรพัยส์มบตัใินโลกน�ีและเหน็พ�ีนอ้งของตนขดัสนแลว้ยงัไม่

เป�ดใจชว่ยเขา ความรกัของพระเจา้จะดาํรงอยู่ในคนน�ันไดอ้ยา่งไร?

1 ยอหน์ 3:17

นกับญุ นโิคลสั

นกับญุ นโิคลสั เป�นผู้นาํในครสิตจกัรท�ีประเทศตรุกใีนศตวรรษท�ี3, เร�ืองเลา่

เก�ียวกบัซานตา้คลอสมตีน้กาํเนดิจากเร�ืองเลา่เก�ียวกบันกับญุ นโิคลสั คาํวา่ซานตา้

คลอสมาจากภาษาดตัช "์Sinterklaas" ซ�ึงแปลวา่นกับญุ นโิคลสั มเีร�ืองเลา่เร�ืองนงึท�ี

นา่จะเป�นความจรงิเก�ียวกบั นกับญุ นโิคลสั เวลาเขากาํลงัเดนิกลบับา้นเขาไดย้นิคน

หน�ึงน�ังอยู่ในบา้นพดูกบัภรรยาวา่จะขายลกู 3 คนเป�นผู้หญงิ ขายตวัเผ�ือวา่จะได้

จา่ยคา่สนิสอดจะไดใ้หล้กูสาวแตง่งานได เ้พราะวา่ในสมยัน�ันผู้หญงิจะตอ้งเป�นคน

จา่ยคา่สนิสอด เขากเ็ลยกลบัไปท�ีบา้นกลางคนืแลว้กโ็ยนถงุท�ีมเีหรยีญทองคาํเขา้

หนา้ตา่ง แลว้หลงัจากน�ันเหน็วา่ลกูสาวคนนงึสามารถแตง่งานได ก้เ็ลยกลบัมาอกี 2

คร�ังและใหถ้งุอกี 2 ถงุ คร�ังสดุทา้ยเวลาโยนเขา้หนา้ตา่ง ถงุทองคาํไดต้กในถงุเทา้ท�ี

ตากแหง้อยู่ขา้งๆไฟ และคร�ังสดุทา้ยน�ันพอ่กแ็อบรอดวูา่ใครท�ีเป�นคนบรจิาค และได้

กระโดดออกไปจบัชดุของ นโิคลสั แลว้ นโิคลสั ขอรอ้งอยา่บอกใครมนัเป�นเร�ือง

สาํคญัท�ีจะรู้วา่หลายอยา่งท�ีเป�นวฒันธรรมครสิตม์าสกอ็าจจะมาจากวฒันธรรมของ

ชาวโลกของประเทศยโุรปกอ่นท�ีจะเป�นครสิเตยีน เพราะเหตผุลน�ีขอใหเ้ราตดิสนทิ

กบัส�ิงท�ีด แีละขอใหเ้ราท�ิงส�ิงท�ีไมส่าํคญั ขอใหอ้ธษิฐานเผ�ือสตปิ�ญญาท�ีจะแยกแยะ

สาํหรบัครอบครวัของผม ผมไดส้ญัญาวา่จะไมโ่กหกลกู ผมจะไมบ่อกวา่มซีานตา้ท�ี

ยงัมชีวีติอยู่ท�ีข�ัวโลกเหนอืกบัพวกคนแคระ ท�ีน�ังกวางท�ีบนิไดเ้พ�ือจะมาสง่ของขวญัให้

เดก็ๆ ลกูของผมกจ็ะรู้วา่ของขวญัไดม้าจากใครบา้ง และสาํคญัท�ีสดุกจ็ะใชเ้วลาใน

การระลกึถงึของขวญัท�ีดที�ีสดุ คอืพระบตุรองคเ์ดยีวของพระเจา้เพ�ือเป�นการไถบ่าป

ใหเ้ราทกุคนท�ีเช�ือ

เทศกาลครสิตม์าส

จากมทัธวิ

เร�ืองการประสตูขิองพระเยซคูรสิตเ์ป�นดงัน�ีคอืมารยีผ์ู้เป�นมารดาของ

พระเยซนู�ัน เดมิโยเซฟไดสู้่ขอหม�ันกนัไวแ้ลว้ กอ่นท�ีจะไดอ้ยู่กนิดว้ยกนั

กป็รากฏวา่ มารยีม์คีรรภแ์ลว้ดว้ยเดชพระวญิญาณบรสิทุธ�ิแตโ่ยเซฟ

คู่หม�ันของเธอเป�นคนชอบธรรม ไมต่อ้งการจะแพรง่พรายความเป�นไป

ของเธอ ตอ้งการจะถอนหม�ันเสยีลบัๆ เม�ือโยเซฟยงัคดิเร�ืองน�ีอยู่กม็ี

ทตูสวรรคอ์งคห์น�ึงขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ มาปรากฏแกโ่ยเซฟในความ

ฝ�นวา่ “โยเซฟบตุรดาวดิ อยา่กลวัท�ีจะรบัมารยีม์าเป�นภรรยาของทา่น

เลย เพราะวา่ผู้ซ�ึงปฏสินธใินครรภข์องเธอเป�นโดยเดชพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิเธอจะใหพ้ระกาํเนดิบตุรชาย แลว้จงเรยีกนามทา่นวา่ เยซู

เพราะวา่ทา่นจะทรงชว่ยชนชาตขิองทา่นใหร้อดจากบาปของพวกเขา”

ท�ังน�ีเกดิข�ึนเพ�ือจะใหส้าํเรจ็ตามพระวจนะขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ ซ�ึง

ตรสัผา่นทางผู้เผยพระวจนะวา่ “น�ีแนะ่ หญงิพรหมจารคีนหน�ึงจะ

ต�ังครรภ แ์ละคลอดบตุรชายคนหน�ึง และเขาจะเรยีกนามของทา่นวา่อิ

มมานเูอล” (แปลวา่ พระเจา้สถติกบัเรา ) เม�ือโยเซฟต�ืนข�ึนกท็าํตาม

คาํซ�ึงทตูสวรรคข์ององคพ์ระผู้เป�นเจา้ส�ังน�ัน คอืไดร้บัมารยีม์าเป�นภรรยา

แตไ่มไ่ดม้เีพศสมัพนัธก์บัเธอจนกวา่ใหพ้ระกาํเนดิบตุรชายแลว้ และโย

เซฟเรยีกนามของบตุรน�ันวา่เยซ พูระเยซไูดท้รงบงัเกดิท�ีบา้นเบธเลเฮม

แควน้ยเูดยีในรชักาลของกษตัรยิเ์ฮโรด ภายหลงัมพีวกนกัปราชญจ์าก

ทศิตะวนัออกมายงักรงุเยรซูาเลม็ ถามวา่ “พระกมุารผู้ท�ีทรงบงัเกดิมา



เป�นกษตัรยิข์องชนชาตยิวิน�ันอยู่ท�ีไหน? เราไดเ้หน็ดาวของทา่นทางทศิ

ตะวนัออก และเราจงึมาเพ�ือจะนมสัการทา่น” เม�ือกษตัรยิเ์ฮโรดทรงได้

ยนิดงัน�ันแลว้ กว็ุ่นวายพระทยั ท�ังชาวกรงุเยรซูาเลม็กพ็ลอยวุ่นวายใจ

ไปดว้ย แลว้ทา่นทรงใหป้ระชมุพวกหวัหนา้ปโุรหติกบัพวกธรรมาจารย์

ของประชาชน แลว้กต็รสัถามพวกเขาวา่ “พระครสิตจ์ะทรงบงัเกดิท�ี

ไหน?” พวกเขาทลูวา่ “ท�ีบา้นเบธเลเฮมแควน้ยเูดยี เพราะวา่ผู้เผยพระ

วจนะไดเ้ขยีนไว ด้งัน�ีวา่ ‘บา้นเบธเลเฮม ในแผน่ดนิยเูดยี จะไมเ่ป�น

บา้นท�ีเลก็นอ้ยท�ีสดุในสายตาของพวกผู้ครองแผน่ดนิยเูดยี เพราะวา่

เจา้นายองคห์น�ึงจะออกมาจากทา่น ผู้ซ�ึงจะครอบครองอสิราเอล ชน

ชาตขิองเรา’ ” แลว้เฮโรดจงึทรงเชญิพวกนกัปราชญเ์ขา้มาอยา่งลบัๆ

ทรงสอบถามพวกเขาจนไดค้วามถ�ีถว้นถงึเวลาท�ีดาวน�ันไดป้รากฏข�ึน

แลว้ทา่นทรงใหพ้วกนกัปราชญไ์ปยงับา้นเบธเลเฮมรบัส�ังวา่ “จงไป

คน้หาพระกมุารน�ันเถดิ เม�ือพบแลว้จงกลบัมาแจง้แกเ่ราเพ�ือเราจะไป

นมสัการทา่นดว้ย” พวกนกัปราชญจ์งึไปตามรบัส�ัง และดาวซ�ึงพวกเขา

ไดเ้หน็ทางทศิตะวนัออกน�ันไดน้าํหนา้พวกเขาไป จนมาหยดุอยู่เหนอื

สถานท�ีซ�ึงพระกมุารอยู่น�ัน เม�ือพวกนกัปราชญไ์ดเ้หน็ดาวน�ันแลว้กม็ี

ความยนิดยี�ิงนกั เม�ือเขา้ไปในบา้นกพ็บพระกมุารกบันางมารยีม์ารดา

จงึกม้ลงนมสัการพระกมุารน�ัน แลว้เป�ดหบีสมบตัขิองพวกเขาและถวาย

เคร�ืองบรรณาการแดพ่ระกมุาร คอื ทองคาํ กาํยาน และมดยอบ แลว้

พวกนกัปราชญไ์ดร้บัคาํเตอืนในความฝ�น ไมใ่หก้ลบัไปเฝ�าเฮโรด พวก

เขาจงึกลบัไปยงัเมอืงของพวกตนทางอ�ืน เม�ือพวกเขาไปแลว้กม็ทีตู

แจกจา่ย เขาใหแ้กบ่รรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดาํรงอยู่

เป�นนติย”์ และพระองคผ์ู้ประทานเมลด็พชืแกค่นท�ีหวา่น และอาหาร

แกค่นท�ีกนิ กจ็ะประทานเมลด็พชืแกพ่วกทา่น และจะทรงเพ�ิมพนู

เมลด็พชืของทา่น ท�ังจะทรงใหก้ารเกบ็เก�ียวแหง่ความชอบธรรมของ

ทา่นเจรญิข�ึน โดยทรงใหท้า่นท�ังหลายม�ังค�ังข�ึนในทกุส�ิง เพ�ือบรจิาคดว้ย

ใจกวา้งขวางอยู่เสมอ และจะทาํใหเ้กดิการขอบพระคณุพระเจา้ผา่นเรา

ขอขอบพระคณุพระเจา้ เพราะของประทานท�ีเกนิความคาดคดิซ�ึง

พระองคป์ระทานน�ัน -2 โครนิธ 9์:6-11, 15

สว่นพวกท�ีม�ังค�ังในชวีติน�ีจงกาํชบัพวกเขาไมใ่หเ้ยอ่หย�ิง หรอืมุ่งหวงัใน

ทรพัยท์�ีไมย่�ังยนื แตใ่หมุ้่งหวงัในพระเจา้ผู้ประทานทกุส�ิงแกเ่ราอยา่ง

บรบิรูณ เ์พ�ือใหเ้ราไดช้�ืนชม จงกาํชบัพวกเขาใหท้าํการด ใีหท้าํการดี

มากๆ ใหเ้อ�ือเฟ��อเผ�ือแผแ่ละแบง่ป�น การทาํเชน่น�ีเป�นการสะสมทรพัยท์�ี

เป�นรากฐานอนัดสีาํหรบัตนในภายหนา้ เพ�ือพวกเขาจะยดึม�ันในชวีติ

คอืชวีติท�ีแทจ้รงิน�ัน -1 ทโิมธ 6ี:17-19

อยา่ละเลยท�ีจะตอ้นรบัแขกแปลกหนา้ เพราะวา่โดยการทาํเชน่น�ัน

บางคนกไ็ดต้อ้นรบัทตูสวรรคโ์ดยไมรู่้ตวั อยา่ละเลยท�ีจะทาํความดี

และแบง่ป�นขา้วของซ�ึงกนัและกนั เพราะเคร�ืองบชูาอยา่งน�ันเป�นท�ีพอ

พระทยัพระเจา้ -ฮบีร 1ู3:2, 16

...อยา่ถกูหลอกเลย ของประทานท�ีดแีละเลศิทกุอยา่งน�ันมาจากเบ�ืองบน

คอืมาจากพระผู้สรา้ง แหง่บรรดาดวงสวา่ง ใน พระองคไ์มม่กีาร

แปรปรวนหรอืเงาของการเปล�ียนแปลง -ยากอบ 1:16-17



ใชข้องพวกเขามาใส แ่ตห่ญงิคนน�ีในสภาพท�ียากจน เอาเงนิเล�ียงชพี

ท�ังส�ินของนางใสล่งไปจนหมด” -มาระโก 12:41-44

จงใหแ้กท่กุคนท�ีขอจากทา่น และถา้ใครเอาส�ิงของของทา่นไป กอ็ยา่

ทวงคนื จงปฏบิตัติอ่คนอ�ืนเหมอืนอยา่งท�ีพวกทา่นปรารถนาใหเ้ขา

ปฏบิตัติอ่ทา่น จงใหเ้ขา แลว้พวกทา่นจะไดร้บัดว้ยแบบยดัส�ันแนน่พนู

ลน้เตม็หนา้ตกัของทา่น เพราะวา่เม�ือทา่นตวงใหเ้ขาเทา่ไร ทา่นกจ็ะ

ไดร้บัการตวงกลบัคนืไปเทา่น�ันเชน่กนั” -ลกูา 6:30-31, 38

แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “ระวงัใหด้ จีงหลกีเล�ียงจากความโลภ

ทกุอยา่ง เพราะวา่ชวีติของคนไมไ่ดอ้ยู่ท�ีการมขีองฟ�ุมเฟ�อย”

ลกูา 12:15

ขา้พเจา้วางแบบอยา่งใหท้า่นแลว้ในทกุเร�ือง เพ�ือใหเ้หน็วา่โดยการ

ตรากตราํงานแบบเดยีวกนัน�ีเราตอ้งชว่ยพวกท�ีมกีาํลงันอ้ย และระลกึ

ถงึพระวจนะของพระเยซอูงคพ์ระผู้เป�นเจา้ ตามท�ีพระองคต์รสัวา่ ‘การ

ใหเ้ป�นเหตใุหม้คีวามสขุย�ิงกวา่การรบั’ ” -กจิการ 20:35

น�ีแหละคนท�ีหวา่นเพยีงเลก็นอ้ยกจ็ะเกบ็เก�ียวไดเ้พยีงเลก็นอ้ย คนท�ี

หวา่นมากกจ็ะเกบ็เก�ียวไดม้าก แตล่ะคนจงใหต้ามท�ีเขาคดิหมายไวใ้นใจ

ไมใ่ชใ่หด้ว้ยความเสยีดาย ไมใ่ชใ่หด้ว้ยความจาํใจ เพราะวา่พระเจา้ทรง

รกัคนท�ีใหด้ว้ยใจยนิด แีละพระเจา้สามารถประทานพรทกุอยา่งแก่

ทา่นท�ังหลายอยา่งเหลอืลน้ เพ�ือวา่เม�ือมทีกุอยา่งเพยีงพออยู่เสมอ

ทา่นยงัจะมเีหลอืลน้สาํหรบัการดทีกุอยา่งดว้ย ตามท�ีเขยีนไวว้า่ “เขา

สวรรคอ์งคห์น�ึงขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไดม้าปรากฏแกโ่ยเซฟในความ

ฝ�นแลว้บอกวา่ “จงลกุข�ึนพาพระกมุารกบัมารดาหนไีปประเทศอยีปิต์

และคอยอยู่ท�ีน�ันจนกวา่เราจะบอกเจา้ เพราะวา่เฮโรดจะแสวงหาพระ

กมุาร เพ�ือจะประหารชวีติเสยี” ในเวลากลางคนืโยเซฟจงึลกุข�ึน พา

พระกมุารกบัมารดาไปยงัประเทศอยีปิต แ์ละไดอ้ยู่ท�ีน�ันจนเฮโรด

ส�ินพระชนม ท์�ังน�ีเกดิข�ึนเพ�ือจะใหส้าํเรจ็ตามพระวจนะขององคพ์ระผู้

เป�นเจา้ ซ�ึงไดต้รสัผา่นทางผู้เผยพระวจนะวา่ เราไดเ้รยีกบตุรของเราให้

ออกมาจากอยีปิต เ์ม�ือเฮโรดทรงเหน็วา่พวกนกัปราชญห์ลอกทา่นก็

กร�ิวย�ิงนกั จงึทรงส�ังคนไปฆา่เดก็ผู้ชายท�ังหมดในบา้นเบธเลเฮม และใน

บรเิวณใกลเ้คยีงท�ีมอีายตุ�ังแตส่องขวบลงมา โดยนบัเวลาตามท�ีทา่น

ทรงทราบจากพวกนกัปราชญ ค์ร�ังน�ันกส็าํเรจ็ตามพระวจนะท�ีตรสั

ผา่นทางเยเรมยีผ์ู้เผยพระวจนะวา่ “ไดย้นิเสยีงในหมู่บา้นรามาห เ์ป�น

เสยีงโอดครวญและร�าไห เ้สยีงดงั คอืนางราเชลรอ้งไหค้ร�าครวญ

เพราะบรรดาบตุรของตน นางไมร่บัฟ�งคาํปลอบใจ เพราะบตุรท�ังหลาย

ไมอ่ยู่แลว้” เม�ือเฮโรดส�ินพระชนมแ์ลว้ ทตูสวรรคอ์งคห์น�ึงขององค์

พระผู้เป�นเจา้มาปรากฏแกโ่ยเซฟในความฝ�นท�ีประเทศอยีปิต ส์�ังวา่

“จงลกุข�ึนพาพระกมุารกบัมารดามายงัแผน่ดนิอสิราเอล เพราะพวกท�ี

เป�นภยัตอ่ชวีติของพระกมุารน�ันตายแลว้” โยเซฟจงึลกุข�ึนพาพระ

กมุารกบัมารดามายงัแผน่ดนิอสิราเอล แตเ่ม�ือไดย้นิวา่อารเคลาอสั

ครอบครองแควน้ยเูดยีแทนเฮโรดผู้เป�นพระบดิา เขากไ็มก่ลา้ไปท�ีน�ัน

และเม�ือไดร้บัคาํเตอืนในความฝ�น จงึเลยไปยงัแควน้กาลลิ ไีปอาศยัใน



เมอืงหน�ึงช�ือนาซาเรธ็ เพ�ือจะสาํเรจ็ตามพระวจนะ ซ�ึงตรสัผา่นทางผู้

เผยพระวจนะวา่ทา่นจะไดช้�ือวา่ชาวนาซาเรธ็ -มทัธวิ 1:18- 2

จากลกูา

เม�ือถงึเดอืนท�ีหก พระเจา้ทรงใชท้ตูสวรรคก์าเบรยีลมายงัเมอืงหน�ึงใน

แควน้กาลลิชี�ือนาซาเรธ็ ใหไ้ปหาหญงิพรหมจารคีนหน�ึงท�ีหม�ันไวก้บั

ชายท�ีช�ือโยเซฟ ซ�ึงเป�นคนในเช�ือวงศข์องดาวดิ หญงิพรหมจารคีนน�ัน

ช�ือมารยี ท์ตูสวรรคม์าหานางแลว้บอกวา่ “เธอผู้ท�ีพระเจา้โปรดปราน

มาก จงช�ืนชมยนิดเีถดิ องคพ์ระผู้เป�นเจา้สถติอยู่กบัเธอ” มารยีก์ต็กใจ

เพราะคาํพดูน�ัน และราํพงึวา่ คาํทกัทายมคีวามหมายวา่อยา่งไร แลว้

ทตูสวรรคจ์งึกลา่วแกน่างวา่ “มารยีเ์อย๋ อยา่กลวัเลย เพราะเธอเป�นผู้

ท�ีพระเจา้โปรดปราน น�ีแนะ่ เธอจะต�ังครรภแ์ละคลอดบตุรชาย จงต�ัง

ช�ือบตุรน�ันวา่เยซ บูตุรน�ันจะเป�นใหญ แ่ละจะไดช้�ือวา่เป�นบตุรของพระ

เจา้สงูสดุ องคพ์ระผู้เป�นเจา้ผู้เป�นพระเจา้จะประทานบลัลงักข์องดาวดิ

บรรพบรุษุของทา่นใหแ้กท่า่น และทา่นจะครอบครองพงศพ์นัธุ์ของยา

โคบสบืไปเป�นนติย แ์ละแผน่ดนิของทา่นจะไมม่วีนัส�ินสดุเลย ” มารยี์

จงึพดูกบัทตูสวรรคอ์งคน์�ันวา่ “เหตกุารณน์�ันจะเป�นไปไดอ้ยา่งไร

เพราะขา้พเจา้ยงัไมเ่คยหลบันอนกบัชายใด?” ทตูสวรรคจ์งึตอบนางวา่

“พระวญิญาณบรสิทุธ�ิจะเสดจ็ลงมาเหนอืเธอ และฤทธ�ิเดชของผู้สงูสดุ

จะปกเธอ เพราะฉะน�ันองคบ์รสิทุธ�ิท�ีเกดิมาน�ันจะไดช้�ือวา่เป�นพระบตุร

ของพระเจา้ น�ีแนะ่ ถงึแมน้างเอลซีาเบธญาตขิองเธอจะชราแลว้ กย็งั

ต�ังครรภม์บีตุรชาย บดัน�ีนางน�ันท�ีคนเขาถอืวา่เป�นหญงิหมนักม็คีรรภ์

จากเจา้ จะมผีู้หน�ึงออกมาเพ�ือเรา เป�นผู้ท�ีจะปกครองในอสิราเอล ตน้

ตระกลูของทา่นมาจากสมยัเกา่ จากสมยัโบราณกาล -มคีาห 5์:2

การให้

ใหแ้ตล่ะคนถวายตามความสามารถของตน ตามพระพรท�ีพระยาหเ์วห์

พระเจา้ของทา่นประทานแกท่า่น -เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ6:17

คนใจกวา้ง จะไดร้บัพระพร เพราะเขาแบง่ป�นอาหารของเขาแกค่นจน

สภุาษติ 22:9

ผู้ท�ีใหแ้กค่นยากจนจะไมข่ดัสน แตผู่้ท�ีเพกิเฉยจะถกูแชง่สาปมาก

สภุาษติ 28:27

“อยา่สะสมทรพัยส์มบตัเิพ�ือตวัพวกทา่นเองไวใ้นโลก ท�ีอาจเป�นสนมิ

และท�ีแมลงกนิเสยีได แ้ละท�ีขโมยอาจทะลวงลกัเอาไปได แ้ตจ่งสะสม

ทรพัยส์มบตัเิพ�ือตวัพวกทา่นเองไวใ้นสวรรค ท์�ีไมม่แีมลงจะกนิและไมม่ี

สนมิจะกดั และท�ีไมม่ขีโมยทะลวงลกัเอาไปได เ้พราะวา่ทรพัยส์มบตัิ

ของทา่นอยู่ท�ีไหน ใจของทา่นกอ็ยู่ท�ีน�ันดว้ย -มทัธวิ 6:19-21

พระเยซปูระทบัตรงหนา้ตู้เกบ็เงนิถวาย ทรงสงัเกตฝงูชนเอาเงนิมาใสไ่ว้

ในตู้น�ัน และมคีนม�ังมหีลายคนเอาเงนิมากมายมาใส แ่ตม่หีญงิมา่ย

ยากจนคนหน�ึงเดนิมา นางเอาเหรยีญทองแดงสองอนั มคีา่ประมาณโค

ดรนัเทสหน�ึง มาใสไ่ว พ้ระองคจ์งึทรงเรยีกพวกสาวกมาตรสักบัพวกเขา

วา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นท�ังหลายวา่ หญงิมา่ยยากจนคนน�ีใสใ่นตู้

เกบ็เงนิถวายมากกวา่ทกุคนท�ีใสไ่วน้�ัน เพราะวา่ทกุคนไดเ้อาเงนิเหลอื



แตท่า่นจะพพิากษาคนจนดว้ยความชอบธรรม และตดัสนิใหก้บัคนต�า

ตอ้ย ของแผน่ดนิดว้ยความเท�ียงธรรม ทา่นจะตแีผน่ดนิโลกดว้ย

ตะบองจากปากของทา่น และทา่นจะประหารคนอธรรมดว้ยลมจากรมิ

ฝ�ปากทา่น ความชอบธรรมจะเป�นสายคาดเอวของทา่น และความ

ซ�ือสตัยจ์ะเป�นผา้คาดท�ีบ�ันเอวของทา่น สนุขัป�าจะอยู่กบัลกูแกะ และ

เสอืดาวจะนอนอยู่กบัลกูแพะ ลกูโคกบัสงิโตหนุ่มจะหากนิ อยู่ดว้ยกนั

และเดก็เลก็ๆ จะนาํพวกมนัไป แมโ่คกบัหมจีะหากนิดว้ยกนั ลกูๆ ของ

มนักจ็ะนอนอยู่ดว้ยกนั และสงิโตจะกนิฟางเหมอืนววัผู้และทารกท�ี

กนินมจะเลน่อยู่ท�ีปากรขูองงเูหา่ และเดก็ท�ีหยา่นมจะเอามอืวางบนรงั

ของงทูบัทาง จะไมม่กีารทาํใหเ้จบ็ปวดหรอืการทาํลาย ท�ัวภเูขา

ศกัด�ิสทิธ�ิของเรา เพราะวา่แผน่ดนิโลกจะเตม็ดว้ยความรู้ในเร�ืองของ

พระยาหเ์วห เ์หมอืนน�าปกคลมุทะเลอยู่น�ัน ในวนัน�ัน รากของเจสซ จีะ

ต�ังข�ึนเป�นสญัญาณแกช่นชาตทิ�ังหลาย และทา่นจะเป�นท�ีแสวงหาของ

บรรดาประชาชาต แิละท�ีพาํนกัของทา่นจะรุ่งโรจน ใ์นวนัน�ัน องค์

เจา้นายจะย�ืนพระหตัถข์องพระองคอ์อกไปเป�นคร�ังท�ีสอง เพ�ือจะเอา

คนท�ีเหลอือยู่ของชนชาตพิระองคก์ลบัคนืมาจากอสัซเีรยี จากอยีปิต์

จากป�ทโรส จากคชู จากเอลาม จากชนิาร จ์ากฮามทั และจากแผน่ดนิ

ชายทะเล -อสิยาห 1์1:1-11

เม�ืออสิราเอลยงัเดก็ เรากร็กัเขา เราไดเ้รยีกบตุรของเราออกจากอยีปิต์

โฮเชยา 11:1

แตเ่จา้ เบธเลเฮม เอฟราธาห ผ์ู้เป�นหนว่ยเลก็ในบรรดาตระกลูของยดูาห์

ไดห้กเดอืนแลว้ เพราะวา่ไมม่สี�ิงหน�ึงส�ิงใดท�ีพระเจา้ทรงทาํไมไ่ด ”้ มารยี์

จงึกลา่ววา่ “น�ีแนะ่ ขา้พเจา้เป�นทาสขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ ขา้พเจา้

พรอ้มท�ีจะเป�นไปตามคาํของทา่น” แลว้ทตูสวรรคก์จ็ากนางไป ใน

เวลาน�ันมารยีจ์งึรบีไปยงัเมอืงหน�ึงในแถบภเูขาแควน้ยเูดยี แลว้เขา้ไป

ในบา้นของเศคารยิาหท์กัทายปราศรยักบันางเอลซีาเบธ เม�ือนางเอลซีา

เบธไดย้นิคาํทกัทายของมารยี ท์ารกในครรภข์องนางกด็�ิน และนางเอลี

ซาเบธกเ็ตม็เป��ยมดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิจงึรอ้งเสยีงดงัวา่ “ใน

บรรดาสตรเีธอไดร้บัพรมาก และทารกในครรภข์องเธอกไ็ดร้บัพระพร

ดว้ย ทาํไมฉนัถงึไดร้บัความโปรดปรานเชน่น�ีคอืมารดาขององคพ์ระผู้

เป�นเจา้ของฉนัมาหา น�ีแนะ่ พอเสยีงทกัทายของเธอเขา้ถงึหขูองฉนั

ทารกในครรภข์องฉนักด็�ินดว้ยความเปรมปรดี�ิความสขุเป�นของสตรที�ี

เช�ือวา่ส�ิงท�ีองคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรสักบัเธอน�ันจะสาํเรจ็” มารยีจ์งึกลา่ววา่

“จติใจของขา้พเจา้กย็กยอ่งองคพ์ระผู้เป�นเจา้ และจติวญิญาณของ

ขา้พเจา้กเ็ปรมปรดี�ิในพระเจา้พระผู้ชว่ยใหร้อดของขา้พเจา้ เพราะ

พระองคท์รงหว่งใยฐานะอนัต�าตอ้ย ของทาสของพระองค น์�ีแนะ่

ต�ังแตน่�ีไปคนทกุยคุจะเรยีกขา้พเจา้วา่ผาสกุ เพราะวา่ผู้ทรงฤทธานุ

ภาพทรงทาํการใหญเ่พ�ือขา้พเจา้ พระนามของพระองคก์บ็รสิทุธ�ิพระ

เมตตาของพระองคม์แีกบ่รรดาผู้เกรงกลวัพระองค ใ์นทกุยคุทกุสมยั

พระองคท์รงสาํแดงอานภุาพดว้ยพระกรของพระองค พ์ระองคท์รงทาํ

ใหค้นท�ีมใีจเยอ่หย�ิงกระจดักระจายไป พระองคท์รงถอดเจา้นายออก

จากบลัลงัก แ์ละพระองคท์รงยกผู้นอ้ยข�ึน พระองคท์รงใหค้นอดอยาก



อ�ิมดว้ยส�ิงด แีละทรงทาํใหค้นม�ังมไีปมอืเปลา่ พระองคท์รงชว่ย

อสิราเอลขา้ทาสของพระองค พ์ระองคท์รงจดจาํพระกรณุาของพระองค์

ท�ีมตีอ่อบัราฮมั และตอ่พงศพ์นัธุ์ของทา่นเป�นนติย ต์ามท�ีพระองคต์รสั

ไวก้บับรรพบรุษุของเรา ” มารยีอ์าศยัอยู่กบันางเอลซีาเบธประมาณ

สามเดอืน แลว้จงึกลบัไปยงับา้นของตน อยู่มาคราวน�ัน มรีบัส�ังจาก

จกัรพรรดอิอกสัตสัใหจ้ดทะเบยีนสาํมะโนครวัท�ัวท�ังแผน่ดนิ น�ีเป�นคร�ัง

แรกท�ีมกีารจดทะเบยีนสาํมะโนครวั เกดิข�ึนในสมยัท�ีครีนิอิสัเป�นเจา้

เมอืงซเีรยี คนท�ังหลายตา่งกไ็ปจดทะเบยีนท�ีเมอืงของตน โยเซฟก็

เดนิทางจากเมอืงนาซาเรธ็แควน้กาลลิ ไีปท�ีเมอืงของดาวดิช�ือเบธเลเฮม

ในแควน้ยเูดยีดว้ย เพราะวา่เขาเป�นวงศว์านและเช�ือสายของดาวดิ เขา

ไปจดทะเบยีนพรอ้มกบัมารยีห์ญงิท�ีเขาหม�ันไวแ้ลว้และกาํลงัต�ังครรภ์

ขณะเขาท�ังสองอยู่ท�ีน�ัน กถ็งึเวลาท�ีมารยีจ์ะคลอดบตุร นางจงึคลอด

บตุรชายหวัป�เอาผา้ออ้มพนัและวางไวใ้นรางหญา้ เพราะวา่ไมม่ที�ีวา่ง

ในโรงแรมสาํหรบัพวกเขา ในแถบน�ันมพีวกคนเล�ียงแกะอยู่กลางทุ่ง

กาํลงัเฝ�าฝงูแกะของเขาในเวลากลางคนื มทีตูสวรรคอ์งคห์น�ึงขององค์

พระผู้เป�นเจา้ มาปรากฏแกพ่วกเขา และพระรศัมขีององคพ์ระผู้เป�น

เจา้สอ่งลอ้มรอบเขา และเขากลวันกั ทตูสวรรคอ์งคน์�ันกลา่วกบัเขา

ท�ังหลายวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะเรานาํขา่วดมีายงัพวกทา่น เป�นความ

ยนิดอียา่งย�ิงท�ีจะมาถงึคนท�ังหลาย เพราะวา่ในวนัน�ีพระผู้ชว่ยใหร้อด

ของพวกทา่นคอืพระครสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้มาประสตูทิ�ีเมอืงของดาวดิ

น�ีจะเป�นหมายสาํคญัสาํหรบัพวกทา่น คอืทา่นจะพบพระกมุารน�ันพนั

ขา้พเจา้เหน็เขา แตไ่มใ่ชใ่นเวลาน�ีขา้พเจา้มองดเูขา แตไ่มใ่ชจ่าก

ระยะใกลต้วั ดาวดวงหน�ึงจะออกมาจากยาโคบ และพระคทาอนัหน�ึง

จะมาจากอสิราเอล แลว้จะทบุหนา้ผากของโมอบั และทาํลายเผา่พนัธุ์

ท�ังหมดของเชท -กนัดารวถิ 2ี4:17

เพราะฉะน�ัน องคเ์จา้นายจะประทานหมายสาํคญัดว้ยพระองคเ์อง น�ี

แนะ่ หญงิสาว คนหน�ึงจะต�ังครรภ แ์ละคลอดบตุรชายคนหน�ึง และคน

จะเรยีกนามของเขาวา่ อมิมานเูอล -อสิยาห 7์:14

ดว้ยมเีดก็คนหน�ึงเกดิมาเพ�ือเรา มบีตุรชายคนหน�ึงประทานมาใหเ้รา

และการปกครองจะอยู่บนบา่ของทา่น และเขาจะขนานนามของทา่นวา่

“ท�ีปรกึษามหศัจรรย พ์ระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระบดิานรินัดร แ์ละ

องคส์นัตริาช” การเพ�ิมพนูข�ึนของการปกครองและสนัตภิาพของทา่น

จะไมม่ที�ีส�ินสดุ บนพระท�ีน�ังของดาวดิ และเหนอืราชอาณาจกัรของ

พระองค เ์พ�ือจะสถาปนาและเชดิชมูนัไว ด้ว้ยความยตุธิรรมและ

ความชอบธรรม ต�ังแตบ่ดัน�ีเป�นตน้ไปจนนรินัดรก์าล ความ

กระตอืรอืรน้ของพระยาหเ์วหจ์อมทพัจะทาํการน�ี-อสิยาห 9์:6-7

จะมหีนอ่หน�ึงแตกออกจากตอของเจสซ แีละก�ิงหน�ึงท�ีงอกจากรากของ

เขาน�ันจะเกดิผล และพระวญิญาณของพระยาหเ์วหจ์ะทรงอยู่บนทา่น

คอืพระวญิญาณแหง่ป�ญญาและความเขา้ใจ พระวญิญาณแหง่

คาํปรกึษาและอานภุาพ พระวญิญาณแหง่ความรู้และความยาํเกรง

พระยาหเ์วห ค์วามช�ืนชอบของทา่นคอืความยาํเกรงพระยาหเ์วห ท์า่น

จะไมพ่พิากษาตามส�ิงท�ีตาทา่นไดเ้หน็ หรอืตดัสนิตามส�ิงท�ีหทูา่นไดย้นิ



ความประสงคข์องมนษุย แ์ตเ่กดิจากพระเจา้ พระวาทะทรงเกดิเป�น

มนษุยแ์ละทรงอยู่ทา่มกลางเรา เราเหน็พระสริขิองพระองค ค์อื พระ

สริทิ�ีสมกบัพระบตุรองคเ์ดยีวของพระบดิา บรบิรูณด์ว้ยพระคณุและ

ความจรงิ ยอหน์เป�นพยานใหก้บัพระองค แ์ละรอ้งประกาศวา่ “น�ีแหละ

คอืพระองคผ์ู้ท�ีขา้พเจา้กลา่วถงึวา่ พระองคผ์ู้เสดจ็มาภายหลงัขา้พเจา้

ทรงเป�นใหญก่วา่ขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงดาํรงอยู่กอ่นขา้พเจา้”

เพราะเราไดร้บัพระคณุซอ้นพระคณุ จากความบรบิรูณข์องพระองค์

คอืวา่เราไดธ้รรมบญัญตันิ�ันมาทางโมเสส สว่นพระคณุและความจรงิ

มาทางพระเยซคูรสิต ไ์มม่ใีครเคยเหน็พระเจา้เลย แตพ่ระบตุรองค์

เดยีวผู้สถติในพระทรวงของพระบดิา ทรงสาํแดงพระเจา้แลว้

ยอหน์ 1:1-18

คาํทาํนายเก�ียวกบัพระเมสสยิาห์

เราจะใหเ้จา้กบัหญงิน�ีเป�นศตัรกูนั ท�ังพงศพ์นัธุ์ของเจา้ และพงศพ์นัธุ์

ของนางดว้ย เขาจะทาํใหห้วัของเจา้แหลก และเจา้จะทาํใหส้น้เทา้ของ

เขาฟกช�า” -ปฐมกาล 3:15

เราจะอวยพรคนท�ีอวยพรเจา้ เราจะสาปคนท�ีแชง่เจา้ บรรดาเผา่พนัธุ์

ท�ัวโลกจะไดพ้รเพราะเจา้” -ปฐมกาล 12:3

คทาจะไมข่าดไปจากยดูาห ท์�ังไมถ้อืของผู้ปกครองจะไมข่าดไปจากหวา่

งเทา้ของเขา จนกวา่ชโีลหจ์ะมา และชนชาตทิ�ังหลายจะเช�ือฟ�งเขา

ปฐมกาล 49:10

ผา้ออ้มนอนอยู่ในรางหญา้” ในทนัใดน�ัน ชาวสวรรคห์มู่หน�ึงมาปรากฏ

อยู่กบัทตูสวรรคอ์งคน์�ันรว่มสรรเสรญิพระเจา้วา่ “พระสริจิงมแีดพ่ระ

เจา้ในท�ีสงูสดุ สว่นบนแผน่ดนิโลก สนัตสิขุจงมทีา่มกลางมนษุย์

ท�ังหลายท�ีพระองคโ์ปรดปรานน�ัน” เม�ือทตูสวรรคเ์หลา่น�ันไปจากพวก

เขาข�ึนสู่สวรรคแ์ลว้ บรรดาคนเล�ียงแกะกพ็ดูกนัวา่ “ใหเ้ราไปยงัเมอืงเบ

ธเลเฮมดเูหตกุารณท์�ีเกดิข�ึนตามท�ีองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงแจง้กบัเรา”

เขากร็บีไป แลว้พบนางมารยีก์บัโยเซฟ และพบพระกมุารน�ันนอนอยู่ใน

รางหญา้ เม�ือพวกเขาเหน็แลว้จงึเลา่เร�ืองท�ีเขาไดย้นิถงึพระกมุารน�ัน

คนท�ังหลายท�ีไดย้นิกป็ระหลาดใจเก�ียวกบัเร�ืองท�ีคนเล�ียงแกะบอกกบัเขา

สว่นนางมารยีก์เ็กบ็ส�ิงเหลา่น�ันไวแ้ละราํพงึอยู่ในใจ บรรดาคนเล�ียงแกะ

จงึกลบัไปถวายพระเกยีรตแิละสรรเสรญิพระเจา้ สาํหรบัเหตกุารณท์กุ

อยา่งท�ีเขาไดย้นิและไดเ้หน็ดงัท�ีกลา่วไวก้บัพวกเขา หลงัจากครบแปด

วนัซ�ึงเป�นวนัท�ีจะใหพ้ระกมุารน�ันเขา้สหุนตั เขาจงึใหน้ามวา่เยซ ดูงัท�ี

ทตูสวรรคก์ลา่วไวก้อ่น จะปฏสินธใินครรภ เ์ม�ือถงึเวลาทาํพธิชีาํระตวั

ตามธรรมบญัญตัขิองโมเสส บดิามารดาจงึนาํพระกมุารไปยงักรงุ

เยรซูาเลม็เพ�ือถวายแดอ่งคพ์ระผู้เป�นเจา้ ตามท�ีเขยีนไวแ้ลว้ในธรรม

บญัญตัขิององคพ์ระผู้เป�นเจา้ วา่ “บตุรชายหวัป�ทกุคนจะตอ้งเป�นบตุร

ท�ีถวายแดอ่งคพ์ระผู้เป�นเจา้” แลว้พวกเขากถ็วายเคร�ืองบชูาตามท�ี

ตรสัส�ังไวแ้ลว้ในธรรมบญัญตัขิององคพ์ระผู้เป�นเจา้ คอื นกเขาคู่หน�ึง

หรอืนกพริาบหนุ่มสองตวั มชีายคนหน�ึงในกรงุเยรซูาเลม็ช�ือสเิมโอน

เป�นคนชอบธรรมและยาํเกรงพระเจา้ ทา่นคอยเวลาท�ีพวกอสิราเอลจะ



ไดร้บัการปลอบโยนใจ และพระวญิญาณบรสิทุธ�ิกส็ถติกบัทา่น พระ

วญิญาณบรสิทุธ�ิทรงสาํแดงแกท่า่นวา่ทา่นจะไมต่ายจนกวา่จะไดเ้หน็

พระครสิตข์ององคพ์ระผู้เป�นเจา้ เม�ือสเิมโอนเขา้ไปในบรเิวณพระวหิาร

โดยการทรงนาํของพระวญิญาณ และขณะท�ีบดิามารดานาํพระกมุาร

เยซเูขา้ไปเพ�ือจะทาํตอ่พระกมุารตามธรรมเนยีมของธรรมบญัญตันิ�ัน สิ

เมโอนเขา้ไปอุ้มพระกมุาร และสรรเสรญิพระเจา้วา่ “ขา้แตอ่งคเ์จา้นาย

บดัน�ีขอทรงใหท้าสของพระองคไ์ปเป�นสขุ ตามพระดาํรสัของพระองค์

เพราะวา่ตาของขา้พระองคไ์ดเ้หน็ความรอดของพระองคแ์ลว้ ซ�ึง

พระองคท์รงจดัเตรยีมไวต้อ่หนา้ชนชาตทิ�ังหลาย เป�นความสวา่งท�ีสอ่ง

แกค่นตา่งชาต แิละเป�นศกัด�ิศรขีองพวกอสิราเอลชนชาตขิองพระองค”์

สว่นบดิามารดาของพระกมุารน�ันกป็ระหลาดใจเพราะถอ้ยคาํท�ีทา่น

กลา่วถงึพระกมุาร แลว้สเิมโอนกอ็วยพรเขา แลว้กลา่วแกน่างมารยี์

มารดาพระกมุารน�ันวา่ “น�ีแนะ่ พระกมุารน�ีไดร้บัการเลอืกสรรเพ�ือเป�น

เหตใุหห้ลายคนในพวกอสิราเอลลม้ลงหรอืลกุข�ึน และจะเป�นหมาย

สาํคญัท�ีคนจะปฏเิสธ เพ�ือท�ีวา่ความคดิในใจของคนจาํนวนมากจะ

ปรากฏแจง้ ถงึหวัใจของทา่นเองกจ็ะถกูดาบแทงทะลดุว้ย” มผีู้เผย

พระวจนะหญงิคนหน�ึงช�ืออนันา เป�นบตุรขีองฟานเูอลในเผา่อาเชอร์

นางชรามากแลว้ นางอยู่กบัสามไีดเ้พยีงเจด็ป�หลงัจากแตง่งาน แลว้ก็

เป�นมา่ยมาจนถงึอายแุปดสบิส�ีป�นางไมเ่คยออกไปจากบรเิวณพระ

วหิารเลย แตอ่ยู่นมสัการถอือดอาหารและอธษิฐานท�ังกลางวนักลางคนื

ในขณะน�ัน ผู้หญงิคนน�ีกเ็ขา้มาขอบพระคณุพระเจา้และกลา่วถงึพระ

กมุารใหค้นท�ังหลายท�ีคอยการทรงไถก่รงุเยรซูาเลม็ฟ�ง เม�ือโยเซฟกบั

นางมารยีท์าํส�ิงตา่งๆ ตามธรรมบญัญตัขิององคพ์ระผู้เป�นเจา้เสรจ็แลว้

จงึกลบัไปยงันาซาเรธ็เมอืงของตนในแควน้กาลลิ พีระกมุารน�ันกเ็จรญิ

วยัแขง็แรงข�ึน เตม็เป��ยมดว้ยสตปิ�ญญา และพระคณุของพระเจา้อยู่กบั

ทา่น -ลกูา 1:26-56, 2:1-40

จากยอหน์

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดาํรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กบัพระเจา้

และพระวาทะทรงเป�นพระเจา้ ในปฐมกาลพระองคท์รงอยู่กบัพระเจา้

พระเจา้ทรงสรา้งสรรพส�ิงข�ึนมาโดยพระวาทะ ในบรรดาส�ิงท�ีเป�นอยู่น�ัน

ไมม่สีกัส�ิงเดยีวท�ีเป�นอยู่นอกเหนอืพระวาทะ พระองคท์รงเป�นแหลง่ชวีติ

และชวีติน�ันเป�นความสวา่งของมนษุย ค์วามสวา่งสอ่งเขา้มาในความมดื

และความมดืไมอ่าจเอาชนะความสวา่งได ม้ชีายคนหน�ึงท�ีพระเจา้ทรง

ใชม้าช�ือยอหน์ ทา่นมาในฐานะสกัขพียานเพ�ือเป�นพยานใหแ้กค่วาม

สวา่งน�ัน เพ�ือวา่ทกุคนจะไดเ้ช�ือเพราะทา่น ทา่นไมใ่ชค่วามสวา่งน�ัน

แตท่า่นมาเพ�ือเป�นพยานใหแ้กค่วามสวา่งน�ัน ความสวา่งแทท้�ีทาํให้

มนษุยท์กุคนเหน็ความจรงิไดน้�ันกาํลงัเขา้มาในโลก พระองคท์รงอยู่ใน

โลกท�ีพระเจา้ทรงสรา้งข�ึนมาทางพระองค แ์ตโ่ลกไมรู่้จกัพระองค์

พระองคเ์สดจ็มายงับา้นเมอืงของพระองค แ์ตช่าวบา้นชาวเมอืงของ

พระองคไ์มต่อ้นรบัพระองค แ์ตท่กุคนท�ียอมรบัพระองค ค์อืคนท�ีเช�ือ

ในพระนามของพระองคน์�ัน พระองคก์จ็ะประทานสทิธใิหเ้ป�นลกูของ

พระเจา้ ซ�ึงในฐานะน�ันพวกเขาไมไ่ดเ้กดิจากเลอืดเน�ือหรอืกาม หรอื


