


40 คาํเผยพระวจนะเก�ียวกบัพระเมสสยิาห์

(คาํทาํนายเก�ียวกบัพระเยซกูอ่นท�ีพระเยซจูะมา)

1. พระเมสสยิาหจ์ะฟ��นข�ึนจากความตาย

ขา้พเจา้ต�ังพระยาหเ์วหไ์วต้รงหนา้เสมอ เพราะพระองคป์ระทบัท�ีขวามอื

ขา้พเจา้จงึไมห่ว�ันไหว เพราะฉะน�ัน ใจขา้พเจา้ จงึยนิดแีละจติวญิญาณก็

เปรมปรดี�ิรา่งกายของขา้พเจา้กอ็าศยัอยู่อยา่งปลอดภยัดว้ย เพราะพระองค์

มไิดท้รงมอบขา้พระองค ไ์วก้บัแดนคนตาย หรอืใหผู้้จงรกัภกัดขีองพระองค์

ตอ้งเหน็หลมุมรณะน�ัน พระองคท์รงสาํแดงวถิแีหง่ชวีติแกข่า้พระองค ต์อ่

พระพกัตรพ์ระองคม์คีวามยนิดเีป��ยมลน้ ในพระหตัถข์วาของพระองคม์คีวาม

เพลดิเพลนิอยู่เป�นนติย -์สดดุ 1ี6:8-11

ความสาํเรจ็:

“ทา่นท�ังหลายผู้เป�นชนชาตอิสิราเอล จงฟ�งเร�ืองตอ่ไปน�ีคอืพระเยซชูาวนาซาเร็

ธผู้ท�ีพระเจา้ทรงรบัรองตอ่ทา่นท�ังหลาย โดยการอทิธฤิทธ�ิการอศัจรรยแ์ละ

หมายสาํคญัตา่งๆ ท�ีพระเจา้ไดท้รงทาํโดยพระองคท์า่มกลางทา่นท�ังหลาย

ดงัท�ีพวกทา่นทราบอยู่แลว้ พระเยซอูงคน์�ีทรงถกูมอบไวต้ามท�ีพระเจา้ทรงดาํริ

แนน่อนและทรงทราบลว่งหนา้ และทา่นท�ังหลายไดป้ระหารพระองคด์ว้ยการ

ตรงึพระองคบ์นกางเขนโดยอาศยัน�ามอืของคนอธรรม แตพ่ระเจา้ทรงทาํให้

พระองคค์นืพระชนม ท์รงใหพ้น้จากความตายอนัปวดรา้ว เพราะวา่ความตาย

จะครอบงาํพระองคไ์วไ้มไ่ด เ้พราะดาวดิกลา่วถงึพระองคว์า่ ‘ขา้พเจา้เหน็

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรงหนา้ขา้พเจา้เสมอ เพราะพระองคป์ระทบัท�ีขวามอืของ

ขา้พเจา้ เพ�ือขา้พเจา้จะไมห่ว�ันไหว เพราะเหตนุ�ีจติใจของขา้พเจา้จงึยนิดี

และล�ินของขา้พเจา้จงึเปรมปรดี�ิย�ิงกวา่น�ันรา่งกายของขา้พเจา้จะอยู่ดว้ย

ความหวงั เพราะพระองคจ์ะไมท่รงละขา้พระองคไ์วใ้นแดนคนตาย ท�ังจะไม่

ทรงใหอ้งคบ์รสิทุธ�ิของพระองคเ์ป��อยเนา่ไป พระองคจ์ะทรงใหข้า้พระองค์

ปลอบโยนในเร�ืองบตุรท�ังหลายของตน เพราะวา่บตุรท�ังหลายน�ันไมม่แีลว้”

เยเรมยี 3์1:15

ความสาํเรจ็:

เม�ือเฮโรดทรงเหน็วา่พวกนกัปราชญห์ลอกทา่นกก็ร�ิวย�ิงนกั จงึทรงส�ังคนไปฆา่

เดก็ผู้ชายท�ังหมดในบา้นเบธเลเฮม และในบรเิวณใกลเ้คยีงท�ีมอีายตุ�ังแตส่อง

ขวบลงมา โดยนบัเวลาตามท�ีทา่นทรงทราบจากพวกนกัปราชญ ค์ร�ังน�ันก็

สาํเรจ็ตามพระวจนะท�ีตรสัผา่นทางเยเรมยีผ์ู้เผยพระวจนะวา่ “ไดย้นิเสยีงใน

หมู่บา้นรามาห เ์ป�นเสยีงโอดครวญและร�าไห เ้สยีงดงั คอืนางราเชลรอ้งไห้

คร�าครวญเพราะบรรดาบตุรของตน นางไมร่บัฟ�งคาํปลอบใจ เพราะบตุร

ท�ังหลายไมอ่ยู่แลว้” -มทัธวิ 2:16-18



บนโลก ตรสัดงัน�ีวา่ “เราคอืยาหเ์วห เ์ราเรยีกเจา้มาดว้ยความชอบธรรม เรา

ฉวยมอืเจา้และรกัษาเจา้ไว เ้ราใหเ้จา้เป�นเหมอืนพนัธสญัญาแกม่นษุยชาต แิละ

เป�นความสวา่งแกบ่รรดาประชาชาต เิพ�ือเป�ดตาคนตาบอดท�ังหลาย เพ�ือนาํผู้

ถกูจาํจองออกจากคกุ นาํผู้น�ังในความมดืออกจากเรอืนจาํ -อสิยาห 4์2:1-7

ความสาํเรจ็:

แตพ่ระเยซทูรงทราบ จงึเสดจ็ออกไปจากท�ีน�ัน และมหาชนเดนิตามพระองคไ์ป

พระองคก์ท็รงรกัษาเขาท�ังหลายใหห้ายโรคทกุคน แลว้พระองคท์รงกาํชบัพวก

เขาไมใ่หแ้พรง่พรายวา่ พระองคค์อืใคร ท�ังน�ีเพ�ือจะใหเ้ป�นไปตามคาํของอสิยาห์

ผู้เผยพระวจนะ วา่ “น�ีแนะ่ ผู้รบัใชข้องเราซ�ึงเราเลอืกสรรไว ท้�ีรกัของเรา ผู้

ซ�ึงเราโปรดปราน เราจะใหว้ญิญาณของเราอยู่กบัทา่น ทา่นจะประกาศความ

ยตุธิรรมกบับรรดาประชาชาติ-มทัธวิ 12:15-18

เม�ือสเิมโอนเขา้ไปในบรเิวณพระวหิารโดยการทรงนาํของพระวญิญาณ และ

ขณะท�ีบดิามารดานาํพระกมุารเยซเูขา้ไปเพ�ือจะทาํตอ่พระกมุารตามธรรม

เนยีมของธรรมบญัญตันิ�ัน สเิมโอนเขา้ไปอุ้มพระกมุาร และสรรเสรญิพระเจา้วา่

“ขา้แตอ่งคเ์จา้นาย บดัน�ีขอทรงใหท้าสของพระองคไ์ปเป�นสขุ ตามพระดาํรสั

ของพระองค เ์พราะวา่ตาของขา้พระองคไ์ดเ้หน็ความรอดของพระองคแ์ลว้

ซ�ึงพระองคท์รงจดัเตรยีมไวต้อ่หนา้ชนชาตทิ�ังหลาย เป�นความสวา่งท�ีสอ่งแก่

คนตา่งชาต แิละเป�นศกัด�ิศรขีองพวกอสิราเอลชนชาตขิองพระองค”์

ลกูา 2:27-32

พระเยซตูรสักบัพวกเขาอกีคร�ังหน�ึงวา่ “เราเป�นความสวา่งของโลก คนท�ีตาม

เรามาจะไมต่อ้งเดนิในความมดื แตจ่ะมคีวามสวา่งแหง่ชวีติ” -ยอหน์ 8:12

40. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นผู้ท�ีคนอ�ืนคดิท�ีจะฆา่แตอ่ยา่งไรกต็ามมคีวามหวงั

พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีวา่ “ไดย้นิเสยีงในเมอืงรามาห เ์ป�นเสยีงโอดครวญและร�า

ไห น้างราเชลรอ้งไหค้ร�าครวญ เพราะบตุรท�ังหลายของตน นางไมร่บัคาํ

รู้จกัทางแหง่ชวีติ แลว้พระองคจ์ะทรงใหข้า้พระองคม์คีวามยนิดเีตม็เป��ยมดว้ย

การสถติของพระองค’์ “พ�ีนอ้งท�ังหลาย ขา้พเจา้มใีจกลา้ท�ีจะกลา่วกบัทา่น

ท�ังหลายถงึดาวดิบรรพบรุษุของเราวา่ ทา่นตายแลว้และถกูฝ�งไวแ้ลว้ และ

อโุมงคฝ์�งศพของทา่นยงัอยู่กบัเราจนถงึทกุวนัน�ีทา่นเป�นผู้เผยพระวจนะ และ

ทราบวา่พระเจา้ตรสัสญัญาไวก้บัทา่นดว้ยพระปฏญิาณวา่พระองคจ์ะ

ประทานผู้หน�ึงในวงศต์ระกลูของทา่นใหน้�ังบนบลัลงักข์องทา่น ทา่นกล็ว่งรู้

เหตกุารณน์�ีกอ่น จงึกลา่วถงึการคนืพระชนมข์องพระครสิตว์า่ ‘พระเจา้ไม่

ทรงละพระองคไ์วใ้นแดนคนตาย ท�ังพระกายของพระองค ก์ไ็มท่รงเป��อยเนา่ไป’

พระเยซอูงคน์�ีพระเจา้ไดท้รงใหค้นืพระชนมแ์ลว้ซ�ึงเราทกุคนคอืสกัขพียานของ

เร�ืองน�ี-กจิการ 2:22-32

เพราะฉะน�ันพระองคต์รสัไวท้�ีอ�ืนอกีวา่ ‘พระองคจ์ะไมใ่หอ้งคบ์รสิทุธ�ิของ

พระองค ป์ระสบความเป��อยเนา่’ เพราะวา่แมแ้ตด่าวดิหลงัจากท�ีปรนนบิตัิ

ตามพระทยัพระเจา้ในช�ัวอายขุองทา่นแลว้ ทา่นลว่งหลบัไป และถกูฝ�งไวก้บั

บรรดาบรรพบรุษุของทา่นแลว้กเ็ป��อยเนา่ไป สว่นพระองคผ์ู้ซ�ึงพระเจา้ทรงให้

เป�นข�ึนมาน�ันไมไ่ดป้ระสบความเป��อยเนา่เลย

กจิการ 13:35-37

2. พระเมสสยิาหจ์ะนาํพระสญัญาใหมเ่ขา้มา

พระยาหเ์วหต์รสัวา่ “น�ีแนะ่ วนัเวลาจะมาถงึ ซ�ึงเราจะทาํพนัธสญัญาใหม ก่บั

เช�ือสายของอสิราเอลและเช�ือสายของยดูาห -์เยเรมยี 3์1:31

ความสาํเรจ็:

เพราะวา่น�ีเป�นโลหติ ของเราอนัเป�นโลหติแหง่พนัธสญัญา ท�ีหล�ังออกเพ�ือยก

บาปโทษคนจาํนวนมาก -มทัธวิ 26:28

แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “น�ีเป�นโลหติของเราซ�ึงเป�นโลหติ แหง่พนัธ

สญัญา ท�ีจะตอ้งหล�ังออกเพ�ือคนจาํนวนมาก -มาระโก 14:24



เม�ือรบัประทานแลว้ จงึทรงหยบิถว้ยและทรงทาํเหมอืนกนัตรสัวา่ “ถว้ยน�ีท�ีเท

ออกเพ�ือทา่นท�ังหลาย เป�นพนัธสญัญาใหม โ่ดยโลหติของเรา] -ลกูา 22:20

หลงัจากรบัประทานอาหารแลว้ พระองคท์รงหยบิถว้ยดว้ยอากปักริยิาเดยีวกนั

ตรสัวา่ “ถว้ยน�ีคอืพนัธสญัญาใหม โ่ดยโลหติของเรา จงทาํอยา่งน�ีคอืเม�ือใดท�ี

พวกทา่นด�ืมจากถว้ยน�ีจงด�ืมเพ�ือระลกึถงึเรา” -1 โครนิธ 1์1:25

ผู้ประทานใหเ้ราสามารถเป�นผู้ปรนนบิตัแิหง่พนัธสญัญาใหม ท่�ีไมใ่ชเ่ป�นไป

ตามตวัอกัษรท�ีเขยีนไวแ้ตเ่ป�นไปตามพระวญิญาณ ดว้ยวา่ตวัอกัษรท�ีเขยีนไว้

น�ันทาํใหต้าย แตพ่ระวญิญาณประทานชวีติ -2 โครนิธ 3์:6

แตบ่ดัน�ีพระเยซ ทูรงไดร้บัพนัธกจิท�ีสงูสง่กวา่ของพวกเขา เชน่เดยีวกบัท�ี

พระองคท์รงเป�นคนกลางแหง่พนัธสญัญาอนัประเสรฐิกวา่ ซ�ึงต�ังอยู่บนพระ

สญัญาท�ีประเสรฐิกวา่ เพราะวา่ถา้พนัธสญัญาเดมิน�ันไมม่ขีอ้บกพรอ่งแลว้ ก็

ไมจ่าํเป�นตอ้งมพีนัธสญัญาท�ีสองอกี เพราะพระเจา้ทรงตเิตยีนพวกเขาวา่

“องคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรสัวา่น�ีแนะ่ วนัเวลาจะมาถงึ เม�ือเราจะทาํพนัธสญัญา

ใหมก่บัชนชาตอิสิราเอล และกบัชนชาตยิดูาห ท์�ีไมเ่หมอืนกบัพนัธสญัญาซ�ึง

เราเคยทาํกบับรรพบรุษุของเขาท�ังหลาย ในวนัท�ีเราจงูมอืพวกเขาเพ�ือพาออก

จากแผน่ดนิอยีปิต เ์พราะพวกเขาไมไ่ดด้าํรงอยู่ในพนัธสญัญาของเรา เราจงึ

ละท�ิงพวกเขาไว อ้งคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรสัดงัน�ีแหละ น�ีคอืพนัธสญัญาท�ีเราจะ

ทาํกบัชนชาตอิสิราเอล ภายหลงัจากสมยัน�ัน องคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรสั เราจะ

บรรจธุรรมบญัญตัขิองเราไวใ้นจติใจของพวกเขา และเราจะจารกึมนัไวใ้น

ดวงใจของพวกเขา และเราจะเป�นพระเจา้ของพวกเขา และพวกเขาจะเป�น

ประชากรของเรา และพวกเขาจะไมส่อนเพ�ือนบา้น และพ�ีนอ้งของตนแตล่ะ

คนวา่ ‘จงรู้จกัองคพ์ระผู้เป�นเจา้ ’ เพราะเขาทกุคนจะรู้จกัเรา ต�ังแตค่นต�า

ตอ้ยท�ีสดุจนถงึคนใหญโ่ตท�ีสดุ เพราะเราจะเมตตาตอ่การอธรรมของพวกเขา

และจะไมจ่ดจาํบรรดาบาปของพวกเขาไวเ้ลย” เม�ือพระองคต์รสัถงึพนัธ

สญัญา ใหม พ่ระองคก์ท็รงถอืวา่พนัธสญัญาเดมิน�ันลา้สมยัแลว้ ส�ิงท�ีกาํลงั

ทารกเอย๋ เขาจะเรยีกเจา้วา่ผู้เผยพระวจนะของผู้สงูสดุ เพราะวา่เจา้จะ

นาํหนา้องคพ์ระผู้เป�นเจา้และจดัเตรยีมมรรคา ของพระองค -์ลกูา 1:76

ในป�ท�ีสบิหา้แหง่รชักาลของจกัรพรรดทิเิบรอิสั ปอนทอิสัป�ลาตเป�นเจา้เมอืงยเูดี

ย เฮโรดเป�นเจา้เมอืงกาลลิ ฟี�ลปินอ้งชายของเฮโรดเป�นเจา้เมอืงอทิเูรยีกบั

เมอืงตราโคนติสิ ลซีาเนยีสเป�นเจา้เมอืงอาบเีลน และอนันาสกบัคายาฟาสเป�น

มหาปโุรหติ ชว่งเวลาน�ีเองท�ีพระวจนะของพระเจา้มาถงึยอหน์บตุรเศคารยิาห์

ในถ�ินทรุกนัดาร ยอหน์จงึไปท�ัวลุ่มแมน่�าจอรแ์ดน ประกาศใหค้นกลบัใจใหม่

และรบับพัตศิมาเพ�ือใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษความผดิบาป -ลกูา 3:1-3

คอืทา่นผู้น�ีท�ีพระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่ ‘เราจะใชท้ตูของเรานาํหนา้ทา่น ผู้น�ันจะ

เตรยีมมรรคา ไวข้า้งหนา้ ทา่น’ -ลกูา 7:27

พวกเขาจงึถามวา่ “แลว้ทา่นเป�นใคร? ขอใหต้อบมา จะไดไ้ปบอกคนท�ีใชเ้รามา

ทา่นจะตอบเร�ืองตวัทา่นวา่อยา่งไร?” ทา่นตอบวา่ “เรา เป�นเสยีงของคนท�ีรอ้ง

ประกาศในถ�ินทรุกนัดารวา่ ‘จงทาํมรรคา ขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ใหต้รงไป’

ตามท�ีอสิยาหผ์ู้เผยพระวจนะกลา่วไว”้ -ยอหน์ 1:22-23

39. พระเมสสยิาห จ์ะเป�นความสวา่งใหช้นชาตทิ�ังหลายของโลก

ดสู ผิู้รบัใชข้องเรา ผู้ซ�ึงเราเชดิช ผูู้เลอืกสรรของเรา ผู้ซ�ึงใจเราป�ตยินิด เีราเอา

วญิญาณของเราใสไ่วบ้นทา่น ทา่นจะสง่ความยตุธิรรมออกไปยงับรรดา

ประชาชาต ทิา่นจะไมร่อ้งเสยีงดงัหรอืเปลง่เสยีงของทา่น หรอืทาํใหเ้สยีงของ

ทา่นไดย้นิตามถนน ไมอ้อ้ช�าแลว้ ทา่นจะไมห่กั และไสต้ะเกยีงรบิหร�ีน�ัน ทา่น

จะไมด่บั ทา่นจะสง่ความยตุธิรรมออกไปดว้ยความซ�ือสตัย ท์า่นจะไมอ่อ่นลา้

หรอืชอกช�า จนกวา่ทา่นจะสถาปนาความยตุธิรรมไวใ้นโลก และแผน่ดนิ

ชายทะเลรอคอยธรรมบญัญตัขิองทา่น พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ ผู้ทรงสรา้งฟ�า

สวรรคแ์ละทรงขงึมนัไว ผู้้ทรงแผแ่ผน่ดนิโลกและส�ิงท�ีบงัเกดิออกมาจากโลก ผู้

ประทานลมหายใจแกป่ระชาชนบนโลก และประทานวญิญาณแกผู่้ดาํเนนิอยู่



คอืวา่บรรดาคนตาบอดเหน็ได พ้วกคนงอ่ยเดนิได บ้รรดาคนท�ีเป�นโรคเร�ือน

หายสะอาด บรรดาคนหหูนวกไดย้นิ บรรดาคนตายเป�นข�ึน และคนยากจน

ท�ังหลายไดร้บัขา่วด ใีครไมม่เีหตสุะดดุในตวัเรา คนน�ันกเ็ป�นสขุ”มทัธวิ 11:4-6

เม�ือสองคนน�ันไปหาพระองคแ์ลว้ เขากท็ลูวา่ “ยอหน์ผู้ใหบ้พัตศิมาใชข้า้พเจา้

มาหาทา่นเพ�ือถามวา่ ‘ทา่นเป�นคนท�ีจะมาน�ันหรอื? หรอืวา่เราจะตอ้งคอยอกี

คนหน�ึง?’ ” ในเวลาน�ัน พระเยซทูรงรกัษาคนจาํนวนมากใหห้ายจากโรคภยั

ตา่งๆ และพน้จากพวกวญิญาณช�ัว และทรงรกัษาคนตาบอดหลายคนใหเ้หน็ได้

แลว้พระองคต์รสัตอบสองคนน�ันวา่ “ไปบอกยอหน์ในส�ิงท�ีทา่นไดเ้หน็และไดย้นิ

คอืวา่คนตาบอดเหน็ได ค้นงอ่ยเดนิได ค้นโรคเร�ือนหายสะอาด คนหหูนวกไดย้นิ

คนตายเป�นข�ึนมา และพวกคนยากจนกไ็ดร้บัฟ�งขา่วด ใีครไมม่เีหตสุะดดุในตวั

เรา คนน�ันกเ็ป�นสขุ” -ลกูา 7:20-23

38. พระเมสสยิาหจ์ะมาหลงัจากผู้เตรยีมทาง

เสยีงหน�ึงรอ้งวา่ “จงเตรยีมมรรคาของพระยาหเ์วหใ์นถ�ินทรุกนัดาร จงทาํทาง

หลวงในท�ีราบแหง้แลง้ใหต้รงสาํหรบัพระเจา้ของเรา หบุเขาทกุแหง่จะถกูถม

สงูข�ึน ภเูขาและเนนิเขาทกุลกูจะปรบัใหต้�าลง ท�ีลุ่มๆ ดอนๆ จะทาํใหเ้สมอ

และท�ีสงูๆ ต�าๆ จะใหร้าบเรยีบ และพระสริขิองพระยาหเ์วหจ์ะปรากฏ แลว้

มนษุยท์กุคนจะมองเหน็ดว้ยกนั เพราะพระโอษฐ ข์องพระยาหเ์วหต์รสัไวแ้ลว้”

อสิยาห 4์0:3-5

ความสาํเรจ็:

ในเวลาน�ันยอหน์ผู้ใหบ้พัตศิมา มาประกาศในถ�ินทรุกนัดารแควน้ยเูดยีวา่

“จงกลบัใจใหม เ่พราะวา่แผน่ดนิสวรรคม์าใกลแ้ลว้” ยอหน์ผู้น�ีแหละท�ีอสิยาห์

ผู้เผยพระวจนะกลา่วถงึวา่ “มเีสยีงของผู้หน�ึงป�าวรอ้งในถ�ินทรุกนัดารวา่ จง

เตรยีมมรรคา แหง่องคพ์ระผู้เป�นเจา้ จงทาํหนทาง ของพระองค ใ์หต้รงไป”

มทัธวิ 3:1-3

ลา้สมยัและเกา่ไปน�ันกใ็กลจ้ะเส�ือมสญู -ฮบีร 8ู:6-13

เพราะเหตนุ�ีพระครสิต จ์งึทรงเป�นคนกลางแหง่พนัธสญัญาใหม เ่พ�ือใหค้น

ท�ังหลายท�ีพระองคท์รงเรยีกมาไดร้บัมรดกนรินัดรต์ามพระสญัญา เพราะ

ความตายท�ีเกดิข�ึนน�ันไถพ่วกเขาใหพ้น้จากบรรดาการลว่งละเมดิท�ีเกดิภายใต้

พนัธสญัญาเดมิแลว้ -ฮบีร 9ู:15

และมาถงึพระเยซคูนกลางแหง่พนัธสญัญาใหม แ่ละมาถงึพระโลหติประพรม

ท�ีกลา่วถงึส�ิงท�ีดกีวา่เสยีงโลหติของอาเบล -ฮบีร 1ู2:24

3. พระเมสยิาหจ์ะถกูทอดท�ิง และถกูแทง แตส่ดุทา้ยพสิจูนว์า่ไมผ่ดิ

พระเจา้ขา้ พระเจา้ขา้ ไฉนทรงทอดท�ิงขา้พระองคเ์สยี? เหตใุดพระองคท์รง

เมนิเฉยตอ่การชว่ยกู้ขา้พระองคแ์ละตอ่ถอ้ยคาํคร�าครวญของขา้พระองค?์ ขา้

แตพ่ระเจา้ของขา้พระองค ข์า้พระองคร์อ้งทลูในเวลากลางวนั แตพ่ระองค์

มไิดต้รสัตอบ ถงึเวลากลางคนื ขา้พระองคไ์มม่คีวามสงบเลย ถงึอยา่งไร

พระองคท์รงเป�นองคบ์รสิทุธ�ิผู้ประทบัเหนอืคาํสรรเสรญิของคนอสิราเอล

บรรพบรุษุของขา้พระองคท์�ังหลายวางใจในพระองค เ์ขาท�ังหลายวางใจ และ

พระองคท์รงชว่ยเขาใหพ้น้ภยั พวกเขารอ้งทลู พระองคก์ท็รงชว่ยเขาใหร้อด

เขาวางใจในพระองค เ์ขาจงึไมอ่บัอาย ขา้พระองคเ์ป�นดจุตวัหนอน มใิชม่นษุย์

คนกเ็ยาะเยย้ ประชากด็หูม�ิน ทกุคนท�ีเหน็ขา้พระองคก์เ็ยย้หยนั เขาบุ้ยปาก

และส�ันศรีษะ กลา่ววา่ “เขามอบตวั ไวก้บัพระยาหเ์วห ใ์หพ้ระองคช์ว่ยเขาให้

พน้ภยัส ใิหพ้ระองคช์ว่ยกู้เขา เพราะพระองคพ์อพระทยัเขา” ถงึกระน�ัน

พระองคก์ท็รงเป�นผู้นาํขา้พระองคอ์อกมาจากครรภ แ์ละทรงใหข้า้พระองค์

ปลอดภยัอยู่ท�ีอกแม ต่�ังแตค่ลอด ขา้พระองคก์ต็อ้งพ�ึงพระองค พ์ระองคท์รง

เป�นพระเจา้ของขา้พระองค ต์�ังแตข่า้พระองคย์งัอยู่ในครรภม์ารดา ขออยา่

ทรงหา่งไกลขา้พระองค เ์พราะความยากลาํบากอยู่ใกล แ้ละไมม่ผีู้ใดชว่ยไดเ้ลย

โคผู้มากมายลอ้มขา้พระองคไ์ว โ้คบกึบนึแหง่บาชานรมุลอ้มขา้พระองค พ์วก

ศตัรอูา้ปากกวา้งเขา้ใสข่า้พระองค ด์�ังสงิหข์ณะกดัฉกีและคาํรามรอ้ง ขา้



พระองคถ์กูเทออกเหมอืนอยา่งน�า กระดกูท�ังส�ินของขา้พระองคเ์คล�ือนหลดุ

จากท�ีใจของขา้พระองคก์เ็หมอืนข�ีผ�ึง ละลายภายในอก กาํลงัของขา้พระองค์

เหอืดแหง้ไปเหมอืนเศษหมอ้ดนิ และล�ินของขา้พระองคก์เ็กาะตดิท�ีขากรรไกร

พระองคท์รงวางขา้พระองคไ์วใ้นผงคลแีหง่ความตาย พวกสนุขัลอ้มขา้

พระองคไ์ว ค้นทาํช�ัวกลุ่มหน�ึงโอบลอ้มขา้พระองค พ์วกเขาแทงมอืแทงเทา้ขา้

พระองค ข์า้พระองคน์บักระดกูของขา้พระองคไ์ดท้กุช�ิน พวกเขาจอ้งมองและ

ย�ิมเยาะขา้พระองค พ์วกเขาเอาเส�ือผา้ของขา้พระองคม์าแบง่กนั สว่น

เคร�ืองนุ่งหม่ของขา้พระองคน์�ันเขากจ็บัฉลากกนั ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ข์ออยา่

ทรงหา่งไกลเลย ขา้แตอ่งคอ์ปุถมัภ ข์อทรงเรง่รบีมาชว่ยขา้พระองคเ์ถดิ ขอ

ทรงชว่ยกู้ขา้พระองคใ์หพ้น้จากดาบ ชว่ยชวีติขา้พระองคจ์ากเข�ียว สนุขั ขอ

ทรงชว่ยขา้พระองคใ์หพ้น้จากปากสงิห แ์ละทรงชว่ยขา้พระองค จ์ากเขาของ

เหลา่กระทงิป�าดว้ย ขา้พระองคจ์ะบอกเลา่พระนามของพระองคแ์กพ่�ีนอ้ง

ของขา้พระองค ข์า้พระองคจ์ะสรรเสรญิพระองคท์า่มกลางชมุนมุชน ทา่นผู้ยาํ

เกรงพระยาหเ์วห จ์งสรรเสรญิพระองค ท์า่นผู้เป�นพงศพ์นัธุ์ของยาโคบเอย๋ จง

ถวายพระเกยีรตแิดพ่ระองค ท์า่นผู้เป�นพงศพ์นัธุ์ของอสิราเอลเอย๋ จงเกรง

กลวัพระองค เ์พราะพระองคม์ไิดท้รงดถูกูหรอืสะอดิสะเอยีน ตอ่ความทกุข์

ยากของผู้ทกุขใ์จ และมไิดซ้อ่นพระพกัตรจ์ากเขา เม�ือเขาทลูขอความชว่ยเหลอื

พระองคท์รงฟ�ง คาํสรรเสรญิของขา้พระองคใ์นท�ีชมุนมุชนใหญ ม่าจาก

พระองค ข์า้พระองคจ์ะแกบ้นตอ่หนา้ผู้ท�ียาํเกรงพระองค ผ์ู้ทกุขใ์จจะไดก้นิอ�ิม

ผู้ท�ีแสวงหาพระองคจ์ะสรรเสรญิพระยาหเ์วห ข์อใหท้า่นท�ังหลายมชีวีติ

สมบรูณพ์นูสขุเป�นนติย ค์นท�ัวโลกจะระลกึถงึ และหนักลบัมาหาพระยาหเ์วห์

และประชาชาตทิกุตระกลู จะนมสัการเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค เ์พราะ

อาํนาจการปกครองเป�นของพระยาหเ์วห แ์ละพระองคท์รงครอบครองบรรดา

ประชาชาต เิออ คนจองหองของแผน่ดนิจะตอ้งนมสัการพระองค ท์กุคนท�ีลง

ไปสู่ผงคลจีะกราบไหวพ้ระองค ค์อืผู้ท�ีไมส่ามารถรกัษาตวัใหค้งชวีติอยู่ได จ้ะ

มพีงศพ์นัธุ์หน�ึงปรนนบิตัพิระองค ค์นรุ่นหลงัจะไดฟ้�งเร�ืององคเ์จา้นาย และ

ซ�ึงตรสัผา่นทางอสิยาหผ์ู้เผยพระวจนะวา่ “แควน้เศบลูนุและแควน้นฟัทาลี

ท�ีอยู่บนทางไปยงัทะเล และฝ��งแมน่�าจอรแ์ดนขา้งโนน้ กาลลิขีองพวกตา่งชาติ

ประชาชนผู้น�ังอยู่ในความมดื ไดเ้หน็ความสวา่งย�ิงใหญ แ่ละผู้ท�ีน�ังอยู่ในแดน

และเงาแหง่ความตาย กม็คีวามสวา่งสอ่งถงึพวกเขาแลว้” -มทัธวิ 4:13-16

เพ�ือจะใหช้นชาตขิองพระองคร์ู้ถงึความรอด ซ�ึงมาทางการทรงยกโทษบาปเขา

เหลา่น�ัน โดยพระทยัเมตตาของพระเจา้ของเรา แสงอรณุจากเบ�ืองสงูจงึมา

เย�ียมเยยีนเรา สอ่งสวา่งแกค่นท�ังหลายท�ีอยู่ในความมดื และในเงาของความ

มรณา เพ�ือจะนาํเทา้ของเราไปในทางสนัตสิขุ” -ลกูา 1:77-79

36. พระเมสสยิาหจ์ะถกูเรยีกวา่ชาวนาซาเรธ็

จะมหีนอ่หน�ึงแตกออกจากตอของเจสซ แีละก�ิงหน�ึงท�ีงอกจากรากของเขาน�ัน

จะเกดิผล -อสิยาห 1์1:1

ทา่นถกูดหูม�ินและถกูทอดท�ิง เป�นคนท�ีรบัความเจบ็ปวด และคุ้นเคยกบัความ

ทกุขย์าก และเป�นด�ังผู้ซ�ึงคนท�ังหลายหนัหนา้หน ทีา่นถกูดหูม�ิน และเราไมไ่ด้

นบัถอืทา่น -อสิยาห 5์3:3

ความสาํเรจ็:

ไปอาศยัในเมอืงหน�ึงช�ือนาซาเรธ็ เพ�ือจะสาํเรจ็ตามพระวจนะ ซ�ึงตรสัผา่นทาง

ผู้เผยพระวจนะวา่ทา่นจะไดช้�ือวา่ชาวนาซาเรธ็ -มทัธวิ 2:23

37. พระเมสสยิาห จ์ะทาํหมายสาํคญัการรกัษาโรค

แลว้ตาของคนตาบอดจะไดเ้หน็ และหขูองคนหหูนวกจะไดย้นิ คนงอ่ยจะ

กระโดดอยา่งกวาง และล�ินของคนใบจ้ะโหร่อ้งยนิด เีพราะน�าจะพลุ่งข�ึนมาใน

ถ�ินทรุกนัดาร และลาํธารเกดิข�ึนในท�ีราบแหง้แลง้ -อสิยาห 3์5:5-6

ความสาํเรจ็:

พระเยซตูรสัตอบพวกเขาวา่ “ไปบอกยอหน์ในส�ิงท�ีพวกทา่นไดย้นิและไดเ้หน็



พระนเิวศของพระองคจ์ะทว่มทน้ขา้พระองค ”์ -ยอหน์ 2:17

ท�ังน�ีกเ็พ�ือจะไดเ้ป�นจรงิตามท�ีเขยีนไวใ้นพระคมัภรีข์องเขาท�ีวา่ ‘เขาเกลยีดชงั

เราโดยไมม่สีาเหต’ุ -ยอหน์ 15:25

เพราะมคีาํเขยีนไวใ้นพระธรรมสดดุวีา่ ‘ขอใหท้�ีอยู่ของเขารา้งเปลา่ และอยา่

ใหม้ใีครอยู่ท�ีน�ัน’ และ ‘ขอใหอ้กีคนหน�ึงมายดึตาํแหนง่ของเขา’ -กจิการ 1:20

ดาวดิกลา่ววา่ “ใหง้านเล�ียง ของเขาเป�นบว่งแรว้และเคร�ืองดกั เป�นส�ิงให้

สะดดุและเป�นส�ิงตอบแทนพวกเขา ใหต้าของเขามดืไปเพ�ือเขาจะมองไมเ่หน็

และใหห้ลงัของเขางอคอ่มตลอดไป” -โรม 11:9-10

พวกเราซ�ึงมคีวามเช�ือเขม้แขง็ ควรจะอดทนตอ่ขอ้บกพรอ่งของคนท�ีออ่นแอ

ไมค่วรทาํอะไรตามความพอใจของตวัเอง เราทกุคนจงทาํใหเ้พ�ือนบา้นพอใจ

เพ�ือประโยชนใ์นการเสรมิสรา้งความเช�ือของเขา เพราะวา่พระครสิตไ์มท่รงทาํ

ส�ิงท�ีพอพระทยัพระองคเ์อง ตามท�ีมคีาํเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “คาํพดูเยาะ

เยย้ของบรรดาผู้ท�ีเยาะเยย้ทา่น ตกอยู่แกข่า้พระองค”์ -โรม 15:1-3

35. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นความสวา่งท�ีย�ิงใหญ่

แตเ่มอืงน�ันท�ีอยู่ในสภาพโศกเศรา้จะไมท่กุขร์ะทมอกี ในกาลกอ่นพระองคท์รง

ใหแ้ควน้เศบลูนุและแควน้นฟัทาลเีป�นท�ีดหูม�ิน แตใ่นภายหลงั พระองคจ์ะ

ทรงทาํหนทางฝ��งทะเล และดนิแดนฟากตะวนัตกของแมน่�าจอรแ์ดน คอืกาลลิี

ของบรรดาประชาชาต นิ�ันใหรุ้่งโรจน ช์นชาตทิ�ีดาํเนนิในความมดื เหน็ความ

สวา่งย�ิงใหญ บ่รรดาคนท�ีอาศยัอยู่ในแผน่ดนิแหง่เงามจัจรุาช แสงสวา่งสอ่ง

มาบนเขาท�ังหลาย -อสิยาห 9์:1-2

ความสาํเรจ็:

แลว้ทรงยา้ยท�ีประทบั จากเมอืงนาซาเรธ็ไปท�ีเมอืงคาเปอรนาอมุ ซ�ึงอยู่รมิ

ทะเลสาบในเขตของเผา่เศบลูนุและนฟัทาล เีพ�ือท�ีจะใหส้าํเรจ็ตามพระวจนะ

ประกาศการชว่ยกู้ของพระองคแ์กช่นชาตหิน�ึงท�ียงัมไิดเ้กดิมา วา่พระองคไ์ด้

ทรงกระทาํการน�ัน -สดดุ 2ี2:1-31

ความสาํเรจ็:

คนท�ังหลายท�ีเดนิผา่นไปมา พดูหม�ินประมาทพระองค ส์�ันศรีษะเยาะเยย้ วา่

“เจา้เป�นคนท�ีจะทาํลายพระวหิารแลว้สรา้งข�ึนภายในสามวนัน�ีนา จงชว่ย

ตวัเองใหร้อด ถา้เจา้เป�นพระบตุรของพระเจา้ จงลงมาจากกางเขนเถดิ” พวก

หวัหนา้ปโุรหติกบัพวกธรรมาจารยแ์ละพวกผู้ใหญก่เ็ยาะเยย้พระองค์

เหมอืนกนัวา่ “เขาชว่ยคนอ�ืนใหร้อดได แ้ตช่ว่ยตวัเองไมไ่ด เ้ขาเป�นกษตัรยิข์อง

ชนชาตอิสิราเอล ใหเ้ขาลงมาจากกางเขนเด�ียวน�ีเถดิ เราจะไดเ้ช�ือบา้ง เขา

วางใจพระเจา้ ถา้พระองคพ์อพระทยัตวัเขากข็อใหท้รงชว่ยเขาเด�ียวน�ีเถดิ

เพราะเขากลา่ววา่เขาเป�นพระบตุรของพระเจา้” แมแ้ตโ่จรสองคนท�ีถกูตรงึ

พรอ้มกบัพระองคก์ด็า่วา่พระองคด์ว้ย แลว้กเ็กดิความมดืมวัท�ัวแผน่ดนิ ต�ังแต่

เวลาเท�ียงวนัจนถงึบา่ยสามโมง พอเวลาประมาณบา่ยสามโมง พระเยซทูรงรอ้ง

เสยีงดงัวา่ “เอล เีอล ลีามา สะบกัธาน”ี แปลวา่ “พระเจา้ของขา้พระองค พ์ระ

เจา้ของขา้พระองคท์าํไมพระองคท์รงทอดท�ิงขา้พระองคเ์สยี?”มทัธวิ 27:39-46

พอถงึบา่ยสามโมง พระเยซกูท็รงรอ้งเสยีงดงัวา่ “เอโลอ เีอโลอ ลีามา สะบกัธาน”ี

แปลวา่ “พระเจา้ของขา้พระองค พ์ระเจา้ของขา้พระองค ท์าํไมพระองคท์รง

ทอดท�ิงขา้พระองค?์” -มาระโก 15:34

เพราะฉะน�ันพวกเขาจงึปรกึษากนัวา่ “เราอยา่ฉกีแบง่กนัเลย แตใ่หเ้ราจบั

ฉลากกนั จะไดรู้้วา่ใครจะไดเ้ป�นเจา้ของ” ท�ังน�ีเพ�ือใหเ้ป�นจรงิตามขอ้พระ

คมัภรีท์�ีวา่ “เส�ือผา้ของขา้พระองค เ์ขาแบง่กนั และเส�ือของขา้พระองคเ์ขา

จบัฉลากกนั” พวกทหารทาํกนัอยา่งน�ี-ยอหน์ 19:24

ดงัท�ีพระองคต์รสัวา่ “เราจะประกาศพระนามของพระองคแ์กพ่�ีนอ้งของเรา

เราจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองคท์า่มกลางชมุนมุชน” -ฮบีร 2ู:12



4. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นศลิาซ�ึงชา่งกอ่ไดท้อดท�ิงเสยี

ศลิาซ�ึงชา่งกอ่ไดท้อดท�ิงเสยี ไดเ้ป�นศลิามมุเอกแลว้ การน�ีเป�นมาจากพระยาห์

เวห เ์ป�นส�ิงอศัจรรยใ์นสายตาเรา วนัน�ีเป�นวนัท�ีพระยาหเ์วหไ์ดท้รงสรา้ง ใหเ้รา

เปรมปรดี�ิและยนิดใีนวนัน�ัน -สดดุ 1ี18:22-24

ความสาํเรจ็:

พระองคท์รงจอ้งดพูวกเขาแลว้ตรสัวา่ “ถา้อยา่งน�ันพระวจนะท�ีเขยีนไว้

หมายความวา่อยา่งไรกนั? ‘ศลิาท�ีพวกชา่งกอ่ท�ิงแลว้ กลบักลายเป�นศลิามมุ

เอก’ ทกุคนท�ีลม้ทบัศลิาน�ัน จะตอ้งแตกหกัไป และถา้มนัตกทบัใคร คนน�ัน

จะแหลกละเอยีดไป” -ลกูา 20:17-18

ถา้ทา่นท�ังหลายจะไตส่วนเราท�ังสองในวนัน�ีถงึการดที�ีไดท้าํกบัคนป�วยน�ีและ

ถามวา่เขาหายเป�นปกตไิดอ้ยา่งไรแลว้ กใ็หท้า่นท�ังหลายกบับรรดาชน

อสิราเอลทราบเถดิวา่ โดยพระนามของพระเยซคูรสิตช์าวนาซาเรธ็ท�ีพวกทา่น

ตรงึไวท้�ีกางเขน ผู้ซ�ึงพระเจา้ทรงใหเ้ป�นข�ึนจากตาย โดยพระองคน์�ันแหละชาย

คนน�ีท�ียนือยู่ตอ่หนา้พวกทา่นจงึไดห้ายเป�นปกต พิระองคท์รงเป�น ศลิา ท�ี

พวกทา่นผู้เป�น ชา่งกอ่สรา้งละท�ิง ซ�ึงกลบักลายเป�นศลิามมุเอกแลว้ ในผู้อ�ืน

ความรอดไมม่เีลย เพราะวา่นามอ�ืนซ�ึงใหเ้ราท�ังหลายรอดไดน้�ัน ไมโ่ปรดใหม้ี

ทา่มกลางมนษุยท์�ัวใตฟ้�า” -กจิการ 4:9-12

ทา่นท�ังหลายถกูกอ่รา่งสรา้งข�ึนบนรากฐานของบรรดาอคัรทตูและบรรดาผู้

เผยพระวจนะ มพีระเยซคูรสิตเ์ป�นศลิาหวัมมุ -เอเฟซสั 2:20

เพราะมคีาํกลา่วไวใ้นพระคมัภรีแ์ลว้วา่ “น�ีแนะ่ เราวางศลิากอ้นหน�ึงลงในศโิยน

เป�นศลิาหวัมมุท�ีเลอืกสรรอนัล�าคา่ และใครท�ีเช�ือในพระองคก์จ็ะไมผ่ดิหวงั ”

เพราะฉะน�ัน พระองคท์รงมคีา่มหาศาลสาํหรบัพวกทา่น ท�ีเช�ือ แตส่าํหรบัคน

ท�ังหลายท�ีไมเ่ช�ือน�ัน ศลิาท�ีชา่งกอ่สรา้งปฏเิสธไมเ่อาแลว้ ศลิาน�ีกลบั

กลายเป�นศลิามมุเอก และ เป�นศลิาท�ีทาํใหค้นสะดดุ และเป�นหนิท�ีทาํใหค้น

ขา้พระองคด์�ืมแกก้ระหาย ขอทรงใหโ้ตะ๊อาหารตรงหนา้เขาท�ังหลายเป�นกบั

ดกัพวกเขา และเป�นบว่งแรว้สาํหรบัแขกของพวกเขา ขอทรงใหน้ยันต์าของ

เขาท�ังหลายมดื เพ�ือจะมองไมเ่หน็ และทรงทาํใหบ้�ันเอวของพวกเขา

ส�ันสะเทอืนเสมอ ขอทรงเทความโกรธของพระองคล์งเหนอืเขาท�ังหลาย และ

ใหค้วามกร�ิวอนัรอ้นแรงตามทนัพวกเขา ขอใหค้า่ยของพวกเขารา้งเปลา่ อยา่

ใหผู้้ใดพกัอยู่ในเตน็ทข์องพวกเขา เพราะพวกเขาไดข้ม่เหงผู้ท�ีพระองคท์รง

เฆ�ียนต พีวกเขาเลา่ถงึความเจบ็ปวดของผู้ท�ีพระองคท์รงใหบ้าดเจบ็แลว้ ขอ

ทรงเพ�ิมโทษซอ้นโทษแกพ่วกเขา อยา่ใหพ้วกเขาไดร้บัการอภยัจากพระองค์

ขอใหพ้วกเขาถกูลบออกจากหนงัสอืแหง่ชวีติ อยา่ใหพ้วกเขาข�ึนทะเบยีนไวใ้น

หมู่คนชอบธรรม แตข่า้พระองคท์กุขย์ากและเจบ็ปวด ขา้แตพ่ระเจา้ ขอการ

ชว่ยกู้ของพระองคพ์ทิกัษร์กัษาขา้พระองค ข์า้พเจา้จะสรรเสรญิพระนามพระ

เจา้ดว้ยบทเพลง ขา้พเจา้จะยกยอ่งพระองคด์ว้ยการขอบพระคณุ การน�ันจะ

เป�นท�ีพอพระทยัพระยาหเ์วหม์ากกวา่ววัผู้หรอืววัหนุ่มท�ังเขาและกบี ขอให้

บรรดาผู้ถอ่มตวัเหน็การน�ันและยนิด ทีา่นผู้เสาะหาพระเจา้ ขอใหใ้จของทา่น

ฟ��นช�ืนข�ึน เพราะพระยาหเ์วหท์รงฟ�งคนขดัสน และมไิดท้รงดหูม�ินคนของ

พระองคท์�ีถกูจาํจอง ขอฟ�าสวรรคแ์ละแผน่ดนิโลกสรรเสรญิพระองค ท์�ังทะเล

และสรรพส�ิงท�ีเคล�ือนไหวอยู่ในน�ัน เพราะพระเจา้จะทรงชว่ยศโิยนใหร้อด

และทรงสรา้งเมอืงท�ังหลายของยดูาหข์�ึน เขาท�ังหลายจะอาศยัอยู่ท�ีน�ัน และได้

เป�นกรรมสทิธ�ิพงศพ์นัธุ์ผู้รบัใชข้องพระองคจ์ะไดเ้ป�นมรดก และผู้ท�ีรกัพระ

นามของพระองคจ์ะอยู่ท�ีน�ัน -สดดุ 6ี9:1-36

ความสาํเรจ็:

เม�ือมาถงึท�ีหน�ึงซ�ึงเรยีกวา่กลโกธา แปลวา่ท�ีกะโหลกศรีษะ เขาท�ังหลายเอา

เหลา้องุ่นผสมกบัของขมมาถวายพระองค เ์ม�ือพระองคท์รงชมิแลว้กไ็มเ่สวย

มทัธวิ 27:33-34

พวกสาวกของพระองคก์ร็ะลกึข�ึนไดถ้งึคาํท�ีเขยีนไวว้า่ “ความรอ้นใจในเร�ือง



พระองคจ์ะซอ่นไวจ้ากพระองคไ์มไ่ด ข้า้แตพ่ระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายผู้ทรงเป�น

จอมทพั ขออยา่ใหบ้รรดาผู้ท�ีหวงัใน พระองคต์อ้งอบัอายเพราะขา้พระองค์

ขา้แตพ่ระเจา้ของอสิราเอล ขออยา่ใหบ้รรดาผู้ท�ีเสาะหาพระองคต์อ้งขายหนา้

เพราะขา้พระองค เ์พราะเหน็แกพ่ระองค ข์า้พระองคไ์ดแ้บกรบัการเยาะเยย้

ความขายหนา้ไดค้ลมุหนา้ขา้พระองค ข์า้พระองคก์ลายเป�นแขกแปลกหนา้

สาํหรบัพ�ีนอ้ง และเป�นคนตา่งดา้วสาํหรบับตุรท�ังหลายของมารดา ความรอ้น

ใจในเร�ืองพระนเิวศของพระองคไ์ดเ้ผาผลาญขา้พระองค แ์ละคาํเยาะเยย้ของ

ผู้ท�ีเยาะเยย้พระองคต์กแกข่า้พระองค เ์ม�ือขา้พระองคร์อ้งไหแ้ละอดอาหาร

มนักลายเป�นการเยาะเยย้ขา้พระองค เ์ม�ือขา้พระองคใ์ชผ้า้กระสอบ เป�น

เคร�ืองนุ่งหม่ ขา้พระองคก์ลบัเป�นข�ีปากของพวกเขา คนท�ีน�ังท�ีประตเูมอืงกพ็ดู

เร�ืองขา้พระองค ค์นข�ีเมาแตง่เพลงรอ้งเยย้ขา้พระองค ข์า้แตพ่ระยาหเ์วห แ์ต่

สว่นขา้พระองค ข์า้พระองคอ์ธษิฐานตอ่พระองค ข์า้แตพ่ระเจา้ ในเวลาอนั

เหมาะสม โดยความรกัม�ันคงอนัอดุมของพระองค ข์อทรงตอบขา้พระองคโ์ดย

การชว่ยกู้ท�ีแนน่อนของพระองค ข์อทรงชว่ยกู้ขา้พระองคข์�ึนจากหลม่ อยา่

ปลอ่ยใหข้า้พระองคจ์มเลย ขอทรงชว่ยกู้ขา้พระองคใ์หพ้น้จากคนท�ีเกลยีดชงั

ขา้พระองค แ์ละพน้จากน�าลกึ ขออยา่ใหน้�าทว่มขา้พระองค อ์ยา่ใหท้�ีลกึกลนื

ขา้พระองคเ์สยี อยา่ใหป้ากแดนคนตายงบัขา้พระองคไ์ว ข้า้แตพ่ระยาหเ์วห์

ขอทรงตอบขา้พระองค เ์พราะความรกัม�ันคงของพระองคน์�ันล�าเลศิ ขอทรง

หนัมาหาขา้พระองคต์ามพระกรณุาอนัอดุมของพระองค ข์ออยา่ซอ่นพระ

พกัตรจ์ากผู้รบัใชข้องพระองค เ์พราะขา้พระองคท์กุขย์าก ขอทรงรบีตอบขา้

พระองคเ์ถดิ ขอเสดจ็มาใกลข้า้พระองค ข์อทรงไถข่า้พระองค ข์อทรง

ปลดปลอ่ยขา้พระองคจ์ากศตัร พูระองคท์รงทราบการท�ีเขาเยาะเยย้ขา้

พระองค ท์�ังความอบัอายและความขายหนา้ของขา้พระองค พ์ระองคท์รงรู้จกั

คู่อรทิ�ังส�ินของขา้พระองค ก์ารเยาะเยย้ทาํใหใ้จขา้พระองคแ์ตกสลาย ขา้

พระองคจ์งึลม้ป�วย ขา้พระองคม์องหาความเหน็ใจ แตก่ไ็มม่ หีาผู้ปลอบโยน

แตก่ไ็มพ่บ พวกเขาใหข้องขม เป�นอาหารของขา้พระองค ใ์หน้�าสม้สายชแูก่

หกลม้ ท�ีพวกเขาสะดดุน�ัน เพราะพวกเขาไมเ่ช�ือฟ�งพระวจนะ ตามท�ีพวกเขา

ถกูกาํหนดใหท้าํเชน่น�ัน -1 เปโตร 2:6-8

พระเยซตูรสัวา่ “ทา่นท�ังหลายยงัไมไ่ดอ้า่นในพระคมัภรีห์รอื ท�ีวา่ ‘ศลิาท�ี

บรรดาชา่งกอ่สรา้งท�ิงแลว้ กลบักลายเป�นศลิามมุเอก ส�ิงน�ีเป�นมาจากองค์

พระผู้เป�นเจา้ เป�นส�ิงอศัจรรยป์ระจกัษแ์กต่าของเรา’ -มทัธวิ 21:42

ทา่นท�ังหลายไมไ่ดอ้า่นพระคมัภรีต์อนน�ีหรอืท�ีวา่ ‘ศลิาท�ีพวกชา่งกอ่สรา้งท�ิง

แลว้ กลบักลายเป�นศลิามมุเอก ส�ิงน�ีเป�นมาจากองคพ์ระผู้เป�นเจา้ เป�นส�ิง

อศัจรรยป์ระจกัษแ์กต่าของเรา’ ” -มาระโก 12:10-11

5. พระเมสสยิาหจ์ะมกีารกระทาํท�ีชว่ยเหลอืคนอ�ืน

พระวญิญาณของพระยาหเ์วห อ์งคเ์จา้นายทรงอยู่เหนอืขา้พเจา้ เพราะวา่

พระยาหเ์วหท์รงเจมิขา้พเจา้ไว เ้พ�ือนาํขา่วดมีายงัคนท�ีทกุขใ์จ พระองคท์รงสง่

ขา้พเจา้ไปเพ�ือปลอบโยนคนชอกช�าใจ และเพ�ือประกาศอสิรภาพแกบ่รรดา

เชลย ท�ังประกาศการเป�ดเรอืนจาํแกผู่้ท�ีถกูจาํจอง เพ�ือประกาศป�แหง่ความ

โปรดปรานของพระยาหเ์วห แ์ละประกาศวนัแหง่การแกแ้คน้ของพระเจา้ของ

พวกเรา เพ�ือชใูจทกุคนท�ีไวท้กุข์-อสิยาห 6์1:1-2

ความสาํเรจ็:

เขาจงึสง่คมัภรีอ์สิยาหผ์ู้เผยพระวจนะใหแ้กพ่ระองค เ์ม�ือพระองคท์รงคล�ี

หนงัสอืน�ันออก กท็รงพบขอ้ท�ีเขยีนไวว้า่ “พระวญิญาณขององคพ์ระผู้เป�นเจา้

สถติกบัขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงเจมิต�ังขา้พเจา้ไว เ้พ�ือนาํขา่วดมีายงั

คนยากจน พระองคท์รงใชข้า้พเจา้มาประกาศอสิรภาพแกพ่วกเชลย

ประกาศแกค่นตาบอดวา่จะไดเ้หน็อกี ปลอ่ยผู้ถกูบบีบงัคบัใหเ้ป�นอสิระ

และประกาศป�แหง่ความโปรดปรานขององคพ์ระผู้เป�นเจา้” แลว้พระองค์

ทรงมว้นหนงัสอืสง่คนืใหแ้กเ่จา้หนา้ท�ีแลว้ประทบัลง และตาของทกุคนท�ีอยู่

ในธรรมศาลากจ็อ้งดพูระองค พ์ระองคจ์งึเร�ิมตน้ตรสักบัเขาท�ังหลายวา่ “พระ



คมัภรีต์อนน�ีท�ีพวกทา่นไดย้นิกบัหกูส็าํเรจ็แลว้ในวนัน�ี” -ลกูา 4:17-21

6. พระเมสสยิาหจ์ะเกดิจากหญงิพรหมจารี

เพราะฉะน�ัน องคเ์จา้นายจะประทานหมายสาํคญัดว้ยพระองคเ์อง น�ีแนะ่

หญงิสาว คนหน�ึงจะต�ังครรภ แ์ละคลอดบตุรชายคนหน�ึง และคนจะเรยีกนาม

ของเขาวา่ อมิมานเูอล -อสิยาห 7์:14

ความสาํเรจ็:

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

ทางผู้เผยพระวจนะวา่ “น�ีแนะ่ หญงิพรหมจารคีนหน�ึงจะต�ังครรภ แ์ละ

คลอดบตุรชายคนหน�ึง และเขาจะเรยีกนามของทา่นวา่อมิมานเูอล” (แปลวา่

พระเจา้สถติกบัเรา) -มทัธวิ 1:22-23

น�ีแนะ่ เธอจะต�ังครรภแ์ละคลอดบตุรชาย จงต�ังช�ือบตุรน�ันวา่เยซ บูตุรน�ันจะ

เป�นใหญ แ่ละจะไดช้�ือวา่เป�นบตุรของพระเจา้สงูสดุ องคพ์ระผู้เป�นเจา้ผู้เป�น

พระเจา้จะประทานบลัลงักข์องดาวดิบรรพบรุษุของทา่นใหแ้กท่า่น และทา่น

จะครอบครองพงศพ์นัธุ์ของยาโคบสบืไปเป�นนติย แ์ละแผน่ดนิของทา่นจะไม่

มวีนัส�ินสดุเลย ” มารยีจ์งึพดูกบัทตูสวรรคอ์งคน์�ันวา่ “เหตกุารณน์�ันจะเป�นไป

ไดอ้ยา่งไร เพราะขา้พเจา้ยงัไมเ่คยหลบันอนกบัชายใด?” ทตูสวรรคจ์งึตอบ

นางวา่ “พระวญิญาณบรสิทุธ�ิจะเสดจ็ลงมาเหนอืเธอ และฤทธ�ิเดชของผู้สงูสดุ

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

พระเจา้ -ลกูา 1:31-35

7. พระเมสสยิาหจ์ะมาตามหมายกาํหนดการ

“ม 7ี0 สปัดาหแ์หง่ป�กาํหนดไวส้าํหรบัชนชาตขิองทา่นและนครบรสิทุธ�ิของทา่น

เพ�ือใหย้ตุกิารละเมดิ ใหบ้าปจบส�ิน และใหล้บมลทนิ เพ�ือนาํความชอบธรรม

นรินัดรเ์ขา้มา เพ�ือประทบัตราท�ังนมิติและคาํของผู้เผยพระวจนะไว แ้ละเพ�ือ

จะเจมิอภสิทุธสิถาน เพราะฉะน�ันจงสงัเกตและเขา้ใจวา่ นบัต�ังแตก่ารท�ี

ความสาํเรจ็:

พระเมตตาของพระองคม์แีกบ่รรดาผู้เกรงกลวัพระองค ใ์นทกุยคุทกุสมยั เม�ือ

เพ�ือนบา้นและญาตพิ�ีนอ้งของนางไดย้นิวา่องคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงสาํแดงพระ

เมตตาแกน่างอยา่งมาก เขาท�ังหลายกพ็ากนัช�ืนชมยนิด “ีสาธกุารแดอ่งคพ์ระผู้

เป�นเจา้ผู้เป�นพระเจา้ของอสิราเอล เพราะวา่พระองคท์รงเย�ียมเยยีนและทรง

ไถช่นชาตขิองพระองค ด์งัน�ันพระองคจ์งึทรงสาํแดงพระกรณุาตามท�ีทรง

สญัญาแกบ่รรพบรุษุของเรา และทรงระลกึถงึพนัธสญัญาบรสิทุธ�ิของพระองค์

โดยพระทยัเมตตาของพระเจา้ของเรา แสงอรณุจากเบ�ืองสงูจงึมาเย�ียมเยยีนเรา

ลกูา 1:50, 58, 68, 72, 78

พวกทา่นรู้วา่พวกทา่นไดร้บัการไถอ่อกจากการดาํเนนิชวีติท�ีไรส้าระ ซ�ึงตก

ทอดมาจากบรรพบรุษุของพวกทา่น ไมใ่ชไ่ถด่ว้ยส�ิงท�ีเส�ือมสลายไดเ้ชน่เงนิ

หรอืทอง -1 เปโตร 1:18

เพราะท�ังผู้ชาํระใหบ้รสิทุธ�ิและคนเหลา่น�ันท�ีไดร้บัการชาํระ กม็พีระบดิาองค์

เดยีวกนั ดว้ยเหตนุ�ีพระเยซจูงึไมท่รงละอายท�ีจะเรยีกเขาเหลา่น�ันวา่พ�ีนอ้ง

ฮบีร 2ู:11

34. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นผู้ชอบธรรมท�ีทนทกุขท์รมานเพ�ือเรา

ขา้แตพ่ระเจา้ ขอทรงชว่ยขา้พระองคใ์หร้อด เพราะน�าข�ึนมาถงึคอขา้พระองค์

แลว้ ขา้พระองคจ์มอยู่ในเลนลกึ ไมม่ที�ียนื ขา้พระองคม์าอยู่ในน�าลกึ และน�า

ทว่มขา้พระองค ข์า้พระองคเ์หน�ือยออ่นกบัการรอ้งไห ค้อของขา้พระองค์

แหง้ผาก ตาของขา้พระองคม์วัลง ดว้ยการรอคอยพระเจา้ของขา้พระองค ค์นท�ี

เกลยีดชงัขา้พระองคอ์ยา่งไรเ้หตผุล มมีากย�ิงกวา่เสน้ผมบนศรีษะขา้พระองค์

คนท�ีทาํลายขา้พระองคก์ม็ากมาย คอืพวกศตัรผูู้ใสร่า้ยขา้พระองค บ์ดัน�ีขา้

พระองคจ์ะตอ้งสง่คนื ส�ิงท�ีขา้พระองคม์ไิดข้โมยไปหรอื? ขา้แตพ่ระเจา้

พระองคท์รงทราบถงึความโงข่องขา้พระองค ค์วามผดิท�ังหลายของขา้



ความสาํเรจ็:

โมเสสยกงขู�ึนในถ�ินทรุกนัดาร อยา่งไร บตุรมนษุยจ์ะตอ้งถกูยกข�ึนอยา่งน�ัน

เพ�ือทกุคนท�ีวางใจพระองคจ์ะไดช้วีตินรินัดร”์ พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืได้

ประทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค เ์พ�ือทกุคนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะ

ไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรินัดร เ์พราะวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระบตุรเขา้มาในโลก ไมใ่ช่

เพ�ือพพิากษาโลก แตเ่พ�ือชว่ยกู้โลกใหร้อดโดยพระบตุรน�ัน คนท�ีวางใจในพระ

บตุรจะไมถ่กูพพิากษา สว่นคนท�ีไมไ่ดว้างใจกถ็กูพพิากษาอยู่แลว้ เพราะเขา

ไมไ่ดว้างใจในพระนามพระบตุรองคเ์ดยีวของพระเจา้ -ยอหน์ 3:14-18

33. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นญาตทิ�ีสนทิของเรา (kinsman redeemer)

ขา้พเจา้เองคดิวา่ ขา้พเจา้จะเป�ดเผยใหท้า่นทราบ และขอบอกวา่จงซ�ือไว ต้อ่

หนา้คนท�ีน�ังอยู่ท�ีน�ีและตอ่หนา้พวกผู้ใหญข่องชาวเมอืงเรา ถา้ทา่นจะไถไ่วก้จ็ง

ไถเ่ถอะ ถา้ทา่นไมไ่ถจ่งบอกขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไดท้ราบ นอกจากทา่นแลว้ไมม่ี

ใครมสีทิธ�ิไถไ่ด ข้า้พเจา้เองมสีทิธ�ิถดัทา่นไป” ผู้น�ันจงึบอกโบอาสวา่ “ขา้พเจา้

จะไถเ่อง” แลว้โบอาสบอกวา่ “ในวนัท�ีทา่นซ�ือท�ีนาจากมอืนาโอมนี�ัน ทา่นกจ็ะ

ไดร้ธูชาวโมอบั แมม่า่ยของผู้ตายดว้ย เพ�ือนามของผู้ตายจะไดส้บืตอ่ไปบน

มรดกของเขา” ญาตสินทิคนน�ันตอบวา่ “ขา้พเจา้จะไถเ่พ�ือตนเองอยา่งน�ันไมไ่ด้

จะทาํใหม้รดกขา้พเจา้เสยีไป ทา่นจงเอาสทิธใินการไถข่องขา้พเจา้ไปไถเ่องเถอะ

เพราะขา้พเจา้ไถไ่มไ่ดแ้ลว้” ตอ่ไปน�ีเป�นธรรมเนยีม ในอสิราเอลสมยักอ่น

เก�ียวกบัการไถแ่ละการแลกเปล�ียน คอืเพ�ือยนืยนัขอ้ตกลงทกุเร�ือง คนหน�ึงจะ

ถอดรองเทา้ขา้งหน�ึงของเขาเองมอบใหอ้กีคนหน�ึง น�ีเป�นการแสดง

พยานหลกัฐานในอสิราเอล ดงัน�ันเม�ือญาตสินทิคนน�ันกลา่วแกโ่บอาสวา่

“ทา่นจงซ�ือเองเถดิ” เขากถ็อดรองเทา้ขา้งหน�ึงของเขาออก แลว้โบอาสจงึ

กลา่วแกพ่วกผู้ใหญแ่ละประชาชนท�ังปวงวา่ “ทา่นท�ังหลายเป�นพยานในวนัน�ีวา่

ขา้พเจา้ไดซ้�ือทรพัยส์นิท�ังหมดของเอลเีมเลค และทรพัยส์นิท�ังหมดของคลิิ

โอนและมาหโ์ลนจากมอืนาโอมแีลว้ -นางรธู 4:4-9

ถอ้ยคาํน�ันออกไป ใหส้รา้งกรงุเยรซูาเลม็ข�ึนใหม จ่นถงึสมยัประมขุผู้ถกูเจมิไว้

กเ็ป�นเวลา 7 สปัดาห แ์ละเยรซูาเลม็จะถกูสรา้งข�ึนพรอ้มดว้ยคแูละลานเมอืง

เป�นเวลา 62 สปัดาห แ์ตจ่ะเกดิข�ึนในชว่งเวลายากลาํบาก หลงัจาก 62

สปัดาหแ์ลว้ ทา่นผู้ถกูเจมิจะตอ้งถกูตดัออกและจะไมม่อีะไรเหลอื และคนของ

ประมขุผู้ท�ีจะมาน�ันจะทาํลายเมอืงและสถานนมสัการ แตท่�ีสดุปลายของมนั

จะมาถงึอยา่งน�าทว่ม จนกระท�ังในท�ีสดุจะมสีงคราม การรา้งเปลา่ไดถ้กูกาํหนด

ไวแ้ลว้ ทา่นจะทาํพนัธสญัญาอยา่งม�ันคงกบัคนเป�นอนัมากอยู่หน�ึงสปัดาห์

ทา่นจะทาํใหก้ารถวายสตัวบชูา และเคร�ืองบชูาอ�ืนๆ หยดุไปคร�ึงสปัดาห ส์�ิงนา่

สะอดิสะเอยีนท�ีทาํใหร้า้งเปลา่ต�ังอยู่บนหวัมมุของแทน่บชูา จนความอวสานท�ี

ไดก้าํหนดไวจ้ะถกูเทลงเหนอืผู้ทาํใหเ้กดิความวบิตันิ�ัน” -ดาเนยีล 9:24-27

ความสาํเรจ็:

“เพราะฉะน�ันเม�ือทา่นเหน็ส�ิงท�ีนา่รงัเกยีจซ�ึงกอ่ใหเ้กดิความหายนะต�ังอยู่ใน

สถานบรสิทุธ�ิตามพระวจนะท�ีกลา่วโดยดาเนยีลผู้เผยพระวจนะ (ใหผู้้อา่น

เขา้ใจเอาเถดิ) เม�ือน�ันใหพ้วกท�ีอยู่ในแควน้ยเูดยีหนไีปท�ีภเูขา -มทัธวิ 24:15-16

“แตเ่ม�ือทา่นท�ังหลายเหน็ส�ิงนา่รงัเกยีจท�ีกอ่ใหเ้กดิความหายนะ ต�ังอยู่ในท�ีท�ีไม่

สมควรจะต�ัง (ใหผู้้อา่นเขา้ใจเอาเองเถดิ) เม�ือน�ันใหพ้วกท�ีอยู่ในแควน้ยเูดยีหนี

ไปท�ีภเูขา คนท�ีอยู่บนดาดฟ�า อยา่ลงมาหรอืเขา้ไปเกบ็ส�ิงของในบา้นของตนเลย

มาระโก 13:14-15

แตเ่ม�ือครบกาํหนดแลว้ พระเจา้กท็รงใชพ้ระบตุรของพระองคม์า ประสตูจิาก

สตรเีพศและทรงถอืกาํเนดิใตธ้รรมบญัญตั -ิกาลาเทยี 4:4

8. ผู้รบัใชช้อบธรรมท�ีลาํบาก

9. พระเมสสยิาห จ์ะแบกความผดิบาปของพวกเราและทรมานแทนเรา.

แนท่เีดยีวทา่นแบกความเจบ็ไขข้องพวกเรา และหอบความเจบ็ปวดของเราไป

กระน�ันพวกเรายงัคดิวา่ท�ีทา่นถกูต คีอืถกูพระเจา้ทรงโบยตแีละขม่ใจ แตท่า่น



ถกูแทง เพราะความทรยศของเรา ทา่นบอบช�าเพราะความบาปผดิของเรา

การตสีอนท�ีตกบนทา่นน�ันทาํใหพ้วกเรามสีวสัดภิาพ และท�ีทา่นถกูเฆ�ียนตกีท็าํ

ใหเ้ราไดร้บัการรกัษา เราทกุคนหลงทางไปเหมอืนแกะ ตา่งคนตา่งหนัไปตาม

ทางของตนเอง และพระยาหเ์วหท์รงวางความผดิบาป ของเราทกุคนลงบนตวั

ทา่น -อสิยาห 5์3:4-6

ภายหลงัความลาํบากของตวัเขา เขาจะเหน็ และจะพงึพอใจ โดยความรู้ของเขา

ผู้รบัใชช้อบธรรมของเรา จะทาํใหค้นจาํนวนมากเป�นคนชอบธรรม และเขาจะ

แบกความบาปผดิท�ังหลายของพวกเขา -อสิยาห 5์3:11

ความสาํเรจ็:

พอค�าลง พวกเขาพาคนจาํนวนมากท�ีมผีสีงิมาหาพระองค พ์ระองคก์ท็รงขบัผี

ออกดว้ยพระดาํรสั และบรรดาคนเจบ็ป�วยน�ัน พระองคก์ท็รงรกัษาใหห้าย

ท�ังน�ีเพ�ือจะใหส้าํเรจ็ตามพระวจนะท�ีตรสัผา่นอสิยาหผ์ู้เผยพระวจนะท�ีวา่

“ทา่นแบกความเจบ็ไขข้องเรา และหอบโรคของเราไป” -มทัธวิ 8:16-17

เหมอืนบตุรมนษุยท์�ีไมไ่ดม้าเพ�ือรบัการปรนนบิตั แิตม่าเพ�ือปรนนบิตัคินอ�ืน

และใหช้วีติของทา่นเป�นคา่ไถค่นจาํนวนมาก” -มทัธวิ 20:28

เพราะวา่น�ีเป�นโลหติ ของเราอนัเป�นโลหติแหง่พนัธสญัญา ท�ีหล�ังออกเพ�ือยก

บาปโทษคนจาํนวนมาก -มทัธวิ 26:28

โยเซฟกเ็ชญิพระศพลงและเอาผา้ป�านท�ีสะอาดพนัหุ้มไว แ้ลว้เชญิพระศพไป

วางไวใ้นอโุมงคใ์หมข่องตนท�ีสกดัไวใ้นศลิา และกล�ิงหนิใหญป่�ดปากอโุมงคไ์ว้

แลว้กไ็ป -มทัธวิ 27:59-60

เพราะวา่บตุรมนษุยไ์มไ่ดม้าเพ�ือรบัการปรนนบิตั แิตม่าเพ�ือจะปรนนบิตัคินอ�ืน

และใหช้วีติของทา่นเป�นคา่ไถค่นจาํนวนมาก” -มาระโก 10:45

10. พระเมสสยิาหจ์ะฟ��นข�ึนจากความตาย จะอยู่นานข�ึน และจะถกูยกยอ่ง

มนษุยท์�ังโลก มนัถกูโยนลงมาท�ีแผน่ดนิโลก และเหลา่บรวิารของมนัถกูโยนลง

มากบัมนัดว้ย และพญานาคกโ็กรธแคน้หญงิน�ัน มนัจงึออกไปทาํสงครามกบั

พงศพ์นัธุ์ท�ีเหลอือยู่ของนาง คอืคนท�ังหลายท�ีรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้

และยดึถอืคาํพยานของพระเยซ -ูววิรณ 1์2:9, 17

31. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นลกูหลานของอบัราฮมัซ�ึงทกุชาตไิดร้บัพระพร

เราจะอวยพรคนท�ีอวยพรเจา้ เราจะสาปคนท�ีแชง่เจา้ บรรดาเผา่พนัธุ์ท�ัวโลก

จะไดพ้รเพราะเจา้” -ปฐมกาล 12:3

ความสาํเรจ็:

และบรรดาผู้เผยพระวจนะต�ังแตซ่ามเูอลเป�นตน้มากก็ลา่วเป�นเสยีงเดยีวกนั

และไดพ้ยากรณถ์งึวนัเหลา่น�ีทา่นท�ังหลายเป�นลกูหลานของผู้เผยพระวจนะ

เหลา่น�ัน และของพนัธสญัญาท�ีพระเจา้ทรงทาํไวก้บับรรพบรุษุของพวกทา่น

คอืไดต้รสักบัอบัราฮมัวา่ ‘บรรดาพงศพ์นัธุ์ของแผน่ดนิโลกจะไดพ้รเพราะเช�ือ

สายของเจา้’ เม�ือพระเจา้โปรดใหอ้งคผ์ู้รบัใชข้องพระองคเ์ป�นข�ึนแลว้ กท็รง

ใชพ้ระองคม์ายงัทา่นท�ังหลายกอ่น เพ�ืออวยพรแกพ่วกทา่น โดยใหท้กุคนหนั

ออกจากบาปของตน” -กจิการ 3:24-26

32. พระเมสสยิาหจ์ะถกูยกข�ึน

และพระยาหเ์วหท์รงสง่พวกงพูษิมาในหมู่ประชาชน งกูก็ดัประชาชน และคน

อสิราเอลตายเป�นจาํนวนมาก และประชาชนมาหาโมเสสกลา่ววา่ “เราทาํบาป

เพราะเราตอ่วา่พระยาหเ์วหแ์ละตอ่วา่ทา่น ขอทลูวงิวอนพระยาหเ์วหใ์ห้

พระองคท์รงนาํงไูปจากเรา” ดงัน�ันโมเสสจงึทลูวงิวอนเพ�ือประชาชน และพระ

ยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสวา่ “จงทาํงพูษิ ตวัหน�ึงตดิไวบ้นเสา และทกุคนท�ีถกูงกูดั

มองดงูนู�ัน กจ็ะมชีวีติอยู่ได”้ ดงัน�ันโมเสสจงึทาํงทูองสมัฤทธ�ิตวัหน�ึง และตดิไว้

บนเสา และเม�ืองกูดัใคร ถา้คนน�ันมองดงูทูองสมัฤทธ�ิน�ัน เขากม็ชีวีติอยู่ได้

กนัดารวถิ 2ี1:6-9



คนท�ีเดนิไปขา้งหนา้กบัคนท�ีตามมาขา้งหลงักโ็หร่อ้งวา่ “โฮซนันา ขอให้

ทา่นผู้เสดจ็มาในพระนามขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงพระเจรญิ ความ

เจรญิรุ่งเรอืงจงมแีกแ่ผน่ดนิท�ีจะมาต�ังอยู่ซ�ึงเป�นของดาวดิบรรพบรุษุของเรา

โฮซนันา ในท�ีสงูสดุ” -มาระโก 11:9-10

น�ีแนะ่ นเิวศของพวกเจา้จะถกูทอดท�ิง เราบอกพวกเจา้วา่ เจา้จะไมเ่หน็เรา

จนกวา่พวกเจา้จะกลา่ววา่ ‘ขอใหท้า่นผู้เสดจ็มาในพระนามขององคพ์ระผู้เป�น

เจา้ ทรงพระเจรญิ’ ” -ลกูา 13:35

วา่ “ขอให พ้ระมหากษตัรยิ ผ์ู้เสดจ็มา ในพระนามขององคพ์ระผู้เป�นเจา้

ทรงพระเจรญิ ขอใหม้สีนัตใินสวรรค แ์ละพระเกยีรตใินท�ีสงูสดุ” -ลกูา 19:38

พวกเขากถ็อืทางอนิทผลมัพากนัออกไปตอ้นรบัพระองคร์อ้งวา่ “โฮซนันา

ขอใหพ้ระองคผ์ู้เสดจ็มาในพระนามขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ คอื

พระมหากษตัรยิแ์หง่อสิราเอล ทรงพระเจรญิ ” -ยอหน์ 12:13

30. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นพงศพ์นัธุ์ของผู้หญงิ

เราจะใหเ้จา้กบัหญงิน�ีเป�นศตัรกูนั ท�ังพงศพ์นัธุ์ของเจา้ และพงศพ์นัธุ์ของนาง

ดว้ย เขาจะทาํใหห้วัของเจา้แหลก และเจา้จะทาํใหส้น้เทา้ของเขาฟกช�า”

ปฐมกาล 3:15

ความสาํเรจ็:

ไมช่า้พระเจา้แหง่สนัตสิขุจะทรงปราบซาตานใหย้บัเยนิลงใตฝ้�าเทา้ของพวก

ทา่น ขอพระคณุของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา จงอยู่กบัทา่นเถดิ

โรม 16:20

แตเ่ม�ือครบกาํหนดแลว้ พระเจา้กท็รงใชพ้ระบตุรของพระองคม์า ประสตูจิาก

สตรเีพศและทรงถอืกาํเนดิใตธ้รรมบญัญตั -ิกาลาเทยี 4:4

พญานาคใหญต่วัน�ันคอืงดูกึดาํบรรพ ท์�ีเขาเรยีกกนัวา่มารและซาตานผู้ลอ่ลวง

น�ีแนะ่ ผู้รบัใชข้องเรา จะทาํอยา่งมปี�ญญา เขาจะสงูเดน่และเป�นท�ีเทดิทนู และ

เขาจะสงูย�ิงนกั ดว้ยคนจาํนวนมากตกตะลงึเพราะทา่น (หนา้ตาของทา่นเสยี

โฉมมากเหลอืท�ีจะเหมอืนคน และรปูรา่งของทา่นกเ็สยีโฉมเหลอืท�ีจะเหมอืน

มนษุย)์ ทา่นกจ็ะทาํใหป้ระชาชาตมิากมายตกตะลงึ บรรดาพระราชาจะป�ด

พระโอษฐเ์พราะทา่น เพราะเขาท�ังหลายจะเหน็ส�ิงท�ียงัไมม่ใีครบอกพวกเขา

และพวกเขาจะเขา้ใจส�ิงซ�ึงพวกเขาไมเ่คยไดย้นิ ใครเลา่จะเช�ือส�ิงท�ีเรา ป�าว

ประกาศ ? พระกรของพระยาหเ์วหท์รงสาํแดงแกผู่้ใด? เพราะทา่นเจรญิข�ึน

เฉพาะพระพกัตรพ์ระองคอ์ยา่งตน้ออ่น และเหมอืนรากท�ีแตกหนอ่มาจาก

พ�ืนดนิแหง้แลง้ ทา่นไมม่คีวามงามหรอืความสงา่ท�ีจะใหพ้วกเรามองด แูละไมม่ี

รปูลกัษณซ์�ึงจะใหเ้ราพงึปรารถนา ทา่นถกูดหูม�ินและถกูทอดท�ิง เป�นคนท�ีรบั

ความเจบ็ปวด และคุ้นเคยกบัความทกุขย์าก และเป�นด�ังผู้ซ�ึงคนท�ังหลายหนั

หนา้หน ทีา่นถกูดหูม�ิน และเราไมไ่ดน้บัถอืทา่น แนท่เีดยีวทา่นแบกความเจบ็

ไขข้องพวกเรา และหอบความเจบ็ปวดของเราไป กระน�ันพวกเรายงัคดิวา่ท�ี

ทา่นถกูต คีอืถกูพระเจา้ทรงโบยตแีละขม่ใจ แตท่า่นถกูแทง เพราะความ

ทรยศของเรา ทา่นบอบช�าเพราะความบาปผดิของเรา การตสีอนท�ีตกบนทา่น

น�ันทาํใหพ้วกเรามสีวสัดภิาพ และท�ีทา่นถกูเฆ�ียนตกีท็าํใหเ้ราไดร้บัการรกัษา

เราทกุคนหลงทางไปเหมอืนแกะ ตา่งคนตา่งหนัไปตามทางของตนเอง และ

พระยาหเ์วหท์รงวางความผดิบาป ของเราทกุคนลงบนตวัทา่น ทา่นถกูบบี

บงัคบัและถกูขม่ใจ ถงึกระน�ันทา่นกไ็มป่รปิาก เหมอืนลกูแกะท�ีถกูนาํไปฆา่

และเหมอืนแกะท�ีเป�นใบต้อ่หนา้ผู้ตดัขนของมนัเชน่ใด ทา่นกไ็มป่รปิากของ

ทา่นเลยเชน่น�ัน ทา่นถกูนาํตวัไปดว้ยการบงัคบัและการตดัสนิ และคนในยคุ

สมยัของทา่นน�ัน มใีครเลา่ท�ีคดิวา่ ท�ีทา่นถกูตดัออกไปจากแผน่ดนิของคนเป�น

น�ัน ท�ีทา่นถกูตนี�ันเพราะการทรยศของชนชาตขิองขา้พเจา้ และเขาจดัหลมุ

ศพของทา่นไวก้บัคนอธรรม และเขาจดัทา่นไว ก้บัเศรษฐใีนความตายของทา่น

แมว้า่ทา่นไมไ่ดท้าํการทารณุใดๆ และไมม่กีารหลอกลวงใดๆ ในปากของทา่น

แตพ่ระยาหเ์วหย์งัทรงประสงคใ์หท้า่นบอบช�าดว้ยการบาดเจบ็ เม�ือชวีติของ



ทา่น เป�นเคร�ืองบชูาลบลา้งบาป ทา่นจะเหน็พงศพ์นัธุ์ของทา่น ทา่นจะยดืวนั

เวลาของทา่น พระประสงคข์องพระยาหเ์วหจ์ะเจรญิข�ึนในมอืของทา่น

ภายหลงัความลาํบากของตวัเขา เขาจะเหน็ และจะพงึพอใจ โดยความรู้ของเขา

ผู้รบัใชช้อบธรรมของเรา จะทาํใหค้นจาํนวนมากเป�นคนชอบธรรม และเขาจะ

แบกความบาปผดิท�ังหลายของพวกเขา เพราะฉะน�ันเราจะแบง่สว่นหน�ึงแก่

เขาเชน่เดยีวกบัคนใหญโ่ต และเขาจะแบง่ของรบิกบัพวกผู้ย�ิงใหญ เ่พราะเขา

เทตวัของเขา ลงถงึความมรณะ และถกูนบัเขา้กบัพวกคนทรยศ เขาเองแบก

บาปของคนจาํนวนมาก และเขาออ้นวอนเพ�ือพวกคนทรยศ

อสิยาห 5์2:13- 53:1-12

ความสาํเรจ็:

ถงึแมว้า่พระองคท์รงทาํหมายสาํคญัมากมายหลายอยา่งใหเ้ขาเหน็ พวกเขาก็

ยงัไมว่างใจในพระองค ท์�ังน�ีเพ�ือจะสาํเรจ็ตามคาํของอสิยาหผ์ู้เผยพระวจนะ

ท�ีวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ใครจะเช�ือส�ิงท�ีเราประกาศ? และพระกรของพระ

เจา้ทรงสาํแดงแกใ่คร?” -ยอหน์ 12:37-38

แลว้พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “น�ีเป�นโลหติของเราซ�ึงเป�นโลหติ แหง่พนัธ

สญัญา ท�ีจะตอ้งหล�ังออกเพ�ือคนจาํนวนมาก -มาระโก 14:24

เม�ือรบัประทานแลว้ จงึทรงหยบิถว้ยและทรงทาํเหมอืนกนัตรสัวา่ “ถว้ยน�ีท�ีเท

ออกเพ�ือทา่นท�ังหลาย เป�นพนัธสญัญาใหม โ่ดยโลหติของเรา] -ลกูา 22:20

พระคมัภรีต์อนท�ีทา่นอา่นอยู่น�ันคอืขอ้เหลา่น�ี“ทา่นถกูนาํไปฆา่เหมอืนอยา่ง

แกะ ลกูแกะน�ิงอยู่ตอ่หนา้ผู้ตดัขนของมนัอยา่งไร ทา่นกไ็มป่รปิากของทา่น

อยา่งน�ัน ในเวลาท�ีทา่นถกูเหยยีดหยาม ทา่นไมไ่ดร้บัความยตุธิรรม ใครจะ

เลา่ถงึเช�ือสายของทา่น? เพราะชวีติของทา่นถกูตดัขาดจากแผน่ดนิโลก”

ขนัทจีงึถามฟ�ลปิวา่ “ส�ิงท�ีผู้เผยพระวจนะกลา่วน�ีเลง็ถงึใคร เลง็ถงึตวัทา่นเอง

หรอืเลง็ถงึคนอ�ืน? ขอบอกขา้พเจา้เถดิ” ฟ�ลปิจงึเร�ิมเลา่โดยต�ังตน้จากพระ

เพราะวา่ขา้พเจา้ไมม่สีทิธ�ิอา้งส�ิงใด นอกจากส�ิงซ�ึงพระครสิตไ์ดท้รงทาํ โดยทรง

ใชข้า้พเจา้ทางคาํสอนและการกระทาํ เพ�ือจะใหค้นตา่งชาตเิช�ือฟ�ง -โรม 15:18

แตเ่ด�ียวน�ีไดเ้ป�ดเผยใหป้รากฏแลว้ โดยคาํเขยีนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ ให้

ชนทกุชาตเิหน็ประจกัษ ต์ามซ�ึงพระเจา้ผู้ทรงดาํรงเป�นนติย ไ์ดท้รงบญัชาไว้

เพ�ือใหเ้ขาไดเ้ช�ือ -โรม 16:26

เพราะเป�นท�ีประจกัษช์ดัวา่องคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราทรงสบืเช�ือสายมาจาก

เผา่ยดูาห แ์ละโมเสสกไ็มเ่คยกลา่ววา่จะมปีโุรหติมาจากเผา่น�ันเลย -ฮบีร 7ู:14

แลว้มคีนหน�ึงในพวกผู้อาวโุสบอกกบัขา้พเจา้วา่ “อยา่รอ้งไหเ้ลย น�ีแนะ่ สงิโต

แหง่เผา่ยดูาห ซ์�ึงเป�นรากเหงา้ ของดาวดิ ทรงมชียัชนะแลว้ พระองคจ์งึทรง

สามารถเป�ดหนงัสอืและแกะตราท�ังเจด็ดวงได”้ -ววิรณ 5์:5

29. พระเมสสยิาหจ์ะไดร้บัพระพร

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ข์อทรงชว่ยขา้พระองคท์�ังหลายใหร้อดเถดิ ขา้แต่

พระยาหเ์วห ข์อประทานความสาํเรจ็แกข่า้พระองคท์�ังหลายเถดิ ขอทา่นผู้

เขา้มาในพระนามของพระยาหเ์วห จ์งไดร้บัพระพร เราอวยพรพวกทา่นจาก

พระนเิวศของพระยาหเ์วห พ์ระยาหเ์วหท์รงเป�นพระเจา้ และพระองค์

ประทานความสวา่งแกเ่รา จงเร�ิมเทศกาลเล�ียงดว้ยก�ิงไม ไ้ปถงึเชงิงอนของ

แทน่บชูา พระองค ท์รงเป�นพระเจา้ของขา้พระองค แ์ละขา้พระองคจ์ะ

ขอบพระคณุพระองค พ์ระองคท์รงเป�นพระเจา้ของขา้พระองค ข์า้พระองคจ์ะ

ยกยอ่งพระองค จ์งขอบพระคณุพระยาหเ์วหเ์พราะพระองคป์ระเสรฐิ เพราะ

ความรกัม�ันคงของพระองคด์าํรงเป�นนติย -์สดดุ 1ี18:25-29

ความสาํเรจ็:

ฝงูชนท�ีเดนิไปขา้งหนา้พระองค ก์บัพวกท�ีตามมาขา้งหลงักโ็หร่อ้งวา่ “โฮซนันา

แกบ่ตุรของดาวดิ ขอใหท้า่นผู้ท�ีเสดจ็มาในพระนามขององคพ์ระผู้เป�นเจา้

ทรงพระเจรญิ โฮซนันา ในท�ีสงูสดุ” -มทัธวิ 21:9



กาํลงัมาแลว้ -มาลาค 3ี:1

ความสาํเรจ็:

คอืเป�นผู้น�ีท�ีพระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่ ‘เราจะใชท้ตูของเรานาํหนา้ทา่น ผู้น�ันจะ

เตรยีมมรรคา ของทา่น ไวข้า้งหนา้ ทา่น’ -มทัธวิ 11:10

ตามท�ีเขยีนในพระธรรมอสิยาหผ์ู้เผยพระวจนะวา่ “น�ีแนะ่ เราใชท้ตูของเรา

นาํหนา้ทา่น ผู้น�ันจะเตรยีมมรรคา ของทา่นไว -้มาระโก 1:2

ทารกเอย๋ เขาจะเรยีกเจา้วา่ผู้เผยพระวจนะของผู้สงูสดุ เพราะวา่เจา้จะ

นาํหนา้องคพ์ระผู้เป�นเจา้และจดัเตรยีมมรรคา ของพระองค์-ลกูา 1:76

28. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นผู้ปกครองท�ีเป�นเจา้ของไมถ้อืน�ัน

คทาจะไมข่าดไปจากยดูาห ท์�ังไมถ้อืของผู้ปกครองจะไมข่าดไปจากหวา่งเทา้

ของเขา จนกวา่ชโีลหจ์ะมา และชนชาตทิ�ังหลายจะเช�ือฟ�งเขา

ปฐมกาล 49:10

ความสาํเรจ็:

‘บา้นเบธเลเฮม ในแผน่ดนิยเูดยี จะไมเ่ป�น บา้นท�ีเลก็นอ้ยท�ีสดุในสายตาของ

พวกผู้ครองแผน่ดนิยเูดยี เพราะวา่เจา้นายองคห์น�ึงจะออกมาจากทา่น ผู้ซ�ึง

จะครอบครองอสิราเอล ชนชาตขิองเรา’ ” -มทัธวิ 2:6

เม�ือเขา้ไปในบา้นกพ็บพระกมุารกบันางมารยีม์ารดา จงึกม้ลงนมสัการพระ

กมุารน�ัน แลว้เป�ดหบีสมบตัขิองพวกเขาและถวายเคร�ืองบรรณาการแดพ่ระ

กมุาร คอื ทองคาํ กาํยาน และมดยอบ -มทัธวิ 2:11

โดยทางพระองคน์�ันพวกขา้พเจา้ไดร้บัพระคณุและหนา้ท�ีเป�นอคัรทตู เพ�ือเหน็

แกพ่ระนามของพระองค ใ์หไ้ปประกาศแกช่นทกุชาตใิหเ้ขาวางใจและเช�ือฟ�ง

โรม 1:5

คมัภรีต์อนน�ัน ทา่นประกาศขา่วประเสรฐิเร�ืองพระเยซกูบัขนัทผีู้น�ัน

กจิการ 8:32-35

แตไ่มใ่ชท่กุคนไดเ้ช�ือฟ�งขา่วประเสรฐิน�ัน อสิยาหไ์ดก้ลา่วไวว้า่ “องคพ์ระผู้เป�น

เจา้ ใครเลา่ไดเ้ช�ือส�ิงท�ีเขาไดย้นิจากเรา?” -โรม 10:16

พระครสิตก์ฉ็นัน�ัน คอืพระองคท์รงถวายพระองคเ์อง เป�นเคร�ืองบชูาคร�ังเดยีว

เป�นพอ เพ�ือจะไดท้รงแบกบาปของคนจาํนวนมากไว แ้ลว้พระองคจ์ะทรง

ปรากฏเป�นคร�ังท�ีสอง ไมใ่ชเ่พ�ือกาํจดับาป แตเ่พ�ือนาํความรอดมาใหบ้รรดาผู้ท�ี

รอคอยพระองคด์ว้ยใจจดจอ่ -ฮบีร 9ู:28

เพราะพระเจา้ทรงเรยีกพวกทา่นเพ�ือจดุประสงคน์�ีเพราะวา่พระครสิตท์รงทน

ทกุขเ์พ�ือพวกทา่น พระองคท์รงวางแบบอยา่งแกพ่วกทา่น เพ�ือทา่นจะได้

ดาํเนนิตามรอยพระบาทของพระองค พ์ระองค ไ์มไ่ดท้รงทาํบาปเลย และไม่

พบการลอ่ลวงในพระโอษฐข์องพระองคเ์ลย เม�ือเขากลา่วคาํหยาบคายตอ่

พระองค พ์ระองคไ์มไ่ดท้รงกลา่วตอบเขาดว้ยคาํหยาบคายเลย เม�ือพระองค์

ทรงทนทกุข พ์ระองคไ์มไ่ดท้รงขู่อาฆาต แตท่รงมอบพระองคเ์อง ไวแ้กพ่ระเจา้

ผู้ทรงพพิากษาอยา่งยตุธิรรม พระองคเ์องไดท้รงรบัแบกบาปท�ังหลายของเรา

ไวใ้นพระกายของพระองค ท์�ีตน้ไมน้�ัน เพ�ือวา่เราจะตายตอ่บาปได แ้ละดาํเนนิ

ชวีติเพ�ือความชอบธรรม ดว้ยบาดแผลของพระองค พ์วกทา่นจงึไดร้บัการ

รกัษาใหห้าย เพราะวา่พวกทา่นไดห้ลงเจ�ินไปเหมอืนแกะ แตเ่ด�ียวน�ีไดก้ลบัมา

หาพระผู้เล�ียงและผู้ดแูลวญิญาณจติของพวกทา่นแลว้ -1 เปโตร 2:21-25

11. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นผู้เผยพระวจนะเหมอืนโมเสส

“พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะโปรดใหผู้้เผยพระวจนะเชน่เดยีวกบัขา้พเจา้

น�ีเกดิข�ึนในหมู่พวกทา่นจากพ�ีนอ้งของทา่น พวกทา่นจงเช�ือฟ�งเขา ตามทกุ

อยา่งท�ีทา่นขอจากพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นท�ีโฮเรบในวนัประชมุ เม�ือ

ทา่นกลา่ววา่ ‘อยา่ใหข้า้พเจา้ไดย้นิพระสรุเสยีงของพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ



ขา้พเจา้หรอืไดเ้หน็เพลงิมหมึาน�ีอกีเลย เกรงวา่ขา้พเจา้จะตายเสยี’ และพระ

ยาหเ์วหต์รสักบัขา้พเจา้วา่ ‘ซ�ึงพวกเขาพดูมาเชน่น�ันกด็อียู่เราจะใหม้ผีู้เผย

พระวจนะอยา่งเจา้เกดิข�ึนในหมู่พวกพ�ีนอ้งของเขา และเราจะใสถ่อ้ยคาํของ

เราในปากของเขา และเขาจะกลา่วทกุส�ิงท�ีเราบญัชาเขาไวน้�ันแกพ่วกเขา คนท�ี

ไมเ่ช�ือฟ�งถอ้ยคาํของเรา ซ�ึงเขากลา่วในนามของเรา เราจะกาํหนดโทษผู้น�ัน -

เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ8:15-19

ความสาํเรจ็:

เขาท�ังหลายกป็ฏเิสธพระองค พ์ระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ “ผู้เผยพระวจนะจะ

ไมข่าดความนบัถอื เวน้แตใ่นบา้นเกดิ และในวงศว์านของตน” -มทัธวิ 13:57

เขาอยากจะจบัพระองค แ์ตก่ลวัฝงูชน เพราะเขาท�ังหลายถอืวา่พระองคเ์ป�นผู้

เผยพระวจนะ -มทัธวิ 21:46

พระองคต์รสัถามพวกเขาวา่ “เหตกุารณอ์ะไร?” เขาจงึตอบพระองคว์า่

“เหตกุารณเ์ร�ืองเยซชูาวนาซาเรธ็ผู้เผยพระวจนะท�ีมฤีทธ�ิเดชในกจิการและ

ถอ้ยคาํตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้และตอ่หนา้ประชาชน -ลกูา 24:19

พวกเขาจงึถามวา่ “ถา้อยา่งน�ันทา่นเป�นใคร? ทา่นเป�นเอลยีาห ห์รอื?” ยอหน์

ตอบวา่ “ขา้พเจา้ไมใ่ชเ่อลยีาห”์ “ทา่นเป�นผู้เผยพระวจนะคนน�ัน หรอื?” และ

ยอหน์ตอบวา่ “ไมใ่ช”่ พวกเขาจงึถามวา่ “แลว้ทา่นเป�นใคร? ขอใหต้อบมา จะ

ไดไ้ปบอกคนท�ีใชเ้รามา ทา่นจะตอบเร�ืองตวัทา่นวา่อยา่งไร?” ทา่นตอบวา่ “เรา

เป�นเสยีงของคนท�ีรอ้งประกาศในถ�ินทรุกนัดารวา่ ‘จงทาํมรรคา ขององค์

พระผู้เป�นเจา้ใหต้รงไป’ ตามท�ีอสิยาหผ์ู้เผยพระวจนะกลา่วไว”้ พวกฟารสิี

เป�นคนสง่พวกเขาไปหายอหน์ พวกเขาจงึถามยอหน์วา่ “ถา้ทา่นไมใ่ชพ่ระ

ครสิตห์รอืเอลยีาห ห์รอืผู้เผยพระวจนะคนน�ันแลว้ ทาํไมทา่นถงึใหบ้พัตศิมา ?”

-ยอหน์ 1:21-25

เม�ือคนท�ังหลายเหน็หมายสาํคญัท�ีพระองคท์รงทาํ พวกเขาจงึพดูกนัวา่

มนัไว ด้ว้ยความยตุธิรรมและความชอบธรรม ต�ังแตบ่ดัน�ีเป�นตน้ไปจนนรินัดร์

กาล ความกระตอืรอืรน้ของพระยาหเ์วหจ์อมทพัจะทาํการน�ี-อสิยาห 9์:6-7

ความสาํเรจ็:

บตุรน�ันจะเป�นใหญ แ่ละจะไดช้�ือวา่เป�นบตุรของพระเจา้สงูสดุ องคพ์ระผู้เป�น

เจา้ผู้เป�นพระเจา้จะประทานบลัลงักข์องดาวดิบรรพบรุษุของทา่นใหแ้กท่า่น

และทา่นจะครอบครองพงศพ์นัธุ์ของยาโคบสบืไปเป�นนติย แ์ละแผน่ดนิของ

ทา่นจะไมม่วีนัส�ินสดุเลย ” -ลกูา 1:32-33

สอ่งสวา่งแกค่นท�ังหลายท�ีอยู่ในความมดื และในเงาของความมรณา เพ�ือจะนาํ

เทา้ของเราไปในทางสนัตสิขุ” -ลกูา 1:79

เราเป�นอาหารดาํรงชวีติซ�ึงลงมาจากสวรรค ถ์า้ใครกนิอาหารน�ีคนน�ันจะมี

ชวีตินรินัดร แ์ละอาหารท�ีเราจะใหเ้พ�ือชวีติของโลกน�ันกค็อืเลอืดเน�ือของเรา”

ยอหน์ 6:51

เรามอบสนัตสิขุไวก้บัพวกทา่น สนัตสิขุของเราท�ีใหก้บัทา่นน�ัน เราไมไ่ดใ้ห้

อยา่งท�ีโลกให อ้ยา่ใหใ้จของทา่นเป�นทกุข อ์ยา่กลวัเลย -ยอหน์ 14:27

เร�ืองท�ีพระองคท์รงฝากไวก้บัพวกอสิราเอลคอืการประกาศขา่วประเสรฐิเร�ือง

สนัตสิขุโดยทางพระเยซคูรสิตผ์ู้เป�นองคพ์ระผู้เป�นเจา้เหนอืคนท�ังหลาย

กจิการ 10:36

ท�ังอคัรป�ตากเ็ป�นของพวกเขาดว้ย และพระครสิตก์ม็าจากเขาทางเน�ือหนงั คอื

พระองคผ์ู้ทรงรบัการสรรเสรญิวา่เป�นพระเจา้เหนอืสารพดัเป�นนติย -์โรม 9:5

27. พระเมสสยิาหจ์ะมาหลงัจากทตูของพระเจา้ไดเ้ตรยีมทางแลว้

พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัวา่ “น�ีแนะ่ เราสง่ทตูของเราไปเพ�ือตระเตรยีมหนทาง

ไวข้า้งหนา้เรา และองคเ์จา้นายผู้ซ�ึงเจา้แสวงหาน�ันจะเสดจ็มายงัพระวหิาร

ของพระองคอ์ยา่งกะทนัหนั ทตูแหง่พนัธสญัญาผู้ซ�ึงเจา้พอใจน�ัน ดซู ทีา่น



บตุรน�ันจะเป�นใหญ แ่ละจะไดช้�ือวา่เป�นบตุรของพระเจา้สงูสดุ องคพ์ระผู้เป�น

เจา้ผู้เป�นพระเจา้จะประทานบลัลงักข์องดาวดิบรรพบรุษุของทา่นใหแ้กท่า่น

และทา่นจะครอบครองพงศพ์นัธุ์ของยาโคบสบืไปเป�นนติย แ์ละแผน่ดนิของ

ทา่นจะไมม่วีนัส�ินสดุเลย ” -ลกูา 1:32-33

คาํของผู้เผยพระวจนะกส็อดคลอ้งกบัเร�ืองน�ีดงัท�ีเขยีนไวแ้ลว้วา่ ‘ภายหลงั

เราจะกลบัมา และเราจะสรา้งพลบัพลาของดาวดิซ�ึงพงัลงแลว้ข�ึนใหม ท่�ียอ่ย

ยบัน�ันเราจะกอ่ข�ึนอกี และจะต�ังข�ึนใหม -่กจิการ 15:15-16

เพราะวา่มใีครบา้งในพวกทตูสวรรคท์�ีพระเจา้ เคยตรสักบัเขาวา่ “เจา้เองเป�น

บตุรของเรา วนัน�ีเราใหก้าํเนดิเจา้” และยงัตรสัอกีวา่ “เราเองจะเป�นบดิาของ

เขา และเขาเองจะเป�นบตุรของเรา” -ฮบีร 1ู:5

25. พระเมสสยิาหไ์ดถ้กูพดูถงึท�ัวพระคมัภรีฮ์บีร (ูน�ันคอืพนัธสญัญาเดมิ)

พระองคจ์งึตรสักบัสองคนน�ันวา่ “โอ คนโงเ่ขลาและมใีจเฉ�ือยชา้ในการเช�ือ

ถอ้ยคาํซ�ึงพวกผู้เผยพระวจนะกลา่วไวน้�ัน พระครสิตจ์าํเป�นตอ้งทนทกุขอ์ยา่ง

น�ันแลว้จงึเขา้ในพระสริขิองพระองคไ์มใ่ชห่รอื?” แลว้พระองคท์รงอธบิายพระ

คมัภรีท์�ีเลง็ถงึพระองคท์กุขอ้ใหเ้ขาฟ�ง เร�ิมตน้ต�ังแตโ่มเสสและบรรดาผู้เผย

พระวจนะท�ังหมด เขาจงึพดูกนัวา่ “ใจเรารุ่มรอ้นภายในเม�ือพระองคต์รสัตาม

ทาง และเม�ือทรงอธบิายพระคมัภรีใ์หเ้ราฟ�งไมใ่ชห่รอื?” -ลกูา 24:25-27, 32

26. พระเมสสยิาหจ์ะเป�น ท�ีปรกึษามหศัจรรย พ์ระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระ

บดิานรินัดร แ์ละองคส์นัตริาช

ดว้ยมเีดก็คนหน�ึงเกดิมาเพ�ือเรา มบีตุรชายคนหน�ึงประทานมาใหเ้รา และการ

ปกครองจะอยู่บนบา่ของทา่น และเขาจะขนานนามของทา่นวา่ “ท�ีปรกึษา

มหศัจรรย พ์ระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระบดิานรินัดร แ์ละองคส์นัตริาช” การ

เพ�ิมพนูข�ึนของการปกครองและสนัตภิาพของทา่น จะไมม่ที�ีส�ินสดุ บนพระท�ี

น�ังของดาวดิ และเหนอืราชอาณาจกัรของพระองค เ์พ�ือจะสถาปนาและเชดิชู

“แทจ้รงิทา่นผู้น�ีเป�นผู้เผยพระวจนะคนน�ันท�ีจะมาในโลก” -ยอหน์ 6:14

เม�ือประชาชนไดย้นิดงัน�ัน บางคนกพ็ดูวา่ “ทา่นผู้น�ีเป�นผู้เผยพระวจนะแนน่อน”

ยอหน์ 7:40

โมเสสไดก้ลา่วไวว้า่ ‘พระเจา้ของทา่นท�ังหลายจะประทานผู้เผยพระวจนะคน

หน�ึง เหมอืนอยา่งเราแกพ่วกทา่นจากพ�ีนอ้งของพวกทา่นเอง ทา่นท�ังหลายจง

เช�ือฟ�งผู้น�ันในทกุส�ิงท�ีพระองคจ์ะตรสักบัพวกทา่น -กจิการ 3:22

โมเสสคนน�ีแหละท�ีกลา่วกบัชนชาตอิสิราเอลวา่ ‘พระเจา้จะประทานผู้เผย

พระวจนะผู้หน�ึงเกดิมาเพ�ือทา่นท�ังหลาย จากพ�ีนอ้งของพวกทา่น เหมอืน

อยา่งขา้พเจา้’ -กจิการ 7:37

12. พระเมสสยิาหจ์ะถกูแทง

“และเราจะเทวญิญาณแหง่ความโปรดปรานและการวงิวอนบนราชวงศด์าวดิ

และชาวเยรซูาเลม็ ดงัน�ันเม�ือเขาท�ังหลายมองดทูา่น ผู้ซ�ึงเขาเองไดแ้ทง เขาจะ

ไวท้กุขเ์พ�ือทา่น เหมอืนคนไวท้กุขเ์พ�ือบตุรคนเดยีวของตน และรอ้งไหอ้ยา่ง

ขมข�ืนเพ�ือทา่น เหมอืนอยา่งคนรอ้งไหเ้พ�ือบตุรหวัป�ของตน -เศคารยิาห 1์2:10

ความสาํเรจ็:

เม�ือน�ันหมายสาํคญัแหง่บตุรมนษุยจ์ะปรากฏข�ึนในทอ้งฟ�า มนษุยท์กุชาตทิ�ัว

โลกจะทกุขโ์ศก แลว้จะเหน็ บตุรมนษุยเ์สดจ็มาบนเมฆในทอ้งฟ�า ทรงฤทธานุ

ภาพและทรงพระรศัมอียา่งย�ิง -มทัธวิ 24:30

วนัน�ันเป�นวนัเตรยีม พวกยวิจงึขอป�ลาตใหท้บุขาของคนท�ีถกูตรงึใหห้กัและยก

ศพออกไป เพ�ือไมใ่หศ้พคา้งอยู่ท�ีกางเขนในวนัสะบาโต (เพราะวนัสะบาโตน�ัน

เป�นวนัใหญ)่ ดงัน�ัน พวกทหารจงึมาทบุขาของคนแรกและขาของอกีคนท�ีถกู

ตรงึอยู่กบัพระองค แ์ตเ่ม�ือมาถงึพระเยซแูละเหน็วา่ พระองคส์�ินพระชนมแ์ลว้

พวกเขาจงึไมไ่ดท้บุขาของพระองค แ์ตท่หารคนหน�ึงเอาทวนแทงท�ีสขีา้งของ



พระองค แ์ละโลหติกบัน�ากไ็หลออกมาทนัท คีนน�ันท�ีเหน็กเ็ป�นพยาน และคาํ

พยานของเขากเ็ป�นความจรงิ และเขากร็ู้วา่เขาพดูความจรงิเพ�ือพวกทา่นจะได้

เช�ือ เพราะส�ิงเหลา่น�ีเกดิข�ึนเพ�ือใหเ้ป�นจรงิตามขอ้พระคมัภรีท์�ีวา่ “พระอฐัิ

ของพระองคจ์ะไมห่กัสกัช�ินเดยีว” และมขีอ้พระคมัภรีอ์กีขอ้หน�ึงวา่ “พวกเขา

จะมองดพูระองคผ์ู้ท�ีเขาแทง” -ยอหน์ 19:31-37

น�ีแนะ่ พระองคจ์ะเสดจ็มาพรอ้มกบัหมู่เมฆ และนยันต์าทกุดวงจะเหน็พระองค์

แมแ้ตค่นท�ังหลายท�ีแทงพระองค แ์ละมนษุยท์กุเผา่พนัธุ์ท�ัวโลกจะคร�าครวญ

เพราะพระองค จ์ะเป�นไปอยา่งน�ัน อาเมน -ววิรณ 1์:7

13. พระเมสสยิาหจ์ะมาหลงัจากผู้เผยพระวจนะเอลยีาหไ์ดเ้ตรยีมทางแลว้

“น�ีแนะ่ เราจะสง่เอลยีาหผ์ู้เผยพระวจนะ มายงัเจา้กอ่นวนัแหง่พระยาหเ์วห์

คอืวนัท�ีใหญย่�ิงและนา่สะพรงึกลวัจะมาถงึ และทา่นผู้น�ันจะทาํใหจ้ติใจของ

พอ่หนัไปหาลกู และจติใจของลกูหนัไปหาพอ่ ไมอ่ยา่งน�ัน เราจะมาโจมตี

แผน่ดนิน�ันดว้ยคาํสาปแชง่ ” -มาลาค 4ี:5-6

ความสาํเรจ็:

ถา้ทา่นท�ังหลายจะยอมรบั ยอหน์ผู้น�ีแหละ คอืเอลยีาหท์�ีจะมาน�ัน ใครมหีจูง

ฟ�งเถดิ -มทัธวิ 11:14-15

เขาท�ังหลายทลูตอบวา่ “บางคนวา่เป�นยอหน์ผู้ใหบ้พัตศิมา แตบ่างคนวา่เป�น

เอลยีาห ส์ว่นคนอ�ืนๆ วา่เป�นเยเรมยี ห์รอืเป�นคนหน�ึงในบรรดาผู้เผยพระวจนะ”

มทัธวิ 16:14

ขณะเสดจ็ลงมาจากภเูขาพระเยซตูรสัส�ังพวกสาวกวา่ “นมิติซ�ึงทา่นท�ังหลาย

เหน็น�ัน อยา่เลา่ใหใ้ครฟ�งจนกวา่บตุรมนษุยจ์ะเป�นข�ึนมาจากความตาย” พวก

สาวกกท็ลูถามพระองคว์า่ “ทาํไมพวกธรรมาจารยจ์งึบอกวา่ ‘เอลยีาหจ์ะตอ้ง

มากอ่น?’ ” พระเยซตูรสัตอบวา่ “เอลยีาหจ์ะมาจรงิๆ และจะทาํใหท้กุส�ิงคนืสู่

สภาพเดมิ แตเ่ราบอกทา่นท�ังหลายวา่เอลยีาหน์�ันมาแลว้ และเขาท�ังหลายไม่

เองได เ้วน้แตพ่ระเจา้ทรงเรยีกเขาเหมอืนอยา่งทรงเรยีกอาโรน ในทาํนอง

เดยีวกนั พระครสิตก์ไ็มไ่ดท้รงยกยอ่งพระองคเ์องข�ึนเป�นมหาปโุรหติ แตพ่ระ

เจา้ตรสักบัพระองคว์า่ “เจา้เองเป�นบตุรของเรา วนัน�ีเราใหก้าํเนดิเจา้” และ

ตรสัอกีตอนหน�ึงวา่ “เจา้จะเป�นปโุรหติช�ัวนรินัดร ต์ามแบบอยา่งของเมลคเีซ

เดค” ในระหวา่งท�ีพระครสิต ป์ระทบัในโลก พระองคท์รงถวายคาํอธษิฐาน

และคาํรอ้งขอดว้ยเสยีงดงัและน�าพระเนตรไหล ตอ่พระเจา้ผู้ทรงสามารถชว่ย

พระองคใ์หพ้น้จาก ความตายได แ้ละพระเจา้ทรงสดบัเน�ืองจากความยาํเกรง

ของพระครสิต ถ์งึแมว้า่พระองคเ์ป�นพระบตุร พระองคก์ท็รงเรยีนรู้ท�ีจะเช�ือฟ�ง

โดยการทนทกุขต์า่งๆ เม�ือพระเจา้ทรงทาํใหพ้ระเยซเูพยีบพรอ้มแลว้ พระเยซู

จงึทรงเป�นแหลง่กาํเนดิแหง่ความรอดนรินัดรส์าํหรบัทกุคนท�ีเช�ือฟ�งพระองค์

โดยพระเจา้ทรงต�ังพระองคเ์ป�นมหาปโุรหติตามแบบอยา่งของเมลคเีซเดค

ฮบีร 4ู:14-5:10

24. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นลกูหลานของกษตัรยิด์าวดิ

เม�ือวนัของเจา้ครบแลว้ และเจา้ลว่งหลบัอยู่กบับรรพบรุษุของเจา้ เราจะต�ัง

พงศพ์นัธุ์ของเจา้คนหน�ึงสบืตอ่จากเจา้ ผู้ซ�ึงเกดิมาจากตวัเจา้เอง และเราจะ

สถาปนาอาณาจกัรของเขา เขาเองจะเป�นผู้สรา้งนเิวศเพ�ือนามของเรา และเรา

จะสถาปนาบลัลงักแ์หง่ราชอาณาจกัรของเขาใหอ้ยู่เป�นนติย เ์ราจะเป�นบดิา

ของเขา และเขาจะเป�นบตุรของเรา ถา้เขาทาํบาปเราจะตสีอนเขาดว้ยไมเ้รยีว

ของมนษุย ด์ว้ยการเฆ�ียนอยา่งบตุรมนษุยท์�ังหลาย แตค่วามรกัม�ันคงของเราจะ

ไมล่ะไปจากเขา ดงัท�ีเราละจากซาอลู ซ�ึงเราไดถ้อดเสยีใหพ้น้หนา้เจา้ ราชวงศ์

ของเจา้และอาณาจกัรของเจา้จะต�ังม�ันอยู่ตอ่หนา้เจา้นรินัดร และบลัลงักข์อง

เจา้จะม�ันคงนรินัดร” -2 ซามเูอล 7:12-16

ความสาํเรจ็:

หนงัสอืลาํดบัพงศข์องพระเยซคูรสิต ผ์ู้เป�นเช�ือสายของดาวดิ ผู้สบืตระกลูมา

จากอบัราฮมั -มทัธวิ 1:1



น�ัน ใหเ้ป�นท�ังองคพ์ระผู้เป�นเจา้และพระครสิต”์ -กจิการ 2:34-36

เพราะวา่พระครสิตท์รงตอ้งครอบครองจนกวา่พระเจา้จะทรงปราบศตัรู

ท�ังหมดใหอ้ยู่ใตพ้ระบาทของพระครสิต ศ์ตัรตูวัสดุทา้ยท�ีจะถกูทาํลายคอื

ความตาย เพราะวา่ “พระเจา้ทรงใหท้กุส�ิงอยู่ใตอ้าํนาจภายใตพ้ระบาทของ

พระบตุร ” แตเ่ม�ือพระคมัภรีก์ลา่ววา่ทรงใหท้กุส�ิงอยู่ใตอ้าํนาจน�ัน กร็ู้ชดักนั

อยู่แลว้วา่ ยกเวน้พระเจา้ผู้ทรงใหท้กุส�ิงอยู่ใตอ้าํนาจพระองค เ์ม�ือทกุส�ิงอยู่ใต้

อาํนาจพระองคแ์ลว้ เม�ือน�ันพระบตุรพระองคเ์องกจ็ะทรงอยู่ใตอ้าํนาจพระเจา้

ผู้ทรงใหท้กุส�ิงอยู่ใตอ้าํนาจพระองค เ์พ�ือพระเจา้จะทรงเป�นเอก ในทกุส�ิง -1

โครนิธ 1์5:25-28

พระบตุรทรงเป�นแสงสวา่งแหง่พระสริขิองพระเจา้ ทรงมแีกน่แทเ้ดยีวกบัพระ

เจา้ ทรงค�าจนุส�ิงท�ังปวงไวด้ว้ยพระวจนอนัทรงฤทธานภุาพของพระองค เ์ม�ือ

พระองคท์รงชาํระบาปท�ังหลายแลว้ กป็ระทบัเบ�ืองขวาของพระเจา้สงูสดุ แต่

กบัทตูสวรรคอ์งคใ์ดเลา่ท�ีพระองคเ์คยตรสัวา่ “จงน�ังท�ีเบ�ืองขวาของเรา

จนกวา่เราจะทาํใหศ้ตัรขูองทา่นเป�นท�ีรองเทา้ของทา่น” -ฮบีร 1ู:3, 13

เพราะฉะน�ัน เม�ือเรามมีหาปโุรหติย�ิงใหญผู่้เสดจ็ผา่นฟ�าสวรรคแ์ลว้ คอืพระ

เยซพูระบตุรของพระเจา้ ขอใหเ้รายดึม�ันในหลกัความเช�ือท�ีประกาศรบัไว้

เพราะวา่เราไมไ่ดม้มีหาปโุรหติท�ีไมส่ามารถจะเหน็ใจในความออ่นแอของเรา

แตท่รงเคยถกูทดลองใจเหมอืนเราทกุอยา่ง ถงึกระน�ันพระองคก์ย็งัปราศจาก

บาป ฉะน�ันขอใหเ้ราเขา้มาถงึพระท�ีน�ังแหง่พระคณุดว้ยความกลา้ เพ�ือเราจะ

ไดร้บัพระเมตตา และจะพบพระคณุท�ีชว่ยเราในยามตอ้งการ มหาปโุรหติทกุ

คนกเ็ลอืกมาจากมนษุย แ์ละแตง่ต�ังใหท้าํหนา้ท�ีแทนมนษุย ใ์นบรรดาการซ�ึง

เก�ียวกบัพระเจา้ คอืนาํของถวายและเคร�ืองบชูามาถวายเพ�ือลบลา้งบาป ทา่น

สามารถปฏบิตัอิยา่งนุ่มนวลตอ่คนท�ีรู้เทา่ไมถ่งึการณแ์ละท�ีหลงผดิ เพราะทา่น

เองกม็คีวามออ่นแอ เพราะเหตนุ�ีทา่นจงึตอ้งถวายเคร�ืองบชูาเพ�ือลบลา้งบาป

สาํหรบัตวัเองและสาํหรบัประชาชนดว้ย อน�ึงไมม่ใีครรบัตาํแหนง่อนัมเีกยีรตนิ�ี

รู้จกัทา่น แตเ่ขาไดท้าํกบัทา่นตามท�ีตอ้งการแลว้ บตุรมนษุยก์จ็ะตอ้งทนทกุข์

เพราะน�ามอืของพวกเขาเชน่กนั” แลว้พวกสาวกจงึเขา้ใจวา่ พระองคต์รสักบั

พวกเขาโดยทรงเลง็ถงึยอหน์ผู้ใหบ้พัตศิมา -มทัธวิ 17:9-13

กษตัรยิเ์ฮโรดทรงทราบเร�ืองของพระองค เ์พราะวา่พระนามของพระเยซเูป�นท�ี

เล�ืองลอื บางคนพดูวา่ “ยอหน์ผู้ใหบ้พัตศิมาเป�นข�ึนมาจากตายแลว้ เพราะ

เหตนุ�ีเขาถงึทาํการอศัจรรยไ์ด”้ แตบ่างคนวา่ “เขาเป�นเอลยีาห”์ สว่นคนอ�ืนๆ

วา่ “เขาเป�นผู้เผยพระวจนะเหมอืนคนหน�ึงในพวกผู้เผยพระวจนะในอดตี”

เม�ือเฮโรดทรงไดย้นิจงึตรสัวา่ “ยอหน์คนท�ีเราตดัศรีษะเป�นข�ึนมาจากตายแลว้”

มาระโก 6:14-16

พวกเขาจงึทลูถามพระองคว์า่ “ทาํไมพวกธรรมาจารยถ์งึกลา่ววา่ เอลยีาห์

จะตอ้งมากอ่น?” พระองคต์รสัตอบพวกเขาวา่ “เอลยีาหจ์ะตอ้งมากอ่น

แนน่อนเพ�ือทาํใหท้กุส�ิงทกุอยา่งกลบัคนืสู่สภาพเดมิ แตท่าํไมยงัมถีอ้ยคาํเขยีน

เก�ียวกบับตุรมนษุยว์า่ พระองคจ์ะตอ้งทรงทนทกุขเวทนาหลายประการและ

ทรงถกูทอดท�ิง แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่ เอลยีาหน์�ันไดม้าแลว้ และพวกเขาทาํ

ตอ่ทา่นทกุอยา่งตามใจชอบ ซ�ึงกเ็ป�นไปตามถอ้ยคาํท�ีเขยีนไวเ้ก�ียวกบัทา่น” -

มาระโก 9:11-13

เขาจะนาํพงศพ์นัธุ์อสิราเอลหลายคนใหห้นักลบัมาหาองคพ์ระผู้เป�นเจา้ผู้เป�น

พระเจา้ของพวกเขา เขาจะนาํหนา้พระองคด์ว้ยจติวญิญาณและฤทธ�ิเดชของ

เอลยีาห ใ์หพ้อ่กลบัคนืดกีบัลกู และใหค้นด�ือดา้นกลบัไดป้�ญญาของคนชอบ

ธรรม เพ�ือจดัเตรยีมชนชาตหิน�ึงไวใ้หพ้รอ้มสาํหรบัองคพ์ระผู้เป�นเจา้”

ลกูา 1:16-17

พวกเขาจงึถามวา่ “ถา้อยา่งน�ันทา่นเป�นใคร? ทา่นเป�นเอลยีาห ห์รอื?” ยอหน์

ตอบวา่ “ขา้พเจา้ไมใ่ชเ่อลยีาห”์ “ทา่นเป�นผู้เผยพระวจนะคนน�ัน หรอื?” และ

ยอหน์ตอบวา่ “ไมใ่ช”่ -ยอหน์ 1:21



14. พระเมสสยิาหจ์ะมาโดยข�ีลา

ธดิาแหง่ศโิยนเอย๋ จงรา่เรงิอยา่งย�ิงเถดิ โอ บตุรแีหง่เยรซูาเลม็เอย๋ จงโหร่อ้ง น�ี

แนะ่ กษตัรยิข์องเธอเสดจ็มาหาเธอ ทรงความยตุธิรรมและความรอด

พระองคท์รงออ่นสภุาพและทรงลา ทรงลกูลา -เศคารยิาห 9์:9

ความสาํเรจ็:

เม�ือพระเยซเูสดจ็มาใกลก้รงุเยรซูาเลม็กบับรรดาสาวกถงึหมู่บา้นเบธฟาย เีชงิ

เขามะกอกเทศ พระองคท์รงใชส้าวกสองคน มรีบัส�ังวา่ “จงเขา้ไปในหมู่บา้นท�ี

อยู่ตรงหนา้ แลว้จะพบแมล่าตวัหน�ึงผกูอยู่กบัลกูของมนั จงแกแ้ละจงูมาใหเ้รา

ถา้มใีครพดูอะไร ทา่นท�ังสองจงบอกวา่ ‘องคพ์ระผู้เป�นเจา้ของพวกทา่นมพีระ

ประสงค’์ แลว้เขาจะปลอ่ยใหม้าทนัท”ี เหตกุารณน์�ีเกดิข�ึนเพ�ือจะใหเ้ป�นไป

ตามพระวจนะท�ีตรสัผา่นทางผู้เผยพระวจนะวา่ “จงบอกชาวศโิยนวา่ น�ีแนะ่

กษตัรยิข์องทา่นกาํลงัเสดจ็มา ดว้ยความสภุาพออ่นโยน พระองคท์รงลา ทรง

ลกูลา” สาวกท�ังสองคนน�ันกไ็ปทาํตามท�ีพระเยซตูรสัส�ัง จงึจงูแมล่ากบัลกูของ

มนัมา แลว้เอาเส�ือผา้ของตนปบูนหลงั และพระองคก์ท็รงลาน�ัน มทัธวิ 21:1-7

15. พระเมสสยิาหจ์ะถกูเรยีกออกจาก แผน่ดนิอยีปิต์

เม�ืออสิราเอลยงัเดก็ เรากร็กัเขา เราไดเ้รยีกบตุรของเราออกจากอยีปิต์

โฮเชยา 11:1

ความสาํเรจ็:

เม�ือพวกเขาไปแลว้กม็ทีตูสวรรคอ์งคห์น�ึงขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ ไดม้าปรากฏ

แกโ่ยเซฟในความฝ�นแลว้บอกวา่ “จงลกุข�ึนพาพระกมุารกบัมารดาหนไีป

ประเทศอยีปิต แ์ละคอยอยู่ท�ีน�ันจนกวา่เราจะบอกเจา้ เพราะวา่เฮโรดจะ

แสวงหาพระกมุาร เพ�ือจะประหารชวีติเสยี” ในเวลากลางคนืโยเซฟจงึลกุข�ึน

พาพระกมุารกบัมารดาไปยงัประเทศอยีปิต แ์ละไดอ้ยู่ท�ีน�ันจนเฮโรด

ส�ินพระชนม ท์�ังน�ีเกดิข�ึนเพ�ือจะใหส้าํเรจ็ตามพระวจนะขององคพ์ระผู้เป�นเจา้

ท�ังหมด กข็�ึนอยู่กบัพระบญัญตัสิองขอ้น�ี” เม�ือพวกฟารสิยีงัประชมุอยู่ท�ีน�ัน

พระเยซทูรงถามวา่ “ทา่นท�ังหลายคดิอยา่งไรเก�ียวกบัเร�ืองพระครสิต?์

พระองคท์รงเป�นเช�ือสายของใคร?” พวกเขาตอบวา่ “เป�นเช�ือสายของดาวดิ”

พระองคต์รสัถามวา่ “ถา้อยา่งน�ันทาํไมดาวดิจงึทรงเรยีกพระองคว์า่ องคพ์ระผู้

เป�นเจา้โดยเดชพระวญิญาณ และทรงกลา่ววา่ ‘พระเจา้ ตรสักบัองคพ์ระผู้

เป�นเจา้ของขา้พเจา้วา่ “จงน�ังท�ีขวามอืของเรา จนกวา่เราจะปราบศตัรขูอง

ทา่นใหอ้ยู่ใตเ้ทา้ของทา่น” ’ ฉะน�ันถา้ดาวดิทรงเรยีกทา่นวา่ องคพ์ระผู้เป�นเจา้

ทา่นจะเป�นเช�ือสายของดาวดิไดอ้ยา่งไร?” -มทัธวิ 22:4-45

ขณะท�ีพระเยซทูรงส�ังสอนอยู่ในบรเิวณพระวหิาร พระองคต์รสัถามวา่ “ท�ีพวก

ธรรมาจารยว์า่พระครสิตเ์ป�นเช�ือสายของดาวดิน�ันเป�นไปไดอ้ยา่งไร? เพราะวา่

ดาวดิเองกลา่วโดยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิวา่ ‘พระเจา้ ตรสักบัองคพ์ระผู้เป�น

เจา้ของขา้พเจา้วา่ “จงน�ังท�ีขวามอืของเรา จนกวา่เราจะปราบศตัรขูองทา่น

ใหอ้ยู่ใตเ้ทา้ทา่น” ’ ดาวดิยงัเรยีกทา่นวา่องคพ์ระผู้เป�นเจา้ แลว้ทา่นจะเป�น

เพยีงเช�ือสายของดาวดิไดอ้ยา่งไร?” มหาชนตา่งฟ�งพระองคด์ว้ยความยนิด -ี

มาระโก 12:35-37

พระองคจ์งึตรสัถามพวกเขาวา่ “ท�ีมคีนวา่ พระครสิตท์รงเป�นเช�ือสายของดาวิ

ดน�ันเป�นไปไดอ้ยา่งไร? เน�ืองจากดาวดิเองกก็ลา่วไวใ้นพระธรรมสดดุวีา่ ‘พระ

เจา้ ตรสักบัองคพ์ระผู้เป�นเจา้ของขา้พเจา้วา่ “จงน�ังดา้นขวามอืของเรา

จนกวา่เราจะทาํใหศ้ตัรขูองทา่น เป�นท�ีรองเทา้ของทา่น” ’ ในเม�ือดาวดิยงั

เรยีกทา่นวา่องคพ์ระผู้เป�นเจา้ แลว้ทา่นจะเป�นเพยีงเช�ือสายของดาวดิได้

อยา่งไร?” -ลกูา 20:41-44

เพราะวา่ดาวดิไมไ่ดข้�ึนไปยงัสวรรคแ์ตท่า่นกลา่ววา่ ‘พระเจา้ตรสักบัองคพ์ระผู้

เป�นเจา้ของขา้พเจา้วา่ จงน�ังท�ีขวามอืของเรา จนกวา่เราจะทาํใหศ้ตัรขูอง

ทา่นเป�นท�ีรองเทา้ของทา่น ’ เพราะฉะน�ัน ใหพ้งศพ์นัธุ์อสิราเอลท�ังหมด

ทราบแนน่อนวา่ พระเจา้ทรงแตง่ต�ังพระเยซทู�ีทา่นท�ังหลายตรงึไวบ้นกางเขน



จงึตรสัวา่ “คนหนา้ซ�ือใจคด พวกทา่นมาทดลองเราทาํไม? จงเอาเงนิท�ีจะเสยี

สว่ยน�ันมาใหเ้ราด”ู เขาจงึเอาเดนารอินัเหรยีญหน�ึงถวายพระองค พ์ระองค์

ตรสัถามวา่ “รปูและคาํจารกึน�ีเป�นของใคร?” พวกเขาทลูวา่ “ของซซีาร”์ แลว้

พระองคต์รสักบัเขาวา่ “เพราะฉะน�ัน ของของซซีารจ์งถวายแดซ่ซีาร แ์ละของ

ของพระเจา้จงถวายแดพ่ระเจา้” เม�ือไดฟ้�งแลว้พวกเขากป็ระหลาดใจ จงึละ

พระองคไ์วแ้ละกลบัไป ในวนัน�ัน มพีวกสะดสูมีาหาพระองค พ์วกน�ีเป�นผู้สอน

วา่ไมม่กีารเป�นข�ึนจากความตาย เขาจงึทลูถามพระองคว์า่ “ทา่นอาจารย์

โมเสสส�ังวา่ ‘ถา้ใครตายในขณะท�ียงัไมม่บีตุร กใ็หน้อ้งชายแตง่งานกบัหญงิ

มา่ยน�ันและมบีตุรสบืตระกลูใหพ้�ีชาย’ เรามพี�ีนอ้งผู้ชายเจด็คน พ�ีคนโตมี

ภรรยาแลว้กต็าย เม�ือยงัไมม่บีตุรกล็ะภรรยาไวใ้หก้บันอ้งชาย คนท�ีสอง คนท�ี

สามกเ็ป�นแบบเดยีวกนั จนถงึคนท�ีเจด็ ในท�ีสดุหญงิคนน�ันกต็ายดว้ย

เพราะฉะน�ันในวนัท�ีเป�นข�ึนจากความตาย หญงิคนน�ันจะเป�นภรรยาของใครใน

เจด็คนน�ัน? เพราะพวกเขาไดน้างมาเป�นภรรยาแลว้ทกุคน” พระเยซตูรสัตอบ

วา่ “ทา่นท�ังหลายผดิแลว้ เพราะทา่นไมรู่้พระคมัภรีห์รอืฤทธ�ิเดชของพระเจา้

เม�ือมนษุยเ์ป�นข�ึนจากความตายน�ัน จะไมม่กีารสมรสหรอืยกใหเ้ป�นสามภีรรยา

กนัอกี แตจ่ะเป�นเหมอืนบรรดาทตูในฟ�าสวรรค เ์ก�ียวกบัเร�ืองท�ีคนตายจะเป�น

ข�ึนจากความตายน�ัน พวกทา่นยงัไมไ่ดอ้า่นส�ิงท�ีพระเจา้ตรสัไวก้บัทา่นหรอื วา่

‘เราเป�นพระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอสิอคั และพระเจา้ของยาโคบ’

พระองคไ์มไ่ดเ้ป�นพระเจา้ของคนตาย แตเ่ป�นพระเจา้ของคนเป�น” เม�ือฝงูชน

ไดย้นิกอ็ศัจรรยใ์จดว้ยคาํส�ังสอนของพระองค เ์ม�ือพวกฟารสิไีดย้นิวา่

พระองคท์รงทาํใหพ้วกสะดสูนี�ิงอ�ันอยู่จงึประชมุกนั มผีู้เช�ียวชาญบญัญตัคิน

หน�ึงในพวกเขามาทดสอบพระองคว์า่ “ทา่นอาจารย ใ์นธรรมบญัญตันิ�ัน พระ

บญัญตัขิอ้ไหนสาํคญัท�ีสดุ?” พระเยซทูรงตอบเขาวา่ “ ‘จงรกัองคพ์ระผู้เป�น

เจา้ของทา่นดว้ยสดุใจของทา่นดว้ยสดุจติของทา่น’ และดว้ยสดุความคดิของ

ทา่น น�ันแหละเป�นพระบญัญตัขิอ้สาํคญัอนัดบัแรก ขอ้ท�ีสองกเ็หมอืนกนั คอื

‘จงรกัเพ�ือนบา้นเหมอืนรกัตนเอง’ ธรรมบญัญตัแิละคาํของผู้เผยพระวจนะ

ซ�ึงไดต้รสัผา่นทางผู้เผยพระวจนะวา่ เราไดเ้รยีกบตุรของเราใหอ้อกมาจาก

อยีปิต -์มทัธวิ 2:13-15

16. พระเมสสยิาหจ์ะถกูเรยีกวา่พระบตุรของพระเจา้

เหตใุดบรรดาประชาชาตจิงึคดิกบฏ? ทาํไมชาวประเทศท�ังหลายคดิลมๆ แลง้ๆ?

บรรดากษตัรยิแ์หง่แผน่ดนิโลกต�ังตนเองข�ึน และนกัปกครองปรกึษากนั ตอ่สู้

พระยาหเ์วหก์บัผู้รบัการเจมิของพระองค ก์ลา่ววา่ “ใหเ้ราหกัโซต่รวน และ

สลดัเคร�ืองจาํจองของเขาใหพ้น้จากเราเถดิ” พระองคผ์ู้ประทบัในสวรรคท์รง

พระสรวล องคเ์จา้นายทรงเยย้หยนัเขาเหลา่น�ัน แลว้ตรสักบัเขาท�ังหลายดว้ย

ความกร�ิว และดว้ยความเดอืดดาลกท็รงทาํใหเ้ขาหวาดกลวั ตรสัวา่ “เราเอง

ไดต้�ังกษตัรยิข์องเราไวแ้ลว้ บนศโิยน ภเูขาบรสิทุธ�ิของเรา” ขา้พเจา้จะบอกถงึ

กฎเกณฑข์องพระยาหเ์วห พ์ระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ “เจา้เป�นบตุรของเรา

วนัน�ีเราใหก้าํเนดิเจา้แลว้ จงขอจากเราเถดิ และเราจะมอบบรรดาประชาชาติ

ใหเ้ป�นมรดกของเจา้ ตลอดจนแผน่ดนิโลกใหเ้ป�นกรรมสทิธ�ิของเจา้ เจา้จะตี

พวกเขาใหแ้ตกดว้ยคทาเหลก็ และฟาดใหแ้หลกเป�นช�ินๆ ดจุภาชนะของชา่ง

ป��นหมอ้” เพราะฉะน�ัน กษตัรยิท์�ังหลายเอย๋ จงฉลาดเถดิ บรรดาผู้ปกครอง

แหง่แผน่ดนิโลกเอย๋ จงรบัคาํเตอืนเถดิ จงปรนนบิตัพิระยาหเ์วหด์ว้ยความยาํ

เกรง และจงเปรมปรดี�ิจนเน�ือเตน้ จงจมุพติพระบตุร หาไม พ่ระองคจ์ะกร�ิว

และเจา้ตอ้งพนิาศจากทางน�ัน เพราะความกร�ิวของพระองคจ์ดุใหล้กุไดร้วดเรว็

ทกุคนท�ีเขา้มาล�ีภยัในพระองคก์เ็ป�นสขุ -สดดุ 2ี:1-12

ความสาํเรจ็:

แลว้มพีระสรุเสยีงมาจากฟ�าสวรรคว์า่ “ทา่นเป�นบตุรท�ีรกัของเรา เราชอบใจ

ทา่นมาก” -มาระโก 1:11

และอนันาสกบัคายาฟาสเป�นมหาปโุรหติ ชว่งเวลาน�ีเองท�ีพระวจนะของพระ

เจา้มาถงึยอหน์บตุรเศคารยิาหใ์นถ�ินทรุกนัดาร -ลกูา 3:2



พระองคต์รสัไวโ้ดยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิดว้ยปากของดาวดิบรรพบรุษุของเรา

ผู้รบัใชข้องพระองค ว์า่ ‘ทาํไมคนตา่งชาตจิงึหย�ิงยโส และชนชาตทิ�ังหลาย

ปองรา้ยกนัแตไ่มเ่ป�นผล บรรดากษตัรยิแ์หง่แผน่ดนิโลกต�ังตวัข�ึน และนกั

ปกครองชมุนมุกนั ตอ่สู้พระเจา้และผู้รบัการเจมิต�ัง ของพระองค’์ ความ

จรงิในเมอืงน�ีท�ังเฮโรด และปอนทอิสัป�ลาต กบัพวกตา่งชาตแิละชนชาติ

อสิราเอล รว่มชมุนมุกนัตอ่สู้พระเยซผูู้รบัใชบ้รสิทุธ�ิของพระองคซ์�ึงทรงเจมิไว้

แลว้ พวกเขาทาํส�ิงสารพดัตามท�ีพระหตัถแ์ละพระดาํรขิองพระองคท์รง

กาํหนดไวล้ว่งหนา้ -กจิการ 4:25-28

พระเจา้ทรงใหส้าํเรจ็ตามน�ันเพ�ือเรา ผู้เป�นลกูหลานของเขาท�ังหลาย โดยการ

ท�ีพระองคท์รงใหพ้ระเยซเูป�นข�ึนมา ดงัมคีาํเขยีนไวใ้นพระธรรมสดดุบีทท�ีสอง

วา่ ‘เจา้เองเป�นบตุรของเรา วนัน�ีเราใหก้าํเนดิเจา้’ -กจิการ 13:33

เพราะวา่มใีครบา้งในพวกทตูสวรรคท์�ีพระเจา้ เคยตรสักบัเขาวา่ “เจา้เองเป�น

บตุรของเรา วนัน�ีเราใหก้าํเนดิเจา้” และยงัตรสัอกีวา่ “เราเองจะเป�นบดิาของ

เขา และเขาเองจะเป�นบตุรของเรา” -ฮบีร 1ู:5

ในทาํนองเดยีวกนั พระครสิตก์ไ็มไ่ดท้รงยกยอ่งพระองคเ์องข�ึนเป�นมหาปโุรหติ

แตพ่ระเจา้ตรสักบัพระองคว์า่ “เจา้เองเป�นบตุรของเรา วนัน�ีเราใหก้าํเนดิเจา้”

ฮบีร 5ู:5

17. พระเมสสยิาหจ์ะถกูปฏเิสธเพ�ือเงนิสามสบิเหรยีญ

แลว้พระยาหเ์วหต์รสักบัขา้พเจา้วา่ “จงโยนเงนิน�ันเขา้ไปในคลงั ” คอืเงนิกอ้น

งดงามเหลอืเกนิท�ีเขาจา่ยใหข้า้พเจา้ ดงัน�ันขา้พเจา้จงึเอาเงนิ 30 แผน่โยนเขา้

ไปในคลงัในพระนเิวศของพระยาหเ์วห -์เศคารยิาห 1์1:13

ความสาํเรจ็:

เวลาน�ันคนหน�ึงในสาวกสบิสองคนช�ือยดูาสอสิคารโิอทไปหาพวกหวัหนา้

ปโุรหติ บอกวา่ “ถา้ขา้พเจา้มอบตวัเขาใหพ้วกทา่น ทา่นจะใหข้า้พเจา้เทา่ไหร?่”

แตง่กายบรสิทุธ�ิจากครรภข์องอรโุณทยั น�าคา้งแหง่วยัหนุ่มเป�นของทา่น พระ

ยาหเ์วหท์รงปฏญิาณแลว้ และจะไมเ่ปล�ียนพระทยัของพระองค “์เจา้เป�น

ปโุรหติเป�นนติย ต์ามอยา่งเมลคเีซเดค” -สดดุ 1ี10:1-4

ความสาํเรจ็:

พระองคจ์งึทรงใชบ้า่วอ�ืนๆ ไปอกี มรีบัส�ังใหบ้อกผู้รบัเชญิเหลา่น�ันวา่ ‘น�ีแนะ่

เราเตรยีมงานเล�ียงไวแ้ลว้ ท�ังววัและลกูววัอว้นของเรากฆ็า่ไวแ้ลว้ ทกุอยา่งก็

เตรยีมพรอ้มแลว้ เชญิมาในงานเล�ียงอภเิษกสมรสน�ีเถดิ’ แตเ่ขาท�ังหลาย

เพกิเฉยและเดนิจากไป บางคนไปไรน่าของตน บางคนกไ็ปคา้ขาย พวกท�ีเหลอืก็

จบับา่วมาทาํการอปัยศตา่งๆ แลว้ฆา่เสยี กษตัรยิอ์งคน์�ันกก็ร�ิว จงึมรีบัส�ังให้

กองทหารไปฆา่ฆาตกรเหลา่น�ัน และเผาเมอืงของพวกเขา แลว้พระองคม์รีบัส�ัง

กบัพวกบา่ววา่ ‘งานอภเิษกสมรสเตรยีมพรอ้มแลว้ แตพ่วกท�ีไดร้บัเชญิน�ันไม่

คู่ควร เพราะฉะน�ันจงออกไปตามถนนสาํคญัๆ ตา่งๆ เชญิทกุคนท�ีพวกเจา้พบ

มารว่มงานอภเิษกสมรสน�ี’ บา่วจงึออกไปตามถนนตา่งๆ และรวบรวมทกุคนท�ี

พบ ไมว่า่จะเป�นคนดหีรอืคนเลวจนหอ้งโถงงานอภเิษกสมรสน�ันเตม็ไปดว้ยแขก

“แตเ่ม�ือกษตัรยิอ์งคน์�ันเสดจ็ไปทอดพระเนตร แขกท�ังหลาย กท็อดพระเนตร

เหน็คนหน�ึงไมไ่ดส้วมเส�ือสาํหรบังานอภเิษกสมรส จงึตรสัถามวา่ ‘เพ�ือนเอย๋

ทาํไมทา่นมาท�ีน�ีโดยไมส่วมเส�ือสาํหรบังานอภเิษกสมรส?’ คนน�ันกน็�ิงอ�ันอยู่พดู

ไมอ่อก กษตัรยิจ์งึมรีบัส�ังกบัพวกคนรบัใชว้า่ ‘จงมดัมอืมดัเทา้คนน�ีเอาไปโยน

ท�ิงบรเิวณท�ีมดืขา้งนอก ซ�ึงเป�นท�ีมกีารรอ้งไหข้บเข�ียวเค�ียวฟ�น’ เพราะวา่คนท�ี

ไดร้บัเชญิกม็มีาก แตค่นท�ีไดร้บัการทรงเลอืกกม็นีอ้ย” ขณะน�ันพวกฟารสิกีไ็ป

และปรกึษากนัหาทางทาํใหพ้ระองคท์รงตดิกบัดกัดว้ยคาํพดู จงึใชบ้รรดาศษิย์

ของตนกบัพวกเฮโรดไปทลูพระองคว์า่ “ทา่นอาจารย เ์ราทราบวา่ทา่นเป�นคน

ซ�ือสตัย ส์�ังสอนทางของพระเจา้ตามความจรงิโดยไมไ่ดเ้อาใจใคร เพราะทา่น

ไมไ่ดเ้หน็แกห่นา้ใคร เพราะฉะน�ันขอโปรดใหเ้ราทราบวา่ทา่นคดิอยา่งไร? การ

สง่สว่ยใหแ้กซ่ซีารน์�ันควรหรอืไม?่” พระเยซทูรงทราบเจตนารา้ยของพวกเขา



“เราคอืเยซผูู้ใชท้ตูสวรรคข์องเราไปเป�นพยานถงึส�ิงเหลา่น�ีตอ่ทา่นเพ�ือ

ครสิตจกัรท�ังหลาย เราเป�นรากเหงา้และเช�ือสายของดาวดิ และเป�นดาวประจาํ

รุ่งอนัสกุใส” ววิรณ 2์2:16

22. พระเมสสยิาหจ์ะเกดิในเมอืงเบธลเิอม็

แตเ่จา้ เบธเลเฮม เอฟราธาห ผ์ู้เป�นหนว่ยเลก็ในบรรดาตระกลูของยดูาห จ์าก

เจา้ จะมผีู้หน�ึงออกมาเพ�ือเรา เป�นผู้ท�ีจะปกครองในอสิราเอล ตน้ตระกลูของ

ทา่นมาจากสมยัเกา่ จากสมยัโบราณกาล -มคีาห 5์:2

ความสาํเรจ็:

พระเยซไูดท้รงบงัเกดิท�ีบา้นเบธเลเฮมแควน้ยเูดยีในรชักาลของกษตัรยิเ์ฮโรด

ภายหลงัมพีวกนกัปราชญจ์ากทศิตะวนัออกมายงักรงุเยรซูาเลม็ ถามวา่ “พระ

กมุารผู้ท�ีทรงบงัเกดิมาเป�นกษตัรยิข์องชนชาตยิวิน�ันอยู่ท�ีไหน? เราไดเ้หน็ดาว

ของทา่นทางทศิตะวนัออก และเราจงึมาเพ�ือจะนมสัการทา่น” เม�ือกษตัรยิเ์ฮ

โรดทรงไดย้นิดงัน�ันแลว้ กว็ุ่นวายพระทยั ท�ังชาวกรงุเยรซูาเลม็กพ็ลอยวุ่นวาย

ใจไปดว้ย แลว้ทา่นทรงใหป้ระชมุพวกหวัหนา้ปโุรหติกบัพวกธรรมาจารยข์อง

ประชาชน แลว้กต็รสัถามพวกเขาวา่ “พระครสิตจ์ะทรงบงัเกดิท�ีไหน?” พวก

เขาทลูวา่ “ท�ีบา้นเบธเลเฮมแควน้ยเูดยี เพราะวา่ผู้เผยพระวจนะไดเ้ขยีนไว้

ดงัน�ีวา่ ‘บา้นเบธเลเฮม ในแผน่ดนิยเูดยี จะไมเ่ป�น บา้นท�ีเลก็นอ้ยท�ีสดุใน

สายตาของพวกผู้ครองแผน่ดนิยเูดยี เพราะวา่เจา้นายองคห์น�ึงจะออกมาจาก

ทา่น ผู้ซ�ึงจะครอบครองอสิราเอล ชนชาตขิองเรา’ ” -มทัธวิ 2:1-6

23. พระเมสสยิาหจ์ะย�ิงใหญก่วา่กษตัรยิด์าวดิ

พระยาหเ์วหต์รสักบักษตัรยิ ข์องขา้พเจา้ วา่ “จงน�ังท�ีขวามอื ของเรา จนกวา่

เราจะทาํใหศ้ตัรขูองเจา้เป�นแทน่รองเทา้ของเจา้” พระยาหเ์วหท์รงย�ืนคทา

แหง่การปกครองของทา่น จากศโิยน ทา่นจงครอบครองทา่มกลางศตัรขูองทา่น

เถดิ ชนชาตขิองทา่นจะเตม็ใจถวายตวั ในวนัแหง่อาํนาจของทา่นในเคร�ือง

พวกเขากใ็หเ้งนิยดูาสสามสบิเหรยีญ -มทัธวิ 26:14-15

เม�ือยดูาสคนท�ีทรยศพระองคเ์หน็วา่พระองคท์รงถกูลงโทษกเ็สยีใจ จงึนาํเงนิ

สามสบิเหรยีญน�ันมาคนืใหก้บัพวกหวัหนา้ปโุรหติและพวกผู้ใหญ -่มทัธวิ 27:3

คร�ังน�ันกส็าํเรจ็ตามพระวจนะท�ีกลา่วโดยเยเรมยีผ์ู้เผยพระวจนะท�ีวา่ “พวก

เขารบัเงนิสามสบิเหรยีญซ�ึงเป�นราคาของผู้น�ัน ท�ีเผา่พนัธุ์อสิราเอลตรีาคาไว้

แลว้ไปซ�ือทุ่งชา่งหมอ้ ตามท�ีองคพ์ระผู้เป�นเจา้มพีระบญัชาขา้พเจา้”

มทัธวิ 27:9-10

18. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นเหมอืนบตุรมนษุย์

ขา้พเจา้เหน็ในนมิติเวลากลางคนื น�ีแนะ่ มทีา่นผู้หน�ึงเหมอืนบตุรมนษุยม์า

พรอ้มกบับรรดาเมฆของสวรรค แ์ละทา่นมาหาผู้เจรญิดว้ยวยัวฒุนิ�ัน มคีนนาํ

ทา่นมาเฝ�าเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค ร์าชอาํนาจ ศกัด�ิศร กีบัราชอาณาจกัร

ทรงมอบไวก้บัทา่น เพ�ือชนทกุชาตทิกุเผา่ทกุภาษา จะปรนนบิตัทิา่น

ราชอาณาจกัรของทา่นเป�นราชอาณาจกัรนรินัดร ซ์�ึงจะไมม่ที�ีส�ินสดุ และ

แผน่ดนิของทา่นเป�นแผน่ดนิ ซ�ึงจะไมถ่กูทาํลายเลย -ดาเนยีล 7:13-14

ความสาํเรจ็:

ไมม่ใีครเคยข�ึนไปสวรรคน์อกจากผู้ท�ีลงมาจากสวรรค ค์อืบตุรมนษุย โ์มเสสยก

งขู�ึนในถ�ินทรุกนัดาร อยา่งไร บตุรมนษุยจ์ะตอ้งถกูยกข�ึนอยา่งน�ัน

ยอหน์ 3:13-14

แลว้ทา่นกลา่ววา่ “น�ีแนะ่ ขา้พเจา้เหน็ทอ้งฟ�าแหวกเป�นชอ่ง และเหน็บตุร

มนษุยท์รงยนือยู่เบ�ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้” -กจิการ 7:56

“ทา่นท�ังหลายเป�นสขุแมม้คีนเกลยีดชงัทา่น ไลท่า่นออกจากพวกเขา

ประณามทา่น และเหยยีดหยามทา่นวา่เป�นคนช�ัวชา้เน�ืองจากทา่นเหน็แกบ่ตุร

มนษุย -์ลกูา 6:22



แลว้พระองคต์รสักบัเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัพวกทา่นวา่ ทา่นจะเหน็

ทอ้งฟ�าแหวกออกและพวกทตูสวรรคข์องพระเจา้ข�ึนลงอยู่เหนอืบตุรมนษุย”์

ยอหน์ 1:51

ท�ังน�ีเพ�ือใหท้า่นรู้วา่ บตุรมนษุยม์สีทิธอิาํนาจในโลกท�ีจะอภยับาปได”้

พระองคจ์งึตรสัส�ังคนงอ่ยวา่ “จงลกุข�ึนยกท�ีนอนกลบัไปบา้นของทา่น”

มทัธวิ 9:6

เพราะวา่บตุรมนษุยเ์ป�นเจา้เป�นนายเหนอืวนัสะบาโต” -มทัธวิ 12:8

บตุรมนษุยจ์ะใชบ้รรดาทตูสวรรคข์องทา่นออกไปเกบ็กวาดทกุส�ิงท�ีทาํใหห้ลงผดิ

และพวกผู้ท�ีทาํช�ัวไปจากแผน่ดนิของทา่น -มทัธวิ 13:41

เม�ือพระเยซเูสดจ็เขา้ไปในเขตเมอืงซซีารยีาฟ�ลปิป�พระองคต์รสัถามพวก

สาวกของพระองคว์า่ “คนท�ัวไปพดูกนัวา่บตุรมนษุยเ์ป�นใคร?” เพราะวา่เม�ือ

บตุรมนษุยจ์ะเสดจ็มาดว้ยพระรศัมขีองพระบดิา พรอ้มดว้ยบรรดาทตูสวรรค์

ของพระองค แ์ลว้พระองคจ์ะทรงตอบแทนแตล่ะคนตามการกระทาํของเขา

มทัธวิ 16:13, 27

ต�ังแตน่�ันมา พระองคท์รงสอนพวกสาวกวา่ บตุรมนษุยจ์ะตอ้งทนทกุขท์รมาน

หลายประการ พวกผู้ใหญแ่ละพวกหวัหนา้ปโุรหติและพวกธรรมาจารยจ์ะไม่

ยอมรบัพระองค พ์ระองคจ์ะทรงถกูประหารชวีติ และหลงัจากน�ันสามวนัจะ

เป�นข�ึนมาใหม -่มาระโก 8:31

และตรสัวา่ “บตุรมนษุยจ์ะตอ้งทนทกุขห์ลายอยา่ง พวกผู้ใหญ พ่วกหวัหนา้

ปโุรหติและพวกธรรมาจารยจ์ะปฏเิสธทา่น และในท�ีสดุทา่นจะตอ้งถกู

ประหารชวีติ แตใ่นวนัท�ีสาม พระเจา้จะทรงใหท้า่นเป�นข�ึนมาใหม”่ -ลกูา 9:22

19. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นเคร�ืองบชูาถวายดว้ยความยนิดี

ทตูสวรรคว์า่ “อยา่แตะตอ้งเดก็น�ัน อยา่ทาํอะไรเขาเลย เพราะบดัน�ีเรารู้แลว้วา่

ความสาํเรจ็:

วนัรุ่งข�ึนยอหน์เหน็พระเยซกูาํลงัเสดจ็มาหาทา่น ทา่นจงึกลา่ววา่ “จงดพูระ

เมษโปดก ของพระเจา้ ผู้ทรงรบับาปของโลกไป และทา่นมองดพูระเยซขูณะท�ี

พระองคเ์สดจ็ผา่นไป และทา่นกลา่ววา่ “จงดพูระเมษโปดกของพระเจา้”

ยอหน์ 1:29, 36

แตเ่ม�ือมาถงึพระเยซแูละเหน็วา่ พระองคส์�ินพระชนมแ์ลว้ พวกเขาจงึไมไ่ดท้บุ

ขาของพระองค เ์พราะส�ิงเหลา่น�ีเกดิข�ึนเพ�ือใหเ้ป�นจรงิตามขอ้พระคมัภรีท์�ีวา่

“พระอฐั ขิองพระองคจ์ะไมห่กัสกัช�ินเดยีว” -ยอหน์ 19:33, 36

จงชาํระเช�ือ เกา่เสยี เพ�ือทา่นท�ังหลายจะไดเ้ป�นแป�งดบิกอ้นใหม ด่งัเชน่ท�ีทา่น

เป�นพวกไรเ้ช�ือ เพราะพระครสิตผ์ู้ทรงเป�นป�สกาของเรา ถกูถวายบชูาแลว้

เพราะฉะน�ันใหเ้ราถอืป�สกาน�ัน ไมใ่ชด่ว้ยเช�ือเกา่ซ�ึงเป�นเช�ือของความช�ัวและ

ความเลว แตด่ว้ยขนมป�งท�ีไมม่เีช�ือ คอืความจรงิใจและสจัจะ -1 โครนิธ 5์:7-8

แตด่ว้ยพระโลหติล�าคา่ของพระครสิต ด์งัเลอืดลกูแกะท�ีไรต้าํหนแิละไรจ้ดุดา่ง

พรอ้ย -1 เปโตร 1:19

21. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นดาวดวงหน�ึงท�ีออกมาจากยาโคบ

ขา้พเจา้เหน็เขา แตไ่มใ่ชใ่นเวลาน�ีขา้พเจา้มองดเูขา แตไ่มใ่ชจ่ากระยะใกลต้วั

ดาวดวงหน�ึงจะออกมาจากยาโคบ และพระคทาอนัหน�ึงจะมาจากอสิราเอล

แลว้จะทบุหนา้ผากของโมอบั และทาํลายเผา่พนัธุ์ท�ังหมดของเชท

กนัดารวถิ 2ี4:17

ความสาํเรจ็:

“พระกมุารผู้ท�ีทรงบงัเกดิมาเป�นกษตัรยิข์องชนชาตยิวิน�ันอยู่ท�ีไหน? เราได้

เหน็ดาวของทา่นทางทศิตะวนัออก และเราจงึมาเพ�ือจะนมสัการทา่น”

มทัธวิ 2:2



น�ันออกจากแผน่ดนิโดยเรว็ เพราะพวกเขาพดูวา่ “พวกเราจะตายกนัหมดแลว้”

คนอสิราเอลเอากอ้นแป�งดบิท�ีไมไ่ดใ้สเ่ช�ือกบัอา่งขยาํแป�ง หอ่ผา้ใสบ่า่แบกไป

ชนชาตอิสิราเอลทาํตามท�ีโมเสสส�ังไว ค้อืขอเคร�ืองเงนิ เคร�ืองทอง และ

เคร�ืองนุ่งหม่จากคนอยีปิต แ์ละพระยาหเ์วหท์รงบนัดาลใหป้ระชากรเป�นท�ี

โปรดปรานในสายตาของคนอยีปิต ค์นอยีปิตจ์งึใหส้�ิงของตามท�ีขอ ดงัน�ันคน

อสิราเอลจงึรบิเอาส�ิงของตา่งๆ จากคนอยีปิต ช์นชาตอิสิราเอลออกจากเมอืง

ราเมเสสไปถงึเมอืงสคุคท นบัเฉพาะผู้ชายเดนิเทา้ไดป้ระมาณ 600,000 คน ไม่

รวมเดก็ มคีนชาตอิ�ืนจาํนวนมากตดิตามไปดว้ย พรอ้มท�ังฝงูปศสุตัวม์หาศาล

คอืฝงูแพะแกะและฝงูโค พวกเขาเอากอ้นแป�งดบิซ�ึงนาํมาจากอยีปิตป์��งเป�น

แผน่ขนมป�งไรเ้ช�ือ เหตทุ�ีเขาไมใ่สเ่ช�ือ กเ็พราะถกูเรง่รดัใหอ้อกจากอยีปิต จ์งึไม่

ทนัเตรยีมเสบยีง ชนชาตอิสิราเอลอยู่ในอยีปิตเ์ป�นเวลา 430 ป�เม�ือครบ 430

ป�แลว้ ในวนัน�ันเอง ประชากรท�ังหมดของพระยาหเ์วหก์เ็คล�ือนออกจาก

แผน่ดนิอยีปิต ค์นืวนัน�ันเป�นคนืของพระยาหเ์วหท์�ีทรงเฝ�าด เูพ�ือนาํพวกเขา

ออกจากแผน่ดนิอยีปิต แ์ละเป�นคนืท�ีชนชาตอิสิราเอลท�ังส�ินถอืเป�นท�ีระลกึถงึ

พระยาหเ์วหต์ลอดช�ัวชาตพินัธุ์ของพวกเขา พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสและอา

โรนวา่ “กฎเกณฑพ์ธิปี�สกาเป�นดงัน�ีคอืหา้มคนตา่งชาตกินิ สว่นทาสซ�ึงนายเอา

เงนิซ�ือมา เม�ือใหท้าสน�ันเขา้สหุนตัแลว้กใ็หเ้ขากนิได ส้ว่นคนอาศยัหรอืลกูจา้ง

หา้มกนิ ป�สกาน�ันใหก้นิแตใ่นบา้น หา้มเอาเน�ือไปนอกบา้น และหา้มหกั

กระดกูของมนั ใหช้มุนมุชนอสิราเอลท�ังส�ินปฏบิตัติามพธินี�ีถา้มคีนตา่งดา้ว

มาอาศยัอยู่กบัเจา้ และตอ้งการจะปฏบิตัติามพธิปี�สกาถวายพระยาหเ์วห ก์ใ็ห้

ชายพวกน�ันทกุคนเขา้สหุนตักอ่นแลว้จงึใหเ้ขามาใกลแ้ละปฏบิตัติามพธินี�ันได้

เขาจะเป�นเหมอืนคนท�ีเกดิในแผน่ดนิน�ัน แตท่กุคนท�ีไมไ่ดเ้ขา้สหุนตั จะกนิป�

สกาไมไ่ด บ้ทบญัญตัสิาํหรบัคนพ�ืนเมอืงและคนตา่งดา้วซ�ึงอาศยัอยู่ทา่มกลาง

พวกเจา้จะตอ้งเป�นอยา่งเดยีวกนั” ชนชาตอิสิราเอลท�ังส�ินกป็ฏบิตัติามท�ีพระ

ยาหเ์วหม์รีบัส�ังแกโ่มเสสและอาโรน ในวนัน�ันเองพระยาหเ์วหท์รงนาํชนชาติ

อสิราเอลออกจากแผน่ดนิอยีปิตโ์ดยแยกเป�นขบวนๆ -อพยพ 12:1-51

เจา้ยาํเกรงพระเจา้ และเจา้ไมไ่ดห้วงบตุรชายคอืบตุรชายคนเดยีวของเจา้ไว้

จากเรา” อบัราฮมัเงยหนา้ข�ึนมองด เูหน็ขา้งหลงัทา่นมแีกะผู้ตวัหน�ึง เขาของ

มนัตดิอยู่ในพุ่มไมท้บึ อบัราฮมักไ็ปจบัแกะตวัน�ันมาถวายเป�นเคร�ืองบชูาแทน

บตุรชาย อบัราฮมัจงึเรยีกสถานท�ีน�ันวา่ ยาหเ์วหย์เิรห อ์ยา่งท�ีเขาพดูกนัทกุ

วนัน�ีวา่ “ทรงจดัไวใ้หบ้นภเูขาของพระยาหเ์วห”์ ทตูของพระยาหเ์วหเ์รยีกอบั

ราฮมัคร�ังท�ีสองมาจากฟ�าสวรรคว์า่ “พระยาหเ์วหต์รสัวา่ เราเองปฏญิาณวา่

เพราะเจา้ทาํอยา่งน�ีและไมไ่ดห้วงบตุรชายของเจา้ คอืบตุรชายคนเดยีวของเจา้

ดงัน�ันเราจะอวยพรเจา้แน เ่ราจะทวเีช�ือสายของเจา้ใหม้ากข�ึน ดงัดวงดาวใน

ทอ้งฟ�า และดงัเมด็ทรายบนฝ��งทะเล เช�ือสายของเจา้จะไดป้ระตเูมอืงศตัรู

ท�ังหลายของเจา้เป�นกรรมสทิธ�ิประชาชาตทิ�ังหมดในโลกจะไดพ้รเพราะเช�ือ

สายของเจา้ เพราะวา่เจา้เช�ือฟ�งเรา” -ปฐมกาล 22:12-18

ความสาํเรจ็:

พระเจา้ทรงรกัโลกดงัน�ีคอืไดป้ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค เ์พ�ือทกุ

คนท�ีวางใจในพระบตุรน�ันจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรินัดร์-ยอหน์ 3:16

โดยความเช�ือ เม�ืออบัราฮมัถกูลองใจ จงึไดถ้วายอสิอคัเป�นเคร�ืองบชูา และ

ทา่นผู้ไดร้บัพระสญัญา กพ็รอ้มแลว้ท�ีจะถวายบตุรชายคนเดยีวของทา่น คอื

บตุรคนท�ีมพีระดาํรสัวา่ “เขาจะเรยีกเช�ือสายของทา่นทางสายอสิอคั” ทา่น

เช�ือวา่พระเจา้ทรงสามารถทาํใหค้นตายเป�นข�ึนมาได ฉ้ะน�ันโดยอปุมาแลว้

ทา่นไดร้บับตุรคนืมา -ฮบีร 1ู1:17-19

20. พระเมสสยิาหจ์ะเป�นลกูแกะป�สกา

พระยาหเ์วหต์รสักบัโมเสสและอาโรนในแผน่ดนิอยีปิตว์า่ “ใหเ้ดอืนน�ีเป�นเดอืน

เร�ิมตน้สาํหรบัพวกเจา้ ใหเ้ป�นเดอืนแรกในป�สาํหรบัพวกเจา้ จงส�ังชมุนมุชน

อสิราเอลท�ังส�ินวา่ ในวนัท�ีสบิเดอืนน�ีใหแ้ตล่ะคนเตรยีมลกูแกะ ตวัหน�ึงให้

ตนเองตามสกลุ บา้นละหน�ึงตวั ถา้ครอบครวัไหนมคีนนอ้ยและกนิลกูแกะตวั



หน�ึงไมห่มด กใ็หร้วมกบัเพ�ือนบา้นใกลเ้รอืนเคยีงเตรยีมลกูแกะตวัหน�ึง แลว้ให้

แบง่ลกูแกะน�ันตามจาํนวนคนท�ีจะกนิได ล้กูแกะของเจา้ตอ้งปราศจากตาํหนิ

เป�นตวัผู้อายหุน�ึงป�เจา้จงเอามาจากฝงูแกะหรอืฝงูแพะ จงเกบ็ไวใ้หด้ถีงึวนัท�ี

สบิส�ีเดอืนน�ีแลว้ในเยน็วนัน�ัน ใหท้�ีประชมุของชมุนมุชนอสิราเอลท�ังหมดฆา่

ลกูแกะน�ัน แลว้เอาเลอืดทาท�ีวงกบประตทู�ังดา้นบนและดา้นขา้งท�ังสองขา้ง

ของบา้นท�ีพวกเขาเล�ียงกนัน�ันดว้ย ในคนืวนัน�ันใหพ้วกเขากนิเน�ือป��งกบัขนม

ป�งไรเ้ช�ือและผกัรสขม อยา่กนิเน�ือท�ียงัดบิหรอืเน�ือตม้เลย แตจ่งป��งท�ังหวัและ

ขาและเคร�ืองในดว้ย จงกนิใหห้มดหา้มมเีศษเหลอืจนถงึเวลาเชา้ แตถ่า้ยงัมเีศษ

เหลอืถงึเวลาเชา้กใ็หเ้ผาเสยี เจา้จงเล�ียงกนัดงัน�ีคอื ใหค้าดเอว สวมรองเทา้

และถอืไมเ้ทา้ไวใ้นมอื และรบีกนิโดยเรว็ การเล�ียงน�ีเป�นป�สกา ของพระยาหเ์วห์

เพราะในคนืวนัน�ัน เราจะผา่นไปในแผน่ดนิอยีปิต แ์ละเราจะประหารลกูหวัป�

ท�ังหมดในแผน่ดนิอยีปิตท์�ังของมนษุยแ์ละของสตัว แ์ละเราจะพพิากษา

ลงโทษพระท�ังหมดของอยีปิต เ์ราคอืพระยาหเ์วห แ์ตเ่ลอืดตามบา้นท�ีเจา้

ท�ังหลายอยู่น�ัน จะเป�นหมายสาํคญัสาํหรบัพวกเจา้ เม�ือเราเหน็เลอืดน�ัน เรา

จะผา่นเวน้พวกเจา้ไป จะไมม่ภียัพบิตัเิกดิแกพ่วกเจา้ ขณะท�ีเราโจมตแีผน่ดนิ

อยีปิต “์วนัน�ีจะเป�นวนัท�ีระลกึสาํหรบัพวกเจา้ ใหเ้จา้ท�ังหลายฉลองเป�น

เทศกาลเล�ียงถวายเกยีรตพิระยาหเ์วหช์�ัวชาตพินัธุ์ของพวกเจา้ พวกเจา้จง

ฉลองเทศกาลเล�ียงน�ีและถอืเป�นกฎถาวร พวกเจา้จงกนิขนมป�งไรเ้ช�ือใหค้รบ

เจด็วนั วนัแรกจงขจดัเช�ือ ใหส้�ินจากบา้นของพวกเจา้ ถา้ผู้ใดกนิขนมป�งใสเ่ช�ือ

ต�ังแตว่นัแรกจนถงึวนัท�ีเจด็ จะตอ้งถกูตดัออกจากการเป�นคนอสิราเอล ในวนั

แรกน�ันใหม้กีารประชมุบรสิทุธ�ิและในวนัท�ีเจด็กใ็หม้กีารประชมุบรสิทุธ�ิหา้ม

ทาํงานใดๆ ในวนัแรกและวนัท�ีเจด็ นอกจากการจดัเตรยีมอาหารใหท้กุคน

รบัประทาน พวกเจา้จงถอืเทศกาลกนิขนมป�งไรเ้ช�ือ เพราะในวนัน�ีเอง เราไดน้าํ

ไพรพ่ลของเจา้ออกจากแผน่ดนิอยีปิต เ์พราะฉะน�ัน พวกเจา้จงถอืวนัน�ีเป�นกฎ

ถาวรช�ัวชาตพินัธุ์ของเจา้ ในตอนเยน็วนัท�ีสบิส�ีเดอืนแรก เจา้ท�ังหลายจงกนิ

ขนมป�งไรเ้ช�ือจนถงึเวลาเยน็วนัท�ีย�ีสบิเอด็ของเดอืนน�ัน ตลอดเจด็วนัน�ัน หา้ม

พบเช�ือในบา้นของพวกเจา้ เพราะถา้ผู้ใดท�ีเป�นคนตา่งดา้วกด็หีรอืคนพ�ืนเมอืง

กด็ กีนิขนมป�งใสเ่ช�ือ ผู้น�ันจะตอ้งถกูตดัออกจากชมุนมุชนอสิราเอล หา้มกนิส�ิง

ใดท�ีใสเ่ช�ือในท�ีอาศยัของพวกเจา้ เจา้จงกนิแตข่นมป�งไรเ้ช�ือเทา่น�ัน” แลว้

โมเสสเรยีกพวกผู้ใหญข่องคนอสิราเอลมาพรอ้มกนั ส�ังวา่ “จงไปเอาลกูแกะ

สาํหรบัครอบครวัของพวกทา่นมาฆา่เป�นลกูแกะป�สกา และเอาตน้หสุบ กาํ

หน�ึงจุ่มลงในเลอืดท�ีอยู่ในอา่ง แลว้ป�ายเลอืดน�ันท�ีวงกบประตทู�ังดา้นบนและ

ดา้นขา้งท�ังสองขา้ง หา้มผู้ใดออกไปพน้ประตบูา้นของตนจนถงึรุ่งเชา้ เพราะ

พระยาหเ์วหจ์ะเสดจ็ผา่นไปเพ�ือจะประหารคนอยีปิต เ์ม�ือพระองค์

ทอดพระเนตรเหน็เลอืดท�ีวงกบประตทู�ังดา้นบนและดา้นขา้งท�ังสองขา้ง พระ

ยาหเ์วหจ์ะทรงผา่นเวน้ประตนู�ัน และจะไมท่รงใหผู้้สงัหารเขา้ไปในบา้นพวก

ทา่นเพ�ือจะประหารทา่น ทา่นท�ังหลายจงถอืคาํส�ังน�ีใหเ้ป�นกฎถาวรของพวก

ทา่นและของลกูหลานพวกทา่น เม�ือพวกทา่นไปถงึแผน่ดนิซ�ึงพระยาหเ์วหจ์ะ

ประทานแกพ่วกทา่นตามท�ีตรสัไวแ้ลว้ พวกทา่นจงถอืพธินี�ีไว เ้ม�ือลกูหลาน

ของพวกทา่นถามวา่ ‘พธินี�ีหมายความวา่อะไร?’ พวกทา่นจงตอบวา่ ‘เป�นการ

ถวายสตัวบชูาป�สกาแดพ่ระยาหเ์วหผ์ู้ทรงผา่นเวน้บา้นของชนชาตอิสิราเอลใน

อยีปิต เ์ม�ือพระองคท์รงประหารคนอยีปิต แ์ตโ่ปรดไวช้วีติครอบครวัของพวก

เรา’ ” ประชากรกก็ราบลงนมสัการ แลว้ชนชาตอิสิราเอลกไ็ปทาํตามท�ีพระ

ยาหเ์วหท์รงบญัชากบัโมเสสและอาโรน ในเวลาเท�ียงคนื พระยาหเ์วหท์รง

ประหารบตุรหวัป�ทกุคนในแผน่ดนิอยีปิต ต์�ังแตพ่ระราชบตุรหวัป�ของฟาโรห์

ผู้ประทบับนบลัลงัก จ์นถงึบตุรหวัป�ของนกัโทษท�ีอยู่ในคกุมดื ท�ังลกูหวัป�ของ

สตัวเ์ล�ียงทกุตวั ฟาโรหก์บัพวกขา้ราชการ และคนอยีปิตท์�ังหมดต�ืนข�ึนใน

ตอนกลางคนื มเีสยีงรอ้งไหค้ร�าครวญดงัมากในอยีปิต เ์พราะไมม่บีา้นไหนเลย

ท�ีไมม่คีนตาย ฟาโรหจ์งึตรสัเรยีกโมเสสกบัอาโรนใหม้าเขา้เฝ�าในคนืน�ัน ตรสัวา่

“เจา้ท�ังสองกบัชนชาตอิสิราเอล จงลกุข�ึนและออกไปจากประชากรของเรา ไป

นมสัการพระยาหเ์วหต์ามท�ีขอไวน้�ัน เอาฝงูแพะแกะและฝงูโคของพวกเจา้ไป

ดว้ยตามท�ีขอไวแ้ลว้ จงไป และอวยพรเราดว้ย” คนอยีปิตก์เ็รง่รดัใหช้นชาติ


