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5 บทเรยีน

1. พระสญัญาเกี2ยวกบัพระผูช้ว่ยใหร้อด
2. กําเนดิของพระเยซู
3. ทตูสวรรคนํ์าขา่วดมีาใหค้นเลีIยงแกะ
4. พวกโหราจารยเ์ขา้เฝ้าพระเมสสยิาห์
5. หนไีปอยีปิต์



บทที$ 1 พระสญัญาเกี$ยวกบัพระผูช้ว่ยใหร้อด
ลกูา 1 และพระวจนะตอนอื1น ๆ ตามที1บนัทกึไวข้า้งลา่ง

รปูที$ CA 1-1 ผูเ้ผยพระวจนะทาํนายถงึการเสด็จมา
ของพระเมสสยิาห์

เมื1อหลายรอ้ยปีที1ผา่นมา พระเจา้ไดต้รัสผา่นผูรั้บใช ้
พระเจา้ที1เรยีกวา่ผูเ้ผยพระวจนะและบอกพวกเขาถงึสิ1งที1
พระเจา้ตรัสและแผนการของพระเจา้สําหรับมนุษย์
พระองคบ์อกพวกเขาถงึสิ1งที1ตอ้งเขยีนลงในพระคมัภรี์
หนังสอืมหศัจรรยข์องพระเจา้เลม่นีPเวลานีPเสร็จสมบรูณ์
แลว้ เป็นพระวจนะสําหรับมนุษย์ เนื1องจากพระเจา้ทรง
เขยีนทกุคําในพระคมัภรี์ ผา่นคนเหลา่นีP พระคมัภรีจ์งึเป็น
ความจรงิและมคีณุคา่ตอ่ความเชื1อวางใจของเรา พระ
คมัภรีต์อบคําถามหลายคําถามเกี1ยวกบัตวัของเราเอง
เกี1ยวกบัพระเจา้ และเกี1ยวกบัวธิทีี1เราสามารถรูจั้กกบัพระ
เจา้ได ้ นี1เป็นคําถามที1คนสงสยัมาหลายยคุหลายสมัย
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พระเจา้บอกเราในพระคมัภรีว์า่ พระเจา้ทรงสรา้งฟ้า
สวรรคแ์ละแผน่ดนิโลกจากความวา่งเปลา่ มาเป็น
จักรวาลที1กวา้งใหญ่ ดวงดาวมากมายที1กระจายเกลื1อน
กวา้งไกล ดวงอาทติยแ์ละดวงจันทรข์องเราและโลกที1
สวยงามของเราพรอ้มกบัแมนํ่Pา ภเูขา มหาสมทุร ตน้ไม ้
ดอกไมแ้ละสตัวต์า่ง ๆ ทั PงหมดนีPเป็นการทรงสรา้งของ
พระเจา้ผูท้รงพระปัญญา ทรงรักและเมตตาตอ่มนุษยเ์รา
พระเจา้ทรงสรา้งโลกสําหรับใหเ้ราชื1นชม พระองคท์รง
สรา้งอาดมั มนุษยค์นแรกตามพระฉายาของพระองค์ และ
ใหเ้ขาอยูใ่นสวนเอเดนที1สวยงาม พระเจา้ทรงสรา้งคนให ้
แตกตา่งจากสตัวม์าก เพราะพระองคท์รงสรา้งคนตาม
พระฉายาของพระองคเ์อง และทรงประทานวญิญาณ
อมตะที1จะมชีวีติอยูต่ลอดไปในสถานที1บางแหง่ “ตาม
พระฉายาของพระองคเ์อง” นี1หมายถงึอะไร?
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ตามพระฉายาของพระองคเ์องหมายความวา่ พระ
เจา้ทรงเป็นพระเจา้องคเ์ดยีวสามพระภาค (หรอืสามสว่น)
คอืพระบดิา พระบตุร (ซึ1งพระนามฝ่ายโลกองพระองคค์อื
พระเยซ)ู และพระวญิญาณบรสิทุธิ_ พระเจา้ทรงสรา้งคน
รวมทัPงเด็ก ๆ และครเูป็นสามสว่น เรามรีา่งกาย นั1นเป็น
สว่นของเราที1กนิอาหาร หายใจ กระโดด ทํางานและเลน่
เรามวีญิญาณ สว่นของเราที1คดิ หวัเราะ รอ้งไห ้ ฝัน และ
มคีวามสขุในการอยูร่ว่มกบัคนอื1น เรามสีว่นที1สามของเรา
ดว้ยที1สําคญัมากซึ1งเรยีกวา่ จติวญิญาณ จติวญิญาณของ
เราเป็นสว่นของเราที1สามารถรูจั้กและรักพระเจา้ เพราะ
อาดมัและเอวา มนุษยช์ายหญงิคูแ่รกทําผดิโดยการไม่
เชื1อฟังพระเจา้ มนุษยท์กุคนที1เกดิมาในโลกนับตั Pงแตนั่Pน
จงึมคีวามผดิบาปดว้ย เราไดรั้บมรดกสบืทอดสภาพ
มนุษยท์ี1เป็นบาป เมื1ออาดมัทําบาป จติวญิญาณของเขา
สว่นของเขาที1รูจั้กพระเจา้ไดต้ายไป พระเจา้รูว้า่ทกุคนที1
เกดิมาเนื1องจากอาดมัจะตายฝ่ายจติวญิญาณเชน่กนั ไม่
สามารถรักและรูจั้กพระเจา้ได ้ แตพ่ระเจา้ตอ้งการใหค้น
รูจั้กพระเจา้และรักพระองค์ ดงันัPนพระองคจ์งึเปิดหนทาง
สําหรับคนที1จะกลบัมาหาพระเจา้ได ้ เมื1ออาดมัและเอวา
ออกจากสวนเอเดน พระเจา้ทรงสญัญาวา่ พระองคจ์ะสง่
พระผูช้ว่ยมาบนโลกเพื1อรับโทษบาปแทนมนุษยท์กุคน
ดงันัPนคนที1มชีวีติอยูเ่มื1อหลายพันปีกอ่นเริ1มคน้หาและรอ
คอยทา่นผูนั้Pนที1จะเสด็จมาในโลกเพื1อชว่ยเราใหพ้น้บาป
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ขณะที1พระวญิญาณบรสิทุธิ_ของพระเจา้ดลใจคนใหเ้ขยีน
พระวจนะพระคมัภรี ์พระองคท์รงใหเ้ขาเขยีนหลายสิ1ง
หลายอยา่งเกี1ยวกบัพระผูไ้ถท่ี1ทรงสญัญาไวน้ีPลงไปดว้ย 
เป็นผูท้ี1พวกเขาเริ1มเรยีกวา่ พระเมสสยิาหห์รอืพระครสิต ์
ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหเ์ขยีนวา่ พระนามของพระ องคน์ีPจะ
เรยีกวา่ ‘ที1ปรกึษามหศัจรรย’์ ‘พระเจา้ผูท้รงมหทิธฤิทธิ_’
‘พระบดิานรัินดร’์ ‘องคส์นัตริาช’ (อสิยาห์ 9:6) อสิยาห์
เขยีนอกีวา่ เพราะฉะนัPน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะประทาน
หมายสําคญัเอง ดเูถดิ หญงิคนหนึ1งจะตั Pงครรภแ์ละคลอด
บตุรชายคนหนึ1ง และเขาจะเรยีกนามของทา่นวา่ อมิมานู
เอล (พระเจา้ทรงสถติกบัเราทั Pงหลาย)  (อสิยาห์ 7:14), 
ผูเ้ผยพระวจนะมคีาหเ์ขยีนวา่พระผูท้รงสญัญาไวจ้ะ
บงัเกดิในเมอืงเบธเลเฮม เมอืงเล็ก ๆ ในหบุเขายดูาห์ (มี
คาห์ 5:2), และผูเ้ผยพระวจนะซามเูอลบอกวา่ พระองค์
จะบงัเกดิในครอบครัวของกษัตรยิด์าวดิ (2 ซามเูอล
7:12-16), ผูเ้ผยพระวจนะมาลาคเีขยีนวา่ พระเจา้จะสง่
ทตูของพระเจา้เพื1อเตรยีมทางสําหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
กอ่น (มาลาคี 3:1), นี1เป็นเพยีงคําพยากรณไ์มก่ี1ครั Pงของ
คําพยากรณม์ากมายที1เกี1ยวกบัรายละเอยีดที1พระเจา้ทรง
ใหไ้วใ้นพระคมัภรีเ์กี1ยวกบัการเสด็จมาของพระเมสสยิาห์
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รปูที& CA 1-2 เศคารยิาหร์บัใชพ้ระเจา้ในพระ
วหิาร

เมื5อเวลาผา่นไปหลายพันปี ประชาชนกเ็ฝ้า
หวงัและรอคอยพระผูส้ญัญาไวห้รอืพระเมสสยิาห์ ยัง
มชีายคนหนึ5งที5รอคอยการเสด็จมาขอพระผูช้ว่ยให ้
รอด คอืปโุรหติในกรงุเยรซูาเล็มชื5อเศคารยิาห์ เขา
อยูก่บัภรรยาของเขาชื5อเอลซีาเบธ “เป็นคนชอบธรรม
จําเพาะพระเจา้” (ลกูา 1:6) เนื5องจากเศคารยิาหแ์ละ
เอลซีาเบธอายมุากแลว้และไมม่ลีกู พวกเขาแทบเลกิ
หวงัที5จะมลีกูสกัคน

วนัหนึ5งขณะที5เศคารยิาหไ์ปทํางานเขา้เวรใน
การรับใชพ้ระเจา้ที5พระวหิาร ทตูสวรรคก์าเบรยีลไดม้า
ปรากฎตอ่หนา้เขา “เศคารยิาหเ์อย๋ อยา่กลวัเลย” ทตู
สวรรคก์าเบรยีลพดู “ดว้ยไดท้รงฟังคําอธษิฐานของ
ทา่นแลว้ นางเอลซีาเบ็ธภรรยาของทา่นจะมบีตุรเป็น
ชายและทา่นจงตั oงชื5อบตุรนัoนวา่ ยอหน์ ทา่นจะมคีวาม
ปรดีแีละยนิดี และคนเป็นอนัมากจะเปรมปรดี ิpที5บตุรนัoน
บงัเกดิมา” แลว้ทตูวรรคบ์อกเศคารยิาหว์า่ อนาคต
ของบตุรชายคนนีoไดรั้บเลอืกจากพระเจา้ใหเ้ป็นผูท้ี5จะ
มากอ่นพระเมสสยิาหแ์ละประกาศแกช่าวยวิวา่พระเมส
สยิาหไ์ดเ้สด็จมาโปรดพวกเขาแลว้

เศคารยิาหป์ระหลาดใจ เขาไมอ่ยากเชื5อหู
ตวัเอง เอลซีาเบธจะมลีกู! เอลซีาเบธแกพ่อที5จะเป็น
ยายได ้ แลว้เธอจะมลีกูไดยั้งไง!

“เพราะทา่นไมเ่ชื5อสิ5งที5เราพดู” กาเบรยีลพดู
“เราจะใหห้มายสําคญัแกท่า่น ทา่นจะไมส่ามารถพดู
ไดแ้มแ้ตคํ่าเดยีวจนกวา่เด็กทารกยอหน์จะเกดิมา”
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เศคารยิาหอ์อกจากพระวหิารและเขาไมส่ามารถพดู
ไดเ้ลย คนที5รอคอยอยูข่า้งนอกกแ็ปลกใจนัก ไมน่าน
เอลซีาเบธ ภรรยาของเขารูว้า่เธอกําลงัตั oงครรภใ์ห ้
กําเนดิบตุรจรงิ ๆ ทั oงเอลซีาเบธและเศคารยิาหต์า่งก็
ยนิดแีละขอบพระคณุพระเจา้มาก

เอลซีาเบธมลีกูพี5ลกูนอ้งคนหนึ5งชื5อมารยี์
อาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นเล็ก ๆ แหง่หนึ5งของเมอืงนาซาเร็ธ
ซึ5งอยูห่า่งไกลไปทางเหนอืของบา้นเอลซีาเบธและเศ
คารยิาห์ มารยีล์กูพี5ลกูนอ้งของเธอไดห้มั oนกบัชา่งไม ้
คนหนึ5งชื5อโยเซฟ ทั oงสองคนเป็นเชืoอสายของเผา่ยู
ดาหแ์ละกษัตรยิด์าวดิผูย้ ิ5งใหญข่องอสิราเอล
มารยีแ์ละโยเซฟตา่งกรั็กพระเจา้มาก พวกเขา

คน้หา รอคอยและปรารถนาใหพ้ระเจา้สง่พระเมสสิ
ยาหท์ี5ทรงสญัญาไวม้า เด็กสาวชาวยวิทกุคนหวงัและ
อธฐิานวา่เธอสามารถจะเป็นแมข่องพระเมสสยิาห์
บางทมีารยีอ์าจจะอธษิฐานคําอธษิฐานนัoนดว้ย และ
หวงัวา่เธอสามารถไดรั้บเกยีรตทิี5ย ิ5งใหญน่ีo
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รปูที& CA 1-3 ทตูสวรรคก์าเบรยีลประกาศแกม่า
รยี ์
วนัหนึ5ง องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดส้ง่ทตูสวรรคก์าเบรี

ยลจากสวรรคม์าปรากฏแกม่ารยี์ กาเบรยีลพดูกบัเธอ
วา่ “เธอผูซ้ ึ5งพระเจา้ทรงโปรดปรานมาก จงจําเรญิ
เถดิ พระเป็นเจา้ทรงสถติอยูก่บัเธอ ซึ5งทตูสวรรค์
หมายความวา่ ขอแสดงความยนิดดีว้ย มารยี์ พระเจา้
ทรงโปรดปรานเธอ เธอทําใหพ้ระองคพ์อพระทยั”

มารยีต์กใจกลวั และเขาหมายความวา่อะไรกบั
คําพดูแปลกๆนีo

“อยา่กลวัเลย มารยี”์ ทตูสวรรคบ์อกเธอ “เรามี
ขา่วจากพระเจา้สําหรับเธอ พระเจา้ทรงเลอืกเธอที5จะ
เป็นแมข่องพระบตุรของพระองคค์อืพระเมสสยิาห์
โดยพระองคท์รงเลอืกเธอจากหญงิชาวอสิราเอลทกุ
คน บตุรนัoนจะเป็นใหญแ่ละจะทรงเรยีกวา่ พระบตุร
ของพระเจา้ และพระเจา้จะทรงประทานพระที5นั5งของ
ดาวดิ บรรพบรุษุของทา่นใหแ้กท่า่น และพระองคจ์ะ
ครอบครองเหนอือสิราเอลตลอดไป แผน่ดนิของพระ
เจา้จะไมรู่จั้กสิoนสดุเลย”

สิ5งนีoดเูหมอืนจะเป็นไปไมไ่ดส้ําหรับมารยี์ บตุร
ของเธอจะเป็นกษัตรยิเ์หนอือสิราเอล จะนั5งบนพระที5
นั5งของดาวดิ เพื5อครอบครองตลอดไป สิ5งนีoไมอ่าจจะ
เกดิขึoนได ้ ดงันัoนมารยีจ์งึถามทตูสวรรคว์า่ ดฉัินจะมี
ลกูไดยั้งไงดฉัินยังไมไ่ดแ้ตง่งาน ดฉัินเพยีงแคห่มั oน
กบัโยเซฟเทา่นัoน
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ทตูสวรรคต์อบวา่ พระวญิญาณบรสิทุธิ_จะเสด็จลงมาบน
เธอ และฤทธิ_เดชของผูส้งูสดุจะปกเธอ เหตฉุะนัPนเด็ก
ทารกที1จะเกดิมานัPนจะเป็นผูท้ี1บรสิทุธิ_อยา่งแทจ้รงิ เป็น
พระบตุรของพระเจา้ เธอจะเป็นแมฝ่่ายโลก ของพระกาย
ของพระองค์ พระเจา้จะเป็นพระบดิาของพระองคแ์ละโย
เซฟจะเป็นผูด้แูลพระองคข์ณะที1พระองคกํ์าลงัจะเตบิโต
ขึPน และเราจะบอกความลบัอยา่งหนึ1งกบัเธอ เอลซีาเบธ
ลกูพี1ลกูนอ้งของเธอ แมว้า่จะเป็นหญงิที1อายมุากแลว้ก็
กําลงัจะมลีกูชายดว้ย สําหรับพระเจา้แลว้ ไมม่อีะไรที1
เป็นไปไมไ่ด ้

มารยีก์ม้ศรีษะของเธอและพดูวา่ “ดฉัินเป็นผูรั้บใช ้
ของพระเจา้ และดฉัินเต็มใจที1จะทําตามที1พระองค์
ตอ้งการ” แลว้ทตูสวรรคก์จ็ากไป

มารยีถ์กูทิPงใหอ้ยูต่ามลําพังและคงจะตอ้งคดิ นี1
เป็นสิ1งที1น่าอศัจรรยเ์กนิกวา่ที1จะเป็นจรงิ ดเีกนิกวา่ที1จะ
เป็นจรงิ ฉันจะเป็นแมข่องพระเมสสยิาห์ พระผูท้รงสญัญา
ไว ้ มารยีจ์ะตอ้งบอกขา่งดขีองเธอกบัใครสกัคน ดงันัPน
เธอจงึตดัสนิใจที1จะไปเยี1ยมลกูพี1ลกูนอ้งของเธอคอื เอลี
ซาเบธ โดยขึPนไปยงัแถบเขาในยเูดยีเพื1อบอกขา่วนีPแกเ่อ
ลซีาเบธ
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รปูที$ CA 1-4 มารยีแ์ละเอลซีาเบธทกัทายกนั
ทันททีี1มารยีม์าถงึบา้นของเอลซีาเบธและได ้

ทักทายเธอ พระเจา้ทรงทําใหเ้อลซีาเบธรูค้วามลบัที1ทตู
สวรรคไ์ดบ้อกแกม่ารยี์ เอลซีาเบธรอ้งออกมาดว้ยความ
ตื1นเตน้ยนิดวีา่ “ในบรรดาสตรี เธอไดรั้บพระพรมากและ
ทารกในครรภข์องเธอกไ็ดรั้บพระพรดว้ย นับวา่เป็นเกยีรติ
จรงิ ๆ ที1แมอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาเยี1ยมดฉัิน และผูท้ี1เชื1อใน
พระเจา้ไดรั้บพระพร เพราะพระเจา้จะทรงทําทกุสิ1งตามที1
พระองคท์รงสญัญาไว”้

แลว้มารยีไ์ดร้อ้งเพลงสรรเสรญิที1ไพเราะถวายแด่
พระเจา้ หญงิทั Pงสองคนใชช้ว่งเวลาที1มคีวามสขุดว้ยกนั
สามเดอืนในการวางแผนสําหรับลกูของพวกเธอ และ
พดูคยุกนัเกี1ยวกบัเหตกุารณท์ี1น่าอศัจรรยซ์ ึ1งพระเจา้ได ้
เสด็จมาเยี1ยมพวกเธอ มารยีบ์อกเอลซีาเบธเกี1ยวกบัทตู
สวรรคก์าเบรยีลไดม้าพบเธอ และเอลซีาเบธกบ็อกมารยี์
เกี1ยวกบัทตูสวรรคก์าเบรยีลวา่มาพบกบัเศคารยิาห์ สามี
ของเธออยา่งไร นางบอกวา่จะมลีกูชายชื1อยอหน์ ผูซ้ ึ1งจะ
เตรยีมทางสําหรับพระเมสสยิาห์ ทั PงหมดนีPสรา้งความ
ประหลาดใจใหก้บัมารยี์ ยอหน์ลกูชายของเอลซีาเบธจะ
เป็นผูป้ระกาศแกค่นอื1นถงึการมาของลกูเธอ ซึ1งคอืพระ
บตุรของพระเจา้
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รปูที$ CA1-5 ยอหน์ผูใ้หร้บับพัตสิมาเกดิ
หลังจากนีPไมน่าน พระสัญญาที1พระเจา้ทรงประทาน

แกเ่ศคารยิาหก็์บรรลผุลสําเร็จ และเอลซีาเบธกลายเป็น
แมข่องลกูชายตัวนอ้ย เพื1อนบา้นและญาตทิกุคนมารวมตัว
กนัเพื1อแสดงความยนิดกีบัเอลซีาเบธและเศคารยิาหใ์น
การไดบ้ตุรชายในวัยชราของพวกเขา แตจ่ะตัPงชื1อเด็ก
ทารกคนนีPวา่อะไร “เศคารยิาห?์” เพื1อนบา้นถาม “เศคาริ
ยาห”์ ญาติ ๆ พดู “เด็กทารกควรจะตัPงชื1อตามชื1อพอ่ของ
เขา”

แตเ่อลซีาเบธตอบวา่ “ไมใ่ช่ แตต่อ้งใหช้ื1อวา่
ยอหน์” เธอรูใ้นสิ1งที1ทตูสวรรคก์าเบรยีลไดบ้อก และเธอ
จะเชื1อฟังพระวจนะของพระเจา้อยา่งเต็มที1

“ยอหน์หรอื!” ญาตขิองเขารอ้งออกมา “ไมม่ใีครใน
ครอบครัวชื1อยอหน์ เธอคดิชื1อนีPออกมาไดไ้ง” แลว้พวก
เขาทําสัญญาณกบัเศคารยิาห์ ถามเขาวา่เด็กควรจะชื1อ
อะไร

เศคารยิาหก็์ขอกระดานชนวนและเขยีนวา่ “ชื1อของ
เขาคอืยอหน์” ทกุคนพากนัประหลาดใจที1เศคารยิาห์
ตอ้งการตัPงชื1อลกูวา่ยอหน์ ทันใดนัPน เศคารยิาหก็์สามารถ
พดูไดอ้กีครัPง และเขาใชเ้สยีงของเขาสรรเสรญิพระเจา้
หลายปีตอ่มาลกูชายของเขาไดรั้บการเรยีกวา่ ยอหน์ผูใ้ห ้
รับบัพตศิมา

เหตกุารณ์ที1แปลกประหลาดนีPเกดิขึPนในยเูดยี
เหมอืนกบัที1พระเจา้ทรงตรัสผ่านผูเ้ผยพระวจนะไวก้อ่น
หนา้นีPหลายรอ้ยปี แตจ่ะเกดิอะไรขึPนตอ่ไป แน่นอนวา่พระ
เจา้ทรงเตรยีมทางสําหรับสิ1งที1น่าอัศจรรย์

ในเวลานัPน มารยีก์ลับไปบา้นของเธอในนาซาเร็ธ
แควน้กาลลิี เธอรูว้า่สิ1งที1น่าอัศจรรยอ์ะไรที1พระเจา้กําลัง
จัดเตรยีม เธอขอบพระคณุพระเจา้สําหรับพระผูช้ว่ยใหร้อด
ที1กําลังจะเสด็จมา
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