
 บทที7่: พันธสัญญาใหม่  
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์,และการทดลอง

,  บทที7่: พันธสัญญาใหม่  
การประสูติของพระเยซูคริสต์,และการทดลอง

, 

500 ปีต่อมา
500 ปี หลังจากดาเนียลพยากรณ์ไว้ คือ 4 ปีก่อนคริสตกาล จักรวรรดิโรมันให้ชนชาติยิวมีเสรีภาพในด้านศาสนา      

แต่ต้องจ่ายภาษีแก่รัฐบาลโรมันสูงมาก พระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตจิตใจของชาวยิว

คนส่วนใหญ่หลงลืมคำของผู้เผยพระวจนะเรื่องพระเมสสิยาห์ผู้จะเสด็จมา 

แต่ยังมีอยู่บ้างที่รักษาพระบัญญัติและรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ ในบรรดาคนเหล่านั้นมีชายชราคนหนึ่งชื่อ สิเมโอน 

เป็นคนดีมีศีลธรรม และรอคอยผู้จะเสด็จมาตามคำพยากรณ์ ท่านอ่านคำพยากรณ์เหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาช้านานแล้ว 

และรู้ว่าเวลานั้นใกล้จะมาถึงแล้ว ท่านเกรงว่าตนเองจะแก่เกินกว่าจะได้อยู่ถึงเวลานั้น

เวลาล่วงมา 4000 ปี นับตั้งแต่พระเจ้าทรงสัญญาครั้งแรกกับเอวาว่า พงศ์พันธุ์ของเธอจะเกิดมาและทำลายกิจการของมาร

บัดนี้ถึงเวลาแล้ว คำของผู้เผยพระวจนะกว่า 350 ข้อ กำลังจะเป็นจริงแล้ว



พ่อข้าเป็นธรรมาจารย์ เคยเอาคำพยากรณ์ให้ข้าดู พระเจ้า

ตรัสกับดาเนียลว่านับตั้งแต่วันที่มีบัญชาให้ซ่อมแซมกรุงเยรู

ซาเล็มจนถึงเวลาที่ทรงถูกประหารรวมทั้งหมด 483 ปี

พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและ        

ยาโคบข้ารอคอยพระผู้ช่วยมานานแล้ว 

เวลาของข้าเหลืออีกไม่มากแล้ว

เวลาของเจ้าเหลือไม่มากก็
จริงอยู่ แต่เจ้าจะได้เห็นผู้ที่เรา

สัญญาไว้ก่อนเจ้าตายแน่

สิเมโอนค้นคว้าพระบัญญัติพบคำเผยพระวจนะเรื่องพระคริสต์มากมาย

สิเมโอน เจ้ามาที่นี่ทุกวัน ปุโรหิตทั้งหลายน่า

จะขะมักเขม้นศึกษาพระวจนะอย่างเจ้าจริงๆ

ท่านเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำของผู้เผยพระวจนะ

อิสยาห์เรื่องพระคริสต์ที่ว่าหญิงพรหมจารีตั้งครรภ์และคลอด

บุตรชายคนหนึ่งจะเป็นเรื่องเดียวกับที่พระเจ้าตรัสกับ

เอวาเรื่องพงศ์พันธุ์ของหญิงรึเปล่า

ใช่ แล้วอิสยาห์ยังบอกไว้ด้วยว่า ผู้คนจะ

เรียกพระกุมารองค์นั้นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 

แต่คำพยากรณ์พวกนั้นเข้าใจยาก เหมือนกันนะ
ตามหนังสือมีคาห์ 5 : 2 

พระบุตรองค์นั้นจะเป็นองค์นิรันดร์

เหมือนพระเจ้า แล้วยังในสดุดี 45:6

พระเจ้าทรงเรียกพระบุตรองค์นี้

ว่าพระเจ้าด้วยนะท่าน

คนส่วนใหญ่ไม่คิด

อย่างนี้หรอกนะ ระวังอย่า

เที่ยวพูดไปเรื่อยดีไม่ดีจะถูก

เอาหินขว้างตาย

แล้วท่านจะได้เห็นว่าพระ

เมสสิยาห์จะเสด็จมาที่วิหารแห่งนี้ให้

ข้าได้เห็นพระองค์ก่อนข้าตาย

ข้าว่าต้องเป็นจริงตาม

ที่ท่านสิเมโอนบอกแน่ๆ

เจ้าเป็นใคร 

รู้เรื่องนี้ได้ยังไง

ข้าบังเอิญได้ยินท่านคุย

กันน่ะ ข้าเองก็ศึกษาพระวจนะ

มามากเหมือนกัน ข้าว่าเรื่องช่วง

เวลาที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา

ตามที่ดาเนียลเขียนไว้เมื่อ500

ปีก่อนนั้นน่าสนใจทีเดียว

นี่เจ้าคิดว่าเจ้ารู้ดี  

กว่าธรรมาจารย์งั้นรึ

ตอนนี้ก็ 449 ปี แล้วเหลืออีก 34 ปี 

เท่านั้น หมายความว่าตอนนี้พระเมสสิยาห์

อาจจะทรงเดินปะปนอยู่กับผู้คนใน

เมืองแล้วก็ได้นะ

ยัง ยังไม่หรอกตามที่

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสข้าจะ

ต้องได้เห็นพระกุมารเมสสิยาห์

ในพระวิหารนี้ก่อน
ท่านรู้ละเอียด

ขนาดนั้นเชียวรึ

คอยดูก็แล้วกัน

ปฐมกาล 3 : 15 ; สดุดี 45 : 6 ; อิสยาห์ 7 : 14 , 9 – 6 ; ดาเนียล 9 : 25 – 26 ; มีคาห์ 5 : 2 ; ลูกา 2 : 25 – 26
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เศคาริยาห์ ขนาดนี้แล้วข้ายังไม่อยาก

เชื่อเลย ข้าน่ะเหมือนซาราห์ต้นตระกูลของชนชาติเรา

เลย พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา ดูสิทรงให้ข้า

เป็นแม่ของผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่

มารีย์หมั้นอยู่กับโยเซฟแล้วและเป็นสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยอยู่
ร่วมกับชายใดมารีย์เชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสทุกประการ

อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงได้ 

ยินคำอธิษฐานของท่านแล้ว ท่านกับ 

เอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีลูกด้วย       

กันคนหนึ่ง จงตั้งชื่อเขาว่า ยอห์น

ยิ่งอายุมากขึ้นสิเมโอนก็ยิ่ง

รอคอยและมองหาพระคริสต์ผู้ที่

พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะเสด็จมา 

และที่นั่นเองมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อ 

เศคาริยาห์ 

กำลังขึ้นไปอธิษฐานที่พระวิหาร 

ทั้งท่านและภรรยาต่างก็อายุ

มากแล้ว แต่ยังไม่มีลูก

ทันใดนั้น ทูตสวรรค์ก็ปรากฎกาย 

ขึ้นทางด้านขวาของแท่นบูชา

คนมากมายจะปิติยินดีที่เขาเกิดมา

เพราะเขาจะเป็นผู้เตรียมคนให้พร้อมก่อน

พระเมสสิยาห์เสด็จมาเขาจะไม่ดื่มเหล้าองุ่น

หรือของมึนเมาและจะได้รับฤทธิ์เดชและ

จิตวิญญาณของเอลียาห์

ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้า

ไม่ได้หลอกข้า ข้ากับภรรยา

ก็แก่เกินกว่าจะมีลูกได้ครรภ์

เธอปิดมานานแล้ว

เราคือทูตสวรรค์กาเบรียล

ผู้รับใช้ของพระเจ้า ทรงใช้เรามาบอก

เรื่องนี้แก่ท่าน ท่านไม่เชื่องั้นรึ ถ้างั้นเรา

จะทำให้ท่านพูดไม่ได้จนกว่าเรื่องที่

เราบอกนี้จะเกิดขึ้นแก่ท่าน

บ้านนี้เงียบไปหมด 

ถ้าเราพูดคุยกันเรื่องลูก

ได้บ้าง ข้าคงจะมีความสุขขึ้น 

เสียดายที่ท่านไปต่อล้อต่อ

เถียงกับทูตสวรรค์

4000ปีมาแล้ว ที่ผู้เผยพระวจนะพยากรณ์

เรื่องการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ไว้ และ

นับไป 700ปีก่อนหน้านั้น ผู้เผยพระวจนะ

อิสยาห์เคยบอกว่า "ดูเถิด หญิงพรหมจารี

คนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคน

หนึ่งและเขาจะเรียกนามท่านว่าอิมมานูเอล 

แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

ทันใดนั้นทูตสวรรค์มาปรากฎแก่มารีย์

มารีย์ พระเจ้าโปรดปราน                    

เจ้ามาก เจ้าจะตั้งครรภ์ และให้    

กำเนิดบุตรของพระเจ้า

จะเป็นไปได้อย่างไร 

ในเมื่อข้าไม่เคยร่วมรู้กับ       

ผู้ชายเลย

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาปก

อยู่เหนือเจ้า พระบุตรของพระเจ้าจะมาปฏิสนธิ 

ในครรภ์ของเจ้า นางเอลีซาเบธญาติของเจ้าที่ 

ครรภ์ปิดอยู่นั้น พระเจ้าได้ทรงเปิดครรภ์นาง 

ให้มีบุตรได้หกเดือนแล้ว

ข้าเป็นทาสของ                    

พระผู้เป็นเจ้าพร้อมที่จะ

ให้เป็นไปตามพระทัย

พระองค์

โยเซฟจะว่าอย่างไร 

ถ้าเขารู้ว่าข้าจะเป็นมารดาของพระบุตร 

เขาจะเชื่อจะเข้าใจหรือเปล่า แล้วคนอื่นๆ 

ที่รู้ว่าข้าตั้งครรภ์ล่ะ จะคิดยังไง โอ 

ไปหาน้าเอลีซาเบธดีกว่า

อิสยาห์ 7 : 14 ; ลูกา 1 : 5 – 20 , 26 – 40
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พระองค์ทรงยกผู้น้อยอย่างเราขึ้น 

พระองค์ไม่ทรงลืมพระกรุณาที่เคยตรัส 

ไว้แก่อับราฮัมบรรพบุรุษของเรา

เอลีซาเบธ

มารีย์ หลานรัก

ในบรรดาหญิงทั้งหลายเจ้าได้รับ

พระพรมากและทารกในครรภ์เจ้าก็ได้

รับพระพรด้วย ทำไมหนอมารดาขององค์

พระผู้เป็นเจ้าจึงได้มาเยี่ยมผู้น้อยอย่าง

ข้า พอได้ยินเสียงเจ้าลูกน้อยในท้อง

ข้าก็ดิ้นด้วยความยินดี

จิตใจของข้ายกย่องพระเจ้า

จริงๆ จิตวิญญาณของข้าก็ยินดีใน

พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้า ตั้ง

แต่นี้ไปคนทุกชั่วอายุจะเรียกข้าว่า 

ผู้เป็นสุขเพราะพระองค์ทรง

ทำการใหญ่กับข้า

มารีย์พักอยู่กับเอลีซาเบธสามเดือน

 เมื่อถึงกำหนดคลอดของเอลีซาเบธ

เศคาริยาห์แน่ใจ     

ว่าจะเป็นลูกชายเพราะ 

ทูตสวรรค์บอกไว้

อืม ถ้าเป็นลูกชาย   

ก็ต้องชื่อเศคาริยาห์เหมือน

พ่อใช่ไหมจ๊ะ

นั่นไงมาแล้ว 

ไปถามดูดีกว่า

ท่านบอกว่าทูตสวรรค์

สาปให้เป็นใบ้เพราะไม่

เชื่อสิ่งที่ทูตสวรรค์บอก

ท่านจะตั้งชื่อลูก

ว่ายังไงคะ

เขาขอกระดาษ

มาเขียน

ท่านบอกว่าจะตั้งชื่อลูกว่า 

ยอห์น ตามทูตสวรรค์สั่ง

แต่ครอบครัวเราไม่มี

ใครชื่อ ยอห์นเลยนี่คะ

ท่านได้ลูกชายจริงๆ 

ด้วย ขนดกทีเดียว
ข้าจะเรียกเขาว่า ยอห์น

ตามที่พระเจ้าสั่ง เขาจะเป็นคนนำชน 

ชาติอิสราเอลของเราให้รู้จักกับ 

พระเมสสิยาห์

ท่านพูดได้แล้ว โอ 

ท่านพูดไม่ได้มานานแล้ว 

แต่ตอนนี้ท่านพูดได้ 

เอ! รึว่าเด็กคนนี้เป็น          

ผู้เผยพระวจนะของพระผู้เป็น

เจ้าเหมือนกับท่านเอลียาห์

ลูกา 1 : 41 – 64
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ทั้งหมดนี้เป็นไปตามที่ผู้เผย 

พระวจนะอิสยาห์พูดไว้ว่า "หญิง 

พรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์คลอด 

บุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียก 

นามของท่านว่า อิมมานูเอล 

แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

เธอบอกว่าเด็ก

คนนี้จะเป็นพระผู้ช่วย

ให้รอดของโลกนี้เป็น

บุตรของพระเจ้า 

ขณะเดียวกัน โยเซฟรู้ว่ามารีย์ตั้งครรภ์ 

โดยที่เขาไม่ใช่พ่อของเด็กในครรภ์ แม่ครับ ผมยังรับ

ไม่ได้จริงๆแต่ผมรู้ว่า

มารีย์ไม่เคยข้องแวะกับผู้

ชายไหนเลย เธออยู่แต่ใน

บ้านตลอดเวลา ผมไม่ได้

ทำจริงๆ นะครับ แต่ไม่รู้ว่า

เธอท้องได้ยังไงโอ โยเซฟ 

ลูกจะทำยังไงดี

ให้ผมแต่งงานกับเธอตอน

นี้คงทำใจยาก ยังไงๆ ผมก็ไม่อยาก

ให้เรื่องนี้อื้อฉาว พวกเขาอาจเอาหินขว้าง

เธอตายฐานท้องไม่มีพ่อได้ ให้ผมถอน

หมั้นเธอเงียบๆ ได้ไหมครับ

เธอบอกรึเปล่าว่า

ท้องกับใคร

เธอบอกว่าเด็กคนนี้บังเกิด

ในครรภ์ของเธอโดยฤทธิ์เดช

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้า

ประทาน พระเจ้าไม่ได้ทรง

แตะต้องเธอเลยครับ

โอ มารีย์เป็น 

บ้าไปแล้วรึไง

แม่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนไหนพูด

อย่างนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาท

พระเจ้า ผมต้องรีบพาเธอไปซ่อนตัว

ให้เร็วที่สุดและเงียบที่สุด

คืนนั้นเอง ขณะที่โยเซฟนอนหลับอยู่ 

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้มาปรากฎแก่เขา

มารีย์ ข้าไม่รู้ว่าจะขอ  

โทษอย่างไรถึงจะสาสม

กับความผิดที่ไม่ไว้ใจเจ้า

ฉันเข้าใจ มันดูไม่น่าเชื่อนะ 

ที่มีผู้หญิงอื่นทั่วอิสราเอลในเวลาอื่นอีก 

ตั้งหลายสิบหลายร้อยศตวรรษพระเจ้า 

กลับทรงเลือกฉันให้เป็นผู้ให้กำเนิด           

พระเมสสิยาห์ในโลกนี้

พระกุมารจะเป็นยังไงนะ 

พระเจ้าในรูปกายมนุษย์พอออก   

จากครรภ์ก็จะพูดได้อ่านออก     

เขียนได้เลยรึเปล่านะ

แหม โยเซฟ ฉันก็ 

ไม่รู้เหมือนกันมีแต่พระเจ้า 

เท่านั้นที่ทรงทราบ เรารอ 

ดูก็แล้วกันนะจ๊ะ

เราทั้งคู่ต่างก็สืบเชื้อสายจากราชวงศ์กษัตริย์ 

ดาวิดและผู้เผยพระวจนะเคยบอกว่าพระเมสสิยาห์จะ   

มาจากเผ่าพันธุ์ของกษัตริย์ดาวิด

ฉันคิดไปถึงเรื่องในสวนเอเดนแน่ะ พระเจ้าทรงสัญญาว่าพงศ์พันธุ์            

ของหญิงจะทำให้หัวของพงศ์พันธุ์งูร้ายแหลก ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึง 

บอกว่าเด็กที่เกิดมาไม่ได้เป็นพงศ์พันธุ์ของชายแต่เป็นพงศ์พันธุ์ของหญิง โอ้โห 

พระเจ้าทรงวางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกทีเดียว

ปฐมกาล 3 : 15 ; อิสยาห์ 7 : 14 , 9 : 7 ; มัทธิว 1 : 18 – 23 ; ลูกา 1 : 32 – 33

โยเซฟ บุตรดาวิดเอ๋ย 

อย่ากลัวที่จะรับมารีย์เป็นภรรยา 

เพราะเธอตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์เดชของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ บุตรของเธอจะเป็น

ชายและท่านจะเรียกบุตรชายนั้นว่า เยซู 

เพราะพระองค์จะเป็นผู้ช่วยผู้คนให้รอด

พ้นจากบาปของพวกเขา
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โยเซฟและมารีย์อยู่ที่เมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี แต่มีผู้     

เผยพระวจนะพยากรณ์ไว้นานมาแล้วว่าพระเมสสิยาห์จะทรง

ประสูติที่เบธเลเฮมแคว้นยูเดีย(มีคาห์5:2)อีกไม่นานมารีย์

จะคลอดบุตรแล้วคงไม่ตรงตามคำพยากรณ์แน่พวกเขาก็

เลยทำเฉยๆกับคำพยากรณ์ตรงนั้นแล้วก็ไม่คิดจะเดินทาง

ไกลไปเบธเลเฮมด้วยเพราะไม่รู้จะไปทำไม
โปรดฟังประกาศ โปรดฟัง ต่อไปนี้

เป็นประกาศจากจักรวรรดิโรมในพระนาม

ของซีซาร์ให้คนอิสราเอลทุกคนกลับไปจด

ทะเบียนสำมะโนครัวที่บ้านเกิดของตนเพื่อ

จะได้มีการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง

โยเซฟนี่หมายความ

ว่าท่านต้องไปเบธเลเฮมแล้ว 

ไม่ได้อยู่ดูลูกเกิดน่ะสิ

ถ้าไม่ไปด้วยกัน

ผู้คนคงสงสัย

ไปด้วยกันเถอะ

มารีย์ ข้าไม่น่าพาเจ้า

มาลำบากอย่างนี้เลย

รึว่าจะกลับไปก่อนดี

ไม่ต้องหรอกฉันอยาก

อยู่กับท่านตอนคลอดไม่มี

ใครรู้ใจฉันเท่าท่าน

ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรในสมัยนั้น   

ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าหนึ่งอาทิตย์

ถ้าทำได้รีบหน่อย

ก็แล้วกันฉันคิดว่าใกล้

คลอดเต็มทีแล้ว

จะลองไปดูว่า

โรงเตี๊ยมนั้นมีห้อง

ว่างรึเปล่า

มารีย์เจอคน

ช่วยทำคลอดแล้ว

ไม่มีที่พัก

ที่อื่นแล้วรึ

เก่งมากนะทั้งๆที่เป็น

ลูกคนแรก สงสารเด็กที่ต้อง

เกิดในคอกสัตว์อย่างนี้

อย่าห่วงไปเลย 

วันหนึ่งข้างหน้าโลกจะอยู่

ใต้อำนาจของเขา

งั้นมั้งแล้วอย่าลืม

บอกด้วยล่ะว่าพระนางคลีโอ

พัตราทำคลอดเขา

เต็ม       

หมดเลย

ลูกา 2 : 1 – 7
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อย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงให้เรามา

บอกข่าวดีแก่มวลมนุษยชาติว่าวันนี้

พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์

ของชนชาติยิวได้เสด็จมาบังเกิดแล้ว 

ที่เมืองของกษัตริย์ดาวิด

หมายสำคัญคือพวกเจ้าจะพบ

พระกุมารที่พันกายด้วยผ้าป่านอย่าง

ที่ใช้ห่อศพนอนอยู่ในรางหญ้า

อะไรน่ะ 

ทูตสวรรค์นี่ 

นับพันๆ องค์เลย

พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่

สูงสุดพระเจ้าทรงนำสันติสุขมาสู่

โลกนี้เพราะทรงมีพระทัย

ปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์

ตาข้าฝาดไปรึเปล่า ทูต

สวรรค์ปรากฎต่อหน้าพวกเรา

คอยดูเมียข้า 

เวลาได้ยินเรื่องนี้นะ ได้ยินที่ทูตสวรรค์บอกรึเปล่า

พระเมสสิยาห์ทรงประสูติที่อิสราเอล

ข้าอยากไป

เฝ้าพระองค์พระผู้ช่วยให้รอด 

สันติสุขมาสู่ปวงชน

กุมารน้อยเหรอ ไปเฝ้า

พระองค์กันเถอะ

ขอโทษที่พวกข้ามา

รบกวนแต่ทูตสวรรค์

บอกให้เรามา พระเมสสิยาห์

ใครจะไปคาดฝัน

ว่าพระเจ้าจะมาบังเกิดเป็น

เด็กเล็กๆ อย่างนี้

ลูกา 2 : 8 – 20
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ใช่สิ หัวใจของท่าน

จะแหลกสลายเมื่อเห็นสิ่ง

ที่เกิดขึ้นกับพระกุมาร

เมื่อถึงกำหนดมารีย์และโยเซฟก็พา 

ลูกชายที่เพิ่งเกิดไปหาปุโรหิตและ 

ถวายเครื่องบูชาตามธรรมบัญญัติ

โยเซฟนี่เป็นครั้งแรก

ที่เยซูมาที่พระวิหารไม่มีใคร

ที่นี่รู้ว่าเขาเป็นพระคริสต์
คิดว่าเรายังไม่ต้องบอกให้ใคร

รู้รอให้เขาโตอีกสักหน่อยก่อน

พระองค์เสด็จมาแล้ว เรา

รอคอยท่านมานานแสนนาน

ใครกันน่ะ ไม่รู้สิจ๊ะ ไม่มี

ใครรู้จักเรานี่นา

แต่ท่านรู้เรื่อง

นี้ได้ยังไงคะ

ฟังนะพระกุมารองค์

นี้จะเป็นเหตุให้คนอิสราเอล

มากมายล้มลงหรือได้รับ

การยกชูขึ้น 

ดูสิ พระเมสสิยาห์ พระองค์เสด็จ

มาที่พระวิหารของพระองค์นี่ล่ะคือองค์

ที่พวกผู้เผยพระวจนะบอกไว้

ตั้งแต่นั้นมาอันนาก็พูดถึงพระกุมารให้

คนทั้งหลายที่รอคอยการทรงไถ่บาปฟัง

พ่อหนุ่ม กุมารนี้คือพระคริสต์ 

องค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระ

องค์จะทรงช่วยคนอิสราเอลให้

พ้นจากความบาป

สรรเสริญพระเจ้า ข้าตายตาหลับแล้วเพราะ

ได้เห็นองค์พระผู้ช่วยที่ทรงประทานให้ตามพระ 

สัญญา พระองค์ผู้ทรงเป็นแสงส่องสว่างแก่คน 

ต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอล

ลูกา 2 : 27 – 38

สิเมโอนอยู่ในพระวิหาร

นั่นไงอันนาคนที่รอคอย

พระเมสสิยาห์มาตลอดชีวิต
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ในประเทศซึ่งอยู่ทางด้าน

ตะวันออกของอิสราเอลมีนักปราชญ์ 

ซึ่งศึกษาจารึกโบราณและเรื่องราว

ของพระเจ้า พวกเขารู้เรื่องเกี่ยวกับคำ 

พยากรณ์เรื่องพระเมสสิยาห์ผู้จะเสด็จ 

มาด้วยเช่นกัน พระเจ้าได้ทรงสำแดง 

แก่พวกเขาในความฝันและให้เห็น

นิมิตว่าพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญ-

ญาไว้ได้เสด็จมาบังเกิดแล้ว จากนั้น

พวกเขาก็เห็นดาวประหลาดดวงหนึ่ง 

ปรากฎขึ้นและนำทางไปยังอิสราเอล

ที่เรามากันนี่ไกล

มากนะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็

ไม่รู้ เดินทางกันมาหลาย

อาทิตย์แล้วด้วย
ดาวเคลื่อนที่ไป

เรื่อยๆแต่เอาเถอะไกล

แค่ไหนก็จะตามไป

ปรากฎว่าดาวดวงนั้นนำพวกเขาไปถึง

อิสราเอล พวกเขาจึงเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม 

ถามหากุมารที่จะบังเกิดมาเป็นกษัตริย์
ข้าแต่กษัตริย์เฮโรด 

มีชายสามคนท่าทางร่ำรวยมาจาก

ตะวันออกไกลบอกว่าพวกเขาเที่ยว

ตามหากษัตริย์ซึ่งเพิ่งบังเกิดใหม่

ของอิสราเอลพระเจ้าข้า

เด็กเกิดใหม่เป็นกษัตริย์หรือ 

ข้าต่างหากที่เป็นกษัตริย์ ไปพา

ตัวเข้ามาแล้วสั่งให้ปุโรหิตกับ

ธรรมาจารย์มาเฝ้าข้าด้วย

เจ้าบอกว่าเจ้าเดินทาง

มาเฝ้ากษัตริย์องค์น้อยงั้นรึ 

เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงกัน

ข้าพระองค์เห็นดวง

ดาวของกษัตริย์พระองค์นั้น

ทางทิศตะวันออกจึงพากัน

ตามมาเข้าเฝ้าพระเจ้าข้า

จะไปเฝ้าที่

ไหนกันล่ะ ยังไม่ทราบแน่ว่า

ตรงไหนจึงมาเฝ้าพระ

องค์ก่อนพระเจ้าข้า

ข้าเรียกบรรดาปราชญ์

ทั้งหลายมาแล้วจะลองถามดูว่า

พวกเขารู้อะไรบ้าง เข้าไป

ในห้องชั้นในกับข้าสิ
คนพวกนี้บอกว่าจะมาเข้าเฝ้า

กษัตริย์ของชาวยิวผู้ที่ผู้เผยพระวจนะ

บอกไว้ว่าจะบังเกิดมาเพื่อช่วยผู้คนทั้ง

หลาย ตำราของเจ้าบอกอะไร

เรื่องกษัตริย์บ้างไหม

พระเจ้าข้าผู้เผยพระวจนะ

มากมายบอกเรื่องการเสด็จมา 

ของพระองค์ไว้แต่เราเชื่อว่าคำ

พยากรณ์แบบนี้น่าจะมีความ 

หมายลึกกว่าที่เขียนไว้
ข้าไม่สนใจความคิด

แบบผู้คงแก่เรียนอย่างเจ้า

บอกมาตรงๆเลยว่าผู้เผย

พระวจนะเขียนอะไรบ้าง

คือผู้เผยพระวจนะมีคาห์ 

บอกว่าพระเมสสิยาห์จะประสูติ

ที่เบธเลเฮม และเป็นเชื้อสาย 

ของเผ่ายูดาห์พระเจ้าข้า

ฟังนะถ้าเจ้าพบ

พระองค์แล้วส่งข่าวมาบอก

ด้วยว่าอยู่ที่ไหนข้าอยากไป

เฝ้าพระกุมารด้วย

พระเจ้าข้า ทันทีที่       

พบเราจะส่งข่าวมา

เฮโรดกลัวกษัตริย์ใหม่ผู้จะมาบังเกิด พระองค์จึง 

ทรงวางแผนว่าจะฆ่าพระกุมารทันทีที่รู้ว่าอยู่ที่ไหน..

มัทธิว 2 : 1 – 8 ; มีคาห์ 5 : 2
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น่าแปลกจริงๆ ที่พวกธรรมาจารย์

เหล่านั้นรู้ละเอียดขนาดว่าพระกุมารจะ

บังเกิดที่ไหน แต่พวกเขาเองกลับไม่ใส่ใจ

ถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะของตัวเอง

สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะอิสราเอลเขียน

ไม่มีที่ไหนเหมือน ข้าไม่เคยเห็นคำพยา-

กรณ์อะไรที่ละเอียดขนาดนั้น

ดูนั่นสิ 

ดาวดวงที่เราเห็น 

ทางตะวันออก

ดาวดวงนี้แปลกกว่า

ดาวอื่นที่เคยเห็น ทิศทางการ

เคลื่อนที่ต่างไปจากดาวพวกนั้น

แล้วสว่างกว่าเยอะเลย

หมายตาไว้ 

พรุ่งนี้เราจะตาม

ไปกัน
ดูสิ มันหยุดตรงบ้านนั้น 

ที่นี่ไม่ใช่เบธเลเฮมนี่นา แต่

เดินทางมาหลายเดือนแล้ว 

พวกเขาอาจย้ายที่ไปแล้วก็ได้

เป็นดาวประหลาดจริงๆ นะ 

ไม่ยอมลอยสูงเหนือเมฆนี่เรามากัน

ไกลโขแล้วนะเกือบ

ถึงแล้วล่ะซี

เราไม่อยากรบกวนพวกท่าน 

แต่เดินทางมาไกลหลายอาทิตย์ 

เพราะอยากเข้าเฝ้าพระกุมาร

รู้เรื่องนี้ได้ 

ยังไงน่ะท่าน

เราศึกษาจารึกต่างๆ 

ผู้เผยพระวจนะของท่านพยากรณ์

เรื่องการเสด็จมานี้ แล้วดาวดวงนี้ก็นำ 

ทางเรามาถึงที่นี่ ดาวดวงนั้นยังลอย

อยู่เหนือบ้านท่านอยู่เลย

เรากราบถวายของขวัญเล็กน้อย

เหล่านี้แก่องค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลก 

ผู้จะทรงเปลี่ยนผู้คนมากมายให้

เป็นคนชอบธรรม

คืนนั้นเองพระเจ้าตรัสกับเหล่า

นักปราชญ์ในความฝันไม่ให้พวกเขาบอกเฮโรด 

ว่าพบพระกุมารแล้ว และให้เดินทางกลับไปทาง 

อื่น พระเจ้าทรงบอกให้โยเซฟหนีไปอียิปต์ด้วย 

เพราะเฮโรดจะตามมาสังหารพระกุมาร

มัทธิว 2 : 9 – 12
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ไอ้พวกที่มาจากตะวันออก

หลอกข้า มันไม่กลับมาทางนี้ 

แสดงว่ามันเจอเด็กแล้ว

เลยไม่กล้ากลับมา

ส่งกองกำลังพิเศษไป

เบธเลเฮมฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนที่

อายุต่ำกว่าสองขวบให้หมด

นานมาแล้วผู้เผยพระวจนะ

พยากรณ์ว่าเหตุการณ์น่าสลดใจ

จะเกิดขึ้นที่เบธเลเฮม

โยเซฟ และมารีย์ พาพระกุมารเยซูหนีไปอียิปต์ 

ตามทางที่โยเซฟเคยไปเมื่อหลายปีก่อน 

ของขวัญล้ำค่าจากนักปราชญ์ช่วยให้พวกเขาเดิน

ทางไกลและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้นานถึงสองปี

หลังจากเฮโรดสิ้นชีพและพระเยซู

อายุได้สองขวบพระเจ้าสั่งให้พวกเขา

กลับไปอิสราเอลซึ่งเป็นไปตามคำที่

ผู้เผยพระวจนะว่า"เราได้เรียกบุตร

ของเราให้ออกมาจากอียิปต์”

พอกลับจากอียิปต์ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอก

โยเซฟให้ย้ายไปอยู่ที่เมืองเล็กๆ ชื่อ นาซาเร็ธ

ตรงนี้ก็เป็นไปตามคำของผู้เผยพระวจนะที่ว่า 

"เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ" อีกเช่นเดียวกัน
พระเยซูทรงทำงานช่างไม้กับบิดาเลี้ยงของ

พระองค์ ทรงเติบโตขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตวิญญาณ และสติปัญญา

เอ้า หนุ่มๆ 

ทั้งห้าคนจะทำงาน

กันจนลืมทานข้าวปลา

กันเลยรึจ๊ะ

เยเรมีย์ 31 : 15 ; โฮเชยา 11 : 1 ; มัทธิว 2 : 13 – 23
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เมื่อพระเยซูทรงอายุได้

สิบสองขวบโยเซฟพาครอบ-

ครัวไปร่วมฉลองเทศกาลปัส-

กาพวกเขาเอาลูกแกะไปถวาย

เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปด้วย

เยซูลูกเอาลูกแกะตัวนี้ไปให้

ปุโรหิตตรวจดูว่าจะใช้เป็นเครื่อง

บูชาพรุ่งนี้ได้รึเปล่า เราจะไปหา

ที่ตั้งกระโจมนอนคืนนี้

พ่อฮะ 

ผมไปดูพระวิหารกับ

พี่เยซูนะครับ

สองสามคืนต่อมาหลัง

จากถวายเครื่องบูชาแล้ว

โยเซฟ 

ข้าตามหาเยซูไม่เจอ 

ไม่มีใครเห็นลูกเลย
ข้าว่าลูกคงยังอยู่

ในกรุงเยรูซาเล็มนะ

แต่ลูกรู้ว่าเราจะต้อง

เดินทางกลับกันแล้ว รึว่าเขา

จะไปอยู่กับพวกญาติๆ นะ ถ้างั้นเรากลับไป 

ตามหาลูกกันเถอะ

ระวังคำพูดเจ้าหน่อย 

ไม่อย่างนั้นจะโดนข้อหา 

หมิ่นประมาทพระเจ้านะ

อย่าคิดเอาเองว่า 

เจ้าตีความหมายถ้อยคำเหล่านั้นถูกต้อง

นะ ผู้อาวุโสต่างหากที่เข้าใจความจริง

เหล่านี้และตีความได้ลึกซึ้งกว่าเจ้า

ความจริงต้องให้ตีความ

ด้วยรึ พระบัญญัติมีไว้ให้เรา

เข้าใจได้ต่างหาก
แต่เจ้าจะตีความตามตัวหนังสือไม่ได้

หนังสือศักดิ์สิทธิ์ทัลมุดบอกเราว่า...

นั่นไง 

ลูกอยู่นั่น

อิสยาห์ 9 : 7 ; ลูกา 2 : 42 – 46 ; 2 ทิโมธี 3 : 16 – 17

ท่านทั้งหลายเห็นพ้องกันว่า 

พระเมสสิยาห์ทรงเป็นเชื้อสายของกษัตริย์

ดาวิด เพราะผู้เผยพระวจนะบอกไว้แต่ท่านก็

ยอมรับด้วยว่าดาวิดทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้ 

เป็นเจ้า ถ้างั้นพระเมสสิยาห์ก็เป็นพระเจ้าของพระองค์ 

เป็นอย่างนี้แล้ว พระเมสสิยาห์จะเป็นทั้งลูกทั้งพระเจ้า 

ของกษัตริย์ดาวิดสองอย่างพร้อมกันได้อย่างไร หรือ 

ว่าท่านจะเลือกเชื่อถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะเฉพาะ 

ที่มันเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้น
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เยซูพ่อกับแม่เที่ยว

ตามหาลูกจนทั่วทำไม

ทำอย่างนี้ล่ะจ๊ะ

เขามาอยู่กับเราตั้ง

สองวันแล้ว ลูกชายเจ้า

นี่ไม่ธรรมดาจริงๆ

ท่านไปเที่ยวตามหาเราทำไม 

ท่านไม่รู้หรือว่าเราต้องทำงานให้

องค์พระบิดาของเรา

ไม่เคยเห็นเด็กหนุ่ม 

คนไหนรู้เรื่องธรรม 

บัญญัติดีขนาดนี้

ที่เขาพูดว่า 

เขาต้องทำงานของพระบิดา 

ของเขาหมายความว่ายังไงนะ 

แล้วคนที่เข้ามาตามหาคน    

นั้นไม่ใช่พ่อรึไง

พระเยซูเดินทางกลับไปกับพ่อแม่และ

อยู่ใต้การปกครองของท่าน พระองค์ทรง 

ทำงานเป็นช่างไม้ต่อไปและทรงจำเริญขึ้น

ทั้งด้านสติปัญญาและร่างกาย

เพราะว่าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ใน

ทางของพระเจ้าและทรงช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์ของพระองค์ จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของ 

ผู้คน ขณะที่คนหนุ่มในวัยเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ 

ในความบาป พระเยซูกลับทรงเชื่อฟังพระ-

บัญญัติของพระเจ้าทุกประการจนสิ้นสุดใจ

เจ้าทำได้ดีเสมอ 

ในนาซาเร็ธไม่มีใครมีฝีมือดี

ไปกว่าเจ้า ข้าจะสั่งทำอย่างนี้

อีกหกตัวเลยนะ

ลูกา 2 : 46 – 52
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แต่จะมีพระองค์ผู้หนึ่ง

เสด็จมาภายหลังข้า ทรงเป็นที่โปรด

ปรานยิ่งกว่าข้า เพราะทรงปรากฎอยู่ก่อนข้า

มา ท่านจะให้บัพติศมาพวกเจ้าไม่ใช่ด้วยน้ำ

แต่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระ

ผู้เป็นเจ้าเอง จงหันหลังให้บาปเสีย

ก่อนที่จะสายเกินไป

คงจำกันได้ว่าเอลีซาเบธคลอดลูกชายคนหนึ่งก่อนมารีย์หกเดือน

ทูตสวรรค์บอกเศคาริยาห์ให้ตั้งชื่อเขาว่า ยอห์น และบอกด้วยว่าเขา

จะเป็นผู้เตรียมใจผู้คนไว้เพื่อพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมา ซึ่งเรื่องนี้

ผู้เผยพระวจนะหลายคนก็ได้พยากรณ์ไว้ตั้งแต่ห้าร้อยปีก่อนด้วย

เจ้าต้องกลับใจหันหลังให้

สิ่งชั่วร้ายและเชื่อฟังพระเจ้า

เพราะแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามา

แล้ว ถ้าเจ้าอยากจะเตรียมตัวเตรียม

ใจไว้รับพระเมสสิยาห์ ข้าก็จะ

ทำพิธีบัพติศมาในน้ำให้ จะให้เราทำอย่างไรล่ะ ยอห์น 

ทำอย่างไรพระเจ้าถึงจะพอใจแล้ว

เห็นว่าเราเป็นคนชอบธรรม

ถ้าเจ้ามีเสื้อสองตัวแล้วเห็นคนไม่มี

เสื้อใส่ จงเอาเสื้อให้คนผู้นั้นไปหนึ่งตัว 

ถ้าท่านมีอาหารกินและมีคนอดอยาก 

ก็เอาอาหารให้เขากินด้วย
จงแสวงหาความ

ยุติธรรมให้แก่ทุกคน

แล้วพวกเราที่เป็น

ข้าราชการล่ะต้องทำยังไง

ให้พระเจ้าพอใจข้าเป็นคนเก็บ

ภาษีและนาบาลเพื่อนข้าก็

เป็นนายด่านภาษีด้วย

อย่ารับสินบน อย่าใช้อำนาจ

หน้าที่รีดไถใครเลย จงทำสิ่งที่

ถูกต้องและยุติธรรมแก่ทุกคน

ข้ามาจากที่อื่น ศาสนาอื่น 

แต่อยากให้พระเจ้าโปรดปรานข้า 

ข้าจะต้องทำอย่างไร

อย่าใช้ความรุนแรง

กับผู้ใต้ปกครอง อย่าขโมยหรือ

ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อทรัพย์สินเงิน

ทองของผู้อื่น จงพอใจใน

ค่าจ้างของตน

ผู้จะเสด็จมาหลังเรามีอิทธิฤทธิ์

ยิ่งกว่าเรา เราไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สาย

รองพระบาทพระองค์ ถ้าท่านกลับใจจากบาป 

และเชื่อพระองค์ พระองค์จะทรงให้บัพติศมา 

ท่านด้วยพระวิญญาญบริสุทธิ์ 
แต่ถ้าท่านปฏิเสธพระองค์ 

และดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปพระองค์จะ

ทรงเหวี่ยงท่านลงในกองไฟชั่วกัลปาวสาน

จงหยุดทำบาปชั่วตั้งแต่บัดนี้
มาลาคี 3 : 1 ; ลูกา 3 : 2 – 18 , 7 : 24 , 27
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ลูกจะทำยังไง          

จะเริ่มต้นยังไง จะไป 

ที่พระวิหารรึเปล่า

เจ้าเป็นใครถึงบังอาจ              

ประกาศเรื่องพระเมสสิยาห์ จงว่ามาสิ

ข้าไม่ใช่พระเมสสิยาห์ เจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะ     

ที่โมเสสพูดไว้ว่าจะบังเกิด 

มาและนำผู้คนกลับไป 

หาพระเจ้าอย่างนั้นรึไม่ใช่ แต่อย่างที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ 

พูดไว้ว่า "ข้าคือเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดาร 

ว่า จงเตรียมมรรคาเพื่อพระเมสสิยาห์”
ถ้างั้น เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะทำข้าม 

หน้าข้ามตาเราที่เป็นใหญ่ด้านศาสนา 

และให้บัพติศมาคนเหล่านี้

ยอห์น เจ้าบอกว่าพระเมสสิยาห์ 

จะเสด็จมาเร็วๆ นี้ เจ้าจะรู้ได้ยังไง 

เวลาพระองค์เสด็จมา
ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกข้าว่าถ้าข้าเห็นพระวิญญาณ 

ของพระเจ้าที่เป็นเหมือนนกพิราบสีขาวเสด็จมาประทับที่ใครคนนั้นก็เป็น 

พระเมสสิยาห์ของ อิสราเอล และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

ยอห์นเทศนาได้หกเดือนแล้ว 

เมื่อพระเยซูอายุย่างเข้าสามสิบปี

แม่รู้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ ทูตสวรรค์ 

กาเบรียลเคยบอกแม่ว่าแม่ต้องเผชิญความทุกข์ 

อย่างใหญ่หลวง แม่อยากให้พ่อ...ไม่ใช่สิพ่อเลี้ยง 

ของลูกยังอยู่จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วย

ลูกยังไม่ทราบแต่พระบิดาของ 

ลูกจะทรงบอกให้ลูกรู้ ลูกต้องไปรับบัพติศมา 

จากยอห์นก่อน ยอห์นเตรียมอะไรไว้มากมาย 

เพื่อการเริ่มชีวิตใหม่ในวันนี้
แล้วลูกจะกลับ 

มาหาแม่ไหม

กลับสิครับแม่ ลูกไม่มีวันทอดทิ้งแม่ 

แต่แม่ต้องทำใจให้เข้มแข็งนะครับเพราะสิ่งที่ 

จะเกิดกับลูกคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับแม่

อิสยาห์ 40 : 3 ; มัทธิว 3 : 1 – 12 ; ลูกา 3 : 15 – 18 , 23; ยอห์น 1 : 19 – 27 , 33

ข้าเป็นเพียงผู้ส่งข่าว มาจัด                           

เตรียมทางให้พระเมสสิยาห์ก็จริง แต่ท่านเป็นเชื้อ   

สายของงูร้าย ท่านคิดว่าการที่ท่านเป็นคนยิวและสืบ 

เชื้อสายจากอับราฮัมแค่นั้นจะทำให้ท่านเป็นลูกของ 

พระเจ้ายังงั้นรึ ท่านต้องละเลิกบาปที่เกิดจากความหยิ่ง 

ยะโสโอหังของท่านเสีย บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคน 

ต้นไม้แล้วท่านจะถูกโค่นทิ้งและโยนทิ้งใน 

กองไฟถ้าท่านยังไม่ยอมกลับใจเสียใหม่
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จงเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับเสด็จพระเมสสิยาห์ ผู้เป็น           

พ่อ จงใส่ใจในลูกหลานของตน ทุ่มเทเวลาแรงกายและสติ 

ปัญญาอบรมสั่งสอนธรรมบัญญัติให้พวกเขา แม้ว่าลูกๆ ของ 

ท่านจะดื้อรั้นแต่ถ้าเขาเห็นถึงความรักความจริงใจของท่าน 

เขาจะหันมานบนอบเชื่อฟังท่านแล้ว 

ครอบครัวของท่านจะอยู่เป็นสุข

ถ้าเจ้าทำสิ่งนี้ด้วยใจจริง และมุ่งมั่นจะ 

ติดตามพระเมสสิยาห์เมื่อพระองค์เสด็จมา จงลงมา 

จุ่มตัวในแม่น้ำนี้และเราจะให้บัพติศมาเจ้าเพื่อแสดงว่า 

เจ้ากลับใจจริงและเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาพระองค์ 

จะทรงยกโทษผิดบาปทั้งหลายของเจ้า

ยอห์น ท่านให้บัพ- 

ติศมาเราหน่อยได้ไหม ท่านต่างหาก 

ที่ควรให้บัพติศมาข้าเพราะ

ท่านเป็นผู้ชอบธรรม 

อย่างแท้จริง

ยอห์น เราต้องเชื่อฟัง 

พระบัญญัติทั้งสิ้น เราจะทำทุกอย่าง 

ตามที่พระบิดาของเราทรงสั่งให้คน 

ของพระองค์ทำ

นกพิราบ 

ข้าพระองค์เห็น 

นกพิราบ

มัทธิว 3 : 13 – 17 ; ลูกา 3 : 21 – 22
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พระองค์เป็น    

พระเมสสิยาห์ ข้าน่า 

จะรู้อยู่แล้ว

นี่คือบุตรที่รักของเรา 
เราชอบใจท่านมาก

ท่านผู้นี้เองที่เป็นลูกแกะ    

ของพระเจ้า ผู้จะทรงรับเอาบาปชั่ว 

ทั้งหลายของคนทั้งโลกไปเสีย

พระองค์เสด็จมาแล้ว

องค์บริสุทธิ์ 

ของพระเจ้า

พระคริสต์

พระองค์จะทรง       

สถาปนาพระราชอาณา

-จักรขึ้นในโลก

ลูกา 3 : 22 ; ยอห์น 1 : 29 – 34 ; 1ยอห์น 2 : 1 – 2
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จะเสด็จไปไหนนะ 

ไหนว่าจะเสด็จมาทรง

ไถ่พวกเราไง

เมื่อถึงเวลาน่ะ 

แต่ต้องทรงผ่านการ

ทดสอบก่อน

การทดสอบอะไรกัน

ก็อย่างที่อาดัมแล้วก็ลูกหลาน 

แต่ละคนเคยสอบไม่ผ่านมาก่อนพระองค์ต้อง 

ไปเผชิญกับเจ้าแห่งความมืดก่อน

พระบิดาทรงบอกให้พระบุตรของพระองค์อดอาหาร 

สี่สิบวัน ตลอดเวลานั้นไม่ทรงรับประทานอะไรเลย 

ช่วงที่ทรงอ่อนกำลังซาตานพยายามหลอกล่อพระองค์ 

ให้เสวยอาหารสนองความหิว และไม่เชื่อฟังพระเจ้า

เมื่ออาดัมมนุษย์คนแรกไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาต้องสูญเสียสถานภาพที่ 

พระเจ้าทรงมอบให้ แต่สำหรับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่เหนือ 

กาลเวลาก็จริงแต่ขณะนี้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจอย่างมนุษย์ทั่วไป

พระองค์จะทรงผ่านการทดสอบที่มนุษย์ทั้งหลายพลาดมาแล้วได้หรือ

หลังจากอดอาหารมาได้สี่สิบวันพระเยซูทรงหิวกระหายและอ่อน 

เพลีย เวลานี้ทรงเข้าใจถึงความรู้สึกของคนยากไร้ไม่มีกิน คนที่อด 

อยากจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก รวมทั้งคนเจ็บป่วยอ่อนแอที่ถูก 

ทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังคนเดียวอย่างพระองค์ในขณะนี้ด้วย

หลายครั้งหลายหนที่ซาตานพยายามใส่ความคิดหวาด 

ระแวงหวาดกลัวให้กับพระเยซูแต่ไม่สำเร็จ เมื่อมันเห็นว่า 

เวลาของการทดสอบใกล้จะหมดลงและพระเยซูทรงอยู่ 

ในสภาพที่อ่อนระโหยโรยแรงถึงขีดสุดมันก็ตัดสินใจทำสิ่ง 

ที่ไม่ทำบ่อยนัก นั่นคือ ปรากฎตัวต่อหน้าพระเยซู

พระองค์เป็นพระบุตรของ    

พระเจ้ามีสิทธิ์มีอำนาจปรารถนาจะ 

เสวยอะไรก็ได้ทั้งนั้นพระเจ้าข้า

มัทธิว 4 : 1 – 3 ; ลูกา 4 : 1 – 3 ; โรม 3 : 23 , 5 : 12 - 21 ; ฮีบรู 4 : 15
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ถ้าพระองค์กระโจนลงไปจากตรงนี้ ทูตสวรรค์จะ 

เอามือประคองชูพระองค์ไว้ ทีนี้ล่ะผู้คนจะมองเห็นแล้ว 

ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ตรงตามพระประสงค์

ที่เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เลยนะพระเจ้าข้า

ซาตานเคยใช้วิธีนี้หลอกลวงอาดัมให้กินสิ่งที่ 

พระเจ้าทรงห้าม ตอนนี้มันกำลังทดลองใช้วิธี 

เดียวกันนี้กับพระเยซูบุตรพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพ       

มนุษย์ ขณะที่พระองค์ทรงอ่อนแรงหิวกระหาย สำหรับมนุษย์ที่ไม่ได้กินอะไรเลย          

เป็นเวลาสี่สิบวัน การห้ามใจไม่ให้     

ตกลงไปในการทดสอบนี้ยากจริงๆ

พระองค์ทรงทำได้นะ            

พระเจ้าข้า เสกหินพวกนี้ให้เป็นขนมปัง 

เสวยให้อิ่มเถิด พระเจ้าข้า ไม่มีทาง เราจะไม่ทำอย่างนั้น 

พระเจ้าทรงเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุง 

ชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้แต่มนุษย์

จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจาก 

พระโอษฐ์ของพระเจ้า

ถ้างั้นเชิญเสด็จไปทรง 

ทำสิ่งที่ไม่ขัดต่อคำสอนของ 

พระเจ้าเถิด พระเจ้าข้า

ก่อนหน้านี้ทรงอ้างพระคัมภีร์ เรื่องนี้ก็ถูกต้องตาม   

พระคัมภีร์ที่บอกว่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูพระองค์ไว้ 

ไม่ให้เท้าของพระองค์กระทบหิน เอาเลยพระเจ้าข้า ได้เวลา 

สำแดงฤทธานุภาพของพระองค์แล้ว

พระคัมภีร์บอกว่า 

"อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็น 

พระเจ้าของท่าน”

ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ 

ทรงรักโลกถึงได้เสด็จมาเพื่อช่วยให้รอด ถ้างั้น 

ข้าพระองค์จะให้ทอดพระเนตรอะไรสักอย่าง 

หนึ่ง พระองค์ต้องทรงโปรดแน่ๆ

มัทธิว 4 : 3 – 7
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ขอทรงดูเถิดจากตรงนี้ทรงเห็นราชอาณาจักรอัน             

ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลก สวยงามเหลือเกินใช่ไหมพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ 

ครอบครองอาณาจักรพวกนี้มานับตั้งแต่อาดัมหันหลังไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญญัติ

ในครั้งนั้น เวลานี้โลกทั้งโลกเป็นของข้าพระองค์พวกมนุษย์ยอมอยู่ใต้อำนาจข้า 

พระองค์คนแล้วคนเล่า ทุกอย่างเป็นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของ 

โลกนี้ไม่ใช่พระองค์ จริงไหมพระเจ้าข้า แต่ข้าพระองค์จะถวายทุกอย่างนี้ให้ทรง 

ครอบครองแต่พระองค์จะต้องคุกเข่าลงกราบนมัสการข้าพระองค์ แล้วโลก 

ทั้งโลกจะอยู่ในกำมือของพระองค์ ข้าพระองค์ยกให้พระองค์หมดเลย      

ทั้งโลก ทั้งทุกคนในโลก ดีไหมพระเจ้าข้า

พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า 

"จงกราบนมัสการพระองค์ผู้                         

เป็นพระเจ้าของท่านและปรน-                    

นิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว                    

"เจ้าหลอกลวงข้าไม่ได้                         

หรอก ไปให้พ้นเดี๋ยวนี้

ซาตานจึงหลบหนีพระองค์ไป พระเยซูทรงเป็นมนุษย์คนแรก 

นับตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์มาที่ซาตานไม่สามารถหลอกล่อให้ทำตามได้ 

พระเยซูทรงผ่านการทดสอบทุกประการ เวลานี้โลกได้บังเกิดมนุษย์ 

คนแรกที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าจนหมดสิ้นทั้งกายและใจแล้ว

การทดสอบสี่สิบวันผ่าน    

ไปแล้วแต่พระเยซูทรงอ่อนแรง 

เกินกว่าจะดำเนินต่อไปได้

เหล่าทูตสวรรค์พากัน 

นำอาหารและน้ำมาถวาย 

และอยู่ปรนนิบัติพระองค์ 

จนทรงแข็งแรงดังเดิมแล้ว 

พระองค์จึงเสด็จไปยังที่ที่ 

ยอห์นเคยเทศนาสั่งสอน 

มัทธิว 4 : 8 – 11 ; ลูกา 4 : 14
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