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บทที ่15 – พระเจ้าทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอดให้ 

เสด็จเข้ามาในโลก 
 

 ผูเผยพระวจนะคนสุดทายที่เผยพระวจนะในนามของ

พระเจาเปนชายที่ชื่อวา มาลาคี  เขาไดเตือนสติชนชาติยิวให

ระลึกถึงพระผูชวยใหรอดที่พระเจาทรงสัญญาวาจะเสด็จมา

ชวยพวกเขาใหรอดพนจากความทุกขยาก   มาลาคียังไดบอก

แกชนชาติยิวใหทราบอีกวา พระเจาจะทรงใชผูเผยพระวจนะ

มาอีกคนหน่ึงกอนที่พระผูชวยใหรอดจะเสด็จมา และภารกิจ

ของผูเผยพระวจนะทานน้ี คือการสั่งสอนประชาชนเพื่อพวก

เขาจะพรอมสําหรับพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาน้ัน   

อยางไรก็ตาม หลังจากสมัยของมาลาคีเวลาไดผานพนไปถึง 

400 ปโดยที่พระเจาไมไดตรัสผานผูเผยพระวจนะคนใดเลย  

ชวงระยะเวลาน้ีเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวาเปน “ยุคเงียบ”  

 

 ภายหลังจากที่ยุคเงียบจบสิ้นลงแลว  พระเจาก็พรอมที่

จะกระทําสิ่งที่พระองคไดทรงสัญญาไวต้ังแตแรกในสวน 
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เอเดน  พระองคทรงพรอมที่จะสงพระผูชวยใหรอดใหเสด็จ

เขามาในโลกแลว เวลาน้ีเราจะมาศึกษาพระคัมภีรใหมกันโดย

เร่ิมที่คูสามีภรรยาชาวยิวที่ชรามากซึ่งเปนผูที่เชื่อพระเจาและ

กําลังรอคอยพระผูชวยใหรอดอยู 

 

ลูกา 1:5,6  ในรัชกาลเฮโรด กษตัริย์ของยูเดีย มีปุโรหิตคนหน่ึง

ช่ือเศคาริยาห์ อยู่ในเวรอาบียาห์ ภรรยาของเศคาริยาห์ช่ือเอลี

ซาเบธ อยู่ในตระกลูอาโรน   เขาทัง้สองเป็นคนชอบธรรม

จําเพาะพระพกัตร์พระเจ้า และดําเนินตามพระบัญญติัและกฎ

ทัง้ปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่มีทีติ่เลย 

 

 เศคาริยาหและเอลีซาเบธแกชรามากแลวและไม

สามารถมีบุตรได  เศคาริยาหเปนปุโรหิตคนหน่ึงในพระวิหาร

ที่กรุงเยรูซาเล็ม  ขณะที่เขากําลังกระทําภารกิจของตนเองอยู

น้ัน  ทูตสวรรคองคหน่ึงไดถูกพระเจาใชใหมาบอกขาวสําคัญ

แกเขา  พระเจาไดทรงสัญญาแกเศคาริยาหผูชราวาเขาจะมี

บุตรชายคนหน่ึงและจะตองต้ังชื่อบุตรน้ันวา   ยอหน   ยอหน
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น่ีเองที่จะเปนผูเผยพระวจนะคนสุดทายซึ่งจะจัดเตรียม

ประชาชนใหพรอมสําหรับพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมา    

ทูตสวรรคไดเรียกพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาน้ันวา 

“องคพระผูเปนเจา”  พระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาชวย

มนุษยชาติทั้งปวงใหรอดน้ัน คือพระเจาน่ันเอง 

 

 ตอมาไมกี่สัปดาห พระเจาไดใชทูตสวรรคอีกองค

หน่ึงใหไปแจงแกหญิงพรหมจารียคนหน่ึงที่ชื่อมารียวา   

พระเจาไดทรงเลือกเธอใหเปนมารดาของ  พระผูชวยใหรอดที่

จะเสด็จมาน้ัน และจะตองต้ังชื่อของทานผูน้ันวา เยซู ซึ่ง

หมายถึงพระผูชวยใหรอดหรือพระผูนําพาใหรอด   พระเจา

ทรงรักชาวโลกทั้งปวงและพระองคทรงปรารถนาใหคนบาป

ทั้งหลายไดรับการชวยเหลือใหรอดพนจากการลงโทษที่พวก

เขาสมควรจะไดรับน้ัน  พระเยซูไมเพียงแตจะเปนบุตรชาย

ของนางมารียเทาน้ัน พระองคยังทรงเปนพระบุตรองคเดียว

ของพระเจาดวย 
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 เราไดเกร่ินถึงตรีเอกานุภาพในบทแรกๆ จาก

การศึกษาของเรามาแลวในหนังสือเลมที่ 1   เราไดเรียนรูวาแม

จะมีพระเจาเพียงองคเดียว แตพระเจาทรงเปน 3 บุคคล ซึง่มี

พระลักษณะและฤทธานุภาพเทาเทียมกัน  บุคคลเหลาน้ี คือ

พระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตร และพระเจาพระวิญญาณ

บริสุทธิ์แนวความคิดน้ีก็ยากที่จะเขาใจไดอยางถองแท   

พระบิดาก็ไมใชพระบุตร หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ แตแม

กระน้ันก็ตามบุคคลทั้ง 3 น้ีก็ทรงเปนพระเจาองคเดียวกัน

ทั้งสิ้น   หลายปมาแลวที่มีความพยายามในหลายๆ รูปแบบที่

จะอธิบายเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ ยกตัวอยางเชน มีการอธิบาย

วา ไขทุกฟองประกอบดวยเปลือก ไขแดง และไขขาว  สวน

ตาง ๆ เหลาน้ีเปนสวนที่แยกจากกันอยางชัดเจน แตก็ยังคงเปน

ไขใบเดียวกัน    มิติของกลองใบหน่ึงน้ันมีความยาว ความ

กวาง และความสูง ถึงแมวาแตละมิติจะไมเหมือนกัน แตมิติ

เหลาน้ีก็ไมสามารถจะถูกแยกออกไปเพื่อจะอธิบายกลองทั้งใบ

ได   นํ้าอยูไดทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ แต
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ถึงแมวานํ้าจะสามารถอยูไดทั้ง 3 สถานะก็ตาม แตมันก็ยังคง

เปนนํ้าน่ันเอง 
  

แมวาการอธิบายใหเห็นภาพดวยตัวอยางเหลาน้ีจะมี

ประโยชนอยูบาง แตตัวอยางเหลาน้ีก็ยังคงไมสามารถจะชวย

ใหเราเขาใจไดอยางเต็มที่  เราจําเปนที่จะตองระมัดระวังที่จะ

ไมพยายามดึงพระเจาใหลงมาอยูในระดับเดียวกับเราและมอง

พระองคเหมือนเปนบุคคลคนหน่ึงเชนเดียวกับเราทั้งหลาย   

เมื่อเราเปนเด็กมีหลายสิ่งที่เราไมเขาใจ แตเราก็เชื่อพอแมของ

เรา ยกตัวอยางเชน ไฟฟาเปนสิ่งที่อันตรายมาก แตมันคืออะไร

กันแน?  เมื่อฉันถอดสายออกมาจากปลั๊กแลวทําไมมันไมไหล

ลงไปที่พื้นละ? ฉันมองไมเห็นมันเลยนะเน่ีย  พอแมพูดถึง

อะไรเหรอที่บอกวามันจะทําใหฉันตองเจ็บตัวถาฉันแหยน้ิว

เขาไปในปลั๊กน้ัน?  

 

 พระผูชวยใหรอดจะตองเปนมนุษยเชนเดียวกับเรา

ทั้งหลาย เวนแตวาพระองคจะตองปราศจากบาปเพื่อจะ
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สามารถชวยเราใหรอดพนจากซาตานและความบาปได ดังน้ัน

เพื่อวาแผนการของพระเจาเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดจะสําเร็จ

ได พระเจาพระบุตรจึงตองเสด็จมาประสูติเปนมนุษย   พระเจา

ไดทรงเลือกนางมารียเปนมารดาของพระผูชวยใหรอด  

บุตรชายของนางมารียจะเปนทั้งพระเจาและมนุษยในพระกาย

เดียวกัน  พระเยซูจะเปนทั้งพระเจาอยางเต็มที่และเปนมนุษย

อยางเต็มที่ดวย 

 

ลูกา 1: 34, 35  ฝ่ายมารีย์ทูล

ทูตสวรรค์น้ันว่า“เหตุการณ์

น้ันจะเป็นไปอย่างไรได้ 

เพราะข้าพเจ้ายงัหาได้

ร่วมกบัชายใดไม่”   

ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า“พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมา

บนเธอ และฤทธ์ิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะน้ันองค์

บริสุทธ์ิทีจ่ะบังเกดิมาน้ันจะได้เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า 

....” 
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 นางมารียไมเขาใจวาตัวเธอเองจะมีบุตรโดยปราศจาก

บิดาที่เปนมนุษยไดอยางไร ทูตสวรรคองคน้ันกลาววาพระเจา

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงกระทําการอัศจรรยน้ีเอง  พระเยซู

จะประสูติโดยไมมีบาปเพราะพระองคประสูติโดยปราศจาก

บิดาที่เปนมนุษย  ไมมีเชื้อสายคนใดของอาดัมที่บริสุทธิ์และ

ชอบธรรม  มนุษยทุกคนในโลกตางก็สืบทอดความบาปของ

อาดัมมาดวยกันทั้งสิ้น แตพระบิดาของพระเยซู คือพระเจาซึ่ง

สมบูรณพรอมทุกอยางและทรงบริสุทธิ์  พระเยซูไมไดสืบ

ทอดธรรมชาติแหงความบาปของอาดัมมาดวย เพราะพระเยซู

ทรงเปนพระบุตรที่สมบูรณพรอมของพระเจา คือทรงบริสุทธิ์

และปราศจากบาป   การที่หญิงพรหมจารียจะต้ังครรภน้ันเปน

เร่ืองที่เปนไปไมได  อยางไรก็ตาม สําหรับพระเจาแลวทุกสิ่งก็

เปนไปไดทั้งสิ้น  พระเจาไดทรงสรางอาดัมขึ้นมาจากผงคลีดิน 

ดังน้ันจึงไมเปนการยากสําหรับพระเจาที่จะประทานบุตรผูน้ี

แกนางมารียโดยปราศจากบิดาที่เปนมนุษย 
 

 พระผูชวยใหรอดซึ่งยอหนจะมาเตรียมหนทางใหน้ัน 
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คือพระเจาน่ันเอง  ไมมีมนุษยธรรมดาคนใดสามารถจะชวยเรา

ใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และความตายได   ใครเปนผู

ที่ชวยโนอาหและครอบครัวใหรอดพนจากนํ้าทวมคร้ังใหญ?  

ใครเปนผูที่ชวยอิสอัคใหรอดพนจากความตายและจัดเตรียม

แกะตัวผูไวเพื่อจะตายแทนอิสอัค?  ใครเปนผูที่ชวยโลทให

รอดพนจากการทําลายลางเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห?  

ใครเปนผูที่ชวยชนชาติอิสราเอลทั้งหลายใหรอดพนจากการ

เปนทาสในประเทศอียิปต? มีแตพระเจาสูงสุดเพียงพระองค

เดียวเทาน้ันที่ทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่ยิ่งใหญที่สุด  พระเจา

ทรงสัญญาวาจะสงพระผูชวยใหรอดมาเพียงองคเดียวซึ่งจะ

ทรงกระทําใหเปนไปไดที่เราจะมาถึงพระเจา 
 

 นอกจากน้ีพระเยซูยังเรียกวา พระคริสต อีกดวย   

พระคริสต หมายถึง“ผูที่ถูกเจิม” ซึ่งหมายถึง ผูที่พระเจาทรง

แยกไวตางหากเพื่อจะกระทําภารกิจพิเศษ  พระองคจะทรงเปน

ผูเผยพระวจนะของพระเจา  ทรงเปนปุโรหิตและเปนกษัตริย  

พระเยซูไดถูกใชใหเสด็จเขามาในโลกในฐานะผูเผยพระวจนะ
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ของพระเจาเพื่อจะประกาศถึงหนทางของพระเจาที่จะชวยให

มนุษยชาติทั้งปวงรอดพนจากซาตาน ความบาป และการ

ลงโทษนิรันดร  พระเจายังไดใชพระเยซูใหมาเปนมหาปุโรหิต

ที่ยิ่งใหญคนสุดทายอีกดวย และในที่สุดพระเยซูจะทรงเปน

กษัตริยผูทรงครอบครองสิ่งสารพัดทั้งสิ้น 
 

 นางมารียซึ่งจะ

เปนมารดาของพระเยซู

น้ันไดตกลงวาจะแตงงาน

กับชายผูหน่ึงที่มีชื่อวา 

โยเซฟ  โยโซฟพบวานาง

มารียต้ังครรภ  โยเซฟรูวาตนเองไมใชบิดาของทารกในครรภน้ี   

ตามธรรมเนียมชาวยิวโยเซฟสามารถจะเรียกรองใหฆานางมา

รียโทษฐานที่ต้ังครรภโดยที่ทารกไมไดเกิดจากโยเซฟได   

อยางไรก็ตามโยเซฟรักนางมารียและตัดสินใจวาจะถอนหมั้น

กันอยางลับๆ  แตพระเจาไมทรงยอมใหโยเซฟแยกจากมารีย

เพราะโยเซฟเปนผูชายที่ดีและไววางใจในพระเจา   โยเซฟเอง
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ก็เปนคนบาปดวย แตเขาไดเขามาหาพระเจาตามวิธีที่พระเจา

ทรงจัดเตรียมไว  พระเจาทรงปรารถนาใหโยเซฟรับนางมารีย

เปนภรรยาเพื่อวาพระเยซูจะมีบิดาที่ดีคนหน่ึงในโลกน้ีดวย   

พระเจาจึงใชทูตสวรรคองคหน่ึงไปแจงแกโยเซฟใหทราบ

ความจริงเกี่ยวกับนางมารียในความฝนวานางมารียยังคง

ซื่อสัตยตอโยเซฟและยังคงเปนหญิงพรหมจารีย   

 

อิสยาห์ 7:14   เพราะฉะน้ัน

องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทาน

หมายสําคัญเอง ดูเถดิ หญงิ

พรหมจารีคนหน่ึงจะ

ต้ังครรภ์ และคลอดบุตรชาย

คนหน่ึง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล 
 

 บรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหลายไดกลาวไวแลววา  

พระผูชวยใหรอดจะประสูติจากหญิงพรหมจารีย   พระเยซูจะ

ทรงกําเนิดเขามาในโลกเพื่อจะชวยคนบาปใหรอดพนจาก 
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พระอาชญาของพระเจา  พระองคเสด็จมาเพื่อจะชวยชีวิตทุก

คนที่เห็นดวยกับพระเจาวาตนเองเปนคนบาปที่ตองการ 

พระผูชวยใหรอด   อิมมานูเอล แปลวา พระเจาทรงอยูกับเรา 

ขอความน้ีหมายความวาพระเจาเองจะเสด็จเขามาในโลกโดย

ประสูติเปนทารกและจะทรงใชชีวิตกับมนุษยในโลกน้ี   

พระเยซูประสูติในเมืองเบธเลเฮมตามที่บรรดาผูเผยพระวจนะ

ของพระเจาไดกลาวเมื่อหลายปมาแลววา พระเยซูจะประสูติ

เปนพระผูชวยใหรอดสําหรับคนบาปเพื่อจะปลดปลอยพวกเขา

ใหเปนอิสระจากการควบคุมของซาตานและความบาป 
 

มัทธิว 2:1-3 คร้ันพระเยซูได้

ทรงบังเกดิทีบ้่านเบธเลเฮม

แคว้นยเูดียในรัชกาลของ

กษตัริย์เฮโรด ดูเถดิ มีพวก

นักปราชญ์จากทศิตะวันออก

มายงักรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า “กมุารทีบ่ังเกดิมาเป็นกษตัริย์ของ

ชนชาติยวิน้ันอยู่ทีไ่หน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏข้ึนใน
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ทศิตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน”  คร้ันกษตัริย์ 

เฮโรดได้ยนิดังน้ันแล้ว ท่านก็วุ่นวายพระทัย ทัง้ชาวกรุง

เยรูซาเล็มกพ็ลอยวุ่นวายใจไปกบัท่านด้วย 

 

 เฮโรดก็เหมือนกับกษัตริยฟาโรหของชาวอียิปตในยุค

โมเสสซึ่งไมปรารถนาที่จะใหใครมาปกครองเหนือตนเอง   

เฮโรดเกรงวาพระองคจะสูญเสียตําแหนงกษัตริยเมื่อทารกน้ี

เติบโตขึ้นเปนชายหนุม   พวกนักปราชญไดพบพระกุมารเยซู

อยูกับมารดาจึงนมัสการและถวายเคร่ืองบรรณาการแก

พระองค   พระเจาไดทรงเตือนพวกนักปราชญไมใหกลับไป

หาเฮโรดเพราะเฮโรดปรารถนาจะทราบวาพระกุมารเยซูอยูที่

ไหนเพื่อจะสังหารพระกุมารน้ันเสีย  พวกนักปราชญจึง

กลับไปยังประเทศของตนเองโดยใชเสนทางอ่ืน  พระเจายัง

ตรัสบอกใหโยเซฟพาพระเยซูไปยังประเทศอียิปตที่ซึ่ง

พระองคจะปลอดภัยจากแผนการของ เฮโรดที่จะฆาพระองค

เสีย ดังน้ันพระเยซูจึงถูกพาไปยังประเทศอียิปตตามคําที่บรรดา
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ผูเผยพระวจนะทั้งหลายไดกลาวไวเมื่อหลายปกอนหนาน้ี 
 

 เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนมพระเจาทรงใชใหทูตสวรรค

องคหน่ึงไปแจงแกโยเซฟใหพานางมารียและพระเยซูออกจาก

ประเทศอียิปตและเดินทางกลับไปยังแผนดินอิสราเอลอีก  

พวกเขาไดต้ังรกรากทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลใน

เมืองที่เรียกวา เมืองนาซาเร็ธ 
 

ลูกา 2:40, 52  พระกมุารน้ันก็

เจริญวัย และเข้มแข็งข้ึนฝ่ายจิต

วิญญาณ ประกอบด้วย

สติปัญญา และพระคุณของ 

พระเจ้าอยู่กบัท่าน  พระเยซูก็

ได้จําเริญข้ึนในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นทีช่อบ

จําเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ปวงด้วย 
 

 พระเยซูทรงเติบโตจากทารกเปนชายหนุมที่แข็งแรง

และประกอบดวยสติปญญา  พระบิดาของพระองคซึ่งคือ  
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พระเจาน่ันเองไดทรงปกปองคุมครองและทรงนําพระเยซูใน

ทุกสิ่งที่พระองคคิด ตรัส และกระทํา   พระเยซูทรงเชื่อฟง 

พระบัญชาของพระเจาทุกประการ  พระองคไมเคยกระทําบาป

เพราะพระองคไมไดกําเนิดเปนคนบาป  แมวาพระเยซูจะทรง

เปนพระเจา แตพระองคก็ยังเปนมนุษยอยางแทจริงดวย  

พระองคไดเติบโตขึ้นเปนชายหนุมในรางกายของมนุษย  เรา

ไดเรียนรูมาแลววาพระผูชวยใหรอดจะตองเปนทั้งพระเจาและ

มนุษยในพระกายเดียวกัน  พระเยซูทรงเปนพระเจา แต

พระองคก็ไดประสูติเปนมนุษยเขามาในโลกเพื่อวาพระองคจะ

สามารถเปนพระผูชวยใหรอดสําหรับมนุษยชาติทั้งมวลได 
 

 ตามที่เราไดกลาวถึงในบทเรียนที่แลววาบรรดาผูเผย

พระวจนะจากพระคัมภีรเดิมไดเขียนคําพยากรณเกี่ยวกับ 

พระผูชวยใหรอดไวเปนอันมาก  ขอมูลขางลางน้ีเปนตัวอยางที่

แสดงใหเห็นถึงคําพยากรณบางอยางซึ่งสําเร็จตามที่พระเจาได

ทรงสัญญาไว 
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คําพยากรณ                        การทํานายในพระคัมภีรเดิม      สําเร็จในพระคัมภีรใหม 

เปนเชื้อสายของกษัตริยดาวิด  อิสยาห 9:7          มัทธิว 1:1 

ประสูติจากหญิงพรหมจารีย  อิสยาห 7:14                         มัทธิว 1:18-25 

ประสูติในเมืองเบธเลเฮม  มีคาห 5:2                            มัทธิว 2:1 

หนีไปยังประเทศอียิปต โฮเชยา 11:1          มัทธิว 2:14 

พระลักษณะบางประการของพระองค      อิสยาห 11:2              ลูกา 2:52 

 

คําถามบทที่ 15 

 

 

 

1. เศคาริยาหต้ังชื่อบุตรชายของตนวาอะไร  

ก) พระเยซู ข) ยอหน ค) เปโตร ง) ดาวิด 

 

2. งานของยอหนคืออะไร 

     ก) เตรียมเปนกษัตริยองคตอไป   

     ข) เตรียมเปนผูนําคนตอไป   

     ค) เตรียมคนใหพรอมสําหรับพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมา 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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3. ทําไมพระเยซูตองเกิดจากหญิงพรหมจารี 

 ก) เพื่อพระองคจะมีพลังวิเศษ   

 ข) เพื่อพระองคจะไดพบความสวางทางปญญาในชีวิต 

 ค) เพื่อพระองคจะไมเปนคนบาป 

 

4. พระเยซูคือพระผูชวยใหรอดที่พระเจาทรงสัญญาไวใช 

    หรือไม  ก) ใช  ข) ไมใช 

 

5. พระนาม “อิมมานูเอล” หมายความวาอยางไร  

 ก) พระผูชวยไดเสด็จมา      

 ข) พระเจาทรงรักเรา      

 ค) พระเจาทรงอยูกับเรา 

 

6. ทําไมพระเยซูทรงไมเคยทําผิดเลย 

 ก) เพราะพระองคไมไดกําเนิดมาเปนคนบาป  

 ข) เพราะพระองคไดพบความสวางทางปญญา 

 ค) เพราะพระองคเปนคนดี 
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7. พระเยซูทรงเปนพระเจาแทจริงและทรงเปนพระเจาผูทรงมี 

    พระชนมอยูใชหรือไม   

  ก) ใช  ข) ไมใช 

 

 

 


