ดูเหมือนจะแย่ แต่เยี่ยมมากๆ Seem not going well but great
• “ดูเหมือนจะแย่แต่เยี่ยมมาก” หมายถึงการกระทําหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ดูเหมือนจะไม่เข้าท่า
ใช้ไม่ค่อยได้ แท้จริงแล้วเมื่อเวลาผ่านไป เรากลับพบว่าสิ่งเหล่านั้นได้กลายเป็นพระพรอย่างมาก
means the performance or situations which seems not going well. Frankly, as the time passes
by, those becomes the great blessing
มัทธิว 2:1-12(Matthew2:1-12)
1 พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด
ภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า.. After Jesus was born in
Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi..
2 "กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น
เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน" from the east came to Jerusalem 2and asked, “Where is the one
who has been born king of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship
him.”
3 ครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย When
King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him.
4 แล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัสถามเขาว่า
"ผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใด" When he had called together all the people’s chief priests
and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born.
5 เขาทูลว่า "ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่า “In Bethlehem in
Judea,” they replied, “for this is what the prophet has written:
6 บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดีย
ก็หามิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่าน ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอล ชนชาติของเรา “‘But
you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for out
of you will come a ruler who will shepherd my people Israel.’”
7 แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับถามเขาได้ความถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น
Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had
appeared.
8 แล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่า "จงไปค้นหากุมารนั้นเถิด
เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วย" He sent them to Bethlehem and
said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too
may go and worship him.”
9 โหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นําหน้าเขาไป
จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น After they had heard the king, they went on their way, and
the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where

the child was.
10 เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว ก็มีความยินดียิ่งนัก When they saw the star, they were
overjoyed.
11 ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น
แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน
และมดยอบ On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed
down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of
gold, frankincense and myrrh.
12 แล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคําเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด
เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น And having been warned in a dream not to go back to Herod,
they returned to their country by another route.
4 เรื่องราวของการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่มีบางเรื่องที่ดูเหมือนจะแย่ แต่ว่ายอดเยี่ยมมาก
(4 stories of Jesus Christ born for great blessing)
1. พระเจ้าทรงเลือกเอาหญิงชาวบ้านธรรมดาให้ทําการยิ่งใหญ่ของพระองค์ God chose the
ordinary woman for the greatest work of God
• คือ นางมารีย์ เธอเองเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้หมั้นหมายกับชายที่ชื่อโยเซฟทําให้เสี่ยงที่
จะถูกถอนหมั้น และเธอยังไม่ได้หลับนอนกับผู้ชายถ้าตั้งครรภ์ขึ้นมาอาจถึงตายได้ Mary was the only
one engaged with Joshep, with vergin. This could be risky for her to be denied for
engagement
• แต่ในที่สุดเธอยอมที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าที่จะให้องค์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกมาบังเกิดใ
นครรภ์ของเธอโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ she was finally surrendered to be God's vessel
for the man salvation of the world through the Holy Spirit
• เรื่องที่ดูเหมือนจะแย่ก็กลายเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆ เพราะพระเจ้าไม่ได้เลือกคนผิด God did not make
the wrong decision
• เช่นกันมันเยี่ยมมากๆ ถ้าเรายอมให้พระเจ้าทรงใช้เราที่จะนําความรอดไปสู่ผู้คนทั้งหลาย just
be surrender for Him to use to save loosing souls
2 การที่พระเจ้าให้ทูตสวรรค์ไปแจ้งข่าวดีแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ Angles declared the good news
• พระเจ้าทรงให้ทูตสวรรค์ไปแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะที่กําลังทํางานเฝ้าฝูงแกะใน
ทุ่งหญ้าจึงเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เข้าท่า เพราะคนเลี้ยงแกะในสมัยนั้นเป็นอาชีพที่ถูกดูถูก Angles
told the shepherds the issue of Jesus Christ born which this kind of this job was insulted
§ พวกเลี้ยงแกะไม่มีโอกาสถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของเขาเหมือนผู้อื่น
พูดได้ว่าพวกเขาไม่โอกาสที่จะได้ล้างบาปอย่างคนทั้งหลาย they had no offering on the altar -

the sin of sacrifice
§ และพวกเลี้ยงแกะได้ทําผิดกฎบัญญัติคือ ไม่รักษาวันสะบาโต
เพราะต้องทํางานเลี้ยงฝูงแกะทั้งกลางวันและกลางคืน they broke the great command of
Sabbath because of all day-night shift
§ และพวกเขาไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เพราะมีน้ําพอสําหรับดื่มแต่ไม่พอสําหรับล้างมือ
no hand washing before meals because of insufficient water supply
§ พวกเขาจึงมีสํานึกและรู้ตัวดีว่าพวกเขาเป็นคนบาป
และได้รับการดูหมิ่นและถูกเหยียดหยามจากผู้นําศาสนา so They repented and regret their
sin knowing as the sinners, and became insulted by the religious leaders
• แต่ทูตสวรรค์ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการกล่าวว่า Angles surprisingly said that..
ลูกา 2:10-11(Luke2:10-11)
“อย่ากลัวเลย เพราะเรานําข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือ ความปรีดียิ่ง ซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง
เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่ เมืองดาวิด” But the
angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the
people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.
• เมื่อทูตสวรรค์ยืนยันแล้วก็ให้คําสัญญาแก่พวกเลี้ยงแกะว่าเขาจะพบพระผู้ช่วยให้รอด Today in the
town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.
ลูกา 2:12(Luke2:12)
“นี่เป็นหมายสําคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า”This will
be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.”
• เป็นที่น่าสังเกต ว่ามนุษย์ได้ให้การดูถูกเหยียดหยามและประณามพวกเลี้ยงแกะ
แต่พระเจ้ากลับยกย่อง ให้โอกาส และอภิสิทธิ์แก่เขาเป็นพวกแรกที่ได้ยินข่าวดี
ได้ฟังเพลงฑูตสวรรค์ ได้เห็นและนมัสการพระผู้ช่วยให้รอดก่อนคนอื่น being insulted but God
recieve the honor instead. the great grace of God gives us the oppotunity of hearing such
the great news, listening to angle songs, seeing and worshiping the savior
• พระเจ้าทรงรักและระลึกถึงคนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่ดูไร้ค่าเป็นพิเศษ
เพราะพระเยซูคริสต์ที่มาประสูตินั้นก็สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดผู้เคยเป็นคนเลี้ยงแกะมาก่อนเช่น
กัน God care and tender the neglected person and none beloved one
• การแจ้งข่าวดีของพวกทูตสวรรค์แก่พวกคนเลี้ยงแกะที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่เข้าท่า
กลับเป็นเรื่องเยี่ยมมากๆ เพราะสามารถสร้างความหวังและกําลังใจให้กับคนเล็กน้อยต่ําต้อย
ที่จะสู้ชีวิตต่อไปอย่างคนทีม่ ีความชื่นชมยินดี และเป็นพรสู่คนอื่นได้ด้วยการประกาศข่าวดี
เรื่องของพระเยซูคริสต์ที่ได้บังเกิดแล้วในชีวิตของเรา The savior, Jesus Christ offer HOPE and
INSPIRATION for those who are hopeless to become joyful and pass blessing to other with

the good news of Jesus Christ being born again in our lives
มีสิ่งที่ยอดเยี่ยม จากการที่พระเจ้าได้ให้ทูตสวรรค์ไปแจ้งข่าวดี
แก่คนเลี้ยงแกะที่ต่ําต้อยและถูกดูหมิ่น ซึ่งมีอย่างน้อย 4 ประการด้วยกัน Telling the poor
shepherd the good news present 4 different great issues
1. พวกเลี้ยงแกะยอมละทิ้งความเชื่อเก่าๆ และความเข้าใจผิด abandon their old believe and
misunderstanding
• พวกเขาได้รับเอาความเชื่อใหม่จากทูตสวรรค์ว่า พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนบาป
เพราะพระเจ้ารักคนบาปและมีพระประสงค์ที่จะช่วยคนบาปให้รอดพ้นจากความพินาศ God wanted
to save the sinner from wickness
ยอห์น 3:17(John3:17)
“เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก
มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” For God did not send his Son into
the world to condemn the world, but to save the world through him.
2. พวกเลี้ยงแกะลุกขึ้นปรนนิบัติพระผู้ช่วยให้รอด Serve HIM
• ทันทีที่พวกเลี้ยงแกะรู้ความจริงจากทูตสวรรค์ว่าความรอดมาจากพระเจ้า มิใช่พระบัญญัติ
พวกเขาไม่รีรอหรือลังเล ยอมละฝูงแกะและทั้งหน้าที่การงานไปรับความรอด
เพื่อนมัสการพระผู้ช่วยให้รอด they swifly left their sheep and world to worship becaue the
salvation is from God
• คนเลี้ยงแกะได้ให้ความสําคัญแก่พระเยซูคริสต์เป็นที่หนึ่งในความคิดชีวิตและจิตใจ
และสําคัญยิ่งกว่าอาชีพและหน้าที่งานของเขา JESUS CHRIST is the one who is the most
significant person compared work and job
3. พวกเลี้ยงแกะได้เล่าความจริง Tell the true story
• พวกเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดตามที่ได้รับได้ยิน และได้เห็น นี่คือการเป็นพยานแท้ถึงพระผู้ช่วยให้รอด to be
his testimony of salvation
ลูกา 2:17(Luke2:17)
“ครั้นเขาได้เห็นแล้วเขาจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้น” When they had seen him, they
spread the word concerning what had been told them about this child,
4. พวกเลี้ยงแกะได้สํานึกในพระคุณ
• พวกเขากลับไปสรรเสริญพระเจ้า ที่ทรงรัก ยอมรับ และอภัยโทษบาปให้แก่เขาโดยไม่ต้องเผาแกะ
ถวายบูชาเป็นเครือ่ งไถ่บาปเลย นี่คือใจสํานึกในพระคุณของพวกเลี้ยงแกะผู้ต่ําต้อยที่มีต่อพระเจ้า
ผู้สูงสุด prasie beloved God who forgives our sins without giving life just receive for free

• เช่นกันเราควรที่จะตอบสนองและฉลองวันแห่งความรักของพระเจ้าอย่างคนเลี้ยงแกะ คือ what should
we follow..
o จะทิ้งความเชื่อและวิถีชีวิตเก่าๆและลุกขึ้นปรนนิบัติพระผู้ช่วยให้รอดด้วยใจกระตือรือร้น
เป็นพยานแท้ถึงพระผู้ช่วยให้รอดด้วยการบอกความจริงตลอดเวลา trust and leave the
old life behind and move forword to live with the heart of serving HIM
o และมีใจสํานึกในพระคุณด้วยชีวิตจิตใจอยู่เสมอ always thank to the abundant grace of God
สดุด1ี 03:1-2(Psalm103:1-2)
1 จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนาม
บริสุทธิ์ของพระองค์ Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name.
2 จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์
Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits
3. การที่พระเยซูคริสต์ประสูติ ในโรงวัวและถูกพันผ้าอ้อมและวางไว้ในรางหญ้า ณ
เมืองเบธเลเฮม Jesus born in a manger
• เพราะพระเจ้าทรงให้สัญญาไว้ว่าจะประทานพระผู้ช่วยให้รอด ที่ลงมาบังเกิดเป็นสามัญชน
ü พระองค์จะต้องเป็นคนยิว ไม่ใช่คนต่างชาติ
ü พระองค์จะประสูติในเผ่าพันธุ์ของยูดาห์ และในตระกูลดาวิด
ü พระองค์จะทรงประสูติจากหญิงพรหมจารี
ü และที่สําคัญพระองค์จะประสูติ ณ เบธเลเฮม
• เบธเลเฮมแปลว่า “บ้านแห่งขนมปัง” เป็นสัญลักษณ์ว่า พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต
ใครที่มาหาพระองค์ เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะอิ่มกาย อิ่มอก และอิ่มใจ จะไม่หิวอีกเลย
• การที่พระเยซูประสูติในเมืองเล็ก ๆ ที่สงบเงียบ ไม่มีชื่อเสียงมากที่ดูเหมือนจะแย่
ไม่เข้าท่านั้นแท้จริงแล้ว “เยี่ยม” ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว
4. การที่โหราจารย์ได้เข้าไปถามหาพระกุมารที่มาบังเกิดในกรุงเยรูซาเล็ม The religious leader
asked for the son of God born in Jerusalem
• ถ้าไม่มีพวกเขาก็คงจะไม่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าพระเยซูมาประสูติจริง with the
evidence, Jusus was born real
• และที่สําคัญการปรากฎตัวของพวกเขาแสดงว่าพระกุมารที่มาบังเกิดนั้นเป็นที่ยอมรับของคนต่างชาติที่
ไม่ใช่ชาวยิวด้วย แสดงว่าพระองค์มาเพื่อคนทั้งโลก The son of God was born for the earth
• ในชีวิตจริง บางครั้งเราอาจจะได้พบกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด
หรือเป็นเรื่องที่เราบ่อยครั้งรู้สึกไม่พึงพอใจ หนักใจ หนักสมอง
อย่าพึ่งคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องแย่เสียทีเดียว ถ้าเราพิจารณาเรื่องราวในชีวิตให้ดีแล้ว เราอาจจะพบว่า

“สิ่งที่แย่สิ่งที่เป็นความทุกข์นั้น แท้จริงเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่ที่ยอดเยี่ยมมากๆ There is the
hidden blessing among the problems”
(ดู vdo ซางยองคโย)

