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ດົນນານມາແລ້ວ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້
ສ່ົງທູດສະຫວັນຄັບບຣີເອນໄປ
ຫາຍິງສາວພົມມະຈັນຊາວຢິວ
ຄົນໜ່ຶງຊ່ື ນາງ ມາຣີ.  



ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ນາງວ່າ,  
“ເຈ້ົາຈະໃຫ້ກໍາເນີດບຸດຊາຍ ແລະ 
ຈ່ົງເອ້ີນນາມຊ່ືເພ່ິນວ່າ ເຢຊູ. 
ເພ່ິນ ຈະຖືກເອ້ີນວ່າ 
ເປັນພຣະບຸດ ຂອງພຣະ 
   ເຈ້ົາອົງສູງສຸດ.  

ພຣະອົງຈະ ຊົ ຄອງຣາດ 
ຕະຫຼອດໄປ  
ເປັນນິດ.” 



ມາຣີກໍປະຫຼາດໃຈຫຼາຍ ແລະກ່າວວ່າ, “ເຫດການ
ນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ ເaພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບ່ໍໄດ້
ຫັຼບນອນນໍາຊາຍໃດເລີຍ.” ທູດສະຫວັນຊົງກ່າວ 
ແກ່ນາງວ່າ ບຸດນ້ັນ ຈະເປັນມາ ແຕ່ພຣະເຈ້ົາ 
ຊ່ຶງ ຈໍາເປັນ 
ຕ້ອງມີພ່ໍທ່ີ 
ເປັນມະນຸດ. 



ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທູດສະຫວັນກໍໄດ້ໄປຫາ
ພ່ີນ້ອງຂອງນາງ ມາຣີ ຄືນາງ ເອລິຊາ
ເບັດ ເພ່ືອບອກວ່ານາງກໍ 
ກໍາລັງຈະໃຫ້ກໍາເນີດ 
ບຸດຊາຍຄືກັນ  
ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ນາງຈະອາຍຸຫຼາຍ 
ແລ້ວກໍຕາມ. 



ອັນນ້ີກໍເປັນເຫດການອັດສະຈັນດ້ວຍ. 
ຫັຼງຈາກນ້ັນບ່ໍດົນ, ມາຣີຈ່ຶງໄດ້ໄປຢ້ຽມ
ນາງ ເອລິຊາເບດ.  
ພວກເຂົາຕາງກ 
ພາກັນ 
ສັນລະເສີນພຣະ 
ເຈ້ົາ. 



ນາງ ມາຣີ ໄດ້ຕົກລົງໝ້ັນ
ໝ າຍທ່ີຈະແຕ່ງງານກັບ
ຊາຍ ຄົນໜ່ຶງທ່ີຊ່ື  
ໂຢເຊບ. ຝ່າຍໂຢເຊບກໍ
ເສຍໃ ຈຫຼາຍ 
ພາຍຫັຼງທ່ີຮູ້ 
ວ່າ ນາງ ມາຣີ  
ໄດ້ຖືພາ. ລາວຄິດ 
ວ່າຄົງແມ່ນຊາຍອ່ືນ 
ທ່ີເປັນພ່ໍຂອງເດັກ.  



ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຝັນໂຢເຊບ  
ເພ່ືອບອກລາວວ່າເດັກທ່ີຈະເກີດມານ້ັນ 
ແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ 
ບອກໃຫ້ໂຢເຊບຊ່ອຍນາງ ມາຣີ  
ລ້ຽງດູພຣະກຸມມານດ້ວຍ. 



ໂຢເຊບໄວ້ວາງໃຈ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ນອກ 
ນ້ັນ ຍັງເປັນການ   ປະຕິບັດຕາມ 
ກົດໝາຍຂອງ ບ້ານ 
ເມືອງດ້ວຍ, ... 



... ເພາະຕອນນ້ັນມີກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ອອກ
ມາ ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບ    ແລະນາງ  
ມາຣີ ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງ 
ໄປຈ່າຍພາສີທ່ີ 
 
 
 
 
 
 

ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນຄື ເບດເລເຮມ. 



ນາງ ມາຣີ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ຊ່ວງຂອງເດືອນຄອງ
ແລ້ວ ຄືໃກ້ຈະຮອດ  
  ກໍານົດໃຫ້  
  ກໍາເນີດ   
   ແກ່ພຣະ  
 
 
 
  ກຸມມານ 
       ແລ້ວ. 



ແຕ່ໂຢເຊບບ່ໍ
ສາມາດຫາຫ້ອງ
ພັກໄດ້. ໂຮງແຮມ

ທຸກຫ້ອ 
ງເຕັມໝົດ. 



ໃນທ່ີສຸດ ໂຢເຊບກໍພົບຄອກມ້າແຫ່ງໜ່ຶງ. ພຣະ
     ກຸມມານໄດ້ເກີດໃນທ່ີນ້ັນ. 



ມານດາຂອງພຣະອົງໄດ້ພັນພຣະອົງໄວ້ເທິງຮາງ
 ຫຍ້າ,        ບ່ອນທ່ີພວກເຂົາໃຊ້ເປັນ
     ບ່ອນ ໃຫ້ອາຫານແກ່ 

ໂຕສັດ. 



ໃກ້ໆນ້ັນ ມີພວກລ້ຽງແກະພວມນອນເຝ້ົາຝູງ
ແກະຂອງຕົນຢູ່. ທູດສະຫວັນ 
   ຂອງພຣະ 
           ເຈ້ົາໄດ້ປະກົດ  
              ແລະບອກ 
             ພວກເຂົາ 
 
 
 
           ຂ່າວອັນປະເສີດນ້ີ. 



“ວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນອົງໜ່ຶງຄືພຣະຄຣິດ
ເຈ້ົາ ໄດ້ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດ 
       ສໍາລັບເຈ້ົາທັງຫຼາຍ.  
             ພວກເຈ້ົາ 
              ຈະພົບພຣະ 
              ກຸມມານ 
 

 
             ນອນໃນຮາງຫຍ້າ.” 



ໃນທັນໃດນ້ັນ ກໍມີທູດສະຫວັນຫຼາຍອົງມາປາກົດ,  
ກ່າວຮ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ,  
                          ... 



... “ພຣະລັດສະໝີຈ່ົງມີແກ່ພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີສູງສຸດ  
ແລະທ່ີແຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີ 
   ສັນຕິສຸກ ແກ່ 
    ມະນຸດ 
 
 
 
    ທັງປວງ  ທ່ີພຣະ 
                              ອົງຊົງຊອບພຣະ 
                            ໄທນ້ັນ.” 



ພວກຜູ້ລ້ຽງແກະກໍຟ້າວພາກັນ
ແລ່ນໄປທ່ີຄອກມ້າ. 



ຫັຼງຈາກໄດ້ພົບກັບພຣະກຸມມານແລ້ວ  
ພວກເຂົາກໍແລ່ນໄປບອກທຸກຄົນທ່ີຕົນເອງພົບ    
 ເຫັນ ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີທູດສະຫວັນໄດ້ກ່າວເຖິງ 
               ເລ່ືອງພຣະເຢຊູ. 



ອີກສ່ີສິບວັນຕ່ໍມາ, ໂຢເຊບ
ແລະມາຣີ ກໍໄດ້ພາພຣ 
  ກຸມມານເຢຊູໄປ
  ຍັງພຣະວິຫານໃນ
  ກຸງເຢຣູຊາເລັມ. ໃນ
  ທ່ີນ້ັນ ມີຊາຍຄົນ
  ໜ່ຶງຊ່ື ຊີໂມນ ແລະ
  ອີກຜູ້ໜ່ຶງຊ່ື ນາງ 
  ອານາ ຊ່ຶງເປັນຜູ້
  ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້
  ເປັນ ເຈ້ົາ, ... 



...ກໍໄດ້ກ່າວ
ສັນລະເສີນພຣະ
ເຈ້ົາເມ່ືອພວກຕົນ
ໄດ້ເຫັນພຣະ
ກຸມມານ, ທັງສອງ
ຄົນຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະ
ເຢຊູຊົງເປັນພຣະ
ບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ,  
ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້
ພ້ົນທ່ີສັນຍາວ່າຈະ
ສະເດັດມານ້ັນ.  



ໂຢເຊບໄດ້ຖວາຍນົກສອງໂຕ. 
 ອັນນ້ີແມ່ນເພ່ິນເຮັດຕາ 
  ມພຣະບັນຍັດ 
  ຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີລະບຸ 
   ໄວ້ສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ 
   ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາເອົາ 
  ລູກນ້ອຍມາຖວາຍ 
  ແກ່ພຣະເຈ້ົາ  
   ພວກເຂົາຕ້ອງນໍາເອົາ 
  ນົກສອງໂຕມານໍາ. 



ຕ່ໍມາ, ກໍມີດາວພິເສດນໍາໂຫລາ 
ຈານຈາກພາກຕາເວັນ 
ອອກຂອງປະເທດມາຍັງ 
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  
 
 

ພວກເຂົາຖາມ 
ປະຊາຊົນມາເລ້ືອຍວ່າ, “ພຣະ
ອົງ ຜູ້ທ່ີບັງເກີດມາເປັນກະສັດ
ຂອງຊາດຢິວນ້ັນ ຢູ່ທ່ີໃດ? ພວກ
ເຮົາປະສົງທ່ີຈະຂາບໄຫວ້ເພ່ິນ.” 



ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຍິນເລ່ືອງ
ພວກໂຫ ລາຈານ.  
ບັນຫາກໍບັງເກີດ,  
ເມ່ືອພຣະອົງບອກພວກ 
ໂຫລາຈານວ່າໃຫ້ບອກ 
ຕົນທັນທີທ່ີພົບພຣະ 
ກຸມມານນ້ັນ. 



ເຮໂຣດກ່າວວ່າ,  
“ເຮົາກໍຢາກໄປຂາບໄຫວ້
ເພ່ິນເໝືອນກັນ.”  
ແຕ່ເຮໂຣດເວ້ົາຕົວະ.  
ເຮໂຣດຕ້ອງການ 
ຂ້າພຣະອົງເຢຊູຖ້ິມເສຍ.  



ດວງດາວນ້ັນໄດ້ນໍາໂຫລາຈານໄປຍັງບ່ອນທ່ີມາຣີ 
   ແລະໂຢເຊບ ພັກອາໃສຢູ່ກັບພຣະກຸມມານ.  
              ພວກເຂົາກໍພາກັນກ້ົມຂາບ  
    ແລະຖວາຍຂອງຂວັນ  
           ອັນລໍາ◌້  ຄ່າເຊ່ັນ  
    ເງິນຄໍາ ແລະນໍາ◌້  
    ຫອມ  ແກ່ພຣະ  
      ກຸມມານ 
                       ເຢຊູ. 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຝັນ 
ເຕືອນພວກໂຫລາຈານ 
ໃຫ້ກັບໄປທາງອ່ືນເສຍ.  
ຝ່າຍເຮໂຣດໃຈຮ້າຍຫຼາຍ. 



ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝ້ັນທ່ີຈະ 
ຂ້າພຣະເຢຊູໃຫ້ໄດ້,  
ຜູ້ປົກຄອງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍນ້ີ 
ໄດ້ສ່ັງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ 
          ທຸກຄົນໃນເມືອງ 
 
 
 
 
 
                                ເບດເລເຮັມ. 



ແຕ່ເຮໂຣດບ່ໍສາມາດເຮັດ
ຮ້າຍອັນໃດແກ່ພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້! ໂຢເຊບ

ໄດ້ຮັບຄໍາເຕືອນທາງ
ຄວາມຝັນ,  

  ເພ່ິນຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນພາ
   ມາຣີ ແລະໂຢ  

 ເຊບອອກ ເດີນທາງ   
ໄປຍັງ ປະເທດເອຢິບ.  



ເມ່ືອເຮໂຣດສ້ິນພຣະ 
ຊົນແລ້ວ ໂຢເຊບກໍ 
ໄດ້ພາມາຣີ ແລະພຣະ 
ກຸມມານ 
 
 
 

ເຢຊູກັບໄປ 
ຍັງປະເທດເອຢິບ.  
ພວກເຂົາອາໃສຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍໆ 
ທ່ີມີຊ່ືວ່າ ນາຊາເຣັດ, ໃກ້ກັບທະເລຄາລີ

 



ພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

ມັດທາຍ ບົດທີ 1-2, ລູກາ ບົດທີ 1-2 

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 



ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ
ຜູ້ວິເສດ ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ  

ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 
 

ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ  
ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ. ບົດລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄື

ຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງ
ດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະຮັບໂທດບາບແທນເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາ

ຈາກຕາຍ  
ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄືຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອ
ໃນພຣະເຢຊູ ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດ

ຂອງຫຼານທັນທີ, ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ
ເປັນນິດ  



ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້,  
ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບ

ຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ.  
ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ,  

ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ  
ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  

ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ  
ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  

 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!    

ໂຢຮັນ 3:16 
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