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ตราบใดท่ีคุณไมนําเร่ืองเหลาน้ีไปจําหนาย

เมื่อหลายปกอนพระเจาไดสงทูตสวรรค ช่ือ 

กาเบรียล ไปหาผูหญิงพรหมจารีคนหน่ึงช่ือ 

มารีย ทูตสวรรคกาเบรียลบอกมารียวา 

“เจาจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย 

จงตั้งช่ือบุตรน้ันวา เยซู บุตรน้ันจะเปน

ใหญและจะทรง

เรียกวาเปนบุตร

ของพระเจาสูงสุด”
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ถึงเวลาท่ีมารียจะประสูติบุตร 

แตโยเซฟไมสามารถหาหองท่ี

โรงแรมไดเลย ทุกท่ีเต็มหมด

ในความฝน ทูตสวรรคของพระเจาไดบอกกับโยเซฟวา 

เด็กคนน้ีเปน บุตรของพระเจา  

เจาจงชวยมารียเลี้ยงดู เยซู

ทูตสวรรคไดบอกกับมารียวา 

ญาติของ เธอช่ือ เอลิซาเบธ 

ตอนน้ีก็ตั้งครรภ เชนเดียวกัน 

น่ีก็เปนการอัศจรรย 

หลังจากน้ันไมนานมารีย 

ไปเยี่ยม เอลิซาเบธ 

แลวเขาก็ไดนมัสการ

พระเจาดวยกัน

โยเซฟก็ไดเช่ือฟงและทําตามพระเจา และเขาก็ทําตามกฏของเมืองเขา

ซ่ึงเปนกฏหมายใหม ตามกฏหมายโยเซฟและมารียจะตองออกจากเมือง 

ถึงเมือง เบธเลเฮม เพื่อจะจาย 

ภาษีของพวกเขา

มารียไดหมั้นหมายกับชาย ช่ือ 

โยเซฟ  โยเซฟเสียใจมากเมื่อ

เขารูวามารียกําลังตั้งครรภ 

เขาคิดวามารียตั้งครรภกับชายอ่ืน

มารียสงสัยและไดถามทูตสวรรคกาเบรียล 

วา “เหตุการณน้ีจะเปนไปไดอยางไร” 

“เพราะขาพเจาหาไดรวมกับชายใดไม” 

ทูตสวรรคไดบอกกับมารียวา 

พระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระ

เจาจะเสด็จมาบนเธอ 

และเขาจะเปนบิดา

ของประชาชาติ
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หลังจากน้ัน สี่สิบวัน โยเซฟและมารียก็ไดพา

พระเยซูมายังวัดแหงหน่ึงในเยรูซาเล็ม ท่ีน่ัน 

มีผูชายคนหน่ึงช่ือ สิเมโอน 

สรรเสริญพระเจาสําหรับ

พระกุมาร และ 
มีผูรับใชพระเจา

ช่ือ แอนนา 

ก็ขอบคุณ

พระเจา

ในทันใดน้ัน มีชาวสวรรคอีกหมูหน่ึงมาปรากฏรวมสรรเสริญพระเจา 

วา “พระสิริจงมีแดพระเจาในท่ีสูงสุด 

สวนบนแผนดินโลก สันติสุขจงมีทามกลาง

มนุษยท้ังปวง”

ในแถบน้ัน มีคนเลี้ยงแกะเฝาฝูงแกะของเขา ท่ีกําลังหลับอยู 

ทูตสวรรคของพระเจาก็มาปรากฏและบอกขาว

ดีกับพวกเขา

พวกเลี้ยงแกะก็ไดไปท่ีโรงมา 

หลังจากท่ีพวกเขาไดเลาพบพระกุมาร 

พวกเขาก็ไดเร่ืองราวเหลาน้ีกับทุกคนวาพวกเขาไดพบ

กับทูตสวรรคและทูตสวรรคไดบอกพวกเขาเกี่ยวกับ

พระเยซู

“ในวันน้ีพระผูชวยใหรอดของเจาท้ังหลาย คือพระเยซูเจา 

มาบังเกิดท่ีเมืองดาวิด ทานจะไดพบพระกุมารน้ัน 

พันผาออมนอนอยูในรางหญา”

ในท่ีสุดโยเซฟก็เจอ โรงมา และ พระเยซูก็เกิดท่ีน่ัน

มารียก็วางพระเยซูไวท่ีรางหญา

ซ่ึงเปนท่ี รองอาหารสัตว
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แตเฮโรดไมสามารถทําลายบุตร

ของพระเจาได ในความฝนโยเซฟ 

ถูกเตือนใหพาพระกุมาร 

และมารียหนีไปท่ีประเทศอียิปต

ดวงดาวไดนําโหราจารยไปท่ีบานท่ีแทจริงท่ีซ่ึงมารีย 

โยเซฟอาศัยอยูกับพระกุมาร 

เมื่อพวกโหราจารยไปถึงก็ 

กมลงกราบนมัสการ

แลวก็ไดถวาย ทองคํา กํายาน 

และมดยอบ 

แกพระเยซู

หลังจากน้ัน 

พวกโหราจารยไดเดินตามดวงดาวจาก 

เมืองทางตะวันออกไปเยรูซาเล็ม 

“กุมารท่ีบังเกิดมาเปนกษัตริยของ

ชาติยิวอยูท่ีไหน”?

พวกโหราจารยถาม 

“พวกเราอยากจะนมัสการทาน”?

พระเจา เตือนโหราจารยมิใหบอก

เร่ืองราวพระเยซูแกเฮโรด 

เพราะวาเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อ

ประหารชีวิตพระเยซู เฮโรดจึงไดสั่งฆา

เด็กผูชายท้ังหมดในเมืองเบธเลเฮม

กษัตริยเฮโรดเชิญพวกโหราจารย 

มาถามไดความถวนถี่ถึงเวลาท่ี

ดาวน้ันปรากฏขึ้น แลวบอกใหไป

หากุมารใหพบเมื่อพบแลวมาบอก

เรา เพื่อเราจะไดไปนมัสการทาน

ดวย แตเฮโรดโกหก จริงๆแลวเฮโรด

ตองการจะฆาพระเยซู

ท้ังสองคนรูวาพระเยซู เปน

พระบุตรของพระเจา เปนพระผูชวยใหรอด

โยเซฟเสียสละการกําเนิดคร้ังท่ีสอง

น่ีเปนการถวายตามกฎของ

พระเจาท่ีบอกวา คนยากจน

ควรจะนําบุตรของ

ตัวเองถวายแด
พระเจา
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพื่อขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถติ

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพื่อมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลกูของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16

พระกําเนิดของพระเยซู

เร่ืองราวหน่ึงเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มัทธิว 1-2; ลูกา 1-2

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ท้ังใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

36

ตอนจบ

60

เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนมแลว 

โยเซฟก็พามารียและพระเยซูยจากอียิปมาท่ี 

อิสราเอล พวกเขาอาศัยอยูหมูบานเล็กๆในเมืองนาซาเร็ธ 

ใกลกับทะเลสาป กาลิลี 21 22
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