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ດົນນານມາແລ້ວ,  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງທູດສະຫວັນຄັບບຣີເອນໄປຫາ 
ຍິງສາວພົມມະຈັນຊາວຢິວຄົນໜ່ຶງຊ່ື  
ນາງ ມາຣີ. ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ນາງວ່າ, 
“ເຈ້ົາຈະໃຫ້ກໍາເນີດບຸດຊາຍ  
ແລະຈ່ົງເອ້ີນນາມຊ່ືເພ່ິນວ່າ ເຢຊູ.  
ເພ່ິນຈະຖືກເອ້ີນວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ 
                        ເຈ້ົາອົງສູງສຸດ.  
                        ພຣະອົງຈະຊົງຄອງຣາດຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.” 
 



ມາຣີກໍປະຫຼາດໃຈຫຼາຍ ແລະກ່າວວ່າ,  
“ເຫດການນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ແນວໃດ  
ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບ່ໍໄດ້ຫັຼບນອນນໍາຊາຍໃດ
ເລີຍ.”  
ທູດສະຫວັນຊົງກ່າວແກ່ນາງວ່າ  
ບຸດນ້ັນຈະເປັນມາແຕ່ພຣະເຈ້ົາ  
ຊ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງມີພ່ໍທ່ີເປັນ 
ມະນຸດ. 



ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທູດສະຫວັນກໍໄດ້ໄປຫາພ່ີນ້ອງຂອງນາງ 
ມາຣີ ຄືນາງ ເອລິຊາເບັດ ເພ່ືອບອກວ່ານາງກໍກໍາລັງຈະ
ໃຫ້ກໍາເນີດບຸດຊາຍຄືກັນ ເຖິງແມ່ນວ່ານາງຈະ 
ອາຍຸຫຼາຍແລ້ວກໍຕາມ.  
ອັນນ້ີກໍເປັນເຫດການອັດສະ 
ຈັນດ້ວຍ. ຫັຼງຈາກນ້ັນບ່ໍດົນ,  
ມາຣີຈ່ຶງໄດ້ໄປຢ້ຽມນາງ  
ເອລິຊາເບດ.  
ພວກເຂົາຕາງກໍພາກັນ 
ສັນລະເສີນພຣະເຈ້ົາ. 



ນາງ ມາຣີ ໄດ້ຕົກລົງໝ້ັນໝາຍທ່ີຈະແຕ່ງງານກັບຊາຍຄົນໜ່ຶງທ່ີຊ່ື  
ໂຢເຊບ. ຝ່າຍໂຢເຊບກໍເສຍ 
ໃຈຫຼາຍພາຍຫັຼງທ່ີຮູ້ວ່າ ນາງ  
ມາຣີ ໄດ້ຖືພາ.  
ລາວຄິດວ່າຄົງແມ່ນຊາຍອ່ືນ 
ທ່ີເປັນພ່ໍຂອງເດັກ.  



ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຝັນໂຢເຊບ  
ເພ່ືອບອກລາວວ່າເດັກທ່ີຈະເກີດມານ້ັນແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບອກໃຫ້ໂຢເຊບຊ່ອຍນາງ ມາຣີ  
ລ້ຽງດູພຣະກຸມມານດ້ວຍ. 



ໂຢເຊບໄວ້ວາງໃຈ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. ນອກນ້ັນ ຍັງເປັນການ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງດ້ວຍ, ... 



... ເພາະຕອນນ້ັນມີກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ອອກມາ ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບ  
ແລະນາງ ມາຣີ ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປຈ່າຍພາສີທ່ີບ້ານເກີດເມືອງນອນ
ຂອງຕົນຄື ເບດເລເຮມ. 



ນາງ ມາຣີ ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງ
ຂອງເດືອນຄອງແລ້ວ ຄືໃກ້
ຈະຮອດກໍານົດໃຫ້ກໍາເນີດ
ແກ່ພຣະກຸມມານແລ້ວ. ແຕ່
ໂຢເຊບບ່ໍ 

ສາມາດຫາຫ້ອງພັກໄດ້. 
ໂຮງແຮມທຸກ 
ຫ້ອງເຕັມໝົດ. 



ໃນທ່ີສຸດ ໂຢເຊບກໍພົບຄອກມ້າແຫ່ງໜ່ຶງ. ພຣະກຸມມານໄດ້ເກີດໃນທ່ີ
ນ້ັນ. ມານດາຂອງພຣະອົງໄດ້ພັນພຣະອົງໄວ້ເທິງຮາງຫຍ້າ, ບ່ອນທ່ີ
ພວກເຂົາໃຊ້ 

ເປັນບ່ອນໃຫ້ອາຫານແກ່ໂຕສັດ. 



ໃກ້ໆນ້ັນ ມີພວກລ້ຽງແກະພວມນອນເຝ້ົາຝູງແກະຂອງຕົນຢູ່.  
ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກົດ  
ແລະບອກພວກເຂົາຂ່າວອັນປະເສີດນ້ີ. 



“ວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນອົງໜ່ຶງຄືພຣະຄຣິດເຈ້ົາ  
ໄດ້ມາບັງເກີດໃນເມືອງດາວິດສໍາລັບເຈ້ົາທັງຫຼາຍ.  
ພວກເຈ້ົາຈະພົບພຣະກຸມມານນອນໃນຮາງຫຍ້າ.” 



ໃນທັນໃດນ້ັນ ກໍມີທູດສະຫວັນຫຼາຍອົງມາປາກົດ,  
ກ່າວຮ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ... 



... “ພຣະລັດສະໝີຈ່ົງມີແກ່ພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີສູງສຸດ  
ແລະທ່ີແຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງມີສັນຕິສຸກ  
ແກ່ມະນຸດທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງຊອບພຣະໄທນ້ັນ.” 



ພວກຜູ້ລ້ຽງແກະກໍຟ້າວພາກັນແລ່ນໄປທ່ີຄອກ
ມ້າ.  
ຫັຼງຈາກໄດ້ພົບກັບພຣະກຸມມານແລ້ວ  
ພວກເຂົາກໍແລ່ນໄປບອກທຸກຄົນທ່ີຕົນເອງພົບ
ເຫັນ ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີທູດສະຫວັນໄດ້ກ່າວເຖິງ
ເລ່ືອງພຣະເຢຊູ. 



ອີກສ່ີສິບວັນຕ່ໍມາ, ໂຢເຊບ ແລະມາຣີ ກໍໄດ້
ພາພຣະກຸມມານເຢຊູໄປຍັງພຣະວິຫານໃນ
ກຸງ 

ເຢຣູຊາເລັມ. ໃນທ່ີນ້ັນ 
 ມີຊາຍຄົນໜ່ຶງຊ່ື ຊີໂມນ  

ແລະອີກຜູ້ໜ່ຶງຊ່ື ນາງ ອານາ 
 ຊ່ຶງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັ 
ນເຈ້ົາ, ກໍໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນພ 

ຣະເຈ້ົາເມ່ືອພວກຕົນໄດ້ 
ເຫັນພຣະກຸມມານ,   



ທັງສອງຄົນຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງ
ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາ,  
ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນທ່ີ 

ສັນຍາວ່າຈະສະເດັດມານ້ັນ. 
 ໂຢເຊບໄດ້ຖວາຍນົກສອງໂຕ. 

 ອັນນ້ີແມ່ນເພ່ິນເຮັດ 
ຕາມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ທ່ີລະບຸໄວ້ສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ 

 ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາເອົາລູກນ້ອຍ 
ມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈ້ົາ  
ພວກເຂົາຕ້ອງນໍາເອົາ 
ນົກສອງໂຕມານໍາ. 



ຕ່ໍມາ,  
ກໍມີດາວພິເສດນໍາໂຫລາ 
ຈານຈາກພາກຕາເວັນ 
ອອກຂອງປະເທດມາຍັງ 
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ.  
 
 
 
 
 
ພວກເຂົາຖາມປະຊາຊົນມາເລ້ືອຍວ່າ,  
“ພຣະອົງຜູ້ທ່ີບັງເກີດມາເປັນກະສັດ 
ຂອງຊາດຢິວນ້ັນ ຢູ່ທ່ີໃດ?  
ພວກເຮົາປະສົງທ່ີຈະຂາບໄຫວ້ເພ່ິນ.” 



ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຍິນເລ່ືອງພວກ
ໂຫ ລາຈານ. ບັນຫາກໍບັງເກີດ,  

ເມ່ືອພຣະອົງບອກພວກໂຫລາ
ຈານ 
ວ່າໃຫ້ບອກຕົນທັນທີທ່ີພົບພຣະ 
ກຸມມານນ້ັນ. ເຮໂຣດກ່າວວ່າ,  
“ເຮົາກໍຢາກໄປຂາບໄຫວ້ເພ່ິນ 
ຄືກັນກັນ.” ແຕ່ເຮໂຣດເວ້ົາຕົວະ.  
ເຮໂຣດຕ້ອງການຂ້າພຣະອົງເຢຊູ 
ຖ້ິມເສຍ.  



ດວງດາວນ້ັນໄດ້ນໍາໂຫລາຈານໄປຍັງບ່ອນທ່ີມາຣີ ແລະໂຢ
ເຊບ ພັກອາໃສຢູ່ກັບພຣະກຸມມານ.  
ພວກເຂົາກໍພາກັນກ້ົມຂາບ  
        ແລະຖວາຍຂອງຂວັນອັນລໍາ◌້ຄ່າເຊ່ັນ  
        ເງິນຄໍາ  
         ແລະນໍາ◌້ຫອມ ແກ່ພຣະກຸມມານເຢຊູ. 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາຝັນເຕືອນພວກໂຫ
ລາຈານໃຫ້ກັບໄປທາງອ່ືນເສຍ. ຝ່າຍ
ເຮໂຣດໃຈຮ້າຍຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງ
ໝ້ັນທ່ີຈະຂ້າພຣະເຢຊູໃຫ້ໄດ້, ຜູ້
ປົກຄອງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍນ້ີໄດ້ສ່ັງຂ້າ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທຸກຄົນໃນເມືອງ
ເບດເລເຮັມ. 



ແຕ່ເຮໂຣດບ່ໍສາມາດເຮັດຮ້າຍອັນ
ໃດແກ່ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້! 

ໂຢເຊບໄດ້ຮັບຄໍາເຕືອນທາງຄວາມ
ຝັນ, ເພ່ິນຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນພາມາຣີ ແລະ
ໂຢເຊບອອກເດີນທາງໄປຍັງ
ປະເທດເອຢິບ.  



ເມ່ືອເຮໂຣດສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ  
ໂຢເຊບກໍໄດ້ພາມາຣີ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ແລະພຣະກຸມມານເຢຊູກັບໄປຍັງປະເທດເອ
ຢິບ.  
ພວກເຂົາອາໃສຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍໆທ່ີມີຊ່ືວ່າ  
ນາຊາເຣັດ  ໃກ້ກັບທະເລຄາລີເລ  



ພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

ມັດທາຍ ບົດທີ 1-2, ລູກາ ບົດທີ 1-2 

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 
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ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ວິເສດ  
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 

 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ.  

ບົດລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ  
ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ  

ແລະຮັບໂທດບາບແທນເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ  
ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄືຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ  
ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ!  

ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຫຼານທັນທີ,  
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

 
ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້, ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ  

ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ. ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ  

ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  
ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  

 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!   ໂຢຮັນ 3:16 
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