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ດົນນານມາແລ້ວ, 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງທູດສະຫວັນຄັບບຣີເອນໄປຫາ
ຍິງສາວພມົມະຈັນຊາວຢວິຄົນໜຶ ງ່ຊື ່
ນາງ ມາຣີ. 



ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວແກ່ນາງວ່າ, 
“ເຈົ້າຈະໃຫ້ກໍາເນີດບຸດຊາຍ 
ແລະຈົງ່ເອີ້ນນາມຊືເ່ພ່ິນວ່າ ເຢຊູ. 
ເພິ່ນຈະຖກືເອ້ີນວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ
ເຈົ້າອົງສູງສຸດ. ພຣະອົງຈະຊົງຄອງຣາດ
ຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.”



ມາຣີກໍປະຫຼາດໃຈຫຼາຍ ແລະກ່າວວ່າ, 
“ເຫດການນີ້ຈະເກີດຂຶ ນ້ໄດ້ແນວໃດ 
ເພາະຂ້ານ້ອຍຍັງບໍໄ່ດ້ຫຼັບນອນນໍາຊາຍໃດເລີຍ.” 
ທູດສະຫວັນຊົງກ່າວແກ່ນາງວ່າ 
ບຸດນັ້ນຈະເປັນມາແຕ່ພຣະເຈົ້າ 
ຊຶ ງ່ຈາໍເປັນຕ້ອງມີພໍທ່ີ່ເປັນ
ມະນຸດ.



ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທູດສະຫວັນກໍໄດ້ໄປຫາພ່ີນ້ອງຂອງນາງ ມາຣີ 
ຄືນາງ ເອລິຊາເບັດ ເພື່ອບອກວ່ານາງກໍກໍາລັງຈະໃຫ້ກໍາເນີດ
ບຸດຊາຍຄືກນັ ເຖິງແມ່ນວ່ານາງຈະອ
າຍຸຫຼາຍແລວ້ກຕໍາມ. 
ອັນນີ້ກເໍປັນເຫດການອັດສະ
ຈັນດ້ວຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍດົ່ນ, 
ມາຣີຈຶ ງ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມນາງ 
ເອລິຊາເບດ. 
ພວກເຂົາຕາງກໍພາກນັ
ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ.



ນາງ ມາຣີ ໄດ້ຕົກລົງໝ້ັນໝາຍທ່ີຈະແຕ່ງງານກບັຊາຍຄົນໜຶ ງ່ທ່ີຊື ່
ໂຢເຊບ. ຝ່າຍໂຢເຊບກໍເສຍໃ
ຈຫຼາຍພາຍຫຼງັທ່ີຮູ້ວ່າ ນາງ 
ມາຣີ ໄດ້ຖືພາ. 
ລາວຄິດວ່າຄົງແມ່ນຊາຍອ່ືນ
ທີ່ເປັນພໍ່ຂອງເດັກ. 



ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຝນັໂຢເຊບ 
ເພື່ອບອກລາວວ່າເດັກທ່ີຈະເກີດມານັ້ນແມ່ນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົາ້ 
ແລະໄດ້ບອກໃຫ້ໂຢເຊບຊ່ອຍນາງ ມາຣີ 
ລ້ຽງດູພຣະກຸມມານດ້ວຍ.



ໂຢເຊບໄວ້ວາງໃຈ ແລະເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ. ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນການປະຕິບັດ
ຕາມກົດໝາຍຂອງບາ້ນເມືອງດ້ວຍ, ...



... ເພາະຕອນນັ້ນມີກດົໝາຍສະບັບໃໝ່ອອກມາ ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊບ 
ແລະນາງ ມາຣີ ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປຈາ່ຍພາສີທ່ີບາ້ນເກີດເມືອງນອນຂອງ
ຕົນຄື ເບດເລເຮມ.



ນາງ ມາຣີ ແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງຂອງ
ເດືອນຄອງແລ້ວ ຄືໃກ້ຈະຮອດ
ກໍານົດໃຫ້ກໍາເນີດແກ່ພຣະ
ກຸມມານແລ້ວ. ແຕ່ໂຢເຊບບໍ່

ສາມາດຫາຫ້ອງພັກໄດ້. 
ໂຮງແຮມທຸກຫ້ອ

ງເຕັມໝົດ.



ໃນທີ່ສຸດ ໂຢເຊບກໍພົບຄອກມ້າແຫ່ງໜຶ ງ່. ພຣະກຸມມານໄດ້ເກີດໃນທີ່ນັ້ນ. 
ມານດາຂອງພຣະອົງໄດ້ພັນພຣະອົງໄວ້ເທິງຮາງຫຍ້າ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໃຊ້

ເປັນບ່ອນໃຫ້ອາຫານແກ່ໂຕສັດ.



ໃກ້ໆນັ້ນ ມີພວກລ້ຽງແກະພວມນອນເຝົ້າຝງູແກະຂອງຕົນຢູ່. 
ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກດົ 
ແລະບອກພວກເຂົາຂ່າວອັນປະເສີດນີ້.



“ວັນນີ້ ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນອົງໜຶ ງ່ຄືພຣະຄຣິດເຈົ້າ 
ໄດ້ມາບັງເກດີໃນເມືອງດາວິດສໍາລັບເຈົ້າທັງຫຼາຍ. 
ພວກເຈົ້າຈະພົບພຣະກຸມມານນອນໃນຮາງຫຍ້າ.”



ໃນທັນໃດນັ້ນ ກໍມີທູດສະຫວັນຫຼາຍອົງມາປາກດົ, 
ກ່າວຮ້ອງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າວ່າ, ...



... “ພຣະລັດສະໝີຈົງ່ມີແກ່ພຣະເຈົ້າໃນທີສູ່ງສຸດ 
ແລະທີແ່ຜ່ນດິນໂລກຈົງ່ມສັີນຕິສຸກ 
ແກ່ມະນຸດທັງປວງທີພ່ຣະອົງຊົງຊອບພຣະໄທນັ້ນ.”



ພວກຜູ້ລ້ຽງແກະກໍຟ້າວພາກັນແລນ່ໄປທ່ີຄອກມ້າ. 
ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບກັບພຣະກຸມມານແລ້ວ 
ພວກເຂົາກໍແລນ່ໄປບອກທຸກຄົນທ່ີຕົນເອງພົບເຫັນ 
ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີທູດສະຫວັນໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງພຣະເຢຊູ.



ອີກສີສິ່ບວັນຕໍມ່າ, ໂຢເຊບ ແລະມາຣີ ກໍໄດ້
ພາພຣະກຸມມານເຢຊູໄປຍັງພຣະວິຫານໃນກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມ. ໃນທີ່ນັ້ນ
ມີຊາຍຄົນໜຶ ງ່ຊ່ື ຊີໂມນ 

ແລະອີກຜູ້ໜຶ ງ່ຊື ່ນາງ ອານາ
ຊຶ ງ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ອົງພຣະຜູ້ເປັ

ນເຈົ້າ, ກໍໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນພ
ຣະເຈົ້າເມືອ່ພວກຕົນໄດ້ເ

ຫັນພຣະກຸມມານ,  



ທັງສອງຄນົຮູ້ຈກັວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດ
ຂອງພຣະເຈົ້າ, 

ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພົ້ນທີ່ສັນຍ
າວ່າຈະສະເດັດມານັ້ນ.

ໂຢເຊບໄດ້ຖວາຍນົກສອງໂຕ.
ອັນນີ້ແມ່ນເພິນ່ເຮັດຕາ

ມພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົາ້
ທີ່ລະບໄຸວ້ສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ

ເມື່ອເຂົາເຈົ້າເອົາລກູນ້ອຍ
ມາຖວາຍແກ່ພຣະເຈົ້າ 
ພວກເຂົາຕ້ອງນໍາເອົາ

ນົກສອງໂຕມານໍາ.



ຕໍ່ມາ, 
ກໍມີດາວພິເສດນໍາໂຫລາ
ຈານຈາກພາກຕາເວັນ
ອອກຂອງປະເທດມາຍັງ
ກຸງເຢຣູຊາເລັມ. 

ພວກເຂົາຖາມປະຊາຊົນມາເລ້ືອຍວ່າ, 
“ພຣະອົງຜູ້ທີບັ່ງເກດີມາເປັນກະສັດ
ຂອງຊາດຢິວນັ້ນ ຢູ່ທີ່ໃດ? 
ພວກເຮົາປະສົງທ່ີຈະຂາບໄຫວ້ເພິນ່.”



ກະສັດເຮໂຣດໄດ້ຍິນເລື່ອງພວກໂຫ
ລາຈານ. ບັນຫາກໍບັງເກດີ, 
ເມື່ອພຣະອົງບອກພວກໂຫລາຈານ
ວ່າໃຫ້ບອກຕົນທັນທີທ່ີພົບພຣະ
ກຸມມານນັ້ນ. ເຮໂຣດກ່າວວ່າ, 
“ເຮົາກໍຢາກໄປຂາບໄຫວ້ເພິນ່ເ
ໝືອນກັນ.” ແຕ່ເຮໂຣດເວົ້າຕົວະ. 
ເຮໂຣດຕ້ອງການຂ້າພຣະອົງເຢຊູ
ຖິ້ມເສຍ. 



ດວງດາວນັ້ນໄດ້ນໍາໂຫລາຈານໄປຍັງບອ່ນທ່ີມາຣີ ແລະໂຢເຊບ 
ພັກອາໃສຢູ່ກັບພຣະກຸມມານ. 
ພວກເຂົາກໍພາກັນກ້ົມຂາບ 

ແລະຖວາຍຂອງຂວັນອັນລາໍ ້ຄາ່ເຊັ່ນ 
ເງິນຄໍາ 
ແລະນໍາ ້ຫອມ ແກ່ພຣະກຸມມານເຢຊູ.



ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຝນັເຕືອນພວກໂຫລາ
ຈານໃຫ້ກັບໄປທາງອ່ືນເສຍ. ຝ່າຍ
ເຮໂຣດໃຈຮ້າຍຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງ
ໝັ້ນທີຈ່ະຂ້າພຣະເຢຊູໃຫ້ໄດ້, ຜູ້ປົກຄອງ
ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນີ້ໄດ້ສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ
ທຸກຄົນໃນເມືອງເບດເລເຮັມ.



ແຕ່ເຮໂຣດບໍ່ສາມາດເຮັດຮ້າຍອັນໃດ
ແກ່ພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້! ໂຢເຊບ
ໄດ້ຮັບຄໍາເຕືອນທາງຄວາມຝນັ, ເພິ່ນ
ຈຶ ງ່ລກຸຂຶນ້ພາມາຣີ ແລະໂຢເຊບອອກ
ເດີນທາງໄປຍັງປະເທດເອຢິບ. 



ເມື່ອເຮໂຣດສິ້ນພຣະຊົນແລ້ວ 
ໂຢເຊບກໍໄດ້ພາມາຣີ 

ແລະພຣະກຸມມານເຢຊູກັບໄປຍັງປະເທດເອຢິບ. 
ພວກເຂົາອາໃສຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍໆທີມ່ີຊືວ່່າ 
ນາຊາເຣັດ, ໃກ້ກັບທະເລຄາລີເລ.



ພຣະກໍາເນີດຂອງພຣະເຢຊູ

ເລື່ອງໜຶ ງ່ຈາກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄໍາພີ,

ທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນ

ມັດທາຍ ບົດທີ 1-2, ລູກາ ບົດທີ 1-2

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.” 
ເພງສັນລະເສີນ 119:130



ຈົບບໍລິບູນ



ເລື່ອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນີ້ບອກພວກເຮາົກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ວິເສດ
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮາົ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈກັກບັພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.

ພຣະເຈົ້າຊງົຮູ້ວ່າ ພວກເຮາົໄດ້ເຮັດການຊົ່ວຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ ງພຣະອງົເອີ້ນວ່າ ຜດິບາບ. 
ບດົລງົໂທດຂອງຄວາມບາບຄຄືວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊງົຮກັຫຼານຫຼາຍ 

ຈນົໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອງົດຽວຂອງພຣະອງົລງົມາ, ຄພືຣະເຢຊ,ູ ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະຮບັໂທດບາບແທນເຮາົ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອງົກເໍປັນຄນືມາຈາກຕາຍ 

ແລະສະເດດັຄນືສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄຟ້ືາສະຫວນັ! ຖ້າຫຼານເຊື່ອໃນພຣະເຢຊ ູ
ແລະຂກໍານອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອງົ, ພຣະອງົຈະຊງົຍກົໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! 

ພຣະອງົຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຫຼານທັນທີ, 
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.

ຖ້າຫຼານເຊື່ອວ່າອນັນ້ີແມ່ນຄວາມຈງິແທ້, ກໃໍຫ້ອະທິຖານກບັພຣະເຈົ້າຕາມນ້ີ:
ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊ,ູ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອງົຊງົເປັນພຣະເຈົ້າ

ແລະໄດ້ບງັເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ
ແລະບດັນ້ີພຣະອງົໄດ້ຊງົເປັນຄືນມາອກີຄັ້ງ. ຂຊໍງົສະເດດັມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຂ້ານ້ອຍ

ແລະຍກົໂທດຜດິບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂຊໍງົປະທານຊວີດິໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ
ເພ່ືອວນັໜຶ ງຂາ້ນ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

ຂຊໍງົຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະອງົ ແລະມຊີວີດິຢູ່ເພ່ືອພຣະອງົ ເປັນລູກ. ອາແມນ. 

ຈົ່ງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈົ້າທຸກວນັ! ໂຢຮນັ 3:16
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