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ตราบใดที่คุณไมนาํเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



เม่ือหลายปกอนพระเจาไดสงทูตสวรรค ชื่อ 

กาเบรียล ไปหาผูหญิงพรหมจารีคนหนึ่งชื่อ 

มารีย ทูตสวรรคกาเบรียลบอกมารียวา



“เจาจะตั้งครรภและคลอดบุตรชาย 

จงตั้งชื่อบุตรนั้นวา เยซู บุตรนั้นจะเปน

ใหญและจะทรงเรียกวาเปนบุตร

ของพระเจาสูงสุด”



มารียสงสัยและไดถามทูตสวรรคกาเบรียล 

วา “เหตุการณนี้จะเปนไปไดอยางไร” 

“เพราะขาพเจาหาไดรวมกับชายใดไม” 



ทูตสวรรคไดบอกกับมารียวา 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิจากพระ

เจาจะเสด็จมาบนเธอ 

และเขาจะเปนบิดา

ของประชาชาติ



ทูตสวรรคไดบอกกับมารียวา ญาติของ เธอชื่อ 

เอลิซาเบธ ตอนนี้ก็ตั้งครรภ เชนเดียวกัน 

นี่ก็เปนการอัศจรรย 

หลังจากนั้นไมนานมารีย 

ไปเย่ียม เอลิซาเบธ 

แลวเขาก็ไดนมัสการ

พระเจาดวยกัน



มารียไดหม้ันหมายกับชาย ชื่อ 

โยเซฟ  โยเซฟเสียใจมากเม่ือ

เขารูวามารียกําลังตั้งครรภ 

เขาคิดวามารียตั้งค

รรภกับชายอ่ืน



ในความฝน ทูตสวรรคของพระเจาไดบอกกับโยเซฟวา 

เด็กคนนี้เปน บุตรของพระเจา  

เจาจงชวยมารียเลี้ยงดู เยซู



โยเซฟก็ไดเชื่อฟงและทําตามพระเจา และเขาก็ทําตามกฏ

ของเมืองเขาซ่ึงเป

นกฏหมายใหม



ตามกฏหมายโยเซฟและมารียจะตองออกจากเมือง ถึง

เมือง เบธเลเฮม เพ่ือจะจาย 

ภาษีของพวกเขา



ถึงเวลาที่มารียจะ

ประสูติบุตร แตโยเซฟ

ไมสามารถหาหองที่

โรงแรมไดเลย

ทุกที่เต็มหมด



ในที่สุดโยเซฟก็เจอ โรงมา และ พระเยซูก็เกิดที่นั่น

มารียก็วางพระเยซูไวที่รางหญา

ซ่ึงเปนที่ รองอาหารสัตว



ในแถบนั้น มีคนเลี้ยงแกะเฝาฝูงแกะของเขา ที่กําลังหลับ

อยู ทูตสวรรคของพระเจาก็มาปรา

กฏและบอกขาว

ดีกับพวกเขา



“ในวันนี้พระผูชวยใหรอดของเจาทั้งหลาย คือพระเยซูเจา 

มาบังเกิดที่เมืองดาวิด



ทานจะไดพบพระกุมารนั้น พันผาออมนอนอยูในรางหญา”



ในทันใดนั้น มีชาวสวรรคอีกหมูหนึ่งมาปรา

กฏรวมสรรเสริญพระเจา วา



“พระสิริจงมีแดพระเจาในที่สูงสุด สวนบนแ

ผนดินโลก สันติสุขจงมีทามกลาง

มนุษยทั้งปวง”



พวกเลี้ยงแกะก็ไดไปที่โรงมา หลังจากที่พวกเขาไดเลาพบ

พระกุมาร พวกเขาก็ไดเรื่องราวเหลานี้กับทุกคนวาพวกเขา

ไดพบกับทูตสวรรคและทูตสวรรคไดบอกพวกเขา

เกี่ยวกับพระเยซู



หลังจากนั้น สี่สิบวัน โยเซฟและมา

รียก็ไดพาพระเยซูมายังวัดแหงหนึ่ง

ในเยรูซาเล็ม ที่นั่น

มีผูชายคนหนึ่งชื่อ

สิเมโอน 

สรรเสริญพระเจาสําหรับ
พระกุมาร และ 

มีผูรับใชพระเจา

ชื่อ แอนนา 

ก็ขอบคุณ

พระเจา



ทั้งสองคนรูวาพระเยซู เปน

พระบุตรของพระเจา

เปนพระผูชวยใหรอด

โยเซฟเสียสละก



ารกําเนิดครั้งที่สอง

นี่เปนการถวายตามกฎของ

พระเจาที่บอกวา

คนยากจน

ควรจะนําบุตรของ

ตัวเองถวายแด
พระเจา



หลังจากนั้น 

พวกโหราจารยไดเดินตามดวงดาว

จาก เมืองทางตะวันออกไป

เยรูซาเล็ม 

“กุมารที่บังเกิดมาเปนกษัตริยของ

ชาติยิวอยูที่ไหน”?



พวกโหราจารยถาม 

“พวกเราอยากจะน

มัสการทาน”?



กษัตริยเฮโรดเ

ชิญพวกโหราจารย 

มาถามไดความถวนถ่ีถึง

เวลาที่ดาวนั้นปรากฏข้ึน 

แลวบอกใหไปหากุมารใ

หพบเม่ือพบแลวมาบอกเรา



เพื่อเราจะไดไปนมัสการทาน

ดวย แตเฮโรดโกหก 

จริงๆแลวเฮโรด

ตองการจะฆาพระเยซู



ดวงดาวไดนําโหราจารยไปที่บานที่แทจริงที่ซ่ึงมา

รีย โยเซฟอาศัยอยูกับพระกุมาร 

เม่ือพวกโหราจารยไปถึงก็ 

กมลงกราบนมัสการ

แลวก็ไดถวาย 

ทองคํา กํายาน 

และมดยอบ 

แกพระเยซู



พระเจา เตือนโหราจารยมิให

บอกเรื่องราวพระเยซูแกเฮโรด 

เพราะวาเฮโรดจะแสวงหากุมาร

เพื่อประหารชีวิตพระเยซู



เฮโรดจึงไดสั่งฆาเด็กผูชาย

ทั้งหมดในเมืองเบธเลเฮม



แตเฮโรดไมสามารถทําลาย

บุตรของพระเจาได ในความ

ฝนโยเซฟ ถูกเตือนใหพาพระ

กุมาร และมารียหนีไปที่

ประเทศอียิปต



เม่ือเฮโรดสิ้นพระชนมแลว 

โยเซฟก็พามารียและพระเยซูยจากอียิปมาที่ อิสราเอล



พวกเขาอาศัยอ

ยูหมูบานเล็กๆในเมืองนาซาเร็ธ 

ใกลกับทะเลสาป กาลิลี



พระกําเนิดของพระเยซู

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

มัทธิว 1-2; ลูกา 1-2

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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