
ความสว่างแห่งชีวิต
ภาค 1 บทที� 1

โปรดอ่านหนา้ "การเสด็จมาอยู่ในโลกนี� ของพระเยซูคริสต"์ แลว้ตอบคาํถามต่อไปนี�
1    ก่อนที�พระเยซูเสดจ็มาอยู่ในโลกนี$พระองค์ทรงอยู่ที�ไหน?                                           

2    ใครสร้างทั$งจักรวาลและมนุษย์เรา?                                                                              

3    พระเยซูทรงบังเกิดในเมืองอะไร?                                                                                

4    ทาํไมเมืองนั$นเตม็ไปด้วยคนที�เดินทางมาจากที�ไกล ๆ?                                                        

                                                                                                                          

5    มารดาของพระเยซูชื�ออะไร?                                                                                     

6    บิดาอุปการะของพระเยซูชื�ออะไร?                                                                              

7    พระเยซูทรงบังเกิดที�ไหน?  (โปรดขีดเส้นใต้คาํตอบที�ถูกต้อง)
     ก    บ้านส่วนตัว
     ข    พระราชวัง
     ค    คอกสตัว์
8    มีสองพวกที�มาหาและนมัสการพระกุมารเยซู
     ก    พวกที�ได้ยินข่าวดีจากพวกทูตสวรรค์คือใคร?                                                              

     ข    พวกที�ตามดาวประหลาดมาคือใคร?                                                                        

9    เครื�องบรรณาการที�พวกนักปราชญ์ได้นาํมาถวายพระกุมารเยซูคืออะไรบ้าง?
                                                                         

                                                                        

                                                                        



การเสด็จมาอยู่ในโลกนี� ของพระเยซคูริสต์
     ในสมยัโบราณ ก่อนที"อะไร ๆ จะเกิดขึ� น (เช่นดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร ์ ดวงดาวต่าง ๆ และแผ่นดิน โลกนี�
ตลอดจนตัวเราเอง) พระเยซูทรงอยู่บนสวรรค์กับพระเจ ้า พระเยซูซึ" งเป็นพระเจ ้าทรงสร้างทั� งจักรวาล
และมนุษยเ์รา
     พระเยซูต้องการจะใหม้นุษย์รักและเชื"อฟังพระองค์ แต่มนุษย์ไม่ยอมเชื"อฟังพระเยซูและได้ทรยศต่อ
พระองค์ ถึงกระนั�นพระเยซูก็ยงัทรงรกัมนุษยอ์ยู่ และทรงตัดสินใจว่าจะเสด็จมาอยู่ในโลกนี� กับมนุษยเ์ราใน
รปูกายของมนุษย์
     เมื"อพระเยซเูสด็จมาอยู่ในโลกนี� มีสิ"งอศัจรรยห์ลายอยา่งเกิดขึ� น ในกลางคืนที"พระองคท์รงบงัเกิดมา นั�น
มีพวกทูตสวรรค์มาปรากฏแก่พวกเลี� ยงแกะที" กาํลังอยู่ ในทุ่ งนาเฝ้าฝูงแกะของเขา พวกเลี� ยงแกะนั� น
ไดย้ินพระสุรเสียงของทูตองคนั์�นเล่าถึงการบงัเกิดของพระเยซู
     พระกุมารเยซูทรงไดบ้งัเกิดในเมืองหนึ"งซึ"งเก่าแก่มากชื"อเบธเลเฮม เมืองเล็ก ๆ นี� เต็มไปดว้ยคนที"เดิน
ทางมาจากที"ไกล ๆ เพื"อจะจดทะเบียนสาํมะโนครวั โยเซฟและมารียไ์ดเ้ดินทางมาไกลเหมือนกันเพื"อจะลง
ชื" อไว ้ในทะเบียนของรัฐบาลนั� น โยเซฟและมารีย์หาห้องว่างในโรงแรมไม่ได้เพราะว่ามีคนมามากมาย
เพราะฉะนั�น เขาตอ้งพกัอยู่ที"คอกสตัว์ ในคอกสตัวนั์�นพระเยซทูรงบงัเกิด มารียไ์ดเ้อาผา้ออ้มพนัพระองคไ์ว ้
และไดว้างไวใ้นรางหญา้
     ในการที"พระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์ และบังเกิดในคอกสัตวท์าํใหท่้านประหลาดใจไหม? พระเยซูทรง
กระทาํอย่างนี� เพื"อจะแสดงว่าพระองค์เสด็จมาเพื"อจะทรงช่วยทุก ๆ คนในโลกใหร้อด -- แมว้่าเป็นคนรวย
หรือเป็นคนจน

ผูม้าหาพระกุมารเยซู
     "เมื" อทูตสวรรค์เหล่านั� นไปจากเขาขึ� นสู่ สวรรค์แล้ว พวกเลี� ยงแกะได้พูดกันว่า `ให้เราไปยังเมือง
เบธเลเฮม ดูเหตุการณ์ที" เกิดขึ� นนั�น ซึ"งองค์พระผู้เป็นเจา้ไดท้รงแจง้แก่เรา' เขาก็รีบไปแลว้พบนางมารียก์ับ
โยเซฟและพบพระกุมารนั�นนอนอยู่ในรางหญา้ ครั�นเขาไดเ้ห็นแลว้ จึงเล่าเรื"องซึ"งเขาไดย้ินถึงพระกุมารนั�น
คนทั�งปวงที"ไดย้ินก็ประหลาดใจดว้ยเนื� อความที"คนเลี� ยงแกะไดบ้อกแก่เขา" (หนังสือลกูา บทที" 2 ขอ้ 15-
18)
     พวกเลี� ยงแกะไม่ไดเ้ป็นพวกเดียวที"มาหาพระกุมารเยซ ู แต่มีพวกนักปราชญ์มาหาพระองค์ดว้ยคนเหล่า
นั� นมีการศึกษาสูงและเป็นคนที" มีคนยกย่อง พวกเขาเป็นนักโหราศาสตร์ที" มีความรู ้ในการดูดวงดาวใน
ทอ้งฟ้า เขาไดเ้ห็นดาวประหลาดสุกใสปรากฏขึ� นและได้ทราบว่ามีท่านผู้หนึ" งที"สาํคัญมาบังเกิดในประเทศ
อิสราเอล เขาอยู่ไกลจากประเทศนั�นมาก แต่เขามาเพื"อจะหาพระกุมารเยซู
     ขณะที" เขาเสาะหาพระองค์นั� น เขาถามประชาชนในกรุงเยรูซาเล็มว่า "กุมารที"บังเกิดมาเป็นกษัตริย์
ของชนชาติยิวนั�นอยู่ที"ไหน เราไดเ้ห็นดาวของท่านปรากฏขึ� นในทิศตะวนัออก เราจึงมาหวงัจะนมสัการ ท่าน"
(หนังสือมทัธิว บทที" 2 ขอ้ 2)
     เขาเรียนว่าพระองค์ไดบ้ังเกิดมาในเมืองเบธเลเฮม และ "ครั�นพวกเขาไดฟั้งกษัตริยแ์ลว้ เขาก็ไดล้าไป
และดาวซึ"งเขาไดเ้ห็นในทิศตะวันออกนั�นก็ได้นําหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที" ที" กุมารอยู่นั� น เมื"อ
พวกนักปราชญ์ไดเ้ห็นดาวนั� นแลว้ เขาก็มีความชื"นชมยินดียิ"งนัก ครั�นพวกเขาเขา้ไปในเรือนก็พบกุมารกับ
นางมารีย ์ มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั�น แลว้เปิดหีบหยิบทรพัยข์องเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็น
เครื"องบรรณาการ คือ ทองคาํ กาํยาน และมดยอบ" (หนังสือมทัธิว บทที" 2 ขอ้ 9-11)



ความสวา่งแห่งชีวติ
ภาค 1 บทที" 2

โปรดอ่านหนา้ "พระนามประหลาดของพระเยซูคริสต"์ แลว้ตอบคาํถามต่อไปนี�
1    ใครตั�งชื"อใหแ้ก่พระเยซ?ู                                                                                                 
2    โปรดเติมคาํในที"วา่งในขอ้นี�   "เจา้จะเรียกนามของท่านวา่                                  เพราะวา่ท่านจะ
โปรด                            ชนชาติของท่านให ้                                                                 ของเขา"
3    พระเยซทูรงช่วยผูที้"วางใจในพระองคใ์หพ้น้จากอาํนาจของความผิดบาป (จริง หรือ ไม่จริง)
4    นิสยัเก่าของมนุษยเ์ราคืออะไรบา้ง?                                                                                   
                                                                                                                                      
5    ในหนังสือ 1 ยอหน์ บทที" 1 ขอ้ 9 ไดก้ล่าววา่อะไร?"                                                              
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     "
6    พระนามอะไรของพระเยซสูามารถที"จะใหเ้ราระลึกถึงความเกี"ยวพนักนัระหวา่งพระเยซกูบัพระเจา้?
                                                                                                                                      
7   พระนามหนึ"งของพระเยซสูามารถที"จะใหเ้ราระลึกถึงวา่ พระองคเ์ป็นผูที้"พระเจา้ทรงเลือกไว ้
พระนามนั�นคืออะไร?                                                                                                           
8    พระนามวา่ "อิมมานูเอล" มีความหมายอะไร?                                                                       
9    ใครเป็นผูที้"ทรงสรา้งทุก ๆ สิ"ง?                                                                                         



พระนามประหลาดของพระเยซคูริสต์
     ท่านรูจ้กัชื"อของคนสาํคญัๆไหม? แน่นอนท่านตอ้งรูจ้กับา้ง ท่านชอบชื"อของท่านเองไหม? ชื"อหลายชื"อ
มีความหมาย ชื"อของท่านมีความหมายไหม? พระเยซูทรงมีหลายชื"อและทุกชื"อของพระองค์มีความหมาย
พิเศษและประเสริฐสุด
     โยเซฟและมารีย์ไม่ได้ขอให้ญาติพี"น้องตั� งชื" อแก่พระเยซูเพราะว่าพระเจ ้าได้ทรงตั� งชื" อให้ก่อนเวลาที"
พระองคจ์ะบงัเกิดแลว้ โปรดอ่านขอ้นี� ซึ"งมาจากพระคมัภีรแ์ละเรียนเรื"องเกี"ยวกบับรรดาชื"อของพระเยซู
     ฝ่ายมารีย์เป็นหญิงสาวที" บริสุทธิN "ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั� นแล้วว่า `เธอผู้ ซึ" งเป็นที" ทรง
โปรดปรานมาก จงจาํเริญเถิด องค์พระผู้เป็นเจา้ทรงสถิตอยู่กับเธอ เธอไดร้ับพระพรท่ามกลางสตรีทั�งปวง'
แลว้ทูตสวรรคจ์ึงกล่าวแก่เธอวา่ `มารียเ์อ๋ย อยา่กลวัเลย เพราะเธอเป็นที"พระเจา้ทรงโปรดปรานแลว้ ดูเถิด
เธอจะตั�งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ" ง จงตั�งชื"อบุตรนั�นว่า เยซู บุตรนั�นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียก
ว่าเป็น บุตรของพระเจา้สูงสุด พระเจา้ซึ"งเป็นองค์พระผู้เป็นเจา้ จะทรงประทานพระที"นั"งของดาวิดบรรพ-
บุรุษของท่านใหแ้ก่ท่าน' ฝ่ายมารียท์ูลทูตสวรรคนั์�นวา่ `เหตุการณ์นั�นจะเป็นไปอยา่งไรได ้ เพราะขา้พเจา้ยงั
หาไดร้่วมกับชายใดไม่' ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า `พระวิญญาณบริสุทธิN จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิN เดช
ของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั�นองค์บริสุทธิN ที"จะบังเกิดมานั�นจะไดเ้รียกว่า พระบุตรของพระเจา้ เพราะว่า
ไม่มีสิ"งหนึ"งสิ"งใดซึ"งพระเจา้ทรงกระทาํไม่ได'้" (หนังสือลกูา บทที" 1 ขอ้ 28, 30-32, 34-35, 37)

พระเยซู
     ทูตสวรรค์องค์นั�นตรัสแก่มารียว์่า "จงตั�งชื"อบุตรนั�นว่าเยซู" (หนังสือลูกา บทที" 1 ขอ้ 31) โยเซฟ
ผู้ที"ภายหลังกลายเป็นสามีของมารีย ์ ไดร้ับคาํนี� จากทูตสวรรค์ว่า "เจา้จะเรียกนามของท่านว่า เยซู
เพราะวา่ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านใหร้อดจากความผิดบาปของเขา" (หนังสือมทัธิว บทที" 1 ขอ้ 21)
     ชื"อ พระเยซู หมายความวา่ "พระเจา้เป็นความรอด" ผูที้"วางใจในพระเยซจูะรอดจากความผิดบาปของ เขา
กลายเป็นบุตรของพระเจา้ดว้ย
     พระองค์จะไม่ทรงช่วยเรารอดจากความผิดบาปของเราอย่างเดียว แต่จะทรงช่วยเราใหพ้น้จากอาํนาจ
ของความผิดบาปดว้ย พระองค์จะทรงช่วยเราใหเ้ลิกจากนิสยัเก่าของเราคือ การพูดปด การขโมย การแช่ง-
ด่า ความโกรธและความหยิ"ง ถึงแมว้่าพระเยซูมีชีวิตปราศจากความผิดบาป เมื"อพระองค์อยู่บนไมก้างเขน
พระองค์ไดท้รงแบกความผิดบาปของเรารับเอาไวใ้นพระกายของพระองค์ และไดต้ายเพื"อความผิดบาปนั�น
เพราะฉะนั�น "ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสตัยซื์"อและเที"ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั�งสิ� น" (หนังสือ 1 ยอหน์ บทที" 1 ขอ้ 9)
     ใช่ พระเยซทูรงรกัท่านและตอ้งการจะช่วยท่านใหร้อดจากความผิดบาปของท่าน



องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
     พระเยซูคริสต์คือพระเจา้ เพราะฉะนั� นเราเรียกพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจา้ พระเยซูทรงเนรมิตสรา้ง
ทุก ๆ สิ"งคือ ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร ์ ดวงดาวต่าง ๆ แผ่นดินโลกนี�  และทุก ๆ สิ"งที"มีอยู่ในโลกนี�  และ
พระเยซเูป็นเจา้ของทุกสิ"งทุกอย่างที"พระองคท์รงสรา้งไวนั้�น นี� คือเหตุที"เราควรเชื"อฟัง นมัสการ และวางใจ
ในพระองค์

พระบุตรของพระเจา้
     ทูตสวรรค์องค์นั� นตรัสแก่นางมารีย์ว่า "องค์บริสุทธิN ที"จะบังเกิดมานั� นจะไดเ้รียกว่า พระบุตรของพระ
เจา้" (หนังสือลูกา บทที" 1 ขอ้ 35) เหมือนกันกับพระเจา้ พระเยซูไม่มีเบื� องต้น ความเกี"ยวพันกัน
ระหว่างพระเจา้และพระเยซูเป็นเหมือนบิดาและบุตร เวลาเราเรียกพระเยซูว่า พระบุตรของพระเจา้ ไม่ไดมี้
ความหมายว่าพระเยซูเกิดจากพระเจา้ แต่หมายความว่าความเกี"ยวพันกันระหว่างพระเยซูกับพระเจา้สนิท
และเต็มไปดว้ยความรกั พระองคท์ั�งสองมีพระลกัษณะและฤทธิNอาํนาจเท่ากนัหมด

พระคริสต์
     ทูตสวรรค์ที"ประกาศข่าวดีแก่พวกเลี� ยงแกะกล่าวว่า "เพราะว่าในวนันี� พระผู้ช่วยใหร้อดของท่านทั�งหลาย
คือพระคริสต์เจา้ มาบงัเกิดที"เมืองดาวิด" (หนังสือลกูา บทที" 2 ขอ้ 11)
     พระคริสต์หมายความว่า "ผู้ที" เลือกไว"้ พระเจา้ทรงเลือกพระเยซูไวเ้พื"อจะเป็นพระผู้ช่วยใหร้อด พระ
เยซูไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาหรือคนที" ดีซึ"งคนอื"น ๆ ตัดสินใจทีหลังว่าจะนมัสการพระองค์ แต่พระเยซู
เป็นพระผูช้่วยใหร้อดที"พระเจา้ทรงเลือกไวแ้ละประทานใหแ้ก่พวกเรา

อิมมานูเอล
     มีอีกชื"อหนึ" งที"ทูตสวรรค์ไดต้รสัไวแ้ก่โยเซฟ "เขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ"งแปลว่า พระ
เจา้ทรงอยู่กับเรา" (หนังสือมัทธิว บทที" 1 ขอ้ 23) "อิมมานูเอล" หมายความว่า "พระเจา้อยู่กับ
เรา" ใช่ พระเยซูคือพระเจา้ที"อยู่กับเรา ดีเยี"ยม! พระองค์ตอ้งการจะอยู่ชิดสนิทกับท่านเพื"อจะแสดงความรกั
ของพระเจา้ใหท่้านเห็นและเพื"อจะนําท่านในทางไปสวรรค์ พระองคต์อ้งการจะเป็นเพื"อนสนิทกบัท่าน


