ความสว่างแห่งชีวิต
ภาค 1 บทที 1
โปรดอ่านหน้า "การเสด็จมาอยู่ในโลกนี ของพระเยซูคริสต์" แล้วตอบคําถามต่อไปนี
1 ก่อนทีพระเยซูเสด็จมาอยู่ในโลกนี$พระองค์ทรงอยู่ทีไหน?
2 ใครสร้ างทั$งจักรวาลและมนุษย์เรา?
3 พระเยซูทรงบังเกิดในเมืองอะไร?
4 ทําไมเมืองนั$นเต็มไปด้ วยคนทีเดินทางมาจากทีไกล ๆ?
5 มารดาของพระเยซูช ืออะไร?
6 บิดาอุปการะของพระเยซูช ืออะไร?
7 พระเยซูทรงบังเกิดทีไหน? (โปรดขีดเส้ นใต้ คาํ ตอบทีถูกต้ อง)
ก บ้ านส่วนตัว
ข พระราชวัง
ค คอกสัตว์
8 มีสองพวกทีมาหาและนมัสการพระกุมารเยซู
ก พวกทีได้ ยินข่าวดีจากพวกทูตสวรรค์คือใคร?
ข พวกทีตามดาวประหลาดมาคือใคร?
9 เครืองบรรณาการทีพวกนักปราชญ์ได้ นาํ มาถวายพระกุมารเยซูคืออะไรบ้ าง?

การเสด็จมาอยู่ในโลกนี ของพระเยซูคริสต์
ในสมัยโบราณ ก่อนที" อะไร ๆ จะเกิดขึ น (เช่นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่าง ๆ และแผ่นดิน โลกนี
ตลอดจนตั ว เราเอง) พระเยซู ทรงอยู่ บนสวรรค์ กั บพระเจ้า พระเยซู ซึ" งเป็ นพระเจ้าทรงสร้างทั งจั ก รวาล
และมนุ ษย์เรา
พระเยซูต ้องการจะให้มนุ ษย์รักและเชื" อฟั งพระองค์ แต่ มนุ ษย์ไม่ ยอมเชื" อฟั งพระเยซูและได้ทรยศต่ อ
พระองค์ ถึ งกระนั นพระเยซูก็ยงั ทรงรักมนุ ษย์อยู่ และทรงตัดสิ นใจว่าจะเสด็ จมาอยู่ในโลกนี กับมนุ ษย์เราใน
รูปกายของมนุ ษย์
เมื"อพระเยซูเสด็ จมาอยู่ในโลกนี มีสิ"งอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ น ในกลางคืนที" พระองค์ทรงบังเกิดมา นั น
มี พ วกทู ต สวรรค์ ม าปรากฏแก่ พ วกเลี ยงแกะที" กํา ลั ง อยู่ ในทุ่ งนาเฝ้ าฝู ง แกะของเขา พวกเลี ยงแกะนั น
ได้ยินพระสุรเสียงของทูตองค์นั นเล่าถึงการบังเกิดของพระเยซู
พระกุ มารเยซูทรงได้บงั เกิดในเมืองหนึ" งซึ" งเก่าแก่มากชื" อเบธเลเฮม เมืองเล็ก ๆ นี เต็ มไปด้วยคนที" เดิน
ทางมาจากที" ไกล ๆ เพื"อจะจดทะเบียนสํามะโนครัว โยเซฟและมารียไ์ ด้เดิ นทางมาไกลเหมือนกันเพื" อจะลง
ชื" อไว้ใ นทะเบี ยนของรั ฐบาลนั น โยเซฟและมารี ย์ หาห้องว่ างในโรงแรมไม่ ได้ เ พราะว่ ามี คนมามากมาย
เพราะฉะนั น เขาต้องพักอยู่ที"คอกสัตว์ ในคอกสัตว์นั นพระเยซูทรงบังเกิด มารียไ์ ด้เอาผ้าอ้อมพันพระองค์ไว้
และได้วางไว้ในรางหญ้า
ในการที" พระเยซูเสด็ จลงมาจากสวรรค์ และบังเกิ ดในคอกสัตว์ทาํ ให้ท่านประหลาดใจไหม? พระเยซูทรง
กระทําอย่างนี เพื" อจะแสดงว่าพระองค์เสด็ จมาเพื" อจะทรงช่ วยทุ ก ๆ คนในโลกให้รอด -- แม้ว่าเป็ นคนรวย
หรือเป็ นคนจน

ผูม้ าหาพระกุมารเยซู
"เมื" อทู ต สวรรค์ เ หล่ านั นไปจากเขาขึ นสู่ สวรรค์ แล้ ว พวกเลี ยงแกะได้ พู ด กั น ว่ า `ให้เ ราไปยั ง เมื อ ง
เบธเลเฮม ดูเหตุ การณ์ที" เกิ ดขึ นนั น ซึ" งองค์พระผู้เป็ นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา' เขาก็ รีบไปแล้วพบนางมารียก์ ับ
โยเซฟและพบพระกุ มารนั นนอนอยู่ในรางหญ้า ครันเขาได้เห็นแล้ว จึงเล่าเรื"องซึ" งเขาได้ยินถึ งพระกุ มารนั น
คนทังปวงที" ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื อความที" คนเลี ยงแกะได้บอกแก่เขา" (หนั งสือลูกา บทที" 2 ข้อ 1518)
พวกเลี ยงแกะไม่ได้เป็ นพวกเดี ยวที" มาหาพระกุ มารเยซู แต่ มีพวกนั กปราชญ์มาหาพระองค์ดว้ ยคนเหล่า
นั นมี การศึ กษาสูงและเป็ นคนที" มี คนยกย่อง พวกเขาเป็ นนั กโหราศาสตร์ที" มี ความรู ้ในการดูดวงดาวใน
ท้องฟ้ า เขาได้เห็ นดาวประหลาดสุ กใสปรากฏขึ นและได้ทราบว่ามี ท่านผู้หนึ" งที" สาํ คัญมาบังเกิ ดในประเทศ
อิสราเอล เขาอยู่ไกลจากประเทศนั นมาก แต่เขามาเพื"อจะหาพระกุมารเยซู
ขณะที" เขาเสาะหาพระองค์นั น เขาถามประชาชนในกรุ งเยรูซาเล็ มว่า "กุ มารที" บังเกิ ดมาเป็ นกษั ตริ ย์
ของชนชาติยิวนั นอยู่ที"ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ นในทิศตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการ ท่าน"
(หนั งสือมัทธิว บทที" 2 ข้อ 2)
เขาเรียนว่าพระองค์ได้บังเกิ ดมาในเมื องเบธเลเฮม และ "ครันพวกเขาได้ฟังกษั ตริยแ์ ล้ว เขาก็ ได้ลาไป
และดาวซึ" งเขาได้เห็ นในทิ ศตะวันออกนั นก็ ได้นําหน้าเขาไปจนมาหยุ ดอยู่เหนื อสถานที" ที" กุมารอยู่นั น เมื" อ
พวกนั กปราชญ์ได้เห็ นดาวนั นแล้ว เขาก็ มีความชื" นชมยินดี ยิ" งนั ก ครันพวกเขาเข้าไปในเรือนก็ พบกุ มารกับ
นางมารีย์ มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุ มารนั น แล้วเปิ ดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็ น
เครื"องบรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และมดยอบ" (หนั งสือมัทธิว บทที" 2 ข้อ 9-11)

ความสว่างแห่งชีวติ
ภาค 1 บทที" 2
โปรดอ่านหน้า "พระนามประหลาดของพระเยซูคริสต์" แล้วตอบคําถามต่อไปนี
1 ใครตังชื"อให้แก่พระเยซู?
2 โปรดเติมคําในที" วา่ งในข้อนี "เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า
โปรด
ชนชาติของท่านให้
3 พระเยซูทรงช่วยผูท้ ี" วางใจในพระองค์ให้พน้ จากอํานาจของความผิดบาป
4 นิ สยั เก่าของมนุ ษย์เราคืออะไรบ้าง?

เพราะว่าท่านจะ
ของเขา"
(จริง หรือ ไม่จริง)

5 ในหนั งสือ 1 ยอห์น บทที" 1 ข้อ 9 ได้กล่าวว่าอะไร?"
"
6 พระนามอะไรของพระเยซูสามารถที" จะให้เราระลึกถึงความเกี"ยวพันกันระหว่างพระเยซูกบั พระเจ้า?
7 พระนามหนึ" งของพระเยซูสามารถที" จะให้เราระลึกถึงว่า พระองค์เป็ นผูท้ ี" พระเจ้าทรงเลือกไว้
พระนามนั นคืออะไร?
8 พระนามว่า "อิมมานู เอล" มีความหมายอะไร?
9 ใครเป็ นผูท้ ี" ทรงสร้างทุก ๆ สิ"ง?

พระนามประหลาดของพระเยซูคริสต์
ท่านรูจ้ กั ชื"อของคนสําคัญๆไหม? แน่ นอนท่านต้องรูจ้ กั บ้าง ท่านชอบชื"อของท่านเองไหม? ชื"อหลายชื"อ
มี ความหมาย ชื" อของท่ านมี ความหมายไหม? พระเยซูทรงมี หลายชื" อและทุ กชื" อของพระองค์มี ความหมาย
พิเศษและประเสริฐสุด
โยเซฟและมารี ย์ไม่ ได้ขอให้ญาติ พี" น้ องตั งชื" อแก่ พระเยซู เพราะว่ าพระเจ้าได้ทรงตั งชื" อให้ก่ อนเวลาที"
พระองค์จะบังเกิดแล้ว โปรดอ่านข้อนี ซึ"งมาจากพระคัมภีรแ์ ละเรียนเรื"องเกี"ยวกับบรรดาชื"อของพระเยซู
ฝ่ ายมารี ย์ เป็ นหญิ งสาวที" บริ สุ ทธิN "ทู ต สวรรค์ มาถึ งหญิ ง พรหมจารี นั นแล้ว ว่ า `เธอผู้ ซึ" งเป็ นที" ทรง
โปรดปรานมาก จงจําเริญเถิ ด องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงสถิ ตอยู่กับเธอ เธอได้รับพระพรท่ามกลางสตรีทังปวง'
แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า `มารียเ์ อ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็ นที" พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว ดูเถิด
เธอจะตั งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ" ง จงตั งชื" อบุ ตรนั นว่า เยซู บุตรนั นจะเป็ นใหญ่ และจะทรงเรียก
ว่าเป็ น บุ ตรของพระเจ้าสูงสุ ด พระเจ้าซึ" งเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้า จะทรงประทานพระที" นั"งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน' ฝ่ ายมารียท์ ูลทูตสวรรค์นั นว่า `เหตุ การณ์นั นจะเป็ นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายัง
หาได้ร่วมกับชายใดไม่' ทูตสวรรค์จึ งตอบเธอว่า `พระวิญญาณบริ สุทธิN จะเสด็ จลงมาบนเธอ และฤทธิN เดช
ของผู้สูงสุ ดจะปกเธอ เหตุ ฉะนั นองค์บริสุทธิN ที" จะบังเกิดมานั นจะได้เรียกว่า พระบุ ตรของพระเจ้า เพราะว่า
ไม่มีสิ"งหนึ" งสิ"งใดซึ"งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้'" (หนั งสือลูกา บทที" 1 ข้อ 28, 30-32, 34-35, 37)

พระเยซู
ทูตสวรรค์องค์นั นตรัสแก่มารียว์ ่า "จงตั งชื" อบุ ตรนั นว่าเยซู" (หนั งสื อลูกา บทที" 1 ข้อ 31) โยเซฟ
ผู้ที" ภายหลังกลายเป็ นสามี ของมารี ย์ ได้รับคํานี จากทูตสวรรค์ว่า "เจ้าจะเรี ยกนามของท่ านว่า เยซู
เพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา" (หนั งสือมัทธิว บทที" 1 ข้อ 21)
ชื"อ พระเยซู หมายความว่า "พระเจ้าเป็ นความรอด" ผูท้ ี" วางใจในพระเยซูจะรอดจากความผิดบาปของ เขา
กลายเป็ นบุตรของพระเจ้าด้วย
พระองค์จะไม่ ทรงช่ วยเรารอดจากความผิ ดบาปของเราอย่างเดี ยว แต่ จะทรงช่ วยเราให้พ น้ จากอํานาจ
ของความผิดบาปด้วย พระองค์จะทรงช่วยเราให้เลิกจากนิ สยั เก่าของเราคือ การพูดปด การขโมย การแช่งด่า ความโกรธและความหยิ"ง ถึงแม้ว่าพระเยซูมีชีวิตปราศจากความผิ ดบาป เมื" อพระองค์อยู่บนไม้กางเขน
พระองค์ได้ทรงแบกความผิ ดบาปของเรารับเอาไว้ในพระกายของพระองค์ และได้ตายเพื" อความผิ ดบาปนั น
เพราะฉะนั น "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื"อและเที" ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชําระเราให้พน้ จากการอธรรมทังสิ น" (หนั งสือ 1 ยอห์น บทที" 1 ข้อ 9)
ใช่ พระเยซูทรงรักท่านและต้องการจะช่วยท่านให้รอดจากความผิดบาปของท่าน

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
พระเยซูคริ สต์คือพระเจ้า เพราะฉะนั นเราเรี ยกพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้า พระเยซูทรงเนรมิ ตสร้าง
ทุก ๆ สิ"งคือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่าง ๆ แผ่นดินโลกนี และทุก ๆ สิ"งที" มีอยู่ในโลกนี และ
พระเยซูเป็ นเจ้าของทุกสิ" งทุกอย่างที" พระองค์ทรงสร้างไว้นั น นี คือเหตุ ที"เราควรเชื" อฟั ง นมัสการ และวางใจ
ในพระองค์

พระบุตรของพระเจ้า
ทูตสวรรค์องค์นั นตรัสแก่ นางมารีย์ว่า "องค์บริ สุ ทธิN ที" จะบังเกิ ดมานั นจะได้เรี ยกว่า พระบุ ตรของพระ
เจ้า" (หนั งสื อลูกา บทที" 1 ข้อ 35) เหมื อนกันกับพระเจ้า พระเยซูไม่ มี เบื องต้น ความเกี" ยวพันกัน
ระหว่างพระเจ้าและพระเยซูเป็ นเหมือนบิดาและบุตร เวลาเราเรียกพระเยซูว่า พระบุ ตรของพระเจ้า ไม่ได้มี
ความหมายว่าพระเยซูเกิ ดจากพระเจ้า แต่ หมายความว่าความเกี" ยวพันกันระหว่างพระเยซูกับพระเจ้าสนิ ท
และเต็ มไปด้วยความรัก พระองค์ทังสองมีพระลักษณะและฤทธิN อาํ นาจเท่ากันหมด

พระคริสต์
ทูตสวรรค์ที" ประกาศข่าวดี แก่พวกเลี ยงแกะกล่าวว่า "เพราะว่าในวันนี พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทังหลาย
คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที" เมืองดาวิด" (หนั งสือลูกา บทที" 2 ข้อ 11)
พระคริสต์หมายความว่า "ผู้ที" เลื อกไว้" พระเจ้าทรงเลื อกพระเยซูไว้เพื" อจะเป็ นพระผู้ช่วยให้รอด พระ
เยซูไม่ ได้เป็ นมนุ ษย์ธรรมดาหรือคนที" ดี ซึ" งคนอื" น ๆ ตัดสิ นใจที หลังว่าจะนมัสการพระองค์ แต่ พระเยซู
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดที" พระเจ้าทรงเลือกไว้และประทานให้แก่พวกเรา

อิมมานู เอล
มีอีกชื" อหนึ" งที" ทูตสวรรค์ได้ตรัสไว้แก่โยเซฟ "เขาจะเรียกนามของท่ านว่า อิมมานู เอล ซึ" งแปลว่า พระ
เจ้าทรงอยู่กับเรา" (หนั งสื อมัทธิ ว บทที" 1 ข้อ 23) "อิ มมานู เอล" หมายความว่า "พระเจ้าอยู่กับ
เรา" ใช่ พระเยซูคือพระเจ้าที" อยู่กับเรา ดี เยี"ยม! พระองค์ตอ้ งการจะอยู่ชิดสนิ ทกับท่ านเพื" อจะแสดงความรัก
ของพระเจ้าให้ท่านเห็นและเพื"อจะนําท่านในทางไปสวรรค์ พระองค์ตอ้ งการจะเป็ นเพื"อนสนิ ทกับท่าน

