


God, the great Creator, is a Spirit. He is all-powerful, all-knowing, 
everywhere and in everything—far beyond our limited human 
comprehension. So He sent Jesus, in the form of a man, to 
understand us and show us what He Himself is like and to bring us 
to Himself.

พระเจา้เป็นพระผูส้รา้งท่ียิ่งใหญ่ คือพระวญิญาณ พระองคท์รงพลงัทัง้สิน้ ลว่งรูท้กุอย่าง สถิตอยู่ทกุหน
ทกุแห่ง และสถิตอยู่ในทกุสิง่ เหนือล า้ความเขา้ใจท่ีจ ากดัของมนษุยเ์รา ดงันัน้พระองคจ์ึงสง่พระเยซมูา
ในรา่งมนษุย ์เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจเรา และแสดงใหเ้ราเห็นวา่พระองคเ์ป็นเช่นไร และน าเราไปสู่พระองค ์  



God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a 
virgin named Mary. She was engaged to be married to a man 
named Joseph.

พระเจา้ ได ้สง่ ทตูสวรรค ์กาเบรียล ไป ท่ี เมือง นาซาเรธ็ ใน แควน้ กาลลีิ เพ่ือ มา หา หญิง พรหมจรรย ์ช่ือ มา
รีย ์เธอ เป็น คู่ หมัน้ ของ โยเซฟ คน ท่ี สืบ เชือ้ สาย มา จาก กษัตรยิ ์ดาวดิ



The angel said, "You will become pregnant and give birth to a 
son. You are to name him Jesus. He will be the Son of the Most 
High God and will rule forever."

ทตูสวรรค ์มาหา นาง และ พดู วา่ "ฟัง นะ เจา้ จะ ตัง้ ทอ้ง และ คลอด ลกูชาย ให ้ตัง้ช่ือ เขา ว่า เยซ ูเขา จะ ยิ่ง 
ใหญ่ และ จะ ได ้ช่ือ วา่ เป็น ลกู ของ พระเจา้ ผูส้งูสดุ"



When the time was near for Mary to give birth, the Roman 
government told everyone to go for a census to the town where 
their ancestors had lived. Joseph and Mary had to make a long 
journey from where they lived in Nazareth to Bethlehem because 
their ancestor was David whose hometown was Bethlehem.

เม่ือใกลก้  าหนดท่ีมารียจ์ะคลอด ผูป้กครองโรมนัไดป้ระกาศใหท้กุคนไปลงทะเบียนส ามะโนครวัยงั
บา้นเกิดท่ีบรรพบรุุษของพวกเขาเคยอาศยัอยู่ โยเซฟและมารียไ์ดเ้ดินทางไกลจากท่ีพวกเขาอาศยัอยู่
ในนาซาเรธ็ไปยงัเบธเลเฮม



When they arrived in Bethlehem, there was no place to stay. The 
only room they could find was a place where animals stayed. The 
baby was born there and his mother laid him in a feeding trough, 
since they did not have a bed for him. They named him Jesus.

เม่ือพวกเขามาถึงเบธเลเฮม ท่ีนัน้ไม่มีสถานท่ีพกัใหก้บัพวกเขา ท่ีเดียวท่ีพวกเขาสามารถหาไดคื้อท่ี
สตัวอ์าศยัอยู่  พระบตุรก็ไดก้  าเนิดท่ีนัน้และมารดาของพระองคก์็วางพระองคไ์วใ้นรางหญา้เลีย้งสตัว์
เพราะไม่มีท่ีนอนส าหรบัพระองค ์พวกเขาตัง้ช่ือพระองคว์า่ เยซู



That night, there were some shepherds in a nearby field guarding 
their flocks. Suddenly, a shining angel appeared to them, and they 
were terrified. The angel said, "Do not be afraid, because I have 
some good news for you. The Messiah has been born in 
Bethlehem! You will find him wrapped in pieces of cloth and lying 
in a feeding trough."

ในคืนนัน้มีคนเลีย้งแกะเฝา้ฝงูแกะของพวกเขาอยู่ในทุ่งหญา้ ในทนัใดนัน้เองฑตูสวรรคซ์ึง่เต็มไปดว้ย
ความสวา่งมาปรากฎแก่พวกเขา ฑตูสวรรคจ์ึงกลา่ววา่ "อย่ากลวัเลยเพราะเราน าข่าวดีมายงัท่าน
ทัง้หลาย พระเมสยิาห ์จอมเจา้นาย ไดม้าบงัเกิดแลว้ท่ีเบธเลเฮม จงไปหาพระบตุรและพวกเจา้จะพบ
พระองคถ์กูพนัดว้ยผา้และวางไวใ้นรางหญา้เลีย้งสตัว"์



The shepherds soon arrived at the place where Jesus was and 
they found him lying in a feeding trough, just as the angel had 
told them. They were very excited. Mary was very happy, too.

ไม่นานเหลา่คนเลีย้งแกะก็มาถึงสถานท่ีท่ีพระเยซอูยู่ และพวกเขาพบพระองคว์างไวใ้นรางหญา้เลีย้ง
สตัว ์เป็นไปตามท่ีฑตูสวรรคไ์ดบ้อกพวกเขาไว ้พวกเขาจึงต่ืนเตน้มาก มารียก์็มีความสขุดว้ยเช่นกนั



Sometime later, wise men from countries far to the east saw an 
unusual star in the sky. They realized it meant a new king had 
been born. So, they came to Bethlehem and found the house 
where Jesus and his parents were staying.

ในเวลาต่อมาเหลา่โหราจารยจ์ากเมืองไกลทางทิศตะวนัออกไดเ้ห็นดาวประหลาดบนทอ้งฟ้า พวกเขา
จึงรูแ้ลว้วา่มนัหมายถึงกษัตรยิอ์งชาวยิวไดม้าบงัเกิดแลว้ พวกเขาจึงไดรู้แ้ลว้ว่ามนัหมายถึงกษัตรยิ์
ของชาวยิวไดม้าบงัเกิดแลว้ พวกเขาไดเ้ดินทางมาไกลมากเพ่ือมาพบกษัตรยิอ์งคนี์ ้



When the wise men saw Jesus with his mother, they bowed down 
and worshiped him. Then they opened their treasure chests and 
gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

เม่ือพวกเขามาถึงเบธเลเฮมจึงหาบา้นหลงัท่ีพระเยซแูละบดิามารดาของพระองคพ์กัอาศยัอยู่ เม่ือเหลา่
โหราจารยไ์ดพ้บพระเยซกูบัมารดาของพระองค ์พวกเขาจึงกม้กราบลงและนมสัการ พระองค ์พวกเขาน า
ของขวญัท่ีมีราคาแพงมาใหพ้ระเยซแูลว้พวกเขาก็เดินทางกลบับา้นไป
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