สาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรี ยนรู้ คาสอน เรื่ อง พระเยซู เจ้ าทรงกลับคืนพระชนม์ ชีพ
ออกแบบโดย ซิสเตอร์ สุวรรณา ชั ยพรแก้ ว
โรงเรี ยน มาแตร์ เดอีวิทยาลัย กรุ งเทพฯ
วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2017
1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ที่แท้จริ งในข้อความเชื่อ เรื่ อง การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า
2. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักว่า ความรักแท้ของพระเจ้ามีชยั ชนะเหนื อบาปและความตาย ดังนั้นไม่ตอ้ งกลัว
จงยินดี
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์สัมผัสพระเยซูเจ้าว่า พระองค์ยงั คงอยูก่ บั นักเรี ยนในทุก ๆวัน
4. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถแบ่งปั นข่าวดีเรื่ องการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู เจ้าให้คนอื่นได้
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริ สต์เป็ นการยืนยันทุกสิ่ งทุกอย่าที่พระคริ สต์ทรงกระทาและได้ทรงสั่ง
สอน (คาสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 651) พระองค์ทรงมีชยั ชนะเหนื อบาปและความตาย และทรงสถิตอยู่
กับเราตลอดไป ความเชื่อนี้ทาให้เราคริ สตชนมีความปิ ติยนิ ดี และปรารถนาจะแบ่งปั นข่าวดีน้ ีให้กบั คนอื่น
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
1. ลาดับเหตุการณ์การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า (ยอห์น 20:1-18)
2. การเดินทางไปหมู่บา้ นเอมมาอุส (ลูกา 24:13-33)
3. ความหมายของการกลับคืนชีพของพระเยซู ต่อชีวิตคริ สตชน
1.4 การสร้างความสนใจ (Interest)
- คาถาม “ถ้าสัตว์เลี้ยงที่นกั เรี ยนเลี้ยงไว้หายไป นักเรี ยนจะมีความรู ้สึกอย่างไร?”
1.5 เวลา (Time)
- 4 คาบเรี ยน (2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 40 นาที)
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บทพระวรสาร ยอห์ น บทที่ 20: 1 - 18,
(18) มารี ย ์ ชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์วา่ “ดิฉนั ได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว” และเล่าเรื่ องที่
พระองค์ตรัสกับนาง
ลูกา บทที่ 24: 13 – 33 การเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอุส
2. การประเมินและวัดผล
- การสังเกตความร่ วมมือ
- การแสดงความคิดเห็นและตอบคาถามของนักเรี ยน
3. การสร้ างบรรยากาศ
3.1 คาบที่ 1
- ครู ตอ้ นรับทักทายนักเรี ยน
- เล่นเกม “อะไรหาย” (ทุกคนยืนเป็ นวงกลม มีหนึ่งคนอยูก่ ลางวง ถือกระดาษหนังสื อพิมพ์ เป็ นคนเดินไป
ถามใครก็ได้ในวงว่า “อะไรหาย” คนนั้นจะตอบว่าอะไรหายก็ได้ แล้วคนที่อยูก่ ลางวงจะถามว่า “อยูก่ บั ใคร” พอ
คนนั้นตอบชื่ อคนใดในวง คนที่อยูก่ ลางวงต้องรี บวิง่ ไปหาคนที่ถูกเอ่ยชื่อ และเอากระดาษหนังสื อพิมพ์ตี คนนั้น
ก็ตอ้ งออกมาอยูก่ ลางวงแทน แต่ถา้ คนนั้นเอ่ยชื่ อคนอื่นในวงได้ทนั คนกลางวงก็ตอ้ งรี บไปหาคนที่ถูกเอ่ยชื่อต่อ
และตีให้ทนั เพื่อจะได้เข้าไปอยูใ่ นวง)
- คาถาม “ถ้าสัตว์เลี้ยงที่นกั เรี ยนเลี้ยงไว้หายไป นักเรี ยนจะมีความรู ้สึกอย่างไร?”
3.2 คาบที่ 2
- ฉายภาพคู่แต่งงาน Katie และ Nickให้นกั เรี ยนดู ตั้งคาถามว่า “นักเรี ยนเห็นอะไร? นักเรี ยนคิดว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับบุคคลในภาพ?”
อธิษฐานภาวนา ขับร้ องบทเพลง “พระเจ้ าเป็ นความรั ก” ท่ อนรั บ 3 ครั้ ง
“พระเจ้าเป็ นความรัก และพระองค์ทรงรักเรา พระเจ้าเป็ นความรัก และพระองค์ทรงรักเรา”
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3.3 คาบที่ 3 และ 4
- อธิษฐานภาวนา
อธิษฐานภาวนา ด้ วยการแผ่ รังสีเมตตารั กจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ใส่ ใจที่หวั ใจของนักเรี ยน สัมผัสถึงการเต้นของหัวใจ คิดถึงเหตุการณ์ที่ทาให้นกั เรี ยนมีความสุ ข รู ้สึกถึง
ความสุ ข ความรัก ให้เวลา 2 นาที จากนั้นให้ส่งต่อความสุ ข ความรัก เมตตาของพระเจ้าในหัวใจนักเรี ยนออกไป
ยังคนรอบข้าง เริ่ มจากเพื่อนข้างๆ เพื่อนทั้งห้อง ทุกคนในโรงเรี ยน ทุกคนในชุมชนรอบๆ โรงเรี ยน ไปจนถึงทัว่
ประเทศ และทัว่ ทั้งโลก จักรวาล ให้เวลา 3 นาที
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- นักเรี ยนดูคลิปวีดีโอเรื่ อง Soldier coming home 2016 Most emotional compilation # 11
https://www.youtube.com/watch?v=ugTBihYRlK0
- นักเรี ยนตอบคาถาม “ถ้านักเรี ยนเห็นพ่อที่ไปออกรบในสงคราม ได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยโดยไม่
คาดฝัน นักเรี ยนจะรู ้สึกอย่างไร? เพราะอะไร?
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- นักเรี ยนดูการ์ ตูนเรื่ องการกลับคืนชีพของพระเยซู
- นักเรี ยนช่วยกันทบทวนเนื้ อเรื่ อง ตอบคาถามว่า “ใครพบพระเยซูเจ้าเป็ นคนแรก? เขารู ้สึกอย่างไร
และทาอะไร?”
- นักเรี ยนอ่านยอห์น 20: 1-18
อธิษฐานภาวนา
นักเรี ยนสงบนิ่งและอธิ ษฐานในใจกับพระวรสาร “นางหันกลับมา เห็นพระเยซู เจ้าทรงยืนอยูท่ ี่นนั่ ”
(ยอห์น 20:14) 2 นาที
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4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี ยนเขียนบันทึกส่ วนตัว จินตนาการว่า ถ้าหากนักเรี ยนพบพระเยซู เจ้ากลับคืนพระชนม์ชีพเป็ นคน
แรก นักเรี ยนจะพูดอะไร และจะทาอย่างไรกับพระองค์ นักเรี ยนสามารถวาดภาพประกอบได้แล้วนามาแบ่งปั น
กันในชั้นเรี ยน
5.1 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
- Reflect - “นักเรี ยนคิดว่าพระเยซู เจ้ากาลังบอกอะไรกับนักเรี ยน?”
- Connect - “สิ่ งที่พระเยซู เจ้าบอกนั้นมีความสาคัญ หรื อมีความหมายต่อชีวิตนักเรี ยนอย่างไร?”
อธิษฐานภาวนา
ครู นาภาวนาจากใจกับพระวรสาร ยน 20: 18 “ฉันได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว”
6.1 สื่ อการเรียนการสอน
-

พระคัมภีร์
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
คลิปวีดิโอ เรื่ อง Soldier coming home 2016 Most emotional compilation #11
คลิปการ์ตูน เรื่ อง การกลับคืนพระชนม์ชีพ
กระดาษเขียนบันทึกส่ วนตัว
กระดาษหนังสื อพิมพ์มว้ นเป็ นท่อน สาหรับเล่นเกมอะไรหาย

4.2 คาบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ต่อจากช่วงสร้างความสนใจ เมื่อนักเรี ยนตอบคาถามแล้ว ครู เล่าเรื่ อง Katie Kirkpatrick อายุ 21 ปี ซึ่ง
ป่ วยเป็ นมะเร็ งปอดขั้นสุ ดท้าย และ Nick คู่หมั้นของเธอ อายุ 23 ปี ทั้งสองแต่งงานกันเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2012 ซึ่ ง
Katie ต้องรับการรักษาด้วยคีโม และมอร์ฟีนเพื่อขจัดความเจ็บปวด เธอได้เสี ยชีวิตลง 5 วันหลังจากแต่งงาน
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http://www.wewillsurvivecancer.org/katie
- นักเรี ยนเข้ากลุ่มย่อย 5-6 คน แบ่งปั นกันว่า “ถ้านักเรี ยนเป็ น Nick นักเรี ยนจะรู ้สึกอย่างไร เพราะ
อะไร?” และ “อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้ Nick แต่งงานกับ Katie ซึ่ งป่ วยหนักกาลังจะตาย?”
- ตัวแทนนักเรี ยนกลุ่มย่อยแบ่งปั นในกลุ่มใหญ่และร่ วมกันแบ่งปั นความรู ้สึก
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- นักเรี ยนตอบคาถาม “นักเรี ยนคิดว่าเรื่ องนี้ เกี่ยวข้องกับการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู เจ้า
อย่างไร?”
- นักเรี ยนอ่านหนังสื อคาสอน หน้า 131 “พระเจ้าพระบิดาของเรา ทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อ
พระบุตรด้วยการให้พระองค์มีชีวติ ใหม่”
- นักเรี ยนฟังครู อธิ บายเพิม่ เติมว่า ความรักแท้ของพระเจ้ามีชยั ชนะเหนือบาปและความตาย ดังนั้นไม่
ต้องกลัว จงชื่นชมยินดี และอธิบายเรื่ อง “รางวัลแห่งความรัก” ที่พระเยซูเจ้าให้มารี ยช์ าวมักดาลา นางคือสตรี ที่
พระเยซูเจ้าทรงรักษาให้พน้ จากปี ศาจร้ายเจ็ดตนและหายจากโรคภัยไข้เจ็บ (ลก. 8:2) นางได้รับมาก จึงรัก
พระองค์มาก นางอยูเ่ คียงข้างพระองค์ต้ งั แต่ที่เชิงไม้กางเขน จนถึงฝังพระองค์ในพระคูหา หลังจากวันสับบาโต
ซึ่งห้ามการเดินทาง นางต้องอดใจรออีกหนึ่งวันจนถึงเช้าตรู่ ของวันอาทิตย์ ความรักทาให้นางอดใจรอจนสว่าง
ไม่ได้ พระเยซู เจ้าจึงให้จึงให้ “รางวัลแห่งความรัก” แก่มารี ย ์ มักดาลา ให้ได้พบพระองค์ที่กลับคืนพระชนม์ชีพ
เป็ นคนแรก (สรุ ปความจากบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์)
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อธิษฐานภาวนา
นักเรี ยนสงบนิ่งและอธิ ษฐานในใจกับพระวรสาร “พระเยซู เจ้าตรัสเรี ยกนางว่า ‘มารี ย’์ นางจึงหันไปทูล
พระองค์เป็ นภาษาฮีบรู วา่ ‘รับโบนี ’ ซึ่ งแปลว่า พระอาจารย์” (ยอห์น 20:16) 2 นาที
ร้องเพลง “พระเจ้าเป็ นความรัก และพระองค์ทรงรักเรา พระเจ้าเป็ นความรัก และพระองค์ทรงรักเรา”
4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี ยนแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มเดิม สื บค้นหาข่าวที่แสดงออกว่า “ความรักแท้มีชยั ชนะเหนือบาป
และความตาย” แล้วเตรี ยมรายงานสัปดาห์หน้า (คาบที่ 3)
5.2 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
- Connect - “นักเรี ยนเคยมีประสบการณ์ หรื อเคยได้ยนิ ประสบการณ์ที่สะท้อนว่า “ความรักแท้ชนะทุก
สิ่ ง” หรื อไม่?” เขียนบรรยายเหตุการณ์น้ นั พร้อมเขียนความรู ้สึกและบทเรี ยนจากประสบการณ์น้ นั
- Apply - หากนักเรี ยนพบกับคนที่กาลังจะตาย นักเรี ยนจะพูดหรื อทาอะไรเพื่อให้กาลังใจคนนั้น? หรื อ
ให้ได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า?
อธิษฐานภาวนา
ครู นาภาวนาจากใจ “ฉันได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว” (ยน 20: 18)
6.2 สื่ อการเรียนการสอน
-

พระคัมภีร์
หนังสื อคาสอน
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
ภาพ Katie และ Nick
กระดาษเขียนบันทึกส่ วนตัว
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4.3 คาบที่ 3
4.3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับ “ความรักแท้มีชยั ชนะเหนือบาปและความตาย” ตามที่คุณครู
มอบหมาย
- นักเรี ยนตอบคาถาม “นักเรี ยนฟังเพื่อนเล่าข่าวแล้วมีความรู ้สึกอย่างไร? มีข่าวใดที่นกั เรี ยนประทับใจ?
เพราะอะไร?”
4.3.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- อ่านลู กา บทที่ 24:13-33 การเดิ นทางไปหมู่บา้ นเอมมาอุส (ก่อนอ่านครู บอกข้อสังเกตบางประการ
เพื่อป็ นแนวทางให้นกั เรี ยนจับประเด็นได้ง่าย)
- นักเรี ยนตอบคาถามว่าเข้าใจพระวรสารตอนนี้ วา่ อย่างไร แล้วครู อธิ บายเพิ่มเติมว่าพระเยซู เจ้ายังคงอยู่
และเป็ นเพื่อนร่ วมเดินทางกับเราในทุกๆ วันแต่เราอาจจะจาพระองค์ไม่ได้เหมือนศิษย์สองคนนั้นที่ตอนแรกจา
พระองค์ไม่ได้ เขามัวแต่อยูก่ บั ความผิดหวังและเศร้าโศกเสี ยใจถึงการสิ้ นพระชนม์ แต่พระเยซู เจ้ าทรงทาให้ ทุก
สิ่ งมีความหมายจนจิตใจของพวกเขาสัมผัสได้ ชี วิตที่หมองหม่นกลับกลายเป็ นสดใส และพระองค์ พร้ อมเป็ น
แขกของทุกบ้ าน เมื่อพระองค์รับคาชวนเชิ ญของศิษย์ท้ งั สองคนและเข้าไปในบ้าน “ขณะประทับที่โต๊ะกับเขา
พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปั งและยื่นให้เขา เขาก็ตาสว่างและจาพระองค์ได้ (ลก.
24:30-31) ศิษย์ท้ งั สองคนอาจจะเคยอยู่ในเหตุการณ์ ที่พระองค์ทรงทวีขนมปั งเลี้ ยงคนห้าพันคน พวกเขาจึงจา
พระหัตถ์ที่เคยหยิบยืน่ ขนมปั งให้พวกเขาได้ ดังนั้นพระเยซู เจ้าไม่เพียงแต่ประทับอยูก่ บั เราในศีลมหาสนิทเท่านั้น
แต่ทรงพร้อมจะประทับอยูก่ บั เราในบ้านของเราเองด้วย หากเรา “เชิญ” พระองค์เข้ามาในบ้านของเรา เราสามารถ
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ทุกแห่ง ทุกเวลา (สรุ ปความจากบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์)

7

4.3.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
อธิษฐานภาวนา
นักเรี ยนสงบนิ่งและอธิ ษฐานในใจกับพระวรสาร “ใจของเราไม่ได้เร่ าร้อนเป็ นไฟอยูภ่ ายในดอกหรื อ
เมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทางและอธิ บายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” (ลูกา 24:32) 2 นาที
- ครู ใ ห้ นัก เรี ย นตอบค าถามว่ า “ถ้า นัก เรี ย นรู ้ ต ัว ว่า พระเยซู ท รงร่ ว มเดิ น ทางในชี วิ ต ของนัก เรี ย น
ตลอดเวลา ชี วิตของนักเรี ยนจะเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่? อย่างไร?” อ่านคาตอบและพูดคุยด้วยความเคารพซึ่ งกัน
และกัน
- ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนเขียนบันทึกการเดินทางกับพระเยซู เจ้า เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ โดยให้ใช้เวลาสัก
15 นาทีก่อนนอนเพื่อทบทวนชีวติ ตลอดวันว่า ได้สัมผัสการเป็ นเพื่อนร่ วมทางของพระเยซู เจ้าตอนไหน อย่างไร
และนักเรี ยนรู ้สึกอย่างไร เป็ นการเขียนบันทึกเหมือนอย่างที่นกั บุญลูกาเขียนเล่า
5.3 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
- Reflect - “จากการอ่านพระวรสารเรื่ องการเดิ นทางไปเอมมาอุส นักเรี ยนรู ้ สึกอย่างไร และได้รับบทเรี ยน
อะไร?”
- Apply - “นักเรี ยนจะทาอย่างไรเพื่อช่วยให้ “ตาสว่างและจาพระองค์ได้” (ลก. 24:31) ในชีวติ ประจาวันของ
นักเรี ยน?”
อธิษฐานภาวนา
นักเรี ยนสงบนิ่งและอธิ ษฐานในใจส่ วนตัวเพื่อวอนขอพระพรให้สามารถจาพระองค์ได้ใชีวติ ประจาวัน
3 นาที “ตาสว่างและจาพระองค์ได้” (ลก 24: 31)
6.3 สื่ อการเรียนการสอน
- พระคัมภีร์
- คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
- กระดาษเขียนบันทึกการเดินทางกับพระเยซู เจ้า
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- กระดาษตอบคาถามไตร่ ตรอง
4.4 คาบที่ 4
4.4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- คุณครู แบ่งปั นตัวอย่างประสบการณ์ของครู ในการเดินทางกับพระเยซู เจ้า
- นักเรี ยนเข้ากลุ่มย่อย 3 คน อ่านบันทึกของตนเองให้เพื่อนฟั ง โดยครู แนะนาให้นกั เรี ยนฝึ กการฟังด้วย
หัวใจโดยไม่ตดั สิ น แต่ฟังด้วยความเมตตาและเคารพในประสบการณ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่พระเยซู เจ้าเผยแสดงกับเพื่อน
ด้วยความรัก
4.4.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- นักเรี ยนดูแผนที่อิสราเอลชี้ ที่ต้ งั ของหมู่บา้ นเอมมาอุส
- นักเรี ยนดูภาพยนตร์ “การเดินทางไปหมู่บา้ นเอมมาอุส” (ลูกา 24:13-33)
- นักเรี ยนฟั งคาอธิ บายเพิ่มเติมเรื่ อง “ข่ าวดีต้องแบ่ งปั น” พระเยซู เจ้าต้องการให้เราแบ่งปั นข่าวดี แห่ ง
ความชื่ นชมยินดี น้ ี กบั ทุกคนที่พระองค์ทรงรัก เหมือนศิษย์ท้ งั สองคนที่ไม่อาจทนรอเก็บข่าวดี เรื่ องพระเยซู เจ้า
ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพไว้กบั ตัวจนถึงรุ่ งเช้าได้ จึง รี บเดินทาง 11 กม. ในยามค่าคืนกลับไปหาอัครสาวกที่กรุ ง
เยรู ซาเลมทันที ซึ่ งการเดินทาง 11 กม. ในยามค่าคืนย่อมไม่ใช่ เรื่ องง่าย แต่เขารี บเร่ งออกเดิ นทางไป “แบ่งปั น”
กับบรรดาอัครสาวกและศิษย์คนอื่นๆ เขาทั้งสองคนตระหนักว่าความยินดีของพวกเขาจะยังไม่เต็มเปี่ ยมจนกว่า
จะได้แบ่งปั นข่าวดี แก่ผอู ้ ื่น เช่ นเดี ยวกัน เราคริ สตชนจะถื อว่าได้รับข่าวดี อย่างเต็มเปี่ ยม ก็ต่อเมื่อเราได้แบ่งปั น
ข่าวดีกบั ผูอ้ ื่นแล้วเท่านั้น (สรุ ปความจากบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์)
อธิษฐานภาวนา
นักเรี ยนสงบนิ่งและอธิ ษฐานในใจกับพระวรสาร โดยเปลี่ยนคาว่า ศิษย์ท้ งั สองคน เป็ น “ฉัน”
“ฉันจึงเล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นตามทาง และเล่าว่าตนจาพระองค์ได้เมื่อทรง.............”
(ลูกา 24:35) 2 นาที
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4.4.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี ยนเขียนข้อตั้งใจ 3 ข้อ ว่าจะแบ่งปั นข่าวดีของการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซู เจ้า โดยทาให้
คนรอบข้างมีความสุ ข ความยินดีได้อย่างไร
- นักเรี ยนแบ่งปั นข้อตั้งใจตามความสมัครใจ
- นักเรี ยนเลือกข้อตั้งใจ 1 ข้อ นาไปปฏิบตั ิตลอด 1 เดือน จากนั้นให้เขียนบันทึกการเดินทางกับพระเยซู
เจ้า แล้วนาประสบการณ์การปฏิบตั ิตามข้อตั้งใจนั้นมาแบ่งปั นทุกสัปดาห์
5.4 คาถามเพื่อการไตร่ ตรอง
- Apply - “หลังจากได้เรี ยนรู ้เรื่ องการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว ชีวติ นักเรี ยนเปลี่ยนแปลง
ไปหรื อไม่? อย่างไร?”
อธิษฐานภาวนา
นักเรี ยนสงบนิ่งแล้วตัวแทนนักเรี ยนนาภาวนาจากใจ ด้วยคาในพระวรสาร “ฉันได้สัมผัสองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าแล้ว (เทียบ ยน 20: 14)
6.4 สื่ อการเรียนการสอน
- พระคัมภีร์
- คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
- ภาพยนตร์เรื่ องการเดินทางไปเอมมาอุส
- การ์ ดเขียนข้อตั้งใจส่ วนตัว
- กระดาษตอบคาถามไตร่ ตรอง
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7. การเตรียมตัวของครู
- ศึกษาและภาวนากับพระวรสารและบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
(1) การกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า: พระคูหาว่างเปล่า และ พระเยซู เจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารี ย ์
ชาวมักดาลา (ยอห์น 20:1-18)
(2) การเดินทางไปหมู่บา้ นเอมมาอุส (ลูกา 24:13-33)
- ศึกษา YOUCAT ข้อ 103-112
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พระคูหาว่ างเปล่ า
ข่ าวดี ยน 20:1-9
1
เช้าตรู่ วนั ต้นสัปดาห์ขณะที่ยงั มืด มารี ยช์ าวมักดาลาออกไปที่พระคู หา ก็เห็นหิ นถูกเคลื่ อนออกไปจาก
พระคูหาแล้ว 2นางจึงวิ่งไปหาซี โมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่ งที่พระเยซู เจ้าทรงรักบอกว่า “เขานาองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้วา่ เขานาพระองค์ไปไว้ที่ไหน” 3เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระ
คูหา 4ทั้งสองคนวิง่ ไปด้วยกัน แต่ศิษย์คนนั้นวิง่ เร็ วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน 5เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระ
ศพวางอยูบ่ นพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน 6ซี โมนเปโตรซึ่ งตามไปติด ๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพัน
พระศพวางอยูท่ ี่พ้นื 7รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่ งไม่ได้วางอยูก่ บั ผ้าพันพระศพ แต่พบั แยกวางไว้อีกที่หนึ่ง 8ศิษย์คน
ที่ ม าถึ ง พระคู หาก่ อนก็ เข้า ไปข้า งในด้วย เขาเห็ นและมี ค วามเชื่ อ 9เขาทั้ง สองคนยัง ไม่ เข้า ใจพระคัม ภี ร์ที่ ว่า
พระองค์ตอ้ งทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ าย
********************************
หลังจากฝังศพแล้ว ชาวยิวมักไปเยีย่ มหลุมศพอีกสามวันเพราะเชื่ อกันว่าวิญญาณของผูต้ ายยังคงวนเวียน
อยู่เหนื อหลุ มศพ เพื่อหาทางกลับเข้าร่ างของผูต้ าย หลังจากสามวันแล้ววิญญาณจะจากไปแบบไม่มีวนั กลับ
เพราะศพเริ่ มเน่าเปื่ อยจนวิญญาณไม่อาจจดจาใบหน้าของผูต้ ายได้อีกต่อไป
มารี ยช์ าวมักดาลาคือสตรี ที่พระเยซู เจ้าทรงรักษาให้พน้ จากปี ศาจร้ายเจ็ดตน และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
(ลก 8:2) นางได้ รับมาก จึงรักมาก ! ตั้งแต่เช้าตรู่ วนั ต้นสัปดาห์ขณะที่ยงั มืด นางรี บออกไปเยีย่ มพระคูหาของผูท้ ี่
นางรัก (ยน 20:1) แม้พระศพจะถูกฝังในพระคูหาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ แต่รุ่งขึ้นเป็ นวันสับบาโตซึ่ งห้ามการเดินทาง
นางจึงต้องอดใจรออีกหนึ่งวันจนถึงเช้าตรู่ ของวันอาทิตย์
ชาวยิวแบ่งกลางคืนออกเป็ นสี่ ยาม เริ่ มจากหกโมงเย็นจนถึ งหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่ ง คา “เช้ าตรู่ ”
หรื อ prōi (พรอย) ในภาษากรี ก หมายถึ ง “ยามที่สี่ ” ซึ่ งตกราวตี สามถึ งหกโมงเช้าอันเป็ นเวลาที่ยงั มื ดมิดอยู่
หัวใจที่เต็มเปี่ ยมด้วยความรักเร่ งเร้านางให้รีบไปหาพระองค์ต้ งั แต่ยงั ไม่สว่าง
“ความรั ก” ทาให้นางอดใจรอจนสว่างไม่ได้ แต่เมื่อมาถึ งพระคูหา นางต้องตกใจสุ ดขีด เพราะหิ นปิ ด
คูหาถูกเคลื่อนออกไปและข้างในไม่มีพระศพ ทั้ง ๆ ที่ “บรรดาหั วหน้ าสมณะและชาวฟาริ สีจัดการเฝ้ าพระคูหา
อย่ างเข้ มงวด โดยประทับตราที่หินปิ ดทางเข้ าและวางยามไว้ ” (มธ 27:66) ความคิดของนางขณะนั้นคื อ คงมี
ชาวยิวบางคนขโมยพระศพไปประจาน เพราะยังไม่สะใจกับการจับพระองค์ไปตรึ งกางเขน หรื อไม่ก็คงมีขโมย
ที่หากินกับศพมาลักพระศพของพระองค์ไป
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เมื่อไม่พบพระศพ นางจึงวิ่งไปหาซี โมนเปโตรกับยอห์นบอกว่า “เขานาองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าไปจากพระ
คูหาแล้ ว พวกเราไม่ ร้ ู ว่ าเขานาพระองค์ ไปไว้ ที่ไหน” (ยน 20:2) ทั้งเปโตรและยอห์นรี บวิ่งไปที่พระคู หาทันที
ยอห์นมาถึงพระคูหาก่อน “5เขาก้ มลงมองเห็นผ้ าพันพระศพวางอยู่บนพื น้ แต่ ไม่ ได้ เข้ าไปข้ างใน 6ซี โมนเปโต
รซึ่ งตามไปติดๆ ก็มาถึง เข้ าไปในพระคูหาและเห็นผ้ าพันพระศพวางอยู่ที่พืน้ 7รวมทั้งผ้ าพันพระเศียรซึ่ งไม่ ได้
วางอยู่กับผ้ าพันพระศพ แต่ พับแยกวางไว้ อีกที่หนึ่ง” (ยน 20:5-7)
สิ่ งที่ท้ งั สองพบและเห็นตามที่เราเข้าใจคือ
• พระศพเคยวางอยูบ่ นแท่นหิ นที่สูงกว่าพื้น
• บัดนี้ ผ้ าพันพระศพถูกรื ้อออก และวางอยู่ที่พืน้ (ยน 20:5,6)
• ส่ วนผ้าพันพระเศียรพับแยกวางไว้ต่างหาก (ยน 20:7)
แต่ตน้ ฉบับภาษากรี กใช้คา “keimai” (เคิยมาย) ซึ่ งแปลว่า “นอน วาง ตั้งอยู่” และพระคัมภีร์ฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษหลายฉบับ เช่ น ASV, ESV, NAB, NAU, NIB, NIV, NJB, NKJ, RSV ต่างใช้คาว่า “rolled up”
หรื อ “folded up” ซึ่ งบ่งบอกว่าทั้งผ้าลินินที่ใช้พนั พระศพ (ยน 20:6) และผ้าที่ใช้พนั ศีรษะ (ยน 20:7) ถูก “ม้ วน”
หรื อ “ห่ อ” อยู่ นอกจากนั้น ต้นฉบับยังกล่าวเพียงว่าผ้าพันพระศพวางอยู่ โดยไม่มีขอ้ ความใดบ่งบอกว่าวางอยูท่ ี่
พื้นเลย !
ภาพที่ได้ จากการบรรยายของยอห์ นจึงควรออกมาดังนี ้ ทัง้ ผ้ าพันพระศพและผ้ าพันพระเศียรวางตั้งอยู่ที่
เดิมตรงที่เคยวางพระศพของพระเยซูเจ้ า ไม่ มีการรื ้ อผ้ าพันพระศพและผ้ าพันพระเศียรออก แล้ วกองทิ ้งไว้ ที่พืน้
ราวกับว่ าพระศพได้ ระเหยกลายเป็ นไอหายไปในอากาศ ทิง้ ให้ ผ้าพันพระศพและผ้ าพันพระเศียรม้ วนตั้งอยู่ในรู ป
เดิม เหมือนงูลอกคราบจนเหลือแต่คราบงูทิ้งไว้ นี่คือสิ่ งแรกที่ยอห์นเห็นและคิด !
สิ่ งที่สองที่ยอห์นคิดคือ จะมีขโมยคนใดโง่ขนาดลักพระศพไปโดยรื้ อและทิ้งผ้าห่ อพระศพไว้ ? ไหนจะ
เสี ยเวลา ไหนจะสกปรก และไหนจะเหม็น ทั้งสองสิ่ งนี้ ไม่มีเขียนทานายไว้ในพระคัมภีร์ แต่เป็ นสิ่ งที่ “ยอห์ น
เห็นด้ วยตาของตนเอง และเชื่อ” (ยน 20:8)
ยอห์ นเชื่ อว่ า พระเยซูคริ สต์ เจ้ าทรงกลับเป็ นขึ้นมาจากความตาย
นับว่า “ความรัก” มีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในเช้าวันปั สกานี้
มารี ยช์ าวมักดาลารักพระเยซูเจ้ามาก นางจึงเป็ นคนแรกที่มาถึงพระคูหา และพบว่าพระคูหาว่างเปล่า
ยอห์นเป็ นศิษย์ที่พระเยซู เจ้าทรงรัก และยอห์นก็รักพระองค์มากด้วย ยอห์ นจึงได้ รับเกียรติให้ เป็ นบุคคล
แรกที่เชื่ อว่ าพระเยซูคริ สต์ เจ้ าทรงกลับเป็ นขึน้ มาจากความตาย
• ความรั ก ทาให้ ดวงตาของยอห์ นมองเห็นเครื่ องหมาย
• ความรั ก ทาให้ สติปัญญาของยอห์ นเข้ าใจเครื่ องหมายที่เห็น
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• ความรั ก ทาให้ ยอห์ นเชื่ อสิ่ งที่เขาเข้ าใจ
เราจึงได้ “หลักการ” ว่า “ปราศจากความรั ก เราไม่ มีทางเข้ าใจผู้อื่นได้ เลย”
เพราะ “ความรั ก” คือ “ล่ าม” ที่ช่วยแปล (ไม่ใช่ “แปร”) ความคิดของผูอ้ ื่นได้ดีที่สุด
เพราะ “ความรั ก” ทาให้เรา “เข้ าถึ ง” ความจริ ง ในขณะที่ สติ ปัญญาทาได้เพีย งชี้ ทางไปสู่ ความจริ ง
เท่านั้น
และที่สาคัญ “ความรั ก” ทาให้เรา “เข้ าใจ” ความหมายของความจริ งที่คน้ พบ
ด้วยเหตุน้ ี เราจะไม่ มีทางรู้จักและเข้ าใจพระเยซูเจ้ าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชี พได้ เลย และไม่ มีทางเลยที่
จะทาให้ ผ้ อู ื่นรู้จักและเข้ าใจพระองค์ หากเราไม่ รักพระองค์
%%%%%%%%%%%%
พระเยซู เจ้ าทรงแสดงพระองค์ แก่ มารีย์ชาวมักดาลา
ข่ าวดี ยน 20:11-18
11
มารี ยย์ งั คงยืนร้องไห้อยูน่ อกพระคูหา ขณะที่ร้องไห้น้ นั นางก้มลงมองในพระคูหา 12ก็เห็นทูตสวรรค์
สององค์สวมเสื้ อขาวนัง่ อยู่ตรงที่ที่เขาวางพระศพของพระเยซู เจ้าไว้ องค์หนึ่ งนัง่ อยู่ทางเบื้องพระเศียร อีกองค์
หนึ่ งนัง่ อยูท่ างเบื้องพระบาท 13ทูตสวรรค์ท้ งั สองถามนางว่า “นางเอ๋ ย ร้องไห้ทาไม” นางตอบว่า “เขานาองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของดิฉนั ไปแล้ว ดิฉนั ไม่รู้วา่ เขานาพระองค์ไปไว้ที่ใด” 14เมื่อตอบดังนี้แล้ว นางก็หนั กลับมา และ
เห็นพระเยซู เจ้าทรงยืนอยูท่ ี่นนั่ แต่ไม่รู้วา่ เป็ นพระเยซู เจ้า 15พระองค์ตรัสถามนางว่า “นางเอ๋ ย ร้องไห้ทาไม กาลัง
เสาะหาผูใ้ ด” นางคิดว่าพระองค์เป็ นคนสวน จึงตอบว่า “นายเจ้าขา ถ้าท่านนาพระองค์ไป ช่วยบอกดิฉนั ว่าท่าน
นาพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉนั จะได้ไปนาพระองค์กลับมา” 16พระเยซู เจ้าตรัสเรี ยกนางว่า “มารี ย”์ นางจึงหันไป
ทูลพระองค์เป็ นภาษาฮีบรู วา่ “รับโบนี” ซึ่ งแปลว่า พระอาจารย์ 17พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวเรา
ไว้เลย เพราะเรายังไม่ได้ข้ ึนไปเฝ้าพระบิดา แต่จงไปหาพี่นอ้ งของเรา และบอกเขาว่า เรากาลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดา
ของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย ไปเฝ้าพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่านทั้งหลาย” 18มารี ย ์ ชาวมักดาลา
จึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิษย์วา่ “ดิฉนั ได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว” และเล่าเรื่ องที่พระองค์ตรัสกับนาง
**********************
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พระวรสารตอนนี้ อบอวลไปด้วยความรักของมารี ยช์ าวมักดาลาที่มีต่อพระเยซู เจ้า และความรักนี้ เองทา
ให้นางได้รับเกียรติสูงสุ ดนัน่ คือ เป็ นบุคคลแรกทีไ่ ด้ เห็นพระเยซูเจ้ าผู้ทรงกลับคืนชี พ
หลังจากพบว่าพระคูหาว่างเปล่า นางรี บกลับไปแจ้งข่าวแก่เปโตรและยอห์น แล้วก็วิ่งตามทั้งสองกลับมา
ที่พระคูหา แต่เพราะวิง่ ช้ากว่าผูช้ าย เมื่อมาถึงพระคูหาจึงพบว่าทั้งเปโตรและยอห์นได้กลับไปแล้ว (ยน 20:10)
นางจึงยืน “ร้ องไห้ ” อยูค่ นเดียวนอกพระคูหา... ขณะที่ร้องไห้ นางมองเข้าไปในพระคูหาเห็นทูตสวรรค์สององค์
และเมื่อหันกลับมานอกพระคูหาก็เห็นพระเยซู เจ้า แต่นางจาพระองค์ไม่ได้ คิดว่าเป็ นคนสวน
เหตุผลง่าย ๆ ที่ทาให้นางจาพระองค์ไม่ได้ก็คือ “น้าตา” ! “นา้ ตา” บดบังนางไว้จนเห็ นพระองค์ไม่ชดั
และจาไม่ได้ ที่น่าสังเกตก็คือขณะคุยกับคนที่นางคิดว่าเป็ นคนสวน นางไม่เคยเอ่ยชื่ อ “พระเยซู เจ้ า” แม้แต่ครั้ง
เดียว “ถ้ าท่ านนาพระองค์ ไป ช่ วยบอกดิฉันว่ าท่ านนาพระองค์ ไปไว้ ที่ไหน ดิฉันจะได้ ไปนาพระองค์ กลับมา” ที่
เป็ นเช่นนี้ เพราะนางคิดว่าทุกคนคงรู ้ ดีวา่ นางกาลังหมายถึงใคร ในหั วใจของนางมีแต่ พระเยซู เจ้ าเพียงพระองค์
เดียว ไม่ มใี ครอื่นแทรกอยู่เลย !และโดยไม่ทนั คิด นางพูดว่า “ดิฉันจะได้ ไปนาพระองค์ กลับมา”
คาถามคือ ผูห้ ญิงอย่างนางจะเอาเรี่ ยวแรงที่ไหนไปแบกพระองค์ ? นางจะไปหาพระองค์ได้อย่างไร ?
ปั ญหาเหล่านี้ ไม่มีอยู่ในความคิดของนางเลย ทั้งนี้ เป็ นเพราะหัวใจของนางมีแต่ความรัก และปรารถนาเพียงได้
พบพระศพของพระองค์เท่านั้น
ขณะคุยกับคนที่นางคิดว่าเป็ นคนสวน นางคงหันกลับไปมองในพระคูหาและหันหลังให้กบั พระองค์อีก
พระองค์จึงตรัสเรี ยกนางเพียงคาเดี ยวว่า “มารี ย์” คราวนี้ นางหันกลับมาหาพระองค์ทนั ทีพร้ อมกับทูลว่า “รั บ
โบนี” (เป็ นการออกเสี ยงตามภาษาอาราไมอิก มีความหมายเดียวกับ “รั บบี”)
เราอาจสรุ ปสาเหตุ 2 ประการที่ทาให้นางจาพระเยซู เจ้าไม่ได้
1. “น้าตา” ได้ปิดบังดวงตาจนทาให้นางมองไม่เห็ น เมื่อสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก หัวใจของเรามัก
โศกเศร้าและร่ าไห้ แต่เราต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าความโศกเศร้ายามนี้ มี “ความเห็นแก่ ตัว” แทรกซึ มอยูด่ ว้ ยไม่มาก
ก็นอ้ ย เราอาจกาลังคิดถึงการสู ญเสี ย ความเหงาและโดดเดี่ยวของเรา น้ าตาของเราจึงเป็ นการร่ าไห้เพื่อตัวเราเอง
มิใช่หรื อ ? ใช่ ! เราร่ าไห้ได้เพราะเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ แต่เราจะปล่อยให้ “นา้ ตา” มาบดบังพระสิ ริรุ่งโรจน์
แห่งอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้ เราจะร่ าไห้ให้แก่คนที่กาลังเดินทางไปหาพระเจ้าได้อย่างไรกัน ? “นา้ ตา” อาจมีได้
แต่เราต้องมองทะลุ “นา้ ตา” ให้เห็นพระสิ ริรุ่งโรจน์ให้ได้ดว้ ย !
2. “หันหลัง” นางเพ่งมองผิดทิศผิดทางอยูท่ ี่พระคูหา แล้วหันหลังให้กบั พระเยซู เจ้าจนจาพระองค์ไม่ได้
ยามสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก พวกเราก็มกั เป็ นเช่นเดียวกัน เรามัวจับจ้องอยูท่ ี่หลุมศพซึ่ งเป็ นเพียงที่พานักของ
ร่ างกายซึ่ งมีแต่จะเน่าเปื่ อยและสู ญสลายไป ส่ วนวิญญาณอันเป็ นตัวตนจริ ง ๆ ของคนที่เรารักนั้นไปอยูใ่ นสวรรค์
ต่อหน้าพระพักตร์ ของพระเจ้าแล้ว สาหรับผูท้ ี่ไม่มีความเชื่ อแบบคริ สตชน เมื่อเสร็ จพิธีฝังศพ พวกเขาจะพูดว่า
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“ลาก่ อน” ส่ วนผูท้ ี่ มีความเชื่ อจะพูดว่า “ไปหาพระเจ้ าเถอะ !” “Adieu !” “To God !” และ “ไว้ พบกันใหม่
นะ!”
เมื่อมารี ยจ์ าพระเยซูเจ้าได้แล้ว พระองค์ตรัสกับนางว่า “อย่ าหน่ วงเหนี่ยวเราไว้ เลย เพราะเรายังไม่ ได้ ขึน้
ไปเฝ้าพระบิดา” (ยน 20:17)
“หน่ ว งเหนี่ ย ว” มาจากค ากรี ก aptou (อั พ ตู ) ซึ่ งแปลว่า “แตะต้ อ ง” หรื อ
“สัมผัส”
ยอห์นเล่าว่า พระองค์ทรงห้ามมารี ยแ์ ตะต้องพระองค์เพราะพระองค์ยงั ไม่ได้ข้ ึนไปเฝ้าพระบิดา แต่อีก
ไม่กี่ขอ้ ถัดไป พระองค์กลับเชิ ญชวนโทมัสให้มาแตะต้องพระองค์ “จงเอานิว้ มาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอา
มือมาที่นี่ คลาที่สีข้างของเรา อย่ าสงสั ยอีกต่ อไป แต่ จงเชื่ อเถิด ” (ยน 20:27) ต่อหน้าศิษย์ที่ตกใจกลัว คิดว่าได้
เห็นผี พระองค์ยิ่งเชิ ญชวนหนักเข้าไปอีก “จงดูมือและเท้ าของเราซิ เป็ นเราเองจริ ง ๆ จงคลาตัวเราดูเถิด ผีไม่ มี
เนือ้ ไม่ มกี ระดูกอย่ างที่ท่านเห็นว่ าเรามี” (ลก 24:39)
ส่ วนมัทธิ วถึงกับเล่าว่า มารี ยช์ าวมักดาลาและมารี ยอ์ ีกผูห้ นึ่ งได้กอดพระบาทและนมัสการพระองค์ (มธ
28:9)
ปั ญหาคือ ทาไมยอห์นจึงบันทึกคาพูดของพระองค์ทานองว่า “อย่ าแตะต้ องเรา เพราะเรายังไม่ ได้ ขึน้ ไป
เฝ้ าพระบิ ดา” ซึ่ งสื่ อความหมายว่าเราจะแตะต้องหรื อสัมผัสพระองค์ได้ก็ต่อเมื่ อพระองค์เสด็จขึ้ นสวรรค์ไป
แล้ว?
เราอาจอธิ บายปั ญหานี้ได้หลายแนวทางด้วยกัน
1. แนวทางแรกเป็ นเรื่ องของจิ ตวิญญาณล้วน ๆ กล่ าวคื อ ยอห์ นไม่ได้พูดถึ งการสัม ผัสทางร่ างกาย
เหมื อนเราเอามื อจับ กัน แต่เป็ นการสัม ผัสทางจิ ตใจโดยอาศัย ความเชื่ อในพระเยซู เจ้า ผูท้ รงกลับคื นชี พ และ
ประทับอยูใ่ นสวรรค์ คาอธิ บายนี้ เป็ นความจริ งและมีคุณค่าต่อจิตวิญญาณของเราเหลื อคณานับ แต่ดูเหมือนจะ
ไม่ตรงกับความหมายในบริ บทนี้
2. แนวทางที่สองถือว่าภาษากรี กที่ยอห์นใช้เขียนพระวรสาร ไม่สามารถถ่ายทอดภาษาอาราไมอิกที่พระ
เยซู เจ้าใช้พูดได้อย่างถูกต้อง แนวทางนี้ เสนอว่าสิ่ งที่พระเยซู เจ้าตรัสจริ ง ๆ น่าจะเป็ น “อย่ าหน่ วงเหนี่ยวเราไว้
เลย ก่ อนเราจะขึ้นไปเฝ้ าพระบิดา จงไปหาพี่น้องของเรา และบอกเขาว่ า เรากาลังจะขึน้ ไปเฝ้ าพระบิดาของเรา
และพระบิ ดาของท่ านทั้งหลาย ไปเฝ้ าพระเจ้ าของเรา และพระเจ้ าของท่ านทั้งหลาย” เหตุผลคือถ้าจะแปลว่า
“อย่ าแตะต้ องเรา” ภาษากรี กก็ควรจะใช้ aorist imperative แต่กรณี น้ ี ตน้ ฉบับใช้ present imperative จึงควรจะ
แปลว่า “หยุดแตะต้ องเรา” มากกว่า ความหมายของพระองค์คือ “เร็ ว ๆ นี ้ เราจะกลับไปหาพระบิดาแล้ ว อย่ ามัว
เสี ยเวลาอยู่กับการแตะต้ องเราเลย แต่ จงรี บกลับไปบอกข่ าวดีแก่ บรรดาศิษย์ เถิด ” และนี่ คือสิ่ งที่มารี ยช์ าวมักดา
ลาได้กระทาจริ ง ๆ
3. แนวทางที่สามถือว่าพระวรสารฉบับอื่น ๆ ล้วนพูดถึง “ความกลัว” เช่น
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• มธ 18:10 พระเยซูเจ้ าตรั สว่ า “อย่ ากลัวเลย จงไปแจ้ งข่ าวแก่ พี่น้องของเราให้ ไปยังแคว้ นกาลิลี เขาจะ
พบเราที่นั่น”
• มก 16:8 สตรี ทั้งสามคนออกจากพระคูหา หนีไปเพราะตกใจกลัวจนตัวสั่ น และไม่ ได้ พูดเรื่ องใด ๆ
กับใครเลยเพราะกลัว
• ลก 24:5 สตรี เหล่ านั้นตกใจกลัวและก้ มหน้ าลงมองพืน้ ดิน
ส่ วนยอห์ นนั้นไม่ได้พูดเรื่ องความตกใจกลัวเลย ผูเ้ ชี่ ยวชาญพระคัมภี ร์บางคนจึ งเสนอว่าต้นฉบับ ที่
ยอห์นเขียนน่าจะไม่ใช่ Me aptou (เม อัพตู) ซึ่ งแปลว่า “อย่ าแตะต้ องเรา” แต่ที่ถูกควรจะเป็ น Me ptoou (เม พโต
อู) ซึ่ งแปลว่า “อย่ ากลัว เรายังไม่ กลับไปหาพระบิ ดา แต่ ยังอยู่กับท่ านอีกระยะหนึ่ ง ” ความผิดพลาดถือว่าเกิ ด
จากการคัดลอกต้นฉบับผิด ไม่มีคาอธิ บายใดได้รับการยอมรับอย่างเป็ นเอกฉันท์ แต่ดูเหมือนแนวทางที่สองจะ
ให้ความหมายได้ดีที่สุด ไม่วา่ ข้อเท็จจริ งจะเป็ นเช่นใดก็ตาม พระเยซู เจ้าทรงส่ งมารี ยก์ ลับไปบอกข่าวดีแก่บรรดา
ศิษย์เรื่ องที่พระองค์ตรัสถึงบ่อย ๆ นัน่ คือ พระองค์ กาลังจะกลับไปหาพระบิดา
นอกจากข่าวดีของพระเยซู เจ้าแล้ว มารี ยย์ งั มีข่าวดีของนางเองไปบอกบรรดาศิษย์ดว้ ย นัน่ คือ “ดิฉันได้
เห็นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว” คริ สตชนทุกคนจึงควรจะพูดแบบมารี ยใ์ ห้ได้... “ฉันได้ เห็นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว”
เพราะการเป็ นคริ สตชน
• ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การรู ้เรื่ องพระเยซู เจ้า แต่เป็ นการ “รู้ จักพระองค์ ”
• ไม่ใช่การถกเถียงเรื่ องเกี่ยวกับพระองค์ แต่เป็ น “การพบปะพระองค์ ”
• และเป็ นความแน่ใจด้วยประสบการณ์ของเราเองว่า “พระองค์ คือพระเจ้ าผู้ทรงชี วิต” และ “ฉันได้ พบ
พระองค์ แล้ ว”
%%%%%%%%%%%%
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การเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส
ข่ าวดี ลก 24:13-35
13
วันนั้น ศิ ษย์สองคนกาลังเดิ นทางไปยังหมู่บา้ นเอมมาอู ส ซึ่ งอยู่ห่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ 11
กิ โลเมตร 14ทั้งสองคนสนทนากันถึ งเหตุการณ์ ท้ งั หมดที่เกิ ดขึ้ น 15ขณะที่กาลังสนทนาและถกเถี ยงกันอยู่น้ นั
พระเยซู เจ้าเสด็จเข้ามาร่ วมเดินทางด้วย 16แต่เขาจาพระองค์ไม่ได้เหมือนดวงตาถูกปิ ดบัง 17พระองค์ตรัสถามว่า
‘ท่านสนทนากันเรื่ องอะไรตามทาง ทั้งสองคนก็หยุดเดิ น ใบหน้าเศร้ าหมอง 18ศิษย์ที่ชื่อเคลโอปั สถามว่า ‘ท่าน
เป็ นเพียงคนเดียวในกรุ งเยรู ซาเล็ม หรื อที่ไม่รู้เรื่ องราวที่เกิดขึ้นที่นนั่ เมื่อสองสามวันมานี้ ’ 19พระองค์ตรัสถามว่า
‘เรื่ องอะไรกัน’ เขาตอบว่า ‘ก็เรื่ องพระเยซู ชาวนาซาเร็ ธประกาศกทรงอานาจในกิ จการและคาพูดเฉพาะพระ
พัก ตร์ ข องพระเจ้า และต่ อหน้า ประชาชนทั้ง ปวง 20บรรดาหัวหน้าสมณะและผูน้ าของเรามอบพระองค์ใ ห้
ต้องโทษประหารชีวิต และตรึ งพระองค์บนไม้กางเขน 21เราเคยหวังไว้วา่ พระองค์จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้
เป็ นอิสระ แต่นี่เป็ นวันที่สามแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ น้ ี เกิ ดขึ้น 22สตรี บางคนในกลุ่มของเราทาให้เราประหลาดใจ
อย่างยิ่ง เขาไปที่พระคูหาตั้งแต่เช้าตรู่ 23เมื่อไม่พบพระศพ เขากลับมาเล่าว่าได้เห็นนิ มิตของทูตสวรรค์ซ่ ึ งพูดว่า
พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ 24บางคนในกลุ่มของเราไปที่พระคูหา และพบทุกอย่างดังที่บรรดาสตรี เล่าให้ฟัง แต่
ไม่เห็ นพระองค์’ 25พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ‘เจ้าคนเขลาเอ๋ ย ใจของเจ้าช่ างเชื่ องช้าที่ จะเชื่ อข้อความที่บรรดา
ประกาศกกล่าวไว้ 26พระคริ สตเจ้าจาเป็ นต้องทนทรมานเช่นนี้ เพื่อจะเข้าไปรับพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระองค์มิใช่
หรื อ’ 27แล้วพระองค์ทรงอธิ บายพระคัมภีร์ทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟั งโดยเริ่ มตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดา
ประกาศก 28เมื่อพระองค์ทรงพระดาเนินพร้อมกับศิษย์ท้ งั สองคนใกล้จะถึงหมู่บา้ นที่เขาตั้งใจจะไป พระองค์ทรง
ทาท่าว่าจะทรงพระดาเนินเลยไป 29แต่เขาทั้งสองรบเร้าพระองค์วา่ ‘จงพักอยูก่ บั พวกเราเถิด เพราะใกล้ค่าและวัน
ก็ล่วงไปมากแล้ว’ พระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักกับเขา 30ขณะประทับที่โต๊ะกับเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง ทรง
ถวายพระพร ทรงบิขนมปังและยืน่ ให้เขา 31เขาก็ตาสว่างและจาพระองค์ได้ แต่พระองค์หายไปจากสายตาของเขา
32
ศิษย์ท้ งั สองจึงพูดกันว่า ‘ใจของเราไม่ได้เร่ าร้อนเป็ นไฟอยูภ่ ายในหรื อเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทาง และ
อธิ บายพระคัมภีร์ให้เราฟัง’ 33เขาทั้งสองคนจึงรี บออกเดินทางกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั้น พบบรรดาอัคร
สาวกสิ บเอ็ดคนกาลังชุ มนุ มกันอยูก่ บั ศิษย์อื่น ๆ 34เขาเหล่านี้ บอกว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
แล้วจริ ง ๆ และทรงสาแดงพระองค์แก่ ซีโมน’ 35ศิ ษย์ท้ งั สองคนจึ งเล่ าเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นตามทางและเล่ าว่าตนจา
พระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง
***************************
พระวรสารวันนี้ให้ขอ้ คิดแก่เราหลายประการ
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1. ศิษย์ ทั้งสองคนกาลังมุ่งหน้ าสู่ อาทิตย์ อัสดง หมู่บา้ นเอมมาอูสอยูห่ ่ างจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปทางทิ ศ
ตะวันตกประมาณ 11 กิโลเมตร การเดินทางสู่ ทิศที่ดวงอาทิตย์กาลังตกทาให้แสงอาทิตย์ยอนตา และคงทาให้ตา
ของพวกเขาพร่ ามัวจนจาพระเยซู เจ้าไม่ได้ แต่ไม่วา่ สาเหตุแท้จริ งที่ทาให้พวกเขาจาพระองค์ไม่ได้จะเป็ นเช่นใด
สิ่ งที่แน่นอนคือ คริ สตชนไม่ ใช่ ผ้ ูที่เดินหน้ าสู่อาทิ ตย์ อัสดง ซึ่ งมีความมืดมิดแห่ งรัตติกาลรออยูเ่ บื้องหน้า แต่ เป็ น
ผู้ทเี่ ดินหน้ าสู่ อรุ โณทัย อันมีแสงทองแห่ งรุ่ งอรุ ณรออยู่ ดุจเดียวกับชาวอิสราเอลที่อพยพออกจากอียปิ ต์มุ่งหน้าสู่
ทิศตะวันออกซึ่ งมีแผ่นดินแห่งพระสัญญารออยู่ (กดว 21:11)
ความผิดหวังและเศร้าโศกเสี ยใจทาให้ศิษย์ท้ งั สองคนลื มคิดถึงความจริ งข้อนี้ และพลาดโอกาสที่จะจา
พระองค์ได้ หากเรายังยึดติ ดอยู่กบั ความโศกเศร้ าผิดหวังเช่ นเดี ยวกับศิ ษย์ท้ งั สองคน ชี วิตของเราคงจมอยู่ใน
ความมืดมิดแห่ งรัตติกาลและยากที่จะพบพระองค์ ตรงกันข้าม หากเราเชื่ อมัน่ ว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม
ชีพ และพร้อมจะช่วยเราให้มีชีวติ เหมือนพระองค์ เรากาลังมุ่งหน้าสู่ แสงทองแห่งรุ่ งอรุ ณ
2. พระเยซู เจ้ าทรงทาให้ ทุกสิ่ งมีความหมาย คาพูดของศิษย์ท้ งั สองคนที่วา่ “เราเคยหวังไว้ ว่าพระองค์
จะทรงปลดปล่ อยอิ สราเอลให้ เป็ นอิ สระ แต่ นี่เป็ นวันที่สามแล้ วตั้งแต่ เหตุการณ์ นีเ้ กิ ดขึน้ ” (ลก 24:21) ย่อมบ่ง
บอกถึ ง ความงุ นงงและเสี ยใจที่ บ ดั นี้ ค วามใฝ่ ฝั นของพวกเขาได้แตกสลายเป็ นเสี่ ยง ๆ จนไม่ เหลื อชิ้ นดี แล้ว
ความหวังของพวกเขาได้ตายและถูกฝังไปเรี ยบร้อยแล้ว !แต่เมื่อพระเยซู เจ้าเสด็จมาหาและอธิ บายพระคัมภีร์ให้
พวกเขาฟั ง สถานการณ์ เริ่ มเปลี่ ยนไปจนพวกเขาเองก็รู้สึก “ใจของเราไม่ ได้ เร่ าร้ อนเป็ นไฟอยู่ภายในหรื อเมื่ อ
พระองค์ ตรั สกับเราขณะเดินทาง และอธิ บายพระคัมภีร์ให้ เราฟั ง ” (ลก 24:32) จิตใจของพวกเขากลับมาเร่ าร้อน
เป็ นไฟ ความหมายของชีวติ เริ่ มชัดเจนขึ้น สิ่ งที่เคยเป็ นความมืดมิด บัดนี้กลายเป็ นความสว่างสดใส
ชายหนุ่มคนหนึ่งบอกหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักว่า “ผมไม่ เคยรู้ เลยว่ าชีวิตมีความหมายอย่ างไรจนกระทั่ง
ได้ มองเห็นมันในดวงตาของคุณ” เช่นเดียวกัน พระเยซู เจ้าทรงเป็ นดุจ “ดวงตา” ที่ให้ความหมายแก่ชีวิตแม้ใน
ยามที่เราต้องเผชิ ญกับมรสุ มหนักหน่วงที่สุดก็ตาม ขอย้ าว่า เราสามารถเรี ยนรู้ ความหมายของชี วิตได้ ก็ในองค์
พระเยซูเจ้ า และในพระองค์ แต่ เพียงผู้เดียว !
3. พระเยซูเจ้ าทรงเคารพศักดิ์ศรี ของมนุษย์ ของขวัญยิง่ ใหญ่ที่สุดและในเวลาเดียวกันก็อนั ตรายที่สุด ที่
พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เราทุกคนคือ “อาเภอใจ” หรื อ “น้าใจอิสระ” “เมื่อทรงพระดาเนินพร้ อมกับศิ ษย์ ทั้ง
สองคน ใกล้ จะถึ งหมู่บ้านเอมมาอูส พระองค์ ทาท่ าว่ าจะทรงพระดาเนิ นเลยไป” (ลก 24:28) เพราะไม่ทรง
ประสงค์จะกดดันหรื อบีบบังคับผูใ้ ดให้ตอ้ นรับพระองค์ ต่อเมื่อ “ทั้งสองรบเร้ าพระองค์ ว่า ‘จงพักอยู่กับพวกเรา
เถิด เพราะใกล้ คา่ และวันก็ล่วงไปมากแล้ ว ’ พระองค์ จึงเสด็จเข้ าไปพักกับเขา” (ลก 24:29) ด้วย “สติ ปัญญา”
และ “อาเภอใจ” ซึ่ งพระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เรา เราสามารถตัดสิ นใจเลือกเชิ ญพระองค์ เข้ ามาในชีวิตของ
เราหรื อจะปล่ อยพระองค์ เสด็จผ่ านไปก็ได้
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4. พระเยซู เจ้ าทรงพร้ อมเป็ นแขกของทุกบ้ าน ลูกาเล่าว่า “ขณะประทับที่โต๊ ะกับเขา พระองค์ ทรงหยิบ
ขนมปั ง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปั งและยื่นให้ เขา เขาก็ตาสว่ างและจาพระองค์ ได้ ” (ลก 24:30-31) ศิษย์ท้ งั
สองคนจาพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปั ง บางคนอธิ บายว่าขนมปั งที่พระองค์ทรงบิและยื่นให้พวกเขาคือ ศีลมหา
สนิท แต่ขอ้ เท็จจริ งคือศิษย์ท้ งั สองคนไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ามื้อสุ ดท้าย จึงไม่น่าจะมีความทรงจาเรื่ องการ
หยิบขนมปั ง การถวายพระพร และการบิขนมปั ง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับศีลมหาสนิทแต่อย่างใด
บางคนจึงอธิ บายว่าศิษย์ท้ งั สองคนอาจอยูใ่ นเหตุการณ์ ที่พระองค์ทรงทวีขนมปั งเลี้ยงประชาชนห้าพัน
คน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-15) เมื่อเห็นพระองค์ทรงบิขนมปังในบ้านของเขา พวกเขา
จึงจาพระหัตถ์ที่เคยหยิบยืน่ ขนมปั งให้พวกเขาได้ หากคาอธิ บายนี้ เป็ นจริ งก็ยอ่ มเท่ากับว่า การถวายพระพรและ
บิขนมปั งของพระเยซู เจ้าเกิดขึ้นได้ระหว่างอาหารค่าธรรมดา ๆ ในบ้านของศิษย์ท้ งั สองคน หมายความว่า พระ
เยซู เจ้าไม่เพียงประทับอยูก่ บั เราในศีลมหาสนิ ทเท่านั้น แต่ทรงพร้อมจะประทับอยูก่ บั เราภายในบ้านของเราเอง
หรื ออีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ไม่ได้เป็ นเพียง “เจ้ าภาพ” ที่ประทับรอเราอยูใ่ นตูศ้ ีลเพื่อประทานอาหารฝ่ ายวิญญาณ
แก่เราเท่านั้น แต่ทรงพร้อมจะเป็ น “แขกรั บเชิ ญ” ภายในบ้านของเราทุกคนด้วย หากเรา “เชิ ญ” พระองค์เข้ามา
ในบ้านของเรา เราสามารถเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ทุกแห่งและทุกเวลา
5. ข่ าวดีต้องแบ่ งปัน เมื่อจาพระเยซู เจ้าได้ ด้วยความตื่นเต้นยินดี “เขาทั้งสองคนรี บออกเดินทางกลับไป
กรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั้น” (ลก 24:33) การเดินทาง 11 กิโลเมตรกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มในยามค่าคืนไม่ใช่ เรื่ อง
ง่าย แต่พวกเขาไม่อาจทนรอเก็บข่าวดีเรื่ องพระเยซู เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชี พไว้กบั ตัวจนถึงรุ่ งเช้าได้ จึงรี บเร่ ง
ออกเดินทางเพื่อไป “แบ่ งปัน” กับบรรดาอัครสาวกและศิษย์คนอื่น ๆ เขาทั้งสองคนตระหนักดีวา่ ความยินดีของ
พวกเขาจะยังไม่เต็มเปี่ ยมจนกว่าจะได้แบ่งปั นข่าวดีแก่ผอู ้ ื่น !เช่นเดียวกัน เราคริ สตชนจะถือว่าได้รับข่าวดี อย่าง
เต็มเปี่ ยม ก็ต่อเมื่อเราได้แบ่งปั นข่าวดีกบั ผูอ้ ื่นแล้วเท่านั้น
6. คริ สตชนคือผู้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับพระเยซู เจ้ าร่ วมกัน เมื่อศิษย์ท้ งั สองคนมาถึ งกรุ งเยรู ซาเล็มก็
พบว่าอัครสาวกและศิ ษย์คนอื่ น ๆ กาลังแบ่งปั นประสบการณ์ ของพวกเขาเช่ นกันว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรง
กลับคื นพระชนมชีพแล้ วจริ ง ๆ และทรงสาแดงพระองค์ แก่ ซีโมน” (ลก 24:34) นี่ คือความยิ่งใหญ่ของคริ สตชน
ที่แต่ละคนมีมิตรภาพแนบแน่นจนเป็ นพี่นอ้ งกัน เพราะต่างก็มีประสบการณ์และความทรงจาเกี่ยวกับพระเยซู เจ้า
ผูท้ รงกลับคืนพระชนมชี พร่ วมกัน สมดังคากล่าวที่ว่า มิตรภาพเริ่ มต้นเมื่ อเรามี ความทรงจาร่ วมกัน เมื่อใดก็
ตามที่เราถามซึ่ งกันและกันว่า “คุณจาเรื่ องนีไ้ ด้ ไหม ?” เมื่อนั้นมิตรภาพได้ก่อตัวขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้น หากเรายัง
ไม่มีประสบการณ์หรื อความทรงจาดี ๆ เกี่ยวกับพระเยซู เจ้าที่ทรงมีต่อชี วติ ของเรา บางทีเราอาจยังไม่ใช่คริ สตชน
เต็มตัวกระมัง ?
7. พระเยซู เจ้ าสามารถประทานสถานภาพชี วิตใหม่ ให้ แก่ เรา สิ่ งที่บรรดาศิษย์ในกรุ งเยรู ซาเล็มแบ่งปั น
กันคือ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงกลับคื นพระชนมชี พแล้ วจริ ง ๆ และทรงสาแดงพระองค์ แก่ ซีโมน” (ลก 24:34)
20

ช่างน่ายินดีสักเพียงใดที่พระเยซู เจ้าทรงปรากฏพระองค์แก่ซีโมน เปโตร ซึ่ งพึ่งจะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งสาม
คราด้วยกัน นี่ คือความยิ่งใหญ่สุดยอดของพระเยซู เจ้าผูท้ รงกลับคืนพระชนมชี พ ที่ทรงสามารถคืนสถานภาพ
“ความน่ าเคารพนับถือ” ให้แก่เปโตรผูเ้ ป็ นทุกข์กลับใจ
และวันนี ้ พระองค์ ทรงพร้ อมจะทาให้ ชีวิตของเรามีความหมายและน่ าเคารพนับถืออีกครั้ ง หากเราเป็ น
ทุกข์ กลับใจ
%%%%%%%%%%%%
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