สาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรี ยนรู้ คาสอน เรื่ อง การภาวนาบทวันทามารีย์
ออกแบบโดย นางสาววนิดา ทวีชัยไพศาล
โรงเรี ยน เซนต์ โยเซฟแม่ ระมาด
1. สร้ างบรรยากาศ
- เชิญชวนให้นกั เรี ยนสวดบทวันทามารี ยอ์ ย่างตั้งใจช้าๆ ร่ วมกัน
2. การให้ ภาพรวม
Interest

: สร้ า งความสนใจโดยการถามนัก เรี ย นว่ า “บทวัน ทามารี ย ์มี ต้น ก าเนิ ด มา
อย่างไร?” ถ้าหากว่า นักเรี ยนไม่รู้ครู เปิ ด CD ให้นกั เรี ยนดู
Need
: นักเรี ยนทราบว่า บทวันทามารี ย ์ เป็ นบทที่เทวทูตถื อสารมาแจ้งข่าวแก่แม่พระ
จะเป็ นบทสวดที่มีความหมาย
Time
: ๑ คาบ
Range
: บทวันทามารี ย ์
Objectives 1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้าใจความหมายของบทวันทามารี ย ์ และได้สวดบทวันทา
มารี ยด์ ว้ ยความเข้าใจที่ลึกซึ้ งมากขึ้น
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญของบทวันทามารี ย ์
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมีแม่พระเป็ นแบบอย่างในความนอบน้อม
3. การนาเสนอบทเรียน
3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ให้นกั เรี ยนดู VCD การ์ ตูนประวัติแม่พระ
- ให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ เรื่ อง ที่ได้ดูวา่ มีตอนไหนที่เกี่ยวข้องกับบทวันทามารี ย ์ และแม่พระได้
แสดงถึงความนบนอบต่อพระเจ้าอย่างไร?
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3.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู อ่านพระวรสาร ตอนทูตสวรรค์ แจ้งข่าวการประสู ติของพระเยซู เจ้า (ลก. 1: 26-38)
- ครู อธิ บ ายสรุ ป ประเด็นสาคัญของบทวันทามารี ย ์ เพราะเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของการที่ แม่ พระมี ความ
นบนอบและน้อมรับน้ าพระทัยของพระเจ้า
- ครู ให้นกั เรี ยนอ่าน YOUCAT ข้อ 147-149
อธิษฐานภาวนา
สวดบทวันทามารี ยแ์ ละราพึง “ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1: 38)
3.3 การลงมือปฏิบตั ิ ( Act )
- ให้ นั ก เรี ยนตอบค าถามว่ า “นัก เรี ยนสามารถน าคุ ณ ธรรมความนบนอบต่ อ พระเจ้า ไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้อย่างไร?” และแบ่งปั นความคิดเห็น
- ให้นกั เรี ยนเขียนข้อตั้งใจว่า จะนาคุณธรรมความความนบนอบไปใช้ได้อย่างไรบ้างในชีวติ ประจาวัน
และ นาข้อตั้งใจไปปฏิบตั ิเป็ นเวลา ๑ เดือน และนามาแบ่งปั นกับเพื่อนว่าในแต่ละสัปดาห์ทาอะไรบ้าง?
4. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- ครู ต้ งั คาถาม: ตั้งแต่น้ ีไป การสวดบทวันทามารี ยจ์ ะมีความหมายอย่างไรต่อนักเรี ยน?
5. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษาและราพึงบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง ฑูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสู ติของพระ
เยซูเจ้า (ลก 1: 26-38)
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ทูตสวรรค์ แจ้ งข่ าวการประสู ติของพระเยซู เจ้ า
ข่ าวดี ลก 1:26-38
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เมื่อนางเอลี ซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดื อนแล้วพระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี ยลมายังเมืองหนึ่ งใน
แคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ ธ 27มาพบหญิงพรหมจารี คนหนึ่ งซึ่ งหมั้นอยู่กบั ชายชื่ อโยเซฟ ในราชวงศ์ของ
กษัตริ ยด์ าวิด หญิงพรหมจารี ผูน้ ้ นั ชื่ อมารี ย ์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า จงยินดี เถิ ด ท่านผูท้ ี่
พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน” 29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคานี้ พระนางมารี ยท์ รงวุน่ วายพระทัยมาก
ทรงถามพระองค์เองว่า คาทักทายนี้ หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารี ย ์ อย่ากลัว
เลย ท่านเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าโปรดปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง ท่านจะตั้งชื่ อเขาว่าเยซู
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เขาจะเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่และพระเจ้าผูส้ ู งสุ ดจะทรงเรี ยกเขาเป็ นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นงั่
ของกษัตริ ยด์ าวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักร
ของเขาจะไม่สิ้นสุ ดเลย” 34พระนางมารี ยจ์ ึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์ น้ ี จะเป็ นไปได้อย่างไรเพราะ
ข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุ ภาพของ
พระผูส้ ู งสุ ดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ และจะรับนามว่าบุตรของพระ
เจ้า 36ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยงั ตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็ นหมัน แต่นางก็
ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทาไม่ได้” 38พระนางมารี ยจ์ ึงตรัสว่า “ข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป

*************************

เมื่อเอลี ซาเบธซึ่ งเป็ นมารดาของยอห์นผูท้ าพิธีลา้ งตั้งครรภ์ได้หกเดื อน พระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์
กาเบรี ยลมายังเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลี เพื่อแจ้งข่าวแก่หญิงพรหมจารี ผเู ้ ป็ นคู่หมั้นของโยเซฟ ซึ่ งสื บเชื้อ
สายมาจากกษัตริ ยด์ าวิดหญิงพรหมจารี ผูน้ ้ นั ชื่ อ มารี ย์ คาแรกที่ทูตสวรรค์กาเบรี ยลกล่าวทักทายพระแม่มา
รี ยค์ ือ “จงยินดีเถิด ท่ านผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน พระเจ้ าสถิตอยู่กับท่ าน” (ลก 1:28) คา “โปรดปราน” ตรง
กับภาษากรี ก charitoõ (คารี ตอโอ) ซึ่ งพบอีกเพียงครั้งเดียวในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
(อฟ 1:6) ความหมายคือ “ให้ เปล่ า ๆ” และต่อมาใช้เพื่อหมายถึง “พระหรรษทาน”
เมื่อพระแม่มารี ยเ์ ปี่ ยมด้วยพระหรรษทานเช่ นนี้ ทาไมพระนางจึงวุน่ วายพระทัยยิ่งนักเมื่อได้ยินคา
ทักทายของทูตสวรรค์ ? (ลก 1:29) เหตุผลแรกอาจเป็ นเพราะความสุ ภาพถ่อมตนของพระนางเอง “ทาไม
ต้ องเป็ นข้ าพเจ้ า ? ข้ าพเจ้ าแสนจะตา่ ต้ อย ทาไมพระองค์ จึงโปรดปรานข้ าพเจ้ า !” เหตุผลอีกประการหนึ่งคง
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เป็ นเพราะพระนางตระหนักดี วา่ ชะตากรรมของผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรดปรานและเลื อกสรรนั้นเป็ นอย่างไร ?
ชาวยิวคือประชากรที่พระเจ้าทรงเลื อกสรร แต่ตลอดสามพันปี ที่ผ่านมา พวกเขาต้องทนทุกข์ยงิ่ กว่าชนชาติ
อื่นใด และเกือบถูกพวกนาซี ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นี่ คือสาเหตุที่ทาให้พระแม่กลัว
และวุน่ วายพระทัย จนทูตสวรรค์ตอ้ งปลอบใจว่า “มารี ย์ อย่ ากลัวเลย” พร้อมกับกล่าวย้าอีกครั้งหนึ่งว่า “ท่ าน
เป็ นผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน” (ลก 1:30)
พร้อมกันนี้ ทูตสวรรค์กาเบรี ยลได้แจ้งข่าวสาคัญแก่พระแม่มารี ย ์ 2 ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก
เกีย่ วข้ องกับพระแม่ เอง กล่าวคือ
1. พระแม่ จะตั้งครรภ์ และให้ กาเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และเป็ นเพราะข่าวนี้เองที่ทาให้พระนางถามว่า
“เหตุการณ์ นีจ้ ะเป็ นไปได้ อย่ างไรเพราะข้ าพเจ้ าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” จะเห็ นว่าพระนางไม่ได้สงสัยใน
คาพูดของทูตสวรรค์ แต่สงสัยตัวเองว่าจะตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตรได้อย่างไรในเมื่อยังเป็ นพรหมจารี อยู่
ผิดกับเศคาริ ยาห์ที่ทูลถามทูตสวรรค์กาเบรี ยลว่า “ข้ าพเจ้ าจะแน่ ใจเรื่ องนีไ้ ด้ อย่ างไร ข้ าพเจ้ าชราแล้ ว และ
ภรรยาของข้ าพเจ้ าก็อายุมากแล้ วด้ วย” จนทูตสวรรค์ตอ้ งตาหนิ วา่ “ข้ าพเจ้ าคื อกาเบรี ยลซึ่ งเฝ้าอยู่เฉพาะพระ
พักตร์ พระเจ้ า พระองค์ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาพูดกับท่ านและนาข่ าวดีนมี ้ าแจ้ งให้ ท่านทราบ แต่ ท่านไม่ เชื่อคาของ
ข้ าพเจ้ า ซึ่ งจะเป็ นจริ งเมื่อถึงเวลากาหนด ดังนั้น ท่ านจะเป็ นใบ้ จนถึงวันที่เหตุการณ์ นีจ้ ะเป็ นจริ ง” (ลก 1:1820)
สิ่ งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ งคื อลู กาเป็ นแพทย์ และพยายาม “ค้ นคว้ าเรื่ องราวทั้งหมดตั้งแต่ ต้น
อย่ างละเอียด” (ลก 1:3) ท่านควรจะบันทึกกระบวนการให้กาเนิ ดบุตรในเชิ งวิทยาศาสตร์ ดงั ที่แพทย์ทวั่ ไป
พึงกระทา แต่กลับกลายเป็ นว่าท่านบันทึกคาสนทนาระหว่างทูตสวรรค์กาเบรี ยลและพระแม่มารี ยเ์ กี่ ยวกับ
การให้กาเนิ ดบุตรที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ ไว้อย่างละเอียด นัน่ คือ “พระจิ ตเจ้ าจะเสด็จลงมาเหนือท่ านและ
พระอานุภาพของพระผู้สูงสุ ดจะแผ่ เงาปกคลุมท่ าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิ ดมาจะเป็ นผู้ศักดิ์ สิทธิ์ และจะรั บ
นามว่ าบุตรของพระเจ้ า” (ลก 1:35) นัน่ คือ ท่านค้นคว้าและยืนยันในฐานะแพทย์ว่า พระกุมารทรงบังเกิด
ด้ วยฤทธิ์อานาจของพระจิตเจ้ า
2. พระแม่ จะตั้งชื่ อบุตรทีเ่ กิดมาว่ า “เยซู” ซึ่ งตรงกับภาษาฮีบรู Joshua (โยชูอา) อันหมายถึง “พระ
เยโฮวาห์ คือผู้ช่วยให้ รอด”
ประเด็นที่สอง เกีย่ วกับ “บุตร” ของพระแม่ คือ
1. เขาจะเป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่ (ลก 1:32)
2. เขาจะได้ ชื่อว่ าบุตรของผู้สูงสุ ด ตามความคิดของชาวยิว “บุตร” คือ “สาเนา” (copy) ของบิดา
และมีคุณสมบัติทุกประการที่บิดามี ในกรณี น้ ีบิดาคือ “ผู้สูงสุด” หรื อ hupsistos (ฮุพซิสตอส) ในภาษากรี ก
ซึ่งหมายถึง “พระยาห์ เวห์ ” เพราะฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาจึงมีคุณสมบัติทุกประการที่พระยาห์เวห์ทรงมี
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3. เขาจะได้ รับพระที่นั่งของกษัตริ ย์ดาวิดบรรพบุรุษของเขา ซึ่ งเท่ากับว่าพระองค์คือผูส้ ื บเชื้ อสาย
มาจากกษัตริ ยด์ าวิด
4. เขาจะปกครองวงศ์ ต ระกูล ของยาโคบตลอดไป นั่นคื อพระองค์จะเป็ นกษัต ริ ย ์ปกครองชาว
อิสราเอลชัว่ นิรันดร
5. พระอาณาจักรของเขาจะไม่ สิ้นสุ ดเลย ซึ่ งเป็ นการทาให้คาพยากรณ์ของประกาศกนาธันที่กล่าว
แก่ กษัตริ ยด์ าวิดสาเร็ จลุ ล่วงไป นั่นคื อ “ราชวงศ์ และอาณาจักรของท่ านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้ าเราตลอดไป
อานาจปกครองของท่ านจะตั้งมัน่ อยู่ตลอดไป” (2 ซมอ 7:16)
แม้ทูตสวรรค์กาเบรี ยลจะไม่ได้กล่าวออกมาตรง ๆ แต่จากเนื้ อหาของข่าวที่แจ้งแก่พระแม่มารี ยด์ งั
ได้กล่าวมาแล้ว เราไม่มีทางสรุ ปเป็ นอื่นได้เลยนอกจาก “พระกุมารที่กาลังจะประสู ติมานี้คือพระเมสสิ ยาห์
และทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ าผู้สูงสุ ด !”
พระเจ้าทรงแจ้งแผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการไถ่กูม้ นุ ษยชาติให้พระแม่มารี ยท์ ราบ
แล้ว ขาดเพียงสิ่ งเดียวคือ “ความยินยอม” จากพระแม่ ทั้ง ๆ ที่ทรงกลัวและวุน่ วายพระทัย แต่พระแม่ก็ทรง
ตัดสิ นพระทัยเด็ดขาด ตอบทูตของพระเจ้าว่า “ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)
พระกุมารกาลังจะประสู ติแล้ ว.... เราจะตอบรั บความโปรดปรานและพระหรรษทานเช่ นเดี ยวกับ
พระแม่ มารี ย์ แล้ วทูลเชิ ญพระองค์ เข้ ามาในหัวใจของเรา... หรื อเราจะใจดาทิง้ พระองค์ ให้ หนาวเหน็บอยู่ในถ้า
เลี้ยงสัตว์ ก็เลือกเอา !
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