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1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- เพื่อให้นกั เรี ยนทราบประวัติของพระเยซูเจ้าในวัยเด็ก
- เพื่อให้นกั เรี ยนนาแบบอย่างของพระเยซู เจ้าในการดาเนิ นชี วิตในครอบครัวศักดิ์ สิทธิ์ มาปรับใช้ใน
ชีวติ ครอบครัว
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนมีแบบอย่างของพระเยซู ในการดาเนินชีวติ ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ จนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวติ ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
1.4 การสร้างความสนใจ (Interest)
- ให้นกั เรี ยนดูคลิป หรื ออ่านเรื่ อง “พระเยซูเจ้าในวัยเด็ก”
- ร่ วมกันสนทนา และซักถาม
1.5 เวลา (Time)
- 2 คาบๆ ละ 50 นาที
2. การประเมิน และการวัดผล
- สังเกตความสนใจ สนทนา และซักถาม
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3. การสร้ างบรรยากาศ
- ให้นกั เรี ยนดูคลิป เรื่ อง “พระเยซูเจ้าในวัยเด็ก ”
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ต้ งั คาถามจากคลิปหรื ออ่าน เรื่ อง “ พระเยซูเจ้าในวัยเด็ก ” ที่นกั เรี ยนได้ดูมีความเห็นอย่างไร?
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เช่นไรในครอบครัวของศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งประกอบด้วยพระเยซู เจ้า แม่พระ
และนักบุญโยเซฟ
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มๆละ 4-5 คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละ
คนในครอบครัวของพระเยซู และนาเสนอความเห็นของกลุ่ม
4.2 การวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความจากพระวรสาร นักบุญ ลูกา บทที่ 2: 41-52 และบันทึกบทเทศน์ของคุณพ่อชัย
ยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง พระเยซู ในหมู่ธรรมาจารย์ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยนจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
เน้นใน 3 ประการ คือ
1. ถือว่าพระเจ้าสาคัญเหนือสิ่ งอื่นใดทั้งหมด
2. ส่ งเสริ มการค้นพบตัวเอง
3. ให้การยอมรับซึ่ งกันและกัน
อธิฐานภาวนา
ให้นกั เรี ยนสงบเงียบ ครู อ่าน “พ่อกับแม่ตามหาลูกทาไม พ่อแม่ไม่รู้หรื อว่า ลูกต้องอยูใ่ นบ้านของ
พระบิดาของลูก” (ลก 2: 49) 3 ครั้ง และให้นกั เรี ยนอธิ ษฐานในใจ 3 นาที
4.3 ลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นัก เรี ย นอภิ ป รายและสรุ ป ภายในกลุ่ ม ว่า นัก เรี ย นควรมี บ ทบาทอย่า งไร เพื่ อให้ค รอบครั วของ
นักเรี ยนเป็ นไปตามบทเรี ยนที่ได้รับจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ?
- นักเรี ยนกาหนดข้อตั้งใจ เพื่อนาไปปฏิบตั ิในครอบครัวตลอดสัปดาห์ บันทึกประสบการณ์ที่ได้รับและ
นามาแบ่งปั นในคาบต่อไป
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5. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- หลังจากที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ แบบอย่างของครอบครั วศักดิ์ สิทธิ์ นักเรี ยนอยากให้ชีวิตครอบครั วของ
นักเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?
6. สื่ อการเรียนการสอน
- คลิป เรื่ อง “ พระเยซูในวัยเด็ก”
- พระคัมภีร์
7. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษา และราพึงถึงบทเทศน์ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง “พระเยซู ในหมู่ธรรมาจารย์” (ลก 2:
41-52)
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พระเยซู เจ้ าในหมู่ธรรมาจารย์
ข่ าวดี ลก 2:41-52
41

โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซู เจ้าเคยขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในเทศกาลปั สกาทุกปี 42เมื่อ
พระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ข้ ึนไปกรุ งเยรู ซาเล็มตามธรรมเนี ยมของ
เทศกาลนั้น 43เมื่อวันฉลองสิ้ นสุ ดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซู เจ้ายังประทับอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็มโดยที่
บิดามารดาไม่รู้ 44เพราะคิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผูร้ ่ วมเดิ นทาง เมื่อเดิ นทางไปได้หนึ่ งวันแล้ว โยเซฟ
พร้อมกับพระนางมารี ยต์ ามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู ้จกั 45เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อตาม
หาพระองค์ที่นนั่ 46ในวันที่สามโยเซฟพร้อมกับพระนางมารี ยพ์ บพระองค์ในพระวิหารประทับนัง่ อยู่ในหมู่
อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา 47ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรี ชาที่ทรงแสดงใน
การตอบคาถาม 48เมื่ อโยเซฟพร้ อมกับพระนางมารี ยเ์ ห็ นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึ งตรั สถาม
พระองค์วา่ “ลูกเอ๋ ย ทาไมจึงทากับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ตอ้ งกังวลใจตามหาลูก” 49พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อ
กับแม่ตามหาลูกทาไม พ่อแม่ไม่รู้หรื อว่า ลูกต้องอยูใ่ นบ้านของพระบิดาของลูก” 50โยเซฟพร้อมกับพระนาง
มารี ยไ์ ม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส
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พระเยซู เจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่ อง
ทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย 52พระเยซู เจ้าทรงเจริ ญขึ้นทั้งในพระปรี ชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทาน
เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์

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

เป็ นความใฝ่ ฝันของชาวยิวทุกคนไม่วา่ จะอาศัยอยู่ ณ ส่ วนใดของโลกที่จะไปร่ วมเฉลิมฉลองปั สกาที่
พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างน้อยครั้งหนึ่ งในชีวิต ส่ วนชาวยิวที่อาศัยอยูภ่ ายในรัศมี 24 กิโลเมตรจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม กฎหมายบังคับให้ไปร่ วมฉลองปั สกาที่พระวิหารทุกปี ชาวยิวถือว่าเด็กเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวเมื่ออายุ
ครบ 12 ปี บริ บู รณ์ และเมื่ อเป็ นผูใ้ หญ่ เขาจะได้ชื่ อว่า เป็ น “บุตรของกฎหมาย” นั่นคื อ ต้องปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อบังคับของกฎหมายทุกประการ เพราะฉะนั้น เมื่อพระเยซู เจ้าทรงมีพระชนมายุสิบสองพรรษา พระองค์
จึงเสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็มร่ วมกับโยเซฟและพระมารดาเพื่อร่ วมฉลองเทศกาลปั สกาประจาปี
นี่คือปั สกาครั้ งแรกของพระองค์ ที่พระวิ หารในนครศักดิ์ สิทธิ์ ! ซึ่ งก็ทาให้หัวอกของผูเ้ ป็ นพ่อแม่
แทบแตกสลายเพราะ “เมื่ อวันฉลองสิ ้ นสุ ดลง ทุ ก คนก็เดิ นทางกลับ แต่ พ ระเยซู เจ้ ายังประทั บอยู่ที่ ก รุ ง
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เยรู ซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่ ร้ ู ” (ลก 2:43) งานนี้ จะกล่าวโทษโยเซฟและพระแม่มารี ยว์ า่ ไม่เอาใจใส่ เลี้ยงดู
บุตรก็ไม่ได้ เพราะปกติเวลาเดินทางเป็ นกองคาราวาน ชาวยิวจะให้ผหู ้ ญิงออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน แล้ว
ให้ผชู ้ ายซึ่ งเดินทางได้เร็ วกว่าตามไปภายหลัง เมื่อถึงเวลาตั้งกระโจมที่พกั ในตอนเย็นนัน่ แหละ ทั้งสองฝ่ าย
จึงจะมีโอกาสพบปะกัน ! ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า โยเซฟคิดว่าพระเยซู เจ้าอยูก่ บั พระแม่มารี ย ์ และพระแม่มารี ยก์ ็
คิดว่าพระองค์อยูก่ บั โยเซฟ เมื่อความจริ งปรากฏในตอนเย็นว่า “ลูกหาย” ทั้งสองจึง “ตามหาพระองค์ ใน
หมู่ญาติและคนรู้ จัก” (ลก 2:44) “เมื่อไม่ พบจึ งกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ ที่นั่น ” (ลก 2:45)
จนกระทัง่ “ในวันที่สาม โยเซฟพร้ อมกับพระนางมารี ย์จึงพบพระองค์ ในพระวิ หารประทับนั่งอยู่ในหมู่
อาจารย์ ทรงฟั งและทรงไต่ ถามพวกเขา” (ลก 2:46)
สภาสู ง ของชาวยิวที่เรี ยกกันว่า ซันเฮดริ น (Sanhedrin) มี ธ รรมเนี ย มจัดให้บรรดา “อาจารย์ ” ได้
พบปะกันในพระวิหารระหว่างเทศกาลปั สกาของทุกปี เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศาสนาและ
เทววิทยาซึ่ งกันและกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนผูส้ นใจเข้ารั บฟั งด้วย พระเยซู เจ้าคือหนึ่ งในบรรดา
ผูส้ นใจฟังเรื่ องศาสนาและเทววิทยา !
คาว่า “ทรงฟั งและทรงไต่ ถามพวกเขา” เป็ นสานวนพูดของชาวยิวหมายถึง “เรี ยน” ซึ่ งแสดงว่า
พระองค์ทรงสนพระทัยแสวงหาความรู ้ เยี่ยงนักเรี ยนผูข้ ยันขันแข็งมากคนหนึ่ ง โดยไม่ ทรงอวดดี อวดเก่ ง
หรื อถื อ ตนว่ า เป็ นบุ ต รของพระเจ้ า แต่ ป ระการใด เราอาจสรุ ป บทเรี ย นจากครอบครั ว ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อัน
ประกอบด้วย โยเซฟ พระนางมารี ย ์ และพระกุมารเจ้า ได้ดงั นี้
1. ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์ถือว่ าพระเจ้ าสาคัญเหนือสิ่ งอื่นใดทั้งหมด จากเมืองนาซาเรธในแคว้นกาลิลี
ทางเหนือถึงกรุ งเยรู ซาเล็มในแค้วนยูเดียทางใต้มีระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ซึ่ งเกินกว่าระยะทาง 24
กิโลเมตรที่กฎหมายบังคับให้ตอ้ งไปร่ วมฉลองปั สกาที่พระวิหาร แม้ไม่ถูกบังคับโดยกฎหมาย แต่ท้ งั โยเซฟ
และพระแม่มารี ยก์ ็ไปร่ วมฉลองปั สกาที่กรุ งเยรู ซาเล็มทุกปี (ลก 2:41) และเมื่อพระเยซูเจ้าทรงมีพระชนมายุ
ครบ 12 พรรษา สมาชิกครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนต่างก็ไปร่ วมพิธีดว้ ย
การเดินทางไปกลับกรุ งเยรู ซาเล็มต้องใช้เวลาหลายวัน อีกทั้งพิธีกรรมที่พระวิหารเองก็ตอ้ งใช้เวลา
อีก 2-7 วันขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจ โดยกฎหมายบังคับเฉพาะ 2 วันแรก ไหนครอบครัวจะยากจน มีเพียงร้าน
ช่างไม้เล็ก ๆ เป็ นสมบัติ... ไหนจะขาดรายได้เพราะต้องปิ ดร้าน... ไหนจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากมายระหว่าง
เดินทางและประกอบพิธีกรรม... แต่ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์กย็ ังยึดมั่นในเรื่องของศาสนาและจิตใจมากกว่ าเรื่ อง
ธุรกิจทางโลก สาหรับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แล้ว ไม่ มีสิ่งใดสาคัญไปกว่ าพระเจ้ า
2. ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริ ม “การค้ นพบตนเอง” หัวใจสาคัญของพระวรสารวันนี้ อยูท่ ี่คาตอบ
ของพระเยซู เจ้าที่ว่า “พ่ อกับแม่ ตามหาลูกทาไม พ่ อแม่ ไม่ ร้ ู หรื อว่ า ลูกต้ องอยู่ในบ้ านของพระบิดาของลูก ”
(ลก 2:49) คาตอบนี้ อ่อนโยน แต่เฉี ยบขาดอย่างยิ่ง พระเยซู เจ้าทรงนาความเป็ น “พ่ อ” ไปจากโยเซฟ แล้ว
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ทรงมอบความเป็ นพ่อนี้ แด่ “พระบิดา”ตลอดเวลา 12 ปี ภายใต้การ “ส่ งเสริ ม” ของโยเซฟและพระแม่มารี ย ์
พระกุมาร “ทรงเจริ ญขึน้ ทั้งในพระปรี ชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้ า
และต่ อหน้ ามนุษย์ ” (ลก 2:52) จนกระทั้งสามารถ “ค้ นพบตนเอง” ในโอกาสเฉลิมฉลองปั สกาครั้งแรกที่
กรุ งเยรู ซาเล็มว่าทรงเป็ น “พระบุตรของพระเจ้ า” นอกจากพ่อแม่ “ส่ งเสริ ม” แล้ว ลูกก็ “ร่ วมมือ” อย่างดี
ด้วย
ไม่มีทางปฏิ เสธเลยว่า พระกุมารทรงเป็ นแบบอย่างที่ ดีที่สุดของการ “ร่ วมมื อ” กับพ่อแม่ในการ
พัฒนาตนเองจน “ค้ นพบตัวตนที่แท้ จริ ง” ทรงเป็ นแบบอย่างที่เยาวชนและวัยรุ่ นทุกคนไม่อาจไม่เจริ ญรอย
ตามได้ นัน่ คือ เราต้องไม่แข่งขันกัน “นาสมัย” หรื อ “ตามกระแส” ซึ่ งไม่เคยนาความสุ ขใจมาสู่ ผใู ้ ด มีแต่
จะทาให้สิ้นเปลือง วุน่ วายใจ และก่อให้เกิดปั ญหาติดตามมาอีกไม่รู้จกั จบสิ้ น แต่เราต้องแข่งขันกันพัฒนา
สติปัญญาและจิตใจ ดุ จเดี ยวกับพระกุมารที่ทรง “ประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟั งและทรงไต่ ถามพวก
เขา” (ลก 2:46) เรามาแข่งขันกันทาให้พ่อแม่และทุกคนที่พบเห็ นพากัน “ประหลาดใจ” ในความสามารถ
เช่นเดียวกับพระกุมารไม่ดีกว่าหรื อ ? (เทียบ ลก 2:47)
3. ครอบครั วศักดิ์สิทธิ์ให้ การยอมรั บซึ่งกันและกัน หลังจากค้นพบว่าทรงเป็ น “พระบุตรของพระ
เจ้ า ” และทรงท าให้ทุ กคน “ประหลาดใจในพระปรี ชาที่ทรงแสดงในการตอบคาถาม” (ลก 2:47) แล้ว
แทนที่พระกุมารจะแสดงอาการเย่อหยิง่ หรื อดูหมิ่นดูแคลนแม่มารี ยผ์ อู ้ ่อนโยน และพ่อโยเซฟผูต้ รากตรางาน
หนัก พระองค์กลับนบนอบและ “เชื่ อฟั งท่ านทั้งสอง” (ลก 2:51) พูดง่าย ๆ คือพระองค์ทรง “ยอมรั บ” บิดา
และมารดาของพระองค์ ส่ วนบิดาและมารดาของพระองค์แม้จะ “ไม่ เข้ าใจ” แต่ก็ “ทรงเก็บเรื่ องทั้งหมดไว้
ในพระทัย” (ลก 2:50-51) ทุกฝ่ ายต่าง “ยอมรั บซึ่ งกันและกัน”
ทัง้ การยึดมั่นในพระเจ้ าเหนืออื่นใด....
ทัง้ การรู้จักตนเอง....
ทัง้ การยอมรับซึ่งกันและกัน....
นี่คือ “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์”
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