สาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่ วยการเรี ยนรู้ คาสอน เรื่ อง วันคริสต์ มาส
ออกแบบโดย ครู ภูมิศรี พงศพัฒนสุ ข
วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2017

ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- นักเรี ยนสามารถเล่าเรื่ องราวย่อๆเกี่ยวกับการมาบังเกิดของพระเยซู เจ้าได้
- นักเรี ยนเข้าใจความหมายของการบังเกิดของพระเยซู เจ้าได้
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนซาบซึ้ งถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- ประวัติและความหมายการมาบังเกิดของพระเยซู เจ้า
1.4 การสร้างความสนใจ (Interest)
- เปิ ดเพลง “พระทรงบังเกิด”
1.5 เวลา (Time)
- 4 คาบเรี ยน
2. การประเมินและวัดผล
- สังเกตจากการตอบคาถาม
- ตรวจการทาการ์ดอวยพรถึงคนที่รัก
- สังเกตจากการแสดงบทบาทสมมติพระเยซู เจ้าทรงบังเกิด
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3. การสร้ างบรรยากาศ
คาบที่ 1
- ให้นกั เรี ยนร้องเพลง “พระทรงบังเกิด” และ “We wish you a Merry Christmas”
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ต้ งั คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนได้ช่วยกันตอบโดยใช้คาถามว่า
1) ถ้าพูดถึงวันคริ สต์มาสนักเรี ยนคิดถึงอะไรเป็ นอันดับแรกเพราะอะไร?
- ให้อาสาสมัครนักเรี ยนมาเล่าเรื่ องการประสู ติของพระเยซู เจ้าตามที่นกั เรี ยนเคยได้ยินมา
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนดู Clip VDO เกี่ยวกับการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู อธิ บายเนื้อหาที่อยูใ่ นบทเพลง “พระทรงบังเกิด” และสอนให้นกั เรี ยนร้องเพื่อสรรเสริ ญพระเยซู
5.1 การไตร่ ตรองก่อนสิ้นคาบ
- นักเรี ยนทาอะไรบ้างในวันคริ สต์มาส?
คาบที่ 2
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู อ่านบทพระวรสารให้นกั เรี ยนฟัง โดยอ่านเสมือนการเล่านิทาน
บทพระวรสาร นักบุญลูกา บทที่1: 26 - 38
บทพระวรสารสั้นๆ เพื่อการจดจา: “มารี ยเ์ อ๋ ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็ นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว ดูเถิด เธอ
จะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู ”
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ทานายเรื่ องกาเนิดของพระเยซู
(26)เมื่อถึงเดื อนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรี ยลนั้นให้มายังเมืองหนึ่ งในแคว้นกาลิลี ชื่ อนาซา
เร็ ธ (27)มาถึงหญิงพรหมจารี คนหนึ่ ง ที่ได้หมั้นกันไว้กบั ชายคนหนึ่ งที่ชื่อโยเซฟ เป็ นคนในเชื้ อวงศ์ดาวิด หญิง
พรหมจารี น้ นั ชื่อมารี ย ์ (28)ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารี น้ นั แล้วว่า “เธอ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าทรงโปรดปราน
มากจงจาเริ ญเถิ ด พระเป็ นเจ้าทรงสถิ ตอยู่กบั เธอ” (29)ฝ่ ายมารี ยก์ ็ตกใจเพราะคาของทู ตนั้น และราพึงว่า คา
ทักทายนั้นจะหมายว่าอะไร (30)แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า “มารี ยเ์ อ๋ ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็ นที่พระเจ้า
ทรงโปรดปรานแล้ว (31)ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่ อบุตรนั้นว่าเยซู ” (32) “บุตรนั้นจะเป็ น
ใหญ่ และจะทรงเรี ยกว่าเป็ นบุตรของพระเจ้าสู งสุ ดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่ นงั่ ของดาวิดพรรพบุ รุษของ
ท่านให้แก่ท่าน (33)และท่านจะครอบครองพงศ์พนั ธุ์ของยาโคบสื บไปเป็ นนิตย์ และแผ่นดินของท่าน จะไม่รู้จกั
สิ้ นสุ ดเลย” (34)ฝ่ ายมารี ยท์ ูลทูตสวรรค์น้ นั ว่า “เหตุการณ์ น้ นั จะเป็ นไปอย่างไร เพราะข้าพเจ้า ยังหาได้ร่วมกับ
ชายไม่” (35)ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์ เดชของผูส้ ู งสุ ดจะปก
เธอเหตุ ฉ ะนั้นบุ ตรที่ จะเกิ ดมานั้นจะได้เรี ยกว่าวิสุ ท ธิ์ และเรี ยกว่าพระบุ ตรของพระเจ้า (36)ดู ซิ ถึ งนางเอลี
ซาเบธญาติ ข องเธอชราแล้ว ก็ ยงั ตั้งครรภ์มีบุ ตรเป็ นชายด้วย (37)เพราะว่าไม่มี สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดซึ่ งพระเจ้าทรง
กระทาไม่ได้” (38)ส่ วนมารี ยจ์ ึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็ นทาสี ของพระเป็ นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็ นไปตามคา
ของท่าน” แล้วทูตสวรรค์น้ นั จึงจากเธอไป
- ครู ต้ งั คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นโดยมีคาถาม ดังนี้
1) ถ้านักเรี ยนเป็ นพระนางมารี อา นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรเมื่อเทวดามาแจ้งข่าวว่าพระนางมารี อา
จะตั้งครรภ์?
2) ถ้านักเรี ยนเป็ นนักบุญยอแซฟ นักเรี ยนจะรู ้สึกอย่างไรเมื่อรู ้วา่ พระแม่มารี อาตั้งครรภ์?
- ครู อธิ บายตามความหมายตามแนวทางบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
อธิษฐานภาวนา
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันร้องเพลง “พระเจ้าทรงบังเกิด” อย่างตั้งใจ
4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนวาดภาพ/ ระบายสี รู ปแม่พระกับพระเยซู พร้อมอธิบายความหมายด้วยถ้อยคาของนักเรี ยน
เอง
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5.2 การไตร่ ตรองก่อนสิ้นคาบ
- นักเรี ยนรู ้สึกต่อแม่พระและพระเยซู อย่างไร?
คาบที่ 3-4
4.3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ถามนักเรี ยน “นักเรี ยนคลอดที่ไหน? ทาไมคุณพ่อคุณแม่จึงพานักเรี ยนไปคลอดที่นนั่ ?”
4.3.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู เล่าบทพระวรสารให้นกั เรี ยนฟัง ในลักษณะเป็ นนิทาน
บทพระวรสาร นักบุญลูกา บทที่2: 1 - 14
บทพระวรสารสั้นๆ เพื่อการจดจา: พระสิ ริรุ่งโรจน์ จงมี แด่ พระเจ้าในสวรรค์สูงสุ ด และบนแผ่นดิ น
สันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน
พระกาเนิดของพระเยซู
(1)ครั้งนั้น พระจักรพรรดิ ออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎี กาให้มีการสารวจสามะโนประชากรทัว่ จักรวรรดิ
โรมัน (2)การสารวจสามะโนประชากรครั้งแรกนี้ มีข้ ึนเมื่อคีรินีอสั เป็ นผูว้ า่ ราชการแคว้นซี เรี ย (3)ทุกคนต่างไป
ลงทะเบียนในเมืองของตน (4)โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริ ยด์ าวิด
ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟสื บเชื้ อสายมาจากราชวงศ์กษัตริ ยด์ าวิด (5)ท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับ
พระนางมารี ย์ ซึ่ งก าลั ง ทรงพระครรภ์ (6)ขณะที่ อ ยู่ ที่ นั่ น ก็ ถึ ง ก าหนดเวลาที่ พ ระนางมารี ย์จ ะมี พ ระ
ประสู ติกาล (7)พระนางประสู ติพระโอรสองค์แรกทรงใช้ผา้ พันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในราง
หญ้า เนื่ องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย (8)ในบริ เวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่ งอยูก่ ลางแจ้ง กาลังเฝ้าฝูงแกะใน
ยามกลางคืน (9)ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ต่อหน้าเขา และพระสิ ริของพระเจ้าก็ส่องแสงรอบตัว
เขา คนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิง่ (10)แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานาข่าวดีมาบอกท่าน
ทั้งหลาย เป็ นข่าวดีที่จะทาให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง (11)วันนี้ ในเมืองของกษัตริ ยด์ าวิด พระผูไ้ ถ่ประสู ติ
เพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (12)ท่านจะรู ้จกั พระองค์ได้จากเครื่ องหมายนี้ ท่านจะพบ
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กุมารคนหนึ่ ง มีผา้ พันกายนอนอยูใ่ นรางหญ้า” (13)ทันใดนั้น ทูตสวรรค์อีกจานวนมากปรากฏมาสมทบกับทูต
สวรรค์องค์น้ นั ร้ องสรรเสริ ญพระเจ้าว่า (14)พระสิ ริรุ่งโรจน์จงมี แด่ พระเจ้าในสวรรค์สูงสุ ด และบนแผ่นดิ น
สันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน
- ครู ต้ งั คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นโดยมีคาถาม ดังนี้
1) ถ้านักเรี ยนเป็ นเจ้าของโรงแรม นักเรี ยนจะให้ที่ พกั กับนัก บุ ญยอแซฟและพระแม่มารี อาหรื อไม่ ?
เพราะเหตุใด?
2) ถ้านักเรี ยนอยูใ่ นเหตุการณ์ และเห็นพระเยซู เจ้านอนอยูใ่ นรางหญ้านักเรี ยนจะทาอย่างไร? เพราะเหตุ
ใด?
- ครู อธิ บายความหมายเพิ่มเติมถึงความหมายของพระวรสาร โดยอาจพิจารณาจากบทเทศน์ของคุณพ่อชัย
ยะกิจสวัสดิ์
อธิษฐานภาวนา
- ครู นานักเรี ยนไปร้องเพลง “พระทรงบังเกิด”
4.3.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนแสดงบทบาทสมมติ เรื่ อง “การกาเนิดของพระเยซู ” โดยครู กาหนดตัวละครแล้วให้
นักเรี ยนเลือกเองแล้วให้นกั เรี ยนตอบว่า ทาไมถึงชอบตัวละครตัวนี้ เพราะเหตุใด? เพื่อเตรี ยมตัวแสดงในครั้ง
ต่อไป
- ให้นกั เรี ยนแสดงละครและแบ่งปั นความรู ้สึก
- ให้นกั เรี ยนทาการ์ ดอวยพรเพื่อส่ งต่อให้กบั คนที่พระเยซู ทรงรัก
5.3 การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- การบังเกิดของพระเยซู เจ้ามีความหมายต่อนักเรี ยนอย่างไร?
- นักเรี ยนมอบความรักให้กบั ผูอ้ ื่นอย่างไร เพื่อให้ทุกวันเป็ นวันคริ สต์มาส?

5

6. สื่ อการเรียนการสอน
-

Clip VDO พระเยซู เจ้าทรงบังเกิด
Clip VDO เพลง “พระทรงบังเกิด”
Clip VDO เพลง “We wish you a Merry Christmas”
หนังสื อพระคัมภีร์

7. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษาและราพึงบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง
1. ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสู ติของพระเยซู เจ้า (ลก 1:26-38)
2. การประสู ติของพระเยซูเจ้า (ลก 2:1-14)
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ทูตสวรรค์ แจ้ งข่ าวการประสู ติของพระเยซู เจ้ า
ข่ าวดี ลก 1:26-38
26

เมื่อนางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดื อนแล้วพระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี ยลมายังเมืองหนึ่ งในแคว้น
กาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ ธ 27มาพบหญิงพรหมจารี คนหนึ่ งซึ่ งหมั้นอยูก่ บั ชายชื่ อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริ ยด์ าวิด
หญิงพรหมจารี ผนู ้ ้ นั ชื่ อมารี ย ์ 28ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า จงยินดีเถิด ท่านผูท้ ี่พระเจ้าโปรดปราน
พระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน” 29เมื่อทรงได้ยินถ้อยคานี้ พระนางมารี ยท์ รงวุน่ วายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คา
ทักทายนี้ หมายความว่ากระไร 30แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารี ย ์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าโปรด
ปราน 31ท่านจะตั้งครรภ์และให้กาเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู 32เขาจะเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่และพระเจ้าผู ้
สู งสุ ดจะทรงเรี ยกเขาเป็ นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นงั่ ของกษัตริ ยด์ าวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา 33
เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุ ดเลย” 34พระนางมารี ยจ์ ึงทรง
ถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุ การณ์ น้ ี จะเป็ นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” 35ทูตสวรรค์ตอบว่า
“พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนื อท่านและพระอานุ ภาพของพระผูส้ ู งสุ ดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่
เกิ ดมาจะเป็ นผูศ้ กั ดิ์ สิทธิ์ และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า 36ดูซิ เอลี ซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยงั
ตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็ นหมัน แต่นางก็ต้ งั ครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรง
กระทาไม่ได้” 38พระนางมารี ยจ์ ึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของ
ท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป

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

เมื่อเอลีซาเบธซึ่ งเป็ นมารดาของยอห์นผูท้ าพิธีลา้ งตั้งครรภ์ได้หกเดือน พระเจ้าทรงส่ งทูตสวรรค์กาเบรี
ยลมายังเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิ ลี เพื่อแจ้งข่าวแก่หญิงพรหมจารี ผูเ้ ป็ นคู่หมั้นของโยเซฟ ซึ่ งสื บเชื้ อสายมา
จากกษัตริ ยด์ าวิดหญิงพรหมจารี ผูน้ ้ นั ชื่ อ มารี ย์ คาแรกที่ทูตสวรรค์กาเบรี ยลกล่าวทักทายพระแม่มารี ยค์ ือ “จง
ยินดีเถิด ท่ านผู้ที่พระเจ้ าโปรดปราน พระเจ้ าสถิตอยู่กับท่ าน” (ลก 1:28) คา “โปรดปราน” ตรงกับภาษากรี ก
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charitoō (คารี ต อโอ) ซึ่ งพบอี ก เพี ย งครั้ งเดี ย วในบทจดหมายของนัก บุ ญ เปาโลถึ ง ชาวเอเฟซั ส (อฟ 1:6)
ความหมายคือ “ให้ เปล่ า ๆ” และต่อมาใช้เพื่อหมายถึง “พระหรรษทาน”
เมื่ อพระแม่ม ารี ยเ์ ปี่ ยมด้วยพระหรรษทานเช่ น นี้ ท าไมพระนางจึ งวุ่น วายพระทัยยิ่งนัก เมื่ อได้ยินค า
ทักทายของทูตสวรรค์ ? (ลก 1:29) เหตุผลแรกอาจเป็ นเพราะความสุ ภาพถ่อมตนของพระนางเอง “ทาไมต้ อง
เป็ นข้ าพเจ้ า ? ข้ าพเจ้ าแสนจะตา่ ต้ อย ทาไมพระองค์ จึงโปรดปรานข้ าพเจ้ า !” เหตุผลอีกประการหนึ่ งคงเป็ น
เพราะพระนางตระหนักดีวา่ ชะตากรรมของผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรดปรานและเลือกสรรนั้นเป็ นอย่างไร ? ชาวยิวคือ
ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร แต่ตลอดสามพันปี ที่ผา่ นมา พวกเขาต้องทนทุกข์ยิ่งกว่าชนชาติอื่นใด และเกือบ
ถูกพวกนาซี ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นี่ คือสาเหตุที่ทาให้พระแม่กลัวและวุน่ วายพระทัย
จนทูตสวรรค์ตอ้ งปลอบใจว่า “มารี ย์ อย่ ากลัวเลย” พร้อมกับกล่าวย้ าอีกครั้งหนึ่ งว่า “ท่ านเป็ นผู้ที่พระเจ้ าโปรด
ปราน” (ลก 1:30)
พร้ อมกัน นี้ ทู ตสวรรค์ก าเบรี ยลได้แจ้งข่ าวส าคัญ แก่ พ ระแม่ ม ารี ย ์ 2 ประเด็ น ด้วยกัน ประเด็ น แรก
เกีย่ วข้ องกับพระแม่ เอง กล่าวคือ
1. พระแม่ จะตั้ งครรภ์ และให้ กาเนิ ดบุ ตรชายคนหนึ่ ง และเป็ นเพราะข่าวนี้ เองที่ ทาให้พระนางถามว่า
“เหตุการณ์ นีจ้ ะเป็ นไปได้ อย่ างไรเพราะข้ าพเจ้ าตั้งใจจะเป็ นพรหมจารี ” จะเห็นว่าพระนางไม่ได้สงสัยในคาพูด
ของทูตสวรรค์ แต่สงสัยตัวเองว่าจะตั้งครรภ์และให้กาเนิ ดบุตรได้อย่างไรในเมื่อยังเป็ นพรหมจารี อยู่ ผิดกับเศ
คาริ ยาห์ ที่ทู ลถามทู ตสวรรค์กาเบรี ยลว่า “ข้ าพเจ้ าจะแน่ ใจเรื่ องนีไ้ ด้ อย่ างไร ข้ าพเจ้ าชราแล้ ว และภรรยาของ
ข้ าพเจ้ าก็อายุมากแล้ วด้ วย” จนทูตสวรรค์ตอ้ งตาหนิ วา่ “ข้ าพเจ้ าคื อกาเบรี ยลซึ่ งเฝ้ าอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้ า
พระองค์ ทรงใช้ ข้าพเจ้ ามาพูดกับท่ านและนาข่ าวดีนีม้ าแจ้ งให้ ท่านทราบ แต่ ท่านไม่ เชื่ อคาของข้ าพเจ้ า ซึ่ งจะเป็ น
จริ งเมื่อถึงเวลากาหนด ดังนั้น ท่ านจะเป็ นใบ้ จนถึงวันที่เหตุการณ์ นจี ้ ะเป็ นจริ ง” (ลก 1:18-20)
สิ่ งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ งคือลูกาเป็ นแพทย์ และพยายาม “ค้ นคว้ าเรื่ องราวทั้งหมดตั้งแต่ ต้นอย่ าง
ละเอียด” (ลก 1:3) ท่านควรจะบันทึกกระบวนการให้กาเนิ ดบุตรในเชิ งวิทยาศาสตร์ ดงั ที่แพทย์ทวั่ ไปพึงกระทา
แต่กลับกลายเป็ นว่าท่านบันทึ กคาสนทนาระหว่างทูตสวรรค์กาเบรี ยลและพระแม่มารี ยเ์ กี่ ยวกับการให้กาเนิ ด
บุตรที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ ไว้อย่างละเอียด นัน่ คือ “พระจิ ตเจ้ าจะเสด็จลงมาเหนือท่ านและพระอานุภาพของ
พระผู้สูงสุ ดจะแผ่ เงาปกคลุมท่ าน เพราะฉะนั้น บุตรที่ เกิ ดมาจะเป็ นผู้ศักดิ์ สิทธิ์ และจะรั บนามว่ าบุ ตรของพระ
เจ้ า” (ลก 1:35) นัน่ คือ ท่านค้นคว้าและยืนยันในฐานะแพทย์วา่ พระกุมารทรงบังเกิดด้ วยฤทธิ์อานาจของพระ
จิตเจ้ า
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2. พระแม่ จะตั้งชื่ อบุตรทีเ่ กิดมาว่ า “เยซู” ซึ่ งตรงกับภาษาฮีบรู Joshua (โยชูอา) อันหมายถึง “พระเยโฮ
วาห์ 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) ของบิดาและมี
คุ ณ สมบัติ ทุ ก ประการที่ บิ ด ามี ในกรณี น้ ี บิ ด าคื อ “ผู้สู งสุ ด ” หรื อ hupsistos (ฮุ พ ซิ ส ตอส) ในภาษากรี ก ซึ่ ง
หมายถึง “พระยาห์ เวห์ ” เพราะฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาจึงมีคุณสมบัติทุกประการที่พระยาห์เวห์ทรงมี
3. เขาจะได้ รับพระที่นั่งของกษัตริ ย์ดาวิดบรรพบุรุษของเขา ซึ่ งเท่ากับว่าพระองค์คือผูส้ ื บเชื้ อสายมา
จากกษัตริ ยด์ าวิด
4. เขาจะปกครองวงศ์ ตระกูลของยาโคบตลอดไป นัน่ คือพระองค์จะเป็ นกษัตริ ยป์ กครองชาวอิสราเอล
ชัว่ นิรันดร
5. พระอาณาจักรของเขาจะไม่ สิ้นสุ ดเลย ซึ่ งเป็ นการทาให้คาพยากรณ์ ของประกาศกนาธันที่กล่าวแก่
กษัตริ ยด์ าวิดส าเร็ จลุ ล่วงไป นั่นคื อ “ราชวงศ์ และอาณาจักรของท่ านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้ าเราตลอดไป อานาจ
ปกครองของท่ านจะตั้งมัน่ อยู่ตลอดไป” (2 ซมอ 7:16)
แม้ทูตสวรรค์กาเบรี ยลจะไม่ได้กล่าวออกมาตรง ๆ แต่จากเนื้ อหาของข่าวที่แจ้งแก่พระแม่มารี ยด์ งั ได้
กล่าวมาแล้ว เราไม่มีทางสรุ ปเป็ นอื่นได้เลยนอกจาก “พระกุมารที่กาลังจะประสู ติมานี้ คือพระเมสสิ ยาห์ และ
ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ าผู้สูงสุ ด !”
พระเจ้าทรงแจ้งแผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการไถ่กมู้ นุ ษยชาติให้พระแม่มารี ยท์ ราบแล้ว
ขาดเพียงสิ่ งเดียวคือ “ความยินยอม” จากพระแม่ ทั้ง ๆ ที่ทรงกลัวและวุ่นวายพระทัย แต่พระแม่ก็ทรงตัดสิ น
พระทัยเด็ดขาด ตอบทูตของพระเจ้าว่า “ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)
พระกุมารกาลังจะประสูติแล้ ว.... เราจะตอบรับความโปรดปรานและพระหรรษทานเช่ นเดียวกับพระแม่
มารี ย์ แล้ วทูลเชิ ญพระองค์ เข้ ามาในหัวใจของเรา... หรื อเราจะใจดาทิง้ พระองค์ ให้ หนาวเหน็บอยู่ในถา้ เลี้ยงสั ตว์ ก็
เลือกเอา !
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การประสู ติของพระเยซู เจ้ า
ข่ าวดี ลก 2:1-14
1

ครั้ งนั้น พระจัก รพรรดิ ออกัส ตัส ทรงออกพระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารส ารวจส ามะโนประชากรทั่ว
จักรวรรดิโรมัน 2การสารวจสามะโนประชากรครั้งแรกนี้มีข้ ึนเมื่อคีรินีอสั เป็ นผูว้ า่ ราชการแคว้นซี เรี ย 3ทุกคนต่าง
ไปลงทะเบียนในเมืองของตน 4โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริ ยด์ าวิด
ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟสื บเชื้ อสายมาจากราชวงศ์กษัตริ ยด์ าวิด 5ท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับ
พระนางมารี ย ์ ซึ่ งกาลังทรงพระครรภ์ 6ขณะที่อยูท่ ี่นนั่ ก็ถึงกาหนดเวลาที่พระนางมารี ยจ์ ะมีพระประสู ติกาล 7พระ
นางประสู ติพระโอรสองค์แรกทรงใช้ผา้ พันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่ องจากไม่มีที่
ในห้องพักแรมเลย 8ในบริ เวณนั้นมี ค นเลี้ ยงแกะกลุ่ ม หนึ่ งอยู่กลางแจ้ง กาลังเฝ้ าฝูงแกะในยามกลางคื น 9ทู ต
สวรรค์องค์หนึ่ งของพระเจ้าปรากฏองค์ต่อหน้าเขา และพระสิ ริของพระเจ้าก็ส่องแสงรอบตัวเขา คนเลี้ยงแกะมี
ความกลัวอย่างยิ่ง 10แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานาข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็ นข่าวดีที่
จะทาให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิง่ 11วันนี้ ในเมืองของกษัตริ ยด์ าวิด พระผูไ้ ถ่ประสู ติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือ
พระคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 12ท่านจะรู ้ จกั พระองค์ได้จากเครื่ องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ ง มีผา้ พันกาย
นอนอยูใ่ นรางหญ้า” 13ทันใดนั้น ทูตสวรรค์อีกจานวนมากปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรค์องค์น้ นั ร้องสรรเสริ ญ
พระเจ้าว่า 14พระสิ ริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุ ด และบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่มนุ ษย์ที่พระองค์โปรด
ปราน

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

“พระจักรพรรดิ ออกัส ตัส ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้ มีการสารวจส ามะโนประชากรทั่ วจักรวรรดิ
โรมัน” (ลก 2:1) โดยมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อประเมินภาษีและเกณฑ์ทหาร แต่เนื่ องจากชาวยิวได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งเกณฑ์ทหาร การสารวจสามะโนประชากรในปาเลสไตน์จึงเป็ นไปเพื่อจัดเก็บภาษีเท่านั้น มีการ
ค้นพบกระดาษโบราณ (papyrus) จานวนมากตามหัวเมืองและหมู่บา้ นในอี ยิปต์ซ่ ึ งบันทึกการสารวจสามะโน
ประชากรในอียปิ ต์ต้ งั แต่ ค.ศ. 20 จนถึง ค.ศ. 270 ไว้อย่างละเอียด จนสามารถอนุมานได้ ว่ามีการสารวจสามะโน
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ประชากรทุก 14 ปี สิ่ งที่เกิดขึ้นในอียิปต์ยอ่ มเกิดขึ้นในซี เรี ยและปาเลสไตน์ดว้ ย เพราะทั้งอียิปต์และซี เรี ยต่างอยู่
ภายใต้จกั รวรรดิ โรมันเดี ยวกัน และปาเลสไตน์สมัยนั้นก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของแคว้นซี เรี ย หากถือรอบ 14 ปี เป็ น
เกณฑ์ แล้วนับย้อนหลังจากปี ค.ศ. 20 ที่พบบันทึกการสารวจสามะโนประชากรขึ้นไปจะตรงกับ ค.ศ. 6 หรื อไม่ก็
ปี ที่ 8 ก่อน คริ สตศักราช ลู การะบุ วา่ “การสารวจสามะโนประชากรครั้ งแรกมีขึ้นเมื่ อคีรินีอัสเป็ นผู้ว่าราชการ
แคว้ นซี เรี ย” (ลก 2:2) ประวัติศาสตร์ บนั ทึกไว้วา่ คีรินีอสั เป็ นผูว้ า่ ราชการแคว้นซี เรี ยปี ค.ศ. 6 หากพระเยซู เจ้า
ประสู ติในปี นี้ก็เท่ากับว่า “ปี คริ สตศักราช” เกิดก่อนพระองค์ประสู ติถึง 6 ปี
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ บนั ทึกไว้อีกเช่ นกันว่า ก่อนคีรินีอสั ดารงตาแหน่ งผูว้ ่าราชการ เขาเคยรับ
ราชการในแคว้นซี เรี ยระหว่าง 10 ถึง 7 ปี ก่อนคริ สตศักราช การสารวจสามะโนประชากรครั้ งแรกทั่วจักรวรรดิ
โรมันจึงน่ าจะเกิดขึน้ ในปี ที่ 8 ก.ค.ศ. อันเป็ นปี ที่ทรงประสู ติ สันนิ ษฐานว่าลูกาคงคลาดเคลื่อนที่ระบุวา่ คีรินีอสั
เป็ นผูว้ า่ ราชการทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นเขาเป็ นเพียงข้าราชการคนหนึ่ง
จาก papyrus ที่คน้ พบในอียิปต์ เรายังพบบันทึกดังนี้ “ไกยุส วีบีอุส แมกซี มุส ผู้ว่าราชการแห่ งอียิปต์ มี
คาสั่ งว่ า ‘เนื่องจากถึงกาหนดสารวจสามะโนประชากรทุกหลังคาเรื อน ทุกคนที่อาศัยอยู่นอกถิ่น กาเนิดไม่ ว่าด้ วย
เหตุ ผลใดก็ต าม ต้ องกลับ บ้ านเกิ ด ของตนเพื่ อลงทะเบี ยน และดูแลการเพาะปลู ก ในที่ ดิ น ของตนด้ วยความ
ขยันหมั่นเพียร’” แน่ นอนว่าชาวยิวซึ่ งนับถื อบรรพบุ รุษตามตระกูลทั้งสิ บสองอย่างเคร่ งครัดอยู่แล้ว ย่อมต้อง
ปฏิบตั ิเช่นเดี ยวกัน นัน่ คือ กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนที่เป็ นศูนย์กลางของบรรพบุรุษเพื่อลงทะเบียนสามะโน
ประชากร “โยเซฟจึงต้ องออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ ธในแคว้ นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริ ย์ดาวิดชื่ อเบธเลเฮม
ในแคว้ นยูเดีย เพราะโยเซฟสื บเชื ้อสายมาจากราชวงศ์ กษัตริ ย์ดาวิด ท่ านไปลงทะเบียนพร้ อมกับพระนางมารี ย์
ซึ่ งกาลังทรงพระครรภ์ ” (ลก 2:4-5)
การ “เดิน” ทางจากนาซาเร็ ธถึงเบธเลเฮมระยะทาง 130 กิโลเมตรนั้น ถือว่าไกลมากสาหรับหญิงที่กาลัง
ตั้งครรภ์ ยิ่งไปกว่านั้น เมืองเบธเลเฮมยังพลุ กพล่านไปด้วยผูค้ น จนกระทัง่ ไม่มีห้องว่างแม้แต่ห้องเดียวสาหรับ
โยเซฟและพระนางมารี ยผ์ กู ้ าลังจะคลอดบุตร เหลือเพียงทางเลือกเดียว นัน่ คือ เช่าที่พกั ซึ่ งเป็ นที่เลี้ยงสัตว์ โดยผู ้
พักแรมต้องนาอาหารติ ดตัวมาเอง สิ่ งที่ เจ้าของเตรี ยมไว้ให้มีเพี ยงหญ้าแห้งส าหรับ สัตว์ และไฟส าหรั บปรุ ง
อาหาร
“ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงกาหนดเวลาที่พระนางมารี ย์จะมีพระประสู ติกาล พระนางประสู ติพระโอรสองค์
แรก ทรงใช้ ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้ วทรงวางไว้ ในรางหญ้ า ” (ลก 2:6-7) “ผ้ าพันพระวรกาย” เป็ นผ้า
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส ที่มุมหนึ่งมีริ้วผ้ายาวคล้ายผ้าพันแผลเย็บติดอยู่ ทารกถูกห่อหุ ้มด้วยผ้าจัตุรัสแล้วพันด้วยริ้ วผ้ารอบ
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กายอีกทีหนึ่ ง คาว่า “รางหญ้ า” (phatné – ฟั ทเน) ตามรากศัพท์หมายถึงสถานที่สาหรับให้อาหารสัตว์ จึงอาจ
หมายถึง “คอกสัตว์ ” หรื อ “รางหญ้ า” เองก็ได้
ณ “รางหญ้ า” นี้เองที่พระกุมารได้ ถือกาเนิดขึ้นมา เพราะเบธเลเฮมพลุกพล่ านเกินกว่ าจะมีที่ว่างสาหรั บ
พระองค์ ที่น่าเศร้าใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ทุกวันนี้ พระกุมารยังต้องเผชิ ญกับปั ญหาเก่าซ้ าซาก นัน่ คือ หัวใจทั้ง 4
ห้ องของเราพลุกพล่ านจนไม่ มีที่ว่างสาหรั บพระองค์ ค่าคืนวันพระคริ สตสมภพนี้ เราจะหาห้ องว่ างสั กห้ องให้
พระกุมารพานักบ้ างไม่ ได้ เชี ยวหรื อ ?
ทู ตสวรรค์ อ งค์ ห นึ่ งของพระเจ้ า ปรากฏองค์ ต่อ หน้ าคนเลี ้ย งแกะกล่ าวว่ า “เราน าข่ าวดีม าบอกท่ าน
ทั้งหลาย เป็ นข่ าวดีที่จะทาให้ ประชาชนทุกคนยินดีอย่ างยิ่ง วันนี ้ ในเมืองของกษัตริ ย์ดาวิด พระผู้ไถ่ ประสู ติเพื่อ
ท่ านแล้ ว พระองค์ คือพระคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (ลก 2:9-11) น่าอัศจรรย์ที่ “คนเลี้ยงแกะ” คือบุคคลกลุ่มแรก
ที่ทราบข่าวดีเรื่ องการประสู ติของ “พระผู้ไถ่ ” เพราะว่าในสายตาของคนเคร่ งศาสนาอย่างพวกฟาริ สี พวกเขาคือ
“คนบาป” ผูต้ ่าต้อยและน่ารังเกียจที่ไม่ยอมล้างมือก่อนกินอาหารตามธรรมประเพณี นอกจากนั้น เป็ นไปได้วา่
คนเลี้ยงแกะเหล่านี้ อาจเป็ นคนของพระวิหารซึ่ งมักนาฝูงแกะมาเลี้ยงตามทุ่งหญ้าใกล้เบธเลเฮม เพื่อใช้ถวายบูชา
แด่พระเจ้าทุก ๆ วันในพระวิหาร หากเป็ นเช่นนี้ จริ งย่อมเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ “คนบาปผู้เลี้ยงแกะสาหรั บ
ถวายบูชาแด่ พระเจ้ า” ได้ทราบข่าวดีเรื่ องการประสู ติของพระกุมารผูท้ รงบังเกิดมาเพื่อเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้ า
ผู้พลีพระชนม์ เพือ่ ยกบาปของโลก”

เป็ นธรรมเนี ยมของชาวตะวันออก ที่นิยมจัดหานักร้องมาชุ มนุ มกันที่บา้ นเพื่อร้องเพลงต้อนรับเด็กเกิ ด
ใหม่ แต่ในเบธเลเฮม พระกุมารไม่มีบา้ น และอยูต่ ่างเมืองอย่างนี้ จะหานักร้องจากที่ไหน ? ทว่าสิ่ งที่พระกุมาร
ได้รับเป็ นการชดเชยกลับยิง่ ใหญ่กว่ามาก เหตุวา่ “ทูตสวรรค์ จานวนมากปรากฏมา ร้ องสรรเสริ ญพระเจ้ าว่ า พระ
สิ ริร่ ุงโรจน์ จงมีแด่ พระเจ้ าในสวรรค์ สูงสุ ด และบนแผ่ นดิน สั นติจงมีแก่ มนุษย์ ที่พระองค์ โปรดปราน” (ลก 2:1314) บทเพลงนี้ช่างไพเราะและฟั งแล้วช่างสุ ขใจ ชนิ ดที่ไม่มีผใู ้ ดในโลกนี้ สามารถขับร้องได้เสมอเหมือน เว้นแต่
ผูน้ ้ นั จะมี “สั นติสุข” ในจิตใจดังเช่นบรรดาทูตสวรรค์ สั นติสุขซึ่ งพระกุมารเท่ านั้นสามารถให้ ได้ สุ ขสั นต์ วัน
คริสต์ มาส
%%%%%%%%%%%%
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