คริสตมาสคืนสู่ เบธเลเฮ็ม
โดย เบตตี้ ฮันนี่เวลล์

ละครสั้ น 2 องก์
ฉาก เบธเลเฮ็มสมัยใหม่ ในประเทศอิสราเอล
ฉากของเรื่ องนี้ จะเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างบ้านและร้านค้าของเบนยามิน โคเฮน พ่อค้า
ชาวยิว ซึ่งขายเครื่ องไม้แกะสลัก และของที่ระลึกให้แก่ผทู ้ ี่มาเที่ยวชมประเทศอิสราเอล

เรื่องย่ อ
อิสอัค โคเฮน ซึ่ งแม้วา่ บัดนี้ จะมีอายุปาเข้าไปถึง 70 ปี แล้วก็ยงั ไม่เคยอ่านพระคริ สตธรรมใหม่
เลยแม้แต่นอ้ ย เขาเติบโตขึ้นในครอบครัวของชาวยิว และได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ ตาม
ขนบธรรมเนียมของชาวยิว เขาเป็ นผูห้ นึ่งที่ศึกษาพระคัมภีร์เดิม
ซึ่ งเป็ นคัมภีร์ของพวกยิวอย่าง
ขะมักเขม้นและพิถีพิถนั วันหนึ่ง นายสจ๊วตนักธุ รกิจคริ สเตียนได้เข้ามาในร้านขายเครื่ องแกะสลักของ
ลูกชายของอิสอัค และได้สั่งให้อิสอัคแกะรู ปสลักของพระเยซูคริ สต์ในความหมายที่พระองค์ทรงเป็ น
“พระผูเ้ ลี้ยงที่ดี” เพื่อเขาจะนาไปให้เป็ นของขวัญแก่ลูก ๆ ของเขา ในตอนแรกอิสอัคไม่เต็มใจที่จะรับ
งานชิ้นนี้ เพราะเขาถือว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ ี่ปลอมตัวเป็ นพระเจ้า และเป็ นผูท้ ี่หมิ่นประมาทพระเจ้า
แต่แล้วเขาก็ตกลงรับงานชิ้นนั้น โดยนายสจ๊วตให้พระคริ สตธรรมใหม่เล่มหนึ่ง เพื่ออิสอัคจะได้
พิจารณาดูบุคลิกลักษณะของพระเยซูจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั และผลจากการเทียบพระชนม์ชีพ
ของพระเยซูกบั คาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมที่กล่าวถึงพระมาซี ยาห์
ได้ทาให้ปชาวยิ
ู่
วผูช้ ราคนนี้
มองเห็นความจริ งและต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
อิสอัคต้องเผชิ ญกับการต่อต้านและคัดค้านจากศาสนาจารย์ชาวยิวในธรรมศาลา และเป็ นผูเ้ ป็ น
ลูกชายก็เกิดหมางใจในตัวเขา แต่ก็ยงั มีหลานชายเขาคนหนึ่งชื่อดาวิด ซึ่ งมีความกระตือรื อร้นที่จะอ่าน
พระคัมภีร์ใหม่ และชอบซักถามเขาถึงเรื่ องของพระเยซู และในที่สุดเด็กชายผูน้ ้ นั ได้เชื่อเป็ นคริ สเตียน
ด้วย
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ตัวละคร
- ดาวิด โคเฮน เด็กชายชาวยิว อายุระหว่าง 9 ถึง 12 ขวบ
- อิสอัค โคเฮน ปู่ ของดาวิด ช่างแกะสลักไม้ฝีมือเยีย่ ม
- เบนยามิน โคเฮน พ่อของดาวิด ผูจ้ ดั การร้าน
- เรเบคาห์ โคเฮน แม่ของดาวิด
- โรเจอร์ สจ๊วต นักธุ รกิจคริ สเตียน ซึ่ งมาท่องเที่ยวที่ประเทศอิสราเอล
- ศาสนาจารย์ไมเยอร์ หัวหน้าธรรมศาลาท้องถิ่น
- คณะนักร้อง

ท่ าทางและการแต่ งกายของตัวละคร
ตัวละครสาคัญของเรื่ องนี้ คือดาวิดและปู่ ของเขา คืออิสอัค โคเฮน เด็กผูช้ ายที่จะแสดงเป็ น ดา
วิดนั้น ควรจะเป็ นเด็กที่ฉลาดหลักแหลม และรู ปร่ างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู เรื่ องอายุไม่สาคัญเท่าใดนัก
ข้อสาคัญก็คือเด็กคนนั้นจะต้องสามารถจดจาท่าทางและคาพูดของดาวิดได้เป็ นอย่างดี การแต่งกาย ดา
วิดควรแต่งกายเช่นเดียวกับเด็กโดยทัว่ ไป แต่ควรจะเพิ่มหมวกผ้าฝ้ ายที่ไม่มีปีกใบเล็ก ๆ เข้าไปอีกใบ
หนึ่ง ปู่ ก็อาจใส่ หมวกแบบนี้ได้เช่นกัน แต่จะต้องคลุมศีรษะด้วยวิก (ผมปลอม) สี ขาว และควรจะมี
หนวดเครายาวสี ขาวด้วย ควรเลือกสวมเสื้ อผ้าแบบง่าย ๆ เช่นผูม้ ีอาชีพแกะสลักไม้จะพึงสวม การเลือก
ผูท้ ี่แสดงบทนี้ก็สาคัญเช่นกัน ถ้าหากจะเลือกเด็กชายที่มีรูปร่ างสู งแสดงบทนี้แทนผูใ้ หญ่ เด็กชายคนนั้น
จะต้องเดินหลังโกงและดัดเสี ยงให้เหมือนคนแก่
เบ็น โคเฮน ควรจะแสดงท่าทางให้เหมือนกับพ่อค้าที่คา้ ขายคล่องแคล่ว แต่ออกจะ “งก” เงินอยู่
สักหน่อย ควรจะแต่งตัวให้เหมือนผูม้ งั่ คัง่ “สมบูรณ์” ทั้งหลาย ภรรยาของเขาคือเรเบคาห์ ควรสวมชุด
ยาวสี ดา หรื ออาจจะสวมเสื้ อผ้าทันสมัยแบบตะวันตกก็ได้ และควรจะแต่งตัวให้ดูอว้ นท้วนสมบูรณ์
เหมือนคุณนายทั้งหลายเช่นกัน
โรเจอร์ สจ๊วต ก็เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวทัว่ ไป คือสะพายกล้องถ่ายรู ปและถือกระเป๋ า “เจมส์
บอนด์” ใบหนึ่ง เขาควรจะมีท่าทางลุกลี้ลุกลนและเมื่อไม่พอใจอะไรก็พดู ออกมาอย่างโผงผาง
ศาสนาจารย์ชาวยิว ควรสวมชุดดาและสวมหมวกปี กกว้างสี ดาหรื ออาจใช้เสื้ อคลุมสี แก่ที่คณะ
นักร้องใช้ และสวมหมวกไม่มีปีก หากไม่มีชุดและหมวกที่สวย ๆ
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การจัดเวที
เนื่องจากฉากของเรื่ องนี้ สลับกันระหว่างบ้านกับร้านค้า ถ้าเป็ นไปได้ควรจะแบ่งเวทีออกเป็ น 2
ส่ วน และรู ดม่านกั้นไว้ครึ่ งหนึ่งเพื่อจะได้มองเห็นแต่เฉพาะฉากที่ท่านกาลังแสดงอยู่ (ดูโครงร่ าง) ใน
ตอนท้ายของฉากสุ ดท้าย อาจแสดงหน้าม่าน โดยติดกาวกระดาษไว้ที่ม่านและลดแสงไฟลงให้เหลือ
แสงสว่างแต่เพียงสลัว ๆ พอที่จะรู ้วา่ เป็ นเวลาค่าคืน ในการนี้ไฟฉาย (สปอตไลท์) ซึ่ งฉายไปที่ร่างของผู ้
แสดง จะช่วยให้เข้าใจคาพูดของผูแ้ สดงได้เป็ นอย่างดี

ฉากบ้ าน
จัดฉากแบบง่าย ๆ ให้เป็ นห้องรับแขก มีเก้าอี้สัก 2 ตัว ติดรู ปสวย ๆ ไว้ที่ผนังห้อง หรื อจะ
ประดับด้วยศิลปวัตถุของชาติยวิ ด้วย ก็จะทาให้ดูน่าสนใจยิง่ ขึ้น

ฉากร้ านค้ า
ก็จดั ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน โดยให้ผทู ้ ี่เข้าไปชมร้านค้าชี้ไปที่สิ่งของในร้านที่ผชู ้ มสามารถมองเห็น
ได้ แทนที่จะให้ถือรู ปแกะสลักไว้ในมืออาจจะมีตกู ้ ระจกสักตูห้ นึ่ง ซึ่ งภายในตูน้ ้ นั มีศิลปวัตถุจานวน
หนึ่งวางอยูอ่ นั จะแสดงให้เห็นว่าเป็ นร้านค้า แต่สิ่งที่จะดึงดูดใจมากที่สุด คือโต๊ะทางานของผูจ้ ดั การ
ร้านค้า ซึ่ งมีป้ายชื่อของเขาวางอยู่
รู ปแกะสลักของพระเยซูคริ สต์ในความหมายพระผูเ้ ลี้ยงที่ดีน้ นั จะหาได้ไม่ยากนัก อาจใช้รูป
แกะสลักที่แกะอย่างคร่ าว ๆ เพราะเราไม่จาเป็ นต้องแสดงให้ผชู ้ มเห็นชัดว่า รู ปนั้นสวยงามเพียงใด

ม่ าน
ในการแสดงละครเรื่ องนี้ ม่านจะช่วยได้เป็ นอย่างมากทีเดียวแต่หากท่านไม่มีม่าน ก็อาจจัดฉาก
บ้านและฉากร้านค้าให้อยูต่ ิดกัน โดยให้ดูเหมือนว่าร้านค้าอยูห่ น้าบ้าน และปิ ดอยูใ่ นระหว่างที่แสดง
ฉากบ้านและตรงกันข้ามก็เช่นกัน
ในตอนสนทนาตอนท้ายของฉากที่สาม องก์ที่สองนั้น ควรจะปิ ดม่าน (ดูเรื่ องการจัดเวทีขา้ ง
ท้ายนี้) โดยลดแสงไฟให้สลัวลงแล้วเลื่อนโต๊ะผูจ้ ดั การไปไว้หลังเวที เพื่อให้ดาวิดและอิสอัคสามารถ
เดินไปมาได้อย่างสะดวก หรื อดาวิดและอิสอัคอาจจะลงไปเดินที่พ้นื ห้องหน้าเวทีก็ได้ อย่างไรก็ดี
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ความคิดทั้งหมดนี้เป็ นแต่เพียงข้อเสนอแนะง่าย ๆ เท่านั้น ท่านอาจมีความคิดอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้ แต่
อย่างไรก็ตามอย่าถือเอาการมีหรื อไม่มีอุปกรณ์การจัดฉากมาเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นเพียง
สิ่ งที่จะช่วยให้เข้าใจเนื้ อเรื่ องได้ดีข้ ึนเท่านั้น ข้อสาคัญจึงอยูท่ ี่วา่ ทาอย่างไรจึงจะให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจ
เนื้อเรื่ องได้โดยตลอด

อุปกรณ์ ทคี่ วรมีสาหรับแต่ ละฉาก
องก์ที่ 1
ฉากที่ 1
ห้องรับแขกในบ้านของเบนยามิน โคเฮน
เครื่องใช้
โต๊ะเก้าอี้ เครื่ องเย็บปั กถักร้อยสาหรับนางโคเฮน และหากจะมีชุดรับแขก
พรมหรื อศิลปวัตถุจากอิสราเอล ก็จะช่วยให้บรรยากาศของห้องน่าดูยงิ่ ขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่สิ่งจาเป็ น
ฉากที่ 2
ร้านชายของขวัญ “โคเฮน”
เครื่องใช้
ควรจะมีป้ายเขียนเป็ นทานองนี้วา่ “โคเฮนของขวัญ-รับแกะสลักไม้โดยช่างผู ้
ชานาญ ฝี มือเยีย่ ม” ตั้งไว้บนขาตั้ง 3 ขา ให้ผชู ้ มมองเห็นได้ง่าย มีโต๊ะทางานและเก้าอี้ และมีป้ายชื่อ
เขียนว่า “เบนยามิน โคเฮน ผูจ้ ดั การ” วางอยูบ่ นโต๊ะ มีฆอ้ นและเครื่ องแกะสลักไม้ และหากจะมีตโู้ ชว์
ซึ่งภายในมีศิลปวัตถุหรื อเครื่ องไม้แกะสลักประดับอยู่ ก็จะทาให้น่าสนใจยิง่ ขึ้น
ฉากที่ 3
ราตรี กาลในบ้านของโคเฮน
เครื่องใช้
โต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้ตรง เทียนเล่มใหญ่หรื อตะเกียงเล็ก ๆ พระ
คัมภีร์เดิมเก่าแก่เล่มโตสองเล่ม และชุดนอนสาหรับดาวิด
องก์ที่ 2
ฉากที่ 1
ร้านขายของขวัญโคเฮน
เครื่องใช้
เก้าอี้ตรงหรื อม้านัง่ 2 ตัว และพระคริ สตธรรมใหม่
ฉากที่ 2
ร้านขายของขวัญของโคเฮน
เครื่องใช้
ม้านัง่ เครื่ องแกะสลักไม้ รู ปแกะสลักทาด้วยไม้ที่เทียบเคียงถึงพระลักษณะ
ของพระผูเ้ ลี้ยงที่ดี พระคริ สตธรรมใหม่ และกระดาษห่ อเครื่ องไม้แกะสลัก
ฉากที่ 3
คืนวันคริ สตมาสในบ้านของโคเฮน
เครื่องใช้
เช่นเดียวกับฉากที่ 1 โดยเพิ่มตะเกียงเข้าไปอีกหนึ่งดวง ในตอนท้ายฉากนี้
จะต้องมีหิน ท่อนไม้ หรื อม้านัง่ เตี้ย ๆ เพื่ออิสอัคและดาวิดจะได้ใช้นงั่ สนทนากัน
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เพลง
จะใช้นกั ร้องเพียงสองสามคนหรื อเป็ นคณะก็ได้ และจะให้ร้องข้างหลังหรื อข้างหน้าเวทีกส็ ุ ด
แล้วแต่จะเห็นสมควร
1. ก่อนเริ่ มแสดง ควรร้องเพลง “มีบ้านหมู่น้อยชื่ อเบธเลเฮ็ม” โดยอาจจะใช้วธิ ีบรรเลงแทนการ
ร้องก็ได้ อันเป็ นการเกริ่ นให้ผชู ้ มเข้าใจเสี ยแต่เบื้องแรกว่า เหตุการณ์ในละครเรื่ องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บา้ น
เบธเลเฮ็ม
2. ก่อนที่จะเริ่ มฉากที่สอง ควรร้องเพลง “องค์ พระเยซูเกิดในบ้ านเบธเลเฮ็ม” โดยอาจจะร้อง
เดี่ยวหรื อร้องหมู่ก็ได้ จะประสานเสี ยงด้วยก็ได้ แต่ไม่ควรจะร้องแทรกในระหว่างที่กาลัง
ดาเนินเรื่ อง
3. ในระหว่างดาเนินเรื่ องฉากสุ ดท้าย ควรร้องเพลง “จงฟั งเพลงแห่ งทูตสวรรค์ ” เพลงนี้อาจจะ
ให้นกั ร้องประสานเสี ยงร้องอยูห่ ลังเวที
4. “เสด็จจากสวรรค์ (จากเพลงร่ าเริ งใจ)” เพลงนี้อาจจะร้องโดยคณะนักร้องหรื อโดยร้อง
ร่ วมกัน คือร้องเดี่ยวและร้องหมู่สลับกันเพลงนี้ร้องก่อนที่ดาวิดจะพูดเป็ นครั้งสุ ดท้ายในฉากสุ ดท้าย
5. เพลงเชื้อเชิ ญให้เชื่ อพระเยซูคริ สต์ อย่างเช่นเพลง “ขอเชิ ญท่ านผู้วางใจ”
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องก์ ทหี่ นึ่ง
ฉากทีห่ นึ่ง ห้ องรับแขกในบ้ านของเบนยามิน โคเฮน
(เรเบคาห์กาลังนัง่ เย็บปั กถักร้อยอยูบ่ นเก้าอี้ ดาวิดนัง่ อยูบ่ นม้านัง่ ตัวเตี้ย ๆ ตรงปลายเท้าของ
เรเบคาห์ แม่ของเขา)
ดาวิด :
คุณแม่ครับ ทาไมเราจึงไม่ฉลองวันคริ สตมาสเหมือนอย่างเอลีและเปโตรและ
ครอบครัวของเขาฉลองกันเล่าครับ ผมรู ้สึกว่าพวกเขาสนุกสนานกันจริ ง ๆ นะครับ
แม่
:
เดวี ลูกรักของแม่ เราก็มีงานฉลองวัน “ฮานุกก้า” แล้วไงล่ะ ลูกว่างานฉลอง
ของเราสู ้เขาไม่ได้หรื อ
ดาวิด :
ครับ หนูคิดว่าสนุกเหมือนกันครับ แต่...เอ๊ะ หลังจากที่หนูได้เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้น
ในวันนี้แล้ว หนูรู้สึกว่า หนูรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่หนูยงั ขาดอยูจ่ ริ ง ๆ ครับ
แม่
:
มีอะไรเกิดขึ้นหรื อ ลูก
ดาวิด :
คืออย่างนี้ครับ ขณะที่หนูเดินผ่านโบสถ์ที่ต้ งั อยูต่ รงที่พระเยซูประสู ติ หนูได้
เห็นครอบครัวอเมริ กนั ครอบครัวหนึ่งยืนเก้ ๆ กัง ๆ อยูแ่ ถวนั้น เพราะความอยากจะหาลาไพ่พิเศษ หนู
จึงอาสาเป็ นผูน้ าชมโบสถ์ คุณแม่ครับ หนูรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับโบสถ์น้ นั เป็ นอย่างดี หนูได้พาเขาไปชม
ห้องของนักบุญ เยโรเม่ และโบสถ์ของนักบุญแคทเธอรี น จนไปถึงที่บริ เวณที่พระเยซู ประสู ติ คุณแม่รู้
ไหมครับ ตรงนั้นมีดาวเงินแขวนอยูด่ ว้ ย
แม่
:
ลูกเอ๋ ย แม่รู้ดีแล้วละลูก แล้วอะไรเกิดขึ้นที่นนั่ ล่ะ
ดาวิด :
ลูกสาวคนเล็กของเขาได้เอามือสอดเข้าไปในช่อง และแตะหิ นที่อยูใ่ นช่องนั้น
แล้วเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น
แม่
:
เอ๊ะ ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้นล่ะลูก
ดาวิด :
ก็นนั่ ซิ ครับ ทีแรกหนูคิดว่าคงจะทาอะไรผิดไป แต่หนูเห็นคุณแม่ของเธอก็
น้ าตาไหลด้วยเหมือนกัน คุณแม่ของเธอหันมามองหนู และพูดอย่างตะกุกตะกักว่า “มาร์ซี่รักพระเยซู
มาก หนูดาวิด แกไม่อาจเชื่ ออย่างสนิทใจว่า แกกาลังสัมผัสกับจุดที่พระเยซูเคยบรรทมอยูใ่ นรางหญ้า”
แม่
:
แล้วอะไรเกิดขึ้นอีกหรื อลูก
ดาวิด :
มาร์ ซี่หนั หน้ามาทางหนู และยิม้ ทั้งน้ าตา เธอพูดกับหนูวา่ “ดาวิด เธอรักพระ
เยซูดว้ ยหรื อเปล่า” หนูไม่รู้จะตอบอย่างไร หนูจึงรี บพาพวกเขาไปชมจุดอื่นต่อไป คุณแม่ครับคุณแม่รัก
พระเยซูหรื อเปล่าครับ พระเยซูเป็ นคนชาติยวิ เหมือนกับเรา ไม่ใช่หรื อครับ?
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แม่
:
ใช่ลูก พระเยซูเป็ นคนชาติยวิ แต่บางทีลูกควรจะหาโอกาสถามคุณปู่ ของลูก
อีกทีจะดีกว่า ดาวิด เอาอย่างนี้ดีกว่าแม่จะเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับวัน “ฮานุกก้า” คือเทศกาลฉลองประทีป
ให้ลูกฟัง เอาไหมละ
ดาวิด :
โอ ดีซิครับ คุณแม่ หนูชอบเรื่ องนี้มาก
แม่
:
เรื่ องนี้เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าอันทิโอเคียที่ 4 กษัตริ ยโ์ รมันใจอามะหิต
พวกโรมันมุ่งมัน่ ที่จะบังคับให้ชาวยิวเลิกนับถือศาสนาของเขา พวกโรมันได้เข้ายึดพระวิหารใหญ่ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม และได้กระทาสิ่ งที่น่าสะอิดสะเอียนในพระวิหารนั้น พวกเขาได้ถวายหมูตวั เมีย ซึ่ งพวก
เราถือว่าเป็ นของสกปรก บนแท่นบูชาของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ และแล้ว พระเจ้าได้ทรงเรี ยก
ครอบครัวที่กล้าหาญครอบครัวหนึ่งซึ่ งอาศัยอยูใ่ นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งชื่อว่า เมืองโมดิน ครอบครัวนี้
ชื่อว่าครอบครัว “มักกาบี” หัวหน้าครอบครัวเป็ นปุโรหิ ต ชื่อว่ามัตตาเซี ยมักตาเซี ยได้ฆ่าชาวโรมันที่
บังคับให้เขานาเครื่ องบูชา ที่น่าจะสะอิดสะเอียนไปวางไว้บนแท่นบูชาเพราะเขาไม่อาจทนดูพวกโรม
เหยียดหยามพระเจ้าของเขาได้อีกต่อไป และนี่แหละที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการกบฏ ลูกชายของเขาคือยูดา
มักกาบี สามารถเกณฑ์ชาวยิวมาร่ วมในการกบฏได้เป็ นอันมาก ดังนั้นในที่สุดจึงสามารถยึดเอากรุ ง
เยรู ซาเล็มกลับคืนมาได้ สิ่ งแรกที่ชาวยิวผูไ้ ด้รับอิสรภาพ ได้ลงมือทาก็คือ ชาระล้างพระวิหารให้บริ สุทธิ์
เหมือนดังก่อน
ดาวิด :
หนูชอบตอนนี้มาก ให้หนูเล่าต่อไปได้ไหมครับ
แม่
:
ได้ซิลูก
ดาวิด :
ในพระวิหารพวกเขาได้พบกระถางใส่ น้ ามันกระถางเล็ก ๆ กระถางหนึ่ง มี
น้ ามันพอที่จะทาให้ไฟที่จุดอยูต่ รงหน้าหี บพระสัญญาของพระเจ้า ลุกอยูไ่ ด้เป็ นเวลาหนึ่งวัน แต่เนื่อง
ด้วยพระเจ้าทรงกระทาอิทธิ ฤทธิ์ ไฟบริ สุทธิ์ จึงลุกอยูไ่ ด้เป็ นเวลาถึง 8 วัน 8 คืน นี่ละกระมังครับ ที่วา่
ทาไมเราจึงฉลองเทศกาลฮานุกก้ากันถึง 8 วัน 8 คืน
พ่อ :
(เดินเข้ามา) ลูกรักของพ่อ ลูกรู ้เรื่ องนี้ ดีนี่ พวกเขาต่อสู ้อย่างไม่ยน่ ย่อ จึงทาให้
พวกเราได้รับมรดกที่พวกเราภาคภูมิใจ ดาวิดลูกรัก บางทีปีนี้ลูกอาจจะเป็ นคนแรกที่จะจุดเทียนไขเล่ม
แรกในวันฉลอง จะเอาไหมลูก?
ดาวิด :
โอ เอาซี ครับคุณพ่อ
พ่อ :
เอาละ แล้ววันนั้นเราจะสนุ กสนานกัน แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วมิใช่หรื อที่ลูก
ควรจะเข้านอน เพราะพรุ่ งนี้ ลูก็จะต้องไปโรงเรี ยนแต่เช้า
แม่
:
จริ งซิ นะ ฉันก็มวั เล่าเสี ยเพลินไปเลย ราตรี สวัสดิ์ ดาวิด
ฉากที่สอง ร้านขายของขวัญของโคเฮน
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(ดาวิดเดินเข้ามาพร้อมกับนายสจ๊วต เบน ออกมาต้อนรับลูกค้า)
ดาวิด :
นี่เป็ นร้านของคุณพ่อผมครับ
สจ๊ วต :
ขอบคุณมาก ดาวิด
เบน :
อรุ ณสวัสดิ์ครับ เชิ ญข้างในก่อนซิ ครับ เชิ ญข้างในเลยครับ ผมมีรูปแกะสลัก
สวยงามเป็ นอันมากทีเดียวเลยครับ
สจ๊ วต :
ขอบคุณครับ ผมจะเข้าไป ผมกาลังมองหาของขวัญวันคริ สตมาสอันวิเศษยิง่
สาหรับครอบครัวเล็ก ๆ ที่ประเสริ ฐที่สุดในโลก ดาวิดบอกกับผมว่า ร้านของคุณมีช่างแกะสลักฝี มือ
เยีย่ มประจาอยู่
เบน :
ฝี มือเยีย่ มที่สุดในเมืองนี้ที่เดียวครับ ขออภัยด้วยที่ผมพูดเช่นนั้น ช่างแกะสลัก
ผูน้ ้ นั เป็ นบิดาของผมเองละครับ
สจ๊ วต :
โอ ผมช่างโชคดีจริ ง ๆ ผมอยากจะได้ผลงานของท่านมีบา้ งไหมครับ?
เบน :
มีอยูส่ ักสองสามชิ้นครับ ส่ วนใหญ่ท่านจะทาตามที่ลูกค้าสั่ง และเมื่อทาเสร็ จ
ลูกค้าก็มารับเอาไปเลย
สจ๊ วต :
รู ปนี้เป็ นรู ปกษัตริ ยด์ าวิดกาลังดีดพิณใช่ไหมครับ แหมสวยน่ารักดีจริ ง ๆ
โดยเฉพาะใบหน้าแกะได้ดีเป็ นพิเศษแต่ผมอยากจะได้รูปพระผูเ้ ลี้ยงที่ดีคือองค์พระเยซูคริ สต์คล้าย ๆ
กับรู ปนี้น่ะ (หยิบรู ปออกมารู ปหนึ่ง)
เบน :
ขออนุ ญาตเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปเรี ยกคุณพ่อผมมาคุณพ่ออาจจะบอกคุณว่า
ท่านจะทาให้คุณได้หรื อไม่ รอเดี๋ยวนะครับ
(เบนเดินออกไป และกลับมาอีกพร้อมกับพ่อของเขาซึ่ งถือเครื่ องแกะสลักติดมือมาด้วย)
เบน :
คุณพ่อผมท่านไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ แต่หากคุณพ่อไม่เข้าใจ ผม
ยินดีจะเป็ นล่ามให้ คุณพ่อครับ นี่คุณ
สจ๊ วต :
โรเจอร์ สจ๊วตครับ ยินดีที่ได้รู้จกั ครับ เท่าที่ผมชมผลงานของท่านแล้ว ผมเห็น
ว่าท่านเป็ นช่างแกะสลักฝี มือเยีย่ มทีเดียวเชียวครับ
อิสอัค :
ขอบคุณครับ พวกเราพูดกันเป็ นภาษาฮีบรู วา่ “ชาโลม” หมายความว่า สันติสุข
จงดารงอยูก่ บั ท่าน ท่านมีรูปอะไรมาให้ผมดูเป็ นตัวอย่างไหมครับ?
สจ๊ วต :
ครับ นี่ เป็ นรู ปที่ผมอยากจะให้ท่านแกะสลัก แต่ผมอยากให้พระเยซูคริ สต์มี
ลักษณะสมเป็ นชายฉกรรจ์ มีพระหัตถ์กระด้างสมกับเป็ นผูท้ ี่ทางานหนัก และพระพักตร์ ควรจะเหมือน
ชาวยิวและเป็ นชายมากกว่านี้ แต่ควรจะนุ่มนวลด้วยเช่นกัน
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อิสอัค :
(สัน่ ศีรษะ) ผมไม่ทราบว่าจะทาได้หรื อเปล่า รู ้สึกว่าส่ วนใบหน้าจะแกะยาก
จริ ง ๆ นะเบน หรื อว่ายังไง
เบน :
ผมคิดว่าบางทีที่คุณพ่อพูดเช่นนั้น ท่านคงจะหมายความว่า....ท่านคงจะรู ้แล้ว
ซิ นะว่าเยซูเป็ นชาวยิว สาหรับพวกเราที่เป็ นชาวยิว เยซูชาวนาซาเร็ ธ เป็ นผูท้ ี่ปลอมตัวเป็ นพระเจ้า และ
หมิ่นประมาทพระองก์ เพราะเขาอ้างตนว่าเป็ นพระเจ้า สิ่ งที่คุณพ่อผมกาลังจะพูดก็คือ พ่อจะต้องต่อสู ้
กับตัวเอง ในการที่จะแกะสลักใบหน้าของเยซูให้เหมือนกับที่ท่านต้องการ คุณพ่อไม่เคยแกะสลักรู ป
เยซูมาก่อนเลย
สจ๊ วต :
ครับผมทราบ ผมคิดว่าผมเข้าใจนะครับ คุณโคเฮน คุณเคยอ่านข้อความใน
พระธรรมอิสยาห์ตอนที่กล่าวถึงพระมาซี อาห์หรื อเปล่าครับ?
อิสอัค :
คุณหมายถึงบทที่ 53 ใช่ไหมล่ะ คริ สเตียนคนอื่น ๆ ก็เคยบอกผมว่า ข้อความ
ตอนนั้นกล่าวถึงพระมาซี อาห์แต่เป็ นไปไม่ได้ พระมาซี อาห์จะเสด็จมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ น
อันมาก เพื่อมาเป็ นกษัตริ ยป์ กครองพวกเรา พระองค์จะต้องไม่ใช่คนต่าต้อยซึ่ งได้รับความทุกข์เวทนา
เป็ นอันมากดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 เป็ นแน่ ผมไม่เชื่อเช่นนั้นเด็ดขาด แต่ผมคิดว่า
ข้อความตอนนั้น หมายถึงประเทศชาติของเราซึ่ งยากจนค่นแค้นและได้รับทุกข์เวทนาเป็ นอันมาก
สจ๊ วต :
ท่านเคยพิจารณาดูบา้ งหรื อเปล่าครับว่า ข้อพระธรรมตอนนี้ อ้างถึงองค์พระ
มาซี อาห์ใน 2 ด้าน ด้านแรกซึ่ งเกิดขึ้นไปแล้ว คือพระองค์ได้เสด็จมารับความทุกข์ทรมานเพื่อไถ่
ความผิดบาปทั้งมวลของโลกตามที่ได้พยากรณ์ไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 นั้น ด้านที่สองพระองค์
จะเสด็จมาเพื่อเป็ นจอมกษัตริ ยป์ กครองโลกด้วยความชอบธรรม
อิสอัค :
(หน้าตาแจ่มใสขึ้น) ผมไม่เคยพิจารณาถึงเรื่ องนั้นมาก่อนเลย ฮือ....นัน่ อาจจะ
ทาให้ปัญหาต่าง ๆ มากมายของผมกระจ่างขึ้น จริ งนะ ผมยังไม่เข้าใจอะไรอีกหลายสิ่ งหลายอย่างทีเดียว
เบน :
คุณพ่อผม ท่านศึกษาพระคัมภีร์เดิมอย่างเอาจริ งเอาจังทีเดียวละคุณสจ๊วต
สจ๊ วต :
ผมก็คิดอย่างที่คุณว่า นัน่ แหละครับ ผมใคร่ จะแนะนาว่า ท่านควรจะอ่านพระ
ธรรมอิสยาห์บทที่ 53 ควบคู่ไปกับเรื่ องราวการทนทุกข์ทรมานที่ได้บนั ทึกไว้ในกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม และ
เทียบดูวา่ ทั้งสองตอนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันอย่างไร
อิสอัค :
แต่ผมไม่เคยแตะพระคัมภีร์ใหม่ เลย แม้ แต่ นิดเดียว
เบน :
และอย่างที่ผมว่านัน่ แหละ คุณพ่อผมท่านไม่มีความรู ้ภาษาอังกฤษถึงขั้นที่จะ
อ่านพระคัมภีร์ใหม่ได้หรอกครับ
สจ๊ วต :
โอ ไม่มีปัญหาหรอก เมื่อเช้านี้ผมแวะไปที่ร้านจาหน่ายพระคัมภีร์และซื้ อพระ
คัมภีร์ใหม่ ฉบับภาษาฮีบรู มาเล่มหนึ่งพอดี ผมจะให้ท่านขอยืมเอาไว้ก่อนนะครับคุณอิสอัค ผมใคร่ จะ
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ให้ท่านอ่านพระธรรมยอห์นบทที่ 10 ด้วย เพราะเป็ นบทที่กล่าวถึงพระผูเ้ ลี้ยงที่ดี และอาจจะช่วยให้ท่าน
ใส่ อารมณ์ให้กบั รู ปแกะสลักตามที่ผมต้องการ
อิสอัค :
ลูกของคุณ จะกราบไหว้บูชารู ปแกะสลักนี้หรื อ
สจ๊ วต :
โอ ไม่ไม่ เราจะนารู ปนี้ไปตั้งไว้ในห้องนอนของลูก ๆ และรู ปนี้จะทาให้พวก
แกระลึกว่า พระเยซูทรงคุม้ ครองรักษาพวกแก จะช่วยให้พวกแกรักพระองค์เมื่อได้ระลึกถึงพระเมตตา
คุณของพระองค์
อิสอัค :
เข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วครับ ผมจะทาให้ดีที่สุดเลย
เบน :
อยากจะได้วนั ไหนครับคุณสจ๊วต
สจ๊ วต :
ผมจะออกจากที่นี่ในราว 10 วันข้างหน้า คุณคิดว่าจะเสร็ จทันภายในวันที่ 23
ธันวาคม นี้ไหม
เบน :
ครับ คิดว่าเสร็ จ แต่ผมไม่รับรองนะครับว่าจะได้ใบหน้าดังที่ท่านต้องการ
ท่านย่อมเข้าใจปั ญหานั้นแล้ว
สจ๊ วต :
ครับ ผมเข้าใจ และผมเต็มใจที่จะเสี่ ยง ผมจะอธิษฐาน ขอให้พระเจ้าทรง
ช่วยเหลือคุณ คุณโคเฮน สวัสดีครับ สวัสดีดาวิด
อิสอัค เบน, ดาวิด, : สวัสดีครับ

ฉากทีส่ าม ราตรีกาลในบ้ านของโคเฮน
(อิสอัคกาลังอ่านพระคัมภีร์เดิมเล่มเก่าแก่ และพระคัมภีร์ใหม่ฉบับภาษาฮีบรู อย่างขะมักเขม้น
มือข้างหนึ่งถือเทียนไขคอยส่ องอยู่ ดาวิดสวมชุดนอนเดินเข้ามา)
ดาวิด :
(เอามือขยี้ตา) คุณปู่ ครับ คุณปู่ กาลังทาอะไรครับ ดึกแล้วไม่ใช่หรื อครับ
อิสอัค :
ถูกแล้วหลานเอ๋ ย กลับไปนอนเสี ยเถิด ปู่ มีเรื่ องยุง่
ดาวิด :
(ชี้มือ) หนังสื อเล่มนั้น ที่คุณสจ๊วตให้ปู่ใช่ไหมครับ
อิสอัค :
ถูกแล้ว เป็ นพระคัมภีร์ใหม่ ปู่ ยังไม่เคยอ่านมาก่อนเลย โอ น่าสนใจ น่าสนใจ
จริ ง ๆ
ดาวิด :
พูดถึงเรื่ องพระเยซูวา่ อย่างไรบ้างครับ?
อิสอัค :
ทาไมหลานถึงถามเช่นนั้นล่ะ ดาวิด
ดาวิด :
วันนี้ ผมถามคุณแม่วา่ เรารักพระเยซูหรื อเปล่า คุณแม่บอกว่าผมควรจะถาม
คุณปู่ ดู คุณปู่ ครับ คุณปู่ รักพระเยซูหรื อเปล่าครับ
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อิสอัค :
ตอบยาก หลานเอ๋ ย ปู่ คิดอยูเ่ สมอว่าปู่ เกลียดพระองค์ ปู่ เคยคิดว่าพระองค์เป็ น
ผูป้ ลอมตัวเป็ นพระเจ้า โดยพยายามทาตัวให้เหมือนพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่พระองค์เป็ นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดา
ทัว่ ไปคนหนึ่งเท่านั้น ทั้งยังอ้างว่าเป็ นพระมาซี อาห์ของพวกเราเสี ยอีก แต่ตอนนี้ ปู่ ชักจะสงสัยเสี ยแล้วซิ
ปู่ ไม่รู้ ดาวิด ไปนอนเสี ยเถิด ปู่ จะค้นหาความจริ งต่อไป ถ้าพบแล้วปู่ จะบอก
ดาวิด :
ราตรี สวัสดิ์ครับ คุณปู่
พักครึ่ง :
ดนตรี -เสี ยงเพลง
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องก์ ทสี่ อง
ฉากทีห่ นึ่ง ร้ านขายของขวัญของโคเฮน
(ดาวิดและปู่ ของเขานัง่ อยูต่ รงหลังร้าน ศาสนาจารย์ชาวยิวเดินเข้ามาในร้าน)
ศาสนาจารย์ :
ชาโลม ชาโลม อิศฮาค ลูกชายของท่านบอกว่า ท่านต้องการคุยกับผม
เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญใช่ไหมครับ
อิสอัค :
ชาโลม ท่านอาจารย์ไมเยอร์ ใช่ครับ ผมมีปัญหาบางข้อที่จะถามท่าน ท่านเคย
อ่านหนังสื อเล่มนี้ไหม (ยกหนังสื อขึ้น)
ศาสนาจารย์ :
พระคัมภีร์ใหม่รึ
ไม่อ่านหรอก
หนังสื อเล่มนี้เป็ นยาพิษร้อย
เปอร์เซ็นต์ทีเดียว คุณไปเอามาจากไหนนี่ เอามานี่ผมจะฉี กและเผามันทิ้งเสี ย (พยามจะดึงเอามา)
อิสอัค :
อย่า อาจารย์ อาจารย์จะทาอย่างนั้นไม่ได้ พระคริ สตธรรมใหม่เล่มนี้เป็ นของ
เพื่อนผม ผมจะไม่ยอมให้อาจารย์แตะต้องมันเป็ นอันขาด
ศาสนาจารย์ :
ผมเสี ยใจด้วย แต่ แต่อิสอัค คุณเข้าใจแล้วมิใช่หรื อว่าหนังสื อเล่มนี้
เต็มไปด้วยอันตราย และสอนนอกลู่นอกทาง
อิสอัค :
ผมไม่ใช่เด็กนะ อาจารย์ ผมได้ศึกษาพระคัมภีร์มาเป็ นเวลานานกว่าอายุของ
คุณเสี ยอีก คาถามของผมก็คือเหตุใดบรรดาผูน้ กั ปราชญ์ชาวยิว จึงไม่สานึกว่าพระเยซูเป็ นพระเมสิ ยาห์
ของเรา
ศาสนาจารย์ :
อิสอัค เจ้าพูดดูหมิ่นพระเจ้า เจ้าเสี ยจริ ตไปแล้ว ฉันจะต้องตัดชื่อเจ้า
ออกจากการเป็ นสมาชิกของธรรมศาลาหากเจ้ายังขืนประพฤติเช่นนี้ อยูอ่ ีก
เบน :
(เข้ามา) มีเรื่ องยุง่ ยากอะไรหรื อ ใครจะตัดชื่ อพ่อผมออกจากสมาชิกธรรม
ศาลา ท่านจาไม่ได้หรื อว่า คุณพ่อผมเป็ นผูช้ ่วยเหลือคุณในการสร้างธรรมศาลาด้วยมือของท่านเอง
ศาสนาจารย์ :
คุณกาลังพูดอยูก่ บั ศาสนาจารย์นะ คุณเบน ธุ รกิจส่ วนตัวของคุณจะ
ได้รับผลกระทบกระเทือน เพราะการพูดเช่นนี้ดว้ ย
อิสอัค :
จะขู่เข็ญเราอย่างนั้นหรื อ จะใส่ ร้ายเราอย่างนั้นหรื อ นี่หรื อเป็ นคาพูดของผูท้ ี่
เป็ นผูน้ าฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเรา หากท่านยังไม่เคยอ่านพระคริ สธรรมใหม่ ท่านจะหวังที่จะรู ้ได้
อย่างไรว่าพระคริ สตธรรมใหม่สอนว่าอย่างไร ผมได้ใช้เวลาทั้งคืนอ่านเปรี ยบเทียบ คาทานายของ
ศาสดาพยากรณ์กบั เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของพระเยซู ขณะที่ผมอ่านอยูน่ ้ นั ดูเหมือนว่ามีเกล็ดหลุด
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ออกมาจากตาของผม พระเมสิ ยาห์ของเราเสด็จมาแล้ว แต่เรามองไม่เห็นพระองค์ เพราะตาของเรามืด
บอดไปเสี ยแล้ว
ศาสนาจารย์ :
เจ้าจะสอนหนังสื อสังฆราชหรื อ เจ้าช่างแกะสลักไม้ผชู ้ รา เออ...บาง
ทีแกอาจกาลังจะเสี ยสติก็เป็ นได้นะ เบนพาแกไปหาหมดดีกว่า
อิสอัค :
ผมจะบอกให้ก็ได้วา่ ความคิดของผมไม่เคยแจ่มใส่ เหมือนที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้
เลย แต่ดูซิ พวกเราได้ทาให้พระองค์ตอ้ งทรงทนทุกข์อย่างน่าละอายยิง่ นัก “ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความ
ทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกซ้ าเพราะความผิดบาปของเรา” ข้อความตอนนี้ก็มาจากพระคัมภีร์เดิมของ
เรานัน่ เอง
เบน :
พอเสี ยทีเถอะคุณพ่อ อาจารย์ท่านชักจะหัวเสี ยเสี ยแล้ว
ศาสนาจารย์ :
คุณเบนโคเฮน คุณคอยดูซิวา่ เรื่ องจะเป็ นอย่างไงต่อไป คุณจงรู ้เถอะ
ว่าเรื่ องนี้ จะไม่ยตุ ิลงเพียงแค่น้ ี (เดินออกไป)
อิสอัค :
พ่อเพียงแต่ถามปั ญหาธรรมดา ๆ เพียงสองสามข้อเท่านั้นเอง แหม คนหัวรั้น
นี่ จิตใจช่างมืดบอดเสี ยจริ งนะ พ่อเองก็ตาบอดมา 70 ปี แล้ว ขอบคุณพระเจ้า พ่อกาลังเริ่ มต้นที่จะพบ
แสงสว่างก่อนที่พอ่ จะต้องไป และพบองค์พระผูท้ รงสร้างของพ่อ (เดินไปยังห้องของเขา)
เบน :
(เดินไปเดินมา พูดกับตัวเอง) แหม...เรื่ องมันยุง่ ....ยุง่ ยุง่ จริ ง ๆ เจ้าสจ๊วตนัน่ ไม่
น่าโผล่หน้าเข้ามาในร้านของเราเลย คนแก่นี่ ลองปั กใจอะไรแล้วก็ถอนยาก อาจารย์จะต้องเอาเรื่ องนี้ไป
พูดในธรรมศาลาเป็ นแน่ และเราก็คงจะแย่ และแม้แต่ธุรกิจของเราก็จะพลอยย่าแย่ไปด้วย เอ้อ จะทา
ยังไงดีนะ จะทายังไงดี

ฉากทีส่ อง ร้ านขายของขวัญของโคเฮน
(ดาวิด และปู่ ของเขา นัง่ อยูท่ ี่หลังร้าน)
ดาวิด :
คุณปู่ ครับ งานแกะสลักของคุณปู่ เสร็ จแล้วหรื อยังครับ
อิสอัค :
จวนเสร็ จแล้วละหลาน ยังต้องลงกระดาษทรายอีกนิดหน่อยเท่านั้น
ดาวิด :
คงจะสวยมากซิครับ
อิสอัค :
ขอบใจ ที่หลานชมปู่ ดาวิดเอ๋ ย หลานจาคาถามที่หลานถามปู่ ในตอนกลางดึก
คืนนั้นได้ไหม
ดาวิด :
โอ จาได้ซิครับ เกี่ยวกับพระเยซู ทีน้ ี ปู่ รู ้คาตอบแล้วใช่ไหมครับ
อิสอัค :
ปู่ คิดว่าหลานจะต้องพบคาตอบแน่ ๆ หากหลานตั้งใจดูที่ใบหน้าของรู ป
แกะสลักที่ปู่แกะขึ้น
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ดาวิด :
จะพบคาตอบหรื อครับ (หยิบรู ปแกะสลักขึ้นมาดู) ครับผมคิดว่าผมจะต้องพบ
นัยน์ตาของพระองค์มีแววแห่ งความเมตตากรุ ณา ท่อนแขนของพระองค์ล่าสันแข็งแรง แต่มือทั้งสอง
ของพระองค์ละมุนละม่อม ปู่ รักพระองก์แล้วใช่ไหมครับ
อิสอัค :
ใช่ ดาวิด - ในที่สุด (เช็ดน้ าตา) เป็ นเวลาหลายปี มาแล้วที่ปู่ได้ใช้พระนามของ
พระองค์เป็ นคาแช่งด่า ปู่ หวังว่าพระองค์จะสามารถอภัยโทษให้ปู่ได้
สจ๊ วต :
(ยืนอยูต่ รงประตูทางเข้าร้าน) ขอโทษด้วยที่ผมได้ยนิ ถ้อยคาที่ท่านพูด ผม
ไม่ได้ต้ งั ใจจะแอบฟังนะครับ แน่นอน ผมรู ้วา่ พระองค์จะอภัยโทษให้แก่ท่าน พระองค์ได้ทรงโปรดยก
โทษความผิดบาปของผมแล้ว ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนนั้นผมก็เป็ นคนบาปอย่างหาที่ดีมิได้เลยคนหนึ่ง พระ
วจนะของพระองค์สอนว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น”
อิสอัค :
อา...นัน่ เป็ นข่าวประเสริ ญที่ท่านนามาให้ผม หนังสื อเล็ก ๆ เล่มนี้ได้เปิ ดตาผม
ให้มองเห็นสิ่ งต่าง ๆ มากมายมหาศาล ผมจะไม่ลืมพระคุณของท่านเลย
สจ๊ วต :
ผมอยากให้ท่านเก็บพระคริ สตธรรมเล่มนี้ไว้ ผมมองเห็นแล้วว่าท่านกาลังจะ
ได้รับประโยชน์อย่างยิง่ จากหนังสื อเล่มนี้
อิสอัค :
โอ...ขอบคุณมากครับ พระคริ สตธรรมใหม่ได้ช่วยให้รู้วา่ ควรจะแกะสลัก
อย่างไร (ชูรูปแกะสลักขึ้นอวด)
สจ๊ วต :
(หยิบรู ปแกะสลักมาดู) พระผูเ้ ลี้ยงที่ดี โอ. สมบูรณ์แบบจริ ง ๆ ท่านครับ ท่าน
แกะสลักให้พระองค์มีลกั ษณะสมเป็ นชาย ชาวยิว และมีความสุ ภาพอ่อนโยนได้ดีทีเดียวจริ ง ๆ ครับ ผม
คิดว่าท่านได้จบั พระลักษณะของพระองค์ไว้ครบถ้วนทุกประการแล้ว ผมไม่สามารถจะจ่ายเงินให้คุม้
กับงานของท่านได้ (เบนเข้ามา)
อิสอัค :
ผมไม่รับหรอก เพราะงานชิ้นนี้เป็ นงานที่ผมกระทาไปด้วยใจรัก หากลูก ๆ
ของท่านเรี ยนรู้ที่จะรักพระองค์มากขึ้นเพราะงานของผมชิ้นนี้ นัน่ แหละคือผลตอบแทนที่ครบถ้วน
สจ๊ วต :
ผมจะจ่ายตามจานวนที่เราได้ตกลงกันไว้ก็แล้วกัน จะได้ช่วยเป็ นค่าไม้และค่า
บารุ งรักษาร้านนี้ (หันไปยิม้ กับเบน) แต่ความรักซึ่ งท่านได้เทลงในงานชิ้นนี้ จะเป็ นเสมือนของขวัญ
ของผม ซึ่ งผมจะส่ งผ่านไปยังลูก ๆ ของผมอีกต่อหนึ่ง
เบน :
รู ้สึกว่ายุติธรรมดีแล้วนะคุณพ่อ
สจ๊ วต :
และผมจะมอบพระคริ สตธรรมใหม่ปกหนังฉบับภาษาอังกฤษให้เป็ น
ของขวัญวันคริ สตมาสแก่หลานชายของท่านด้วย พระคัมภีร์เล่มนี้ใช้ศพั ท์ภาษาง่าย ๆ ผมจึงคิดว่า แกจะ
สามารถเข้าใจได้ ดาวิด หนูอยากได้หนังสื อเล่มนี้ไหม
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ดาวิด :
โอ อยากได้ซิครับ มีเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเยซูเหมือนอย่างเล่มที่ท่านให้คุณปู่
ใช่ไหมครับ
สจ๊ วต :
ใช่แล้ว ดาวิด และยังมีมากยิง่ กว่านั้นอีก มีเรื่ องของเปโตรและเปาโลและคน
อื่น ๆ อีกหลายคนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ศรัทธาในพระเยซูอย่างแรงกล้า (หันไปพูดกับเบน) คุณคงไม่วา่ อะไรใช่
ไหมครับ
เบน :
(ลังเลใจ) ยังไง ๆ แกก็จะต้องฟังเรื่ องนี้จากปู่ ของแก่อยูน่ นั่ เอง แต่เอาเถอะ คง
จะไม่เป็ นไร
สจ๊ วต :
ผมต้องลาละครับ เครื่ องบินลาที่ผมโดยสารจะออกจากสนามบินในอีกสอง
สามชัว่ โมงข้างหน้านี้ละครับ ท่านครับ ขอบคุณมากนะครับ ผมรู ้สึกว่าบัดนี้เราเป็ นพี่นอ้ งกันแล้วใน
ความเชื่อ ผมจึงใคร่ จะฝากข้อความบางตอนจากกิตติคุณยอห์นไว้กบั ท่าน “แต่ส่วนบรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับ
พระเยซูคริ สต์ พระองก์ทรงประทานสิ ทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” ผูท้ ี่ไว้วางใจพระองค์ พระองค์จะ
ทรงโปรดช่วยเขาให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น ท่านเต็มใจที่จะไว้วางใจพระองค์ใช่ไหมครับ คุณอิสอัค?
อิสอัค :
เต็มใจร้อยเปอร์ เซ็นต์ทีเดียวครับ ที่จริ งผมคิดว่า ผมได้ไว้วางใจพระองก์ต้ งั แต่
ตอนที่ผมเข้าใจแจ่มแจ้งถึงความจริ งที่วา่ พระองค์เป็ นพระมาซี อาห์ของเราแล้วละครับ
แต่ก็ยงั มีอะไรอีกหลายสิ่ งหลายอย่างที่ผมต้องเรี ยนรู ้ต่อไป
สจ๊ วต :
เมื่อท่านอ่านพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณจะทรงสอนให้ท่านเข้าใจ แต่
อย่างไรก็ดี เราจะไม่รู้แจ้งหมดทุกอย่างจนกว่าเราจะได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง
อิสอัค :
ขอพระเจ้าทรงโปรดเร่ งวันนั้นให้เร็ วเข้าเถิด
สจ๊ วต :
ลาก่อนนะครับ ชาโลม เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่ใช่ในโลกนี้ก็ที่สวรรค์

ฉากทีส่ าม คือวันคริสตมาสทีบ่ ้ านของโคเฮน
(ดาวิดที่อยูบ่ นม้านัง่ ตัวเล็ก ๆ และปู่ ของเขาอยูบ่ นเก้าอี้)
ดาวิด :
ปู่ ครับ บัดนี้ปู่กับผมได้รู้แล้วว่าพระเยซูเป็ นพระมาซี อาห์ของเรา เราจะฉลอง
วันคล้ายวันประสู ติของพระองค์กนั ยังไงดีล่ะครับ
อิสอัค :
ปู่ ไม่เคยคิดถึงเรื่ องนั้นมาก่อนเลย หลานคิดว่าเราควรทาอย่างไรกันดีล่ะ ดาวิด
ดาวิด :
คุณพ่อ-คุณแม่ท่านไม่สบายใจที่คุณปู่ และผมเชื่อไว้วางใจพระเยซู ผมได้ยนิ
ท่านทั้งสองปรารภกันตอนกลางคืนซึ่ งท่านคงคิดว่าผมหลับไปแล้ว ผมยังไม่แน่ใจว่าท่านจะมาร่ วม
ฉลองกับเราหรื อไม่
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อิสอัค :
คงจะไม่มา เพราะอย่างน้อยที่สุด ท่านยังไม่พร้อม และอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ที่
ธรรมศาลาก็เฝ้ าคอยจับตาดูท้ งั สองคนอยูอ่ ย่างใกล้ชิด
ดาวิด :
ถึงอย่างงั้นผมก็ยงั แน่ใจว่า คุณแม่ก็ยงั มีความสนใจอยูบ่ า้ ง เพราะวันนั้น ผม
เห็นท่านกาลังอ่านพระคริ สตธรรมใหม่อยู่
อิสอัค :
ปู่ กลัวว่าพ่อของหลานจะเป็ นคนเห็นแก่เงินเกินไป แต่พระเจ้าทรงมีวถิ ีทางอัน
มหัศจรรย์ ในการเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์
ดาวิด :
ใช่ครับ เพื่อนผมชื่อเอลี เป็ นคริ สเตียนชาวอาหรับ ปู่ คงจะรู ้แล้วซี นิครับว่า คืน
วันนี้จะมีคริ สเตียนจากประเทศต่าง ๆ มาชุมนุมกันบริ เวณทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะ เพื่ออ่านเรื่ องราว
เกี่ยวกับวันคริ สตมาสจากหนังสื อกิตติคุณในพระคริ สตธรรมใหม่ จะร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าและจะ
อธิ ษฐานเพื่อคริ สเตียนทัว่ โลก
อิสอัค :
คริ สเตียนรึ ปู่ เคยคิดอยูเ่ สมอว่าพวกนี้เป็ นศัตรู กบั พวกเรา พ่อของปู่ ได้สอนปู่
ว่า พวกคริ สเตียนติเตียนพวกเราว่า เป็ นเหตุให้พระเยซูตอ้ งสิ้ นพระชนม์ และแสดงความจงเกลียดจงชัง
พวกยิวเป็ นอันมาก
ดาวิด :
อาจจะเป็ นได้ แต่ไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนที่เกลียดชังคนชาติยวิ อย่างเช่น
คุณสจ๊วตเป็ นต้น และเพื่อนของผมเอลี กับเปโตร ก็รักผม
อิสอัค :
ถูกแล้ว ดาวิด คิดดูอีกที คริ สเตียนเป็ นอันมากที่เป็ นลูกค้าของเรา ก็แสดง
ความเป็ นกันเองกับเรา และเห็นอกเห็นใจเรา ปู่ คิดว่าหากพวกเรารักพระมาซี อาห์ของเรา เราก็ควรจะรัก
พวกเขาด้วย ใช่ไหมดาวิด
ดาวิด :
ผมก็คิดเช่นนั้นแหละครับ บางทีพระเยซูจะช่วยให้เรารักเขา เมื่อเช้านี้ผมอ่าน
พระคริ สตธรรมใหม่และรู ้วา่ พระองค์ทรงรักทุกคนทัว่ โลก เราจะไปที่ทุ่งเลี้ยงแกะได้ไหมครับ คุณปู่ ปู่
ไม่เหนื่อยเกินไปหรื อครับ
อิสอัค :
ไม่ ปู่ สบายดี ไปกันเถอะ แต่ถา้ หาที่นงั่ อยูแ่ ถวรอบนอกก็จะดี
(ปิ ดม่าน และ ดาวิดกับอิสอัคเดินอยูห่ น้าม่าน)
ดาวิด :
ดูซิครับปู่ พวกผูเ้ ลี้ยงแกะอาจจะนัง่ อยูต่ รงนี้ตอนที่ได้ยนิ ทูตสวรรค์เพลงก็
เป็ นได้นะครับ นัง่ พักตรงนี้ก่อนดีไหมครับ (ทั้งสองหยุดนัง่ พัก)
อิสอัค :
ถ้าจะเป็ นเช่นนั้นละกระมัง พวกผูเ้ ลี้ยงแกะจะต้องตกใจฟังดูซิ ปู่ ได้ยนิ
เสี ยงเพลงแล้วละ (คณะนักร้องในฉากเริ่ มร้องเพลง “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์”)
ดาวิด :
เป็ นเสี ยงเพลงของพวกคริ สเตียนต่างหากครับ โอ้ เขาเริ่ มร้องเพลงกันแล้วละ
ครับ
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อิสอัค :
ไพเราะจริ ง ๆ นะดูซิ ปู่ ก็อยูใ่ นหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มมาห้าสิ บกว่าปี แล้ว แต่เพิ่งจะ
ได้ฉลองวันคริ สตมาสครั้งนี้ เป็ นครั้งแรก
ดาวิด :
ปู่ ครับ ถ้าผมอยูใ่ นเวลานั้น ผมจะวิง่ ไปกับคนเลี้ยงแกะเพื่อไปดูพระกุมารเยซู
บรรทมอยูใ่ นรางหญ้า พนันได้เลยว่า ผมจะต้องไปถึงคอกม้าก่อนคนอื่น ๆ แต่ผมสงสัยว่าทาไมพระเจ้า
จึงทรงเลือกสถานที่ อันต่าต้อยเช่นนั้นให้พระบุตรพระองค์ประสู ติ ที่นนั่ จะต้องมีกลิ่นสาบแกะและลูก
ลาเหม็นตลบอบอวลไปหมด
อิสอัค :
บางที อาจจะไม่ใช่การเลือกของพระเจ้าทั้งหมดก็ได้ดาวิด อาจจะเป็ นเพราะ
ความตาบอดและความโง่ของมนุษย์ เจ้าของโรงแรมอาจจะยอมนอนในรางหญ้าเสี ยเอง หากเขาได้เงิน
ตอบแทนอย่างจุใจ แต่โยเซฟกับมาเรี ยยากจน โอ มนุษย์ช่างดูหมิ่นเหยียดหยามพระบุตรของพระเจ้าเอา
เสี ยจริ ง ประการแรก มนุษย์ให้คอกม้าที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นและกลิ่นเหม็น และแล้วพระองค์ตอ้ ง
บรรทมหลับกลางแจ้งท่ามกลางแสงเดือนเพราะพระองค์ไม่มีที่พกั อาศัย สุ ดท้าย มนุษย์ได้ถ่มน้ าลายรด
พระองค์ เย้ยหยันพระองค์และฆ่าพระองค์เสี ย ด้วยวิธีที่ทารุ ณที่สุดเท่าที่มนุษย์พึงรู ้จกั ให้สิ้นพระชนม์
อย่างช้า ๆ และทรมานบนไม้กางเขน โอพระเยโฮวาห์เจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษแก่ขา้ พระองค์
ที่ขา้ พระองค์มีส่วนทาให้พระองค์ตอ้ งสิ้ นพระชนม์เช่นกัน (ร้องไห้และคุกเข่าลง)
ดาวิด :
คุณปู่ ครับ ฟังเนื้อเพลงที่พวกเขากาลังร้องอยูน่ ้ นั ซิ ครับ (คณะนักร้อง ร้อง
เพลง “เสด็จจากสวรรค์”) โอ คุณปู่ ครับจะน่าตื่นเต้นสักแค่ไหน หากพระเยซูคริ สต์เสด็จคืนสู่ เบธเลเฮ็ม
ในวันคริ สตมาสนี้
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ละครคริสตมาส
ดาวนาทาง
เมษบาลในฝัน
เสื อสิ้ นลาย
คริ สตมาสราลึก
ดวงดาวในท้องฟ้ า
สานึกใหม่ของซี โมน
คริ สตมาสคืนสู่ เบธเลเฮ็ม

(ตัวแสดง 7 คน)
(ตัวแสดง 12 คน)
(ตัวแสดง 12-15 คน)
(ตัวแสดง 15 คน)
(ตัวแสดง 11 คน)
(ตัวแสดง 11 คน)
(ตัวแสดง 6 คน)

หากท่านสนใจ ใคร่ จะได้รายละเอียด
เกี่ยวกับบทละครเหล่านี้
กรุ ณาติดต่อไปยัง
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
กรุ งเทพมหานคร 4
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