โครงร่ างคาเทศนา : โหราจารย์ พบพระกุมาร
มัทธิว. 2.1-11
อ.ธวัช เย็นใจ
คานา
ในวันประสู ติของพระเยซู น้ นั มีบุคคลและเหตุการณ์ ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ ยวข้องอย่างมากมาย
เริ่ มต้นที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยจะส่ งพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อช่ วยมนุ ษย์ให้รอด มีคาทานาย
ในพระธรรมปฐมกาลตั้งแต่แรกว่า “พงศ์พนั ธุ์ของหญิงจะทาให้หวั ของงูแหลก” (ปฐมกาล.3.15)
ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์ได้พยากรณ์ดงั นี้ “สาวพรหมจารี คนหนึ่ งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตร
นามว่าองค์อิมมานูเอล” “เด็กคนหนึ่ งเกิดมา นามว่าที่ปรึ กษามหัศจรรย์ องค์มหิ ทธิ ฤทธิ์ พระบิดานิ
รันดร์ องค์สันติราช”(อิสยาห์. 7.14) กษัตริ ยด์ าวิดได้กล่าวถึงพระเยซู วา่ “ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเจิมไว้เพื่อ
ปกครองโลกนี้” (สดุดี.2.2)
ในพระคัมภีร์ใหม่เราพบเรื่ องราวของโยเซฟมารี ย ์ ทูตสวรรค์บอกข่าว เฮโรดผูเ้ ป็ นกษัตริ ย ์
คนเลี้ยงแกะจากทุ่งนา นักปราชญ์จากแดนไกล ดาวประหลาดบนท้องฟ้ า สิ เมโอนและฮันนาในพระ
วิหาร เศคาริ ยาห์กบั เอลีซาเบธและยอห์น และปั จจุบนั คนทั้งโลกได้รับรู ้เรื่ องราวคริ สตมาสและร่ วม
ฉลองกันอย่างยิง่ ใหญ่มโหฬาร

โหราจารย์ มใี จแสวงหา
“พระเยซู ได้ทรงบังเกิ ดที่ บา้ นเบธเลเฮ็ม แคว้นยูเดี ยในรั ชกาลของเฮโรด ภายหลังมีพวก
โหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุ งเยรู ซาเล็มถามว่า กุมารผูท้ ี่บงั เกิ ดมาเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติ
อิสราเอลนั้นอยูท่ ี่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน” (ข้อ 1-2)
ทิศตะวันออกในเวลานั้นอาจจะหมายถึงเมโสโปเตเมีย เปอร์ เซี ยหรื อไกลถึงประเทศอินเดีย
ขบวนอูฐเดิ นทางมาเป็ นกองคาราวาน ผ่านทะเลทรายอันแห้งแล้งและโจรชุ กชุ ม กิ นเวลาหลาย
สัปดาห์หรื อหลายเดื อน พวกเขาเป็ นคนเฝ้ ามองดูปรากฏการณ์ ของโลกที่ปรากฎบนท้องฟ้ า ด้วย
ความหวังและมีเป้ าหมายเพียงอย่างเดียวคือ “ต้องการพบพระผูช้ ่วยให้รอด” คนพวกนี้ ตอ้ งเดินทาง
ไปและสอบถามไปเรื่ อย ๆ เพื่อค้นหาพระกุมาร ไม่ยอมเลิกราจนกว่าจะพบพระเยซู!
ข้ อคิด :พวกเราปั จจุบนั ได้มีความพยายามสักแค่ไหนที่จะนมัสการพระเยซู บางคนรี บเร่ ง
ตื่นแต่เช้าแต่มืด ทาอาหารออกเดิ นทาง (ไกลรถติด) ไปโบสถ์ให้ทนั เวลา พวกเขาสอบถามคือการ
ฟังพระวจนะของพระเจ้า เพื่อจะพบกับพระกุมารและนมัสการพระองค์ แต่ก็มีคริ สเตียนหลายคนมี
พฤติกรรมเป็ นดอกไม้ “คุณนายตื่นสาย” หรื อ “คุณชายตื่นสาย”
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ตัวอย่ าง : พระเยซู ทรงเล่าคาอุ ปมาเรื่ องทรัพย์สมบัติอนั ล้ าค่า มีชายคนหนึ่ งไปพบไข่มุก
ราคาแพงในทุ่งนา กลับรี บกลับไปบ้านประกาศขายทุกอย่างที่มีอยู่ เพื่อจะนาเงินไปซื้ อมุกเลอค่าเม็ด
นั้น (มัทธิ ว. 13.45-46) นี่แบบอย่างของคนที่ยอมเสี ยสละสิ่ งที่ดีเพื่อจะได้ “สิ่ งที่ดีกว่า”

โหราจารย์ มใี จยาเกรง
“โหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่ง และดาวที่เขาได้เห็ นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นได้นาหน้าเขา
ไป จนมาหยุดอยู่เหนื อสถานที่กุมารนั้น เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนัก
ครั้นเข้าไปในเรื อนก็พบกุมารกับนางมารี ยม์ ารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น” (ข้อ 10-11)
เมื่ อเห็ นดาวหยุดนิ่ งอยู่เหนื อโรงวัว พวกเขาตื่ นเต้นดี ใจกันยกใหญ่ แต่เมื่ อเข้าไปข้างใน
แทนที่จะพบกษัตริ ยพ์ ระกุมารนอนในอู่ทองคา บนพระแท่นที่แพรวพราวด้วยเพชรนิ ลจินดา กลับ
พบแต่เด็กคนหนึ่งนอนอยูใ่ นรางหญ้า เหม็นขี้ววั ตุ ๆ พวกโหราจารย์รู้สึกผิดหวัง มองหน้าและบอก
กันว่า “เรามาผิดที่เสี ยแล้ว ให้เรากลับกันเถอะ”
พระคัมภีร์บอกว่า พวกเขากราบถวายนมัสการ (นมัสการในภาษายิวอาจหมายถึง นอนราบ
ลงไปกับพื้นและซบหน้าลง แสดงถึ งการให้เกี ยรติอย่างสู งสุ ด เหมือนคนจีนเวลาเคารพจะต้องคุก
เขาลง) ลองเปรี ยบเทียบดูวา่ ระหว่างกุมารกับพวกโหราจารย์ อายุ (วัยวุฒิ) ใครมากกว่า ฐานะใคร
ดีกว่า การศึกษาใครสู งกว่า แต่พวกเขาก็ยอมจานนและกราบนมัสการพระเยซู “ด้วยใจยาเกรง”
ใจย าเกรงเป็ นสิ่ ง ที่ ต้องปรากฏในการนมัส การของพวกคริ ส เตี ย นทั้ง หลาย ใจมุ่ ง ไปที่
พระองค์แต่ผเู ้ ดียว ยอมละสิ่ งต่าง ๆ ทั้งสิ้ น (ปิ ดโทรศัพท์มือถือ) พระคัมภีร์บอกให้เรามีความยาเกรง
พระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า (ราว 150 ครั้ง) ยอห์นได้บอกถึงวาระสุ ดท้ายของคริ สเตียน “จงยาเกรงพระ
เจ้าและถวายพระเกียรติพระองค์” (วิวรณ์.14.7)
คาถาม : สิ่ งที่ทาให้คุณรู้สึกหงุดหงิดที่สุดคืออะไร? เมื่อกาลังฟั งคาเทศนาและมีคนคุ ยกัน
หรื อกาลังนมัสการพระเจ้า มีคนโทรศัพท์คุยกัน? ตรงนี้ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เขาคนนั้นขาดความ
ยาเกรงพระเจ้า!!

โหราจารย์ มใี จถวาย
พวกโหราจารย์ไ ด้เ ปิ ดหี บ หยิ บ ทรั พ ย์ข องเขา ออกมาถวายแก่ พ ระกุ ม ารเป็ นเครื่ อง
บรรณาการ คือ ทองคา กายานและมดยอบ” (ข้อ 11)
ตามธรรมเนี ยมของยิวตั้งแต่สมัยดั้งเดิ มนั้น สิ่ งที่ตอ้ งทาควบคู่กนั ไปในวิถีชีวิตก็ คื อ เมื่ อ
ประชาชนพากันไปนมัสการพระเจ้าที่พลับพลา หรื อในพระวิหารของพระเจ้า พวกเขาจะต้องเตรี ยม
เงิ นหรื อทรัพย์สิ่งของไปถวายแด่พระองค์ดว้ ย การนมัสการกับถวายทรัพย์เป็ นคู่แฝดกัน เหมือน
ปาท่องโก๋ (แซนวิช) หรื อเหมือนขนมจีนคู่กบั น้ ายา
โหราจารย์ เตรี ยมพร้ อมในการถวาย “เปิ ดหี บหยิบทรัพย์ของเขา” แสดงว่าสิ่ งเหล่านี้ เขา
เตรี ยมเอาไว้ก่อนที่จะออกจากบ้าน เก็บไว้อย่างดีเพื่อจะนาไปถวายแด่พระกุมาร บทเรี ยนคือ คริ ส
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เตียนควรจะตั้งใจถวายตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านว่าอาทิตย์น้ ี จะถวายอะไรและถวายเท่าไหร่ ? (อ่าน 2
โคริ นธ์. 9.6-9)
ตัวอย่าง : มีเรื่ องเล่าว่า ในการนมัสการเช้าวันอาทิตย์คุณป้ าคนหนึ่งถวายแบ๊งค์ห้าร้อยใส่ ถุง
โดยคิดว่าเป็ นแบ็งค์ร้อย หลังเลิกโบสถ์จึงมาหาเหรัญญิกและบอกว่า “ป้ ารี บร้อนเกิ นไปน่ะ แทนที่
จะหยิบแบ๊งค์ร้อยกลับไปหยิบแบ๊งค์หา้ ร้อย ขอคืนให้ป้าสี่ ร้อยเถอะนะ”
เหรัญญิกตอบว่า “ไม่เป็ นไรหรอกคุ ณคุ ณป้ า ถ้าป้ าคิดจะถวายร้ อยเดี ยว แบ๊งค์ห้าร้ อยนั้น
พระองค์ก็ทรงถือเสมือนว่าเป็ นแบ้งค์ร้อยค่ะ”
ถวายเครื่ องบรรณาการ เป็ นทรัพย์สมบัติอนั มีค่า (ทองคา กายาน และมดยอบ) ที่ประเทศ
เมื องขึ้ นจะต้องนามาถวายแด่ ประเทศที่ มีอานาจเหนื อกว่า เช่ น อังกฤษ โปรตุ เกส ฮอลแลนด์ มี
เมื องขึ้ นมากมาย การถวายของเขาแสดงว่า ยอมสวามิ ภกั ดิ์ และอยู่ภายใต้อานาจของประเทศ
เหล่านั้น
บทเรี ยน : การถวายบรรณาการของเราแสดงว่า เรายอมอยู่ใต้การปกครองของพระเยซู
คริ ส ต์ แล้ว อะไรล่ ะ ที่ พ ระเจ้า ทรงโปรดปรานมากที่ สุ ด ค าตอบคื อ ร่ า งกาย ชี วิต จิ ตใจและจิ ต
วิญญาณของเราทุกคน (โรม. 12.1-2)
ข้ อคิด การถวายทรั พย์ ของเราจะไม่ มีความหมาย ถ้ าเรายังไม่ ถวายชี วิตของเราแด่ พระองค์

สรุป
คริ สตมาสนี้ขอพระจ้าทรงช่วยให้พวกเราเฉลิมฉลองด้วย
- ใจที่เสาะแสวงหาพระเจ้า
- ใจที่ยาเกรงพระเจ้า
- ใจที่ถวายแด่พระองค์.
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