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คริสตมาสคนืสู่เบธเลเฮ็ม 
โดย เบตตี ้ฮันน่ีเวลล์ 

ละครส้ัน 2 องก์ 

ฉาก เบธเลเฮ็มสมยัใหม่ในประเทศอสิราเอล 

ฉากของเร่ืองน้ีจะเปล่ียนกลบัไปกลบัมาระหวา่งบา้นและร้านคา้ของเบนยามิน โคเฮน พอ่คา้
ชาวยวิ ซ่ึงขายเคร่ืองไมแ้กะสลกั และของท่ีระลึกใหแ้ก่ผูท่ี้มาเท่ียวชมประเทศอิสราเอล 

เร่ืองย่อ 

อิสอคั โคเฮน ซ่ึงแมว้า่บดัน้ีจะมีอายปุาเขา้ไปถึง 70 ปีแลว้ก็ยงัไม่เคยอ่านพระคริสตธรรมใหม่
เลยแมแ้ต่นอ้ย เขาเติบโตข้ึนในครอบครัวของชาวยวิ และไดรั้บการอบรมเล้ียงดูอยา่งเอาใจใส่ตาม
ขนบธรรมเนียมของชาวยวิ เขาเป็นผูห้น่ึงท่ีศึกษาพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงเป็นคมัภีร์ของพวกยวิอยา่ง
ขะมกัเขมน้และพิถีพิถนั วนัหน่ึง นายสจว๊ตนกัธุรกิจคริสเตียนไดเ้ขา้มาในร้านขายเคร่ืองแกะสลกัของ
ลูกชายของอิสอคั และไดส้ั่งใหอิ้สอคัแกะรูปสลกัของพระเยซูคริสตใ์นความหมายท่ีพระองคท์รงเป็น 
“พระผูเ้ล้ียงท่ีดี” เพื่อเขาจะน าไปใหเ้ป็นของขวญัแก่ลูก ๆ ของเขา ในตอนแรกอิสอคัไม่เตม็ใจท่ีจะรับ
งานช้ินน้ี เพราะเขาถือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูท่ี้ปลอมตวัเป็นพระเจา้ และเป็นผูท่ี้หม่ินประมาทพระเจา้ 
แต่แลว้เขาก็ตกลงรับงานช้ินนั้น โดยนายสจว๊ตใหพ้ระคริสตธรรมใหม่เล่มหน่ึง เพื่ออิสอคัจะได้
พิจารณาดูบุคลิกลกัษณะของพระเยซูจากพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น และผลจากการเทียบพระชนมชี์พ
ของพระเยซูกบัค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมท่ีกล่าวถึงพระมาซียาห์ ไดท้  าใหปู้่ ชาวยวิผูช้ราคนน้ี
มองเห็นความจริงและตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 

อิสอคัตอ้งเผชิญกบัการต่อตา้นและคดัคา้นจากศาสนาจารยช์าวยวิในธรรมศาลา และเป็นผูเ้ป็น
ลูกชายก็เกิดหมางใจในตวัเขา แต่ก็ยงัมีหลานชายเขาคนหน่ึงช่ือดาวดิ ซ่ึงมีความกระตือรือร้นท่ีจะอ่าน
พระคมัภีร์ใหม่ และชอบซกัถามเขาถึงเร่ืองของพระเยซู และในท่ีสุดเด็กชายผูน้ั้นไดเ้ช่ือเป็นคริสเตียน
ดว้ย 
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ตัวละคร 

- ดาวดิ โคเฮน เด็กชายชาวยวิ อายรุะหวา่ง 9 ถึง 12 ขวบ 
- อิสอคั โคเฮน ปู่ ของดาวดิ ช่างแกะสลกัไมฝี้มือเยีย่ม 
- เบนยามิน โคเฮน พอ่ของดาวดิ ผูจ้ดัการร้าน 
- เรเบคาห์ โคเฮน แม่ของดาวิด 
- โรเจอร์ สจ๊วต นกัธุรกิจคริสเตียน ซ่ึงมาท่องเท่ียวท่ีประเทศอิสราเอล 
- ศาสนาจารยไ์มเยอร์ หวัหนา้ธรรมศาลาทอ้งถ่ิน 
- คณะนกัร้อง 

ท่าทางและการแต่งกายของตัวละคร 

ตวัละครส าคญัของเร่ืองน้ี คือดาวดิและปู่ ของเขา คืออิสอคั โคเฮน เด็กผูช้ายท่ีจะแสดงเป็น ดา
วดินั้น ควรจะเป็นเด็กท่ีฉลาดหลกัแหลม และรูปร่างหนา้ตาน่ารักน่าเอ็นดู เร่ืองอายไุม่ส าคญัเท่าใดนกั 
ขอ้ส าคญัก็คือเด็กคนนั้นจะตอ้งสามารถจดจ าท่าทางและค าพดูของดาวิดไดเ้ป็นอยา่งดี การแต่งกาย ดา
วดิควรแต่งกายเช่นเดียวกบัเด็กโดยทัว่ไป แต่ควรจะเพิ่มหมวกผา้ฝ้ายท่ีไม่มีปีกใบเล็ก ๆ เขา้ไปอีกใบ
หน่ึง ปู่ ก็อาจใส่หมวกแบบน้ีไดเ้ช่นกนั แต่จะตอ้งคลุมศีรษะดว้ยวกิ (ผมปลอม) สีขาว และควรจะมี
หนวดเครายาวสีขาวดว้ย ควรเลือกสวมเส้ือผา้แบบง่าย ๆ เช่นผูมี้อาชีพแกะสลกัไมจ้ะพึงสวม การเลือก
ผูท่ี้แสดงบทน้ีก็ส าคญัเช่นกนั ถา้หากจะเลือกเด็กชายท่ีมีรูปร่างสูงแสดงบทน้ีแทนผูใ้หญ่ เด็กชายคนนั้น
จะตอ้งเดินหลงัโกงและดดัเสียงใหเ้หมือนคนแก่ 

เบน็ โคเฮน ควรจะแสดงท่าทางใหเ้หมือนกบัพอ่คา้ท่ีคา้ขายคล่องแคล่ว แต่ออกจะ “งก” เงินอยู่
สักหน่อย ควรจะแต่งตวัใหเ้หมือนผูม้ ัง่คัง่ “สมบูรณ์” ทั้งหลาย ภรรยาของเขาคือเรเบคาห์ ควรสวมชุด
ยาวสีด า หรืออาจจะสวมเส้ือผา้ทนัสมยัแบบตะวนัตกก็ได ้ และควรจะแต่งตวัใหดู้อว้นทว้นสมบูรณ์
เหมือนคุณนายทั้งหลายเช่นกนั 

โรเจอร์ สจว๊ต ก็เช่นเดียวกบันกัท่องเท่ียวทัว่ไป คือสะพายกลอ้งถ่ายรูปและถือกระเป๋า “เจมส์
บอนด์” ใบหน่ึง เขาควรจะมีท่าทางลุกล้ีลุกลนและเม่ือไม่พอใจอะไรก็พดูออกมาอยา่งโผงผาง 

ศาสนาจารยช์าวยวิ ควรสวมชุดด าและสวมหมวกปีกกวา้งสีด าหรืออาจใชเ้ส้ือคลุมสีแก่ท่ีคณะ
นกัร้องใช ้และสวมหมวกไม่มีปีก หากไม่มีชุดและหมวกท่ีสวย ๆ 
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การจัดเวท ี

เน่ืองจากฉากของเร่ืองน้ี สลบักนัระหวา่งบา้นกบัร้านคา้ ถา้เป็นไปไดค้วรจะแบ่งเวทีออกเป็น 2 
ส่วน และรูดม่านกั้นไวค้ร่ึงหน่ึงเพื่อจะไดม้องเห็นแต่เฉพาะฉากท่ีท่านก าลงัแสดงอยู ่ (ดูโครงร่าง) ใน
ตอนทา้ยของฉากสุดทา้ย อาจแสดงหนา้ม่าน โดยติดกาวกระดาษไวท่ี้ม่านและลดแสงไฟลงใหเ้หลือ
แสงสวา่งแต่เพียงสลวั ๆ พอท่ีจะรู้วา่เป็นเวลาค ่าคืน ในการน้ีไฟฉาย (สปอตไลท)์ ซ่ึงฉายไปท่ีร่างของผู ้
แสดง จะช่วยใหเ้ขา้ใจค าพดูของผูแ้สดงไดเ้ป็นอยา่งดี 

ฉากบ้าน 

จดัฉากแบบง่าย ๆ ใหเ้ป็นห้องรับแขก มีเกา้อ้ีสัก 2 ตวั ติดรูปสวย ๆ ไวท่ี้ผนงัหอ้ง หรือจะ
ประดบัดว้ยศิลปวตัถุของชาติยวิดว้ย ก็จะท าใหดู้น่าสนใจยิง่ข้ึน 

ฉากร้านค้า 

ก็จดัง่าย ๆ เช่นเดียวกนั โดยใหผู้ท่ี้เขา้ไปชมร้านคา้ช้ีไปท่ีส่ิงของในร้านท่ีผูช้มสามารถมองเห็น
ได ้ แทนท่ีจะใหถื้อรูปแกะสลกัไวใ้นมืออาจจะมีตูก้ระจกสักตูห้น่ึง ซ่ึงภายในตูน้ั้นมีศิลปวตัถุจ านวน
หน่ึงวางอยูอ่นัจะแสดงให้เห็นวา่เป็นร้านคา้ แต่ส่ิงท่ีจะดึงดูดใจมากท่ีสุด คือโตะ๊ท างานของผูจ้ดัการ
ร้านคา้ ซ่ึงมีป้ายช่ือของเขาวางอยู ่

รูปแกะสลกัของพระเยซูคริสตใ์นความหมายพระผูเ้ล้ียงท่ีดีนั้นจะหาไดไ้ม่ยากนกั อาจใชรู้ป
แกะสลกัท่ีแกะอยา่งคร่าว ๆ เพราะเราไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงใหผู้ช้มเห็นชดัวา่ รูปนั้นสวยงามเพียงใด 

ม่าน 

ในการแสดงละครเร่ืองน้ี ม่านจะช่วยไดเ้ป็นอยา่งมากทีเดียวแต่หากท่านไม่มีม่าน ก็อาจจดัฉาก
บา้นและฉากร้านคา้ใหอ้ยูติ่ดกนั โดยให้ดูเหมือนวา่ร้านคา้อยูห่นา้บา้น และปิดอยูใ่นระหวา่งท่ีแสดง
ฉากบา้นและตรงกนัขา้มก็เช่นกนั 

ในตอนสนทนาตอนทา้ยของฉากท่ีสาม องกท่ี์สองนั้น ควรจะปิดม่าน (ดูเร่ืองการจดัเวทีขา้ง
ทา้ยน้ี) โดยลดแสงไฟใหส้ลวัลงแลว้เล่ือนโตะ๊ผูจ้ดัการไปไวห้ลงัเวที เพื่อให้ดาวดิและอิสอคัสามารถ
เดินไปมาไดอ้ยา่งสะดวก หรือดาวดิและอิสอคัอาจจะลงไปเดินท่ีพื้นห้องหนา้เวทีก็ได ้ อยา่งไรก็ดี 
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ความคิดทั้งหมดน้ีเป็นแต่เพียงขอ้เสนอแนะง่าย ๆ เท่านั้น ท่านอาจมีความคิดอยา่งอ่ืนท่ีดีกวา่น้ีก็ได ้ แต่
อยา่งไรก็ตามอยา่ถือเอาการมีหรือไม่มีอุปกรณ์การจดัฉากมาเป็นเร่ืองส าคญั เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียง
ส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ข้ึนเท่านั้น ขอ้ส าคญัจึงอยูท่ี่วา่ ท าอยา่งไรจึงจะใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจ
เน้ือเร่ืองไดโ้ดยตลอด 

อุปกรณ์ทีค่วรมสี าหรับแต่ละฉาก 

องก์ที ่1 

ฉากที ่1  หอ้งรับแขกในบา้นของเบนยามิน โคเฮน 
เคร่ืองใช้  โตะ๊เกา้อ้ี เคร่ืองเยบ็ปักถกัร้อยส าหรับนางโคเฮน และหากจะมีชุดรับแขก 

พรมหรือศิลปวตัถุจากอิสราเอล ก็จะช่วยใหบ้รรยากาศของหอ้งน่าดูยิง่ข้ึน แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น 
ฉากที ่2   ร้านชายของขวญั “โคเฮน” 
เคร่ืองใช้  ควรจะมีป้ายเขียนเป็นท านองน้ีวา่ “โคเฮนของขวญั-รับแกะสลกัไมโ้ดยช่างผู ้

ช านาญ ฝีมือเยีย่ม” ตั้งไวบ้นขาตั้ง 3 ขา ใหผู้ช้มมองเห็นไดง่้าย มีโตะ๊ท างานและเกา้อ้ี และมีป้ายช่ือ
เขียนวา่ “เบนยามิน โคเฮน ผูจ้ดัการ” วางอยูบ่นโตะ๊ มีฆอ้นและเคร่ืองแกะสลกัไม ้ และหากจะมีตูโ้ชว์
ซ่ึงภายในมีศิลปวตัถุหรือเคร่ืองไมแ้กะสลกัประดบัอยู ่ก็จะท าใหน่้าสนใจยิง่ข้ึน 

ฉากที ่3   ราตรีกาลในบา้นของโคเฮน 
เคร่ืองใช้ โตะ๊รับประทานอาหารและเกา้อ้ีตรง เทียนเล่มใหญ่หรือตะเกียงเล็ก ๆ พระ

คมัภีร์เดิมเก่าแก่เล่มโตสองเล่ม และชุดนอนส าหรับดาวิด 

องก์ที ่2 

ฉากที ่1  ร้านขายของขวญัโคเฮน 
เคร่ืองใช้ เกา้อ้ีตรงหรือมา้นัง่ 2 ตวั และพระคริสตธรรมใหม่ 
ฉากที ่2   ร้านขายของขวญัของโคเฮน 
เคร่ืองใช้ มา้นัง่ เคร่ืองแกะสลกัไม ้ รูปแกะสลกัท าดว้ยไมท่ี้เทียบเคียงถึงพระลกัษณะ

ของพระผูเ้ล้ียงท่ีดี พระคริสตธรรมใหม่ และกระดาษห่อเคร่ืองไมแ้กะสลกั 
ฉากที ่3   คืนวนัคริสตมาสในบา้นของโคเฮน 
เคร่ืองใช้  เช่นเดียวกบัฉากท่ี 1 โดยเพิ่มตะเกียงเขา้ไปอีกหน่ึงดวง ในตอนทา้ยฉากน้ี

จะตอ้งมีหิน ท่อนไม ้หรือมา้นัง่เต้ีย ๆ เพื่ออิสอคัและดาวดิจะไดใ้ชน้ัง่สนทนากนั 
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เพลง 

จะใชน้กัร้องเพียงสองสามคนหรือเป็นคณะก็ได ้ และจะใหร้้องขา้งหลงัหรือขา้งหนา้เวทีก็สุด
แลว้แต่จะเห็นสมควร 

1. ก่อนเร่ิมแสดง ควรร้องเพลง “มีบ้านหมู่น้อยช่ือเบธเลเฮ็ม” โดยอาจจะใชว้ธีิบรรเลงแทนการ
ร้องก็ได ้ อนัเป็นการเกร่ินใหผู้ช้มเขา้ใจเสียแต่เบ้ืองแรกวา่ เหตุการณ์ในละครเร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีหมู่บา้น
เบธเลเฮม็ 

2. ก่อนท่ีจะเร่ิมฉากท่ีสอง ควรร้องเพลง “องค์พระเยซูเกิดในบ้านเบธเลเฮ็ม” โดยอาจจะร้อง 
เด่ียวหรือร้องหมู่ก็ได ้ จะประสานเสียงดว้ยก็ได ้ แต่ไม่ควรจะร้องแทรกในระหวา่งท่ีก าลงั

ด าเนินเร่ือง 
3. ในระหวา่งด าเนินเร่ืองฉากสุดทา้ย ควรร้องเพลง “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์” เพลงน้ีอาจจะ

ใหน้กัร้องประสานเสียงร้องอยูห่ลงัเวที 
4. “เสดจ็จากสวรรค์ (จากเพลงร่าเริงใจ)” เพลงน้ีอาจจะร้องโดยคณะนกัร้องหรือโดยร้อง

ร่วมกนั คือร้องเด่ียวและร้องหมู่สลบักนัเพลงน้ีร้องก่อนท่ีดาวดิจะพดูเป็นคร้ังสุดทา้ยในฉากสุดทา้ย 
5. เพลงเช้ือเชิญใหเ้ช่ือพระเยซูคริสต ์อยา่งเช่นเพลง “ขอเชิญท่านผู้วางใจ” 
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องก์ทีห่น่ึง 

ฉากทีห่น่ึง ห้องรับแขกในบ้านของเบนยามนิ โคเฮน 

(เรเบคาห์ก าลงันัง่เยบ็ปักถกัร้อยอยูบ่นเกา้อ้ี ดาวดินัง่อยูบ่นมา้นัง่ตวัเต้ีย ๆ ตรงปลายเทา้ของ
เรเบคาห์ แม่ของเขา) 

ดาวดิ : คุณแม่ครับ ท าไมเราจึงไม่ฉลองวนัคริสตมาสเหมือนอยา่งเอลีและเปโตรและ
ครอบครัวของเขาฉลองกนัเล่าครับ ผมรู้สึกวา่พวกเขาสนุกสนานกนัจริง ๆ นะครับ 

แม่ : เดว ี ลูกรักของแม่ เราก็มีงานฉลองวนั “ฮานุกกา้” แลว้ไงล่ะ ลูกวา่งานฉลอง
ของเราสู้เขาไม่ไดห้รือ 

ดาวดิ : ครับ หนูคิดวา่สนุกเหมือนกนัครับ แต่...เอะ๊ หลงัจากท่ีหนูไดเ้ห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในวนัน้ีแลว้ หนูรู้สึกวา่ หนูรู้สึกวา่มีอะไรบางอยา่งท่ีหนูยงัขาดอยูจ่ริง ๆ ครับ 

แม่ : มีอะไรเกิดข้ึนหรือ ลูก 
ดาวดิ : คืออยา่งน้ีครับ ขณะท่ีหนูเดินผา่นโบสถท่ี์ตั้งอยูต่รงท่ีพระเยซูประสูติ หนูได้

เห็นครอบครัวอเมริกนัครอบครัวหน่ึงยืนเก ้ ๆ กงั ๆ อยูแ่ถวนั้น เพราะความอยากจะหาล าไพพ่ิเศษ หนู
จึงอาสาเป็นผูน้ าชมโบสถ ์ คุณแม่ครับ หนูรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัโบสถน์ั้นเป็นอยา่งดี หนูไดพ้าเขาไปชม
หอ้งของนกับุญ เยโรเม่ และโบสถข์องนกับุญแคทเธอรีน จนไปถึงท่ีบริเวณท่ีพระเยซูประสูติ คุณแม่รู้
ไหมครับ ตรงนั้นมีดาวเงินแขวนอยูด่ว้ย 

แม่ : ลูกเอ๋ย แม่รู้ดีแลว้ละลูก แลว้อะไรเกิดข้ึนท่ีนัน่ล่ะ 
ดาวดิ : ลูกสาวคนเล็กของเขาไดเ้อามือสอดเขา้ไปในช่อง และแตะหินท่ีอยูใ่นช่องนั้น 

แลว้เธอก็ร้องไหส้ะอึกสะอ้ืน 
แม่ : เอะ๊ ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะลูก 
ดาวดิ : ก็นัน่ซิครับ ทีแรกหนูคิดวา่คงจะท าอะไรผดิไป แต่หนูเห็นคุณแม่ของเธอก็

น ้าตาไหลดว้ยเหมือนกนั คุณแม่ของเธอหนัมามองหนู และพดูอยา่งตะกุกตะกกัวา่ “มาร์ซ่ีรักพระเยซู
มาก หนูดาวดิ แกไม่อาจเช่ืออยา่งสนิทใจวา่ แกก าลงัสัมผสักบัจุดท่ีพระเยซูเคยบรรทมอยูใ่นรางหญา้” 

แม่ : แลว้อะไรเกิดข้ึนอีกหรือลูก 
ดาวดิ : มาร์ซ่ีหนัหนา้มาทางหนู และยิม้ทั้งน ้าตา เธอพดูกบัหนูวา่ “ดาวดิ เธอรักพระ

เยซูดว้ยหรือเปล่า” หนูไม่รู้จะตอบอยา่งไร หนูจึงรีบพาพวกเขาไปชมจุดอ่ืนต่อไป คุณแม่ครับคุณแม่รัก
พระเยซูหรือเปล่าครับ พระเยซูเป็นคนชาติยวิเหมือนกบัเรา ไม่ใช่หรือครับ? 
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แม่ : ใช่ลูก พระเยซูเป็นคนชาติยวิ แต่บางทีลูกควรจะหาโอกาสถามคุณปู่ ของลูก
อีกทีจะดีกวา่ ดาวิด เอาอยา่งน้ีดีกวา่แม่จะเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัวนั “ฮานุกกา้” คือเทศกาลฉลองประทีป 
ใหลู้กฟัง เอาไหมละ 

ดาวดิ : โอ ดีซิครับ คุณแม่ หนูชอบเร่ืองน้ีมาก 
แม่ : เร่ืองน้ีเกิดข้ึนในสมยัของพระเจา้อนัทิโอเคียท่ี 4 กษตัริยโ์รมนัใจอ ามะหิต 

พวกโรมนัมุ่งมัน่ท่ีจะบงัคบัใหช้าวยวิเลิกนบัถือศาสนาของเขา พวกโรมนัไดเ้ขา้ยดึพระวหิารใหญ่ใน
กรุงเยรูซาเล็ม และไดก้ระท าส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนในพระวหิารนั้น พวกเขาไดถ้วายหมูตวัเมีย ซ่ึงพวก
เราถือวา่เป็นของสกปรก บนแท่นบูชาของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ และแลว้ พระเจา้ไดท้รงเรียก
ครอบครัวท่ีกลา้หาญครอบครัวหน่ึงซ่ึงอาศยัอยูใ่นเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึงช่ือวา่ เมืองโมดิน ครอบครัวน้ี
ช่ือวา่ครอบครัว “มกักาบี” หวัหนา้ครอบครัวเป็นปุโรหิต ช่ือวา่มตัตาเซียมกัตาเซียไดฆ่้าชาวโรมนัท่ี
บงัคบัใหเ้ขาน าเคร่ืองบูชา ท่ีน่าจะสะอิดสะเอียนไปวางไวบ้นแท่นบูชาเพราะเขาไม่อาจทนดูพวกโรม
เหยยีดหยามพระเจา้ของเขาไดอี้กต่อไป และน่ีแหละท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกบฏ ลูกชายของเขาคือยดูา 
มกักาบี สามารถเกณฑช์าวยวิมาร่วมในการกบฏไดเ้ป็นอนัมาก ดงันั้นในท่ีสุดจึงสามารถยดึเอากรุง
เยรูซาเล็มกลบัคืนมาได ้ส่ิงแรกท่ีชาวยวิผูไ้ดรั้บอิสรภาพ ไดล้งมือท าก็คือ ช าระลา้งพระวหิารใหบ้ริสุทธ์ิ
เหมือนดงัก่อน 

ดาวดิ : หนูชอบตอนน้ีมาก ใหห้นูเล่าต่อไปไดไ้หมครับ 
แม่ : ไดซิ้ลูก 
ดาวดิ : ในพระวหิารพวกเขาไดพ้บกระถางใส่น ้ามนักระถางเล็ก ๆ กระถางหน่ึง มี

น ้ามนัพอท่ีจะท าใหไ้ฟท่ีจุดอยูต่รงหนา้หีบพระสัญญาของพระเจา้ ลุกอยูไ่ดเ้ป็นเวลาหน่ึงวนั แต่เน่ือง
ดว้ยพระเจา้ทรงกระท าอิทธิฤทธ์ิ ไฟบริสุทธ์ิจึงลุกอยูไ่ดเ้ป็นเวลาถึง 8 วนั 8 คืน น่ีละกระมงัครับ ท่ีวา่
ท าไมเราจึงฉลองเทศกาลฮานุกกา้กนัถึง 8 วนั 8 คืน 

พ่อ : (เดินเขา้มา) ลูกรักของพอ่ ลูกรู้เร่ืองน้ีดีน่ี พวกเขาต่อสู้อยา่งไม่ยน่ยอ่ จึงท าให้
พวกเราไดรั้บมรดกท่ีพวกเราภาคภูมิใจ ดาวดิลูกรัก บางทีปีน้ีลูกอาจจะเป็นคนแรกท่ีจะจุดเทียนไขเล่ม
แรกในวนัฉลอง จะเอาไหมลูก? 

ดาวดิ : โอ เอาซีครับคุณพอ่ 
พ่อ : เอาละ แลว้วนันั้นเราจะสนุกสนานกนั แต่ตอนน้ีถึงเวลาแลว้มิใช่หรือท่ีลูก

ควรจะเขา้นอน เพราะพรุ่งน้ีลูก็จะตอ้งไปโรงเรียนแต่เชา้ 
แม่ : จริงซินะ ฉนัก็มวัเล่าเสียเพลินไปเลย ราตรีสวสัด์ิ ดาวดิ 
ฉากท่ีสอง ร้านขายของขวญัของโคเฮน 
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(ดาวดิเดินเขา้มาพร้อมกบันายสจว๊ต เบน ออกมาตอ้นรับลูกคา้) 
ดาวดิ : น่ีเป็นร้านของคุณพอ่ผมครับ 
สจ๊วต : ขอบคุณมาก ดาวิด 
เบน : อรุณสวสัด์ิครับ เชิญขา้งในก่อนซิครับ เชิญขา้งในเลยครับ ผมมีรูปแกะสลกั

สวยงามเป็นอนัมากทีเดียวเลยครับ 
สจ๊วต : ขอบคุณครับ ผมจะเขา้ไป ผมก าลงัมองหาของขวญัวนัคริสตมาสอนัวิเศษยิง่

ส าหรับครอบครัวเล็ก ๆ ท่ีประเสริฐท่ีสุดในโลก ดาวิดบอกกบัผมวา่ ร้านของคุณมีช่างแกะสลกัฝีมือ
เยีย่มประจ าอยู ่

เบน : ฝีมือเยีย่มท่ีสุดในเมืองน้ีท่ีเดียวครับ ขออภยัดว้ยท่ีผมพูดเช่นนั้น ช่างแกะสลกั
ผูน้ั้นเป็นบิดาของผมเองละครับ 

สจ๊วต : โอ ผมช่างโชคดีจริง ๆ ผมอยากจะไดผ้ลงานของท่านมีบา้งไหมครับ? 
เบน : มีอยูส่ักสองสามช้ินครับ ส่วนใหญ่ท่านจะท าตามท่ีลูกคา้สั่ง และเม่ือท าเสร็จ

ลูกคา้ก็มารับเอาไปเลย 
สจ๊วต : รูปน้ีเป็นรูปกษตัริยด์าวิดก าลงัดีดพิณใช่ไหมครับ แหมสวยน่ารักดีจริง ๆ 

โดยเฉพาะใบหนา้แกะไดดี้เป็นพิเศษแต่ผมอยากจะไดรู้ปพระผูเ้ล้ียงท่ีดีคือองคพ์ระเยซูคริสตค์ลา้ย ๆ 
กบัรูปน้ีน่ะ (หยบิรูปออกมารูปหน่ึง) 

เบน : ขออนุญาตเด๋ียวนะครับ ผมจะไปเรียกคุณพอ่ผมมาคุณพอ่อาจจะบอกคุณวา่ 
ท่านจะท าใหคุ้ณไดห้รือไม่ รอเด๋ียวนะครับ 

(เบนเดินออกไป และกลบัมาอีกพร้อมกบัพ่อของเขาซ่ึงถือเคร่ืองแกะสลกัติดมือมาดว้ย) 
เบน : คุณพอ่ผมท่านไม่ค่อยถนดัภาษาองักฤษเท่าไหร่ แต่หากคุณพอ่ไม่เขา้ใจ ผม

ยนิดีจะเป็นล่ามให ้คุณพ่อครับ น่ีคุณ 
สจ๊วต : โรเจอร์ สจว๊ตครับ ยนิดีท่ีไดรู้้จกัครับ เท่าท่ีผมชมผลงานของท่านแลว้ ผมเห็น

วา่ทา่นเป็นช่างแกะสลกัฝีมือเยีย่มทีเดียวเชียวครับ 
อสิอคั : ขอบคุณครับ พวกเราพดูกนัเป็นภาษาฮีบรูวา่ “ชาโลม” หมายความวา่ สันติสุข

จงด ารงอยูก่บัท่าน ท่านมีรูปอะไรมาใหผ้มดูเป็นตวัอยา่งไหมครับ? 
สจ๊วต : ครับ น่ีเป็นรูปท่ีผมอยากจะใหท้่านแกะสลกั แต่ผมอยากใหพ้ระเยซูคริสตมี์

ลกัษณะสมเป็นชายฉกรรจ ์ มีพระหตัถก์ระดา้งสมกบัเป็นผูท่ี้ท  างานหนกั และพระพกัตร์ควรจะเหมือน
ชาวยวิและเป็นชายมากกวา่น้ี แต่ควรจะนุ่มนวลดว้ยเช่นกนั 
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อสิอคั : (สั่นศีรษะ) ผมไม่ทราบวา่จะท าไดห้รือเปล่า รู้สึกวา่ส่วนใบหนา้จะแกะยาก
จริง ๆ นะเบน หรือวา่ยงัไง 

เบน : ผมคิดวา่บางทีท่ีคุณพอ่พูดเช่นนั้น ท่านคงจะหมายความวา่....ท่านคงจะรู้แลว้
ซินะวา่เยซูเป็นชาวยวิ ส าหรับพวกเราท่ีเป็นชาวยวิ เยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผูท่ี้ปลอมตวัเป็นพระเจา้ และ
หม่ินประมาทพระองก ์ เพราะเขาอา้งตนวา่เป็นพระเจา้ ส่ิงท่ีคุณพอ่ผมก าลงัจะพดูก็คือ พอ่จะตอ้งต่อสู้
กบัตวัเอง ในการท่ีจะแกะสลกัใบหนา้ของเยซูใหเ้หมือนกบัท่ีท่านตอ้งการ คุณพอ่ไม่เคยแกะสลกัรูป
เยซูมาก่อนเลย 

สจ๊วต : ครับผมทราบ ผมคิดวา่ผมเขา้ใจนะครับ คุณโคเฮน คุณเคยอ่านขอ้ความใน
พระธรรมอิสยาห์ตอนท่ีกล่าวถึงพระมาซีอาห์หรือเปล่าครับ? 

อสิอคั : คุณหมายถึงบทท่ี 53 ใช่ไหมล่ะ คริสเตียนคนอ่ืน ๆ ก็เคยบอกผมวา่ ขอ้ความ
ตอนนั้นกล่าวถึงพระมาซีอาห์แต่เป็นไปไม่ได ้ พระมาซีอาห์จะเสด็จมาดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็น
อนัมาก เพื่อมาเป็นกษตัริยป์กครองพวกเรา พระองคจ์ะตอ้งไม่ใช่คนต ่าตอ้ยซ่ึงไดรั้บความทุกขเ์วทนา
เป็นอนัมากดงัท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 เป็นแน่ ผมไม่เช่ือเช่นนั้นเด็ดขาด แต่ผมคิดวา่
ขอ้ความตอนนั้น หมายถึงประเทศชาติของเราซ่ึงยากจนค่นแคน้และไดรั้บทุกขเ์วทนาเป็นอนัมาก 

สจ๊วต : ท่านเคยพิจารณาดูบา้งหรือเปล่าครับวา่ ขอ้พระธรรมตอนน้ี อา้งถึงองคพ์ระ
มาซีอาห์ใน 2 ดา้น ดา้นแรกซ่ึงเกิดข้ึนไปแลว้ คือพระองคไ์ดเ้สด็จมารับความทุกขท์รมานเพื่อไถ่
ความผดิบาปทั้งมวลของโลกตามท่ีไดพ้ยากรณ์ไวใ้นพระธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 นั้น ดา้นท่ีสองพระองค์
จะเสด็จมาเพื่อเป็นจอมกษตัริยป์กครองโลกดว้ยความชอบธรรม 

อสิอคั : (หนา้ตาแจ่มใสข้ึน) ผมไม่เคยพิจารณาถึงเร่ืองนั้นมาก่อนเลย ฮือ....นัน่อาจจะ
ท าใหปั้ญหาต่าง ๆ มากมายของผมกระจ่างข้ึน จริงนะ ผมยงัไม่เขา้ใจอะไรอีกหลายส่ิงหลายอยา่งทีเดียว 

เบน : คุณพอ่ผม ท่านศึกษาพระคมัภีร์เดิมอยา่งเอาจริงเอาจงัทีเดียวละคุณสจว๊ต 
สจ๊วต : ผมก็คิดอยา่งท่ีคุณวา่ นัน่แหละครับ ผมใคร่จะแนะน าวา่ ท่านควรจะอ่านพระ

ธรรมอิสยาห์บทท่ี 53 ควบคู่ไปกบัเร่ืองราวการทนทุกขท์รมานท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม และ
เทียบดูวา่ทั้งสองตอนเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกนัอยา่งไร 

อสิอคั : แต่ผมไมเ่คยแตะพระคัมภีร์ใหม่เลย แม้แต่นิดเดียว 
เบน : และอยา่งท่ีผมวา่นัน่แหละ คุณพอ่ผมท่านไม่มีความรู้ภาษาองักฤษถึงขั้นท่ีจะ

อ่านพระคมัภีร์ใหม่ไดห้รอกครับ 
สจ๊วต : โอ ไม่มีปัญหาหรอก เม่ือเชา้น้ีผมแวะไปท่ีร้านจ าหน่ายพระคมัภีร์และซ้ือพระ

คมัภีร์ใหม่ ฉบบัภาษาฮีบรูมาเล่มหน่ึงพอดี ผมจะใหท้่านขอยมืเอาไวก่้อนนะครับคุณอิสอคั ผมใคร่จะ
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ใหท้่านอ่านพระธรรมยอห์นบทท่ี 10 ดว้ย เพราะเป็นบทท่ีกล่าวถึงพระผูเ้ล้ียงท่ีดี และอาจจะช่วยใหท้่าน
ใส่อารมณ์ใหก้บัรูปแกะสลกัตามท่ีผมตอ้งการ 

อสิอคั : ลูกของคุณ จะกราบไหวบู้ชารูปแกะสลกัน้ีหรือ 
สจ๊วต : โอ ไม่ไม่ เราจะน ารูปน้ีไปตั้งไวใ้นหอ้งนอนของลูก ๆ และรูปน้ีจะท าใหพ้วก

แกระลึกวา่ พระเยซูทรงคุม้ครองรักษาพวกแก จะช่วยใหพ้วกแกรักพระองคเ์ม่ือไดร้ะลึกถึงพระเมตตา
คุณของพระองค ์

อสิอคั : เขา้ใจแลว้ เขา้ใจแลว้ครับ ผมจะท าใหดี้ท่ีสุดเลย  
เบน : อยากจะไดว้นัไหนครับคุณสจว๊ต 
สจ๊วต : ผมจะออกจากท่ีน่ีในราว 10 วนัขา้งหนา้ คุณคิดวา่จะเสร็จทนัภายในวนัท่ี 23 

ธนัวาคม น้ีไหม 
เบน : ครับ คิดวา่เสร็จ แต่ผมไม่รับรองนะครับวา่จะไดใ้บหนา้ดงัท่ีท่านตอ้งการ 

ท่านยอ่มเขา้ใจปัญหานั้นแลว้ 
สจ๊วต : ครับ ผมเขา้ใจ และผมเตม็ใจท่ีจะเส่ียง ผมจะอธิษฐาน ขอใหพ้ระเจา้ทรง

ช่วยเหลือคุณ คุณโคเฮน สวสัดีครับ สวสัดีดาวดิ 
อิสอคั เบน, ดาวดิ, : สวสัดีครับ 

ฉากทีส่าม ราตรีกาลในบ้านของโคเฮน 

(อิสอคัก าลงัอ่านพระคมัภีร์เดิมเล่มเก่าแก่ และพระคมัภีร์ใหม่ฉบบัภาษาฮีบรูอยา่งขะมกัเขมน้ 
มือขา้งหน่ึงถือเทียนไขคอยส่องอยู ่ดาวิดสวมชุดนอนเดินเขา้มา) 

ดาวดิ : (เอามือขยี้ตา) คุณปู่ ครับ คุณปู่ ก  าลงัท าอะไรครับ ดึกแลว้ไม่ใช่หรือครับ 
อสิอคั : ถูกแลว้หลานเอ๋ย กลบัไปนอนเสียเถิด ปู่ มีเร่ืองยุง่ 
ดาวดิ : (ช้ีมือ) หนงัสือเล่มนั้น ท่ีคุณสจว๊ตใหปู้่ ใช่ไหมครับ 
อสิอคั : ถูกแลว้ เป็นพระคมัภีร์ใหม่ ปู่ ยงัไม่เคยอ่านมาก่อนเลย โอ น่าสนใจ น่าสนใจ

จริง ๆ 
ดาวดิ : พดูถึงเร่ืองพระเยซูวา่อยา่งไรบา้งครับ? 
อสิอคั : ท าไมหลานถึงถามเช่นนั้นล่ะ ดาวดิ 
ดาวดิ : วนัน้ี ผมถามคุณแม่วา่เรารักพระเยซูหรือเปล่า คุณแม่บอกวา่ผมควรจะถาม

คุณปู่ ดู คุณปู่ ครับ คุณปู่ รักพระเยซูหรือเปล่าครับ 
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อสิอคั : ตอบยาก หลานเอ๋ย ปู่ คิดอยูเ่สมอวา่ปู่ เกลียดพระองค ์ ปู่ เคยคิดวา่พระองคเ์ป็น
ผูป้ลอมตวัเป็นพระเจา้ โดยพยายามท าตวัใหเ้หมือนพระเจา้ ทั้ง ๆ ท่ีพระองคเ์ป็นแต่เพียงมนุษยธ์รรมดา
ทัว่ไปคนหน่ึงเท่านั้น ทั้งยงัอา้งวา่เป็นพระมาซีอาห์ของพวกเราเสียอีก แต่ตอนน้ี ปู่ ชกัจะสงสัยเสียแลว้ซิ 
ปู่ ไม่รู้ ดาวดิ ไปนอนเสียเถิด ปู่ จะคน้หาความจริงต่อไป ถา้พบแลว้ปู่ จะบอก 

ดาวดิ : ราตรีสวสัด์ิครับ คุณปู่  
พกัคร่ึง : ดนตรี-เสียงเพลง 
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องก์ทีส่อง 

ฉากทีห่น่ึง ร้านขายของขวญัของโคเฮน 

(ดาวดิและปู่ ของเขานัง่อยูต่รงหลงัร้าน ศาสนาจารยช์าวยวิเดินเขา้มาในร้าน) 
ศาสนาจารย์ : ชาโลม ชาโลม อิศฮาค ลูกชายของท่านบอกวา่ ท่านตอ้งการคุยกบัผม

เก่ียวกบัเร่ืองส าคญัใช่ไหมครับ 
อสิอคั : ชาโลม ท่านอาจารยไ์มเยอร์ ใช่ครับ ผมมีปัญหาบางขอ้ท่ีจะถามท่าน ท่านเคย

อ่านหนงัสือเล่มน้ีไหม (ยกหนงัสือข้ึน) 
ศาสนาจารย์ : พระคมัภีร์ใหม่รึ ไม่อ่านหรอก หนงัสือเล่มน้ีเป็นยาพิษร้อย

เปอร์เซ็นตที์เดียว คุณไปเอามาจากไหนน่ี เอามาน่ีผมจะฉีกและเผามนัทิ้งเสีย (พยามจะดึงเอามา) 
อสิอคั : อยา่ อาจารย ์ อาจารยจ์ะท าอยา่งนั้นไม่ได ้ พระคริสตธรรมใหม่เล่มน้ีเป็นของ

เพื่อนผม ผมจะไม่ยอมใหอ้าจารยแ์ตะตอ้งมนัเป็นอนัขาด 
ศาสนาจารย์ : ผมเสียใจดว้ย แต่ แต่อิสอคั คุณเขา้ใจแลว้มิใช่หรือวา่หนงัสือเล่มน้ี

เตม็ไปดว้ยอนัตราย และสอนนอกลู่นอกทาง 
อสิอคั : ผมไม่ใช่เด็กนะ อาจารย ์ ผมไดศึ้กษาพระคมัภีร์มาเป็นเวลานานกวา่อายขุอง

คุณเสียอีก ค าถามของผมก็คือเหตุใดบรรดาผูน้กัปราชญช์าวยวิ จึงไม่ส านึกวา่พระเยซูเป็นพระเมสิยาห์
ของเรา 

ศาสนาจารย์ : อิสอคั เจา้พดูดูหม่ินพระเจา้ เจา้เสียจริตไปแลว้ ฉนัจะตอ้งตดัช่ือเจา้
ออกจากการเป็นสมาชิกของธรรมศาลาหากเจา้ยงัขืนประพฤติเช่นน้ีอยูอี่ก 

เบน : (เขา้มา) มีเร่ืองยุง่ยากอะไรหรือ ใครจะตดัช่ือพอ่ผมออกจากสมาชิกธรรม
ศาลา ท่านจ าไม่ไดห้รือวา่ คุณพอ่ผมเป็นผูช่้วยเหลือคุณในการสร้างธรรมศาลาดว้ยมือของท่านเอง 

ศาสนาจารย์ : คุณก าลงัพดูอยูก่บัศาสนาจารยน์ะ คุณเบน ธุรกิจส่วนตวัของคุณจะ
ไดรั้บผลกระทบกระเทือน เพราะการพดูเช่นน้ีดว้ย 

อสิอคั : จะขู่เขญ็เราอยา่งนั้นหรือ จะใส่ร้ายเราอยา่งนั้นหรือ น่ีหรือเป็นค าพดูของผูท่ี้
เป็นผูน้ าฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเรา หากท่านยงัไม่เคยอ่านพระคริสธรรมใหม่ ท่านจะหวงัท่ีจะรู้ได้
อยา่งไรวา่พระคริสตธรรมใหม่สอนวา่อยา่งไร ผมไดใ้ชเ้วลาทั้งคืนอ่านเปรียบเทียบ ค าท านายของ
ศาสดาพยากรณ์กบัเหตุการณ์ในพระชนมชี์พของพระเยซู ขณะท่ีผมอ่านอยูน่ั้น ดูเหมือนวา่มีเกล็ดหลุด



 15 

ออกมาจากตาของผม พระเมสิยาห์ของเราเสด็จมาแลว้ แต่เรามองไม่เห็นพระองค ์ เพราะตาของเรามืด
บอดไปเสียแลว้ 

ศาสนาจารย์ : เจา้จะสอนหนงัสือสังฆราชหรือ เจา้ช่างแกะสลกัไมผู้ช้รา เออ...บาง
ทีแกอาจก าลงัจะเสียสติก็เป็นไดน้ะ เบนพาแกไปหาหมดดีกวา่ 

อสิอคั : ผมจะบอกใหก้็ไดว้า่ ความคิดของผมไม่เคยแจ่มใส่เหมือนท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี
เลย แต่ดูซิ พวกเราไดท้  าให้พระองคต์อ้งทรงทนทุกขอ์ยา่งน่าละอายยิง่นกั “ท่านถูกบาดเจบ็เพราะความ
ทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกซ ้ าเพราะความผดิบาปของเรา” ขอ้ความตอนน้ีก็มาจากพระคมัภีร์เดิมของ
เรานัน่เอง 

เบน : พอเสียทีเถอะคุณพอ่ อาจารยท์่านชกัจะหวัเสียเสียแลว้ 
ศาสนาจารย์ : คุณเบนโคเฮน คุณคอยดูซิวา่เร่ืองจะเป็นอยา่งไงต่อไป คุณจงรู้เถอะ

วา่เร่ืองน้ี จะไม่ยติุลงเพียงแค่น้ี (เดินออกไป) 
อสิอคั : พอ่เพียงแต่ถามปัญหาธรรมดา ๆ เพียงสองสามขอ้เท่านั้นเอง แหม คนหวัร้ัน

น่ี จิตใจช่างมืดบอดเสียจริงนะ พอ่เองก็ตาบอดมา 70 ปีแลว้ ขอบคุณพระเจา้ พอ่ก าลงัเร่ิมตน้ท่ีจะพบ
แสงสวา่งก่อนท่ีพอ่จะตอ้งไป และพบองคพ์ระผูท้รงสร้างของพอ่ (เดินไปยงัห้องของเขา) 

เบน : (เดินไปเดินมา พดูกบัตวัเอง) แหม...เร่ืองมนัยุง่....ยุง่ยุง่จริง ๆ เจา้สจ๊วตนัน่ไม่
น่าโผล่หนา้เขา้มาในร้านของเราเลย คนแก่น่ี ลองปักใจอะไรแลว้ก็ถอนยาก อาจารยจ์ะตอ้งเอาเร่ืองน้ีไป
พดูในธรรมศาลาเป็นแน่ และเราก็คงจะแย ่ และแมแ้ต่ธุรกิจของเราก็จะพลอยย  ่าแยไ่ปดว้ย เออ้ จะท า
ยงัไงดีนะ จะท ายงัไงดี 

ฉากทีส่อง ร้านขายของขวญัของโคเฮน 

(ดาวดิ และปู่ ของเขา นัง่อยูท่ี่หลงัร้าน) 
ดาวดิ : คุณปู่ ครับ งานแกะสลกัของคุณปู่ เสร็จแลว้หรือยงัครับ 
อสิอคั : จวนเสร็จแลว้ละหลาน ยงัตอ้งลงกระดาษทรายอีกนิดหน่อยเท่านั้น 
ดาวดิ : คงจะสวยมากซิครับ 
อสิอคั : ขอบใจ ท่ีหลานชมปู่  ดาวดิเอ๋ย หลานจ าค าถามท่ีหลานถามปู่ ในตอนกลางดึก

คืนนั้นไดไ้หม 
ดาวดิ : โอ จ าไดซิ้ครับ เก่ียวกบัพระเยซู ทีน้ี ปู่ รู้ค  าตอบแลว้ใช่ไหมครับ 
อสิอคั : ปู่ คิดวา่หลานจะตอ้งพบค าตอบแน่ ๆ หากหลานตั้งใจดูท่ีใบหนา้ของรูป

แกะสลกัท่ีปู่ แกะข้ึน 
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ดาวดิ : จะพบค าตอบหรือครับ (หยิบรูปแกะสลกัข้ึนมาดู) ครับผมคิดวา่ผมจะตอ้งพบ 
นยัน์ตาของพระองคมี์แววแห่งความเมตตากรุณา ท่อนแขนของพระองคล์ ่าสันแขง็แรง แต่มือทั้งสอง
ของพระองคล์ะมุนละม่อม ปู่ รักพระองกแ์ลว้ใช่ไหมครับ 

อสิอคั : ใช่ ดาวดิ - ในท่ีสุด (เช็ดน ้าตา) เป็นเวลาหลายปีมาแลว้ท่ีปู่ ไดใ้ชพ้ระนามของ
พระองคเ์ป็นค าแช่งด่า ปู่ หวงัวา่พระองคจ์ะสามารถอภยัโทษใหปู้่ ได ้

สจ๊วต : (ยนือยูต่รงประตูทางเขา้ร้าน) ขอโทษดว้ยท่ีผมไดย้นิถอ้ยค าท่ีท่านพดู ผม
ไม่ไดต้ั้งใจจะแอบฟังนะครับ แน่นอน ผมรู้วา่พระองคจ์ะอภยัโทษใหแ้ก่ท่าน พระองคไ์ดท้รงโปรดยก
โทษความผดิบาปของผมแลว้ ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือก่อนนั้นผมก็เป็นคนบาปอยา่งหาท่ีดีมิไดเ้ลยคนหน่ึง พระ
วจนะของพระองคส์อนวา่ “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” 

อสิอคั : อา...นัน่เป็นข่าวประเสริญท่ีท่านน ามาใหผ้ม หนงัสือเล็ก ๆ เล่มน้ีไดเ้ปิดตาผม
ใหม้องเห็นส่ิงต่าง ๆ มากมายมหาศาล ผมจะไม่ลืมพระคุณของท่านเลย 

สจ๊วต : ผมอยากใหท้่านเก็บพระคริสตธรรมเล่มน้ีไว ้ ผมมองเห็นแลว้วา่ท่านก าลงัจะ
ไดรั้บประโยชน์อยา่งยิง่จากหนงัสือเล่มน้ี 

อสิอคั : โอ...ขอบคุณมากครับ พระคริสตธรรมใหม่ไดช่้วยให้รู้วา่ควรจะแกะสลกั
อยา่งไร (ชูรูปแกะสลกัข้ึนอวด) 

สจ๊วต : (หยบิรูปแกะสลกัมาดู) พระผูเ้ล้ียงท่ีดี โอ. สมบูรณ์แบบจริง ๆ ท่านครับ ท่าน
แกะสลกัใหพ้ระองคมี์ลกัษณะสมเป็นชาย ชาวยวิ และมีความสุภาพอ่อนโยนไดดี้ทีเดียวจริง ๆ ครับ ผม
คิดวา่ท่านไดจ้บัพระลกัษณะของพระองคไ์วค้รบถว้นทุกประการแลว้ ผมไม่สามารถจะจ่ายเงินใหคุ้ม้
กบังานของท่านได ้(เบนเขา้มา) 

อสิอคั : ผมไม่รับหรอก เพราะงานช้ินน้ีเป็นงานท่ีผมกระท าไปดว้ยใจรัก หากลูก ๆ 
ของท่านเรียนรู้ท่ีจะรักพระองคม์ากข้ึนเพราะงานของผมช้ินน้ี นัน่แหละคือผลตอบแทนท่ีครบถว้น 

สจ๊วต : ผมจะจ่ายตามจ านวนท่ีเราไดต้กลงกนัไวก้็แลว้กนั จะไดช่้วยเป็นค่าไมแ้ละค่า
บ ารุงรักษาร้านน้ี (หนัไปยิม้กบัเบน) แต่ความรักซ่ึงท่านไดเ้ทลงในงานช้ินน้ี จะเป็นเสมือนของขวญั
ของผม ซ่ึงผมจะส่งผา่นไปยงัลูก ๆ ของผมอีกต่อหน่ึง 

เบน : รู้สึกวา่ยติุธรรมดีแลว้นะคุณพอ่ 
สจ๊วต : และผมจะมอบพระคริสตธรรมใหม่ปกหนงัฉบบัภาษาองักฤษใหเ้ป็น

ของขวญัวนัคริสตมาสแก่หลานชายของท่านดว้ย พระคมัภีร์เล่มน้ีใชศ้พัทภ์าษาง่าย ๆ ผมจึงคิดวา่ แกจะ
สามารถเขา้ใจได ้ดาวิด หนูอยากไดห้นงัสือเล่มน้ีไหม 
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ดาวดิ : โอ อยากไดซิ้ครับ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัพระเยซูเหมือนอยา่งเล่มท่ีท่านใหคุ้ณปู่
ใช่ไหมครับ 

สจ๊วต : ใช่แลว้ ดาวดิ และยงัมีมากยิง่กวา่นั้นอีก มีเร่ืองของเปโตรและเปาโลและคน
อ่ืน ๆ อีกหลายคนซ่ึงเป็นผูท่ี้ศรัทธาในพระเยซูอยา่งแรงกลา้ (หนัไปพดูกบัเบน) คุณคงไม่วา่อะไรใช่
ไหมครับ 

เบน : (ลงัเลใจ) ยงัไง ๆ แกก็จะตอ้งฟังเร่ืองน้ีจากปู่ ของแก่อยูน่ัน่เอง แต่เอาเถอะ คง
จะไม่เป็นไร 

สจ๊วต : ผมตอ้งลาละครับ เคร่ืองบินล าท่ีผมโดยสารจะออกจากสนามบินในอีกสอง
สามชัว่โมงขา้งหนา้น้ีละครับ ท่านครับ ขอบคุณมากนะครับ ผมรู้สึกวา่บดัน้ีเราเป็นพี่นอ้งกนัแลว้ใน
ความเช่ือ ผมจึงใคร่จะฝากขอ้ความบางตอนจากกิตติคุณยอห์นไวก้บัท่าน “แต่ส่วนบรรดาผูท่ี้ตอ้นรับ
พระเยซูคริสต ์ พระองกท์รงประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” ผูท่ี้ไวว้างใจพระองค ์ พระองคจ์ะ
ทรงโปรดช่วยเขาใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน ท่านเตม็ใจท่ีจะไวว้างใจพระองคใ์ช่ไหมครับ คุณอิสอคั? 

อสิอคั : เตม็ใจร้อยเปอร์เซ็นตที์เดียวครับ ท่ีจริงผมคิดวา่ ผมไดไ้วว้างใจพระองกต์ั้งแต่
ตอนท่ีผมเขา้ใจแจ่มแจง้ถึงความจริงท่ีวา่พระองคเ์ป็นพระมาซีอาห์ของเราแลว้ละครับ 

แต่ก็ยงัมีอะไรอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีผมตอ้งเรียนรู้ต่อไป 
สจ๊วต : เม่ือท่านอ่านพระวจนะของพระเจา้ พระวิญญาณจะทรงสอนใหท้่านเขา้ใจ แต่

อยา่งไรก็ดี เราจะไม่รู้แจง้หมดทุกอยา่งจนกวา่เราจะไดเ้ห็นพระองคเ์ม่ือพระองคเ์สด็จมาอีกคร้ังหน่ึง 
อสิอคั : ขอพระเจา้ทรงโปรดเร่งวนันั้นใหเ้ร็วเขา้เถิด 
สจ๊วต : ลาก่อนนะครับ ชาโลม เราจะพบกนัอีกคร้ังหน่ึง ถา้ไม่ใช่ในโลกน้ีก็ท่ีสวรรค ์

ฉากทีส่าม คอืวนัคริสตมาสทีบ้่านของโคเฮน 

(ดาวดิท่ีอยูบ่นมา้นัง่ตวัเล็ก ๆ และปู่ ของเขาอยูบ่นเกา้อ้ี) 
ดาวดิ : ปู่ ครับ บดัน้ีปู่ กบัผมไดรู้้แลว้วา่พระเยซูเป็นพระมาซีอาห์ของเรา เราจะฉลอง

วนัคลา้ยวนัประสูติของพระองคก์นัยงัไงดีล่ะครับ 
อสิอคั : ปู่ ไม่เคยคิดถึงเร่ืองนั้นมาก่อนเลย หลานคิดวา่เราควรท าอยา่งไรกนัดีล่ะ ดาวดิ 
ดาวดิ : คุณพอ่-คุณแม่ท่านไม่สบายใจท่ีคุณปู่ และผมเช่ือไวว้างใจพระเยซู ผมไดย้นิ

ท่านทั้งสองปรารภกนัตอนกลางคืนซ่ึงท่านคงคิดวา่ผมหลบัไปแลว้ ผมยงัไม่แน่ใจวา่ท่านจะมาร่วม
ฉลองกบัเราหรือไม ่
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อสิอคั : คงจะไม่มา เพราะอยา่งนอ้ยท่ีสุด ท่านยงัไม่พร้อม และอีกอยา่งหน่ึงอาจารยท่ี์
ธรรมศาลาก็เฝ้าคอยจบัตาดูทั้งสองคนอยูอ่ยา่งใกลชิ้ด 

ดาวดิ : ถึงอยา่งงั้นผมก็ยงัแน่ใจวา่ คุณแม่ก็ยงัมีความสนใจอยูบ่า้ง เพราะวนันั้น ผม
เห็นท่านก าลงัอ่านพระคริสตธรรมใหม่อยู ่

อสิอคั : ปู่ กลวัวา่พอ่ของหลานจะเป็นคนเห็นแก่เงินเกินไป แต่พระเจา้ทรงมีวถีิทางอนั
มหศัจรรย ์ในการเปล่ียนแปลงจิตใจมนุษย ์

ดาวดิ : ใช่ครับ เพื่อนผมช่ือเอลี เป็นคริสเตียนชาวอาหรับ ปู่ คงจะรู้แลว้ซีนิครับวา่ คืน
วนัน้ีจะมีคริสเตียนจากประเทศต่าง ๆ มาชุมนุมกนับริเวณทุ่งหญา้ของคนเล้ียงแกะ เพื่ออ่านเร่ืองราว
เก่ียวกบัวนัคริสตมาสจากหนงัสือกิตติคุณในพระคริสตธรรมใหม่ จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้และจะ
อธิษฐานเพื่อคริสเตียนทัว่โลก 

อสิอคั : คริสเตียนรึ ปู่ เคยคิดอยูเ่สมอวา่พวกน้ีเป็นศตัรูกบัพวกเรา พอ่ของปู่ ไดส้อนปู่
วา่ พวกคริสเตียนติเตียนพวกเราวา่ เป็นเหตุใหพ้ระเยซูตอ้งส้ินพระชนม ์ และแสดงความจงเกลียดจงชงั
พวกยวิเป็นอนัมาก 

ดาวดิ : อาจจะเป็นได ้ แต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนท่ีเกลียดชงัคนชาติยวิ อยา่งเช่น
คุณสจว๊ตเป็นตน้ และเพื่อนของผมเอลี กบัเปโตร ก็รักผม 

อสิอคั : ถูกแลว้ ดาวดิ คิดดูอีกที คริสเตียนเป็นอนัมากท่ีเป็นลูกคา้ของเรา ก็แสดง
ความเป็นกนัเองกบัเรา และเห็นอกเห็นใจเรา ปู่ คิดวา่หากพวกเรารักพระมาซีอาห์ของเรา เราก็ควรจะรัก
พวกเขาดว้ย ใช่ไหมดาวดิ 

ดาวดิ : ผมก็คิดเช่นนั้นแหละครับ บางทีพระเยซูจะช่วยใหเ้รารักเขา เม่ือเชา้น้ีผมอ่าน
พระคริสตธรรมใหม่และรู้วา่พระองคท์รงรักทุกคนทัว่โลก เราจะไปท่ีทุ่งเล้ียงแกะไดไ้หมครับ คุณปู่  ปู่
ไม่เหน่ือยเกินไปหรือครับ 

อสิอคั : ไม่ ปู่ สบายดี ไปกนัเถอะ แต่ถา้หาท่ีนัง่อยูแ่ถวรอบนอกก็จะดี 
(ปิดม่าน และ ดาวดิกบัอิสอคัเดินอยูห่นา้ม่าน) 
ดาวดิ : ดูซิครับปู่  พวกผูเ้ล้ียงแกะอาจจะนัง่อยูต่รงน้ีตอนท่ีไดย้นิทูตสวรรคเ์พลงก็

เป็นไดน้ะครับ นัง่พกัตรงน้ีก่อนดีไหมครับ (ทั้งสองหยดุนัง่พกั) 
อสิอคั : ถา้จะเป็นเช่นนั้นละกระมงั พวกผูเ้ล้ียงแกะจะตอ้งตกใจฟังดูซิ ปู่ ไดย้นิ

เสียงเพลงแลว้ละ (คณะนกัร้องในฉากเร่ิมร้องเพลง “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค”์) 
ดาวดิ : เป็นเสียงเพลงของพวกคริสเตียนต่างหากครับ โอ ้ เขาเร่ิมร้องเพลงกนัแลว้ละ

ครับ 
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อสิอคั : ไพเราะจริง ๆ นะดูซิ ปู่ ก็อยูใ่นหมู่บา้นเบธเลเฮม็มาหา้สิบกวา่ปีแลว้ แต่เพิ่งจะ
ไดฉ้ลองวนัคริสตมาสคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก 

ดาวดิ : ปู่ ครับ ถา้ผมอยูใ่นเวลานั้น ผมจะวิง่ไปกบัคนเล้ียงแกะเพื่อไปดูพระกุมารเยซู
บรรทมอยูใ่นรางหญา้ พนนัไดเ้ลยวา่ ผมจะตอ้งไปถึงคอกมา้ก่อนคนอ่ืน ๆ แต่ผมสงสัยวา่ท าไมพระเจา้
จึงทรงเลือกสถานท่ี อนัต ่าตอ้ยเช่นนั้นใหพ้ระบุตรพระองคป์ระสูติ ท่ีนัน่จะตอ้งมีกล่ินสาบแกะและลูก
ลาเหมน็ตลบอบอวลไปหมด 

อสิอคั : บางที อาจจะไม่ใช่การเลือกของพระเจา้ทั้งหมดก็ไดด้าวิด อาจจะเป็นเพราะ
ความตาบอดและความโง่ของมนุษย ์ เจา้ของโรงแรมอาจจะยอมนอนในรางหญา้เสียเอง หากเขาไดเ้งิน
ตอบแทนอยา่งจุใจ แต่โยเซฟกบัมาเรียยากจน โอ มนุษยช่์างดูหม่ินเหยยีดหยามพระบุตรของพระเจา้เอา
เสียจริง ประการแรก มนุษยใ์หค้อกมา้ท่ีเตม็ไปดว้ยความหนาวเยน็และกล่ินเหมน็ และแลว้พระองคต์อ้ง
บรรทมหลบักลางแจง้ท่ามกลางแสงเดือนเพราะพระองคไ์ม่มีท่ีพกัอาศยั สุดทา้ย มนุษยไ์ดถ่้มน ้าลายรด
พระองค ์ เยย้หยนัพระองคแ์ละฆ่าพระองคเ์สีย ดว้ยวธีิท่ีทารุณท่ีสุดเท่าท่ีมนุษยพ์ึงรู้จกั ใหส้ิ้นพระชนม์
อยา่งชา้ ๆ และทรมานบนไมก้างเขน โอพระเยโฮวาห์เจา้ ขอพระองคท์รงโปรดอภยัโทษแก่ขา้พระองค์
ท่ีขา้พระองคมี์ส่วนท าใหพ้ระองคต์อ้งส้ินพระชนมเ์ช่นกนั (ร้องไหแ้ละคุกเข่าลง) 

ดาวดิ : คุณปู่ ครับ ฟังเน้ือเพลงท่ีพวกเขาก าลงัร้องอยูน่ั้นซิครับ (คณะนกัร้อง ร้อง
เพลง “เสด็จจากสวรรค”์) โอ คุณปู่ ครับจะน่าต่ืนเตน้สักแค่ไหน หากพระเยซูคริสตเ์สด็จคืนสู่เบธเลเฮม็ 
ในวนัคริสตมาสน้ี 
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ละครคริสตมาส 
ดาวน าทาง      (ตวัแสดง 7 คน) 
เมษบาลในฝัน      (ตวัแสดง 12 คน) 
เสือส้ินลาย      (ตวัแสดง 12-15 คน) 
คริสตมาสร าลึก      (ตวัแสดง 15 คน) 
ดวงดาวในทอ้งฟ้า     (ตวัแสดง 11 คน) 
ส านึกใหม่ของซีโมน     (ตวัแสดง 11 คน) 
คริสตมาสคืนสู่เบธเลเฮม็     (ตวัแสดง 6 คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากท่านสนใจ ใคร่จะไดร้ายละเอียด 
เก่ียวกบับทละครเหล่าน้ี 

กรุณาติดต่อไปยงั 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 

กรุงเทพมหานคร 4 


