สมโภชพระคริสตเจาทรงแสดงองค
ขาวดี มธ 2:1-12
1
ในรัชสมัยกษัตริยเฮโรด พระเยซูเจาประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแควนยูเดีย โหราจารยบาง
ทานจากทิศตะวันออกเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม 2สืบถามวา “กษัตริยชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยูที่ใด
พวกเราไดเห็นดาวประจําพระองคขึ้น จึงพรอมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค” 3เมื่อกษัตริยเฮโรด
ทรงทราบขาวนี้ พระองคทรงวุนวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนตางก็วุนวายใจไปดวย 4
พระองคทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหนาสมณะและธรรมาจารย ตรัสถามเขาวา “พระคริสตจะประสูติ
ที่ใด” 5เขาจึงทูลตอบวา “ในเมืองเบธเลเฮม แควนยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไววา 6เมืองเบธเล
เฮม ดินแดนยูดาห เจามิใชเล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแหงยูดาห เพราะผูนําคนหนึ่งจะออกมาจาก
เจา ซึ่งจะเปนผูนําอิสราเอล ประชากรของเรา”
7
ดังนั้น กษัตริยเฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารยมาเฝาเปนการสวนพระองค ทรงซักถามถึง
วันเวลาที่ดาวปรากฏ 8แลวทรงใชบรรดาโหราจารยไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกําชับวา “จงไปสืบถาม
เรื่องพระกุมารอยางละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแลว จงกลับมาบอกใหเรารู เราจะไดไปนมัสการ
พระองคดวย” 9เมื่อบรรดาโหราจารยไดฟงพระดํารัสแลวก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศ
ตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่งนําทางให และมาหยุดนิ่งอยูเหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร 10เมื่อ
เห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารยมีความยินดียิ่งนัก 11เขาเขาไปในบาน พบพระกุมารกับพระ
นางมารียพระมารดา จึงคุกเขาลงนมัสการพระองค แลวเปดหีบสมบัตินําทองคํา กํายาน และ
มดยอบออกมาถวายพระองค 12แตพระเจาทรงเตือนเขาในความฝนมิใหกลับไปหากษัตริยเฮโรด
เขาจึงกลับไปบานเมืองของตนโดยทางอื่น
***************************
1. สถานที่ประสูติ
“พระเยซูเจาประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแควนยูเดีย” (มธ 2:1)
“เบธเลเฮม” แปลวา “บานแหงขนมปง” เดิมชื่อเอฟราธาห อยูหางจากกรุงเยรูซาเล็มไป
ทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนาน เปนที่ฝงศพของนางราเคล
ภรรยาของยาโคบ (ปฐก 48:7) เปนที่อาศัยของนางรูธหลังแตงงานกับโบอาซและไดใหกําเนิดโอเบด
ผูเปนบิดาของเจสซี ซึ่งเปนบิดาของดาวิด (นรธ 1:22)
เหนืออื่นใด เบธเลเฮมเปนเมืองของกษัตริยดาวิด (1 ซมอ 16:1; 17:12; 20:6) ซึ่งพระเจา
ทรงสัญญาวาจะสง “พระผูชวยใหรอด” มาจากเชื้อสายและจากเมืองของพระองค ดังที่ประกาศกมี

คาหทํานายไววา “เบธเลเฮม เอฟราธาหเอย เจาเปนเมืองเล็ก ๆ ในบรรดาหัวเมืองของยูดาห จะมีผู
หนึ่งออกมาจากเจาสําหรับเรา เปนผูทจี่ ะปกครองอิสราเอล” (มคา 5:2)
นักบุญจัสติน ปตาจารยผูเกิดใกลเบธเลเฮมราวป ค.ศ. 100 บันทึกไววาชาวเมืองเบธเลเฮม
นิยมเจาะภูเขาเปนที่พักอาศัย และมักเจาะหินใตบานใหกลวงเปนถ้ําเพื่อใชเลี้ยงสัตว เปนไปไดวา
พระเยซูเจาประสูติในถ้ําหินสําหรับเลี้ยงสัตวนี้ (Justin Martyr: Dialogue with Trypho, 78, 304)
2. โหราจารย
เฮโรโดตัส นักประวัติศาสตรกลาวถึง “โหราจารย” ไววาเดิมทีเปนชาวมีเดียนซึ่งเปนชนสวน
หนึง่ ในอาณาจักรเปอรเซีย เคยกอการกบฏแตลมเหลว จึงเบนความสนใจจากอํานาจทางบานเมือง
มาทําหนาที่ “สงฆ” ในเปอรเซีย ดุจเดียวกับตระกูลเลวีซึ่งทําหนาที่ “สงฆ” ในอิสราเอล
พวกเขาพลิกบทบาทจากนักรบมาเปนผูศักดิ์สิทธิ์และผูรู ทําหนาที่ถวายเครื่องบูชา สอน
และใหคําแนะนําแกกษัตริยเปอรเซีย
สมัยกอน โหราศาสตรมีบทบาทสูงยิ่งตอมนุษย พวกเขาเชื่อวาดาวทุกดวงตางเคลื่อนไป
ตามวงโคจรของมันโดยไมเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปรากฏการณพิเศษขึ้นยอม
หมายความวา “พระเจาทรงฝนระเบียบธรรมชาติเพื่อจะบอกบางสิ่งบางอยางแกมนุษยเปนพิเศษ”
บางคนอาจแปลกใจที่โหราจารยเดินตามดาวจากแดนไกลเพื่อมานมัสการกษัตริยถึงกรุง
เยรูซาเล็ม แตนี่เปนเรื่องปกติของคนสมัยกอน เราจึงไมควรดวนสรุปวาเหตุการณนเี้ ปนเพียงตํานาน
เรื่องหนึ่ง มิใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเราไมควรดวนสรุปเชนนั้นก็คือ มีหลักฐานระบุวากระแสเฝาคอยการ
เสด็จมาของกษัตริยผูยิ่งใหญแพรหลายทั่วไปในชวงเวลาเดียวกันกับที่พระเยซูเจาประสูติ แมแตนัก
ประวัติศาสตรโรมันอยางเชนซูเอโตนีอุสยังเขียนไววา “มีความเชื่อเกาแกแพรสะพัดไปทั่วตะวันออก
วาจะมีคนจากยูดาหมาปกครองโลก” (Suetonius: Life of Vespasian, 4:5)
ตาชีตุสก็ยืนยันเชนเดียวกันวา “มีความเชื่อมั่นวา ชวงเวลานี้ ตะวันออกจะมีอํานาจยิ่งใหญ
ผูปกครองจากยูดาหจะครอบครองอาณาจักรทั่วโลก” (Tacitus: Histories, 5:13)
สวนชาวยิวนั้นเชื่ออยูแลววา “ชวงเวลานี้ จะมีผูปกครองโลกออกมาจากประเทศของตน”
(Josephus: Wars of the Jews, 6:5, 4)
3. เฮโรด
เปนลูกครึ่งระหวางยิวและอีดูเมียน เคยรวมมือกับโรมระหวางสงครามกลางเมืองใน
ปาเลสไตนจนไดรับความไววางใจแตงตั้งเปนผูวาราชการเมื่อ 47 ปกอนคริสตศักราช ตอมาอีก 7 ป

ก็ไดรับการสถาปนาเปนกษัตริยจนสิ้นพระชนมในปที่ 4 กอนคริสตศักราช รวมระยะเวลาที่ทรง
ครองราชยนาน 36 ป
เฮโรดไดรับการขนานนามวา “มหาราช” ซึ่งสมควรอยางยิ่ง เพราะพระองคทรงทําให
บานเมืองมีระเบียบและเกิดความสงบสุขอยางแทจริง ทรงเปนนักกอสรางผูเกงกาจ พระวิหารที่กรุง
เยรูซาเล็มก็เปนผลงานของพระองค ทรงเปนกษัตริยผูมีน้ําพระทัยกวางขวาง ยามประชาชน
เดือดรอนก็ทรงลดภาษีให และเมื่อประชาชนอดอยากแรนแคนใกลอดตายเพราะความกันดารแหง
แลงอยางหนักเมื่อ 25 ปกอนคริสตศักราช พระองคทรงสั่งใหหลอมจานทองคําเพื่อนําไปซื้อขาวโพด
เลี้ยงพสกนิกรของพระองค
แตขอเสียของเฮโรดคือทรง “ระแวงสงสัย” วาจะถูกแยงชิงบัลลังกอยางไมมีเหตุผล ยิ่งเมื่อ
พระชนมายุมากขึ้นความระแวงสงสัยก็ยิ่งทวีมากขึ้นจนกลายเปน “คนแกนากลัว” ไปในที่สุด ทรง
กําจัดทุกคนที่สงสัยวาจะเปนคูแขงชิงอํานาจจากพระองค ไมเวนแมแตมารีอัมเน ผูเปนภรรยา และอ
เล็กซานดรามารดาของพระนาง อันตีปาแตรโอรสหัวป รวมถึงโอรสอีก 2 องคคืออเล็กซานเดอร
และอริสโตบูลุสก็ไมรอดพนจากการถูกประหาร จนจักรพรรดิออกัสตัสแหงกรุงโรมเอยวา “เปนหมู
(hus – ฮูส) ของเฮโรดยังปลอดภัยกวาเปนบุตร (huios – ฮุยออส) ของเฮโรด”
เมื่อพระชนมายุ 70 พรรษา ทรงเกรงวาจะไมมีผูใดรองไหไวทุกขเมื่อพระองคสิ้นพระชนม
จึงทรงสั่งใหจับกุมและกักขังผูมีชื่อเสียงของเยรูซาเล็มไวจํานวนหนึ่งดวยขอหาที่กุขึ้นมาเอง พรอม
ทั้งกําชับใหประหารทุกคนทันทีที่สิ้นพระชนมเพื่อใหประชาชนเปนทุกขและร่ําไห !
เราคงคาดเดาความรูสึกของเฮโรดไดไมยากเมื่อโหราจารยถามวา “กษัตริยชาวยิวที่เพิ่ง
ประสูติอยูที่ใด” ?! (มธ 2:2)
4. บรรดาหัวหนาสมณะและธรรมาจารย
ที่ประชุมบรรดาหัวหนาสมณะประกอบดวยมหาสมณะที่เกษียณแลวทุกคน และผูที่ไดรับ
การคัดเลือกจากสมาชิกของตระกูลชั้นสูงเพียงไมกี่ตระกูลใหเปนหัวหนาสมณะแบบผูกขาด
สวนธรรมาจารยคือผูเชี่ยวชาญดานพระคัมภีรและกฎหมาย
---------------------------ทันทีที่พระเยซูเจาประสูติ ปฏิกิริยาของมนุษยแบงออกเปน 3 กลุมอยางเห็นไดชัด
1.
เกลียดและเปนศัตรู
เฮโรดกลัววาพระกุมารจะเขามาแยงชิงตําแหนง อํานาจ และอิทธิพลของพระองค
จึงพยายามหาชองทางกําจัดพระกุมารใหพนไปจากชีวิตของพระองค

เชนเดียวกับเฮโรด ยังมีคริสตชนอีกมากที่พรอมจะกําจัดพระเยซูเจาออกไปจาก
ชีวิต เพราะเห็นวาพระองคเขามายุงเกี่ยวกับชีวิตของตนจนไมอาจทําอะไรตามใจชอบไดอีกตอไป
แตอยาลืมวาคนที่ทําอะไรตามใจชอบนั้นหาไดมีคุณคาหรือประโยชนอันใดไม เขา
เปนเพียง “ทาส” ของตนเองเทานั้น !
สวนคริสตชนแทตองเปนคนที่ดําเนินชีวิตเหมือนพระคริสตเจา และพรอมอุทิศตน
เพื่อพระอาณาจักรของพระองค
ดังนั้น สิ่งที่เราพึงวอนขอกอนอื่นใดหมดก็คือขอให “พระประสงคจงสําเร็จใน
แผนดิน เหมือนในสวรรค” (มธ 6:10)
2.
เฉย ๆ
บรรดาหัวหนาสมณะและธรรมาจารยมัวสลวนอยูกับการประกอบพิธีกรรมในพระ
วิหาร และถกเถียงกันเรื่องกฎหมายจนไมเห็นพระเยซูเจาอยูในสายตา
ทั้ง ๆ ที่รูดีวาพระองคประสูติในเมืองเบธเลเฮม แควนยูดาห แตพวกเขากลับ “เฉย”
พระองคจะประสูติที่ไหน และเมื่อใด ไมมีความหมายอะไรทั้งนั้น !
ทุกวันนี้ คริสตชนจํานวนไมนอยยังประพฤติตนเชนเดียวกับหัวหนาสมณะและธรร
มาจารย นั่นคือมัวสลวนอยูกับธุรกิจของตนจนพระเยซูเจาไมมีความหมายอะไรเลยสําหรับชีวิตของ
เขา
พวกเขาลืมไปวา “สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคือองคพระเยซูเจา” ไมใชกิจการ หรือ
พิธีการ หรือโครงการอื่นใดทั้งสิ้น !
ขอใหคําถามของประกาศกเยเรมียดังกองอยูในจิตใจของเราเสมอ “ดูกอน ทาน
ทั้งหลายที่เดินผานไป ทานไมเกิดความรูสึกอะไรบางหรือ” (พคค 1:12)
3.
ชื่นชมยินดีและนมัสการ
“เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารยมีความยินดียิ่งนัก พวกเขาเขาไปในบาน
พบพระกุมารกับพระนางมารียพระมารดา จึงคุกเขาลงนมัสการพระองค แลวเปดหีบสมบัตินํา
ทองคํา กํายาน และมดยอบออกมาถวายพระองค” (มธ 2:10-11)
พวกเขา นําสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาถวายแทบพระบาทของพระเยซูเจาเพื่อนมัสการ
พระองค
แนนอนวา หากเราตระหนักถึงความรักของพระเจาที่ทรงแสดงออกในองคพระเยซู
เจาแลว สิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถทําไดก็คือ “รักและนมัสการพระองคดวยสิ้นสุดจิตใจ” เทานั้น !
เนื่องจากมีของขวัญ 3 อยาง ตํานานจึงถือวามีโหราจารย 3 องคไดแก เมลกีออรผูถวาย
ทองคํา คาสเปอรผูถวายกํายาน และบัลธาซารผูถวายมดยอบ
ของขวัญทั้ง 3 สิ่งยังบงบอกถึงชีวิตและภารกิจของพระกุมารในอนาคตอีกดวย

ทองคํา
ทองคําเปนราชาแหงโลหะ (King of metals) จึงเหมาะสําหรับกษัตริย
ดังนั้น พระเยซูเจาจึงประสูติมา “เพื่อเปนกษัตริย” เพียงแตทรงปกครองดวย
ความรัก ไมใชดวยกําลัง และทรงครองจิตใจมนุษย ไมใชจากพระราชวัง แตจากไมกางเขน !!
2.
กํายาน
กํายานเปนสิ่งที่พระสงฆใชในพิธีกรรม คํา priest (พระสงฆ) มาจากภาษาละติน
pontifex (ปอนตีเฟกซ) หมายถึง “ผูสรางสะพาน”
นั่นคือ พระเยซูเจาทรงบังเกิดมา “เพื่อเปนพระสงฆ” หนาที่ของพระองคคือเปด
หนทางสูพระเจา และสรางสะพานเชื่อมระหวางพระเจากับมนุษย
หากปราศจากพระองค หนทางสูพระเจายอมมืดมนและถูกตัดขาด !
3.
มดยอบ
มดยอบใชสําหรับชโลมศพ !
วันนีพ้ ระกุมารประสูติมาเพื่อเรา วันหนาพระองคยังจะสิ้นพระชนมเพื่อเราอีก
พระองคทรงบังเกิดมาเพื่อมอบทั้งชีวิตและความตายของพระองคแกเรา พระองค
ทรงเปน “พระผูไถ” สําหรับชาวเราโดยแท
1.

จากของขวัญที่โหราจารยนํามาถวาย เรารูและมั่นใจไดวา พระเยซูเจาประสูติมาเพื่อเปน
กษัตริย เปนมหาสมณะสูงสุด และเปนพระผูไถของชาวเราทุกคน
เราจะเปนเฮโรด มหาสมณะ หรือโหราจารย ก็เลือกเอา !

