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วั นสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
มัทธิว 2:1-12
ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮม
ในแคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายัง
กรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริยช์ าวยิวทีเ่ พิง่ ประสูตอิ ยูท่ ใี่ ด พวกเรา
ได้ เ ห็ น ดาวประจำพระองค์ ขึ้ น จึ ง พร้ อ มใจกั น มาเพื่ อ นมั ส การ
พระองค์” เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวาย
พระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย พระองค์ทรง
เรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ ตรัสถามเขาว่า
“พระคริสต์จะประสูตทิ ใี่ ด” เขาจึงทูลตอบว่า “ในเมืองเบธเลเฮม แคว้น
ยูเดีย” เพราะประกาศกเขียนไว้ว่า “เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์
เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นำคนหนึ่งจะ
ออกมาจากเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเรา”
ดังนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็น
การส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏ แล้วทรงใช้
บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกำชับว่า “จงไปสืบถาม
เรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว จงกลับมา
บอกให้เรารู้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ดว้ ย” เมือ่ บรรดาโหราจารย์
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ได้ฟังพระดำรัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออก
ปรากฏอีกครั้งหนึ่ง นำทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับ
ของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่ง บรรดาโหราจารย์มีความ
ยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์ พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัติ นำทองคำ
กำยาน และมดยอบออกมาถวายพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขา
ในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของ
ตนโดยทางอื่น
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บทรำพึงที่ 1

เรื่องจากจินตนาการ
มัทธิวเล่าเรื่องโดยใช้จินตนาการอันอุดม ซึ่งขยายมิติของเหตุการณ์พระคริสตสมภพให้กว้างขึ้น มัทธิวคาดหมายให้ผู้อ่านมองให้ไกล
เกินรายละเอียดของเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่เบธเลเฮม เพื่อให้เข้าใจสาร
ที่ต้องการสื่อให้แก่คนทุกยุคสมัยและทุกสถานที่ เขาเชิญชวนเราให้ก้าว
ออกไป และเข้าสู่โลกของดวงดาวและโหราศาสตร์ เข้าสู่โลกภายในแห่ง
ความทรงจำและความฝัน เขาเผยถึงอดีตของชาวยิวอย่างแยบยล และ
เผยถึงอนาคตด้วยคำบอกเล่าเรือ่ งของถวาย ทีม่ คี วามหมายเชิงสัญลักษณ์
ในเรื่องนี้ ความหมายภายในสำคัญกว่ารายละเอียดทางประวัติศาสตร์และโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องภายนอก ไม่มีความจำเป็นต้อง
สืบค้นว่าโหราจารย์เหล่านี้เป็นใครจากที่ไหน เพราะพวกเขาเป็นตัวแทน
ของมนุษย์ทุกคนที่แสวงหาความจริงของชีวิตอย่างสุจริตใจ
และไม่มีความจำเป็นต้องค้นคว้าประวัติทางโหราศาสตร์เพื่อ
ยืนยันว่ามีดาวดวงใหญ่ หรือกลุ่มดาว ปรากฏขึ้นจริงหรือไม่ เขาเรียกดาว
ที่นำทางเขามาหาพระองค์ว่า “ดาวประจำพระองค์” เพราะเป็นความเชื่อ
ของคนส่วนใหญ่ว่า เมื่อใดที่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตเกิดมา จะมีดาว
ดวงใหม่ปรากฏให้เห็น ดาวนี้หมายถึงแสงสว่างที่พระเจ้าทรงส่งมานำ
ทางมนุษย์ทุกคนในการเดินทางแห่งชีวิตของเขา แม้ว่าดาวเป็นแสงสว่าง
ที่อยู่ไกล และแสงซีด เมื่อเทียบกับแสงดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ แต่
เป็นสิ่งที่ชี้ทิศทางได้ดียิ่งสำหรับคนเดินเรือ พระเจ้าจะทรงส่งดาวมานำ
ทางเราผ่านความมืดยามค่ำคืน และฝ่ามรสุมชีวิตเสมอ
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แต่ โ หราจารย์ เ หล่ า นี้ พ บว่ า แสงธรรมชาติ น ำทางเขาไปได้ ถึ ง
จุดหนึ่งเท่านั้น พวกเขายังต้องพึ่งปรีชาญาณของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในการ
เผยแสดงผ่านประกาศกชาวยิว เพื่อให้พวกเขาสามารถเดินทางไปถึง
จุดหมาย แสงสว่างจากการเผยแสดงนี้นำทางเขาไปยังเมืองเบธเลเฮม
และทำให้เขามีความหวังมากขึ้นว่าจะพบกับผู้นำ และผู้เลี้ยงแกะคนใหม่
พฤติกรรมของเฮโรด ผู้วุ่นวายพระทัยและวิตกกังวล ชวนให้คิด
ถึงเหตุการณ์ในแผ่นดินอียิปต์เมื่อโมเสสเกิดมา มัทธิวต้องการให้ผู้อ่าน
พระวรสารของเขาเริ่มมองเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกันในชีวิตของพระเยซูเจ้าและโมเสส ผู้นำชนชาติของเขาออกจากความเป็นทาส และมอบ
ธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาให้แก่ชาวยิว
โหราจารย์เดินทางต่อไปจนกระทั่งแสงสว่างนั้นหยุดนิ่งเหนือ
สถานที่ประทับของพระกุมาร พวกเขาก้าวเข้าไปในบ้านด้วยความยินดี
และคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ ในเวลาที่มัทธิวเขียนพระวรสารนี้ ชน
ต่างชาติพากันเข้ามาในบ้าน ซึ่งหมายถึงพระศาสนจักร ในขณะที่ชาวยิว
ยังอยู่ที่เดิม และไม่ยอมให้แสงสว่างของพระคริสตเจ้านำเขาเดินทาง
ต่อไปข้างหน้า
โหราจารย์ถวายของขวัญเป็นทองคำ กำยาน และมดยอบ มัทธิว
อาจมีเจตนาให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของที่โหราจารย์เหล่านี้ต้องใช้
เป็นประจำในอาชีพของเขา เพราะเขาเป็นเหมือนหมอผีในศาสนาที่บูชา
ธรรมชาติ แต่บัดนี้ สิ่งของเหล่านี้ถูกนำมาเป็นของขวัญถวายพระกุมารที่
เมืองเบธเลเฮม เพื่อแสดงการคารวะต่อความเป็นเจ้านายของพระองค์
ผู้อธิบายความในพระคัมภีร์มองว่าของถวายเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของ
ชะตากรรมในอนาคตของพระเยซูเจ้า ทองคำหมายถึงการเป็นกษัตริย์
กำยานหมายถึงความเป็นสมณะของพระองค์ และมดยอบที่ใช้เจิมหมาย
ถึงการสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ
พระเจ้าทรงเตือนโหราจารย์เหล่านี้ในความฝันไม่ให้กลับไปหา
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กษัตริย์เฮโรด แต่ให้เดินทางกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น บ่อย
ครั้ ง ที่ พ ระคั ม ภี ร์ บ อกว่ า พระเจ้ า ทรงแนะนำมนุ ษ ย์ ผ่ า นทางความฝั น
เพราะช่วยให้มองสถานการณ์ได้รอบด้าน และทำให้เห็นทางเลือกอื่น
นอกจากเรื่องตามคำบอกเล่าของมัทธิวแล้ว พิธีกรรมยังเสนอ
บทอ่านอีกสองบทและบทสดุดี ซึ่งร่วมกันประกาศว่านานาชาติมาเฝ้า
องค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า แต่ ใ นปั จ จุ บั น เราเห็ น สถานการณ์ ที่ ต รงกั น ข้ า ม
ประชาชนกำลังถอยห่างจากบ้านของพระศาสนจักร และน่าแปลกใจที่
คนจำนวนมากหันกลับไปหาสิ่งที่โหราจารย์เหล่านี้ละทิ้งไว้เบื้องหลัง
ดวงดาวกลายเป็นเทพเจ้าสำหรับบุคคลที่เชื่อว่ากลุ่มดาวในราศี
พฤษภ หรือเมถุน มีอำนาจควบคุมชีวิต และชะตากรรมของเขา
ทองคำหมายถึงกระแสวัตถุนิยม ซึ่งสกัดกั้นไม่ให้คนจำนวนมาก
มีสัมผัสที่ไวในเรื่องจิตวิญญาณและพระเจ้า กำยาน หมายถึงธูปที่ใช้จุด
เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะแก่การนั่งสมาธิ สำหรับบางคนที่ชอบความ
คลุมเครือของศาสนาตะวันออก มากกว่าความชัดเจนของการเผยแสดง
ในศาสนาคริสต์ ส่วนมดยอบที่ใช้ดองศพ หมายถึงลัทธิที่ให้ความสำคัญ
กับร่างกายมากเกินไปจนละเลยเสียงเรียกร้องของจิต การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในการฝึกสมาธิ และความเคารพร่างกายซึ่งเป็นวิหารของ
วิญญาณนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ควรเป็นเป้าหมายในตัวเองจนเข้ามา
แทนที่ศาสนา วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์เป็นการยอมรับว่าพระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า เท่ า นั้ น ทรงเป็ น ผู้ น ำ และผู้ เ ลี้ ย งแกะของชนทุ ก ชาติ
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ ทรงเป็นสมณะนิรันดร
และทรงเป็นพระผู้ไถ่ผู้ได้รับเจิม
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บทรำพึงที่ 2
คำเชิญให้เชื่อ

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์เป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อ
และแสดงความชื่นชมยินดีที่พระเทวภาพของพระเยซูเจ้าปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจนจากเรื่องของโหราจารย์ การรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน และ
ในงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานา
คนทั้งหลายที่พระเจ้าทรงนำทางให้มองเห็นไกลกว่าที่ตาฝ่าย
กายมองเห็น จึงกลายเป็นผู้มีความเชื่อ ความเชื่อเป็นพระพรที่ช่วยให้
มนุษย์เคลื่อนสายตาจากเครื่องหมายภายนอก ไปหาบุคคลที่เครื่องหมายเหล่านี้ชี้ให้เขาเห็น ยอห์นสรุปเรื่องที่คานาว่า “พระองค์ทรงแสดง
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์”
ในเรื่ อ งของมั ท ธิ ว โหราจารย์ เ ป็ น ตั ว แทนของผู้ มี ค วามเชื่ อ
กษัตริย์เฮโรด เป็นตัวแทนของผู้ไม่มีความเชื่อ
โหราจารย์สังเกตเห็นดวงดาว และได้ยินคำบอกเล่า เขายอม
เดินทางติดตามดวงดาวไปจนถึงสถานที่ซึ่งดาวมาหยุดนิ่ง ในสถานที่นั้น
พวกเขาก้าวเข้าไปในบ้าน การเดินทางของเขาเป็นการแสดงออกภาย
นอก ว่าเขากำลังเดินทางภายในผ่านทางจินตนาการ ลางสังหรณ์ ความ
ทรงจำ และการนำความคิ ด ต่ า งๆ มาปะติ ด ปะต่ อ เข้ า ด้ ว ยกั น การ
เดินทางครั้งนี้นำเขามาถึงความเชื่อ และการนมัสการในที่สุด
ของถวายของพวกเขามีความหมายเชิงสัญลักษณ์ คำว่า “เชิง
สัญลักษณ์” (symbolic) มาจากภาษากรีก หมายถึงการเคลื่อนตัวของ
สิ่งต่างๆ มารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน การเคลื่อนตัวในทางตรงกันข้ามคือ
diabolic ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่าการฉีกสิ่งต่างๆ ออกจากกัน
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ระบบการศึกษาที่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ และการทำงานของสมอง
ซีกซ้าย สอนมนุษย์ให้ควบคุมสิ่งต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์และแยกชิ้นส่วน
สอนให้แบ่งแยกเพื่อเอาชนะ ถ้าเราเพิกเฉยต่อการทำงานของสมองซีก
ขวา ซึ่งมองเห็นสิ่งต่างๆ ในภาพรวมและในความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อนั้น
ระบบการศึกษาจะสอนให้แบ่งแยกและเป็นอันตราย จึงไม่น่าแปลกใจที่
คนจำนวนมากในปัจจุบันไม่ค่อยมีความเชื่อ ไม่น่าแปลกใจที่เราแยก
พฤติกรรมทางเพศออกจากความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกัน และไม่น่าแปลกใจ
ที่มนุษย์ใช้เงินจำนวนมากไปในการต่อต้านศัตรู และสะสมอาวุธที่มี
อำนาจทำลายล้าง มากกว่าใช้สง่ เสริมภราดรภาพ และเลีย้ งดูคนอดอยาก
ในเรื่องนี้ กษัตริย์เฮโรดเป็นผู้ไม่มีความเชื่อ ไม่มีเครื่องหมายใด
สามารถผลักดันให้พระองค์เดินทางไปยังบ้านแห่งความเชื่อหลังนั้นได้
พระองค์ยังรออยู่ที่เดิมในโลกภายนอกที่สนใจแต่ข้อเท็จจริง วันที่ และ
สถานที่ที่แน่ชัด พระองค์ไม่ยอมมองไกลกว่าสิ่งใดที่อาจคุกคามตำแหน่ง
ของพระองค์ พระองค์วุ่นวายพระทัย แม้แต่ทารกน้อยคนหนึ่งก็ยังเป็น
ภัยคุกคามที่พระองค์ต้องกำจัดให้พ้นทางด้วยวิธีการอันโหดร้ายที่สุด
จิตใจที่คิดแต่จะแบ่งแยก ไม่สามารถปล่อยมือจากอำนาจควบคุม
หรือโอบกอดด้วยความรัก หรือก้มลงคำนับ แต่จะแยกแยะรายละเอียด
และฉีกทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกัน พรากบุตรจากอกมารดา และนำไปฆ่า
การฆ่าเป็นการกระทำที่ร้ายกาจที่สุด
การแสดงความเชื่อต้องใช้พลังของสมองในการสร้างจินตนาการ
และหยั่งรู้ เพื่อก้าวข้ามรายละเอียดซึ่งประสาทสัมผัสภายนอกรับรู้ได้
ทันที เมื่อนั้น เราจะก้าวข้ามชิ้นส่วนต่างๆ ไปหาองค์รวม ก้าวออกจาก
รอยเท้ า ไปหาเจ้ า ของรอยเท้ า นั้ น เรื่ อ งของมั ท ธิ ว เป็ น คำเชิ ญ ให้ เ รา
เดินทางติดตามแสงริบหรี่ของดวงดาวที่กำลังขึ้น และปรีชาญาณของ
พระคัมภีร์ และก้าวเข้าสู่บ้านแห่งความเชื่อ
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บทรำพึงที่ 3

ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด
พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮม
ในแคว้นยูเดีย
ข้อความนี้เป็นข้อความเดียวที่นักบุญมัทธิว กล่าวถึงเหตุการณ์
พระคริสตสมภพ และดูเหมือนจะสั้นเกินไป
อันที่จริง มัทธิวดูเหมือนแทบไม่สนใจเหตุการณ์นี้ ซึ่งต่างจากลูกา
แต่มัทธิวต้องการให้ผู้อ่านรับรู้นัยสำคัญของเหตุการณ์นี้มากที่สุด เขา
เปิดเผยนัยสำคัญนี้ในคำบอกเล่าเรื่องของโหราจารย์ และถ้าเราสังเกต
จะเห็นว่าคำบอกเล่านี้เหมือนกับเป็นอารัมภบทสำหรับพระวรสารทั้ง
ฉบับของมัทธิว
โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม
สืบถามว่า “กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด”
มัทธิว กล่าวถึงกษัตริย์เฮโรด และกษัตริย์ชาวยิว ราวกับเป็นวาง
ส่วนผสมสองอย่างของวัตถุระเบิดไว้ใกล้ๆ กัน
คำถามที่ได้ยินหลายครั้งจากคนต่างชาติในถนนแคบๆ ของกรุง
เยรูซาเล็ม คงฟังดูเหมือนคำประชดอันโหดร้ายสำหรับชาวยิว เราเข้าใจ
ได้ ว่ า มั น คงทำให้ ค นขี้ ร ะแวงอย่ า งกษั ต ริ ย์ เ ฮโรดวุ่ น วายพระทั ย มาก
ประวัติศาสตร์บอกเราว่าตลอดชีวิตพระองค์มีแต่ความกลัวว่าจะสูญเสีย
อำนาจ พระองค์มองเห็นแต่แผนโค่นล้มพระองค์ พระองค์ประทับอยู่
ในป้อมปราการ และสั่งประหารโอรสสามองค์ มารดาของพระมเหสี และ
แม้แต่ตัวพระมเหสีของพระองค์ นั่นคือประวัติศาสตร์
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แต่มัทธิวต้องการบอกว่า “กษัตริย์ชาวยิว” มีความหมายลึก
กว่านั้น เรื่องของอาณาจักรสวรรค์เป็นหัวข้อที่เขาจะกล่าวถึงบ่อยๆ และ
มัทธิว ประกาศไว้ตั้งแต่แรกว่าใครคือกษัตริย์ของอาณาจักรนี้
พระวรสารของมัทธิว กล่าวถึงการแย่งชิงมงกุฎราชากันตั้งแต่หน้า
แรก ใครกันแน่ที่เป็นกษัตริย์ของชาวยิว เฮโรดผู้ทรงอำนาจ ชอบใช้
ความรุนแรง และพร้อมจะฆ่าคนหรือพระเยซูน้อย ผู้อ่อนแอ และ
ไร้อาวุธ ผู้ที่วันหนึ่งจะสิ้นพระชนม์เหมือนเหยื่อผู้บริสุทธิ์คนหนึ่ง
ในหน้าสุดท้ายของพระวรสารของเขา มัทธิวจะใช้เทคนิคการ
เขียนวรรณกรรมของชาวเซมิติก และระบุตำแหน่ง “กษัตริย์ของชาวยิว”
ของพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ทหารจะเยาะเย้ยพระองค์ว่า “ข้าแต่กษัตริย์
ของชาวยิว” (มธ 27:29) และเพื่อระบุข้อกล่าวหาที่ทำให้เขาต้องประหาร
พระเยซูเจ้า ปิลาตจะติดป้ายไว้เหนือพระเศียรของพระองค์ว่า “นี่คือเยซู
กษั ต ริ ย์ ข องชาวยิ ว ” (มธ 27:37) เมื่ อ หั ว หน้ า สมณะ และบรรดา
ธรรมาจารย์เห็นเช่นนี้ก็เยาะเย้ยพระองค์เช่นเดียวกันว่า “เขาเป็นกษัตริย์
แห่งอิสราเอล จงลงมาจากไม้กางเขนเดี๋ยวนี้” (มธ 27:42)
ในคำบอกเล่าเรื่องโหราจารย์ มัทธิว บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรง
เป็นกษัตริย์ผู้ถ่อมพระองค์ตั้งแต่วันที่พระองค์ประสูติมาแล้ว ทรงเป็น
เหมือนภาพของ “ผู้รับใช้ผู้รับทรมาน” ที่อิสยาห์บรรยายไว้ ทรงเป็น
กษัตริย์ผู้ “เสด็จมาบนหลังลา” ระหว่างช่วงเวลาแห่งชัยชนะสั้นๆ เมื่อ
พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มิได้เสด็จมาเพื่อ “ให้
ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น” (มธ 20:28) และเป็นผู้ที่ขอร้องมิตร
สหายของพระองค์มิให้ “ทำตัวเป็นนายเหนือผู้อื่น ... แต่ต้องทำตนเป็น
ผู้รับใช้ผู้อื่น” (มธ 20:25-26)
พระองค์ ไ ม่ ใ ช่ ก ษั ต ริ ย์ ข องโลกนี้ และอำนาจของพระองค์
ไม่เหมือนอำนาจปกครองของเฮโรด อันที่จริง ความเป็นกษัตริย์ของ
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พระเยซูเจ้าจะเผยให้เห็นได้ระหว่างพระทรมานของพระองค์เท่านั้น
เราเข้าใจความหมายของคำภาวนาที่เราสวดบ่อยๆ หรือไม่ว่า
“พระอาณาจักรจงมาถึง” และ “ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ร่วมกับ
พระองค์ และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร”
พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ทางทิศตะวันออก
ข้อความนี้อาจแปลได้ด้วยว่า “เราเห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น”
ในพิธีกรรมวันนี้ พระศาสนจักรจำคำบอกเล่าเหตุการณ์พระคริสตเจ้าแสดงองค์ มาผสมผสานกับข้อความจากหนังสืออิสยาห์ ซึ่งคัด
เลือกมาจากหลายข้อความในพระคัมภีร์ที่ประกาศว่าพระเมสสิยาห์
จะเสด็จมาเหมือน “แสงสว่าง” ว่า “จงลุกขึ้น (อิสราเอล) ฉายแสง
เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือ
เจ้า เพราะว่าดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก แต่พระเจ้าจะทรงขึ้น
มาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า และบรรดา
ประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และพระราชาทั้งหลายจะมาหา
ความสว่างจากการลุกขึ้นของเจ้า” (อสย 60:1-6) ... เราจำคำประกาศ
ถึงแสงสว่างของพระเมสสิยาห์ระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จ และ
ระหว่างมิสซาเที่ยงคืนของเทศกาลพระคริสตสมภพได้ด้วยว่า “ชนชาติที่
เดินในความมืดจะได้เห็นแสงสว่างยิ่งใหญ่ ... ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา
เพื่อเรา” (อสย 9:1-5)
คำว่า “ดวงดาว” มีความหมายหลากหลายมาก ดังที่นักบุญเปโตร
อธิบายเมื่อเขาพูดถึงความเชื่อว่าเหมือนกับ “ดาวประจำรุ่งที่ปรากฏขึ้น
ในจิตใจของท่าน” (2ปต 1:19) ดาวนี้หมายถึงแสงสว่างของพระเจ้า
พระหรรษทานของพระเจ้า การทำงานของพระเจ้าในหัวใจ และในจิต
วิญญาณของมนุษย์ทุกคน และนำทางทุกคนไปหาพระคริสตเจ้า ถูกแล้ว
พระเจ้าทรงมองดูโหราจารย์ “ต่างศาสนา” เหล่านี้ด้วยความรัก ขณะที่
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พวกเขาเดินทางไปหาพระเยซูเจ้า
ในชีวิตของข้าพเจ้าก็มีพระหรรษทานที่นำทางข้าพเจ้าไปสู่การ
ค้นพบพระเยซูเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญที่จะติดตามไปในทุก
ที่ที่พระหรรษทานนี้นำข้าพเจ้าไปหรือไม่ ... แสงสว่างอันนุ่มนวล โปรด
นำทางข้าพเจ้าเถิด ... โปรดนำทางข้าพเจ้าให้ก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว ...
เพียงทีละก้าว ... ไปหาพระองค์เถิด
... จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์
เพื่อนมัสการ ถ้าแปลตรงตัวคือ “หมอบกราบ (prostrate)”
ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความจงรักภักดี และความเคารพ มัทธิว ย้ำคำนี้
สามครั้งในพระวรสารหน้านี้ ซึ่งเป็นคำที่แสดงทัศนคติลึกๆ ในหัวใจของ
โหราจารย์ที่ไม่ใช่ชาวยิว พวกเขามาเพื่อสักการะ
ส่วนข้าพเจ้าเล่า ... ในบางครั้ง ข้าพเจ้ากราบไหว้อะไร หรือ
กราบไหว้ใคร การคำนับของข้าพเจ้าในเวลาที่พระสงฆ์ยกศีลมหาสนิท
ขึ้นระหว่างพิธีบูชามิสซา มีความหมายอย่างไร
เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย ชาวกรุ
งเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย พระองค์ทรงเรียกประชุมบ
รรดาหัวหน้าสมณะ และธรรมาจารย์ ...
ในคำบอกเล่าเรื่องพระคริสตเจ้าแสดงองค์นี้ มัทธิวเสนอให้เรา
พินิจสอง “ทัศนคติ” ที่เราพบครั้งแล้วครั้งเล่าในพระวรสารของเขา
ทัศนคติหนึ่ง คือ การปฏิเสธของผู้นำทางการเมือง และผู้นำ
ศาสนาของชาวยิว คนเหล่านี้ควรเป็นคนกลุ่มแรกที่มองออกว่าพระองค์
คือพระเมสสิยาห์ แต่พวกเขาทำอะไรอยู่ ... พวกเขากลัว พวกเขาวิตก
กังวล พวกเขาไม่เคลื่อนไหว อันที่จริง พวกเขาพยายามฆ่าพระเยซูเจ้า
ตั้งแต่แรก เราได้ยินพระเยซูเจ้าทรงคร่ำครวญดังๆ อย่างเศร้าพระทัย
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เกี่ยวกับเยรูซาเล็มว่า “วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์ และฟาริสี ...
เยรูซาเล็มเอ๋ย เยรูซาเล็ม เจ้าฆ่าประกาศก ... กี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราอยาก
รวบรวมบุตรของท่าน ... แต่ท่านไม่ต้องการ” (มธ 23:27-37)
อีกทัศนคติหนึ่ง คือ การยินดีต้อนรับของโหราจารย์ที่ไม่ใช่ชาวยิว
แม้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกเตรียมตัวเตรียมใจให้ยอมรับพระเมสสิยาห์ แต่
กลับเป็นคนที่แสวงหาและพร้อมจะออกเดินทาง แทนที่เขาจะวิตกกังวล
พวกเขารู้สึกยินดีอย่างยิ่ง เราได้ยินพระวรสารฉบับนี้ประกาศในบทสรุป
แล้วว่า “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19)
ระหว่างศตวรรษแรกๆ ข้อความตอนนี้ของพระวรสารอธิบายให้
คริสตชนเชื้อสายยิวเข้าใจแล้วว่าทำไมคริสตชนส่วนใหญ่ในพระศาสนจั ก รจึ ง ไม่ ใ ช่ ค นเชื้ อ สายยิ ว แม้ ว่ า พระเจ้ า ทรงให้ ค ำมั่ น สั ญ ญาอย่ า ง
หนักแน่นแก่อิสราเอล
มัทธิว แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่ประชาชนรอคอย
ผู้เสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคน และ “อิสราเอลใหม่” ก็ประกอบด้วยคน
เหล่านี้ คือ ชาวยิว และชนต่างชาติ ผู้ยอมรับพระเยซูเจ้า มีคำทำนายที่
ประกาศถึงเหตุการณ์นี้คือ กรุงเยรูซาเล็มจะกลายเป็นเมืองหลวงของชน
ทุกชาติ “มวลอูฐจะมาห้อมล้อมเจ้า อูฐหนุ่มจากมีเดียน และเอฟาห์
คนเหล่านั้นจะมาจากเชบา เขาจะนำทองคำ และกำยาน และจะประกาศ
สรรเสริญพระเจ้า” (อสย 60:6) ชาวอิสราเอลระลึกถึงราชินีแห่งเชบา
ผู้ เ สด็ จ มายั ง กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม จากดิ น แดนห่ า งไกล เพื่ อ มาพบกษั ต ริ ย์
ซาโลมอน บทสดุดี 71 ที่ใช้ขับร้องระหว่างวันสมโภชพระคริสตเจ้า
แสดงองค์ก็กล่าวถึงการต้อนรับชาวโลกว่า “บรรดาพระราชาแห่งเมือง
ทารชิช และเกาะทั้งปวงจะนำเครื่องบรรณาการมาถวาย” มัทธิวจะย้ำ
เช่นกันว่าคนจำนวนมาก “จะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตก และจะนัง่
ร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ในอาณาจักรสวรรค์” (มธ 8:11)
... เราเห็นได้อีกครั้งหนึ่งว่าพระวรสารถูกประพันธ์ขึ้นในลักษณะใด
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โหราจารย์เป็นตัวแทนของทุกคนที่เราเรียกว่า “คนต่างศาสนา”
(และทุกคนที่ไม่เชื่อ) ในทุกยุคสมัย เราไม่ใช้คำเหล่านี้แสดงความดูถูก
เหยียดหยาม เพื่อนหลายคนของเราเชื่อในศาสนาของเขาอย่างจริงใจ
พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างถูกทำนองคลองธรรม รักความยุติธรรม และ
ทำงานรับใช้ผู้อื่น ชีวิตครอบครัวของเขาเป็นแบบอย่างที่ดี และเขาปฏิบัติ
งานในสาขาอาชีพได้ดีอย่างน่าพิศวง แต่พวกเขาไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า
วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์เป็นวันฉลองสำหรับมนุษย์
ทุกคนที่ไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ทุกคนที่มีความเชื่อที่ต่างจากเรา และเป็น
มนุษย์ที่พระเจ้าทรงรัก ประทานความสว่าง และดึงเขาเข้ามาหาพระองค์
โดยอาศัยพระหรรษทานที่เรามองไม่เห็น
แต่เราตัดสินพวกเขาอย่างไร ...
ประกาศกเขียนไว้ว่า “เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ ... ผู้นำคนหนึ่ง
จะออกมาจากเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา”
ท่านอาจถามว่าเหตุใดดวงดาวจึงไม่นำโหราจารย์ตรงไปยังเมือง
เบธเลเฮม ใกล้ๆ พระเยซูเจ้า ทำไมจึงต้องเดินทางอ้อมผ่านกรุงเยรูซาเล็ม
ผ่าน “ธรรมาจารย์ และหัวหน้าสมณะ” เพราะพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อ
คำสัญญาของพระองค์ แม้ว่าพระองค์เสนอความรอดพ้นให้แก่มนุษย์
ทุกคน แต่ความรอดพ้นมาถึงโดยมีชาวยิวเป็นคนกลาง (รม 11:11)
การเดินทางอ้อมผ่านกรุงเยรูซาเล็ม ยังมีนัยสำคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ ถ้าเราต้องการพบพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง เราต้องพึ่งพระวาจา
ของพระเจ้า คือ พระคัมภีร์
ส่วนเราเล่า ... เรารำพึงภาวนาตามพระวาจา ตามพระคัมภีร์โดย
ไม่เบื่อหน่ายหรือไม่
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เขาเปิดหีบสมบัติ นำทองคำ กำยาน และมดยอบออกมาถวายพระองค์
... เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น
การนมัสการพระเจ้าเป็นบทบาทสำคัญของพระศาสนจักร การ
นมัสการที่แท้หมายถึงการ “ถวายผลิตผลจากแรงงาน และจากแผ่นดิน
แด่พระเจ้า” นี่คือค่านิยมของมนุษย์ในทุกอารยธรรม
การพบกั บ พระคริ ส ตเจ้ า จะเปลี่ ย นชี วิ ต ของเรา และเปิ ด อี ก
หนทางหนึ่งแก่เรา
นี่คือข่าวดีจริงๆ พระเจ้าข้า

