แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ป A
(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

จงชื่นชมยินดี พระเจาจะเสด็จมาชวยเราใหรอดพน
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา พระแมสสิยาห
ทาทีคริสตชน: ความกระตือรือรนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดําเนินชีวิต: เปดใจตอนรับพระคริสตเจา
บทนํา
วันนี้ เรามาถึงครึ่งทางของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา และบรรยากาศของพิธีกรรม
จะเปนบรรยากาศของความยินดี ซึ่งปรากฏชัดเจนทั้งในคําทํานายของอิสยาหและใน
เหตุการณชวงสุดทายกอนการประสูติ นักบุญยอหนบัปติสตผูปรากฏตัวในอาทิตยที่ 2
ในฐานะผูออกมาสั่งสอนชาวยิวใหกลับใจเพื่อรอรับพระมหาไถ บัดนี้ไดถูกจําคุก ทําให
ดูเหมือนวาประวัติศาสตรกําลังเดินเขาสูชวงเวลาสุดทายของการเตรียมตัว บรรดา
ประกาศกกําลังออกไปจากฉากของประวัติศาสตรเพื่อเปดทางใหกับบุคคลสําคัญที่สุด
ดังที่พระเยซูในพระวรสารตรัสยกยองนักบุญยอหนบัปติสตไวในฐานะเปน “ผูนําหนา ”
ซึ่งออกมาเตรียมทางสําหรับการกอบกู “การปกครองของพระเจา ” ซึ่งมองเห็นไดใน
เครื่องหมายของ “การบําบัดความทุพพลภาพทุกชนิด ” และความยินดีในพระอาณาจักร
ของความรอด
พิธีกรรมของวันนี้จึงเริ่มดวยการถามวา “พระเยซูคือพระแมสสิยาหใชหรือไม ” ใน
คําถามของนักบุญยอหนบัปติสตผานทางศิษยสองคนที่วา “ทานคือผูที่จะมา หรือตอง
คอยใครอีก ?” บริบททําใหเขาใจไดวา คําวา “ทาน” ในที่นี้มัทธิวหมายถึง “พระคริสต
เจา” (ภาษากรีก) ซึ่งก็หมายถึง “พระแมสสิยาห” (ภาษาฮีบรู) นั่นเอง
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ความคิดสําคัญที่ควรใหความเอาใจใสเปนพิเศษในการฉลองของวันนี้คือ ความยินดีและ
ความรอดพนและพระแมสสิยาห (พระคริสตเจา)

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี

อสย 35 : 1-6,10
สดด 146

บทอานที่ 2

ยก 5 : 7-10

พระวรสาร

มธ 11 : 2-11

พระเจาจะเสด็จมาชวยทานใหรอดพน
โปรดเสด็จมาชวยขาพเจาทั้งหลายใหรอดเถิด
พระเจาขา
พวกทานตองทําจิตใจใหเขมแข็ง เพราะ
พระองคจวนจะเสด็จมาแลว
ทานคือผูที่จะมา หรือจะตองคอยใครอีก

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 ความยินดีบนฐานของสิ่งใหมที่เกิดขึ้น
ในการสื่อความหมายของความยินดีในพิธีกรรมของวันนี้บทอานใชคําหลายคํา ไดแก
ยินดี เปรมปรีดิ์ การรองเพลง ความชื่นบาน โหรองยินดี ความชื่นชมยินดี ซึ่งความหมาย
ของคําเหลานี้จะชัดเจนเมื่อพิจารณาจากสถานการณกอนประสบการณของการไดรับ
การไถกู
สถานการณเดิม
สถานการณใหมของความรอดพน
ทะเลทราย ถิ่นทุรกันดาร แหงแลง
ผลิดอกอยางอุดม
ตาบอด หูหนวก ใบ งอย
มองเห็น ไดยิน พูดได กระโดดได
ความแตกตางของสถานการณกอนการไถกูกับสถานการณหลังการไถกูคือที่มาของสิ่งที่
เรียกวา ความยินดีการเสด็จมาของพระผูไถนําความยินดีมาใหกับผูที่รอคอยพระองค
เพราะพระองคเสด็จมาพรอมกับสิ่งใหมที่ผูเฝารอคอยปรารถนา จึงเปนความยินดีอัน
เนื่องจากการเสด็จมาของพระมหาไถกับการปกครองของพระองค

1.2 การไถกูและความรอดพน
การไถกูและความรอดพนจึงเปนความจริงเดียวกัน แตมองจากสองมิติที่แตกตางกันการ
ไถกูเปนพระราชกิจของพระเจา ซึ่งเรียกรองความเชื่อในสวนของมนุษย การไถกู (พระ
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ราชกิจของพระเจา ) กับความเชื่อ (ในสวนของมนุษย ) นําไปสู “ความรอดพน ” ของ
มนุษยผูมีความเชื่อ
พระราชกิจของพระเจาไดถูกบรรยายไวดวยคําวา “การไถ ” ซึ่งเปนการกระทําเพื่อการ
ปลดปลอยใหเปนอิสระ คําคํานี้จะนําไปสูการใชคําอีกหลายคําซึ่งสื่อความหมายทํานอง
เดียวกัน เชนการปลดปลอย คาไถ ความรอด การใชโทษบาป ความชอบธรรม การ
บันดาลความชอบธรรม การชําระใหบริสุทธิ์ ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะสัมพันธกับสถานะของ
“การตกในบาป” ของมนุษย ซึ่งหมายถึง “การปฏิเสธไมยอมรับขอเสนอของพระเจาที่
จะใหมนุษยเขารวมในชีวิตของพระองค”
พระเยซู ซึ่งเปนพระนามซึ่งมีความหมายวา “พระยาหเวหทรงชวยใหรอด ” เมื่อทรง
รักษาคนตาบอด หูหนวก เปนใบ เปนงอย ถูกผีสิง จึงสื่อถึงสิ่งที่พระนามของพระองค
ทรงเปน “การชวยใหรอด” พระเยซูจึงไมไดเสด็จมาเพื่อคนดี แตมาเพื่อคนบาป พระองค
จึงไมไดทรงไถคนดี ทรงไถคนบาปใหหลุดพนจากพันธนาการของความตาย
เพราะเหตุนี้ ในอีกดานหนึ่งของความรอดจึงไดแกความเชื่อ เพราะความเชื่อวา พระเยซู
ผูกําลังจะเสด็จมาคือพระบุตรของพระเจา ผูซึ่งครั้งหนึ่งได “ชวยมนุษยใหรอดพนจาก
ความวางเปลา” บัดนี้ กําลังจะเสด็จมาเพื่อ “ชวยมนุษยใหพนจากการตองกลับไปสูความ
วางเปลา ” หากไมยอมรับที่จะเขารวมชีวิตกับพระองค ความเชื่อจึงเปนเงื่อนไข เพราะ
ความเชื่อทําใหเรายอมรับสภาพของความวางเปลาของตัวเอง และยอมรับวา ผูจะชวยเรา
ใหพนจากความวางเปลาคือพระผูทรงเสด็จมา แมวาขณะกําลังรอคอยพระองค เราอาจ
ไมไดพบกับพระองคดังที่เราคาดหวัง ความเชื่อจึงหมายถึง “ความไวใจ” และความเพียร
อดทน หรือความเพียรอดทนดวยความหวังที่ไมหวั่นไหว

1.3 พระเยซูเจา พระแมสสิยาห (พระคริสตเจา)
พระผูกําลังเสด็จมาและที่เราเฝารอคอยคือพระแมสสิยาห ซึ่งเปนการเขาแทรกแซงของ
พระเจาเพื่อความรอดพนของมนุษย แตไมไดเปนการแทรกแซงดวยอานุภาพของพระ
เจาจากเบื้องบน แตเปนการเสด็จมาของพระเจาทามกลางมนุษยนี่คือสาเหตุแทจริงของ
ความยินดี “พระเจาประทับอยูทามกลางเรา”
ตามปกติ คําวา “แมสสิยาห” (ภาษาฮีบรู) ในพระคัมภีรจะถูกใชหมายถึง “กษัตริย ” และ
มักถูกขยายดวยคําวา “ผูถูกเจิม ” แตที่มักพบบอยที่สุดคือ “พระแมสสิยาหของพระ
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ยาเวห” ทําใหนัยของคําก็คือ “พระแมสสิยาห ผูรับการเจิมของพระเจา ” ดังนั้น ผูที่กําลัง
จะเสด็จมา จึงไดแก “พระคริสตเจา” (ภาษากรีก)
ดังนั้น พิธีกรรมจึงเปนประสบการณของการรอคอย “พระคริสตเจา ” (พระแมสสิยาห )
กษัตริยผูมาสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจา พระอาณาจักรของความชอบธรรม
กษัตริยผูทรงเปนประกาศกและสงฆ คนกลางระหวางพระเจากับมนุษย เพราะใน
พระองคพระเจาทรงเขาแทรกแซงเพื่อความรอดพนของมนุษยทุกคน (จุดสุดยอดของ
การเผยแสดงนี้จะไดรับการสรุปรวมในวันสมโภชพระคริสตทรงแสดงองค เมื่อ
นักปราชญถวายบรรณาการสามชิ้นแดพระกุมาร)

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองในวันนี้ คือ บรรยากาศของความยินดี ของประสบการณกับ
การไดรับความรอดพนกับการไดสัมผัสกับการสถาปนาพระอาณาจักรของพระเยซูเจา
คือการบําบัดรักษา การเกิดใหม
ในดานหนึ่งพิธีกรรมของวันนี้ทําใหเราไดหวนกลับไประลึกถึงความรุงเรืองของอดีต
สวนในอีกดานหนึ่ง เปนการหลอเลี้ยงความหวังในการเขาแทรกแซงของพระเจาเพื่อไถ
กูมนุษย ซึ่งสําหรับชาวอิสราเอล อดีตอันรุงเรืองคือ “การอพยพ” และสําหรับคริสตชน
คือการประสูติและปสกาของพระเยซูเจา การบังเกิดของพระบุตรของพระเจาจึงเปน
จุดเริ่มตนของความหวังในความสําเร็จของแผนการของความรอดพนซึ่งเปนสิ่งใหม
อยางไมเคยมีมากอน

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- ขบวนแหและเพลงเริ่มพิธี เพื่อสรางบรรยากาศของความ
ยินดี เปนความชื่นชมยินดีที่จะมีผูมาชวยเราใหรอดพน
เปนการชื่นชมยินดีที่มีความหวัง
- การใช “ระบบสัญลักษณ” เพื่อสื่อความหมายแหงการ
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ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

รอคอย โดยการจุดเทียน เลมที่ 3
- งดบทพระสิริรุงโรจน เพราะเปนบรรยากาศการรอคอย
การเสด็จมาของพระผูไถ
- บทอานที่ 1 วันนี้แสดงถึงความชื่นชมยินดีราเริง เพราะ
พระแมสสิยาหมาใกลแลว ในบทนําจึงควรแสดงใหเห็น
ถึงความรอดพนที่ใกลเขามาแลว ใหเรามีทาทีที่แสดงถึง
ความไวใจในพระผูไถดวยความชื่นชมยินดี
- บทพระวรสาร เรียกรองใหเราละทิ้งความชั่วรายตางๆ
ทําแตความดีเพื่อเตรียมจิตใจตอนรับพระผูไถ และ
พระองคจะชําระเราดวยพระจิตเจา
- บทเทศนเนนถึงการกลับใจอยางแทจริงเพื่อตอนรับพระ
ผูไถที่กําลังจะเสด็จมาเพื่อเราจะไดมีความชื่นชมยินดี
อยางแทจริงเมื่อถึงวันที่พระองคเสด็จมาแลว และเรา
จะตองมีความไวใจวาพระองคจะไถเราใหรอดดวยพระ
จิตเจา และมีความชื่นชมอยางแทจริง และใหเรานึกถึง
การเสด็จมาอยางแทจริง
- บทขาพเจาเชื่อ แสดงออกถึงความเชื่ออยางแทจริงวา
พระองคมาบังเกิดเปนมนุษยเพื่อไถเราใหรอดพน
- บทภาวนาของมวลชน ภาวนาดวยทาทีที่แสดงถึงความ
ไวใจ ชื่นชมยินดีที่พระเจาจะเสด็จมาไถเราใหรอดพน
- บทนําขอบพระคุณแบบที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ
และการสวดบทขอบพระคุณใหเปน “การสรรเสริญและ
ขอบพระคุณ” จริงๆ พิจารณาใชการรับศีลมหาสนิทเปน
ประสบการณของการไดรับการบําบัดและการไถ และที่
สําคัญ พึงใหความเอาใจใสพิเศษกับทุกครั้งที่มีการใช
พระนาม “พระคริสตเจา ” (ไมมีการใชคําวาพระแมสสิ
ยาหในพิธีกรรม)
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ปดพิธี

- บทนําขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ ใหความสําคัญ
กับ “พระบิดา ” ในพระบิดาผูทรงเปนจุดกําเนิดของ
แผนการของความรอดพน พระองคผูทรงใหแผนการ
ของความรอดพนสําเร็จไปโดยทางพระคริสตเจา ดวย
ฤทธิ์อํานาจของพระจิต และผูทรงเปนจุดสุดทายของ
การเดินทางของความเชื่อของเรา
- พิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ ”เพื่อใชสื่อพระธรรมล้ํา
ลึกของความยินดีและความรอดพน ฉลองเปนระบบ
สัญลักษณที่พบในวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถ
สื่อสิ่งที่ตองการสื่อไดอยางเปนธรรมชาติ
- ใหดําเนินชีวิตโดยแสดงใหเห็นถึงการกลับใจอยาง
แทจริง และมีชีวิตอยางมีความหวัง ความชื่นชมยินดี

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระเจาพระบิดาของเรา ผูไมประสงคสิ่งใด
นอกจากความสุขของบรรดาบุตรของพระองค และพรอมที่จะสดับฟงและตอบ
คําออนวอนของเรา
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และผูแพร
ธรรมทั้งหลาย จะไดพบความยินดีในการประกาศพระวรสาร เชนเดียวกับ
นักบุญยอหนไดประกาศการเสด็จมาของพระคริสตเจา ใหเราภาวนา
2) เพื่อบรรดาคริสตชน จะไดเปนแบบอยางที่ดีแกผูที่ไมมีความเชื่อ และนํา
พวกเขามารูจักพระคริสตเจา ดวยการดําเนินชีวิตตามคุณคาแหงพระวรสาร
อยางซื่อสัตยมีความสุขสงบ ใจอิสระ โอบออมอารี เผื่อแผ แบงปนและทํา
ดีกับทุกคน ใหเราภาวนา
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3) เพื่อมนุษยทุกคนจะไดเขาใจวา พระคริสตเจาเสด็จมาบําบัดรักษาพวกเขา
ใหหายจากโรครายทั้งฝายกายและวิญญาณ และเปนผูนําความสุขเที่ยงแท
มาสูมวลมนุษย
ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาคนใจเย็นเฉย ไมนําพาตอการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนที่ดี
จะไดเปดใจรับพระหรรษทานซึ่งชวยใหเขามีกําลังใจ สามารถหันกลับมา
ดําเนินชีวิตแหงความเชื่อมั่นคงตอไปไดอยางเขมแข็ง ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราแตละคน จะไดพยายามหลีกหนีจากบาปทั้งมวลที่จะทําลายสันติสุข
ในจิตใจของเรา เพื่อพวกเราแตละคนมีจิตใจสะอาดพรอมที่จะรับเสด็จพระ
คริสตเจา มาประทับในตัวเราแตละคน
ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจาผูทรงสรรพานุภาพขาพเจาทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองคที่
ไดสงพระคริสตเจา พระบุตรของพระองคนําความชื่นชมยินดีที่แทจริงมาสูมวล
มนุษย โปรดชําระขาพเจาทั้งหลายใหบริสุทธิ์และมีความมานะบากบั่นในการ
ภาวนาในชวงเวลาแหงการทดลองตลอดไปดวยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระ
คริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
“การเลือกพื้นฐาน” ของอาทิตยแรกกับทาทีของ “การเตรียมพรอม” กับ “การเลือกคุณคา
ของพระอาณาจักร” และการทําตามเงื่อนไขเพื่อมีความสัมพันธกับพระเจา นําไปสูความ
กระตือรือรนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสมกับที่ไดประสบกับการบําบัดรักษาและ
การไดรับความชอบธรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมไดเปน “เงื่อนไขของการไดรับ
ความรอดพน” แตเปนเครื่องหมายของการยอมรับพระเจา ของการยอมรับวา พระเจาได
เสด็จมาชวยเราใหรอดพนแลวเหมือนกับประสบการณที่ยอหนและศิษยไดประสบ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนชีวิตมาจากพระองค มาจากการไดรับไถเอง

3.1 ทาทีของความกระตือรือรน
ทาทีของอาทิตยนี้คือความกระตือรือรนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับ
สิ่งที่พระคริสตเจาทรงนํามา พระองคนําการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสูบุคคล เปนการนํา
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ความยินดีมาใหแกมนุษยและโลก เปนสําหรับบุคคลที่ทุกขยากลําบากไมวาจะเปน
เพราะความยากจน โรคภัยไขเจ็บทุพพลภาพ

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
เพื่อเราจะไดดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับทาทีของความกระตือรือรนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนี้ เราตองเปดใจของเราเพื่อตอนรับพระคริสตเจา ขอพละกําลังจากพระองค
เพื่อเราจะไดมีความเขมแข็งในการเดินไปสูชีวิตที่ครบครันตามหนทางของพระองคแม
พระคริสตเจาเรียกเราใหรับความทุกขทรมานเพราะความเชื่อผูที่เจริญชีวิตกับพระองคก็
จะพบแสงสวางยิ่งใหญหลังจากผานความมืดและการทดลองพบความหวังในพระองค
เพียงแตใหเรายอมรับพระองค และเปลี่ยนพฤติกรรมของเราใหสอดคลองกับชีวิตของ
พระองคเราก็จะไดรับการรักษารับการอภัยและรับชีวิตจากพระองคเราจะเปนพยานถึง
ภารกิจของพระเยซูเจาตอไปในการประกาศขาวดีแกคนยากไรในการรักษาพยาบาลดวย
ความรักตอผูที่เจ็บไขไดปวยชวยเหลือจุนเจือผูที่ขัดสนทุพพลภาพดวยความใจกวางและ
เสียสละเพื่อจะไดเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลเหลานั้นใหพบกับความสุขและชื่นชม
ยินดีที่พระคริสตเจาไดทรงนํามา
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แนวทาง แบบที่ 2

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ: จงชื่นชมยินดีในความหวัง
บทอานประจําวันนี้บอกเราอีกครั้งถึงอนาคตที่สุกใส เกือบเปน “สวรรคบนแผนดิน ” ก็
วาได “จงชื่นชมยินดีในความหวัง” นี่เปนหัวขอสําหรับชีวิตคริสตชน ความหวังของคริสตชนจะ
ขจัดความสิ้นหวังซึ่งบอยครั้งมักจะนําไปสูการฆาตัวตายหรือการหลีกหนี ความหวังจะชวยให
ไมตองหลบหนีจากความเปนจริงโดยอาศัยยาเสพติด การดื่มสุรา หรือการแสวงหาความสําราญ
อยางโชกโชน ที่ชีวิตสมัยใหมหยิบยื่นให ความหวังของคริสตนรูวาจะจัดการกับความกลัดกลุม
ไดอยางไร ใน “บทสดุดีความยินดี” ซิมโฟนี่ที่ 9 ของบีโทเฟน มีใจความวา “จงคุกเขาลง และรู
วา เหนือโลกของดาวดารา บิดาที่นารักประทับอยู ” เราจะพูดอะไรกับผูปวยดวยโรคมะเร็ง ใน
ระยะสุดทาย คนที่ไมมีความเชื่อหรือความหวังอาจจะกลาววา “ยอมรับเสียเถิดเราทุกคนตองตาย
อยูแลว ไมเร็วก็ชา” แตเราเลา เราจะพูดวาอะไรคริสตชนรูวาจะ “มีสิ่งที่ดีกวาที่กําลังมา จงเตรียม
ตัวใหพรอมที่จะรับสิ่งดี ๆ นั้นเถิด”
บทอานที่ 1 อสย 35: 1-6, 10
บทกวีอันไพเราะเพราะพริ้งบทนี้เปนของ “อิสยาหคนที่สอง ” คือประกาศกซึ่งอยูกับ
ชาวฮีบรูในระหวางการถูกเนรเทศไปบาบิโลน ประกาศกผูนี้ไดเห็นวาการปกครองของบาบิโลน
กําลังจะถูกโคนดวยกษัตริยไซรัสแหงซีเรียซึ่งจะเปนผูปลดปลอยเชลยศึกและปลอยพวกเขากลับ
บาน
นี่เปนบทกวีของความหวังที่เปยมดวยความชื่นชมยินดี
“จงบอกแกเขาที่ใจกําลังสั่นกลัว
วา จงเขมแข็งและอยากลัวเลย นี่คือ พระเจาของทานพระองคเสด็จมาเพื่อลางแคนแทนทาน ”
คริสตชนเห็นภาพพยากรณนี้ในอนาคตซึ่งพระเยซูเจา พระผูกอบกูผูไดรับการเจิมจากพระเจาจะ
เปนผูนํามา “เมื่อนั้นตาของคนตาบอดจะเปดออก พระเจาจะใหแสงสวางแกพวกเขา ” นี่คือ
หัวขอของความหวังอันนาชื่นชมยินดีที่อยูในวันพระคริสตสมภพ พระเจาของเราผูเสด็จมาเปน
แสงสวางสองโลก แสงสวางในคืนพระคริสตสมภพเปนสัญลักษณของความคิดนี้
บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
9

ถิ่นทุรกันดารและแผนดินแหงแลงจงยินดีเถิดทุงเวิ้งวางจงเปรมปรีดิ์และผลิดอกเหมือน
ตนดอกดิน สถานที่นี้จงผลิดอกอยางอุดมจงเปรมปรีดิ์และขับรองดวยความยินดีเพราะไดรับสิริ
รุงโรจนแหงเลบานอน
ไดรับความรุงเรืองแหงภูเขาคารเมลและที่ราบชาโรนทุกคนจะเห็นพระสิริรุงโรจนขององคพระ
ผูเปนเจา และเห็นความยิ่งใหญของพระเจาของเรา จงทําใหมือที่ออนแอแข็งแรงขึ้นจงทําใหหัว
เขาที่ซวนเซมีความมั่นคง จงกลาวกับคนที่ทอแทวา “จงมานะเถิด อยากลัวเลย ”ดูซิ พระเจาของ
ทานทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อชวยทานใหรอดพนและจะทรงลงโทษศัตรูของทานอยางสาสม แลว
นัยนตาของคนตาบอดจะแลเห็นหูของคนหูหนวกจะไดยิน คนงอยจะกระโดดไดอยางกวางและ
คนใบจะรองตะโกนดวยความยินดี
ผูที่องคพระผูเปนเจาทรงไถไวแลวจะกลับมายังศิโยนพลางโหรองดวยความชื่นชม
ความยินดีจะอยูบนศีรษะของเขาตลอดไปความชื่นบานและความยินดีจะติดตามเขาความ
โศกเศราและการถอนใจจะหนีไปจากเขา
บทอานที่ 2 ยก5: 7 – 10
นักบุญยากอบเตือนเราไมใหคาดหวังไวจนสูงเกินไป อนาคตอันสุกใสในยุคของพระผู
กอบกู จะยังไมเปนความจริงสมบูรณในโลกนี้ เราตองมีความเพียรอดทน “จงทําใจใหมั่นคง
เพราะเวลาของพระเจาใกลจะมาถึงแลว ” ประกาศเปนแบบอยางสําหรับเรา ถาทานกําลังทุกข
ทรมานบทอานบทนี้อาจเปนจุดเริ่มตนของแรงบันดาลใจสําหรับการภาวนาสวนตัวกับพระเจา
บทอานจากจดหมายนักบุญยากอบอัครสาวก
พี่นองทั้งหลาย จงพากเพียรรอจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา จงดูชาวนาเถิด เขา
ยอมรอผลมีคาจากแผนดินดวยความพากเพียร รอจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนปลายฤดู ทานก็
เชนเดียวกัน จงมีความพากเพียร ทําจิตใจใหเขมแข็งเพราะองคพระผูเปนเจาใกลจะเสด็จมาแลว
พี่นองทั้งหลาย อยาบนนินทากัน เพื่อจะไดไมถูกพิพากษา พระผูพิพากษาทรงยืนอยูหนาประตู
แลว พี่นองทั้งหลาย จงยึดบรรดาประกาศกซึ่งพูดในพระนามขององคพระผูเปนเจามาเปนแบบ
ฉบับในความพากเพียรอดทนตอความยากลําบาก
พระวรสารมธ 11 : 2 – 11
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หัวขอของพระวรสารตอนนี้ไดมาจากบทอานแรก นักบุญมัทธิวเขียนไววา “พระเยซูเจา
ตรัสตอบวา คนตาบอดจะแลเห็นได” พระเยซูเจาคือผูที่จะตองมาเพื่อใหความหวังแกผูที่ทนทุกข
ความหวังนี้มีทางออกเสมอสําหรับทุกปญหาที่ยุงยากอาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนมนุษย
ดวยกัน อาจจะเปนการยอมรับในสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดแตเปนการยอมรับที่ตั้งอยูบนฐานของ
ความเชื่อในอนาคต ทุกวันพระคริสตสมภพ เราควรใหพระเยซูเจาเปดตาของเราใหมองเห็น
ความงดงาม และการตอเนื่องของชีวิตที่กําลังจะมาถึง
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
ขณะที่ยอหนถูกจองจําอยูในคุก เขาไดยินขาวกิจการของพระเยซูเจา จึงใชศิษยไปทูล
ถามพระองควา “ทานคือผูที่จะมาหรือเราจะตองรอคอยใครอีก ” พระเยซูเจาตรัสตอบวา “จงไป
บอกยอหนถึงสิ่งที่ทานไดยินและไดเห็น คนตาบอดกลับแลเห็น คนงอยเดินได คนโรคเรื้อน
หายจากโรค คนหูหนวกไดยิน คนตายกลับคืนชีพ คนยากจนไดรับการประกาศขาวดี ผูที่ไม
แคลงใจในเรายอมเปนสุข”
ขณะที่คนเหลานั้นกําลังจะจากไป พระเยซูเจาตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอหนวา
“ทาน
ทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูตนออไหวไปมาตามสายลมหรือ มิใชเชนนั้น แลวทาน
ไปดูอะไรเลา ดูคนสวมเสื้อผาสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผาสวยงามอยูในพระราชวัง ถาเชนนั้น
ทานไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแลว เราบอกทาน 0 และเหนือกวาประกาศกเสียอีก ผูนี้เอง
ที่พระคัมภีรกลาวถึงวาเราสงทูตของเรานําหนาทาน เพื่อเตรียมทางไวสําหรับทาน
“เราบอก
ความจริงแกทานทั้งหลายวา ในหมูผูที่เกิดจากหญิง ไมมีใครยิ่งใหญกวายอหนผูทําพิธีลาง ถึง
กระนั้น ผูต่ําตอยที่สุดในอาณาจักรสวรรค ก็ยังยิ่งใหญกวายอหนเสียอีก”
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