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ทานผูนั้นจะชวยประชากรใหรอดพน
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเจา–สถิต–กับเรา (เอ็มมานูเอล)
ทาทีคริสตชน: ความซื่อสัตย
การดําเนินชีวิต: นอมรับแผนการของพระเจาในชีวิตประจําวัน
บทนํา
การฉลองพระธรรมล้ําลึกของการรอคอยในอาทิตยสุดทายเปนการเผยพระธรรมล้ําลึกที่
ลึกซึ้งที่สุดของการเขาแทรกแซงของพระเจา พระผูทรงเผยองคเปน “ผูพิพากษา กษัตริย
ผูสถาปนาพระอาณาจักรและพระแมสสิยาห ” จะเสด็จเขามาในประวัติศาสตรเพื่อมา
ประทับอยูทามกลางมนุษย ทรงเปน “เอ็มมานูแอล” (พระเจา สถิตกับเรา ) พิธีกรรมของ
วันนี้จึงเตรียมใจเราสําหรับฉลองระลึกถึงพระธรรมล้ําลึกของการรับเอากายของพระ
บุตรของพระเจา และพิธีกรรมไดนําเรากลับไปยังเหตุการณประวัติศาสตรที่นําไปสูการ
ประสูติของพระบุตรของพระเจาจากหญิงสาว ซึ่งก็คือกลับเปนจริงของพระธรรมล้ําลึก
ของการรับเอากายนั่นเอง
ในพระธรรมล้ําลึกนี้ ภาพของพระนางมารีย โยเซฟ ผูทําใหพระเยซูมีเชื้อสายของ ดา
วิด ตางบรรจบกันเพื่อยืนยันกับทุกคนวา ผูกําลังจะบังเกิดมาคือพระคริสตเจาที่
ประกาศกไดทํานายไวและอิสราเอลไดเฝารอคอยและซึ่งในการระลึกถึงของพระศาสน
จักร จะมุงไปสูการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค ดังนั้นการรับเอากายของ
พระบุตรของพระเจาจึงเปนการฉลองความซื่อสัตยของพระเจาตอมนุษย และบรรยากาศ
ของพิธีกรรมวันนี้จึงไดลักษณะจากความสัมพันธของความซื่อสัตยนี้ ซึ่งมีสองบุคคล
สําคัญคือพระนางมารียและนักบุญโยเซฟ เปนเครื่องหมายและตนแบบสําหรับมนุษย
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี

อสย 7 : 10-14
สดด 24

บทอานที่ 2

รม 1 : 1-7

พระวรสาร

มธ 1: 18-24

หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ
พระเจาจะเสด็จมา พระองคทรงเปนกษัตริยผูทรง
เกียรติมงคล
พระเยซูคริสตเจา ซึ่งบังเกิดจากเชื้อสายของ ดาวิด
คือพระบุตรพระเจา
พระเยซูเจาทรงบังเกิดจากพระมารดามารีย คูหมั้น
ของโยเซฟผูเปนบุตรของดาวิด

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระนางมารีย เครื่องหมายของความซื่อสัตยของพระเจา
ถึงแมวาพระวรสารจะเลาถึง “การแจงสารแกโยเซฟ” แตการตั้งครรภของพระนาง “ดวย
ฤทธิ์อํานาจของพระจิต” ซึ่งพระวรสารในพิธีกรรมนําไปเชื่อมโยงกับคําทํานายของอิส
ยาห (บทอานที่ 1) ทําใหพระนางกลับเปนเครื่องหมายของ “ความซื่อสัตยของพระเจา ”
ตอพระสัญญาของความรอด เหตุการณการประสูติของพระเยซูเจาเปนเหตุการณที่
เปนไปไมไดตามประสามนุษย ดังที่นักบุญมัทธิวพยายามสื่อโดยกลาววาพระนาง
ตั้งครรภ “ดวยฤทธิ์อํานาจของพระจิต ” เมื่อนําไปสัมพันธกับคําทํานายของอิสยาหใน
สมัยของอาหัส ที่กลาววา “พระเจาเองจะประทานเครื่องหมายใหเห็น คือหญิงพรหมจารี
ผูหนึ่งจะตั้งครรภและบังเกิดบุตรชาย เธอจะตั้งชื่อวา เอ็มมานูแอลพระเจาสถิตกับเรา”
ในทางตรงกันขาม พระนางทรงเปนเครื่องหมายของการตอบรับของมนุษยดวยความ
เชื่อและความพรอม “พระนางเปนคนดี” โดยความดีที่พระนางแสดงออกมาอยางเดนชัด
ที่สุดก็คือ การยอมรับการเลือกสรรของพระเจา และตอบรับดวย “ความพรอมที่จะทําทุก
อยางตามพระประสงคของพระเจา ” การเปดใจตอนรับสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งที่เรา
คาดหวัง นี่เองคือเครื่องหมายของการเขาแทรกแซงของพระเจาในประวัติศาสตร เพราะ
พระเจาผูสัตยซื่อตอพระสัญญาจะทําทุกอยางเพื่อใหแผนการของความรอดสําเร็จไป
แมวาในสายตาของมนุษย สิ่งที่จะเกิดขึ้นลวนขัดกับสายตาของตนเองทั้งสิ้น
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1.2 โยเซฟ เครื่องหมายของการนอมรับแผนการของพระเจาในความ
เชื่อ
ในทํานองเดียวกัน ดวยการยอมรับแผนการของพระเจาตามคําแจงสารของทูตสวรรค
เกี่ยวกับการบังเกิดบุตรชายของพระนางมารียดวยฤทธิ์อํานาจของพระจิต โยแซฟเองก็
กลับเปนเครื่องหมายของ “การนอมรับแผนการของพระเจาในความเชื่อ ” ในบทบาท
ของผูที่จะเปนบิดาเลี้ยง ซึ่งตามประสามนุษยจะเต็มดวยความขัดแยงและความไมนาจะ
เปนไปได แบบฉบับของทานทําใหการฉลองของวันนี้เต็มไปดวยบรรยากาศของ “ความ
ซื่อสัตย” ตอกันอยางสมบูรณ เพราะโดยทางโยแซฟ คําทํานายทั้งหมดเกี่ยวกับพระแมส
สิยาหที่จะตองมาจากเชื้อสายของดาวิดไดสําเร็จจริงแมวาตามประสามนุษย ราชวงศ
ดังกลาวไดสิ้นสุดจนไมเหลือรองรอยของความสามารถที่จะกลับมารุงเรืองไดใหมแต
อยางใด ประชากรอิสราเอลตองตกเปนเมืองขึ้นของชาติรอบดานครั้งแลวครั้งเลา และ
ความพยายามทั้งหมดที่จะปลดแอกจากการปกครองของชาวโรมันตองจบลงดวยความ
หายนะทุกครั้งแมกระทั่งพระวิหารเองก็จะถูกทําลาย
ตลอดประวัติศาสตรแหงความรอดพน มนุษยไดประสบกับสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งที่
ตนเองคาดหวังมาตลอด “หนทางของพระเจา แตกตางจากหนทางของมนุษย ” แตความ
ซื่อสัตยของพระเจาที่บรรจบกับความเชื่อและความไวใจของมนุษย ไดทําใหเห็นวา
พระเจาสัตยซื่อตลอดเวลา “พระเจายิ่งใหญ” ตลอดกาล

1.3 พระเยซูเจาคือเอ็มมานูแอล “พระเจา – สถิตกับเรา”
และดังนั้น ในการพบปะระหวางความซื่อสัตยของพระเจากับความนอบนอมของมนุษย
ไดเปลี่ยนเครื่องหมายของพระธรรมล้ําลึกใหกลับเปนความจริง เมื่อพระบุตรของพระ
เจาบังเกิดมาเปนมนุษยและประทับอยูทามกลางเรา พระธรรมล้ําลึกของการรับเอากาย
จึงจุดประกายความสัมพันธของความซื่อสัตยขึ้นใหม พระเจาทรงพิสูจนใหเห็นอยาง
เปนรูปธรรมวา ทรงซื่อสัตยตอพระสัญญาแมวามนุษยจะไมเคยมั่นคงตอคําสัญญาสัก
เทาใดก็ตามและแมวาเหตุการณจะดูตรงกันขามกับความเปนไปไดสักเพียงใด แตที่สุด
“พระเจาก็เสด็จมาและประทับอยูทามกลางเรา ” ในตัวของเด็กทารก ในตัวของชายที่
ประกาศตัวเปนบุตรของพระเจาและอาจารย และในบุคคลที่ถูกตรึงบนกางเขน
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ในการฉลองของอาทิตยนี้ ภาพของผูที่เรารอคอยจึงสมบูรณ พระองคผูเผยใหทราบวา
ทรงเปนผูพิพากษาผูสถาปนาพระอาณาจักรของความชอบธรรม ผูทรงเปนพระคริสตเจา ทรงเผยใหเห็นความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดของสิ่งที่ทรงเปนสําหรับเรามนุษย กลาวคือ
ไมวาจะทรงทําสิ่งใด สิ่งเดียวที่ทรงเปนสําหรับมนุษยคือ “เอ็มมานูแอล ” ความซื่อสัตย
ซึ่งไมเคยทอดทิ้งมนุษยใหอยูตามยะถากรรม ดังนั้น เมื่อทรงเปนผูพิพากษาก็ทรงเปนผู
พิพากษาเพื่อใหมนุษยไดรับความรอด เมื่อทรงสถาปนาพระอาณาจักร ทรงเชื้อเชิญเรา
เขาในพระอาณาจักรของความชอบธรรมและสันติภาพถาวร เมื่อทรงเปนพระคริสตเจา
ทรงเปนผูรับการเจิมของพระเจาซึ่งเขามาเพื่อทําใหความรอดพนไดกลับเปนความจริง
ในปสกาของพระองค ซึ่งดูเหมือนจะเปนชวงเวลาที่พระเจาจะอยูหางจากพระองคมาก
ที่สุด แตสําหรับพระเจา นั่นคือจุดสุดยอดของแผนการของความรอดพน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การเปน “เอ็มมานูแอล ” ของพระผูกําลังเสด็จมาไดใหความหมายและการตีความที่
สมบูรณที่สุดถึงสิ่งที่พระเจาทรงเปนสําหรับมนุษย บรรยากาศการฉลองในวันนี้นาจะ
เอนเอียงไปในแงของความสงา ของความลี้ลับเหมือนกับเราเดินเขาสูหวงของสิ่งที่อยู
เหนือปญญามนุษยจะคาดไว เหมือนเรากําลังประสบกับสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุด เพื่อวา เมื่อ
วันพระคริสตสมภพมาถึง ความเหลือเชื่อนี้จะไดแปรเปลี่ยนไปเปนการนมัสการได
อยางจริงจัง
บรรยากาศของพิธีกรรม ใชความเงียบและการรําพึงใหเปนประโยชนในการสราง
บรรยากาศของความลี้ลับและความพิศวงใจ แตในเวลาเดียวกัน การฉลองนาจะ
หมุนเวียนอยูรอบพระธรรมล้ําลึกของ “ความซื่อสัตย” ของพระเจาตอพระสัญญาที่ใหไว
มีหลายตอนของพิธีที่สามารถเนนถึงความซื่อสัตยตอพระเจาและตอเพื่อนมนุษย รวมถึง
ความไมซื่อสัตยของมนุษยตอพระเจาและตอกันและกัน

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
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-

-

ภาควจนพิธีกรรม
-

-

พิธีกรอานบทนํา พูดถึง “ความซื่อสัตยของพระเจา ”
ตอพระสัญญาแหงความรอดพนวาเปนพื้นฐานของ
ความเชื่อของเรา ซึ่งแสดงออกดวยการดําเนินชีวิต
นอมรับแผนการของพระเจาในชีวิตประจําวันของเรา
แมวายากที่เราจะเขาใจในเหตุการณที่เกิดขึ้น และให
พิธีบูชาขอบพระคุณเปนประสบการณในการดําเนิน
ชีวิตซื่อสัตย โดยเฉพาะในการรับฟงพระวาจาของพระ
เจา ดวยความเอาใจใสและความเชื่อดุจดังพระนางมา
รีย และนําไปปฏิบัติในชีวิตจริง เฉกเชนเดียวกับ
นักบุญโยเซฟ ที่ออนนอมตอแผนการของพระเจา เพื่อ
จะไดเปนการเตรียมตัวของเราในการรับเสด็จพระเจา
อยางสมควร
การใช “สัญลักษณ” เพื่อสื่อความหมายแหงการรอ
คอย โดยการจุดเทียน เลมที่ 4
บทร่ําวิงวอน แสดงใหเห็นถึงความซื่อสัตยของพระเจา
ผูทรงเสด็จมาชวยมนุษยใหรอดพน แมแตวาเราจะ
ไมไดสัตยซื่อตอพระองค
บทสารภาพบาป เปนอีกบทหนึ่งที่แสดงออกถึงความ
ต่ําตอยของเรา
บทนําบทอานพิธีกรอาจเชิญชวนที่ชุมนุมใหสํานึกใน
การนอมรับแผนการของพระเจา อันเนื่องมาจากความ
ซื่อสัตยของพระองค เหมือนดังที่นักบุญโยเซฟและ
พระนางมารีย ที่มีสวนรวมทําใหพระธรรมล้ําลึกของ
การเปนเอ็มมานูแอลพระเจา–สถิต-กับเราสําเร็จไป
บทอานทั้ง 3 บทที่เผยแสดงการเสด็จมาประทับ
ทามกลางมนุษย ทรงเปนเอ็มมานูแอล และเมื่อรวมใน
พิธีบูชาขอบพระคุณจึงเปนการรวมฉลองความซื่อสัตย
ของพระเจาตอมนุษยที่ทรงมุงมั่นจะชวยประชากรให
5

-

-

-

-

รอดพน
การตอบรับฟงพระวาจา ที่ประกอบดวยความสํารวม
ฟง และรําพึงนําไปสูความพิศวงใจซึ่งแสดงออกดวย
การตอบรับพระวาจาดวยการรองเพลงสดุดี สรรเสริญ
พระเจาวา “กษัตริยผูยิ่งใหญนั้นคือใครผูใด พระองค
คือพระเจาผูเขมแข็ง”
บทเทศน ควรสรุปสาระเกี่ยวกับพระวาจา และเนน
ความหมายของการที่ทรงเปน “เอ็มมานูแอล ” พรอม
ทั้งเชิญชวนประชาชนใหพบกับความซื่อสัตยของพระ
เจาในการที่จะชวยประชากรใหรอด โดยทางพระ
คริสตเจาผูเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย และพบกับ
แบบอยางความออนนอมตอแผนการของพระเจาใน
ชีวิตของพระนางมารียและนักบุญโยเซฟ
บทขาพเจาเชื่อ แสดงออกถึงความซื่อสัตยของพระเจา
เมื่อเราสวดวา “ทรงรับสภาพมนุษย ” “ทรงถูกตรึง
กางเขนเพื่อเรา ” “รัชสมัยของพระองคจะไมสิ้นสุด ”
ซึ่งแสดงวา พระองคประทับอยูกับเราตลอดไป ทาที
ของความเชื่อ ซึ่งประกาศออกมาในบทขาพเจาเชื่อ
ยืนยันความเชื่อถึงพระเจาที่ทรงซื่อสัตยตอพระสัญญา
แหงความรอดพนพระบุตรจึงมารับสภาพมนุษย และ
ออนนอมตอแผนการของพระบิดาเจา เพื่อทุกอยางจะ
ไดสําเร็จไปตามพระประสงคของพระเจา
บทภาวนาของมวลชน แสดงออกถึงทาทีของความ
วางใจ โดยเฉพาะการภาวนา เพื่อนอมรับแผนการของ
พระเจาในชีวิตประจําวัน แมวาจะเต็มไปดวยความไม
เขาใจและอุปสรรค
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ปดพิธี
-

หา “ระบบสัญลักษณ ”เพื่อใชสื่อพระธรรมล้ําลึกของ
ความซื่อสัตยของพระเจาและความนอบนอมของ
มนุษย เปนระบบสัญลักษณที่พบในวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือที่ชุมชนคุนเคย และสามารถสื่อสิ่งที่
ตองการสื่อไดอยางเปนธรรมชาติ

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเรารวมใจกันภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเรา โปรดใหเรา
เตรียมรับเสด็จพระบุตรของพระองคอยางเหมาะสมเพื่อมนุษยชาติทั้งมวลจะ
ไดรับพระพรในวันพระคริสตสมภพที่จะมาถึงนี้
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และผูแพร
ธรรมทุกทาน จะไดมอบความไววางใจที่สมบูรณแดพระเจาในทุกกิจการที่
กระทํา เพื่อที่จะไดเปนแบบอยางและกําลังใจแกผูที่พระองคทรงมอบไวใน
ความดูแล ใหเราภาวนา
2) เพื่อคริสตชนทุกคนจะไดมีความเชื่อมั่นคงในความรักของพระเจา แมใน
ยามที่มีความสงสัยหรือเศราโศกเสียใจ พรอมทั้งมีความรักตอกันและกัน
และแผความรักนี้ไปยังทุกคนในโลก ใหเราภาวนา
3) เพื่อผูที่ทนทุกขทรมานในดานตางๆ จะไดมีกําลังใจ และสามารถเปลี่ยน
ความทุกขใหเปนความยินดีโดยตระหนักวา พระคริสตเจาทรงบังเกิดเปน
มนุษยเหมือนเรา และทรงทนทุกขเชนเดียวกับเรา
ใหเราภาวนา
4) เพื่อมนุษยทั้งมวล จะไดรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเบียดเบียนขมเหง
กันและดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีตามควรแกอัตภาพ ซึ่งเปนการยอมรับใน
คุณคาแหงขาวดีของพระคริสตเจาผูประทานความสุขแทใหแกเขา
ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราแตละคน จะไดละทิ้งความเยอหยิ่ง ความโลภ ความมัวเมาในกิเลส
โดยยอมรับวาตนเปนคนบาปและหันมาพึ่งพระคริสตเจา พระผูชวยใหรอด
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ทางการรับศีลอภัยบาปและใหอภัยแกทุกคนไมวาจะเปนมิตรหรือศัตรู ให
เราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงพระเมตตาเหลือลนโปรดชวยขาพเจาทั้งหลายใหมี
ความเขาใจ ในความรักของพระบุตร ที่ทรงมีตอขาพเจาทั้งหลาย ทรงเสด็จมา
บังเกิดเปนมนุษยเพื่อชวยขาพเจาทั้งหลายใหไดรับความรอด โปรดใหขาพเจา
ทั้งหลายมีใจสลวนเตรียมรับเสด็จฯ พระองคทาน เมื่อพระองคเสด็จมาถึงจะได
ทรงพบขาพเจาทั้งหลายตื่นเฝาภาวนาอยู และชื่นชมยินดีในการถวายสดุดีแด
พระองคทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
การฉลองพระธรรมล้ําลึกของความซื่อสัตยของพระเจาและความจําเปนของความนอบ
นอมตอแผนการของพระเจาเปนอีกกาวหนึ่งที่สําคัญของทางเดินของความเชื่อในขณะที่
เฝารอคอยการเสด็จมาของพระองคการตอนรับพระองคสําหรับเราในวันพระคริสตสมภพจึงไมไดเกิดขึ้นที่วัด หรือที่ถ้ําพระกุมาร หรือที่หนึ่งที่ใดจําเพาะ พระองคทรง
ประทับอยูทามกลางเรา พระองคทรงบังเกิดในใจเรากอนเมื่อเรานอบนอมตอแผนการ
ของพระเจาทางเดินของความเชื่อจึงมาถึงจุดสําคัญที่สุดที่เริ่มตนและไดทิศทางจากการ
เลือกพื้นฐาน จนทําใหการรอคอยพระคริสตเจาคือการเลือกที่จะนอมรับแผนการของ
พระเจา

3.1 ทาทีของความซื่อสัตย
การบังเกิดของพระเยซูเจาเปนการพิสูจนถึงความซื่อสัตยของพระเจาที่มีตอประชากร
ของพระองค และอาศัยการรวมมือกับมนุษยโดยทางพระนางมารีอาและนักบุญโยเซฟที่
ตอบรับตอพระเจาดวยความเชื่อ ทําใหแผนการไถกูของพระเจาเปนจริงพระเจาเสด็จมา
ประทับอยูทามกลางมนุษย เปนเอ็มมานูแอล ตามที่ประกาศกไดทํานายไว
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ดวยทาทีของความซื่อสัตย คริสตชนตองตอบรับแผนการของพระเจา และเคารพอยาง
ลึกซึ้งตอแผนการของพระเจาโดยการรับรูและตอนรับการประทับอยูของพระองคใน
ชีวิตประจําวัน เชน ในความยินดีอยางใหญหลวง ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ในพระวาจาของพระเจา ในผูใหญ ในความยากลําบาก ในการแบงปนสิ่งตางๆ
ในการขอความชวยเหลือ ในเหตุการณประจําวัน เปนตนและใหเรานอบนอมเชื่อฟง
อยางซื่อๆ ดวยความเงียบสงบเชนเดียวกับโยเซฟตามพระประสงคของพระเจาขอใหการ
ประทับอยูของพระเจาในชีวิตของเราเปนบอเกิดแหงความสันติและความชื่นชมยินดี
ของเรา
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แนวทาง แบบที่ 2

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ: ความเชื่อ
กษัตริยอาหัสวางพระทัยในสนธิสัญญากับชาวอัสซีเรียมากกวาที่จะวางพระทัยในพระ
เจาผูเสด็จมาหาเขาในรางของประกาศกอิสยาห “บทอานที่ 1”แสดงใหเห็นถึงความเชื่อในพระ
เจาผูจะเสด็จมาโดยทางพระเยซูคริสตเจาพระผูชวยเราใหรอดจากชีวิตที่ไรความหมาย พระเจา
ทรงเต็มพระทัยที่จะยางเขามาในความมืดของชีวิตที่สับสนของเรา หากวา เราอัญเชิญพระองค
เขามา “พระเจาจะเสด็จมา พระองคทรงเปนกษัตริยผูทรงเกียรติมงคล” (บทสรอย)
ความเหงาและเดียวดายเปนตัวคุกคามความสุข ลําพังมนุษย ไมอาจคนหาคําตอบได คน
ที่อยูเดียวดายเปนคนที่ไมมีความสุข มีแตความหดหูเมื่อตองเผชิญกับความไรสาระ “เอมมานู
เอล-พระเจาสถิตกับเรา” พระเยซูคริสตเจาจะชวยไถเราใหพนจากตัวเราเอง วันฉลองพระคริสต
สมภพเตือนคริสตชนวาพระเจาไดเสด็จมามีสวนในสภาวะมนุษยของเราบนผืนพิภพนี้เมื่อมองดู
วันพระคริสตสมภพจากแงนี้ก็จะเปนวันที่มีความสุขและความหมาย “วันสมโภชที่นําความรอด
พนมานั้น ยิ่งใกลจะมาถึงเพียงใด ขอใหขาพเจา ทั้งหลายมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นเพียงนั้น จะ
ไดสมโภชวันสมภพของพระบุตรอยางสมควร” (บทภาวนาหลังรับศีลฯ)
บทอานที่ 1 อสย 7 : 10 – 14
เชนเดียวกับอาทิตยที่ 2 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ คําพยากรณของประกาศกอิสยาห
เกิดขึ้นที่นครเยรูซาเล็มราวป 735 – 715 กอนคริสตกาลในรัชกาลกษัตริยอาหัสประชากรของ
พระเจากําลังตกอยูในภาวะยุงยากลําบากใหญหลวงเพราะการปกครองอันผิดพลาดของกษัตริย
ผูปฎิเสธไมยอมรับรู “เครื่องหมาย” ซึ่งในพระคัมภีรหมายถึงเหตุการณบางประการที่เปนการให
ความมั่นใจพระเจาจะทรงชวย ถึงกระนั่น พระเจาก็ยังประทานเครื่องหมายนั้น หญิงพรหมจารี
ซึ่งจะใหกําเนิดบุตรคงจะเปนอาบี มเหสีคนหนึ่งของกษัตริยนั้นเอง โอรสนั้นเชื่อเอมมานูเอล
(พระเจาอยูกับเรา) จุดใหญก็คือวาเมื่อเราอยูในความลําบาก ในภาวะกึ่งมืดมิดของสถานการณ
มนุษยพระเจาเต็มพระทัยที่จะเขามาเสมอ ถาเราอัญเชิญใหพระองคเขามาโดยอาศัยความเชื่อของ
เรา (ดูพระวรสารสําหรับคําพยากรณที่ละเอียดกวานี้)
10

บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
วันหนึ่ง องคพระผูเปนเจาตรัสกับกษัตริยอาหัสอีกวา
“จงขอองคพระผูเปนเจา พระเจา
ของพระองค ใหทรงสงเครื่องหมายจากที่ลึกของแดนผูตาย หรือจากที่สูงเบื้องบนเถิด”
แตกษัตริยอาหัสตรัสตอบวา
“เราจะไมทูลขอ เราจะไมทดลององคพระผูเปนเจา ” ประ
กาศกอิสยาหจึงทูลวา“พงศพันธุกษัตริยดาวิดเอย จงฟงเถิดทานทําใหมนุษยเอือมระอายังไมพอ
อีกหรือทําไมทานจึงทําใหพระเจาของขาพเจาทรงเอือมระอาอีกเลา ดังนั้น องคพระผูเปนเจาจะ
ประทานเครื่องหมายใหทานดวยพระองคเองหญิงสาวผูหนึ่งจะตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรชาย
และนางจะเรียกเขาวา “อิมมานูเอล” แปลวา “พระเจาสถิตอยูกับเรา”
บทอานที่ 2 รม 1: 1 – 7
นักบุญเปาโลอธิบายวา พระเยซูเจาพระผูไถคือผูใด ตามความคิดของทาน พระองคทรง
เปนมนุษยอยางสมบูรณ เปนเชื้อสายของกษัตริยดาวิด แตทรงเปนพระบุตรของพระเจาดวยพระ
ฤทธานุภาพ หนาที่ของ นักบุญเปาโล คือการนําคนตางศาสนาไปสูการเชื่อฟงดวยความเชื่อ
อาศัย “การเชื่อฟงดวยความเชื่อ” ในพระเยซูเจา ผูที่พระเจาทรงสงมาเพื่อประทานความสวางแก
ทุกคน ซึ่งกําลังผานความมืดของสภาพการเปนมนุษยนี้เองที่เราจะไดรับความรอดพน
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
จากเปาโล ผูรับใชของพระคริสตเยซู ซึ่งพระเจาทรงเรียกมาเปนอัครสาวก และทรง
มอบหมายใหประกาศขาวดีซึ่งพระเจาทรงสัญญาไวทางประกาศกในพระคัมภีร ขาวดีนี้เปน
เรื่องเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค ซึ่งโดยธรรมชาติมนุษย ทรงบังเกิดในเชื้อสายของกษัตริยดา
วิด และโดยทางพระจิตเจาผูบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ ทรงไดรับการสถาปนาขึ้นเปนพระบุตรผูทรง
อํานาจของพระเจาโดยการกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย พระองคคือพระเยซูคริสต องค
พระผูเปนเจาของเรา ดวยเดชะพระเยซูคริสตเจานี้ เราไดรับพระหรรษทาน และภารกิจการเปน
อัครสาวกเพื่อนําประชาชาติทั้งหลายใหมาปฏิบัติตามความเชื่อ ทั้งนี้เพื่อถวายพระเกียรติแดพระ
นามของพระองค และทานทั้งหลายก็อยูในบรรดาบุคคลเหลานี้ ทานเปนของพระเยซู คริสตเจา
แลวเพราะพระองคทรงเรียก
ถึงทุกทานในกรุงโรมผูที่พระเจาทรงรัก และทรงเรียกใหเปนประชากรศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองคขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจาพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเรา สถิตอยูกับทานทั้งหลายเถิด
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นักบุญมัทธิวอางถึงคําพยากรณของประกาศกอิสยาหในบทอานที่ 1 ของวันนี้ ทั้งนักบุญ
มัทธิวและพระศาสนจักรมองการบังเกิดมาของพระเยซูเจาจากหญิงพรหมจารีวา คือ ความสําเร็จ
เปนจริงอยางสมบรูณตามคําพยากรณของประกาศอิสยาหในพระคริสต และโดยอาศัยพระเยซู
คริสตนี้เองที่พระเจาเสด็จเขามาเพื่อชวยใหเรารอดพน เราซึ่งกําลังผานยามพลบค่ําแหงชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย ในพระเยซูคริสตเจา พระเจาทรงเปน “เอมมานูเอล – พระเจาสถิตกับเรา” และ
ธรรมล้ําลึกอันยิ่งใหญนี้ พระเจาสถิตอยูกับเราหมายความวา ทานไมตองเดินไปแตลําพังอีก
ตอไป เปนสิ่งที่เราจะฉลองในวันพระคริสตสมภพ “พระเจาจะเสด็จมา พระองคทรงเปนกษัติริย
ผูทรงเกียรติมงคล” (บทสรอย)
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจาเปนดังนี้ พระนางมารีย พระมารดาของพระ
องคหมั้นกับโยเซฟ แตกอนที่ทานทั้งสองจะครองชีวิตรวมกัน ปรากฏวาพระนางตั้งครรภแลว
เดชะพระจิตเจา โยเซฟคูหมั้นของพระนางเปนผูชอบธรรมไมตองการฟองหยาพระนางอยาง
เปดเผย จึงคิดถอนหมั้นอยางเงียบๆ ขณะที่โยเซฟกําลังคิดถึงเรื่องนี้อยู ทูตสวรรคขององคพระผู
เปนเจาก็มาเขาฝนกลาววา “โยเซฟ โอรสกษัตริยดาวิด อยากลัวที่จะรับมารียมาเปนภรรยาของ
ทานเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิ์ในครรภของนางนั้นมาจากพระจิตเจา นางจะใหกําเนิดบุตรชาย
ทานจงตั้งชื่อบุตรนั้นวาเยซู เพราะเขาจะชวยประชากรของเขาใหรอดพนจากบาป ” เหตุการณนี้
เกิดขึ้นเพื่อพระดํารัสขององคพระผูเปนเจาที่ตรัสผานประกาศกจะเปนความจริงวา หญิง
พรหมจารีจะตั้งครรภ และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะไดรับนามวา “อิมมานูเอล ” แปลวา พระเจา
สถิตกับเรา” เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทําตามที่ทูตสวรรคขององคพระผูเปนเจาสั่งไว คือรับภรรยา
มาอยูดวย
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