อาทิตยที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ป A

แนวทาง แบบที่ 1

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจาจะเสด็จมาเพื่อสถาปนาพระอาณาจักร
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา ผูนําความชอบธรรม
ทาทีคริสตชน: ถอมตน ยอมรับผิด ปกใจแนวแนในความดี
การดําเนินชีวิต: กลับใจจริงๆ
บทนํา
พิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ยังคงอยูในบรรยากาศของการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระคริสตเจา แตเพิ่มมิติใหมของพระธรรมล้ําลึกซึ่งกลาวถึงจุดประสงคของการ
เสด็จมาวา เปนการกระทําเพื่อ “การสถาปนาพระอาณาจักร ” และพัฒนาความคิด
เกี่ยวกับพระเยซูเจาในฐานะ “ผูนําหรือกษัตริย ” ผูเสด็จมาสถาปนาพระอาณาจักรของ
พระเจาในโลก
การประกาศพระธรรมล้ําลึกในพระวาจาเผยใหเห็นวา กษัตริยผูเสด็จมาจะมี “พระจิต
ของพระเจาอยูในตัวคือจิตแหงปญญาและความเขาใจ ความคิดอานและอานุภาพ จิต
แหงความรูและความยําเกรงพระเจา ” และพระราชกิจแรกของพระองคในการสถาปนา
พระอาณาจักรคือ การพิพากษาดวยความชอบธรรม (สอดคลองกับอาทิตยแรก) หลังจาก
นั้น พระอาณาจักรที่ทรงตั้งจะเปนพระอาณาจักรแหงสันติภาพ ความสุขและความอุดม
สมบูรณของชีวิต ยอหนจึงประกาศถึงความจําเปนของการเตรียมตัว เพราะ
“พระ
อาณาจักรสวรรคมาใกลแลว ” สําหรับยอหน การเตรียมตัวคือการกลับใจ การถอมตน
ยอมสํานึกผิด เริ่มตนชีวิตใหมกับพระเจา ซึ่งเปนการประกาศสารเดียวกันกับที่พระเยซู
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เจาจะประกาศ ในความเปนจริง อาณาจักรสวรรคไดเริ่มตนขึ้นแลว นั่นคือพระเจาได
ทรงประทับอยูเพื่อประทานความรอดพนใหกับมนุษยแลว แตยังไมไดบรรลุถึงความ
สมบูรณในแตละคน แตละคนไมเพียงแตจะตองวิงวอนเพื่อใหพระอาณาจักรมาถึง แต
ยังตองแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจาดวยการตอนรับกันและกัน ” (บทอานที่ 2) ซึ่ง
เปาโลไดยกพระเยซูเจาเองเปนแบบฉบับ
ในการฉลองของวันนี้ มีคําสําคัญที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษ 3 ประการ ไดแก “พระ
อาณาจักรของพระเจา ” “คุณลักษณะของพระอาณาจักรที่ไดรับการสถาปนาขึ้น ” และ
“ความสัมพันธกับความสมบูรณของพระอาณาจักรที่จะมาถึง”

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี

อสย 11 : 1-10
สดด 72

บทอานที่ 2
พระวรสาร

รม 15 : 4-9
มธ 3 : 1-12

ทานจะพิพากษาคนจนดวยความชอบธรรม
ในสมัยของพระองค คุณธรรมความดีจะทวีคูณ
จะมีสันติสุขไพบูลยจนดวงจันทรดับอับแสง
พระคริสตเจาทรงชวยมนุษยทุกคนใหรอดพน
จงกลับใจเถิด เหตุวาเมืองสวรรคมาใกลแลว

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระอาณาจักรใหมเปนพระอาณาจักรของความชอบธรรม
พระเจาผูกําลังจะเสด็จมาจะ “ไมพิพากษาตามที่ตาเห็นหรือตัดสินตามที่หูไดยิน แตจะ
พิพากษาคนจนดวยความชอบธรรม” จึงสามารถแยกแยะประชากรตามความชอบธรรม
ไมใชตามภาพปรากฎภายนอกเพราะฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเทากับเปน
การสถาปนาพระอาณาจักรแหงความชอบธรรมเพราะบุคคลที่เปนสมาชิกหรือ
ประชากรในพระอาณาจักรใหมนี้จะเปนผูที่ผานการตัดสินดวย “จิตแหงปญญาและ
ความเขาใจ ความคิดอาน ความรู” วาเปนผูชอบธรรม
ความชอบธรรมของประชากรจึงเปนคุณลักษณะซึ่งประกันใหเกิดความสัมพันธซึ่ง
เสริมสรางและรักษาความเปนหนึ่งกับพระเจาและระหวางมนุษยไวดวยกันในแงนี้
ความชอบธรรมของพระเจาหรือความชอบธรรมที่พระเยซูเจาทรงนํามาจึงหมายถึงพระ
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ราชกิจแหงการไถกู เพราะอาศัยการไถกู พระเจาทรงสถาปนาหมูคณะใหมขึ้น
ประกอบดวยผูที่เชื่อในพระองค และทําใหพวกเขาเปนคนชอบธรรม นั่นคือมี
ความสามารถที่จะอยูรวมกันดวยความเปนหนึ่ง โดยการปลดปลอยพวกเขาใหพนจาก
บาป คือจากความเห็นแกตัวและความรุนแรง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการอยูดวยความเปน
หนึ่งเดียวกับพระเจาและกับเพื่อนมนุษย “สุนัขปาจะอยูกับลูกแกะ เสือดาวจะนอนกับ
ลูกแพะ” ทําใหในสมัยของพระองค “คุณธรรมความดีจะทวีคูณ และมีสันติสุขไปทั่ว
แผนดิน”

1.2 “พระอาณาจักรแหงความชอบธรรมอยูใกลแลว ”
ถึงแมวาเหตุการณในประวัติศาสตรจะทําใหภาพของพระอาณาจักรแหงความชอบธรรม
เลือนลางไป แตในสายตาของความเชื่อ พระอาณาจักรที่อิสยาหทํานายไว พระอาณาจักร
ที่ยอหนประกาศและมัทธิวกลาวถึง และพระอาณาจักรที่พระศาสนจักรวิงวอนขอในบท
“ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย “อยูใกลแลว ” ในประสบการณของประชากร
อิสราเอลพวกเขารอคอย “กษัตริยผูยิ่งใหญ ทรงอํานาจ เปยมดวยปรีชาญาณ ผูมา
ปกครองประชากรดวยความเที่ยงธรรมและมีสันติ
” แมวาตลอดบริบททาง
ประวัติศาสตรพวกเขาจะตองตกเปนเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบานครั้งแลวครั้งเลา
และมีประสบการณของการมีกษัตริยที่ดีปกครองเพียงไมกี่คนจนทําใหหลายคนในพวก
เขาเฝารอคอยผูไถกูทางการเมือง
แตในความคิดความเขาใจของมัทธิว (ถายทอดความคิดอานของพระเยซู ) ดูเหมือนวา
ความเขาใจเกี่ยวกับพระอาณาจักรจะถูกมองแยกออกเปนสองขั้ว คือการเขาใจในมิติของ
กาลเวลา และมิติของสถานที่
ในมิติของเวลา : “พระอาณาจักรที่ใกลมาถึงและพระอาณาจักรที่มาถึงแลว”
พระอาณาจักรสวรรคที่มัทธิวกลาววา “อยูใกลแลว ” นั้นเปนการบอกวา “เวลาของการ
สถาปนาพระอาณาจักรใกลจะมาถึงแลว” เปนการหมายถึงอนาคต หมายถึง “ชีวิตใหมที่
พระเจาทรงนํามา” แตในอีกบางตอนมีการพูดถึงพระอาณาจักรที่มาถึงแลว ซึ่งจะอยูใน
บริบทของความเปนจริงของพระอาณาจักรที่พระคริสตเจาไดทรงกระทําเพื่อสถาปนา
ขึ้น เชน การขับไลปศาจ (มธ 12:28)ในบริบทนี้ พระอาณาจักรจึงหมายถึงการเขา
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ปกครองของพระมหาไถซึ่งเกิดขึ้นแลวในชีวิต การกระทําและคําพูดของพระเยซูเจา ซึ่ง
แบงออกได 3 ชวงเวลาไดแกชวงของการปกครองที่ไดรับการฟนฟูดวยการเสด็จมาของ
พระเยซูเจา ชวงการปกครองหลังการกลับคืนพระชนมของพระองคทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร และชวงการปกครองในวาระสุดทายอยางสมบูรณพระ
อาณาจักรใหมในทั้งสองความหมายเมื่อมองในแงมุมของกาลเวลาจะทําใหเห็นวา พระ
อาณาจักรดังกลาวมีสาระสําคัญอยูที่การปกครองของพระเจาและการประทานพระคุณ
ของพระองค ซึ่งเริ่มตนแลวพรอมกับการเสด็จมาของพระบุตร และจะพบกับความ
สมบูรณในวาระสุดทาย
ในมิติของสถานที่: “พระอาณาจักรสวรรคและพระอาณาจักรบนแผนดิน”
ในอีกแงมุมหนึ่ง เมื่อมองพระอาณาจักรของความชอบธรรมในมุมมองของสถานที่ตั้ง
ของพระอาณาจักร พระอาณาจักรสวรรคมีจุดกําเนิดและจุดของความบริบูรณในสวรรค
และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเปนภาพและการลวงหนาของพระอาณาจักรนั้น ในความหมายนี้
พระอาณาจักรสวรรคจึงเปนความสัมพันธของพระเจากับมนุษย เปนการปกครองของ
พระเจา ซึ่งเริ่มตนตั้งแตในโลกนี้ ตั้งแตการสราง การรับเอากายของพระบุตร และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปสกาของพระองค
เพราะเหตุนี้ ในบรรดาเงื่อนไขที่พระเยซูเจาตั้งไวสําหรับการเขาในพระอาณาจักร ลวน
เปนเรื่องของการยอมรับความสัมพันธของการเขามาปกครองของพระเจาทั้งสิ้น ไมวา
จะเปนเงื่อนไขของการตองมีความไวใจเหมือนเด็ก (มธ 18:1,3,4)หรือตองถือตาม
บทบัญญัติทุกขอ (มธ 5:19)ตองถือปฏิบัติความชอบธรรมเหนือกวาของพวกธรรมา
จารย (มธ 5:20)หรือตองทําตามพระประสงคของพระบิดาเจาสวรรค (มธ 7:21) ดัง
ถอยคําของพระวรสารที่วา “จงกลับใจ จงเตรียมทางของพระเจา จงตัดทางของพระองค
ใหตรง”

1.3 พระเจา พระบิดา ผูทรงฤทธิ์และพระทัยกรุณา
เพราะเหตุนี้ พิธีกรรมจึงเรียกหาพระเจา พระบิดาดวยพระนาม “พระเจา ผูทรงฤทธิ์ (ผู
ยิ่งใหญ) และพระทัยกรุณา” เปนภาพความคิดที่สะทอนถึงความเชื่อของผูที่ยอมรับการ
สถาปนาความสัมพันธใหม และยอมรับการปกครองของพระเจาในชีวิต ทําใหชีวิตมี
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ความหวังและความบรรเทาใจ เพราะการเสด็จมาเพื่อสถาปนาพระอาณาจักรแหง
ความชอบธรรมจะนําสันติภาพและความสัตยจริงมาใหและความคิดเกี่ยวกับพระทัย
กรุณาของพระองคดูเหมือนจะยิ่งทําใหเห็นความสัมพันธระหวางความยิ่งใหญของพระ
เจากับความออนแอของมนุษยไดชัดเจนมากขึ้น “ในสมัยของพระองค คุณธรรมความดี
จะทวีคูณ และมีสันติสุขบนแผนดิน”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองในวันนี้นาจะเปนบรรยากาศของความจริงจัง ที่เกิดขึ้นจาก
ความสํานึกถึงความออนแอของตนเอง ความผิดบกพรอง ความบาปผิด และความ
ตองการพระเจาเพื่อทรงมาปลดปลอยเราจากความบาปผิด บรรยากาศนี้จะทําใหการรอ
คอยการเสด็จมาของพระเยซูเจาผูสถาปนาอาณาจักรแหงความชอบธรรมโดย มีพระ
เยซูคริสตเจาเปนผูนํา เปนผูนําที่แตกตางจากผูปกครองนครเยรูซาเล็มในสมัยนั้น (บท
อานที่ 1) และเปนผูนําที่มีนักบุญยอหน ผูโปรดศีลลางเปนผูนําทางใหพบความจริง
เกี่ยวกับองคพระเยซูเจา (บทพระวรสาร)

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- การแหเขา ดําเนินการฉลองอยางเรียบงาย ใหเวลากับ
การรําพึงและความเงียบ
- การใช “ระบบสัญลักษณ” เพื่อสื่อความหมายแหงการ
รอคอย โดยการจุดเทียน เลมที่ 2
- พิธีสารภาพบาป พิจารณาใชอยางเปนพิเศษแตไมตอง
ยืดเยื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหพิธีสารภาพบาปนี้เปนการ
เตรียมจิตใจสําหรับการรับฟงการประกาศการเสด็จมา
ของพระเยซูเจาผูสถาปนาความชอบธรรม
(วจน
พิธีกรรม)
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ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- บทภาวนาของประธาน ใหความสําคัญกับ “พระบิดา ”
ซึ่งในพิธีขอบพระคุณของวันนี้ มีการเรียกหาพระองค
ดวยคําวา “พระผูทรงฤทธิ์และทรงพระทัยกรุณา พระ
เจา ” พระองคผูทรง “สถิตในสวรรค ” ซึ่งเปนจุดหมาย
หรือ “มิติสถานที่” ของพระอาณาจักรที่พระเยซูเจาเสด็จ
มาสถาปนา
- ผูอานบทอานที่ 1 และ 2 ควรเขาใจทั้ง “รูปแบบ
วรรณกรรมและสาระ ” ของพระวาจา เพื่อใหผูอาน
สามารถประกาศพระวาจาไดอยางที่ผูฟงจะเขาใจไดงาย
ขึ้น อาศัยทวงที จังหวะ น้ําเสียง การรูจักเนน
- บทอานที่ 1มีรูปแบบเปนเรื่องเลาผสมผสานกับ
คํายืนยันเชิงเทววิทยา เนนใหผูอานขึ้นไปยังที่อานหลัง
บทภาวนาของประธานและทุกคนนั่งลงจนเสร็จ
เรียบรอย เปนการทิ้งชวงใหเห็นวา กําลังจะเริ่มภาคใหม
และสําคัญ
- บทพระวรสารพระสงฆควรอานโดยเนนการอานที่เปน
คําพูดเปนประโยคที่มีลักษณะตอกย้ําคําพูด
- ควรใชบทนําขอบพระคุณแบบที่ 1 “การเสด็จมาสอง
ครั้งของพระคริสตเจา”
- “บทประกาศพระธรรมล้ําลึกความเชื่อ ”ควรขับรอง
อยางสงาเพื่อประกาศความจริงเกี่ยวกับพระคริสตเจา
- “บทขาแตพระบิดา ”คําวา “พระอาณาจักรจงมาถึง ”
พระสงฆควรเกริ่นใหทราบ
- การรับศีลมหาสนิท ความเปนหนึ่งเดียวกันในการรับ
พระกายพระโลหิตเพราะเอกภาพของมนุษยชาติคือ
ความเปนจริงของพระอาณาจักรแหงความชอบธรรม
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และสันติที่พระเยซูเจาสถาปนาขึ้น

ปดพิธี

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

- พิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ ”เพื่อใชสื่อพระธรรมล้ํา
ลึกหรือทาทีของการถอมตัว ความสํานึกผิด และความ
ตองการการไถกูของพระเจา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาวิงวอนพระเจา พระบิดาของเรา ผูทรงมีพระ
ประสงคที่จะชวยมนุษยทุกคนใหรอดพน ใหเราวิงวอนพระองคดวยความถอม
ตนและวางใจ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ และผูแพร
ธรรมทุกทาน จะไดมีกําลังกายกําลังใจที่เขมแข็ง เปนผูนําประชากรของ
พระเจาที่พวกทานไดรับมอบหมายใหดูแลใหไดรับความรอดพน ใหเรา
ภาวนา
2) เพื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วโรกาส
อันเปนมิ่งมงคล เสด็จขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๑๐ ขอ
พระองคทรงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย นําพาพสกนิกรไทยสูความสงบสุข
รมเย็น
ใหเราภาวนา
3) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรค
และนักบุญทั้งหลาย
ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาผูนําทุกชาติในโลก โปรดประทานใหเขาเปนผูนําที่เขมแข็ง กลา
หาญเสียสละและรอบคอบ รักในการผดุงไวซึ่งความจริง ความยุติธรรม
และความถูกตองใหกับทุกคน ทํางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
สวนรวมและนําพาบานเมืองไปสูความสงบสันติอยางแทจริง ใหเรา
ภาวนา
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ประธาน

5) เพื่อคริสตชนทุกคนที่เปนศิษยติดตามพระองค จะไดสรางความสัมพันธที่
แนนแฟนกับพระองค ดําเนินชีวิตบนหนทางของพระองค มีความสุภาพ
ถอมตนและปฏิบัติตามพระประสงคของพระองคเสมอ ใหเราภาวนา
ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงสรรพานุภาพ โปรดทรงค้ําจุนและอารักขาขาพเจา
ทั้งหลายและเพื่อนมนุษย ใหเปนผูชอบธรรมอยูรวมกันอยางสันติในโลกนี้และ
โปรดประทานพละกําลังใหขาพเจาทั้งหลายเปนแสงสวางประกาศขาวดีของ
พระองคดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
การเลือกพื้นฐานของอาทิตยแรกและทาทีของ “การเตรียมพรอมรอรับเสด็จพระคริสตเจา” นําไปสูการหยั่งลึกลงในการเลือกมากขึ้น โดยการดําเนินชีวิตดวยความตระหนักถึง
ความเปนจริงของตัวเอง และกําหนดทิศทางการเลือกของชีวิตใหสอดคลองกับการเลือก
พื้นฐาน ซึ่งไดแกการเลือก “คุณคาของพระอาณาจักร ” ที่พระเยซูเจาทรงสถาปนาขึ้น
และซึ่งพระศาสนจักรกําลังรอคอยการมาถึงของพระอาณาจักรอยางสมบูรณในการ
เสด็จมาครั้งที่สองของพระองค

3.1 ทาทีของความถอมตน
การยอมรับผิดลวนเปน “เงื่อนไข” ที่พระเยซูเจาประกาศสอนวามีความจําเปนเพื่อเขาสู
พระอาณาจักรของพระเจา นั่นคือ การยอมรับการปกครองของพระองค การยอมรับถึง
ความสัมพันธที่ถูกตองกับพระองค ยอมรับ “ความชอบธรรม ” ที่พระเยซูเจาทรงนํามา
นั่นคือความรอดพนอาศัยการไถกูของพระองค และความสามารถในการดําเนินชีวิตใน
ความเปนหนึ่งกับพระเจาและกับเพื่อนมนุษย ซึ่งเปนเครื่องหมายของพระอาณาจักร
สวรรคที่จะมาถึงและในเวลาเดียวกัน เปนความเปนจริงของพระอาณาจักรที่อาศัย
คริสตชนแตละคน กําลังเดินเขาสูความสมบูรณของการปกครองของพระเจาในวาระ
สุดทาย
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ทาทีของการถอมตนยอมรับผิด ซึ่งเราพบในพระวาจาวันนี้เปนการตอบสนองของ
ประชาชนตอการเรียกของนักบุญยอหนบัปติสตใหกลับใจใชโทษบาป ประชาชนมอง
ตนเองในฐานะเปนคนบาปและผูกระทําผิดตอบทบัญญัติของพระเจา และพวกเขาก็
ไดรับพิธีลางจากทาน นั่นเปนเพราะการถอมตนยอมรับผิดของพวกเขา เราทุกคน
ตองการการกลับใจใชโทษบาป ซึ่งจะไมเกิดขึ้น ถาหากเราไมสุภาพถอมตนและยอมรับ
ผิด บุคคลซึ่งยากมากที่สุดที่จะกลับใจคือบุคคลที่คิดวาพวกเขาไมตองการการกลับใจ
เราจึงตองละเวนและระมัดระวังจากความจองหองและอวดดี เพราะหลายสิ่งหลายอยาง
ในชีวิตของเราคดเคี้ยวและซับซอน แรงจูงใจของเราเบื้องหลังการกระทําตางๆ บอยครั้ง
ขาดความจริงใจ เราโกหกกี่ครั้งในแตละวัน ? ทั้งโกหกตัวเราเองและโกหกผูอื่น กี่ครั้งกี่
หนดวยกันที่เราตําหนิผูอื่นแทนที่จะรับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ? กี่ครั้ง
ดวยกันที่เราเมินเฉยตอการกระทําความดีหรือไมกลาเปนพยานถึงการกระทําที่ถูกตอง?
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แนวทาง แบบที่ 2

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ: พระเยซูเจาทรงเปนผูนํา
พระคริสตเจาคือคําตอบสําหรับปญหาอันนาสะพรึงกลัวของชีวิต เมื่อผูนําประเทศเปน
คนเลว ประชาชนยอมตองทุกขยากลําบาก ครอบครัวมนุษยบนดาวเคราะหดวงนี้ ตองเผชิญกับ
ปญหาและความยุงยากมากมายอันเนื่องมาจากการขาดผูนําชาวฮีบรูในสมัยของการประกาศกอิส
ยาห (ประมาณ 800 ปกอนคริสตกาล)ก็ใฝฝนหาผูนํา ใฝฝนหากกษัตริยในอุดมคติ ซึ่งจะมีพระ
ปรีชาสามารถในการฟนฟูชาติ และนําสันติภาพ และความรุงเรืองแบบในสมัยของกษัตริยดาวิด
คืนมาอีกครั้งหนึ่ง
พระเยซูเจาทรงเปนผูนําที่พระเจาประทานมา พระองคเสด็จมาเพื่อสถาปนาอาณาจักร
ของพระเจาบนแผนดินนี้ “เปนอาณาจักรแหงความจริงและชีวิตอาณาจักรแหงความยุติธรรม
ความรัก และความสงบสุข ” (บทเริ่มขอบพระคุณวันสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหงสากลจัก
วาล) พระจิตของพระเจาซึ่งเปนพระจิตแหงปรีชาญาณ ความคิดอาน คําแนะนํา พละกําลัง
ความรู และความยําเกรง (ความเคารพฉันบุตร) พํานักอยูในพระองค (บทอานที่ 1)
“ความ
ยุติธรรมจะมี อยางอุดมในสมัยของพระองค และสันติอันสมบรูณจะมีอยูตลอดไป ” (เพลงสดุดี)
และทานเลา ทานยอมรับพระเยซูคริสเจา และแนวปฏิบัติที่พระองคประทานมาเพื่อสรางสังคมที่
ดีกวาหรือไม ? เรารูวาสังคมที่ดีเลิสดังที่พระเยซูเจาทรงวาดไวนั้น จะไมเปนจริงขึ้นมาอยาง
สมบูรณในโลกนี้ และเราก็ไมหมายความวา พระคัมภีรจะมีคําตอบใหแกทุกปญหาแตสังคมจะ
ไดดีกวานี้ได ถามนุษยทุกคนเชื่อฟงหลักคําสอนของพระเยซูแหงนาซาเร็ธ เราคริสตชนควรจะ
เปนแบบอยางในเรื่องนี้
บทอานที่ 1 อสย 11 : 1-10
เหตุการณในบทอานเกิดขึ้นที่นครเยรูซาเล็มในสมัยของประกาศกอิสยาห ศตวรรษที่ 8
กอนคริสตกาล อาหัสเปนกษัตริยหนุมที่ออนแอ แมจะไมประสีประสา แตพระองคก็มาจาก
ตระกูลของดาวิดบุตรของเจสซีกษัตริยองคนี้นําราชวงศและประชากรทั้งหมดไปสูความพินาศ
จนอิสยาหเปรียบเทียบสวนที่เหลือวาเปนเหมือนกับ “เศษตอ” แตจะมี “หนอ ” แตกออกมาจาก
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รากของเศษตอนนั้น จากตอที่ดูเหมือนตายไปแลว พระเจาจะทรงโปรดใหมีหนอใหมแตกขึ้นมา
เปนเจาชายผูจะทรงพิสูจนใหเห็นวาทรงเปนกษัตริยในอุดมการณ สมดังความใฝฝนของ
ประชากรที่กําลังเดินอยูในความมืด และกําลังรอคอยการเสด็จมาของพระองค
เราคริสตชนไดเห็นความใฝฝนนั้นเปนจริงขึ้นมาในองคพระผูไดรับการเจิมจากพระเจา
คือพระเยซูแหงนาซาเร็ธ พระจิตของพระเจาเสด็จลงมาเหนือพระองค พระองคไดทรงสถาปนา
อาณาจักรในอุดมการณขึ้น คืออาณาจักร (รัชสมัย) แหงสันติภาพและความยุติธรรม ซึ่งเริ่ม
ปรากฎเปนจริงขึ้นบางแลวในโลกปจจุบัน และจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณในโลกที่กําลังจะมาถึง
บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
ในวันนั้น หนอหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซีกิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา พระ
จิตขององคพระผูเปนเจา จะพํานักอยูเหนือเขาคือจิตแหงปรีชาญาณและความเขาใจจิตแหงความ
คิดอานและอานุภาพจิตแหงความรูและความยําเกรงองคพระผูเปนเจา เขาจะพอใจยําเกรงองค
พระผูเปนเจา จะไมพิพากษาตามที่ตาเห็นจะไมตัดสินตามที่หูไดยิน แตจะพิพากษาคนยากจน
ดวยความชอบธรรมจะตัดสินอยางเที่ยงธรรมเพื่อผูถูกขมเหงในแผนดินคําพูดของเขาจะเปน
เหมือนไมเรียวที่เฆี่ยนตีผูคนบนแผนดินลมปากของเขาจะประหารคนอธรรม
ความชอบธรรมจะเปนดังผาคาดสะเอวความซื่อสัตยจะเปนเหมือนเข็มขัดคาดบั้นเอว
ของเขา สุนัขปาจะอยูกับลูกแกะเสือดาวจะนอนอยูกับลูกแพะลูกโคและลูกสิงโตจะหากินอยู
ดวยกันเด็กคนหนึ่งก็ยังนํามันไปได แมโคกับหมีจะหากินดวยกันลูกของมันจะนอนอยูดวยกัน
สิงโตจะกินฟางเหมือนโคเพศผู ทารกที่ยังไมหยานมจะเลนอยูที่ปากรูงูเหาเด็กที่หยานมแลวจะ
เอามือวางที่รังของงูพิษจะไมมีผูใดทํารายหรือทําลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะแผนดินจะ
รูจักองคพระผูเปนเจาอยางสมบูรณดั่งน้ําปกคลุมทะเล
วันนั้น รากของเจสซีจะตั้งขึ้นเปนเครื่องหมายสําหรับประชาชนทั้งหลายจะเปนที่
แสวงหาของนานาชาติ และจะมีที่พํานักอยางรุงโรจน
บทอานที่ 2 รม15 : 4-9
นักบุญเปาโลบอกเราวา พระคัมภีรมีไวเพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะไดเกิดความหวังใน
พระคริสตเจา ความใฝฝนของประชากรก็กลายเปนความจริง
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จงยอมรับพระเยซูคริสเจาเปนผูนํา และฟงบัญญัติอันยิ่งใหญของพระองคที่ใหเรา
ยอมรับกันและกัน และเปนผูรับใชของกันและกันอยางที่พระองคทรงเปน เมื่อนั่น ก็เทากับวา
ทานกําลังทํางานเพื่อใหความฝนที่ดูเหมือนจะเปนไปไมไดของประกาศอิสยาหและของพระเยซู
เจากลับกลายเปนความจริงคือการสรางสังคม ในที่ซึ่ง “สุนัขปาจะอยูกับลูกแกะ” (บทอานที่ 1)
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง สิ่งที่เขียนไวกอนนั้นก็เขียนไวสําหรับสั่งสอนเรา เพื่อเราจะมีความหวังอาศัย
ความอดทนพากเพียรและการปลอบใจที่มาจากพระคัมภีร ขอใหพระเจาผูประทานความ
พากเพียรและการปลอบใจ โปรดใหทานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันตามแบบฉบับของพระคริสตเยซู
เพื่อทานจะไดพรอมใจกันและเปลงวาจาเปนเสียงเดียวกัน ถวายพระเกียรติแดพระเจาผูทรงเปน
บิดาของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา
ดังนั้น ทานจงยอมรับกันและกัน เชนเดียวกับที่พระคริสตเจาทรงยอมรับทานเพื่อพระ
สิริรุงโรจนของพระเจา ขาพเจาขอยืนยันวา พระคริสตเจาทรงยอมเปนผูรับใชพวกที่เขาสุหนัต
เพราะทรงเห็นแกความสัตยจริงของพระเจา เพื่อยืนยันพระสัญญาที่ประทานไวกับบรรพบุรุษ
สวนคนตางชาตินั้นถวายเกียรติแดพระเจาเพราะพระเมตตาของพระองค ดังที่มีเขียนไวในพระ
คัมภีรวา เพราะเหตุนี้ขาพเจาจะสรรเสริญพระองคทามกลางนานาชาติ รวมขับรองสดุดีพระนาม
ของพระองค
พระวรสาร มธ 3 : 1 -12
การเตรียมรับการเสด็จมาของพระเยซูเจาและการยอมรับพระองคอยางสมบูรณนั้น อาจ
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต นักบุญยอหนผูทําพิธีลางไดบอกชาวยิวและ
เราทุกคนไวแลวอยางชัดเจนเราไมควรลังเลที่จะตัดสินใจอีกตอไป “กระดงฝดขาวอยูในมือของ
พระองคแลว พระองคกําลังจะทําความสะอาดลานนวดขาว ” เราจะตองทําตัวใหแนใจวาเราจะ
ไมจบลงเปนเหมือนแกลบหรือฟาง ที่จะถูกเผาทิ้ง “ในไฟที่ไมรูจักดับมอด”
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
ในครั้งนั้น ยอหน ผูทําพิธีลางมาประกาศสอนในถิ่นทุรกันดารแหงยูเดีย ยอหนกลาววา
“จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว” ยอหนผูนี้คือผูที่ประกาศกอิสยาหไดกลาวถึงวาคน
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คนหนึ่งรองตะโกนในถิ่นทุรกันดารวา “จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา จงทําทางเดินของ
พระองคใหตรงเถิด”
ยอหนนุงหมดวยผาขนอูฐ มีสายหนังรัดเอว กินตั๊กแตนและน้ําผึ้งปาเปนอาหาร
ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็ม จากทั่วแควนยูเดีย และจากทั่วเขตแมน้ําจอรแดนพากันไปพบเขา
รับพิธีลางจากเขาในแมน้ําจอรแดนโดยสารภาพบาปของตน
เมื่อยอหนเห็นชาวฟาริสีและสะดูสีหลายคนมารับพิธีลาง จึงกลาววา
“เจาสัญชาติงูราย
ผูใดแนะนําเจาใหหนีการลงโทษที่กําลังจะมาถึง จงประพฤติตนใหสมกับที่ไดกลับใจแลวเถิด
อยาอวดอางเองวา “เรามีอับราฮัมเปนบิดา ” ขาพเจาบอกทานทั้งหลายวา พระเจาทรงบันดาลให
กอนหินเหลานี้กลายเปนลูกของอับราฮัมได บัดนี้ขวานกําลังจออยูที่รากของตนไมแลว ตนไม
ตนใดที่ไมเกิดผลดีจะถูกโคนและโยนใสไฟ ขาพเจาใชน้ําทําพิธีลางใหทานทั้งหลาย เพื่อให
สํานึกผิดกลับใจ แตผูที่จะมาภายหลังขาพเจา ทรงอํานาจยิ่งกวาขาพเจา และขาพเจาไมสมควร
แมแตจะถือรองเทาของเขา เขาจะทําพิธีลางใหทานเดชะพระจิตเจาและไฟ เขากําลังถือพลั่วอยู
แลว จะชําระลานนวดขาวใหสะอาด จะรวบรวมขาวใสยุง สวนฟางนั้นจะเผาทิ้งในไฟที่ไมรูดับ”
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