
                                                                                                                

Lectio (พระเจาตรัสอะไร)                                                       ธันวาคม  2005 

 “ขาพเจาเจริญชีวิตในการรอคอยพระเจา” 

(Annalena  Tonellli , 1 dicembre  2001) 
 

 
 

 

* การรอคอยขาวดี  

 ประกาศกอิสยาหไดประกาศขาวดีอันย่ิงใหญแกชนชาติอิสราเอล ทานปลอบใจพวกเขาวา  “ยุคทาสสิ้นสุดแลว ”  ชาวอิสราเอลที่ถูกจับเปนเชลยจะไดรับอิสรภาพ

และกลับสูภูมิลําเนาของตน และจะสรางพระนิเวศของพระเจาขึ้นใหม  “ผูท่ีรูตายทุกคนจะเห็นพระสิริของพระเจา  พระองคจะรวบรวมผูท่ีกระจัดกระจายใหกลับมาอยู

ดวยกัน พระสัญญาของพระเจาที่วา  ฟาใหมและแผนดินใหม ความยุติธรรมจะคงอยูถาวรสืบไปเปนนิจ  จะกลับเปนความจริง (2 ปต 1:8)    

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2005  พระสันตะปาปา เบเนดิกต ท่ี 16 ตรัสวา  “  นักบุญเปาโลกลาวในจดหมายของทานบอยครั้งวา “จงชื่นชมยินดีเถิด”  เปนคําที่ฝงใจ

ทานมาก แมชีวิตจะมากดวยความทุกข ความหิวโหย การเบียดเบียน และการทรมานทุกรูปแบบแตคํา“ชื่นชมยินดี”มิไดจางหายไปจากใจของทานเลย ทานจึงสามารถพูดคํา

นี้ออกมาได ถาความรักซึ่ง 

เปนพระพรย่ิงใหญท่ีสุดในชีวิตของฉันอยูใกลฉัน ฉันก็ยินดีแมในขณะท่ีตกอยูในสถานการณท่ียากลําบากก็ตาม  “จงชื่นชมยินดีเถิด”   เปนคําเชื้อเชิญใหสํานึกถึงการ

ประทับอยูของพระเจา” 

 * พระวาจาของพระเจาลงมาสูโลก 

 ในตอนตนพระวรสารของนักบุญมารโก  เราพบยอหน บัปติสตาผูเปน “เสียงในถ่ินทุระกันดาร”  ความหมายของ “ถ่ินทุระกันดาร” คือ โลกท่ีอยูหางไกลจากพระเจา

เพราะบาปเปนเหตุ  โลกจะกลับเปนทะเลทราย หากมนุษยไมพยายามรักษาธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางไวใหดี โดยเฉพาะอยางย่ิง “เมื่อไมเตรียมทางสําหรับพระเจา”   แต

เมื่อพระวาจาของพระเจาเขาสูจิตใจของมนุษยที่ยากจนและสิ้นหวัง ถ่ินทุระกันดารนั้นจะกลับกลายเปนแผนดินท่ีอุดมสมบูรณ มีความมั่งค่ังและเปยมดวยความหวัง  ยอหน 

บัปติสตา ประกาศวา  “ จงเตรียมทาง ”  สวนมารโกเตือนวา “ จงกลับใจ ” พระผูไถไดทรงบังเกิด  พระองคไดเสด็จมาและเริ่มประกอบพันธกิจของพระองคแลว” 

“จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา    

จงทําทางของพระองคใหตรงเถิด”  (อิสยาห 40:3) 

  



คารล  ราเนอร เขียนไววา  “พระวาจาของพระเจาซึ่งมิอาจแยกจากพระบุคคลของพระเจาไดเขามาในโลกโดยการบังเกิดของพระเยซูเจา พระวาจาน้ีมาถึงเราและ

ประกาศใหเราทราบวา พระเจาคือองคใหอภัย  ทรงชวยใหรอดพน ย่ิงกวานั้น ทรงทําใหเราเปนของพระเจา... พระองคทรงประกาศดวยชีวิตของพระองคเอง...ความตายและ

การกลับคืนชีพของพระเยซูเจาทําใหเราเห็นวา จุดจบเผยใหเห็นจุดเริ่มตนอยางแทจริง  พระคริสตสมภพคือการเดินทางพระวาจาเขามาในโลก มาหาเรา ในพระวาจาน้ันพระ

เจาทรงยืนยันวา พระองคคือผูที่ทําใหเกิดการคืนดี” 

 “ เหมือนกับวาวันน้ีขาพเจาจะตองตายเปนมรณสักขี ” 

 ในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.1901 คุณพอ  ชาลส  เดอ ฟูโกลดไดแสดงเจตนารมณน้ีออกมาเหมือนกัน  การอุทิศชีวิตเปนเคร่ืองหมายแหงความรักอันย่ิงใหญ ! การเปน

มรณสักขีคือคุณคาสูงสุดของชีวิต  คุณพอชาลสถูกฆาตายเปนมรณสักขีในวันท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ.1916      ทานไดบันทึกการเตรียมตัวของทานไวดังน้ี  “ ถาเรายอมรับความ

ตายที่ไมยุติธรรมและโหดรายทารุณเปนพระพร ถาเราขอบคุณเหมือนไดรับพระพรอันออนหวานจากพระองค  เหมือนกับการเลียนแบบความตายของพระองค  เราก็จะตาย

ในความรักอันบริสุทธิ์” 

 “โลกไดถูกเปลี่ยนสภาพจากเหวแหงนํ้าตา เปนอุทยานของพระเจา” (พระสันตะปาปา เบเนดิก ท่ี 16)  นักบุญยอหน คริสตซอสโตม  กลาววา “พระเจาไมตองการ

เหยือกทองคํา แตทรงตองการวิญญาณทองคํา” (จิตใจที่ประเสริฐ)  มนุษยตองทําใหพระวาจาของพระเจากลับเปนชีวิต !   

 การรอคอย คือ การใหเวลาแกพระเจา (ให “วันนี้” กับพระเจา) “สําหรับองคพระผูเปนเจา  เพียงหน่ึงวันก็เหมือนกับหนึ่งพันป และหนึ่งพันปก็เหมือนกับหน่ึงวัน  ” (2 

ปต. 3,8)  ประวัติศาสตรเปนการรอคอยการเสด็จมาของพระเจา ความสนใจอยูท่ีการรับเอากายของพระวจนาต 

Meditatio (พระวาจามาถึงฉันวันน้ี) 

• ฉันตองใสความใฝฝนอันสูงสุดลงไปในใจฉัน  มนุษยคนบาปมิไดอยู 

ในทุกมิติ “เจาจะสองแสงสวางสุกใสจนสุดแดนแผนดิน ชนชาติจากท่ีไกลจะมาหาเจา ตางก็นําเคร่ืองบรรณาการติดมือมา เคร่ืองบรรณาการเพื่อถวายแดองคพระราชาแหง

สวรรค” ( โทบิต 13,13)โดยการรับเอากาย พระเยซูเจา 

ทรงทําใหสถานภาพของขาพเจาท่ีเปนคนบาปเปนหนึ่งเดียวกับสถานภาพการเปนบุตรของพระเจาที่พระองคทรงสรางตลอดไป 

 * เมื่อพระเยซูเจาเสด็จมา ตองพบฉันในสภาพ“ปราศจากมลทิน” “อยูในสันติ”  ในการรอคอยนั้นมีสันติอยู โดยเริ่มจากตัวฉันกอนแลวจึงคอยขยายไปทั่วทั้งชีวิต 

ยอหน บัปติสตาไดทําพิธีลางเพื่อแสดงถึงการกลับใจ โดยประกาศวา “ จงเตรียมทางขององคพระผูเปนเจา  จงทําทางของพระองคใหตรงเถิด  ” “จงเปลี่ยนวิถีชีวิตเถิด”(มก. 

1,3) 

 * ทาทีที่ฉันตองปรับใหตรงอยูเสมอ คือทาทีของพระเยซูเจา ไดแก การมีจิตเมตตา  ไมเห็นแกตัว  อุทิศตนเพื่อผูอ่ืน และการมุงสรางเอกภาพ 

Oratio  (พระวาจาบันดาลใหฉันสนทนากับพระองค) 



 ขอโทษ   “จงฟงพระวจนะของพระเจา   ”จงซอนพฤติกรรมและการกระทําของเจาเสีย....เราท่ีเขาย่ัวยุหรือ  มิใชย่ัวยุตัวเขาเองใหไปสูความขายหนาของเขาทั้งหลาย

ดอกหรือ ?” (ยรม.  7)  จงสําแดงความเมตตาของพระองคแกเราเถิด โปรดประทานความรอดแกเรา! 

ขอบพระคุณ “ขาแตพระยาเวห พระวาจาของพระองคน้ัน มั่นคงเหมือนสวรรคอยูตลอดไป” (สสด. 119,89) 

  ขอพรพระจิต    “ มีผูหน่ึงกําลังมาภายหลังขาพเจา ทรงอํานาจย่ิงกวาขาพเจา  ขาพเจาใชน้ําลางทําพิธีลางใหทานท้ังหลาย แตเขาจะทําพิธีลางใหทาน เดชะ

พระจิตเจา” (มก. 1,8) 

Contemplatio  (พระวจนาตทรงรับเอากาย)   

• เสียงรองในถ่ินทุระกันดาร นําขาวดีมาให  “ จงเลาโลมชนชาติของเรา! การสงครามของเธอสิ้นสุดลงแลว (อิสยาห 40,1)  การบังเกิดของพระเยซูเจา เปน “การปลอบ

ประโลม” และ “การรอคอยวันของพระจาและพยายามเรงใหวันน้ันมาถึง “(2 เปโตร 3,12)  เหมือนท่ีเรารอคอยสิ่งท่ีเราใฝฝนดวยความปรารถนาอยางแรงกลา  มี

ชีวิตชีวา  ซึ่งทําใหเห็นวา การบังเกิดของพระเยซูเจานํามาซึ่งสันติภาพ 

Communicatio  (พระวาจาชวยการบรรเทามาสูโลก) 

การบังเกิดของพระเยซูเจาใกลเขามาแลว     

“หากเราตองพูดอยางตรงไปตรงมาดวยความจริงใจ เราตองยอมรับในฐานะเปนปุถุชนและคริสตชนคนหนึ่งวา   เรากําลังเขาใกลเหตุการณท่ีเราเฉลิมฉลองกันทุกป 

ดวยความรูสึกที่ขัดแยงกันอยูในใจ 

  ในสวนของความเปนปุถุชน เราหนีกระแสของโลกไมพน เราเปนหวงเร่ืองการจราจรติดขัดในเทศกาลคริสตมาส การประดับประดาอาคาร บานเรือน ตนคริสตมาส 

ถํ้าพระกุมาร  การจับจายใชสอยในการเตรียมงานการแลกเปลี่ยนของขวัญ การสงบัตรอวยพรและความสุขซึ่งกันและกัน  สิ่งเหลาน้ีเปนคานิยมและวิถีแบบโลกที่ไมไดมา

จากคําสอนและพิธีกรรมของพระศาสนจักรแตอยางใด 

ในฐานะท่ีเปนคริสตชน  เราอดถามตนเองอยางไมแนใจวา ทําไมเราจึงตองทําการเฉลิมฉลองรหัสธรรมแหงการบังเกิดของพระเยซูเจา? ธรรมล้ําลึกขอน้ีควรจะเปน

แกนนําชีวิตประจําวันของเราอยูแลวมิใชหรือ?  เรานาจะมีจิตสํานึกในเรื่องนี้อยางชัดเจนในชีวิตและความเปนอยูของเรา เราถามตนเองวา ทําไมเราจึงตองฉลองการบังเกิด

ของพระคริสตเจาเฉพาะในวันคริสตมาสเทาน้ัน คริสตมาสกลับเปนภาระหนักสําหรับเราในฐานะท่ีเปนมนุษยและคริสตชนหรือเปลา? จะเปนการเพียงพอหรือไมหากเรา

เตรียมฉลองคริสตมาสดวยการเตรียมจิตใจอยางดีเทาน้ัน ?” (คารล ราเนอร) 

 



พระทัยดีของพระองคปรากฏมาแลว 

          บรรดาชุมพาบาลไดพบกับทารกนอยคนหน่ึงในถํ้าท่ีเมืองเบ็ธเลเฮม แสงสวางและเสียงเพลงอันไพเราะของทูตสวรรคหอหุมรางของทารกนอยนั้น  พวก

เขาไดนําของขวัญมากมายมาใหตามธรรมเนียม  จิตใจของพวกเขาเต็มเปยมดวยความยินดีจากคําบอกเลาที่ไดยินมา  พวกเขาจึงแบงปนความรูสึกแกกัน

และกัน อีกทั้งแบงปนใหกับผูอ่ืนดวยการสรรเสริญพระเจา 

         ชุมพาบาลนอยคนหน่ึงรูสึกประทับใจในทารกนั้นมาก จึงเอามือดึงฟางเสนหนึ่งออกมาจากที่นอนของทารกนอยนั้นและเก็บรักษาไวเปนสมบัติอัน

ประเสริฐ  การกระทําของเด็กนอยมิไดคลาดจากสายตาของชุมพาบาลคนอ่ืน ๆ ที่มาดวยกัน พวกเขาจึงพูดเปนเชิงสัพยอกชุมพาบาลนอยน้ันวา “ทําไมถึงติด

ใจมากนัก กับฟางเสนเดียว”  แตชุมพาบาลนอยไมสนใจคําเยาะเยย เขาเก็บและรักษาฟางเสนนั้นไวอยางหวงแหนสุดชีวิต  ฟางเสนนั้นเตือนใจเขาใหระลึก

ถึงคําของทูตสวรรค ตนเองก็มีความสุขเพราะพระเจาทรงรักมนุษยมาก พระองคเสด็จมาในโลก มิไดเลือกเกิดในพระราชวังบนที่นอนออนนุม แตเลือกเกิดใน

ถํ้าและถูกวางบนฟางในรางหญา ทรงยอมเกิดเปนทารกนอย  ยากจนเย่ียงพวกเขาท่ีเปนคนเลี้ยงแกะ 

 บัดนี้เขาจะเปนคนเห็นแกตัวตอไปไมไดแลว เพราะความออนโยน ความยากจน และแสงสวางจากสวรรคไดลงมาสูโลก ! 

 


