เทศกาลพระคริสตสมภพ
การแสดงองค์ของพระคริสตเจ้าในฐานะพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ
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สมโภชพระคริสตสมภพ (เทีย่ งคืน)
คืนนี้ พระผู้ช่วยให้รอดประสูติ
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสตเจ้า : การบังเกิดของพระผู้ไถ่
ท่าทีคริสตชน : การต้อนรับ การนมัสการ การเห็นพระเยซูในเพื่อนพี่น้อง
การดําเนินชีวิต : มีจิตใจที่ยากจน สุภาพถ่อมตน ที่ซื่อๆ เรียบง่าย
บทนํา
ในที่สุ ด การเฝ้ารอคอยก็เปลี่ยนกลายเป็นการพบปะ เป็นประสบการณ์กับความรอด
เทศกาลพระคริสตสมภพจะเป็นช่วงของการสําแดงองค์ในมิติต่างๆ กันของพระคริสตเจ้า
ผู้ซึ่งเราได้เฝ้ารอคอยและได้สร้างความคาดหวังไว้หลายประการเกี่ยวกับว่า พระองค์คือ
ผู้ใด ทรงเสด็จมาด้วยวัตถุประสงค์ใด สําหรับพิธีขอบพระคุณแรกของการฉลองการบังเกิด
ของพระเยซูเจ้า พิธีกรรมมุ่งความสนใจยังพระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ของ
พระคริ สตเจ้า ในเหตุการณ์ประวัติศ าสตร์ของการบั งเกิ ดมาของพระเยซูเจ้าและการ
สําแดงพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้ทรงเป็นเจ้า ค่ําคืนนี้จึงสว่างสุกใสด้วยไฟแห่งความ
รอดที่บังเกิดมาเป็นมนุษย์ และประทานสันติให้กับผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย นั่นคือผู้ที่
รอคอยและยอมรับพระองค์
นักบุญลูกา เล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการบังเกิด ซึ่งท่านพยายามสื่อให้เราทราบว่า
พระเยซูทรงมีเชื้อสายของดาวิด (โดยทางยอแซฟ) ในเหตุการณ์ดังกล่าว บุคคลพวกแรกที่
ได้ต้อนรับพระองค์ (ไม่นับพระนางมารีย์และยอแซฟ) คือคนเลี้ยงแกะ และมีการสําแดงให้
เห็นว่า พระองค์เป็นใครอาศัยทูตสวรรค์ที่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะ “สันติสุขได้ลง
มายังแผ่นดินสําหรับผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย”
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ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อสย 9:2-7
เพลงสดุดี สดด 96
บทอ่านที่ 2 ทต 2:11-14
พระวรสาร ลก 2:1-14

พระเจ้าประทานพระบุตรแก่เรา
วันนี้ พระผู้ไถ่ คือองค์พระคริสตเจ้า ได้ประสูติมา
เพื่อเราแล้ว
พระคุณของพระเจ้าปรากฏมาสําหรับทุกคนแล้ว
คืนนี้ มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ

1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ในการบังเกิดของพระ
เยซูเจ้า
ในระดับของเหตุการณ์ ในด้านหนึ่งจะเผยให้เห็นถึงความธรรมดาของการบังเกิดมาของ
พระองค์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ลูกาพยายามสื่อให้เข้าใจว่า นี่เป็นความสําเร็จจริงของพระ
สัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการประทานพระแมสสิยาห์ กษัตริย์ผู้จะมาปกครองประชากร
ด้วยความชอบธรรมและนําสันติสุขมายังพระอาณาจักรที่จะทรงสถาปนาขึ้น แก่นของ
เหตุการณ์ของคืนนี้จึงอยู่ที่ว่า การรอคอยตลอดสี่สัปดาห์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระ
คริสตเจ้าได้มาถึงจุดสิ้นสุด ผู้ที่เราเฝ้ารอคอยได้เสด็จมาแล้ว และทรงสําแดงองค์ให้กับผู้ที่
ต้อนรับพระองค์
ในการสําแดงองค์แก่คนเลี้ยงแกะทําให้เราตระหนักได้ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุก
คน โดยไม่มีการเลือก แต่เฉพาะผู้ที่ยอมรับพระองค์อย่างที่ทรงแสดงให้เห็นเท่านั้นจึงจะได้
สัมผัสกับความเป็นจริงของพระเจ้า การแสดงองค์ในภาพของเด็กน้อยที่มีผ้าพันกายและ
นอนอยู่ในรางหญ้านั้น เพื่อที่คนหนึ่งจะกราบลงและนมัสการได้ย่อมหมายถึงผู้นั้นต้องมี
ความเชื่อยิ่งใหญ่และยอมรับทุกรูปแบบของการสําแดงองค์ ไม่ว่าจะขัดกับความรู้สึกและ
ความคิดของเราสักเพียงใดก็ตาม

1.2 การบังเกิดเป็นข่าวดีสําหรับมนุษย์ทุกคน
การบังเกิดมาไม่ได้เป็นเพียงการทําให้การรอคอยอันยาวนานของอิสราเอลสิ้นสุดลง แต่ผู้
บังเกิดมายังเป็น “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงอํานาจ พระบิดานิรันดร์ เจ้าแห่ง
สันติ” ผู้จะมาปกครองประชากรและสันติภาพที่เกิดขึ้นจะไม่มีสิ้นสุด การรอคอยเดียวกัน
ที่พระ ศาสนจักรระลึกถึงตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจึงเป็นเหมือนกับการ
เดินในเส้นทางเดียวกันกับประชากรอิสราเอล และจบลงด้วยการได้พบกับพระผู้เสด็จมา
ตามพระสัญญา สําหรับผู้ที่ยอมรับ การบังเกิดมานี้จึงเป็นข่าวดี เพราะนี่คือการสิ้นสุดของ
การรอคอยและความหวังในความรอดและสันติภาพ สองคํานี้จะมีความหมายถ้าหากเรา
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มองดูสภาพของเราในความเป็นจริงของความต่ําต้อย ของการขาดสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับ
ชีวิต ของการดํารงอยู่ในสภาพของการแวดล้อมด้วยศัตรูตลอดเวลา

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
พิธีกรรมของคืนนี้จึงเต็มด้วย “แสงสว่าง ความยินดี ความรอด สันติสุข” ทั้งหมดนี้หมุน
อยู่รอบความจริงของ “ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า” ต่อพระสัญญาที่ให้ไว้ ซึ่งตามประสา
มนุ ษ ย์แ ล้ ว สํ าหรั บอิ สราเอลแทบเป็นไปไม่ได้ที่ เชื้ อสายของดาวิดคนหนึ่ง จะกลับมา
ยิ่งใหญ่ดังที่ทรงสัญญาไว้
การฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในคืนนี้จึงเป็นประสบการณ์กับการบังเกิดมาของพระเยซู
เจ้า ซึ่งเป็นการฉลองธรรมล้ําลึกอันยิ่งใหญ่ของ “เอมมานูแอล” ซึ่งหมายความว่า “พระ
เจ้าสถิตกับเรา” ซึ่งเป็นเวลาของการเตรียมรับพระเจ้าผู้จะเสด็จมาประทับอยู่กับเราทุก
คนอย่างใกล้ชิด เราจึงควรเปิดตัวเองและร่วมแบ่งปันความรัก และสันติสุขให้กับผู้อื่น

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- การแสดงละครเกี่ ย วกั บ การประสู ติ ข องพระคริ ส ตเจ้ า
สามารถนํามาเป็นกิจกรรมนําไปสู่พิธีฉลองได้
- ขบวนแห่ของค่ําคืนนี้ น่าที่จะจัดให้มีความหมายโดยให้
สอดคล้องกับกิจกรรมภายนอกและเชื่อมเข้าสู่พิธีกรรม
- หัวข้อของ “แสงสว่าง” ในบริบทของความมืดของค่ําคืน
น่าจะถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างบรรยากาศของ
การฉลอง
- บทร่ําวิงวอน เลือกใช้แบบที่ 3.10 หน้า 8
- บทพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นแกนกลางของการฉลองพิจารณา
โดยใช้องค์ประกอบของพิธีขอบพระคุณเพื่อสื่อพระธรรม
ล้ําลึกและบรรยากาศของความสัมพันธ์ของความซื่อสัตย์
ต่ อ กั น มี ห ลายตอนของพิ ธี ที่ ส ามารถเน้ น ถึ ง พระสิ ริ
รุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ภาควจนพิธีกรรม
- บทข้าพเจ้าเชื่อ คุกเข่าเมื่อสวด “ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”
- บทภาวนาของมวลชนเน้ นการภาวนาเพื่อ การคืนดีกั น
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การแบ่งปันความรัก การแสดงความชื่มชมยินดี
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ผู้ อ่ า นควรเตรี ย ม และฝึ ก การอ่ า นเพื่ อ ทํ า ให้ ผู้ ร่ ว มพิ ธี
สามารถเข้าใจ และร่วมฉลองการประสูติของพระคริสต
เจ้าได้เป็นอย่างดี
- ขบวนแห่ของถวาย (สัญลักษณ์ของการนมัสการ)
- บทนําขอบพระคุณ ควรใช้แบบที่1 หน้า 21 “พระคริสต
เจ้า องค์แสงสว่าง”
- ให้ความสําคัญกับ “พระบิดา” โดยเฉพาะในบทนํา
ขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ พระบิดาผู้ทรงเป็นจุด
กําเนิดของแผนการของความรอด พระองค์ผู้ทรงซื่อสัตย์
ต่อพระสัญญาและทําให้แผนการของความรอดสําเร็จไป
โดยทางพระบุตรด้วยฤทธิ์อํานาจของพระจิต
ปิดพิธี
- ควรพิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ์” เพื่อใช้สื่อพระธรรม
ล้ําลึกของความซื่อสัตย์ของพระเจ้าและความสว่างและ
การยอมรับของมนุษย์ต่อการสําแดงองค์พระเจ้าด้วยการ
นมัสการพระองค์
- หลั ง พิ ธี อ าจจะมี พิ ธี ก ารเสริ ม เช่ น การจู บ พระกุ ม าร
(นมัสการ)

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระคริสตเจ้าทรงบังเกิดแล้วในประวัติศาสตร์ วันนี้ทรงบังเกิดในชีวิตของเราแต่ละคน แต่
จากภายนอกหลังจากผ่านค่ําคืนนี้แล้ว ทุกสิ่งดูเหมือนกลับเข้าสู่ความปกติพร้อมกับการ
สิ้นสุดของเสียงร้องรําทําเพลงของวันฉลอง และการบังเกิดของพระองค์ในชีวิตของเราดู
เหมือนจะจบลงด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรง
การฉลองการพบปะกับพระคริสตเจ้า หมายถึงการยอมรับพระองค์อย่างที่ทรงเป็น และ
แม้ว่าจากภาพที่ปรากฏ พระองค์อาจเป็นเพียงทารกน้อยที่ไร้อํานาจ และในเวลาไม่นาน
การฉลองก็จะเปลี่ยนไปเป็นความจําเจของชีวิต แต่กระนั้นก็ตาม พระบุตรของพระเจ้า
จะต้องเติบโตในตัวเราทีละน้อย และเราเองก็ต้องเติบโตเป็นเหมือนกับพระองค์อาศัยการ
ร่วมในการบูชาและการรับพระองค์เข้ามาในชีวิต

3.1 ท่าทีของการต้อนรับ
คืนนี้เราฉลองคริสต์มาสซึ่งนําเราไปสู่พระธรรมล้ําลึกของการบังเกิด นั่นคือ พระธรรมล้ํา
ลึกของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ มีเนื้อหนังเหมือนมนุษย์
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และเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางเรา ท่าทีของเราคือการต้อนรับและนมัสการพระองค์ และเห็น
พระองค์ในบรรดาเพื่อนพี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นพระธรรมล้ําลึกแห่งความรัก ความ
รักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติและต่อเราแต่ละคน การรู้จักมองและพบพระองค์ สําหรับคน
เลี้ยงแกะ การยอมรับเด็กน้อยที่มีผ้าพันกายและนอนอยู่ในรางหญ้าคือการทดสอบความ
เชื่อ สําหรับเรา การยอมรับพระองค์ที่ทรงดําเนินชีวิตในชีวิตของเราเป็นเรื่องท้าทายอย่าง
ยิ่ง วันนี้จึงเป็นเหมือนกับการท้าทายให้เราเริ่มออกแสวงหาพระองค์ที่เสด็จมาแล้ว และหา
พระองค์ให้พบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยอมรับและเห็นพระองค์ในเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะผู้
ที่เรารู้สึกว่าขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเรา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
บ่อยครั้งชีวิตของเราวุ่นวายเกินไปที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้า บ่อยครั้งเช่นกันที่ชีวิตของเรา
แออัดไปด้วยการทําตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหน้าที่การงานหรือธุรกิจ หรือเมินเฉย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราเพียงแต่ไม่มีเวลาสําหรับพระเจ้า ในคืนนี้เราฉลองพระคริสต
เจ้าบังเกิด เราน่าที่จะมีจิตใจที่ยากจน สุภาพถ่อมตน และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ซื่อๆ
เรียบง่าย เหมือนกับคนเลี้ยงแกะ ด้วยการหาเวลามาเฝ้านมัสการพระองค์ และนมัสการ
พระองค์ด้วยการกระทําด้วยการเจริญชีวิตเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อนมนุษย์ โดยเคารพ
และให้เกียรติพวกเขาโดยเฉพาะบุคคลที่ต่ําต้อยในสังคม มองเห็นและเปิดรับความเป็น
จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น รอบข้ า งเรา พร้ อ มเสมอที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ จํ า เป็ น แก่ ผู้ ย ากไร้ ซึ่ ง
ต้อ งการความเชื่ อ เพื่ อ ที่ จ ะเห็น ฝี พ ระหั ต ถ์ข องพระองค์ ทํ า งานในตั ว เพื่อ นมนุษ ย์ แ ละ
สถานการณ์ แ ห่ ง ชี วิ ต ประจํ า วั น ของเรา เราจึ ง ไม่ เ พี ย งได้ พ บพระคริ ส ตเจ้ า ในคื น วั น
คริสต์มาสและเก็บพระองค์ไว้ที่นั่นเท่านั้น แต่เรายังพบและติดตามพระองค์ไปในแต่ละวัน
แห่งชีวิตประจําวันของเราด้วย
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วันฉลองพระคริสตสมภพ (กลางวัน)
พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสตเจ้า : การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า
ท่าทีคริสตชน : การต้อนรับ และ การนมัสการพระองค์
การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติความรัก ด้วยชีวิต คําพูด การกระทํา

บทนํา
ในขณะที่พิธีบูชาขอบพระคุณตอนเที่ยงคืนพาเรากลับไปยังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เบธ
เลเฮมเพื่อให้เราได้พบกับพระกุมารในรางหญ้า พิธีกรรมของวันนี้พาเรากลับเข้าไปยังจุด
กําเนิดของเหตุการณ์ที่ระลึกถึงตอนกลางคืน (ได้แก่ในองค์พระตรีเอกภาพ) และเชิญชวน
เราให้ไตร่ตรองถึงความยิ่งใหญ่ของพระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระ
เจ้า ในเหตุการณ์ที่ “พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์”

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อสย 52:7-10
เพลงสดุดี

สดด 98

บทอ่านที่ 2 ฮบ 1:1-6
พระวรสาร ยน 1:1-18

ทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดแห่ง
พระเจ้าของเรา
ทั่วพิภพจนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดแห่ง
พระเจ้าของเรา
พระเจ้าตรัสกับเราทางพระบุตร
พระวจนาตถ์ ม ารั บ สภาพเป็ น มนุ ษ ย์ มี ชี วิ ต อยู่
ท่ามกลางพวกเรา
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ : พระธรรมล้ําลึกยิ่งใหญ่
การฉลองของวันนี้มุ่งไปยังความจริงยิ่งใหญ่นี้ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ พระบุตรของพระ
เจ้าทรงเสด็จมาเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งกับมนุษย์ทุกคน ทรงทํางานด้วยมือของพระองค์
กระทําด้วยน้ําใจเยี่ยงมนุษย์ รักด้วยหัวใจของมนุษย์ ทรงทําองค์เป็นหนึ่งในพวกเรา ทรง
เป็นเหมือนกับเราทุกอย่างยกเว้นบาป (GS 2)
พระองค์ยังอยู่ร่วมประวัติศาสตร์เดียวกันกับมนุษย์ ทุกข์ทรมานไปพร้อมกับชาวยิวที่ตก
เป็นเมืองขึ้นของชาวโรม อยู่ภายใต้กฎหมายของชาวยิวและกฎหมายที่โรมบังคับใช้ อยู่
ภายใต้ ก ารปกครองของชนชั้ น สมณะและการปกครองของโรม ทรงอยู่ ภ ายใต้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวที่ทรงกําเนิดมา แต่ไม่ว่าจะเป็นการรับสภาพเป็น
มนุษย์เหมือนกับเรา (การเป็น) หรือการอยู่ร่วมในประวัติศาสตร์เดียวกันกับเรา (การ
กระทํา) พระองค์ได้ทรงยกร่างกายของเราขึ้นให้กับเป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระเจ้า และ
ยกประวัติศาสตร์ขึ้นให้มีความหมายและความหวัง ร่างกายที่สิ้นพระชนม์บนกางเขนจะ
ได้รับการยกขึ้นและกลับไปเมื่อเสด็จกลับไปหาพระบิดา และประวัติศาสตร์ที่คลุกเคล้า
ด้วยบาปเพราะการกระทําของมนุษย์จะกลับเป็นประวัติศาสตร์ที่นําไปสู่ชีวิตด้วยมือของ
มนุษย์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์

1.2 พระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพมนุษย์ : จุดเริ่มต้นของ
ความสําเร็จจริงของแผนการแห่งความรอด
เพราะเหตุนี้ การรับสภาพเป็นมนุษย์เป็น “พระธรรมล้ําลึกยิ่งใหญ่” ของการฉลอง
จุดเริ่มต้นของความสําเร็จไปของแผนการความรอด พระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะ ทรงรับสภาพ
เป็นมนุษย์เพื่อจะสามารถพลีชีวิตเพื่อเป็นค่าไถ่มนุษย์ เป็นการพลีชีวิตการเป็นอยู่ทั้งหมด
อย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น การรับสภาพเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในแง่ของลําดับ
เวลาของเหตุการณ์ แต่ในเหตุการณ์นี้ เราสามารถเห็นการเริ่มต้นประชากรใหม่ของพระ
เจ้า เห็นการเริ่มต้นของพระอาณาจักรใหม่ เห็นเอกภาพใหม่ระหว่างมนุษย์ เห็นการฟื้นฟู
จักรวาลเมื่อพระบุตรของพระเจ้าได้ทรงรับเอาธรรมชาติไว้ในพระองค์และยกระดับจาก
สภาพของความตกต่ําให้คืนสภาพเดิม และนํามนุษยชาติที่หลงไปให้กลับเข้าในทางสวรรค์
(บทนําขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ แบบที่2)
ในทุกสิ่งที่ทรงเป็นและทุกอย่างที่ทรงทํา พระองค์ทรงรับเอาความเป็นจริงของโลกไว้ใน
พระองค์ทั้งหมดและทรงดําเนินชีวิตกับความจริงเหล่านั้นจากภายในด้วยความรัก เพื่อ
ทรงรักษาและช่วยโลกให้รอด
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1.3 พระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพมนุษย์ : การแลกเปลี่ยน
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
พระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ยังเป็นความล้ําลึกของการแลกเปลี่ยนระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์ เมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะทรงรับเอาสภาพของมนุษย์ผู้อ่อนแอ ทรง
ยกฐานะมนุษย์ ให้ กลั บเป็ นพระเจ้าในความเป็นหนึ่งของมนุษ ย์กับพระเจ้าในพระเยซู
เพราะในการแลกเปลี่ยนนี้ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในพระเยซู เกิดขึ้นจากการที่ธรรมชาติมนุษย์
ได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรพระเจ้า ธรรมชาติมนุษย์นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นพระ
เจ้า เหตุว่า ด้วยการที่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงรับเอาสิ่งที่เป็นของมนุษย์ พระองค์ทรง
ให้สิ่งที่เป็นของพระเจ้าแก่มนุษย์เอง หลังจากนั้น การแลกเปลี่ยนที่สองเกิดขึ้นเมื่อคริสต
ชนจะได้เข้าร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้าอาศัยศีลล้างบาปของการเกิดใหม่ “ผู้ที่ยอมรับ
และเชื่อ พระเจ้าทรงให้พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์”
การฉลองการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระเจ้าจึงเป็นการฉลองการเกิดใหม่ของเราสู่ชีวิต
ของพระเจ้าด้วยเช่นกันเพราะนับตั้งแต่วันบังเกิดที่เบธเลเฮม พระเยซูทรงเป็นหนึ่งใน
ระหว่างพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือคนต่ําต้อย คนรวยหรือคนจน พระองค์ทรง
ประทับอยู่และทรงเดินไปเคียงข้างเรา ในการฉลองของวันนี้ เราเองก็เช่นกัน ศีลล้างบาป
คือการเชิญชวนให้แต่ละคนจําพระองค์ให้ได้ในพี่น้อง และให้เรารับเอาความเป็นจริงของ
โลกทั้งหมดมาไว้ในใจด้วยความรัก เพื่อรักษาและนําโลกไปสู่ความรอด เหมือนกับที่พระ
นาง “ทรงรับทุกสิ่งไว้ในใจและไตร่ตรองดู”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี การจัดพิธีกรรมในวันนี้จึงควรสื่อสารออกมาด้วยการ
จัดเตรียมพิธีกรรมที่มีบรรยากาศของความยินดี ที่พระผู้ไถ่ทรงบังเกิด และการบังเกิดโดย
การรับสภาพมนุษย์เหมือนกับเรา บทอ่าน บทเทศน์ บทภาวนา บทเพลง สัญลักษณ์ต่างๆ
จึงควรสื่อสารให้ผู้มาร่วมพิธีกรรมได้เห็น
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2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- ขบวนแห่ และบทเพลงมีส่วนสําคัญของการเริ่มพิธีให้เกิด
ความสง่างามและสมเกียรติ
- บทพระสิริรุ่งโรจน์ในพิธี ซึ่งมีการกล่าวถึงพระธรรมล้ําลึก
ของการรับสภาพเป็นมนุษย์ พึงหาวิธีใช้หัวข้อของการรับ
สภาพเป็น มนุษย์ ในตอนเหล่านั้นเพื่อสร้างจั งหวะและ
เอกภาพให้กับการดําเนินการฉลอง
ภาควจนพิธีกรรม
- ผู้ อ่ า นควรเตรี ย ม และฝึ ก การอ่ า นเพื่ อ ทํ า ให้ ผู้ ร่ ว มพิ ธี
สามารถเข้าใจและร่วมยินดีในการฉลองการประสูติของ
พระคริสตเจ้า
- คุก เข่ า และเงีย บสั ก ครู่ ห นึ่ ง เมื่ อ สวด “ทรงบั ง เกิ ด เป็ น
มนุษย์” ในบทข้าพเจ้าเชื่อ
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ขบวนแห่ของถวาย (สัญลักษณ์ของการนมัสการ)
- ให้ความสําคัญกับ “พระบิดา” โดยเฉพาะในบทนํา
ขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ “พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับ
สภาพเป็นมนุษย์ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสําคัญทําให้
เรากลับเป็นบุตรของพระองค์”
- บทขอบพระคุณ ควรใช้แบบที่2 “การฟื้นฟูทุกสิ่งด้วยการ
รับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตร” หรือแบบที่3 “การ
แลกเปลี่ยนระหว่างพระ คริสตเจ้ากับมนุษย์”
- บทศักดิ์สิทธิ์ เป็นบทสําคัญเพราะเป็นการประกาศพระ
สิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
- การรับศีล พิจารณาใช้ระบบสัญลักษณ์เพื่อสื่อพระธรรม
ล้ํ า ลึ ก และบรรยากาศของความสั ม พั น ธ์ ข องการ
แลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
- การฟื้นฟูทุกสิ่งในพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์
เพื่อพลีองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“การรับศีลมหาสนิท” ซึ่งเป็นระบบสัญลักษณ์สูงสุดและ
สําคัญที่สุดซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
เกิดขึ้น
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ปิดพิธี
- ควรขับร้องบทเพลงพระคริสตสมภพที่แสดงความชื่นชม
ยินดีต่อการเกิดมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูเจ้า
- เชิญชวนคริสตชนได้เคารพ สักการะองค์พระกุมารเจ้า

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
การสําแดงองค์ของพระเยซูว่าทรงเป็นพระวจนาตถ์ ผู้เผยแสดงพระเจ้าและทรงเป็นพระ
บุตร ซึ่งทําให้เห็นว่า เบธเลเฮมเป็นสถานที่ของการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ต่อหน้าพระธรรมล้ําลึกนี้ที่ถูกสําแดงออกมา การยอมรับพระองค์จึงหมายถึงการนมัสการ
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เพราะการบังเกิดของพระองค์ได้ฟื้นฟูชีวิตของเราให้กลับเป็นบุตรพระ
เจ้า ให้เราสามารถดําเนินชีวิตสมกับที่เป็นบุตรนั่นคือการรับเอาความเป็นหนึ่งของโลกและ
ตัวเองมาดําเนินชีวิตจากภายใน เพื่อรักษาและยกความเป็นจริงดังกล่าวให้กลับเป็นของ
พระเจ้า เหมือนกับที่เกิดขึ้นในพระเยซู ทางเดินของความเชื่อจึงเปิดทางสู่ “การนมัสการ
พระกุมาร” ด้วยการกระทํา ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการกราบลงแทบพระบาท (ซึ่งทําในวัด) แต่
ยังเป็นการนมัสการด้วยชีวิต คือการเห็นพระองค์ในเพื่อนพี่น้องและการรับเอาความเป็น
จริงของพี่น้องและของโลกมาดําเนินชีวิตจากภายในตัวเอง

3.1 ท่าทีของการต้อนรับ
วันนี้เราฉลองคริสต์มาสซึ่งนําเราไปสู่พระธรรมล้ําลึกของการบังเกิด นั่นคือ พระธรรมล้ํา
ลึกของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ มีเนื้อหนังเหมือนมนุษย์
และเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางเรา ท่าทีของเราคือการต้อนรับและนมัสการพระองค์ และเห็น
พระองค์ในบรรดาเพื่อนพี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นพระธรรมล้ําลึกแห่งความรัก ความ
รักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติและต่อเราแต่ละคน

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
บ่อยครั้งชีวิตของเราวุ่นวายเกินไปที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้า บ่อยครั้งเช่นกันที่ชีวิตของเรา
แออั ดไปด้ วยการทํ าตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหน้าที่ การงานหรื อเมิ น เฉย เรา
เพียงแต่ไม่มีเวลาสําหรับพระเจ้า ในคืนนี้เราฉลองพระคริสตเจ้าบังเกิด เราน่าที่จะมีจิตใจ
ที่ยากจน สุภาพถ่อมตน และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ซื่อๆ เรียบง่ายเหมือนกับคนเลี้ยง
แกะ มีประสบการณ์ของการเสด็จเยี่ยมของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยการหาเวลามาเฝ้า
นมัสการพระองค์ และนมัสการพระองค์ด้วยการกระทําด้วยการเจริญชีวิตเห็นพระองค์ใน
บรรดาเพื่อนมนุษย์ โดยเคารพและให้เกียรติพวกเขาโดยเฉพาะบุคคลที่ต่ําต้อยในสังคม
มองเห็นและเปิดรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา พร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือ
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ที่จําเป็นแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งต้องการความเชื่อเพื่อที่จะเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทํางานในตัว
เพื่อนมนุษย์และสถานการณ์แห่งชีวิตประจําวันของเรา เราจึงไม่เพียงได้พบพระคริสตเจ้า
ในคืนวันคริสต์มาสและเก็บพระองค์ไว้ที่นั่นเท่านั้น แต่เรายังพบและติดตามพระองค์ไปใน
แต่ละวันแห่งชีวิตประจําวันของเราด้วย
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สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า
พระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาบังเกิดจากหญิงสาวผู้หนึ่ง
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสตเจ้า : พระเยซู พระบุตรพระเจ้าและมนุษย์ที่
สมบูรณ์
ท่าทีคริสตชน : ความนอบน้อมเยี่ยงบุตร
การดําเนินชีวิต : ความศรัทธาต่อแม่พระดลใจเราให้ดําเนินชีวิตที่ลึกซึ้ง
ในความเชือ่

บทนํา
อีกมิติหนึ่งของพระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตรเป็นสิ่งที่แสดง
ออกมาในการฉลองการเป็ น มารดาพระเจ้ า ของพระนางมารี อ า นั่ น คื อ ความร่ ว มมื อ
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในแผนการของความรอด ถึงแม้ว่าจุดกําเนิดของความร่วมมือนี้
คือ การเลือกสรรของพระเจ้า แต่ในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงถามความสมัครใจของ
มนุษย์ที่ทรงเลือกด้วยเช่นกัน ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิต พระนางมารีอาทรงเป็นคําตอบ
รับต่อการริเริ่มของพระเจ้าเสมอ “จงเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิด” การฉลอง
ในวันนี้จึงเสริมภาพเดียวกันกับวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมล้ําลึกของความ
นอบน้อม ครั้งนี้เป็นความนอบน้อมของพระนางมารีอา เช่นเดียวกับความนอบน้อมของ
พระเยซู พ ระนางมี ส่ ว นร่ ว มในแผนการของความรอดด้ ว ย “ความนอบน้ อ มต่ อ พระ
ประสงค์ของพระบิดา” เช่นกัน
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ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 กดว 6:22-27
เพลงสดุดี

สดด 67

บทอ่านที่ 2 กท 4:4-7
พระวรสาร

ลก 2:16-21

เขาจะเรียกขานนามของเราลงเหนือพวกอิสราเอล
และเราจะอวยพรแก่เขาทั้งหลาย
ขอพระเจ้ า ทรงเมตตาต่ อ ข้ า พเจ้ า อํ า นวยพร
ข้าพเจ้า
พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิด
จากหญิงผู้หนึ่ง
เขาได้ พ บพระนางมารี ย์ ท่ า นยอแซฟ และพระ
กุมาร..ครั้นครบแปดวันพระกุมารจึงได้รับพระนาม
ว่า “เยซู”

1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระนางมารีย์พรหมจารี พระชนนีแห่งพระเจ้า : บทบาทของผู้
ร่วมไถ่
การสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีแห่งพระเจ้า เป็นการสมโภชการมีส่วนร่วมของพระ
นางในพระธรรมล้ําลึกของการไถ่มนุษย์ ดังที่พระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ตรัสไว้ว่า
เทศกาลพระคริสตสมภพเป็นช่วงเวลาของการระลึกถึงการเป็นมารดาของพระเจ้า เพราะ
เป็นช่วงการระลึกถึงบทบาทที่พระนางทรงมีในพระธรรมล้ําลึกของความรอด และเป็นการ
ยกย่องพระนางในระดับที่ไม่มีมนุษย์อื่นคนใดเทียบเสมอ เนื่องจากบทบาทแห่งการเป็น
มารดาของพระนาง เพราะโดยทางพระนาง เราได้รับผู้ทรงเป็นบ่อเกิดของชีวิต (MR5)
จุดเน้นของการฉลองจึงอยู่ที่ “การเป็นมารดา ขณะยังทรงเป็นพรหมจารีย์” ซึ่งถือเป็น
จุดสําคัญที่สุดในชีวิตและความเป็นจริงของพระนาง
การเป็นพระมารดาพระเจ้าซึ่งเป็นการฉลองพระธรรมล้ําลึกของความรอด ไม่ได้จบลงที่
เพียงช่วงของการให้กําเนิด แต่การเป็นมารดาคือความสัมพันธ์ที่ดํารงอยู่ตลอดชีวิตและ
หมายถึงการเข้าร่วมในชีวิตของพระเยซู พระมหาไถ่ นับตั้งแต่ช่วงต้นที่สําคัญของการให้
กําเนิด การเลี้ยงดู การให้การศึกษาอบรม เรื่อยไปจนถึงการทําองค์ให้สอดคล้องกับพระ
บุตร จนระหว่างพระนางและพระบุตรได้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่องาน
ของความรอด ตั้งแต่นาซาแรธถึงเบ็ธเลแฮม ตั้งแต่คานาถึงเยรูซาเล็ม ตั้งแต่บนภูเขากัล
วารีโอไปจนถึงการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นในพระธรรมล้ําลึกของ
การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตรของพระเจ้า ไปจนถึงการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ที่
ซึ่งความเป็นหนึ่งของพระนางกับพระบุตรดํารงอยู่เพื่อความรอดของมนุษยชาติตลอดไป
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1.2 การเป็นมารดาของพระเจ้าในฐานะเป็น “สาวใช้ของพระเจ้า”
พระนางได้เข้าใจบทบาทการเป็นมารดาในกรอบความคิดของ “คนใช้ขององค์พระผู้เป็น
เจ้า” นั่นคือการรับใช้มนุษยชาติ โดยทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จจริงในตนเอง
ขณะที่ ก ารเป็ น พระชนนี พ ระเจ้ า เป็ น ศัก ดิ์ ศ รี แ ละพระคุ ณ พระนางได้ ก ระทํ า บทบาท
ดั ง กล่ า วเป็ น การรั บ ใช้ ภาพของคนใช้ ข ององค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ที่ ท นทุ ก ข์ ท รมานเพื่ อ
มนุษยชาติ (คนจํานวนมาก) ภาพของคนที่ถูกโบยตีถูกสบประมาท เกิดขึ้นในพระนางมา
รีย์ด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระเยซู ผู้ทรงเป็นคนใช้ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า เพราะเหตุนี้ พระนางจึงทรงเก็บรักษาทุกอย่างไว้ในใจและรําพึง พระนาง
กระทําบทบาทของหญิงสาวผู้ถวายการรับใช้พระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข

1.3 การเป็นมารดาพระเจ้าเป็นส่วนสําคัญของพระธรรมล้ําลึกของ
พระคริสตเจ้า
วันฉลองพระชนนีแห่งพระเจ้าตรงกับวันที่ 8 ของอัฐมวารพระคริสตสมภพ คือตรงกับวันที่
แปดของการฉลองพระคริสตสมภพ ดังนั้นการฉลองจึงเป็นการต่อเนื่องการฉลองการรับ
สภาพเป็นมนุษย์ของพระเยซูนั่นเอง เพราะวันที่แปดเป็นวันเข้าสุหนัดของพระเยซู เป็น
วันที่ทรงได้รับพระนาม “เยซู” ดังที่พระ วรสารกล่าวถึงในวันนี้
บริบทของการฉลองจึงอยู่ในบรรยากาศของวันที่แปดหลังการประสูติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้พระนามของพระองค์ ซึ่งมีความหมายว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นผู้ช่วยให้
รอด” การเป็นมารดาพระเจ้าของพระนางจึงเป็นบทบาทที่พระนางต้องกระทําโดยขึ้นกับ
แผนการของความรอดและทําตามแผนการของความรอดทุกประการ
ดังนั้น เหมือนกับที่พระนางทรงให้กําเนิดแก่ “ผู้นําความรอด” พระนางจึงเป็นผู้ให้กําเนิด
แก่ “ผู้ได้รับความรอด” ด้วยพระนางจึงเป็นมารดาของพระศาสนจักร คือประชากรใหม่ที่
เกิดขึ้นจากการไถ่ของพระบุตรของพระนาง ในฐานะนั้นเองพระนางจึงเป็นมารดาผู้ให้
กําเนิดเราทุกคนในพระเยซูเจ้า พระนางจึงเป็นบุคคลสําคัญของชีวิตของความเชื่อ ทั้งใน
ฐานะเป็นผู้ให้กําเนิดและผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ซึ่งนําไปสู่การได้เข้าร่วมในพระ
อาณาจักรสวรรค์อย่างสมบูรณ์ร่วมกับพระบุตรของพระนาง ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับ
ที่เรากําลังเดินไป
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
นอกจากการฉลองพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้าแล้ว (บทอ่านที่2 “พระเจ้าทรงส่งพระ
บุตรให้มาบังเกิดจากหญิงผู้หนึ่ง”) วันนี้ยังมีอย่างน้อยอีก 3 สิ่งที่ระลึกถึงในพิธี
ขอบพระคุณ
1. วันที่แปดของอัฐมวารพระคริสตสมภพ จึงยังมีเหตุการณ์สําคัญของพระธรรมล้ําลึก
ของพระเยซูเจ้าอยู่ 2 ประการ ได้แก่การเข้าสุหนัต การได้รับการตั้งชื่อ (สาระสําคัญ
ของพระวรสาร)
2. วันนี้ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันปีใหม่ มีการให้พรกันและกัน (บทอ่านที่1)
3. วันนี้ยังเป็นวันสันติภาพสากล (คําอวยพรของบทอ่านที่1 เช่นกัน)
การจั ดเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณจึงควรจั ดเตรียมให้เกิดเอกภาพของการระลึ กถึง 3
ประการ ข้างต้น

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- การฉลองซึ่งมุ่งประเด็นมาที่การเป็นมารดาเป็นประเด็น
สําคัญ ดังจะเห็นได้จากสาระของ “เพลงสร้อยเริ่มพิธี”
ตามหนังสือพิธีขอบพระคุณ (“วันทาพระชนนีผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระแม่ประสูติองค์กษัตริย์ …”)
- ใช้หัวข้อ “การเป็นมารดาพระเจ้า” เป็นแกนของการ
ฉลอง โดยนําไปสัมพันธ์กับพระธรรมล้ําลึกของการรับ
สภาพเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า เหตุผลที่เราเลือกหัวข้อ
ของการเป็ น มารดาพระเจ้ า ของพระนางมารี ย์ เ ป็ น
แกนกลางของการฉลอง โดยเน้นที่แง่มุมของบทบาทของ
พระนางในแผนการของความรอดและการกระทํ า
บทบาทดังกล่าวของพระนางในกรอบของ “สาวใช้ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า” เป็นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้การ
ฉลองมีหลายแง่มุมของการฉลองมากเกิ นไป (การเข้ า
สุหนัต การตั้งชื่อเยซู วันปีใหม่ และวันสันติภาพสากล)
- บทภาวนาของประธาน บทแรกซึ่งกล่าวถึงความอุดมของ
การเป็นพรหมจารีของพระชนนี พระเจ้า (“มนุษยชาติ
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ได้รับความรอดโดยอาศัยพระมารดาพรหมจารี”)
ภาควจนพิธีกรรม
- บทอ่านที่2
และพระวรสาร ซึ่งทําให้เห็นภาพของ
“หญิง” และ “พระนางมารีย์ ผู้ทรงนําเรื่องทั้งหมดไว้
แล้วใคร่ครวญดู”
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- บทนําขอบพระคุณวันฉลองพระนางพรหมจารี แบบที่ 1
ในหัวข้อ “พระนางมารีย์พรหมจารีเป็นพระมารดา”
- ให้ความสําคัญกับ “พระบิดา” ด้วยความตระหนักว่า
พระนางถวายการรับใช้ตามแผนการของความรอดของ
พระเจ้าด้วยการอุทิศตนเป็น “สาวใช้ขององค์พระผู้เป็น
เจ้า”
ปิดพิธี
- หมายเหตุ ; พิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ์” เพื่อใช้สื่อ
พระธรรมล้ําลึกของการไถ่มนุษย์ด้วยควมนอบน้อมต่อ
พระบิดาของพระเยซูเจ้า

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
วันครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกวันหนึ่งที่ทําให้เห็นภาพของพระเยซูเจ้า ผู้เสด็จมาในโลกนี้
เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติ ซึ่งในแง่ของความคิด เราเห็นพระธรรมล้ําลึกของความอ่อนน้อมต่อ
พระบิดา ซึ่งทําให้เห็นความแตกต่างของความคิด ขณะที่พระเจ้าทรงใช้ความยากจน
ความอ่อนแอ ความลําบากเป็นหนทางของความรอด ขณะที่มนุษย์ให้ความสําคัญกับ
ความมั่งคั่ง อํานาจ ความสะดวกสบาย
การฉลองบทบาทของพระนางผู้ทรงทําหน้าที่การเป็นมารดาด้วยการรับท่าทีของ “สาว
ใช้” จึงเปิดทางเดินของความเชื่อในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นอีกระดับหนึ่งของ “การร่วมมือกับ
พระคริสตเจ้า” ในการไถ่กู้มนุษยชาติ การไถ่กู้มนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงงานของพระเจ้าเพียง
ฝ่ายเดียว พระองค์ยังทรงเลือกให้มนุษย์ได้เข้าร่วมในการแผนการไถ่ตัวเองด้วย และพระ
นางได้ให้รูปแบบของมนุษย์อีกคนหนึ่ง ซึ่งเจริญรอยตามพระเยซูผู้ไถ่กู้มนุษย์ด้วยความ
นอบน้อมต่อพระบิดา การประกาศความเชื่อในการเป็นพระชนนีพระเจ้าจึงเป็นการถวาย
เกียรติแด่พระนาง และการถวายเกียรติที่ดีที่สุดคือการกลับเป็นผู้เลียนแบบอย่างของพระ
นางในการร่วมมือกับพระบุตรในการไถ่มนุษยชาติ
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3.1 ท่าทีของความนอบน้อม
วันสมโภชพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเจ้า เป็นวันที่พระศาสนจักรให้เกียรติแด่
ศักดิ์ศรีของพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเจ้า พระศาสนจักรตระหนักว่า ความเป็น
แม่ของพระนางมารีย์เป็นพระพรสําหรับมนุษย์ทุกคน เนื่องจากท่าทีของพระนางเป็นการ
ตอบรับแผนการของความรอดของพระเจ้าด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังเยี่ยงบุตร พระนาง
จึงเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าของเรา พระนางได้เข้า
ร่วมในชีวิตของพระเยซูเจ้าตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
ด้วยท่าทีของความนอบน้อมเยี่ยงบุตรต่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพระนางมารีย์ แม่ของเรา
ขอให้ความศรัทธาต่อแม่พระดลใจเราให้ดําเนินชีวิตที่ลึกซึ้งในความเชื่อ ขอให้ความเชื่อ
และความนอบน้อมเชื่อฟังของเราได้แปลเปลี่ยนเป็นกิจการหรือการกระทํา ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้ในการเอาใจใส่และในความห่วงใยต่อผู้อื่น สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นเพียงแต่เมื่อเรา
คิดรําพึงในจิตใจถึงบทบาทของเราที่เราได้รับการร้องขอจากพระเจ้าเพื่อแผนการแห่ง
ความรอดของพระองค์สําหรับมนุษยชาติ ซึ่งหมายถึงความสนใจและความนอบน้อมด้วย
ความรักต่อพระวาจาของพระเจ้า เช่นเดียวกับพระแม่ได้คิดไตร่ตรองถึงพระวาจาของพระ
เจ้าในใจของพระนาง
เราคริสตชนยอมรับว่าพระนางมารีย์เป็นแม่ของเรา เราจึงเป็นพี่น้องกัน เราได้แสดงถึง
ความจริงนี้แก่เด็กยากจนหรือเด็กเร่ร่อนตามถนนอย่างไร หรือแก่ครอบครัวที่เร่ร่อน ถูกไล่
ที่อย่างไร แก่กรรมกรผู้ซึ่งไม่มีงานทําอย่างไร แก่สตรีที่ถูกบังคับให้ขายบริการหรือทํางาน
ตามสถานบันเทิงต่างๆ อย่างไร? พวกเขาเป็นพี่น้องของเรา ให้เราหาวิธีการช่วยเหลือ
บุคคลหรือครอบครัวต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้นในชุมนุมชนที่เราอาศัยอยู่ เพื่อแผนการแห่ง
ความรอดและความรักของพระเจ้าจะได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาด้วยแบบอย่างชีวิตคริ
สตชนที่ดีของเรา
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สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
พระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางความรอดของมนุษย์
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสตเจ้า : พระเยซูเจ้า แสงสว่างส่องนานาชาติ
ท่าทีคริสตชน : การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า
การดําเนินชีวิต : ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยาก ในการเรียกคนบาปให้กลับใจ

บทนํา
จุดสุดยอดของการเผยองค์ของพระคริสตสมภพคือ พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่ของ
มนุษยชาติ การฉลองของวันนี้มุ่งไปยังการสําแดงองค์แก่ประชาชาดิ ซึ่งมีพญาสามองค์
เป็นเสมือนภาพลักษณ์แทนของมนุษยชาติที่เข้ามาถวายการยอมรับด้วยการนมัสการ
พระองค์ การฉลองของวันนี้จึงเป็นเหมือนกับการเผยแสดงองค์แก่เราแต่ละคนในมิติของ
การเป็นพระผู้ไถ่สําหรับมนุษย์ทุกคน

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อสย 60:1-6
เพลงสดุดี สดด 72
บทอ่านที่ 2 อฟ 3:2-3, 5-6
พระวรสาร

มธ 2:1-12

พระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าแล้ว
บรรดาประชาชาติจะนมัสการพระองค์
ในสมั ย นี้ พ ระองค์ ท รงเผยให้ ท ราบว่ า ชนต่ า ง
ศาสนาได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น ทายาทในกองมรดก
เดียวกัน
เราเห็นดาวประจําพระองค์ขึ้นทางทิศตะวันออก
จึงพากันมานมัสการพระองค์
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้า แสงสว่างของมนุษยชาติ
หลังจากการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ มีหลายสิ่งที่เผยแสดงและนํามนุษย์เข้าไปหาพระองค์
เหมือนกับดาวที่นําทางพญาสามองค์ได้มาหยุดอยู่ต่อหน้าพระคริสตเจ้า “องค์ความสว่าง
ส่องนานาชาติ” และที่นั่นพระองค์ทรงเผยองค์ให้มนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกหน้าให้ทราบถึง
พระธรรมล้ําลึกของความรอด และผู้ใดที่เชื่อ จะได้ “ร่วมเป็นทายาทในกองมรดกเดียวกัน
ได้รับคุณประโยชน์จากพระวรกายเดียวกัน ได้รับคุณประโยชน์จากพระสัญญาเดียวกันใน
พระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี” (บทอ่านที่ 2) แสงสว่างของพระคริสตเจ้าจึงได้แก่แผนการ
ความรอดที่พระองค์ทรงเผยแสดงให้มนุษย์ทราบ แสงสว่างของดวงดาวที่นําพญาสามองค์
ไปจนพบพระเยซูเ ป็ น เครื่ อ งหมายของพระสิ ริ รุ่ ง โรจน์ ข องพระเจ้ าที่ ทํ าให้ ม นุ ษ ย์รู้ จั ก
พระองค์ แสงสว่างเดียวกันมีอยู่ในสถานที่ที่พระเยซูประทับอยู่และรับการนมัสการ พระ
สิริของพระเจ้าที่ห่อหุ้ม เยรูซาเล็มในคําพยากรณ์ของอิสยาห์ บัดนี้ได้มาหยุดอยู่ในสถานที่
อันต่ําต้อย และในความต่ําต้อยนั้นเองที่แสงสว่างแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ได้สําแดงพระธรรม
ล้ําลึกของพระคริสตเจ้าให้ทุกคนทราบว่า “พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ”
การเข้ามาของพญาสามองค์จึงเป็นเหมือนกับ “ผลแรกของความรอดสําหรับประชาชาติ”
ผู้เดินทางมุ่งมายัง “สิโยน” การออกแสวงหาของพวกเขาเป็นเครื่องหมายของความเชื่อ
และเมื่อพบพระองค์ พวกเขาได้กราบนมัสการด้วยการถวายของกํานัลสามอย่าง ซึ่งในบท
ภาวนาได้อธิบายความหมายว่าเป็นการยอมรับพระเยซูเป็น “กษัตริย์ สงฆ์และการฝังพระ
ศพ” คือการยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์ สงฆ์และพระผู้ไถ่

1.2 พระเยซูเจ้า ศูนย์กลางของความรอดและเอกภาพของมนุษยชาติ
การเป็นแสงสว่างซึ่งนําประชาชาติไปสู่ความเชื่อได้ทําให้เราฉลอง “สากลภาพของความ
รอด” และเอกภาพของผู้มีความเชื่อ เพราะไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใด มีฐานะอย่างไร ทุก
คนที่เชื่อต่างเป็นร่างกายเดียวกัน เอกภาพนี้ค่อยๆ กลับเป็นความจริงมากขึ้นในการร่วม
รับปังเดียวกันและดื่มถ้วยเดียวกัน คือพระเยซูคริสตเจ้า นําไปสู่การคืนดีกันอย่างสมบูรณ์
การเข้าร่วมรับพระกายพระโลหิต หรือการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้าและกับ
เพื่อนมนุษย์นี้เองที่เป็นจุดหมายของทางเดินของการค้นหาพระคริสตเจ้า “แสงสว่างและ
ปรีชาญาณ” ผู้นําความรอดแท้จริงมาสู่มนุษย์ การเดินทางสู่สิโยนจึงเป็นการพบปะกัน
ระหว่างพระเจ้าผู้เสด็จมาและการเดินทางของประชาชาติเพื่อแสวงหาความรอด
เพราะเหตุนี้ เอกภาพของมนุษย์จึงเป็นเครื่องหมายของความรอดที่กลับเป็นจริง และใน
การวิงวอนขอเอกภาพ เราวิงวอนขอพระคุณของความรอดที่กลับเป็นจริงในเราแต่ละคน
และมนุษย์ทุกคน
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์นี้ถึงเป็นจุดสุดยอดของการแสดงองค์ในช่วงวัยทารก
ของพระคริสตเจ้า องค์แสงสว่างและศูนย์กลางของความรอด ภาพนี้ควรปรากฏอย่าง
ชัดเจนในการฉลอง ซึ่งในทางปฏิบัติ บ่อยครั้งการฉลองนี้ถูกบดบังด้วยการออกห่างจากวัน
พระคริสตสมภพ ซึ่งมีการฉลองภายนอกหลายอย่างให้บรรยากาศแก่การฉลอง
การฉลองในวันนี้จึงควรมีบรรยากาศของความสว่าง ความยินดีของการสิ้นสุดลงของการ
ค้นหาสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิต นั่นคือความรอด ซึ่งเราพบในองค์พระเยซูเจ้า อีกทั้งยังเป็น
การฉลองเอกภาพของผู้ที่เชื่อส่วนของพิธีที่ควรให้ความสําคัญในวันนี้คือ “ขบวนแห่”
เครื่องหมายของการเดินทางแสวงหาพระเยซูเจ้า
บรรยากาศในวัด ตามโต๊ะที่นั่งของสัตบุรุษควรจุดเทียนตั้งไว้พอสมควร เพื่อสร้างความ
แปลกใจให้กับคนที่เข้ามา และนึกว่าวันนี้มีอะไรพิเศษ

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- ขบวนแห่ และการถือเทียนที่สว่างไสวเป็นเครื่องหมาย
สําคัญ
- ให้ ค วามสํา คั ญ เป็ นพิ เ ศษและอย่ า งสง่ า กั บ การขั บ ร้ อ ง
“พระสิริรุ่งโรจน์” (ความสว่าง) ในฐานะเป็นการ
ประกาศกความเชื่อและการยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์
สงฆ์และประกาศก
- นํา เด็ กๆ ที่ พ อรู้ เ รื่ อ ง (3-5 ขวบ) ถือ เที ย นเดิ น ออกมา
ล้อมรอบถ้ําพระกุมาร และย่ําระฆังด้วยความสง่างาม
ภาควจนพิธีกรรม
- ให้ความสําคัญกับขบวนแห่พระวรสาร โดยทําให้เห็นมิติ
ของการแพร่ ธ รรม คื อ หลั ง จากได้ พ บพระองค์ แ ล้ ว ที่
ชุมนุมจะกลับไปและประกาศพระเยซูให้กับคนอื่นทราบ
- บทข้าพเจ้าเชื่อเน้น “ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์
ความสว่าง”
- หลังพระวรสาร “มีการประกาศปัสกา” ซึ่งทําให้เห็นถึง
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การเป็นศูนย์กลางของปัสกา ซึ่งเป็นความสําเร็จจริงของ
ความรอด เพื่อ ให้ที่ ชุมนุมได้ มีส่วนร่วมในการประกาศ
อาจให้ที่ ชุม นุ ม ตอบรั บด้ว ยการขั บร้อ งท่ อนก่ อ ของบท
“พระสิริรุ่งโรจน์” ที่เหมาะสม หรืออาจหาสัญลักษณ์
บางอย่างของแสงสว่างเหมือนกับเป็นการเดินทางตาม
ดวงดาวไปพบพระเยซู
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ขบวนแห่ของถวาย เหมือนกับเป็นการนําบรรณาการของ
ความเชื่อไปถวายเพื่อนมัสการพระองค์
- ด้วยบทเพลงที่สง่างาม “เราทั้งสามกษัตริย์บูรพา” เชิญ
ชวนให้สัตบุรุษนําเอาเข้ามาถวายจากสิ่งที่เตรียมมา
- ขบวนแห่ของการรับศีล เหมือนกับการเดินทางออกไป
แสวงหาและพบกับพระเยซูเจ้า และการสร้างเอกภาพ
ระหว่างผู้มีความเชื่อ
ปิดพิธี
- ควรจั ด หาบทเพลงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกไปหาผู้ อื่ น
(ศาสนาอื่นๆ) เป็นการออกสู่นานาชาติ

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ให้ เ ป็ น การประกาศว่ า “พระเยซู เ จ้ า ทรงเป็ น องค์ ค วามสว่ า งส่ อ ง
นานาชาติ” นับเป็นจุดสุดยอดของการเดินทางค้นหาพระองค์ ไม่ว่าจะทรงเผยองค์อย่างไร
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การยอมรับพระองค์เป็นแสงสว่างและความรอดถือเป็นจุดหักเห
สําคัญของชีวิต การเป็นแสงสว่างของพระองค์นําเราไปสู่ความเชื่อ สู่การเลือกคุณค่าแท้ สู่
ทางของการหลุดพ้นที่แท้จริง
ในอีกด้านหนึ่ง การแสดงออกของความเชื่อในพระองค์คือการทําชีวิตให้กลับเป็นการ
สรรเสริญ การทําชีวิตประจําวันให้กลับเป็นการถวายคารวกิจ การร่วมพิธีขอบพระคุณ
ปรับชีวิตให้กลับเป็นการขอบพระคุณ การแสดงออกของความเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือการ
แบ่งปันความเชื่อให้กับผู้อื่น เป็นการแพร่กระจายแสงสว่างออกไปในความมืด เพื่อทําให้
ความมืดได้หายไป
เมื่อจบเทศกาลนี้ซึ่งมีทั้งการรอคอยและการพบปะพระคริสตเจ้า มีการเผยองค์ในภาพและ
แง่มุมต่างๆ ของการเป็นพระผู้ไถ่ การเดินทางของความเชื่อของเราจึงมาถึงจุดที่จะถาม
และตอบให้ได้ว่า พระเยซูเจ้าที่เรารอคอยคือใคร? ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ เราได้รับ
การไถ่อย่างไร? เมื่อได้รับการไถ่แล้ว เราดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไร? ชีวิตของเรากลับเป็น
การยอมรับพระองค์ การนมัสการพระองค์ การประกาศว่าพระองค์คือพระผู้ไถ่หรือไม่?
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3.1 ท่าทีของการเป็นพยาน
ในการฉลองวันนี้ทําให้เราเข้าใจว่า การเผยแสดงของพระคริสตเจ้าในฐานะพระผู้ไถ่ไม่ใช่
เป็นเพียงของชาวยิว แต่เป็นของมนุษยชาติทั้งมวลด้วย เราจึงยอมรับว่า พระคริสตเจ้า
เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ และแสงสว่างของพระองค์นําเราไปสู่ความเชื่อ พระวาจาวันนี้
จึงเชื้อเชิญเราให้เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าแก่ผู้อื่น เพื่อนําผู้อื่นมาพบองค์ความสว่างและ
พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
ด้วยท่าทีของการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า เราต้องยอมรับว่าพระคริสตเจ้าเป็นแสงสว่าง
ซึ่งเราต้องแสวงหาและแสดงให้ผู้อื่นเห็นในโลกแห่งความมืด เราสามารถพบพระเจ้า แสง
สว่างของชาวเราและเป็นพยานถึงพระองค์ได้ในการประทับอยู่ของพระองค์ในเพื่อนมนุษย์
รอบข้างเรา ญาติพี่น้อง เพื่อน และแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักตามถนนหนทาง พระองค์แสดง
องค์แก่เราในสภาพที่ซ่อนเร้น ดังที่พระองค์เคยตรัสกับเราว่า สิ่งที่เราทําแก่คนยากจนต่ํา
ต้อย เราทํากับพระองค์เอง พระองค์ประทับอยู่ในปังและเหล้าองุ่นในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ในตู้ศีล และพระองค์ประทับอยู่กับเรา เมื่อเราสองหรือสามคนรวมกันในนามของพระองค์
พระเจ้าจึงแสดงองค์แก่เราในรูปแบบที่ไม่คาดคิด เช่น ในเหตุการณ์ ในบุคคล ในความ
ยินดี ในความยากลําบาก ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยาก ในการเรียกคนบาปให้กลับใจ
เป็นต้น เราจึงต้องเปิดใจของเราให้กว้างเพื่อต้อนรับพระองค์ที่เปิดเผยพระองค์เองใน
รูปแบบต่าง ๆ และในเวลาเดียวกัน เราต้องเป็นพยานถึงพระองค์และชี้ให้ทุกคนได้เห็น
พระองค์ในบรรดาเพื่อนมนุษย์และในเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วย ในฐานะคริสตชน มันเป็น
หน้าที่ของเราที่จะเผยแพร่แสงสว่างของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นความรอดของโลกที่เราได้รับ
ในศีลล้างบาป เพื่อนําผู้อื่นมาสู่ความเชื่อ ความรอดพ้น และคุณค่าที่ดีในการเจริญชีวิต
ของพวกเขา
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ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับศีลล้าง
ท่านคือบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจท่านมาก
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระเยซูพระบุตรสุดที่รักของพระบิดา ทรงรับ
ภารกิจการไถ่บาปของมนุษย์
ท่าทีคริสตชน: ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้า ประกาศกและสงฆ์
การดําเนินชีวิต: ร่วมเป็นประกาศกและสงฆ์พร้อมกับพระคริสตเจ้าเพื่อโลก

บทนํา
วันนี้ถือเป็นวันปิดเทศกาลพระคริสตสมภพและวันเริ่มต้นเทศกาลธรรมดา ซึ่งตรงกับวัน
ระลึกถึงการเริ่มต้นภารกิจการไถ่กู้อย่างเปิดเผย ในเหตุการณ์ของพระเยซูเจ้า พระองค์
เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์แล้ว มีความพร้อมที่จะออกเทศนาสั่งสอนประกาศข่าวดี
เรื่องอาณาจักร รักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด และพร้อมที่จะเผชิญกับการถูกปฏิเสธและการ
ต่อต้านทุกชนิด
ในความต่อเนื่องกับธรรมล้ําลึกของเทศกาลพระคริสตสมภพ วันนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งของการ
สําแดงองค์ของพระเยซูเจ้า พิธีล้างที่ได้รับ เป็นเครื่องหมายของการผ่านจากชีวิตส่วน
พระองค์สู่ชีวิตเปิดเผย ซึ่งจะดําเนินไปเป็นเวลาประมาณ 3 ปีในชีวิตของพระองค์และจะ
จบลงด้วยการถูกตรึงกางเขนและการสิ้นพระชนม์ การกลับคืนชีพและการประทานพระ
จิต วันนี้จะทรงเผยให้เราทราบถึงภารกิจแท้จริงที่ได้รับ
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ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อสย 42:1-4, 6-7
เพลงสดุดี สดด 29

นี่คือผู้รับใช้ของเรา เราพอใจเขามาก
เพลงสรรเสริญอานุภาพของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
ให้รอด
บทอ่านที่ 2 กจ 10:34-38
พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูแห่งนาซาเร็ธในพระ
จิตเจ้า
พระวรสาร ลก 3:15-16, 21-22 เมื่อพระเยซูทรงรับพิธลี ้าง ทรงอธิษฐานและ
สวรรค์ได้เปิดออก

1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 “ท่านคือบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจท่านมาก”
เสียงจากท้องฟ้าที่ว่า “ท่านเป็นบุตรสุดที่รักของเรา” และ “เราพอใจท่านมาก” เป็น
ข้อความสองตอนที่นํามาจากพระธรรมเดิม ตอนแรกมา “ท่านเป็นบุตรสุดที่รักของเรา”
มาจาก สดด 2:7 ซึ่งหมายถึงพระเมสสิยาห์ ขณะที่ตอนที่สอง “เราพอใจท่านมา” มาจาก
อสย 42:1 ซึ่งพูดถึงคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อนําสองส่วนนี้มารวมกันจะทําให้เราได้
ภาพของพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระเจ้า นั่นคือการเน้นที่การเป็นพระ
เจ้าของพระองค์ในขณะที่สิ่งที่ปรากฎก็คือ พระองค์เป็นเหมือนกับประชาชนคนหนึ่งที่เข้า
ไปรับพิธีล้างจากยอห์น
“พิธีล้าง การเสด็จมาของพระจิตเจ้าและเสียงจากท้องฟ้า” ให้ภาพสรุปรวมที่สําคัญว่า
พระเยซูเจ้า ผู้บังเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นใครและมามีภารกิจอะไรจะต้องทํา
พระเยซูเจ้าในพิธีล้างนี้ จะได้รับการเจิมด้วยพระจิต จนกระทั่งพระองค์จะเต็มเปี่ยมไป
ด้วยพระจิตเจ้า เหมือนกับผู้ที่รับการเจิมด้วยน้ํามันจะโชกชุ่มไปด้วยน้ํามัน การเจิมนี้ทําให้
พระองค์เป็น “พระคริสตเจ้า” หรือพระเมสสิยาห์ “ท่านเป็นบุตรสุดที่รักของเรา” คือ
ตัวแทนของพระเจ้า คนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ผู้ทําให้เกิดการคืนดีกันกับพระเจ้า
ตามแผนการของความรอด พระองค์จะกระทําภารกิจนี้ตามรูปแบบของคนใช้ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าตรัสถึงว่า “เราพอใจท่านมาก” ทั้งพระเมสสิยาห์และคนใช้
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งกลับเป็นคนเดียวกันในพระเยซูเจ้า จะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเชิดชู
ผู้เลือกสรร ผู้ได้รับพระจิตของพระเจ้า เพื่อนําความยุติธรรมไปให้แก่ประชาชาติ มีหน้าที่
เพื่อสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลก นั่นคือความรอด พระองค์จะเป็นเหมือนพันธสัญญา
และความสว่างสําหรับประชาชาติ เพื่อเปิดตาคนตาบอด นําผู้ถูกจองจําออกจากคุก นําผู้
จมอยู่ในความมืดออกมาจากที่คุมขัง
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และตามคํายืนยันของเปโตร นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้กระทํานับตั้งแต่หลังจากได้รับพิธีล้าง
จากยอห์น ดังที่เปโตรยืนยันไว้หลังจากการเสด็จกลับคืนชีพของพระองค์ว่า “พระเยซูได้
เริ่มเทศนาในแคว้นกาลิลี และพระองค์เสด็จไปที่ใด ทรงทําแต่ความดีและทรงรักษาผู้ที่อยู่
ในเงื้อมมือของปีศาจ เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์”

1.2 พระคริสตเจ้า คนกลางของพันธสัญญาใหม่
พระคริสตเจ้าทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในพันธสัญญาใหม่เพราะทรงเป็น
หนึ่งเดียวกับพระเจ้าและทรงเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ การรับเอากายของพระองค์เป็น
เงื่อนไขสําคัญของบทบาทของการเป็นคนกลางนี้ เพราะในเอกภาพของพระเยซูเจ้า พระ
เจ้าแท้และมนุษย์แท้ โลกของพระเจ้าและโลกของมนุษย์ได้ถูกหลอมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน
จนกระทั่งว่า พระองค์สามารถเป็นผู้แทนของพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกันกับที่ทรงเป็น
ผู้แทนของมนุษยชาติ
ภาพของคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อมโยงกับภาพของการเป็นประกาศก ใน
ฐานะประกาศก พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เผยแสดงให้ทราบถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีในพระทัย
และสิ่งที่ประสงค์จะได้รับจากมนุษย์ ประกาศกคือคนกลางผู้ก่อเกิดการสื่อสาร แต่สิ่งที่
ภาพของคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ให้คือภาพของตัวแทนของหมู่คณะในอุดมคติผู้ได้รับภารกิจพิเศษ
ตั้งแต่ภารกิจการรักษามนุษยชาติจากโรคร้ายทุกชนิด ซึ่งเป็นการกระทําที่ออกมาจาก
ความรู้สึกร่วมในความทุกข์ทรมานของประชากร และรูปแบบการทําภารกิจซึ่งมีลักษณะ
เป็นการกระทําด้วยความสุภาพ ไม่ใช้ความรุนแรง ที่สําคัญที่สุดก็คือ เส้นทางเดินของพระ
เยซูเ จ้ าจะเดิ น ไปและจบลงเหมื อ นกั บ ชะตากรรมของคนใช้ ข ององค์ พระผู้ เ ป็ น เจ้ า ผู้
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและผู้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับหมู่คณะของคนบาป เพราะการร่วมใน
ชะตากรรมเดียวกันนี้เองที่พระองค์กลับเป็นผู้ก่อตั้งพันธสัญญาใหม่และสุดท้ายระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์เพื่อคนเป็นจํานวนมาก
แต่พระองค์ไม่ได้เป็นคนกลางเฉพาะตามบทบาทของประกาศกและคนใช้ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นคนกลางในฐานะที่ทรงเป็นสงฆ์แต่ผู้เดียวของพันธสัญญาใหม่ ใน
ฐานะสงฆ์ พระองค์เป็นผู้แทนของประชากรเพื่อนําเสนอคําภาวนาและของถวายแด่พระ
เจ้า และในเวลาเดียวกันก็นําคําตอบและพระพรของพระเจ้ามายังมนุษย์ แต่การเป็นสงฆ์
ของพระคริสตเจ้าและการเป็นคนกลางของพระองค์จะมีลักษณะจําเพาะเพราะพระองค์
ทรงเป็นสงฆ์เพราะทรงเป็นบุตรของพระเจ้าและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์อย่างสมบูรณ์
และในเวลาเดียวกัน พระองค์พลีองค์เองเป็นบูชาบนกางเขน โดยของถวายในการบูชานี้
เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถวาย ทําให้พระองค์นั่นเองคือพระพรของพระเจ้าสําหรับมนุษย์
ในการเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์นี้เองที่พระองค์ทรงรับเอาการถูกทดลอง ความทุกข์และ
ความตายของมนุษย์มาเป็นของพระองค์
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การพลีบูชาของพระองค์ยังมีคุณค่าเป็นการบูชาเพื่อชดเชยบาปและการบูชาของพันธ
สัญญาใหม่ เพราะอาศัยการบูชาเดียวนี้ มนุษย์ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นจากบาป และใน
เวลาเดียวกัน เป็นการรับรองพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ดังนั้น การบูชา
ของพระองค์จึงเข้าแทนที่พิธีบูชาอื่นทั้งหมดของพระธรรมเดิม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเผาบูชา
เครื่องบูชาสันติ การบูชาไถ่โทษและของถวายทุกชนิด และพระองค์กลับเป็นคนกลางแต่ผู้
เดียวและเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้สิ่งของอื่นเป็นของถวายอีก พระองค์ในฐานะเป็นผู้ที่
พระเจ้าพอพระทัย จะเป็นผุ้ถวายและของถวายที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อมนุษยชาติ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ถึงแม้ว่า บรรยากาศของคริสต์มาสจะเจือจางเต็มที จนแทบไม่เหลือร่องรอยให้เห็นตาม
บ้านเรือนและร้านค้า แต่การฉลองพิธีกรรมในวันนี้ยังคงเป็นความต่อเนื่องกับพระธรรมล้ํา
ลึกของการแสดงองค์ของพระเยซูเจ้า ถือเป็นการสรุปการเผยแสดงที่สําคัญ ในการฉลอง
ในวันนี้ ถือเป็นการสรุปที่สําคัญในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นและสิ่งที่ทรงกระทํา ซึ่งถูกสรุป
รวมในคําว่าพระเมสสิยาห์และคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองในวันนี้จึงเป็นบรรยากาศของการรําพึงภาวนา และนําไปสู่การ
ถือเป็นภารกิจที่จะร่วมมือกับพระเยซูเจ้าเพื่อความรอดของตัวเองและของเพื่อนมนุษย์

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
ประกาศสาระสําคัญของการฉลองเกี่ยวกับการภารกิจการเป็น

คนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในฐานะประกาศกและสงฆ์

-

-

ก่อนขั บร้อ งเพลงแห่ เข้ า อาจมี บทนํ าเพื่ อ การประกาศ
หัวข้อของการฉลองและชี้ให้เห็นว่า ภาควจนพิธีกรรมเป็น
การรั บ ฟั ง พระคริ ส ตเจ้ า ประกาศก ส่ ว นภาคบู ช า
ขอบพระคุณเป็นการร่วมกับพระคริสตเจ้า สงฆ์ของพันธ
สัญญาใหม่ ซึ่งโดยรวมแล้ว พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการ
ระลึกถึงการบูชาแต่ครั้งเดียวของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็น
ความสําเร็จของภารกิจของพระเยซูเจ้าที่เริ่มต้นในวันนี้
การฉลองในวันนี้จึงหมุนอยู่รอบการระลึกถึงภารกิจของ
พระเยซูเจ้าในฐานะประกาศกและสงฆ์
บทพระสิริรุ่งโรจน์
บทภาวนาของประธาน
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ภาควจนพิธีกรรม

การรับฟังและรําพึง
-

-

บทนําสําหรับพระวาจาทั้งสามบทควรสรุปความหมาย
ของการับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าในแง่ของการเผยแสดง
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็น “คนกลางระหว่างพันธสัญญาใหม่”
(รูปแบบของประกาศกและสงฆ์) และสิ่งที่ทรงกระทํา
“แผนการความรอด” และรูปแบบของการทําภารกิจ
“แบบของคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
บทเทศน์ ในวันนี้น่าจะสรุปความหมายของสิ่งที่พระเจ้า
ทรงเป็นและกระทําตามแนวทางที่ให้ไว้ในบทนํา

การตอบรับพระวาจา ถูกแสดงออกมาด้วยการกระทําต่อไปนี้
-

-

ขับร้องเพลงสดุดี “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ถวายพร
แด่พระนามของพระองค์”
ประกาศความเชื่อด้วย “บทข้าพเจ้าเชื่อ” และวิงวอนขอ
พระคุณเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตตามพระธรรมล้ําลึก
ด้วย “บทภาวนาของมวลชน”

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

วันนี้มีบทนําขอบพระคุณเฉพาะ ซึ่งกล่าวถึง “พระคริสต
เจ้า และการเริ่มต้นภารกิจ” สรุปรวมพระธรรมล้ําลึก
เกี่ยวกับพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์และการทํา
ภารกิจของพระองค์สําหรับคนจน
บทขอบพระคุณ จะเป็นการแสดงออกได้อย่างแท้จริงหาก
ที่ชุมนุมตระหนักถึงความจริงที่ว่า สิ่งที่ได้รับฟังจากพระ
วาจาได้สําเร็จจริ งแล้วในการบูชาบนกางเขน และการ
ขอบพระคุ ณ จึ ง เป็ น การขอบพระคุ ณ ที่ มี พื้ น ฐานจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับแต่ละคน

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราได้สัมผัสกับการเป็นประกาศกและสงฆ์ของพระคริสตเจ้าแล้ว
ประสบการณ์ยังมีผลต่อตัวเราในฐานะที่ทําให้เราได้รับผลของความรอด นอกจากการตอบ
รับด้วยการยอมรับพระคริสตเจ้าเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษ์แล้ว เรายัง
สามารถทําได้มากกว่านั้นด้วยการร่วมกับพระคริสตเจ้าในการเป็นประกาศกและสงฆ์เพื่อ
เพื่อนพี่น้องของเรา
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3.1 ท่าทีของผู้เป็นประกาศกและสงฆ์
ประกาศกในฐานะเป็ น คนกลางระหว่ า งพระเจ้ า กับ มนุษ ย์ จะต้ อ งพู ด ในสิ่ ง ที่ พ ระเจ้ า
ต้องการบอกให้มนุษย์ทราบ ไม่สามารถพูดในสิ่งที่ต้นเองต้องการได้ตามอําเภอใจ พระเจ้า
ทรงใช้ประกาศกไปบอกสารของความรอดและความบรรเทาใจ โดยแต่ละคนจะใช้รูปแบบ
และวิธีการของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและบุคคลที่จะได้รับสารนั้น
สงฆ์ในฐานะคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ จะถวายคําภาวนาและเครื่องบูชาแด่พระ
เจ้าเพื่อมนุษย์ ทําหน้าที่เป็นผู้นําคําตอบและพระพรมาสู่ผู้วิงวอนขอ
ด้วยท่าทีเดียวกันกับประกาศก นั่นคือความกล้าหาญในการยืนยันสิ่งที่ถูกต้อง และในเวลา
เดียวกัน ท่าทีของสงฆ์ ผู้เข้าใจในความอ่อนแอของมนุษย์ เราจะมีท่าทีที่ได้แรงบันดาลใจ
จากความกล้าหาญและความเมตตากรุณา

3.2 การดําเนินชีวิตตามท่าทีของการเป็นประกาศกและสงฆ์
แต่ละวันของชีวิต มีบางเวลาที่เราจะต้องยืนยันถึงความถูกต้องและพระวาจาของพระเจ้า
เพื่อสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและความรัก และมีอีกบางเวลาที่เราเองต้องตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรงและความอยุติธรรมจากคนอื่น ความสามารถในการยืนหยัดอยู่เคียงข้าง
ความถูกต้อง กับความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้กระทําผิด โดยเฉพาะผู้ที่
กระทําผิดต่อเรา นับเป็นวิถีทางหนึ่งของการเป็นประกาศกและสงฆ์ และในแต่ละครั้งที่เรา
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เราจะตระหนักมากขึ้นถึงบทบาทดังกล่าว และพิจารณาดูว่า เรา
ยังห่างจากพระเยซูเจ้ามากเพียงใด และเราจะต้องทําอะไรเพื่อสามารถยืนหยัดอยู่เคียง
ข้างความถูกต้องและความเมตตากรุณา
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