วันอาทิตย์ ปี B วันฉลองพระคริสตสมภพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

วันฉลองพระคริสตสมภพ (กลางวัน)
พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์
พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า
ท่าทีคริสตชน : การต้อนรับ และการนมัสการพระองค์
การดำเนินชีวติ : ปฏิบตั คิ วามรัก ด้วยชีวติ คำพูด การกระทำ

บทนำ
ในขณะทีพ่ ธิ บี ชู าขอบพระคุณตอนเทีย่ งคืนพาเรากลับไปยังเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ทเ่ ี บธเลเฮมเพือ่ ให้เราได้พบกับพระกุมารในรางหญ้า
พิธีกรรมของวันนี้พาเรากลับเข้าไปยังจุดกำเนิดของเหตุการณ์ที่ระลึกถึงตอนกลางคืน (ได้แก่ในองค์พระตรีเอกภาพ)
และเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองถึงความยิง่ ใหญ่ของพระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระเจ้า ในเหตุการณ์ท่ี
“พระวจนาตถ์ ท รงรั บ สภาพเป็ น มนุ ษ ย์ ” (Incarnation) เป็ น ธรรมล้ ำ ลึ ก ที ่ ส ำคั ญ ของพระคริ ส ตเจ้ า
และเป็ น ข้ อ ความเชื ่ อ สำคั ญ ของคริ ส ตชนคาทอลิ ก เหตุ ก ารณ์ ด ั ง กล่ า วมิ ใ ช่ แ ค่ ก าร “รั บ สภาพเป็ น มนุ ษ ย์ ”
ในทางกายภาพของพระคริสตเจ้าเท่านัน้ แต่ยงั สือ่ ความหมายสำคัญทีว่ า่ พระเจ้าทรงเลือกเอารูปแบบชีวติ ของมนุษย์ท่ี “เกิด
แก่ เจ็บ ตาย” มาเป็นเครือ่ งมือและเครือ่ งหมายในการไถ่บาปมนุษยชาติ

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

อสย 52:7-10
สดด 89
ฮบ 1:1-6
ยน 1:1-18

ทัว่ พิภพจนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดแห่งพระเจ้าของเรา
ทัว่ พิภพจนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดแห่งพระเจ้าของเรา
พระเจ้าตรัสกับเราทางพระบุตร
พระวจนาตถ์มารับสภาพเป็นมนุษย์ มีชวี ติ อยูท่ า่ มกลางพวกเรา

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ : พระธรรมล้ำลึกยิง่ ใหญ่

การฉลองของวันนีม้ งุ่ ไปยังความจริงยิง่ ใหญ่นท้ี เ่ี กิดขึน้ ในประวัตศิ าสตร์ พระบุตรของพระเจ้าทรงเสด็จมา
เพือ่ เข้าร่วมเป็นหนึง่ กับมนุษย์ทกุ คน ทรงทำงานด้วยมือของพระองค์ กระทำด้วยน้ำใจเยีย่ งมนุษย์ รักด้วยหัวใจของมนุษย์
ทรงทำองค์เป็นหนึง่ ในพวกเรา ทรงเป็นเหมือนกับเราทุกอย่างยกเว้นบาป (GS 2)
พระองค์ยงั อยูร่ ว่ มประวัตศิ าสตร์เดียวกันกับมนุษย์ ทุกข์ทรมานไปพร้อมกับชาวยิวทีต่ กเป็นเมืองขึน้ ของชาวโรม
อยูภ่ ายใต้กฎหมายของชาวยิวและกฎหมายทีโ่ รมบังคับใช้อยูภ่ ายใต้การปกครองของชนชัน้ สมณะและการปกครอง
ของโรมทรงอยูภ่ ายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวทีท่ รงกำเนิดมา แต่ไม่วา่ จะเป็นการรับสภาพเป็นมนุษย์เหมือน
กับเรา (การเป็น) หรือการอยูร่ ว่ มในประวัตศิ าสตร์เดียวกันกับเรา (การกระทำ) พระองค์ได้ทรงยกร่างกายของเรา
ขึน้ ให้กบั เป็นเครือ่ งหมายแสดงถึงพระเจ้า และยกประวัตศิ าสตร์ขน้ึ ให้มคี วามหมายและความหวัง ร่างกายที่ สิน้ พระชนม์
บนกางเขนจะได้รบั การยกขึน้ และกลับไปเมือ่ เสด็จกลับไปหาพระบิดา และประวัตศิ าสตร์ทค่ี ลุกเคล้าด้วยบาป เพราะ
การกระทำของมนุษย์จะกลับเป็นประวัตศิ าสตร์ทน่ี ำไปสูช่ วี ติ ด้วยมือของมนุษย์ใหม่ทถ่ี กู สร้างขึน้ ในการสิน้ พระชนม์และ
การกลับคืนชีพของพระองค์

1.2

พระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพมนุษย์ : จุดเริม่ ต้นของความสำเร็จจริงของแผนการ
แห่งความรอด

เพราะเหตุน้ี การรับสภาพเป็นมนุษย์เป็น “พระธรรมล้ำลึกยิง่ ใหญ่” ของการฉลองจุดเริม่ ต้นของ ความสำเร็จไป
ของแผนการความรอด พระเจ้าผูท้ รงเป็นอมตะ ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์เพือ่ จะสามารถพลีชวี ติ เพือ่ เป็นค่าไถ่มนุษย์
เป็นการพลีชีวิตการเป็นอยู่ทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น การรับสภาพเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในแง่
ของลำดับเวลาของเหตุการณ์ แต่ในเหตุการณ์น้ี เราสามารถเห็นการเริม่ ต้นประชากรใหม่ของพระเจ้า เห็นการเริม่ ต้น
ของพระอาณาจักรใหม่ เห็นเอกภาพใหม่ระหว่างมนุษย์ เห็นการฟื้นฟูจักรวาลเมื่อพระบุตรของพระเจ้าได้ทรง
รับเอาธรรมชาติไว้ในพระองค์และยกระดับจากสภาพของความตกต่ำให้คืนสภาพเดิม และนำมนุษยชาติที่หลงไป
ให้กลับเข้าในทางสวรรค์ (บทนำขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ แบบที่ 2)
ในทุกสิ่งที่ทรงเป็นและทุกอย่างที่ทรงทำ พระองค์ทรงรับเอาความเป็นจริงของโลกไว้ในพระองค์ทั้งหมด
และทรงดำเนินชีวติ กับความจริงเหล่านัน้ จากภายในด้วยความรัก เพือ่ ทรงรักษาและช่วยโลกให้รอด

1.3 พระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพ
มนุษย์ : การแลกเปลีย่ นระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์
พระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ ังเป็น
ความล้ำลึกของการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์เมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นอมตะทรงรับเอา
สภาพของมนุษย์ผู้อ่อนแอทรงยกฐานะมนุษย์ให้
กลับเป็นพระเจ้าในความเป็นหนึ่งของมนุษย์กับ
พระเจ้าในพระเยซูเพราะในการแลกเปลีย่ นนีท้ เ่ี กิดขึน้
ครัง้ แรกในพระเยซู เกิดขึน้ จากการทีธ่ รรมชาติมนุษย์
ได้กลับเป็นหนึง่ เดียวกับพระบุตรพระเจ้า ธรรมชาติ
มนุษย์นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้า เหตุว่า
ด้วยการ ที่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงรับเอาสิ่งที่
เป็นของมนุษย์ พระองค์ทรงให้สง่ิ ทีเ่ ป็นของพระเจ้า
แก่มนุษย์เอง หลังจากนัน้ การแลกเปลีย่ นทีส่ องเกิดขึน้
เมือ่ คริสตชนจะได้เข้าร่วมในชีวติ ของพระคริสตเจ้า
อาศัยศีลล้างบาปของการเกิดใหม่ “ผูท้ ย่ี อมรับ และ
เชือ่ พระเจ้าทรงให้พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์”
การฉลองการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระเจ้าจึงเป็น
การฉลองการเกิดใหม่ของเราสูช่ วี ติ ของพระเจ้าด้วย
เช่นกัน เพราะนับตัง้ แต่วนั บังเกิดทีเ่ บธเลเฮม พระเยซู
ทรงเป็นหนึง่ ในระหว่างพวกเรา ไม่วา่ จะเป็นคนใหญ่
คนโตหรือคนต่ำต้อย คนรวยหรือคนจน พระองค์
ทรงประทับอยู่และทรงเดินไปเคียงข้างเรา ใน
การฉลองของวันนี้ เราเองก็เช่นกัน ศีลล้างบาปคือ
การเชิญชวน ให้แต่ละคนจำพระองค์ให้ได้ในพี่น้อง
และให้เรารับเอาความเป็นจริงของโลกทัง้ หมดมาไว้
ในใจด้วยความรัก เพือ่ รักษาและนำโลกไปสูค่ วามรอด
เหมือนกับที่พระนาง “ทรงรับทุกสิ่งไว้ในใจและ
ไตร่ตรองดู”

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง

บรรยากาศแห่งความชืน่ ชมยินดี การจัดพิธกี รรมในวันนีจ้ งึ ควรสือ่ สารออกมาด้วยการจัดเตรียมพิธกี รรมทีม่ ี
บรรยากาศ ของความยินดี ทีพ่ ระผูไ้ ถ่ทรงบังเกิด และการบังเกิดโดยการรับสภาพมนุษย์เหมือนกับเรา บทอ่าน บทเทศน์
บทภาวนา บทเพลง สัญลักษณ์ตา่ งๆ จึงควรสือ่ สารให้ผมู้ าร่วมพิธกี รรมได้เห็น

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้
เริม่ พิธี

ขบวนแห่ และบทเพลงมีสว่ นสำคัญของการเริม่ พิธใี ห้เกิดความสง่างามและสมเกียรติ

บทพระสิรริ งุ่ โรจน์ ซึง่ มีการกล่าวถึงพระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ พึงหาวิธใี ช้หวั ข้อของ
การรับสภาพเป็นมนุษย์ในตอนเหล่านัน้ เพือ่ สร้างจังหวะและเอกภาพให้กบั การดำเนินการฉลอง
ภาควจนพิธกี รรม

ผูอ้ า่ นบทอ่าน ควรเตรียมและฝึกการอ่านเพือ่ ทำให้ผรู้ ว่ มพิธี สามารถเข้าใจและร่วมยินดีในการฉลอง
การประสูตขิ องพระคริสตเจ้า

บทข้าพเจ้าเชือ่ คุกเข่าและเงียบสักครูห่ นึง่ เมือ่ สวด “ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”
ภาคบูชาขอบพระคุณ

ขบวนแห่ของถวาย (สัญลักษณ์ของการนมัสการ)

บทนำขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ ให้ความสำคัญกับ “พระบิดา” “พระวจนาตถ์ผทู้ รงรับสภาพ
เป็นมนุษย์ ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นสำคัญทำให้เรากลับเป็นบุตรของพระองค์”

บทขอบพระคุณ ควรใช้แบบที่ 2 “การฟืน้ ฟูทกุ สิง่ ด้วยการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระบุตร” หรือแบบ
ที่ 3 “การแลกเปลีย่ นระหว่างพระคริสตเจ้ากับมนุษย์”

บทศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นบทสำคัญเพราะเป็นการประกาศพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเจ้า

การรับศีล พิจารณาใช้ระบบสัญลักษณ์เพื่อสื่อพระธรรมล้ำลึกและบรรยากาศของความสัมพันธ์
ของการแลกเปลีย่ นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

การฟืน้ ฟูทกุ สิง่ ในพระวจนาตถ์ผทู้ รงรับสภาพเป็นมนุษย์เพือ่ พลีองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “การรับศีลมหาสนิท” ซึ่งเป็นระบบสัญลักษณ์สูงสุดและสำคัญที่สุด ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เกิดขึน้
ปิดพิธี



ควรขับร้องบทเพลงพระคริสตสมภพที่แสดงความชื่นชมยินดีต่อการเกิดมารับสภาพมนุษย์ของ
พระเยซูเจ้า
เชิญชวนคริสตชนได้เคารพสักการะองค์พระกุมารเจ้า

2.3. บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์
ภาควจนพิธกี รรม
บทเพลงคัน่ ระหว่างบทอ่าน
บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบสัน้ ) หรือ
บทเพลงคัน่ แทนบทสดุดี (แบบยาว)
บทเสริม
อัลเลลูยา (แบบสัน้ ) หรือ
อัลเลลูยา (ใช้แทนแบบสัน้ )
ภาคบูชาขอบพระคุณ
ถวาย
ศักดิส์ ทิ ธิ์
บทเพลงพิเศษ
พระธรรมล้ำลึกแห่งความเชือ่
บทยอพระเกียรติทา้ ยบท....อาแมน
ข้าแต่พระบิดา
ลูกแกะพระเจ้า
รับศีล
ปิดพิธี
เพลงปิดพิธี

ชือ่ เพลง

หนังสือเพลงสาธุการ หน้า

พระทรงบังเกิด
เสียงจากเทวา

316
24

เมตตาข้าฯเทอญ
สิรโิ รจนา (1)

32
41

สร้อยที่ 9
ทัว่ โลกา
ร้องอัลเลลูยา
อัลเลลูยา (เชิญฟังพระวาจา)

45
313
67
69

โปรดทรงรับเครือ่ งบูชา
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ทัว่ ฟ้าดิน)

93
104

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
โอ้พระชุมพา
ใจข้าฯแสวงหา
ในแผ่นปัง

111
115
119
128
133
136

กุมารน้อยจอมราชา
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2.4 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา
ผูไ้ ด้สง่ พระบุตรของพระองค์ มาบังเกิด เป็นมนุษย์
เพือ่ ช่วยเราให้รอดพ้น
ผูน้ ำ
1)

2)

3)

4)

5)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ และผูแ้ พร่ธรรมทุกท่านจะได้ดำเนิน
ชีวติ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผทู้ พ่ี วกท่านดูแล ให้ได้เห็นถึงความดี และพระเมตตาของพระเจ้า
ให้เราภาวนา
เพื่อผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสตชนซึ่งอยู่รอบข้างเรา จะได้พบแบบอย่างที่ดีจากบรรดาคริสตชน
ซึง่ จะเป็นการช่วยนำเขาเหล่านัน้ ไปพบองค์พระเยซูเจ้า พระผูช้ ว่ ยให้รอดพ้น ของเขาทัง้ หลาย
ให้เราภาวนา
เพือ่ คริสตชนทุกคน จะได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า โดยทาง
พระเยซูเจ้า และพยายามดำเนินชีวติ ตามพระวาจาของพระองค์อย่างซือ่ สัตย์
ให้เราภาวนา
เพื่อมนุษย์ทุกคน จะได้มีประสบการณ์ถึงฤทธานุภาพ และความรักขององค์พระผู้ไถ่
พระผูช้ ว่ ยให้รอดของมนุษย์ทกุ คน และยอมรับความรอดทีพ่ ระองค์นำมาให้
ให้เราภาวนา
เพือ่ เราแต่ละคน ในการมาร่วมสมโภชพระคริสตสมภพนี้ จะได้พบความเป็นอิสระ จากบาป
และมีสนั ติสขุ ในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอสรรเสริญสดุดพี ระองค์ ทีไ่ ด้สง่ พระคริสตเจ้าพระบุตร
ของพระองค์มาเป็นพระผูไ้ ถ่ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอพระองค์โปรดเป็นความสว่าง
ความชืน่ ชมยินดี และเป็นองค์แห่งสันติสขุ ของข้าพเจ้าทัง้ หลายในชีวติ นีแ้ ละตลอดนิรนั ดร
ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

3.

การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
การสำแดงองค์ของพระเยซูว่าทรงเป็นพระวจนาตถ์ ผู้เผยแสดงพระเจ้าและทรงเป็นพระบุตร
ซึง่ ทำให้เห็นว่า เบธเลเฮมเป็นสถานทีข่ องการแลกเปลีย่ นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ต่อหน้าพระธรรมล้ำลึก
นีท้ ถ่ี กู สำแดงออกมา การยอมรับพระองค์จงึ หมายถึงการนมัสการพระเจ้าผูย้ ง่ิ ใหญ่ เพราะการบังเกิดของ
พระองค์ได้ฟื้นฟูชีวิตของเราให้กลับเป็นบุตรพระเจ้า ให้เราสามารถดำเนินชีวิตสมกับที่เป็นบุตร นั่นคือ
การรับเอาความเป็นหนึง่ ของโลกและตัวเองมาดำเนินชีวติ จากภายใน เพือ่ รักษาและยกความเป็นจริงดังกล่าว
ให้กลับเป็นของพระเจ้า เหมือนกับทีเ่ กิดขึน้ ในพระเยซู ทางเดินของความเชือ่ จึงเปิดทางสู่ “การนมัสการ
พระกุมาร” ด้วยการกระทำ ซึง่ ไม่ได้เป็นเพียงการกราบลงแทบพระบาท (ซึง่ ทำในวัด) แต่ยงั เป็นการนมัสการ
ด้วยชีวติ คือการเห็นพระองค์ในเพือ่ นพีน่ อ้ งและการรับเอาความเป็นจริงของพีน่ อ้ ง และของโลกมาดำเนิน
ชีวติ จากภายในตัวเอง

3.1

ท่าทีของการต้อนรับ

วันนีเ้ ราฉลองคริสตมาสซึง่ นำเราไปสูพ่ ระธรรมล้ำลึกของการบังเกิด นัน่ คือ พระธรรมล้ำลึกของ
พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ มีเนือ้ หนังเหมือนมนุษย์ และเจริญชีวติ อยูท่ า่ มกลางเรา
ท่าทีของเราคือการต้อนรับและนมัสการพระองค์ และเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อนพี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใด
มันเป็นพระธรรมล้ำลึกแห่งความรัก ความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติและต่อเราแต่ละคน

3.2

ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)

บ่อยครั้งชีวิตของเราวุ่นวายเกินไปที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้า บ่อยครั้งเช่นกันที่ชีวิตของเรา
แออัดไปด้วยการทำตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหน้าทีก่ ารงานหรือเมินเฉย เราเพียงแต่ไม่มเี วลาสำหรับ
พระเจ้า ในคืนนี้เราฉลองพระคริสตเจ้าบังเกิด เราน่าที่จะมีจิตใจที่ยากจน สุภาพถ่อมตน และมีรปู แบบ
การดำเนินชีวติ ทีซ่ อ่ื ๆ เรียบง่ายเหมือนกับคนเลีย้ งแกะ มีประสบการณ์ของการเสด็จเยีย่ มของพระเจ้าในชีวติ
ของเราด้วยการหาเวลามาเฝ้านมัสการพระองค์ และนมัสการพระองค์ดว้ ยการกระทำ ด้วยการเจริญชีวติ
เห็นพระองค์ในบรรดาเพือ่ นมนุษย์ โดยเคารพและให้เกียรติพวกเขาโดยเฉพาะบุคคลทีต่ ำ่ ต้อยในสังคมมองเห็น
และเปิดรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา พร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ยากไร้
ซึง่ ต้องการความเชือ่ เพือ่ ทีจ่ ะเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทำงานในตัวเพือ่ นมนุษย์และสถานการณ์แห่งชีวติ
ประจำวันของเรา เราจึงไม่เพียงได้พบพระคริสตเจ้าในคืนวันคริสตมาสและเก็บพระองค์ไว้ที่นั่นเท่านั้น
แต่เรายังพบและติดตามพระองค์ไปในแต่ละวันแห่งชีวติ ประจำวันของเราด้วย

