วันอาทิตย์ ปี B วันสมโภชพระคริสตสมภพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

สมโภชพระคริสตสมภพ (เทีย่ งคืน)
คืนนี้ พระผูช้ ว่ ยให้รอดประสูติ
พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : การบังเกิดของพระผูไ้ ถ่
ท่าทีคริสตชน : การต้อนรับ การนมัสการ การเห็นพระเยซูเจ้าในเพือ่ นพีน่ อ้ ง
การดำเนินชีวติ : มีจติ ใจทีย่ ากจน สุภาพถ่อมตน ทีซ่ อ่ื ๆ เรียบง่าย

บทนำ
คืนนี้ การเฝ้ารอคอยก็เปลีย่ นกลายเป็นการพบปะ เป็นประสบการณ์กบั ความรอด เทศกาลพระคริสตสมภพ
จะเป็นช่วงของการสำแดงองค์ในมิติต่างๆ กันของพระคริสตเจ้าผู้ซึ่งเราได้เฝ้ารอคอยและได้สร้างความคาดหวัง
ไว้หลายประการ เกี่ยวกับว่า พระองค์คือผู้ใด ทรงเสด็จมาด้วยวัตถุประสงค์ใด สำหรับพิธีขอบพระคุณแรกของ
การฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า พิธกี รรมมุง่ ความสนใจยังพระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า
ในเหตุการณ์ ประวัตศิ าสตร์ของการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าและการสำแดงพระสิรริ งุ่ โรจน์ขององค์พระผูท้ รงเป็นเจ้า
ค่ำคืนนีจ้ งึ สว่างสุกใสด้วยไฟแห่งความรอดทีบ่ งั เกิดมาเป็นมนุษย์ และประทานสันติให้กบั ผูท้ พ่ี ระองค์ทรงพอพระทัย ผูท้ ร่ี อคอย
และยอมรับพระองค์
นักบุญลูกา เล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการบังเกิด ซึ่งท่านพยายามสื่อให้เราทราบว่า พระเยซูทรงมี
เชือ้ สายของดาวิด (โดยทางยอแซฟ) ในเหตุการณ์ดงั กล่าว บุคคลพวกแรกทีไ่ ด้ตอ้ นรับพระองค์ (ไม่นบั พระนางมารียแ์ ละ
ยอแซฟ) คือ คนเลีย้ งแกะและมีการสำแดงให้เห็นว่า พระองค์เป็นใครอาศัยทูตสวรรค์ทร่ี อ้ งเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะ
“สันติสขุ ได้ลงมายังแผ่นดินสำหรับผูท้ พ่ี ระเจ้าทรงพอพระทัย”

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

อสย 9:1-6
สดด 96
ทต 2:11-14
ลก 2:1-14

พระเจ้าประทานพระบุตรแก่เรา
วันนีพ้ ระผูไ้ ถ่ คือองค์พระคริสตเจ้าได้ประสูตมิ าเพือ่ เราแล้ว
พระคุณของพระเจ้าปรากฏมาสำหรับทุกคนแล้ว
คืนนี้ มีพระผูช้ ว่ ยให้รอดประสูติ

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ในการบังเกิดของพระเยซูเจ้า

ในระดับของเหตุการณ์ ในด้านหนึง่ จะเผยให้เห็นถึงความธรรมดาของการบังเกิดมาของพระองค์
แต่ในอีกด้านหนึง่ นักบุญลูกาพยายามสือ่ ให้เข้าใจว่า นีเ่ ป็นความสำเร็จจริงของพระสัญญาของพระเจ้า
เกีย่ วกับการประทานพระเมสสิยาห์ กษัตริยผ์ จู้ ะมาปกครองประชากรด้วยความชอบธรรมและนำสันติสขุ
มายังพระอาณาจักรทีจ่ ะทรงสถาปนาขึน้ แก่นของเหตุการณ์ของคืนนีจ้ งึ อยูท่ ว่ี า่ การรอคอยตลอดสีส่ ปั ดาห์
ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าได้มาถึงจุดสิน้ สุด ผูท้ เ่ี ราเฝ้ารอคอยได้เสด็จมาแล้ว และทรง
สำแดงองค์ให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ นรับพระองค์
ในการสำแดงองค์แก่คนเลี้ยงแกะทำให้เราตระหนักได้ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคน
โดยไม่มีการเลือก แต่เฉพาะผู้ที่ยอมรับพระองค์อย่างที่ทรงแสดงให้เห็น เท่านั้นจึงจะได้สัมผัสกับ
ความเป็นจริงของพระเจ้า การแสดงองค์ในภาพของเด็กน้อยทีม่ ผี า้ พันกายและนอนอยูใ่ นรางหญ้านัน้
เพือ่ ทีค่ นหนึง่ จะกราบลงและนมัสการได้ยอ่ มหมายถึงผูน้ น้ั ต้องมีความเชือ่ ยิง่ ใหญ่และยอมรับทุกรูปแบบ
ของการสำแดงองค์ ไม่วา่ จะขัดกับความรูส้ กึ และความคิดของเราสักเพียงใดก็ตาม

1.2

การบังเกิดเป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์ทกุ คน

การบังเกิดมาไม่ได้เป็นเพียงการทำให้การรอคอยอันยาวนานของอิสราเอลสิน้ สุดลง แต่ผบู้ งั เกิด
มายังเป็น “ทีป่ รึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผูท้ รงอำนาจ พระบิดานิรนั ดร์ เจ้าแห่งสันติ” ผูจ้ ะมาปกครอง
ประชากร และสันติภาพที่เกิดขึ้นจะไม่มีสิ้นสุด การรอคอยเดียวกันที่พระศาสนจักรระลึกถึงตลอด
เทศกาลเตรียมรับเสด็จ พระคริสตเจ้าจึงเป็นเหมือนกับการเดินในเส้นทางเดียวกันกับประชากรอิสราเอล
และจบลงด้วยการได้พบกับพระผูเ้ สด็จมาตามพระสัญญา สำหรับผูท้ ย่ี อมรับ การบังเกิดมานีจ้ งึ เป็นข่าวดี
เพราะนีค่ อื การสิน้ สุดของการรอคอยและความหวังในความรอดและสันติภาพ สองคำนีจ้ ะมีความหมาย
ถ้าหากเรามองดูสภาพของเราในความเป็นจริงของความต่ำต้อย ของการขาดสิง่ จำเป็นทีส่ ดุ สำหรับชีวติ
ของการดำรงอยูใ่ นสภาพของการแวดล้อมด้วยศัตรูตลอดเวลา

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง

พิธกี รรมของคืนนีจ้ งึ เต็มด้วย “แสงสว่าง ความยินดี ความรอด สันติสขุ ” ทัง้ หมดนีห้ มุนอยูร่ อบความจริงของ
“ความซือ่ สัตย์ของพระเจ้า” ต่อพระสัญญาทีใ่ ห้ไว้ ซึง่ ตามประสามนุษย์แล้ว สำหรับอิสราเอลแทบเป็นไปไม่ได้ทเ่ี ชือ้ สาย
ของดาวิดคนหนึง่ จะกลับมายิง่ ใหญ่ดงั ทีท่ รงสัญญาไว้
การฉลองพิธบี ชู าขอบพระคุณในคืนนีจ้ งึ เป็นประสบการณ์กบั การบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ซึง่ เป็นการฉลอง
ธรรมล้ำลึกอันยิง่ ใหญ่ของ “เอมมานูแอล” ซึง่ หมายความว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” ซึง่ เป็นเวลาของการเตรียมรับพระเจ้า
ผูจ้ ะเสด็จมาประทับอยูก่ บั เราทุกคนอย่างใกล้ชดิ เราจึงควรเปิดตัวเองและร่วมแบ่งปันความรัก และสันติสขุ ให้กบั ผูอ้ น่ื

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้
เริม่ พิธี

การแสดงละคร การประสูตขิ องพระคริสตเจ้าสามารถนำมาเป็นกิจกรรมละครนำไปสูพ่ ธิ ฉี ลองได้

ขบวนแห่ ค่ำคืนนีน้ า่ ทีจ่ ะจัดให้มคี วามหมายโดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายนอกและเชือ่ มเข้าสูพ่ ธิ กี รรม

การใช้สญ
ั ลักษณ์ หัวข้อของ “แสงสว่าง” ในบริบทของความมืดของค่ำคืนน่าจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์
เพือ่ สร้างบรรยากาศของการฉลอง

บทร่ำวิงวอน เลือกใช้แบบที่ 3.10 หน้า 8

บทพระสิรริ งุ่ โรจน์ เป็นแกนกลางของการฉลองพิจารณา โดยใช้องค์ประกอบของพิธขี อบพระคุณ
เพือ่ สือ่ พระธรรมล้ำลึกและบรรยากาศของความสัมพันธ์ของความซือ่ สัตย์ตอ่ กัน มีหลายตอนของพิธที ่ี
สามารถเน้นถึงพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเจ้า เป็นไปได้หากเสริมบรรยากาศด้วยการสัน่ กระดิง่ และย่ำระฆัง
ภาควจนพิธกี รรม

ผูอ้ า่ นบทอ่าน ควรเตรียมและฝึกการอ่านเพือ่ ทำให้ผรู้ ว่ มพิธสี ามารถเข้าใจ และร่วมฉลองการประสูติ
ของพระคริสตเจ้าได้เป็นอย่างดี

บทข้าพเจ้าเชือ่ คุกเข่าเมือ่ สวด “ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”

บทภาวนาของมวลชน เน้นการภาวนาเพือ่ การคืนดีกนั ารแบ่งปันความรักการแสดงความชืม่ ชมยินดี

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ขบวนแห่ของถวาย (สัญลักษณ์ของการนมัสการ) นอกจากจะมีแผ่นปังและเหล้าองุน่ แล้ว คืนนีอ้ าจจะ
เน้นขนม ผลไม้ ฯลฯ สำหรับการฉลองภายนอกก็ได้

บทนำขอบพระคุณ ควรใช้แบบที่ 1 หน้า 21 “พระคริสตเจ้า องค์แสงสว่าง”

บทนำขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ ให้ความสำคัญกับ “พระบิดา” ผูท้ รงเป็นจุดกำเนิดของแผนการ
ของความรอด พระองค์ผทู้ รงซือ่ สัตย์ตอ่ พระสัญญาและทำให้แผนการของความรอดสำเร็จไปโดยทางพระบุตร
ด้วยฤทธิอ์ ำนาจของพระจิต

บทยอพระเกียรติทา้ ยบท..อาแมน พระสงฆ์ควรก่อและสัตบุรษุ ควรร้องอาแมน เป็นกรณีพเิ ศษ
ปิดพิธี



ควรพิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ์” เพือ่ ใช้สอ่ื พระธรรมล้ำลึกของความซือ่ สัตย์ของพระเจ้าและความสว่าง
และการยอมรับของมนุษย์ตอ่ การสำแดงองค์พระเจ้าด้วยการนมัสการพระองค์
หลังพิธี อาจจะมีพธิ กี ารเสริม เช่น การจูบพระกุมาร (นมัสการ)

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)
หรือ
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

เชิญเสด็จพระมหาไถ่
เชิญเถิดเอ็มมานูแอล
ข้าแต่พระเจ้า (5)
พระสิรริ งุ่ โรจน์

297
295
30
38

บทสร้อยที่ 9
ดาราประกายแจ่มฟ้า
บนผืนฟางรางหญ้า

45
312
314

อัลเลลูยา เชิญฟังพระวาจา
เชิญเรามาร้องเพลง

69
70

โปรดทรงรับเครือ่ งบูชา
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ทัว่ ฟ้าดิน)

93
104

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ไม่มคี วามรักใดเท่า
กุมารน้อย
ชาวเราคริสตัง

111
115
119
126
303
310

พระทรงบังเกิด

316

2.4 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลก
เพือ่ ช่วยเรา ให้รอดพ้นเพราะ ทรงรักเรา ด้วยความไว้วางใจ
ให้เราร่วมใจกันภาวนาวอนขอต่อพระองค์
ผูน้ ำ
1)
2)
3)
4)
5)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ในวโรกาสวันพระคริสตสมภพนี้ ขอพระเจ้าทรงประทาน
พระพรอันอุดมแด่พระองค์ทา่ น เพือ่ เป็นขวัญและกำลังใจแก่คริสตชน ทัว่ ไปในการฟืน้ ฟู
และการปฏิบตั กิ จิ การแห่งพระหรรษทานในปีนด้ี ว้ ยเทอญ
ให้เราภาวนา
เพือ่ บรรดาพระสังฆราชและผูน้ ำพระศาสนจักร โดยเฉพาะในประเทศไทย ขอให้ทกุ ท่าน
ได้ปกป้อง และมอบความช่วยเหลือทัง้ ฝ่ายกายและใจแก่ผทู้ ล่ี ำบากและขัดสน
ให้เราภาวนา
เพือ่ บรรดาเด็กๆ ขอให้เรือ่ งการประสูตขิ องพระเยซูเจ้า ทำให้เขาได้เห็นว่า พระเจ้าทรงรัก
และเห็นคุณค่าของเขาเหล่านัน้ เป็นอย่างยิง่
ให้เราภาวนา
เพื ่ อ คริ ส ตชนทุ ก คนจะได้ ซ าบซึ ้ ง ในองค์ พ ระกุ ม ารเจ้ า ซึ ่ ง พระบิ ด าทรงประทาน
ให้แก่มนุษย์ทกุ คน ขอให้เราเป็นเครือ่ งมือช่วยให้ผอู้ น่ื มีความสำนึกในเรือ่ งนีด้ ว้ ย
ให้เราภาวนา
เพือ่ เราทุกคนทีร่ ว่ มพิธบี ชู าขอบพระคุณในคืนนี้ จะได้รจู้ กั เปลีย่ นแปลงตนเอง อย่างกล้าหาญ
และอดทนด้วยความเชือ่ ในพระเยซูเจ้าและเป็นแสงสว่างให้ผอู้ น่ื ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นของถวาย
แด่พระองค์
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงประทานความปีตยิ นิ ดีเหลือล้นให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย ในโอกาส
ฉลองวันประสูตขิ ององค์พระบุตร โปรดให้ขา้ พเจ้าได้มสี ว่ นร่วม ในความรุง่ โรจน์ของ
บรรดาทูตสวรรค์และคนเลีย้ งแกะเหล่านัน้ ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้า
ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

3.

การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระคริสตเจ้าทรงบังเกิดแล้วในประวัตศิ าสตร์ วันนีท้ รงบังเกิดในชีวติ ของเราแต่ละคน
แต่จากภายนอกหลังจากผ่านค่ำคืนนีแ้ ล้ว ทุกสิง่ ดูเหมือนกลับเข้าสูค่ วามปกติพร้อมกับการสิน้ สุด
ของเสียงร้องรำทำเพลงของวันฉลอง และการบังเกิดของพระองค์ในชีวิตของเราดูเหมือน
จะจบลงด้วยความเหน็ดเหนือ่ ยและอ่อนแรง การฉลองการพบปะกับพระคริสตเจ้า หมายถึง
การยอมรับพระองค์อย่างที่ทรงเป็นและแม้ว่าจากภาพที่ปรากฏ พระองค์อาจเป็นเพียง
ทารกน้อยที่ไร้อำนาจ และในเวลาไม่นาน การฉลองก็จะเปลี่ยนไปเป็นความจำเจของชีวิต
แต่กระนัน้ ก็ตาม พระบุตรของพระเจ้าจะต้องเติบโตในตัวเราทีละน้อย และเราเองก็ตอ้ งเติบโต
เป็นเหมือนกับพระองค์อาศัยการร่วมในการบูชาและการรับพระองค์เข้ามาในชีวิต
3.1 ท่าทีของความพร้อม
คืนนี้เราฉลองคริสตมาสซึ่งนำเราไปสู่พระธรรมล้ำลึกของการบังเกิด นั่นคือ
พระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ มีเนื้อหนัง
เหมือนมนุษย์ และเจริญชีวติ อยูท่ า่ มกลางเรา ท่าทีของเราคือการต้อนรับและนมัสการพระองค์
และเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อนพี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นพระธรรมล้ำลึกแห่งความรัก
ความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติและต่อเราแต่ละคน การรู้จักมองและพบพระองค์
สำหรับคนเลีย้ งแกะ การยอมรับเด็กน้อยทีม่ ผี า้ พันกายและนอนอยูใ่ นรางหญ้าคือการทดสอบ
ความเชื่อ สำหรับเรา การยอมรับพระองค์ที่ทรงดำเนินชีวิตในชีวิตของเราเป็นเรื่องท้าทาย
อย่างยิ่ง วันนี้จึงเป็นเหมือนกับการท้าทายให้เราเริ่มออกแสวงหาพระองค์ที่เสด็จมาแล้ว
และหาพระองค์ให้พบโดยเฉพาะอย่างยิง่ การยอมรับและเห็นพระองค์ในเพือ่ นพีน่ อ้ งโดยเฉพาะ
ผู้ที่เรารู้สึกว่าขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเรา
3.2 ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)
บ่อยครั้งชีวิตของเราวุ่นวายเกินไปที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้า บ่อยครั้งเช่นกันที่ชีวิต
ของเราแออัดไปด้วยการทำตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหน้าที่การงานหรือธุรกิจ
หรือเมินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราเพียงแต่ไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้า ในคืนนี้เราฉลอง
พระคริสตเจ้าบังเกิด เราน่าทีจ่ ะมีจติ ใจทีย่ ากจน สุภาพถ่อมตน และมีรปู แบบการดำเนินชีวติ
ทีซ่ อ่ื ๆ เรียบง่าย เหมือนกับคนเลีย้ งแกะ ด้วยการหาเวลามาเฝ้านมัสการพระองค์ และนมัสการ
พระองค์ด้วยการกระทำด้วยการเจริญชีวิตเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อนมนุษย์ โดยเคารพ
และให้เกียรติพวกเขาโดยเฉพาะบุคคลที่ต่ำต้อยในสังคม มองเห็นและเปิดรับความเป็นจริง
ทีเ่ กิดขึน้ รอบข้างเรา พร้อมเสมอทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือทีจ่ ำเป็นแก่ผยู้ ากไร้ ซึง่ ต้องการความเชือ่
เพื่อที่จะเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทำงานในตัวเพื่อนมนุษย์และสถานการณ์แห่งชีวิต
ประจำวันของเรา

