แนวทาง แบบที่ 1

วันฉลองพระคริสตสมภพ (กลางวัน)

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระวจนาตถทรงรับสภาพเปนมนุษย
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : การรับสภาพเปนมนุษยของพระบุตร
พระเจา
ทาทีคริสตชน : การตอนรับ และ การนมัสการพระองค
การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติความรัก ดวยชีวิตคําพูด การกระทํา

บทนํา
ในขณะที่พิธีบูชาขอบพระคุณตอนเที่ยงคืนพาเรากลับไปยังเหตุการณประวัติศาสตรที่
เบธเลเฮมเพื่อใหเราไดพบกับพระกุมารในรางหญาพิธีกรรมของวันนี้พาเรากลับเขาไป
ยังจุดกําเนิดของเหตุการณที่ระลึกถึงตอนกลางคืน (ไดแกในองคพระตรีเอกภาพ ) และ
เชิญชวนเราใหไตรตรองถึงความยิ่งใหญของพระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพเปน
มนุษยของพระเจาในเหตุการณที่ “พระวจนาตถทรงรับสภาพเปนมนุษย ”(Incarnation)
เปนธรรมล้ําลึกที่สําคัญของพระคริสตเจา และเปนขอความเชื่อสําคัญของคริสตชน
คาทอลิก เหตุการณดังกลาวมิใชแคการ “รับสภาพเปนมนุษย” ในทางกายภาพของพระ
คริสตเจาเทานั้น แตยังสื่อความหมายสําคัญที่วา พระเจาทรงเลือกเอารูปแบบชีวิตของ
มนุษยที่ “เกิด แก เจ็บ ตาย” มาเปนเครื่องมือและเครื่องหมายในการไถบาปมนุษยชาติ
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

อสย 52 : 7-10

เพลงสดุดี

สดด 89

บทอานที่ 2
พระวรสาร

ฮบ 1 : 1-6
ยน 1 : 1-18

ทั่วพิภพจนสุดปลายแผนดิน ไดเห็นความรอด
แหงพระเจาของเรา
ทั่วพิภพจนสุดปลายแผนดิน ไดเห็นความรอด
แหงพระเจาของเรา
พระเจาตรัสกับเราทางพระบุตร
พระวจนาตถมารับสภาพเปนมนุษย มีชีวิตอยู
ทามกลางพวกเรา

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา

1.1 พระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย : พระธรรมล้ําลึกยิ่งใหญ
การฉลองของวันนี้มุงไปยังความจริงยิ่งใหญนี้ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร พระบุตรของ
พระเจาทรงเสด็จมาเพื่อเขารวมเปนหนึ่งกับมนุษยทุกคน ทรงทํางานดวยมือของ
พระองค กระทําดวยน้ําใจเยี่ยงมนุษย รักดวยหัวใจของมนุษย ทรงทําองคเปนหนึ่งใน
พวกเรา ทรงเปนเหมือนกับเราทุกอยางยกเวนบาป (GS 2)
พระองคยังอยูรวมประวัติศาสตรเดียวกันกับมนุษย ทุกขทรมานไปพรอมกับชาวยิวที่ตก
เปนเมืองขึ้นของชาวโรม อยูภายใตกฎหมายของชาวยิวและกฎหมายที่โรมบังคับใช อยู
ภายใตการปกครองของชนชั้นสมณะและการปกครองของโรม ทรงอยูภายใต
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวที่ทรงกําเนิดมา แตไมวาจะเปนการรับสภาพเปน
มนุษยเหมือนกับเรา (การเปน ) หรือการอยูรวมในประวัติศาสตรเดียวกันกับเรา (การ
กระทํา ) พระองคไดทรงยกรางกายของเราขึ้นใหกับเปนเครื่องหมายแสดงถึงพระเจา
และยกประวัติศาสตรขึ้นใหมีความหมายและความหวัง รางกายที่สิ้นพระชนมบน
กางเขนจะไดรับการยกขึ้นและกลับไปเมื่อเสด็จกลับไปหาพระบิดา และประวัติศาสตร
ที่คลุกเคลาดวยบาปเพราะการกระทําของมนุษยจะกลับเปนประวัติศาสตรที่นําไปสูชีวิต
ดวยมือของมนุษยใหมที่ถูกสรางขึ้นในการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของ
พระองค
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1.2 พระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพมนุษย : จุดเริ่มตนของ
ความสําเร็จจริงของแผนการแหงความรอดพน
เพราะเหตุนี้ การรับสภาพเปนมนุษยเปน “พระธรรมล้ําลึกยิ่งใหญ ” ของการฉลอง
จุดเริ่มตนของความสําเร็จไปของแผนการความรอด พระเจาผูทรงเปนอมตะ ทรงรับ
สภาพเปนมนุษยเพื่อจะสามารถพลีชีวิตเพื่อเปนคาไถมนุษย เปนการพลีชีวิตการเปนอยู
ทั้งหมดอยางไมมีเงื่อนไข ดังนั้น การรับสภาพเปนมนุษยไมไดเปนเพียงจุดเริ่มตนในแง
ของลําดับเวลาของเหตุการณ แตในเหตุการณนี้ เราสามารถเห็นการเริ่มตนประชากร
ใหมของพระเจา เห็นการเริ่มตนของพระอาณาจักรใหม เห็นเอกภาพใหมระหวางมนุษย
เห็นการฟนฟูจักรวาลเมื่อพระบุตรของพระเจาไดทรงรับเอาธรรมชาติไวในพระองค
และยกระดับจากสภาพของความตกต่ําใหคืนสภาพเดิม และนํามนุษยชาติที่หลงไปให
กลับเขาในทางสวรรค (บทนําขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ แบบที่2)
ในทุกสิ่งที่ทรงเปนและทุกอยางที่ทรงทํา พระองคทรงรับเอาความเปนจริงของโลกไว
ในพระองคทั้งหมดและทรงดําเนินชีวิตกับความจริงเหลานั้นจากภายในดวยความรัก
เพื่อทรงรักษาและชวยโลกใหรอดพน

1.3 พระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพมนุษย : การแลกเปลี่ยนระหวาง
พระเจากับมนุษย
พระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพเปนมนุษยยังเปนความล้ําลึกของการแลกเปลี่ยน
ระหวางพระเจากับมนุษย เมื่อพระเจาผูทรงเปนอมตะทรงรับเอาสภาพของมนุษยผู
ออนแอ ทรงยกฐานะมนุษยใหกลับเปนพระเจาในความเปนหนึ่งของมนุษยกับพระเจา
ในพระเยซู เพราะในการแลกเปลี่ยนนี้ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในพระเยซู เกิดขึ้นจากการที่
ธรรมชาติมนุษยไดกลับเปนหนึ่งเดียวกับพระบุตรพระเจา ธรรมชาติมนุษยนั้นไดรับการ
ยกยองวาเปนพระเจา เหตุวา ดวยการที่พระบุตรของพระเจาไดทรงรับเอาสิ่งที่เปนของ
มนุษย พระองคทรงใหสิ่งที่เปนของพระเจาแกมนุษยเอง หลังจากนั้น การแลกเปลี่ยนที่
สองเกิดขึ้นเมื่อคริสตชนจะไดเขารวมในชีวิตของพระคริสตเจาอาศัยศีลลางบาปของการ
เกิดใหม “ผูที่ยอมรับและเชื่อ พระเจาทรงใหพวกเขาเปนบุตรของพระองค”
การฉลองการรับสภาพเปนมนุษยของพระเจาจึงเปนการฉลองการเกิดใหมของเราสูชีวิต
ของพระเจาดวยเชนกันเพราะนับตั้งแตวันบังเกิดที่เบธเลเฮม พระเยซูทรงเปนหนึ่งใน
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ระหวางพวกเรา ไมวาจะเปนคนใหญคนโตหรือคนต่ําตอย คนรวยหรือคนจน พระองค
ทรงประทับอยูและทรงเดินไปเคียงขางเรา ในการฉลองของวันนี้ เราเองก็เชนกัน ศีลลาง
บาปคือการเชิญชวนใหแตละคนจําพระองคใหไดในพี่นอง และใหเรารับเอาความเปน
จริงของโลกทั้งหมดมาไวในใจดวยความรัก เพื่อรักษาและนําโลกไปสูความรอดพน
เหมือนกับที่พระนาง “ทรงรับทุกสิ่งไวในใจและไตรตรองดู”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศแหงความชื่นชมยินดี การจัดพิธีกรรมในวันนี้จึงควรสื่อสารออกมาดวยการ
จัดเตรียมพิธีกรรมที่มีบรรยากาศของความยินดี ที่พระผูไถทรงบังเกิด และการบังเกิด
โดยการรับสภาพมนุษยเหมือนกับเรา บทอาน บทเทศน บทภาวนา บทเพลง สัญลักษณ
ตางๆ จึงควรสื่อสารใหผูมารวมพิธีกรรมไดเห็น

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- ขบวนแห และบทเพลงมีสวนสําคัญของการเริ่มพิธีให
เกิดความสงางามและสมเกียรติ
- บทพระสิริรุงโรจน ซึ่งมีการกลาวถึงพระธรรมล้ําลึก
ของการรับสภาพเปนมนุษย พึงหาวิธีใชหัวขอของการ
รับสภาพเปนมนุษยในตอนเหลานั้นเพื่อสรางจังหวะ
และเอกภาพใหกับการดําเนินการฉลอง
ภาควจนพิธีกรรม
- ผูอานบทอาน ควรเตรียมและฝกการอานเพื่อทําใหผูรวม
พิธีสามารถเขาใจและรวมยินดีในการฉลองการประสูติ
ของพระคริสตเจา
- บทขาพเจาเชื่อ คุกเขาและเงียบสักครูหนึ่ง เมื่อสวด
“ทรงบังเกิดเปนมนุษย”
4

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

- ขบวนแหของถวาย (สัญลักษณของการนมัสการ)
- บทนําขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ ใหความสําคัญ
กับ “พระบิดา” “พระวจนาตถผูทรงรับสภาพเปนมนุษย
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนสําคัญทําใหเรากลับเปนบุตร
ของพระองค”
- บทขอบพระคุณ ควรใชแบบที่ 2 “การฟนฟูทุกสิ่งดวย
การรับสภาพเปนมนุษยของพระบุตร ” หรือแบบที่ 3
“การแลกเปลี่ยนระหวางพระคริสตเจากับมนุษย”
- บทศักดิ์สิทธิ์ เปนบทสําคัญเพราะเปนการประกาศพระ
สิริรุงโรจนของพระเจา
- ควรขับรองบทเพลงพระคริสตสมภพที่แสดงความชื่น
ชมยินดีตอการเกิดมารับสภาพมนุษยของพระเยซูเจา
- เชิญชวนคริสตชนไดเคารพสักการะองคพระกุมารเจา

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก พระบิดาเจาทรงรักเราและพรอมเสมอที่จะสดับฟงคําวอนขอของ
เราในนามของพระคริสตเจา ใหเราภาวนาตอพระองคดวยใจสุภาพและวางใจ
ในพระองค
1) เพื่อผูนําพระศาสนจักรจะไดนําประชากรของพระเจาในความดูแลของ
ทานใหไดรับพระพรพระหรรษทานและความชื่นชมยินดีอยางเต็มเปยม
ทางศาสนบริกรของทานดวยความรักและการรับใชอยางแข็งขัน ใหเรา
ภาวนา
2) เพื่อผูนําประเทศตางๆ จะไดทําหนาที่อยางดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม กอใหเกิดความมีระเบียบ ความชวยเหลือกัน ใหอภัยกัน
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ใหเกียรติกัน เพื่อความสุขสันติในแตละคน แตละชาติในโลก
ภาวนา

ใหเรา

3) เพื่อผูที่ยังไมรูจักพระคริสตเจา(ที่เสด็จมาในโลกเพื่อประทานความรอดพน
แกมนุษย) โปรดใหขาพเจาทั้งหลายตระหนักถึงหนาที่สําคัญในการเปน
ศิษยของพระคริสตเจา ที่จะใชทุกวิถีทางในการชวยผูที่ไมรูจักพระองคให
มารูจักพระองค ไมวาทางวาจา กิจการ คําภาวนาและการดําเนินชีวิต ใหเรา
ภาวนา
4) เพื่อผูที่ตกเปนทาสของบาปหรืออํานาจฝายต่ํา โปรดใหเขาไดรูจักพึ่งพระ
คริสตเจาทางการรับศีลอภัยบาป และการชวยเหลือของคริสตชนที่มีน้ําใจดี
ไมทอดทิ้งเขา จนเขาสามารถกลับมาคืนดีกับพระเจาได ใหเราภาวนา
5) เพื่อเราทุกคนจะไดมีความเมตตาสงสารผูที่มีความทุกข โดยเฉพาะผูที่ต่ํา
ตอยในสังคม จะหาวิธีชวยเหลือเขาเทาที่สามารถ อยางนอยทางการเยี่ยม
และการใหกําลังใจแกเขา ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจาผูทรงสรรพานุภาพ ขาพเจาทั้งหลายไดมีความเชื่อใน
พระคริสตเจา พระบุตรผูทรงรับเอากายบังเกิดเปนมนุษยและเจริญชีวิตอยู
ทามกลางขาพเจาทั้งหลาย โปรดใหขาพเจาทั้งหลายดําเนินชีวิตเพื่อแสดงความ
เชื่อนี้ใหปรากฎออกมาทั้งในกิจการและวาจาเปนการตอนรับและนมัสการ
พระองค ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
การสําแดงองคของพระเยซูวาทรงเปนพระวจนาตถ ผูเผยแสดงพระเจาและทรงเปนพระ
บุตร ซึ่งทําใหเห็นวา เบธเลเฮมเปนสถานที่ของการแลกเปลี่ยนระหวางพระเจากับมนุษย
ตอหนาพระธรรมล้ําลึกนี้ที่ถูกสําแดงออกมา การยอมรับพระองคจึงหมายถึงการ
นมัสการพระเจาผูยิ่งใหญ เพราะการบังเกิดของพระองคไดฟนฟูชีวิตของเราใหกลับเปน
บุตรพระเจา ใหเราสามารถดําเนินชีวิตสมกับที่เปนบุตรนั่นคือการรับเอาความเปนหนึ่ง
ของโลกและตัวเองมาดําเนินชีวิตจากภายใน เพื่อรักษาและยกความเปนจริงดังกลาวให
กลับเปนของพระเจา เหมือนกับที่เกิดขึ้นในพระเยซู ทางเดินของความเชื่อจึงเปดทางสู
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“การนมัสการพระกุมาร ” ดวยการกระทํา ซึ่งไมไดเปนเพียงการกราบลงแทบพระบาท
(ซึ่งทําในวัด ) แตยังเปนการนมัสการดวยชีวิต คือการเห็นพระองคในเพื่อนพี่นองและ
การรับเอาความเปนจริงของพี่นองและของโลกมาดําเนินชีวิตจากภายในตัวเอง

3.1 ทาทีของการตอนรับ
วันนี้เราฉลองคริสตมาสซึ่งนําเราไปสูพระธรรมล้ําลึกของการบังเกิด นั่นคือ พระธรรม
ล้ําลึกของพระเยซูเจาพระบุตรของพระเจาทรงรับสภาพเปนมนุษย มีเนื้อหนังเหมือน
มนุษย และเจริญชีวิตอยูทามกลางเรา ทาทีของเราคือการตอนรับและนมัสการพระองค
และเห็นพระองคในบรรดาเพื่อนพี่นอง เหนือสิ่งอื่นใด มันเปนพระธรรมล้ําลึกแหง
ความรัก ความรักของพระเจาตอมนุษยชาติและตอเราแตละคน

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
บอยครั้งชีวิตของเราวุนวายเกินไปที่จะตอนรับพระคริสตเจา บอยครั้งเชนกันที่ชีวิตของ
เราแออัดไปดวยการทําตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหนาที่การงานหรือเมินเฉย เรา
เพียงแตไมมีเวลาสําหรับพระเจา ในคืนนี้เราฉลองพระคริสตเจาบังเกิด เรานาที่จะมี
จิตใจที่ยากจน สุภาพถอมตน และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ซื่อๆ เรียบงายเหมือนกับ
คนเลี้ยงแกะ มีประสบการณของการเสด็จเยี่ยมของพระเจาในชีวิตของเราดวยการหา
เวลามาเฝานมัสการพระองค และนมัสการพระองคดวยการกระทําดวยการเจริญชีวิต
เห็นพระองคในบรรดาเพื่อนมนุษย โดยเคารพและใหเกียรติพวกเขาโดยเฉพาะบุคคลที่
ต่ําตอยในสังคมมองเห็นและเปดรับความเปนจริงที่เกิดขึ้นรอบขางเรา พรอมเสมอที่จะ
ใหความชวยเหลือที่จําเปนแกผูยากไร ซึ่งตองการความเชื่อเพื่อที่จะเห็นฝพระหัตถของ
พระองคทํางานในตัวเพื่อนมนุษยและสถานการณแหงชีวิตประจําวันของเรา เราจึงไม
เพียงไดพบพระคริสตเจาในคืนวันคริสตมาสและเก็บพระองคไวที่นั่นเทานั้น แตเรายัง
พบและติดตามพระองคไปในแตละวันแหงชีวิตประจําวันของเราดวย
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แนวทาง แบบที่ 2

มิสซากลางวัน ป A B C

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ: พระวจนาตถของพระเจาทรงรับเอากาย
แมวาเราจะไมสามารถพบปะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงได แตเราก็อาจจรูจักกับพวกเขาได
โดยทางภาพถายหรือเทปบันทึกเสียง เรายังจะไดความรูมากขึ้นอีก หากเรามีโอกาสพูดคุยกับ
บุตรของเขาคนใดคนหนึ่งหลาย ๆ ครั้งมิสซาวันพระคริสตสมภพนี้มองดูการบังเกิดของพระ
คริสตเจาวา เปนดัง “พระวจนาตถของพระเจาผูทรงรับเอากายเปนมนุษย ” เพื่อวาเรามนุษยจะ
สามารถไดยินพระวาจานั้น พระเจามีสารที่จะตองประกาศ เราควรฟงดวยความตั้งอกตั้งใจและ
พยายามเขาใจ สิ่งใดก็ตามที่พระเจาประสงคจะบอกเรา ไดกลับมี
“ตัวตนเปนรางกาย ” ใน
ถอยคํา การกระทําและบุคลิกภาพอันนารักของพระเยซูเจาผูบังเกิดที่เบธเลเฮม เจริญเติบโตที่นา
ซาเร็ธ สิ้นพระชนมที่เยรูซาเล็ม บทอานที่สองมองเหตุการณในชีวิตของพระคริสตเจาวาเปนการ
เผยแสดงครั้งสุดทายของพระเจาตอมนุษย
อยางไรก็ตาม เราคริสตชนควรระวังในเรื่องความรูสึกแบบทะนงตนวาเราดีกวาคนอื่น
เพราะการเผยแสดงพระองคของพระเจาก็มีในสิ่งสราง ในศาสนายิวและศาสนอื่นอีกดวย
แมวาจะเปนการเผยแสดงพระองคที่คอนขางจะกระจัดกระจายและหลากหลายก็ตาม แตละ
ศาสนาก็ยังมีการหยั่งรูเฉพาะของตนเอง “บอยครั้ง นั่นเปนการสะทอนถึงลําแสงของความจริง
ที่สองสวางมายังมนุษยทุกคน” (สังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องสัมพันธภาพระหวางพระศาสนาจักร
กับผูที่มิใชคริสตชนขอ 2) สวนเรื่องเกี่ยวกับจุดสุดยอดของการเผยแสดงของพระเจาเราชื่อวาได
เกิดขึ้นแลวในพระเยซูเจา
จุดสําคัญก็คือ (และนี่คือพระวาจาของพระเจาสําหรับเรา) เราจะตองเติบโตในการรับรู
ถึงพระเจาทุกหนทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดวยการศึกษาพระเยซูเจาดวยความเอาใจใส
“พระองคผูทรงเปนภาพลักษณของพระบิดาเจาอยางสมบรูณ” (บทอานที่ 2)
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บทอานที่ 1 อสย 52 : 7 - 10
พระเจาทรงนําประชากรของพระองคจากถิ่นเนรเทศไปบาบิโลนกลับคืนสูศิโยน (ที่มี
วิหารกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู) จากบนซากกําแพงวิหารนี้ คนเฝารักษาการณไดรองตะโกน ขึ้นดวย
ความยินดี พระศาสนจักรประยุกตพระวาจาตอนนี้เขากับเหตุการณในวันพระคริสตสมภพ
“พระเจาของทานเปนกษัตริย” ในพระผูไถของพระองค อาณาจักรจะวางอยูบนบาของ
พระองค และพระองคจะไดรับการขนานนามวา “ที่ปรึกษานามหัศจรรย ” (บทเพลงเริ่มพิธี) นี่
เปน “ขาวดี ” (evangelion – gospel – พระวรสาร ) และตามความเปนจริงก็เปนเชนนั้นเพราะ
พระเจาทรงปลอบโยนประชากรของพระองค ทรงนําเรากลับจากถิ่นเนรเทศสูสถานบานเกิด
ของเราพรอมกับพระองค
บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
เทาของผูนําขาวดีมาประกาศบนภูเขาชางงามยิ่งนักเขาประกาศสันติภาพ นําขาวดี
ประกาศความรอดพน กลาวแกศิโยนวา “พระเจาของทานทรงเปนกษัตริยปกครอง ” บรรดา
ทหารยามของทานรองเสียงดัง
รองตะโกนพรอมกันดวยความยินดีเพราะเขาไดเห็นกับตาวา องคพระผูเปนเจาเสด็จกลับสูศิโยน
ซากปรักหักพังแหงกรุงเยรูซาเล็มเอยจงรองเพลงยินดีพรอมกันเถิดเพราะองคพระผูเปน
เจาทรงปลอบโยนประชากรของพระองคและทรงไถกูกรุงเยรูซาเล็มแลว องคพระผูเปนเจาทรง
สําแดงพระอานุภาพตอหนาประชาชาติทั้งปวงชนชาติทั้งหลายจากสุดปลายแผนดินจะไดเห็นวา
พระเจาของเราประทานความรอดพนใหแกเรา
บทอานที่ 2 ฮบ 1 : 1 -6
พระเจาตรัสกับเราโดยทางพระบุตร คือ พระวจนาตถผูทรง “รับเอากาย” “พระบุตรนี้
เปนภาพสะทอนพระสิริของพระเจา ” เปนความจริงที่วาเราคริสตชนเชนเดียวกับมนุษยทุกคน
สามารถจะพบพระเจาไดในสิ่งสรางของพระองคในชิวิตประจําวัน และในสัจธรรมทางศาสนา
ซึ่งพระองคตรัสสอน “อยางกระจัดกระจายและหลากหลาย” อยางไรก็ตาม เรายังมี “ภาพลักษณ
อันถูกตองแหงการดํารงอยูของพระบิดาเจา ” พระวจนาตถของพระองคผูทรงรับเอากายในพระ
เยซูเจา ผูซึ่งพระองคประทานมาแกเรา ณ เมืองเบธเลเฮมแหงยูดาห
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บทอานจากจดหมายถึงชาวฮีบรู
ในอดีต พระเจาตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี
ครั้นสมัยนี้เปนวาระสุดทาย พระองคตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระเจาทรงสถาปนาพระบุตร
ใหเปนทายาทครอบครองทุกสิ่ง พระองคทรงสรางจักรวาลเดชะพระบุตรนี้ พระบุตรทรงเปน
รังสีแหงพระสิริรุงโรจนของพระเจา ทรงเปนภาพลักษณที่สมบูรณขององคพระเจา พระบุตร
ทรงผดุงจักรวาลไวดวยพระวาจาทรงฤทธิ์ บัดนี้ พระบุตรทรงลบลางมลทินแหงบาปเสร็จสิ้น
แลว จึงเสด็จขึ้นสวรรคประทับ ณ เบื้องขวาแหงพระมหิทธานุภาพ ดังนั้น พระบุตรทรงอยูเหนือ
บรรดาทูตสวรรค เชนเดียวกับพระนามที่ทรงไดรับนั้นประเสริฐกวานามของบรรดาทูตสวรรค
พระเจาเคยตรัสแกทูตสวรรคองคใดบางวา“ทานเปนบุตรของเรา เราใหกําเนิดทานในวันนี้ ”หรือ
วา“เราจะเปนบิดาของเขา และเขาจะเปนบุตรของเรา ” หรืออีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระเจาทรงสงพระ
โอรสองคแรกจุติสูโลกมนุษย พระองคตรัสวา“ใหทูตสวรรคทั้งหลายของพระเจากราบนมัสการ
พระองคเถิด”
พระวรสาร ยน 1 : 1-18หรือ 1 : 1-5 , 9 – 14
พระวรสารใชทั้งคํา “พระวจนาตถ ” (พระวจนาตถของพระเจาทรงรับเอากาย) และใช
สัญลักษณ แสงสวาง เพื่อใหความกระจางแกสิ่งที่พระเยซูเจาหมายถึงสําหรับเราคริสตชน แสง
สวางอาจสองในความมืดแตไมสามารถเอาชนะความมืดเสียทีเดียว(แสงสวางของตนคริสตมาส
ที่สองสวางแกผูไมเชื่อประเภทคนเจาสําราญและผูไปงานปารตี้) “พระวจนาตถทรงรับเอากาย
และมาประทับอยูทามกลางเรา”
ทานกําลังเปดรับและยอมรับพระวจนาตถหรือไม? เมื่อทานไดทําดังนั้นแลวเทานั้นวัน
พระคริสตสมภพจึงจะกลับเปนความจริงสําหรับทานและความสุขวันพระคริสตสมภพจะไม
หมดสิ้นไปพรอมกับตนคริสตมาสที่ทานโยนลงกองขยะ “ขาแตพระเจาแหงความรัก โปรดทํา
ใหเราซื่อสัตยตอพระวาจาของพระองค” (ภาวนาของประธานบทที่ 2)
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถทรงดํารงอยูแลว พระวจนาตถประทับอยูกับพระเจาและ
พระวจนาตถเปนพระเจา พระองคประทับอยูกับพระเจาแลวตั้งแตแรกเริ่ม พระเจาทรงสรางทุก
สิ่งอาศัยพระวจนาตถไมมีสักสิ่งเดียวที่พระเจาไมทรงสราง โดยทางพระวจนาตถ ชีวิตอยูในพระ
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องค และชีวิตเปนแสงสวางสําหรับมนุษย แสงสวางสองในความมืดและความมืดกลืนแสงสวาง
นั้นไมได
(พระเจาทรงสงชายผูหนึ่งมาเขาชื่อ ยอหน เขามาในฐานะพยานเพื่อเปนพยานถึงแสง
สวาง เขาไมใชแสงสวางแตเปนพยานถึงแสงสวาง)
แสงสวางแทจริงซึ่งสองสวางแกมนุษยทุกคนกําลังจะมาสูโลก พระวจนาตถประทับอยู
ในโลกและโลกถูกสรางโดยอาศัยพระองคแตโลกไมรูจักพระองค พระองคเสด็จมาสูบานเมือง
ของพระองคแตประชากรของพระองคไมยอมรับพระองค ผูใดที่ยอมรับพระองคคือผูที่เชื่อใน
พระนามของพระองค พระองคประทานอํานาจใหผูนั้นกลายเปนบุตรของพระเจา เขามิไดเกิด
จากสายเลือด มิไดเกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติ มิไดเกิดจากความตองการของมนุษยแต
เกิดจากพระเจา
พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษย และเสด็จมาประทับอยูในหมูเรา เราไดเห็นพระ
สิริรุงโรจนของพระองค เปนพระสิริรุงโรจนที่ทรงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระ
องคเดียวเปยมดวยพระหรรษทานและความจริง
(ยอหนเปนพยานถึงพระองค และประกาศวาผูที่มาภายหลังขาพเจาไดนําหนาขาพเจา
เพราะพระองคทรงดํารงอยูกอนขาพเจา ’ จากความไพบูลยของพระองค เราทุกคนไดรับพระ
หรรษทานตอเนื่องกัน เพราะพระเจาไดประทานธรรมบัญญัติผานทางโมเสส แตพระหรรษทาน
และความจริงมาทางพระเยซูคริสตเจา ไมมีใครเคยเห็นพระเจาเลย พระบุตรเพียงพระองคเดียวผู
สถิตอยูในพระอุระของพระบิดานั้นไดทรงเปดเผยใหเรารู)
(แบบสั้นไมอานในวงเล็บ)
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