แนวทาง แบบที่ 1

สมโภชพระคริสตสมภพ (กลางคืน)

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

คืนนี้ พระผูชวยใหรอดพนประสูติ
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: การบังเกิดของพระผูไถ
ทาทีคริสตชน: การตอนรับ การนมัสการ การเห็นพระเยซูเจาใน
เพื่อนพี่นอง
การดําเนินชีวิต: มีจิตใจที่ยากจน สุภาพถอมตน ที่ซื่อๆ เรียบงาย
บทนํา
คืนนี้ การเฝารอคอยก็เปลี่ยนกลายเปนการพบปะ เปนประสบการณกับความรอดพน
เทศกาลพระคริสตสมภพจะเปนชวงของการสําแดงองคในมิติตางๆ กันของพระคริสต
เจา ผูซึ่งเราไดเฝารอคอยและไดสรางความคาดหวังไวหลายประการเกี่ยวกับวา พระองค
คือผูใด ทรงเสด็จมาดวยวัตถุประสงคใด สําหรับพิธีขอบพระคุณแรกของการฉลองการ
บังเกิดของพระเยซูเจา พิธีกรรมมุงความสนใจยังพระธรรมล้ําลึกของการรับสภาพเปน
มนุษยของพระคริสตเจา ในเหตุการณประวัติศาสตรของการบังเกิดมาของพระเยซูเจา
และการสําแดงพระสิริรุงโรจนขององคพระผูทรงเปนเจา ค่ําคืนนี้จึงสวางสุกใสดวยไฟ
แหงความรอดที่บังเกิดมาเปนมนุษย และประทานสันติใหกับผูที่พระองคทรงพอ
พระทัย ผูที่รอคอยและยอมรับพระองค
นักบุญลูกาเลาเหตุการณประวัติศาสตรของการบังเกิด ซึ่งทานพยายามสื่อใหเราทราบวา
พระเยซูทรงมีเชื้อสายของดาวิด (โดยทางโยเซฟ ) ในเหตุการณดังกลาว บุคคลพวกแรก
ที่ไดตอนรับพระองค (ไมนับพระนางมารียและโยเซฟ ) คือคนเลี้ยงแกะ และมีการ
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สําแดงใหเห็นวาพระองคเปนใครอาศัยทูตสวรรคที่รองเพลงสรรเสริญพระเจาเพราะ
“สันติสุขไดลงมายังแผนดินสําหรับผูที่พระเจาทรงพอพระทัย”

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี

อสย 9 : 2-7
สดด 96

บทอานที่ 2
พระวรสาร

ทต 2 : 11-14
ลก 2 : 1-14

พระเจาประทานพระบุตรแกเรา
วันนี้พระผูไถ คือองคพระคริสตเจาไดประสูติมา
เพื่อเราแลว
พระคุณของพระเจาปรากฏมาสําหรับทุกคนแลว
คืนนี้ มีพระผูชวยใหรอดประสูติ

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 การรับสภาพเปนมนุษยของพระวจนาตถในการบังเกิดของพระ
เยซูเจา
ในระดับของเหตุการณ ในดานหนึ่งจะเผยใหเห็นถึงความธรรมดาของการบังเกิดมาของ
พระองค แตในอีกดานหนึ่ง นักบุญลูกาพยายามสื่อใหเขาใจวา นี่เปนความสําเร็จจริง
ของพระสัญญาของพระเจาเกี่ยวกับการประทานพระแมสสิยาห กษัตริยผูจะมาปกครอง
ประชากรดวยความชอบธรรมและนําสันติสุขมายังพระอาณาจักรที่จะทรงสถาปนาขึ้น
แกนของเหตุการณของคืนนี้จึงอยูที่วา การรอคอยตลอดสี่สัปดาหของเทศกาลเตรียมรับ
เสด็จพระคริสตเจาไดมาถึงจุดสิ้นสุด ผูที่เราเฝารอคอยไดเสด็จมาแลว และทรงสําแดง
องคใหกับผูที่ตอนรับพระองค
ในการสําแดงองคแกคนเลี้ยงแกะทําใหเราตระหนักไดวา พระองคเสด็จมาเพื่อมนุษยทุก
คน โดยไมมีการเลือก แตเฉพาะผูที่ยอมรับพระองคอยางที่ทรงแสดงใหเห็นเทานั้นจึงจะ
ไดสัมผัสกับความเปนจริงของพระเจา การแสดงองคในภาพของเด็กนอยที่มีผาพันกาย
และนอนอยูในรางหญานั้น เพื่อที่คนหนึ่งจะกราบลงและนมัสการไดยอมหมายถึงผูนั้น
ตองมีความเชื่อยิ่งใหญและยอมรับทุกรูปแบบของการสําแดงองค ไมวาจะขัดกับ
ความรูสึกและความคิดของเราสักเพียงใดก็ตาม
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1.2 การบังเกิดเปนขาวดีสําหรับมนุษยทุกคน
การบังเกิดมาไมไดเปนเพียงการทําใหการรอคอยอันยาวนานของอิสราเอลสิ้นสุดลง แต
ผูบังเกิดมายังเปน “ที่ปรึกษามหัศจรรย พระเจาผูทรงอํานาจ พระบิดานิรันดร เจาแหง
สันติ ” ผูจะมาปกครองประชากรและสันติภาพที่เกิดขึ้นจะไมมีสิ้นสุด การรอคอย
เดียวกันที่พระศาสนจักรระลึกถึงตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจาจึงเปน
เหมือนกับการเดินในเสนทางเดียวกันกับประชากรอิสราเอล และจบลงดวยการไดพบ
กับพระผูเสด็จมาตามพระสัญญา สําหรับผูที่ยอมรับ การบังเกิดมานี้จึงเปนขาวดี เพราะ
นี่คือการสิ้นสุดของการรอคอยและความหวังในความรอดและสันติภาพ สองคํานี้จะมี
ความหมายถาหากเรามองดูสภาพของเราในความเปนจริงของความต่ําตอย ของการขาด
สิ่งจําเปนที่สุดสําหรับชีวิต ของการดํารงอยูในสภาพของการแวดลอมดวยศัตรู
ตลอดเวลา

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
พิธีกรรมของคืนนี้จึงเต็มดวย “แสงสวาง ความยินดี ความรอดพน สันติสุข ” ทั้งหมดนี้
หมุนอยูรอบความจริงของ “ความซื่อสัตยของพระเจา ” ตอพระสัญญาที่ใหไว ซึ่งตาม
ประสามนุษยแลว สําหรับอิสราเอลแทบเปนไปไมไดที่เชื้อสายของดาวิดคนหนึ่งจะ
กลับมายิ่งใหญดังที่ทรงสัญญาไว
การฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในคืนนี้จึงเปนประสบการณกับการบังเกิดมาของพระเยซู
เจา ซึ่งเปนการฉลองธรรมล้ําลึกอันยิ่งใหญของ “เอ็มมานูแอล ” ซึ่งหมายความวา “พระ
เจาสถิตกับเรา ” ซึ่งเปนเวลาของการเตรียมรับพระเจาผูจะเสด็จมาประทับอยูกับเราทุก
คนอยางใกลชิด เราจึงควรเปดตัวเองและรวมแบงปนความรัก และสันติสุขใหกับผูอื่น

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- การแสดงละคร การประสูติของพระคริสตเจาสามารถ
นํามาเปนกิจกรรมละครนําไปสูพิธีฉลองโดยจัดการ
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ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

แสดงกอนมิสซาได
- ขบวนแห ค่ําคืนนี้นาที่จะจัดใหมีความหมายโดยให
สอดคลองกับกิจกรรมภายนอกและเชื่อมเขาสูพิธีกรรม
- การใชสัญลักษณ หัวขอของ “แสงสวาง” ในบริบทของ
ความมืดของค่ําคืนนาจะถูกนํามาใชเปนสัญลักษณเพื่อ
สรางบรรยากาศของการฉลอง
- บทพระสิริรุงโรจนเปนแกนกลางของการฉลองพิจารณา
โดยใชองคประกอบของพิธีขอบพระคุณเพื่อสื่อพระ
ธรรมล้ําลึกและบรรยากาศของความสัมพันธของความ
ซื่อสัตยตอกัน มีหลายตอนของพิธีที่สามารถเนนถึงพระ
สิริรุงโรจนของพระเจา เปนไปไดหากเสริมบรรยากาศ
ดวยการสั่นกระดิ่งและย่ําระฆัง
- ผูอานบทอาน ควรเตรียมและฝกการอานเพื่อทําใหผูรวม
พิธีสามารถเขาใจ และรวมฉลองการประสูติของพระ
คริสตเจาไดเปนอยางดี
- บทขาพเจาเชื่อคุกเขาเมื่อสวด “ทรงบังเกิดเปนมนุษย”
- บทภาวนาของมวลชน เนนการภาวนาเพื่อการคืนดีกัน
การแบงปนความรัก การแสดงความชื่มชมยินดี
- บทนําขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ ใหความสําคัญ
กับ “พระบิดา ” ผูทรงเปนจุดกําเนิดของแผนการของ
ความรอด พระองคผูทรงซื่อสัตยตอพระสัญญาและทํา
ใหแผนการของความรอดสําเร็จไปโดยทางพระบุตร
ดวยฤทธิ์อํานาจของพระจิต
- บทยอพระเกียรติทายบท..อาแมน พระสงฆควรกอและ
สัตบุรุษควรรองอาแมน เปนกรณีพิเศษ
- ควรพิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ”เพื่อใชสื่อพระธรรม
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ล้ําลึกของความซื่อสัตยของพระเจาและความสวางและ
การยอมรับของมนุษยตอการสําแดงองคพระเจาดวยการ
นมัสการพระองค
- หลังพิธี อาจจะมีพิธีการเสริม เชน การจูบพระกุมาร
(นมัสการ)

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก พระบิดาเจาผูพระทัยดีสงพระบุตรสุดที่รักคือพระเยซูเจามาเปนพระ
ผูไถเราใหรอดพน ในคืนพระคริสตสมภพนี้ใหเรารวมใจกันภาวนาวอนขอพระ
พรจากพระองคดวยความไววางใจ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช
ชาย-หญิง และผูแพรธรรมจะไดรับพระพรเปนพิเศษในการเปนผูจุดไฟ
แหงความหวังและสันติลงในดวงใจของมนุษยทุกคน ใหเราภาวนา
2) เพื่อสันติภาพในโลก การบังเกิดของพระองคเชื่อมแผนดินและสวรรคเขา
ดวยกันในสันติ โปรดสถาปนาสันติระหวางนานาชาติและมนุษยในโลก
ปจจุบัน และโปรดประทานสันติภาพอันถาวรใหแกประชากรทั่วโลกดวย
ใหเราภาวนา
3) เพื่อคริสตชนทุกคน จะไดมีความกลาที่จะดําเนินชีวิตเปนพยานและเปนผู
ประกาศใหคนทั้งหลายรูวา พระคริสตเจา คือ ผูเปนขาวดีและผูประกาศ
ขาวดีแกมวลมนุษย ใครที่เชื่อในพระองคทาน (ขาวดี) ก็จะไดรับความรอด
พนใหเราภาวนา
4) เพื่อผูทนทุกขทั้งกายและใจ โปรดใหหัวใจที่ชอกช้ําไดรับการปลอบ
ประโลม โปรดปดเปาความทุกขยากใหพนไปจากประชากรของพระองค
ใหเราภาวนา
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5) เพื่อผูที่ดําเนินชีวิตในทางที่ผิด จะไดรับความชวยเหลือใหกลับมาอยูในทาง
ที่ถูกตองโดยเด็ดขาด โดยสํานึกในความรักอันหาขอบเขตมิไดของพระเจา
ที่พรอมจะใหอภัยแกทุกคนที่สํานึกในความผิดบาป ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจาผูทรงสรรพานุภาพ ขอใหพระเกียรติมงคลอันสุกใสรุงเรือง
ของพระองค ทอแสงลงมาสูจิตใจของขาพเจาทั้งหลาย เมื่อขจัดความมืดให
หมดไปแลว พระบุตรผูเสด็จมาจะไดแสดงใหเห็นวา ขาพเจาทั้งหลายเปนบุตร
แหงความสวาง ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต

พระคริสตเจาทรงบังเกิดแลวในประวัติศาสตร วันนี้ทรงบังเกิดในชีวิตของเราแตละคน
แตจากภายนอกหลังจากผานค่ําคืนนี้แลว ทุกสิ่งดูเหมือนกลับเขาสูความปกติพรอมกับ
การสิ้นสุดของเสียงรองรําทําเพลงของวันฉลอง และการบังเกิดของพระองคในชีวิตของ
เราดูเหมือนจะจบลงดวยความเหน็ดเหนื่อยและออนแรง การฉลองการพบปะกับพระ
คริสตเจา หมายถึงการยอมรับพระองคอยางที่ทรงเปน และแมวาจากภาพที่ปรากฏ
พระองคอาจเปนเพียงทารกนอยที่ไรอํานาจ และในเวลาไมนาน การฉลองก็จะเปลี่ยนไป
เปนความจําเจของชีวิต แตกระนั้นก็ตาม พระบุตรของพระเจาจะตองเติบโตในตัวเราที
ละนอย และเราเองก็ตองเติบโตเปนเหมือนกับพระองคอาศัยการรวมในการบูชาและการ
รับพระองคเขามาในชีวิต

3.1 ทาทีของการตอนรับ

คืนนี้เราฉลองคริสตมาสซึ่งนําเราไปสูพระธรรมล้ําลึกของการบังเกิด นั่นคือ พระธรรม
ล้ําลึกของพระเยซูเจาพระบุตรของพระเจาทรงรับสภาพเปนมนุษย มีเนื้อหนังเหมือน
มนุษย และเจริญชีวิตอยูทามกลางเรา ทาทีของเราคือการตอนรับและนมัสการพระองค
และเห็นพระองคในบรรดาเพื่อนพี่นอง เหนือสิ่งอื่นใด มันเปนพระธรรมล้ําลึกแหง
ความรัก ความรักของพระเจาตอมนุษยชาติและตอเราแตละคน การรูจักมองและพบ
พระองค สําหรับคนเลี้ยงแกะ การยอมรับเด็กนอยที่มีผาพันกายและนอนอยูในรางหญา
คือการทดสอบความเชื่อ สําหรับเรา การยอมรับพระองคที่ทรงดําเนินชีวิตในชีวิตของ
เราเปนเรื่องทาทายอยางยิ่ง วันนี้จึงเปนเหมือนกับการทาทายใหเราเริ่มออกแสวงหา
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พระองคที่เสด็จมาแลว และหาพระองคใหพบโดยเฉพาะอยางยิ่ง การยอมรับและเห็น
พระองคในเพื่อนพี่นองโดยเฉพาะผูที่เรารูสึกวาขัดกับความรูสึกนึกคิดของเรา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)

บอยครั้งชีวิตของเราวุนวายเกินไปที่จะตอนรับพระคริสตเจา บอยครั้งเชนกันที่ชีวิตของ
เราแออัดไปดวยการทําตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหนาที่การงานหรือธุรกิจ หรือ
เมินเฉยเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น เราเพียงแตไมมีเวลาสําหรับพระเจา ในคืนนี้เราฉลอง
พระคริสตเจาบังเกิด เรานาที่จะมีจิตใจที่ยากจน สุภาพถอมตน และมีรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่ซื่อๆ เรียบงาย เหมือนกับคนเลี้ยงแกะ ดวยการหาเวลามาเฝานมัสการพระองค
และนมัสการพระองคดวยการกระทําดวยการเจริญชีวิตเห็นพระองคในบรรดาเพื่อน
มนุษย โดยเคารพและใหเกียรติพวกเขาโดยเฉพาะบุคคลที่ต่ําตอยในสังคม มองเห็นและ
เปดรับความเปนจริงที่เกิดขึ้นรอบขางเรา พรอมเสมอที่จะใหความชวยเหลือที่จําเปนแก
ผูยากไร ซึ่งตองการความเชื่อเพื่อที่จะเห็นฝพระหัตถของพระองคทํางานในตัวเพื่อน
มนุษยและสถานการณแหงชีวิตประจําวันของ
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แนวทาง แบบที่ 2

25 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ
มิสซากลางคืน ป A B C

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ: ขาวดีและความยินดีอันยิ่งใหญ
เมื่อนักการเมืองและการนําของพวกเขาผิดพลาดและทําใหเราผิดหวัง “ขาวดีและความยินดีอัน
ยิ่งใหญ” สําหรับเราจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีผูนําใหมที่เชื่อถือได กลาวกันวา จะตองสรางปรัชญาเชิงวิทยาศาสตร
ขึ้นใหมในอนาคตอันใกล มิฉะนั้น มนุษยชาติจะทําใหดาวเคราะหดวงนี้เปนที่อยูอาศัยไมไดสําหรับชนรุน
ตอไป ในยุคของบุตรหลานของเราปรัชญานี้จะตองตั้งอยูบนฐานของนิเวศวิทยาหรือการใชทรัพยากรของโลก
บทบาทหนาที่ของเงินตรากฎหมายระหวางประเทศและทางแกสําหรับปญหาอื่นๆ ที่สําคัญตอชีวิตเอมมานูเอล
(พระเจาสถิตกับเราในพระเยซูเจา) เสนอปรัชญาเชิงวิทยาศาสตรดังกลาวนั้นแกเรา “แสงสวางไดสองลงมา
เหนือเราซึ่งมีชีวิตอยูในดินแดนแหงความมืด”
คืนนี้ยิ่งกวาคืนใดเราควรที่จะตระหนักรูถึงมรดกอันมั่งคั่งของคริสตชนและแมวาเราไมสามารถอาง
ไดวามีคําตอบที่เขียนไวเปนสูตรสําเร็จสําหรับทุกรายละเอียด พระคัมภีรและพระสมณสาสนดานสังคัมของ
พระสันตะปาปา ยอหนที่ 23 เปาโลที่ 6 และยอหนปอลที่ 2 ไดใหโครงรางไว ซึ่งมนุษยชาติสามารถติดตามคํา
สอนนั้นไดอยางปลอดภัย“เพราะพระเจาโปรดเกศเสด็จมา ปกครองขาฯ พิสุทธิ์ ยุติธรรม ”(บทเพลงสดุดีตอบ
รับพระวาจา)
บทอานที่ 1 อสย 9 : 2-7
เพลงเฉลิมพระเกียรติในโอกาสขึ้นครองราชยบทนี้ ที่ใชเมื่อกษัตริยพระองคใหมขึ้นเสวยราชมสบัติ
แสดงถึงความเชื่อวากษัตริยพระองคใหมจะทรงกระทําดีกวารัชกาลกอน ๆ “เพราะจะมีกุมารหนึ่งเกิดมาเพื่อ
เรา” เปนคําที่บงถึงการที่พระเจาทรงรับกษัตริยนั้นเปนบุตรบุญธรรม คริตชนไดใหความหมายแกเพลงบทนี้
ใหมในเวลานี้ ถอยคําเหลานี้ชวนใหคิดถึงการบังเกิดที่เบธเลเฮม และอธิบายสิ่งที่พระเยซูเจาหมายถึงสําหรับ
เราทุกคน “การปกครองของพระองคจะแผออกไป และมีสันติชั่วนิรันดร” ดังนั้น “รองเพลงบทใหมถวายพระ
ทั่วโลกจะบรรเลงเพลงถวาย สรรเสริญเยินยอมิรูคลายจงขยายขาววา พระชวยเรา ” (เพลงสดุดีตอบรับพระ
วาจา)
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บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
ประชากรที่เดินในความมืดแลเห็นความสวางยิ่งใหญบรรดาผูอาศัยในแผนดินมืดมิด ความสวางสอง
แสงมาเหนือเขา พระองคทรงเพิ่มจํานวนประชากร ทรงเพิ่มความชื่นบานของเขาเขาทั้งหลายจะยินดีเฉพาะ
พระพักตรพระองคดั่งความชื่นบานในฤดูเก็บเกี่ยวดั่งความยินดีเมื่อเขาแบงของเชลยใหแกกัน เพราะวาแอกอัน
เปนภาระของเขา ทอนไมที่เขาตองแบกไมตะพดของผูกดขี่ พระองคทรงหักเสียอยางที่ทรงเคยทํากับชาวมี
เดียน รองเทาทุกคูของบรรดาทหารที่เขาประจัญบานเสื้อคลุมทุกตัวที่เปอนเลือดจะถูกเผาเปนเชื้อเพลิงในกอง
ไฟเพราะกุมารผูหนึ่งเกิดมาเพื่อเราบุตรชายคนหนึ่งเปนผูที่พระเจาประทานใหเราสัญลักษณแหงการปกครอง
อยูบนบาของเขาเขาจะไดรับนามวา “ที่ปรึกษามหัศจรรย” “พระเจาผูทรงอํานาจ ”“พระบิดานิรันดร ” “เจาแหง
สันติ”การปกครองของเขาจะยิ่งใหญ สันติภาพจะไมสิ้นสุดเหนือพระบัลลังกของกษัตริยดาวิดและเหนือราช
อาณาจักรที่เขาจะสถาปนาไวและเชิดชูดวยความยุติธรรมและความชอบธรรมบัดนี้และตลอดไป องคพระผู
เปนเจาจอมจักรวาลจะทรงกระทําเชนนี้ดวยความรักแรงกลาของพระองค
บทอานที่ 2ทต 2 : 11 -14
ในบทนําของมิสซาวันนี้ มีการเอยถึงวา เราตองการปรัชญาเชิงวิทยาศาสตรเพื่อที่จะอยูรอด นักบุญ
เปาโลไดเสนอปรัชญาชีวิตแบบคริสตชนใหบางประการ “จงเลิกทางเดินที่ไรพระเจา จงดําเนินชีวิตอยาง
สมถะชอบธรรมและศรัทธา” นี่เปนทางที่คริสตชนพยายามที่จะดําเนินชีวิตในชวงเวลาที่อยูระหวางการเสด็จ
มาสองครั้งของพระคริสตเจา การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค (พระคุณของพระเจาปรากฎมา -เบธเลเฮม)
และการเสด็จกลับมาครั้งสุดทายของพระองค (การรอคอยดวยความหวัง)
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิตัส
พระหรรษทานของพระเจาปรากฏขึ้นเพื่อชวยมนุษยทุกคนใหรอดพน สอนเราใหละทิ้งอธรรมและ
โลกียตัณหา เพื่อดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะดวยความชอบธรรมและดวยความเคารพรักพระเจาในโลกนี้
ขณะที่เรากําลังรอคอยการสําแดงพระองคในพระสิริรุงโรจนของพระคริสตเยซู พระเจาผูยิ่งใหญและพระผูไถ
ของเรา เปนความสุขที่เราหวังไว พระองคทรงมอบพระองคเพื่อเรา เพื่อไถกูเราจากอธรรมทั้งหลายชําระ
ประชากรใหบริสุทธิ์เพื่อจะเปนประชากรของพระองค และเปนผูปรารถนาจะทําแตความดี
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พระวรสาร ลก 2 : 1 -14
เรื่องเลาเกี่ยวกับวัยเยาวของพระคริสตเจาอยางที่พบในพระวรสารนักบุญมัทธิวและลูกานั้นสราง
ปญหาสําหรับผูที่นําพระวรสารไปใชเพื่อเขียนประวัติศาสตร
“รายละเอียดและวิธีการการเลาลวนเปน
สัญลักษณและเปนไปตามทํานองของพระคัมภีรเปนการสื่อใหรูถึงธรรมล้ําลึกของการไถกูและไมใชบันทึก
เหตุการณในตอนแรก ๆ "(Jerome commentary)
เราไมควรสรางภาพสวยงามเกี่ยวกับพวกเลี้ยงเกะ พวกเขาเปนชนชั้นต่ําสุดของสังคมยิวและยากจน
ที่สุด นักบุญลูกาแสดงใหเห็นวาความรอดนั้นมีอยูสําหรับพวกเขาเชนเดียวกัน สําหรับหญิงโสเภณีและคนเก็บ
ภาษี ดังที่จะพบไดภายหลังในบรรดาคนที่ติดตามพระเยซูเจา ในทํานองเดียวกันเราควรเขาใจดวยวาการ
ประกาศของทูตสวรรคเปนวิธีเลาของพระคัมภีรที่จะสื่อความหมายของเหตุการณเกี่ยวกับพระคริสตเจาใหเรา
ทราบ
ใหเราเรียนรูจากนักบุญลูกาวา ความรอดพนจากพระเจาที่เริ่มตนพรอมกับการบังเกิดของพระคริสต
เจานั้นเปนของทุกคน แตโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนต่ําตอย คนยากจนและผูเสียเปรียบเทียบทางสังคม
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญลูกา
ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาใหมีการสํารวจสํามะโนประชากรทั่ว
จักรวรรดิโรมัน การสํารวจสํามะโนประชากรครั้งแรกนี้มีขึ้นเมื่อคีรินีอัสเปนผูวาราชการแควนซีเรีย ทุกคน
ตางไปลงทะเบียนในเมืองของตน โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแควนกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย
ดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแควนยูเดีย เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศกษัตริยดาวิด ทานไปลงทะเบียน
พรอมกับพระนางมารีย ซึ่งกําลังทรงพระครรภ ขณะที่อยูที่นั่น ก็ถึงกําหนดเวลาที่พระนางมารียจะมีพระ
ประสูติกาล พระนางประสูติพระโอรสองคแรก ทรงใชผาพันพระวรกายพระกุมารนั้น แลวทรงวางไวในราง
หญา เนื่องจากไมมีที่ในหองพักแรมเลย ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งอยูกลางแจง กําลังเฝาฝูงแกะใน
ยามกลางคืน ทูตสวรรคองคหนึ่งของพระเจาปรากฏองคตอหนาเขา และพระสิริของพระเจาก็สองแสงรอบตัว
เขา คนเลี้ยงแกะมีความกลัวอยางยิ่ง แตทูตสวรรคกลาวแกเขาวา “อยากลัวเลย เพราะเรานําขาวดีมาบอกทาน
ทั้งหลาย เปนขาวดีที่จะทําใหประชาชนทุกคนยินดีอยางยิ่ง วันนี้ ในเมืองของกษัตริยดาวิด พระผูไถประสูติ
เพื่อทานแลว พระองคคือพระคริสต องคพระผูเปนเจา ทานจะรูจักพระองคไดจากเครื่องหมายนี้ ทานจะพบ
กุมารคนหนึ่ง มีผาพันกายนอนอยูในรางหญา ” ทันใดนั้น ทูตสวรรคอีกจํานวนมากปรากฏมาสมทบกับทูต
สวรรคองคนั้น รองสรรเสริญพระเจาวา
“พระสิริรุงโรจนจงมีแดพระเจาในสวรรคสูงสุด และบนแผนดิน สันติจงมีแกมนุษยที่พระองคโปรด
ปราน”
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