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อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาแล้ว
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้า ผู้ทรงความยุติธรรม คือองค์ความหวัง
ท่าทีคริสตชน : ตื่นเฝ้าภาวนา เป็นอิสระจากความกลัว
การดําเนินชีวิต : ดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตใจมั่นคงในความดี พ้นจาก
ความกลัว ทําตนให้พ้นจากพันธนาการของโลก

บทนํา
พระบุตรของพระเจ้าผู้ที่เรากําลังรอคอย ทรงเป็นผู้ทรงความยุติธรรม และเสด็จมาเพื่อตัดสินโลกและ
มนุษย์ด้วยความชอบธรรม เพื่อให้บังเกิดความซื่อสัตย์และความชอบธรรม สําหรับผู้ที่เชื่อ จะสามารถ
ดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และชอบธรรม เพราะถึงแม้ว่า มนุษย์จะอ่อนแอ แต่พระองค์คือพลังของ
ความซื่อสัตย์ เพราะเหตุนี้ ความรอดจะบังเกิดขึ้นกับประชากร

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ยรม 33:14-16

หน่อแห่งความยุติธรรมจะปรากฏมา ผู้จะทําหน้าที่เป็น
ผู้พิพากษา
เพลงสดุดี สดด 25
ความสํานึกถึงประสิทธิผลของการริเริ่มของพระเจ้า
บทอ่านที่ 2 1ธส 3:12-4:2
พระเจ้าจะทําให้ใจของท่านเข้มแข็งในเวลาที่จะเสด็จ
มา
พระวรสาร ลก 21:25-28, 34- การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์ การปลดปล่อยอยู่ใกล้
36
แล้ว จงตื่นเฝ้าเถิด
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 ความยุติธรรมของพระเจ้า
สําหรับประชากรอิสราเอล การสถาปนาหมู่คณะที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและมั่งคั่งจะเกิดขึ้นเมื่อกษัตริย์ผู้
หนึ่งจะบังเกิดมา เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม การอยู่ร่วมกันของหมู่คณะ ความจงรักภักดีและความ
เป็นหนึ่งเดียวกันปรากฎเป็นพระคุณของความรอดจากพระผู้ทรงความยุติธรรมนี้ ซึ่งทําให้มีความเชื่อมั่น
ว่า สังคมใหม่ ซึ่งเป็นสังคมของความยุติธรรม เป็นผลของการเข้าแทรกแซงของพระเจ้าเท่านั้น เพราะ
เหตุนี้ความยุติธรรมจึงเป็นพระราชกิจแห่งความรอดของพระเจ้าเอง ความยุติธรรมจึงมีความหมาย
เดียวกันกับแผนการของความรอด พระเจ้าประสงค์เพียงอย่างเดียว คือความรอดของมนุษยชาติ พระ
เจ้าคือความยุติธรรมเพราะทรงช่วยให้รอด หากพระองค์ลงโทษ พระองค์ทรงมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้
รอดเช่นกัน ความยุติธรรมของพระเจ้าจึงมีความหมายในแง่บวกของการนําความรอดมาให้ประชากร
มากกว่าความหมายของการลงโทษ มีความหมายเป็นความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อพระสัญญา และเมื่อ
พระยุติธรรมหมายถึงการลงโทษ ก็มีความหมายเป็นการลงโทษเพื่อช่วยให้แก้ไขชีวิตและนําไปสู่การกลับ
ใจและการปลดปล่อยประชากรของพระองค์
ความยุติธรรมจึงหมายถึงหลักประกันสําหรับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสร้างและคงรักษาหมู่คณะของ
มนุษย์กับพระเจ้าและระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพราะความยุติธรรม พระเจ้าทรงสร้างครอบครัวของ
พระองค์กับมนุษย์และสังคมใหม่ของผู้มีความเชื่อซึ่งทรงทําให้กลับเป็นผู้มีความสามารถในการร่วมเป็น
หนึ่งเดียวกัน และปลดปล่อยให้พ้นจากบาป ซึ่งได้แก่ความเห็นแก่ตัวและความรุนแรง อันเป็นอุปสรรค
ต่อความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและพี่น้อง

1.2 วาระสุดท้ายของโลกคือความสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์
การบรรยายเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายจะระบบสัญลักษณ์ ซึ่งในพระวาจาของวันนี้ ใช้ภาพของความ
วุ่นวายในจักรภพ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวจะเปลี่ยนไป แผ่นดินจะไหว แต่สาระสําคัญคือ
ประวัติศาสตร์เองจะถูกเปลี่ยนเมื่ออํานาจในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน ความจริงของประวัติศาสตร์ซึ่งจะ
เปลี่ยนไปไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนกับรายละเอียดที่มีบรรยายไว้ เพราะนั่นคือสัญลักษณ์ที่ถูกนํามาใช้แต่
แก่นของสารก็เพื่อบอกว่า ในโลกนี้มีแผนการหนึ่งซึ่งบรรจุและรวมเอาเหตุการณ์ทุกอย่างเหล่านี้ไว้ เป็น
แผนการของพระเจ้ า พระผู้ ส ร้ า งสรรพสิ่ ง และประวั ติ ศ าสตร์ สิ่ ง ทั้ ง หลายจะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น เพราะมี
ความสัมพันธ์กับแผนการของพระเจ้า
ประวัติศาสตร์ดําเนินไปเป็นเส้นตรงและเข้าสู่จุดสรุป แต่การดําเนินไปนี้เองที่มีลักษณะ เป็นการต่อสู้
ระหว่างความดีและความชั่ว ระหว่างความชอบธรรมและความเลวร้าย การต่อสู้ดังกล่าวไม่ได้อยู่เพียง
ระดับของบุคคล แต่ขยายออกไปและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนทางสังคม แต่เหนือความจริงดังกล่าวมีพระ
เจ้ากับแผนการของพระองค์อยู่ และพระองค์คือเจ้าเหนือหัวของประวัติศาสตร์และสิ่งที่เกิดขึ้น
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เพราะเหตุนี้ ถึงแม้ว่าความเลวร้ายจะปรากฎให้เห็นมากกว่าความดี ถึงแม้ว่าความอยุติธรรมจะเข้มแข็ง
กว่าความรัก ดูเหมือนว่า มีความเป็นไปได้ที่อํานาจของความชั่วจะเอาชนะเมื่อประชากรของพระเจ้า
ต้องถูกเบียดเบียน ทุกข์ทรมานและเสียชีวิต และอํานาจนั้นจะคงอยู่จนถึงวาระสุดท้าย แต่ในที่สุด
จะต้องจุดสรุปเมื่ออํานาจของความดีจะเอาชนะอํานาจของความชั่วอย่างถาวร เมื่ออํานาจนั้นจะถูก
ทําลายด้วยการเข้าแทรกแซงของพระเจ้า “เพราะอํานาจในท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน และบุตรแห่งมนุษย์
จะเสด็จมาในเมฆด้วยฤทธิ์อํานาจและพระสิริยิ่งใหญ่” สถานการณ์ในวาระสุดท้ายสําหรับประชากรของ
พระเจ้าจึงหมายถึงการกลับเป็นขึ้นมา นั่นคือการฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่

1.3 พระคริสตเจ้า พระมหาไถ่และบุตรแห่งมนุษย์
บุคคลสําคัญซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดีไปสู่จุดสรุปดัง
กล่าวคือพระมหาไถ่ เป็นผู้รับเลือกสรรของพระเจ้าและเป็นบุตรของพระองค์ ซึ่งเพราะเหตุนี้จะรับเอา
ฤทธิ์อํานาจทั้งหมดของพระเจ้าไว้ในตัว กษัตริย์ผู้นี้จะรู้จักวิธีเอาชนะศัตรูทั้งหลายของประชากรของพระ
เจ้าและมาสถาปนาอาณาจักรได้สมบูรณ์และถาวรในวาระสุดท้ายพอดี
ภาพทั้งหมดของบุตรแห่งมนุษย์จะพบการแสดงออกใหม่ในพระคริสตเจ้า เป็นการแสดงออกสุดท้าย ใน
พระคริสตเจ้า พระมหาไถ่และบุตรแห่งมนุษย์ อํานาจทั้งหมดของพระเจ้าจะดํารงอยู่ และพระราชกิจ
ทั้งหมดของพระเจ้าในแผนการของความรอดจะเกิดขึ้นในพระองค์ ขณะที่ในชีวิตของพระองค์ในโลกนี้
ทรงรักษาคนเจ็บป่วย คนโรคเรื้อนและคนถูกผีสิง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพ
การกระทําเหล่านี้คือการสําแดงถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจ้าในพระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไข
แสดงสุดท้ายในการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์นั้นเองซึ่งคือจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะของความดีเหนือบาป
ของชีวิตเหนือความตาย
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองจึงเป็นบรรยากาศของความยินดีและความหวังของคนที่กําลังรอคอยข่าวดีใน
การมาของบุคคลที่จะนําความยุติธรรมมาให้ และเอาชนะความรุนแรง การถูกเบียดเบียนและความตาย
ในเวลาเดียวกัน ความยินดีนี้ยังสื่อถึงบรรยากาศของความจริงจังของบุคคลที่ดําเนินชีวิตในความซื่อสัตย์
ความเด็ดเดี่ยวของการตัดสินใจเลือกพื้นฐานถึงคุณค่าแท้จริงของชีวิต บรรยากาศของความยินดีและ
ความหวังที่แฝงไว้ด้วยความจริงจังและเด็ดเดี่ยวจะแสดงออกมาในรูปแบบของบรรยากาศของการ
ภาวนาและการใช้บทเพลง การประดับวัดและสัญลักษณ์อื่น

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อและสาระของการฉลอง
- คําทักทายของพระสงฆ์ อาจเอ่ยถึงข้อความจากพระวรสารที่ว่า “เมื่อ
เวลานั้นมาถึง พวกท่านจะเป็นอิสระ”
- พิธีสารภาพบาป พิจารณาถึงความสัมพันธ์ในหมู่คณะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่ขัดกันกับความยุติธรรมและความรัก และใช้เป็นหัวข้อของการขอ
อภั ย โดยให้ ที่ ชุ ม นุ ม ร้ อ งรั บ ด้ ว ย “ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ขอทรงพระกรุ ณ า
เทอญ”
- บทภาวนาของประธาน พระสงฆ์ พึ ง สั ง เกตโครงสร้ า งของบทภาวนา
(ระลึกถึง วิงวอน) และเชิญชวนที่ชุมนุมให้ร่วมจิตใจสวดไปพร้อมกัน
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังและรําพึง
- บทนํา เนื่องจากบทอ่านในวันนี้ใช้วรรณกรรมแบบวิวรณ์ ควรมีบทนํา
พระวาจาทั้งสามบทก่อนอ่านบทอ่านที่ 1 ซึ่งเน้นถึงความหมายของพระ
ยุ ติ ธ รรมของพระเจ้ า และความหมายของความสมบู ร ณ์ ข อง
ประวัติศาสตร์ในสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ในท้องฟ้า

-

-

เตรียมผู้อ่านให้เข้าใจรูปแบบวรรณกรรม และรู้จักใช้จังหวะ น้ําเสียง
และการเน้นที่ถูกต้องเพื่อช่วยที่ชุมนุมให้สามารถรับฟังพระวาจาได้เข้าใจ
ดีขึ้น
บทเทศน์ น่าจะเป็นการสรุปพระธรรมล้ําลึกของพระ คริสตเจ้าที่ฉลอง
ในพิธีกรรมและในชีวิต
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ช่วงของการตอบรับพระวาจา
-

-

เพลงสดุดี ถ้าเป็นไปได้ น่าจะขับร้องเพลงสดุดีที่ 25 ซึ่งอาจใช้ทํานอง
กลอนแปดก็ได้ โดยบทสร้อยยังคงใช้เพลงที่ 2 “พระเจ้าข้า ผู้ที่คอยท่า
พระองค์ จะไม่ได้รับความอับอาย”
บทพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ เน้นที่พระธรรมล้ําลึกของการรับเอา
กายและปัสกาของพระคริสตเจ้า ด้วยการ
บทภาวนาของมวลชน เพิ่มบทภาวนาให้เหมาะสมกับความต้องการของ
หมู่คณะ

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

ภาคนี้เป็นหัวใจของพิธี ในแง่ที่ว่า การไขแสดงในภาควจนพิธีกรรมจะ
กลับเป็นจริ งในการบูชาของพระเยซูเจ้า เพื่อให้ที่ชุมนุม สามารถร่วม
ขอบพระคุณ พึงให้ความเอาใจใส่กับตอนต่อไปนี้เป็นพิเศษ
เพื่อให้ที่ชุมนุมมุ่งความสนใจไปยังบทขอบพระคุณ ในภาคเตรียมเครื่อง
บูชา อาจละเว้นจากการขับร้องเพลง และเชิญชวนให้ที่ชุมนุมติดตามพิธี
ด้วยความสํารวมและการภาวนา
บทนําขอบพระคุณ พระสงฆ์พึงศึกษาสาระสําคัญของบทที่เลือกใช้ และ
สวดภาวนาโดยเน้นที่สาระดังกล่าว
บทขอบพระคุณ พระสงฆ์สวดบทภาวนาบทนี้โดยคํานึงถึงโครงสร้างของ
บทภาวนาเพื่อช่วยที่ชุมนุมให้สามารถร่วมสวดภาวนาได้ดีขึ้น
เพื่ อ เน้ น ถึ ง การรอคอยการเสด็ จ มาครั้ ง ที่ ส อง อาจจะขั บ ร้ อ ง “บท
ประกาศความเชื่อ” โดยใช้บทเดียวกันตลอดเทศกาล
การเตรียมรับศีลมหาสนิท เน้นที่บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
และการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน ซึ่งมีสาระเป็นการวิงวอนเพื่อการ
มาถึงของอาณาจักรและเงื่อนไขของเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ซึ่งสิ่งที่เราสวดวิงวอนขอ จะเป็นสิ่งที่เราแสดงออกด้วยท่าทางของการ
เป็ น มิ ต ร ซึ่ ง แต่ ล ะวั ด อาจหาวิ ธี ก ารแสดงออกเป็ น พิ เ ศษเพื่ อ สื่ อ
ความหมายดังกล่าว

ปิดพิธี
-

เน้นถึงการดําเนินชีวิตตามพระธรรมล้ําลึกของการรอคอยพระเยซูเจ้า
ด้วยความหวัง
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชีวิตจริงของมนุษย์ทุกคน รวมถึงคริสตชนด้วยนั้น แต่ละวันจะมีคําถามให้ต้องสงสัยถึงชัยชนะของ
ความดีเหนือความชั่วเสมอ ทั้งในตนเองและในสังคมรอบข้าง แต่ละวัน คริสตชนจะถูกท้าทายด้วยภาพ
ของความจริงที่ขัดกับความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะของความไม่ดีเหนือความดี ของความไม่ถูกต้อง
เหนือความถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในโลกรอบข้างเท่านั้น แต่มันยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของตนเอง
อีกด้วย

3.1 ท่าทีของความหวัง
ต่อหน้าความจริงดังกล่าว ความเชื่อจึงถูกท้าทายว่า “แล้วเราจะยังมีความหวังต่อไปหรือไม่ว่า เราจะ
ชนะตัวเอง และความดีจะเอาชนะความชั่วได้” ต่อหน้าภาพที่ปรากฎว่า ความไม่ดีดูเหมือนจะนํา
ความสุขมาให้มากกว่าการทําความดี เราจะเลือกเดินไปในเส้นทางใด ตามเส้นทางที่ปรากฎ หรือบน
เส้นทางสายแคบและขรุขระของการดํารงอยู่ในความดี โดยหวังว่า การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าใน
วาระสุดท้าย จะเป็นการประกาศชัยชนะของความดีเหนือความชั่วอย่างเป็นการถาวร

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไปบนเส้นทางของความหวัง
ดังนั้น ชีวิตของเราจึงมาหยุดอยู่หน้าทางแยก และความเชื่อเรียกร้องให้เราต้องเลือกเส้นทางเดิน ชีวิตที่
ดําเนินไปบนเส้นทางของความหวังจะต้องเลือกเดินไปบนเส้นทางสายแคบและขรุขระของการดํารงอยู่
ในความดี แม้ว่าคนอื่นที่ดูเหมือนจะมีความสุขและความสบายมากกว่าจะเลือกเส้นทางอื่นที่ตรงกันข้าม
การดําเนินชีวิตตามตรรกะของความรักไม่เคยเป็นเรื่องง่าย และแต่ละหมู่คณะจะต้องแสวงหาอุปสรรค
ต่อความรักและความยุติธรรมในหมู่คณะของตนเอง และนําขึ้นมาพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสิ่ง
นั้นคือคําถามและปริศนาที่จะทดสอบความเชื่อ เมื่ออุปสรรคดังกล่าวได้ถูกนํามาพิจารณาอย่างเป็น
รูปธรรมแล้ว แต่ละวัดจึงสามารถหาวิถีการดําเนินชีวิตที่ดําเนินไปบนเส้นทางของความหวังได้
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อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้
สตเจ้า
พระคริสตเจ้า องค์ความรอดกําลังเสด็จมา
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้า องค์ความรอดกําลังจะเสด็จมา
ท่าทีคริสตชน : เตรียมจิตใจให้พร้อม เปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต
การดําเนินชีวิต : แบ่งปันความเชือ่ ด้วยความรักแก่ผู้ที่อยู่รอบข้าง ทําตนให้
พร้อมที่จะรับพระเจ้าด้วยการแก้บาป-รับศีล อันเป็น
เครื่องหมายของการกลับใจ

บทนํา
ในความต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว พระผู้กําลังจะเสด็จมาคือพระพระผู้ไถ่ พระผู้ได้รับการเลือกสรรและ
การเจิมจากพระเจ้าให้เป็นผู้แทนของพระองค์ในการไถ่กู้ประชากรให้เป็นอิสระ ทําให้แผนการของความ
รอดสําเร็จไป และในฐานะพระผู้ไถ่ พระองค์จะทรงเตรียมทางเพื่อให้ประชากรกลับจากแดนเนรเทศ
และประชากรจะต้องเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของพระองค์ และเมื่อนั้นมนุษย์ทุกคนจะได้เห็น
ความรอดของพระเจ้า แต่ความสําเร็จของความรอดไม่ได้เกิดขึ้นปราศจากความร่วมมือของมนุษย์ การ
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในวันนี้จึงมีบรรยากาศของการเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของพระเจ้า
ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการรับพิธีล้างด้วยน้ํา แต่หมายถึงการกลับใจ และความพร้อมที่จะเปิดใจรับหนทางใหม่
ที่พระผู้ไถ่จะทรงชี้ให้เห็น คือหนทางของความชอบธรรม

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 บรค 5:1-9

พระเจ้าจะทรงสําแดงพระสิริของพระองค์ จะทรง
ทํ า ภู ผ าให้ ร าบเรี ย บสํ า หรั บ การกลั บ มาของ
อิสราเอล
เพลงสดุดี สดด 126
เรามีความยินดีในการกระทําของพระเจ้า
บทอ่านที่ 2 ฟป 1:4-6,8-11 จงเป็นผู้ครบครันและไม่มีที่ติสําหรับวันของพระเจ้า
พระวรสาร ลก 3:1-6
จงเตรียมทางของพระเจ้า
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระผู้ไถ่กําลังจะเสด็จมา
พระเมสสิยาห์ผู้กําลังจะเสด็จมาเป็นคนกลางของความรอด ทรงเป็นกษัตริย์ บุตรของดาวิด ผู้ได้รับการ
เจิม ซึ่งจะเป็นผู้แทนของพระเจ้าในการทําให้แผนการของความรอดสําเร็จไป ซึ่งทั้งนี้จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชากรอิสราเอลเช่นกัน
แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเมสสิยาห์หรือพระคริสตเจ้า แม้กระทั่งในวาระสุดท้าย
เมื่อมหาสมณะถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นพระคริสตเจ้า บุตรของพระผู้ได้รับการถวายพระพรหรือ?”
พระเยซูไม่ได้ทรงปฏิเสธแต่ทรงเสริมด้วยการเรียกพระองค์ด้วยชื่อของ “บุตรแห่งมนุษย์” และกล่าวว่า
“ท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์ประทับนั่งในสิริมงคล ณ เบื้องขวาของพระเจ้าและเสด็จมาบนก้อนเมฆ”
ทั้งนี้พระเยซูเจ้าทรงต้องการแสดงให้ทราบว่า บทบาทของพระองค์ในการไถ่กู้เป็นบทบาททางศาสนา
นั่นคือความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ใช่บทบาททางการเมือง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอํานาจและการ
ปกครองในโลกนี้ ซึ่งจะกลับมีความชัดเจนที่สุดในประสบการณ์ปัสกาของการสิ้นพระชนม์อย่างน่าอับ
อายของพระเยซูและการไขแสดงของพระองค์ในฐานะพระเจ้าผู้กลับคืนชีพ ในแสงสว่างของเหตุการณ์
ดังกล่าว พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระคริสตเจ้าของสากลโลกและทรงรับบทบาทของการไถ่กู้ใน
ฐานะเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวและจะไม่มีผู้ใดจะมาเป็นคนกลางอีกนอกจากพระองค์
แต่ในการเป็นคนกลางของความรอดนี้ ถึงแม้ว่าการริเริ่มทั้งหมดและความสําเร็จจริงของความรอดจะมา
จากพระเจ้า แต่ความร่วมมือของมนุษย์ก็เข้ามามีส่วนสําคัญ ขณะที่ประกาศกบารุคประกาศข่าวดีว่า
พระเจ้าจะทรงเตรียมทางสําหรับการกลับมาของประชากรสู่เสรีภาพ ยอห์นผู้โปรดศีลล้างจะประกาศ
ความจําเป็นที่ผู้มีความเชื่อจะเตรียมทางสําหรับการเสด็จมาของพระเจ้าเช่นกัน ด้วยการรับพิธีล้างแห่ง
การเป็นทุกข์ถึงบาปและการได้รับการอภัย

1.2 ศีลมหาสนิท เครื่องหมายของการกลับใจ
การเสด็จมาของพระบุตรของพระเจ้าในชีวิตของเราเกิดขึ้นจริงในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อเรารับศีลมหา
สนิท เครื่องหมายของการบูชาของพระเยซูเจ้าบนกางเขน เราไม่ได้เพียงแต่รับพระกายและพระโลหิต
ราวกับเป็นการรับพระคริสตเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับเอาการกระทําของการบูชาของพระองค์ด้วย
เป็นการรับผลของการไถ่กู้ที่เกิดขึ้นเพราะในการบูชานั้น บาปและความตายได้ถูกทําลาย และชีวิตใหม่
ได้บังเกิดขึ้น การรับศีลมหาสนิทจึงเป็นการกระทําซึ่งเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ การเปลี่ยนวิถีชีวิต
ซึ่งไม่ได้เป็นการิเริ่มของเรา แต่เป็นการรับพระคุณของการเป็นทุกข์ถึงบาปและการกลับใจจากพระเจ้า
และหมายถึงความร่วมมือกับพระคุณในการดําเนินชีวิตให้สอดคล้อง
พระเจ้าเองทรงเตรียมทางเพื่อให้เราเดินกลับไปหาพระองค์ ทรงถมทางเดินให้ราบเรียบ ทางปราบเนิน
เขาให้ราบต่ํา ทรงจัดหาคานหามเพื่อแบกเราไป ทรงทําทุกอย่างเพื่อให้เราสามารถออกเดินไปพบ
พระองค์ ในระหว่างทาง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทุกอย่างที่มีอยู่ถูกใช้เพื่อช่วยเราให้เดินทางได้สําเร็จ
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ต้นไม้จะให้ร่มเงา อาหารและน้ําจะถูกจัดเตรียมไว้อย่างพอเพียง สิ่งเดียวที่เราต้องทําคือการตัดสินใจ
เลือกพื้นฐานที่จะออกเดินทางไปบนทางสายนี้ ซึ่งแม้จะได้รั บการเตรียมไว้อย่างดี แต่ก็ยังเต็มด้วย
อุปสรรคและสิ่งล่อลวงเพื่อให้หันเหออกนอกทาง เพราะพระผู้ไถ่ที่เรากําลังรอคอยจะไม่ใช่ผู้มาสนอง
ความต้องการตามประสาโลกของเรา แต่พระองค์มาทรงบอกถึงคุณค่าที่สําคัญที่สุดของชีวิต ซึ่งอาจจะ
ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นคุณค่าสําหรับเรา เพราะในขณะที่ประชากรอิสราเอลคาดหวังว่าพระองค์จะเป็น
กษัตริย์ผู้มาไถ่ประเทศให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวโรมัน พระองค์ทรงจบชีวิตด้วยน้ํามือของชาวยิวผู้
ผิดหวังและใช้ชาวโรมันเป็นเครื่องมือในการกําจัดพระองค์ แต่ในระหว่าง “สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น” เหล่านี้เอง
พระเจ้า เจ้านายของประวัติศาสตร์ ทรงพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า “หนทางของพระองค์ ไม่เหมือนกับ
ทางของมนุษย์” และคุณค่าของพระเจ้ามักจะต่างจากคุณค่าที่มนุษย์เลือก

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองในวันนี้ยังคงรักษาบรรยากาศของความยินดีและความหวัง แต่เริ่มแฝงไว้ด้วย
ความจริงจังและความเด็ดเดี่ยวของชีวิตมากขึ้น ภาพของยอห์นผู้โปรดศีลล้าง และจินตนาการถึงชายคน
หนึ่งจริงจังกับชีวิต และมีความซื่อสัตย์อย่างที่สุดต่อภารกิจที่ได้รับในการเป็นผู้นําหน้าพระมหาไถ่ และมี
ความจงรักภักดีต่อพระเยซูเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข ท่านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตนเองเป็นเพียงผู้
นําหน้าพระมหาไถ่ ใช้แบบอย่างของยอห์นนี้เป็นต้นแบบของการการฉลองความจริงของพระคริสตเจ้า
ในพิธีบูชาขอบพระคุณและในชีวิต เพื่อเตรียมตัวเพื่อรับเสด็จพระคริสตเจ้า

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธี และใช้ช่วงเวลาต่อไปนี้ในการสร้างเอกภาพ
เริ่มพิธี
- บทนํา ควรพูดถึงความจําเป็นของความร่วมมือของเราใน
แผนการไถ่กู้ ซึ่งตามแบบอย่างของยอห์นและการเทศน์
สอนของพระเยซูเจ้า จะหมายถึงความเป็นทุกข์ถึงบาปและ
การกลับใจ ทั้งนี้โดยเข้าใจว่า การริเริ่มมาจากพระเจ้า
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังและรําพึง
- ควรมี บ ทนํ า สํ า หรั บ บทอ่ า นทั้ ง สามบท และเน้ น ที่
ความหมายของการเป็นพระมหาไถ่ และบทบาทของคริสต
ชนในแผนการของความรอด และเตรียมผู้อ่านให้เข้าใจ
รูปแบบวรรณกรรมของบทแรก ซึ่งเป็นบทกวีและมีเนื้อหา
สาระที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจสําหรับการดําเนินชีวิตที่
เหมาะสม
- บทเทศน์ น่ า จะเป็ น การสรุ ป พระธรรมล้ํ า ลึ ก ของพระ
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คริสตเจ้าที่ฉลองในพิธีกรรมและในชีวิต ซึ่งในวันนี้ ความ
ร่วมมือระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ในแผนการของพระเจ้า
เป็นสาระสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของความ
ร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มและผู้ทําให้มนุษย์
สามารถเข้าร่วมในแผนการนั้น

ช่วงของการตอบรับพระวาจา
-

-

ภาคบูชาขอบพระคุณ

-

-

-

เพลงสดุดีที่ 72 เป็นบทเพลงของความหวังและความยินดี
“พระเจ้าจะประทานความสุข แผ่นดินจะให้พืชผลอุดม”
บทเพลงนี้ จ ะมี ค วามหมายเฉพาะถ้ า บทอ่ า นที่ ห นึ่ ง มี
ความหมายสําหรับผู้ฟัง
บทพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ เน้นที่พระธรรมล้ําลึก
ของการรับเอากายและปัสกาของพระคริสตเจ้า
บทภาวนาของมวลชน เพิ่ ม บทภาวนาให้เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของหมู่คณะ

วั น นี้ อาจเน้ น ที่ พิ ธี รั บ ศี ล มหาสนิ ท ในฐานะเป็ น
เครื่องหมายของการกลับใจ

บทนําขอบพระคุณ อาจใช้แบบที่สอง “การรอรับเสด็จพระ
คริสตเจ้าสองครั้ง” ซึ่งเอ่ยถึงคําสอนของยอห์น ผู้โปรดศีล
ล้าง
บทขอบพระคุณ พระสงฆ์สวดบทภาวนาบทนี้โดยคํานึงถึง
โครงสร้างของบทภาวนาเพื่อช่วยที่ชุมนุมให้สามารถร่วม
สวดภาวนาได้ดีขึ้น
เพื่อเน้นถึงการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สอง อาจจะขับร้อง
“บทประกาศความเชื่อ” โดยใช้บทเดียวกันกับอาทิตย์แรก
พิธี รั บ ศี ล ตั้ งแต่ บ ทข้ าแต่ พ ระบิด าของข้า พเจ้า ทั้ง หลาย
จนถึงการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เน้นที่การวิงวอนเพื่อ
การมาถึงของอาณาจักรและเงื่อนไขของเอกภาพและความ
เป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิต ซึ่งสิ่งที่เราสวดวิงวอนขอ จะเป็น
สิ่งที่เราแสดงออกด้วยท่าทางของการเป็นมิตร ซึ่งแต่ละวัด
อาจหาวิ ธี ก ารแสดงออกเป็ น พิ เ ศษเพื่ อ สื่ อ ความหมาย
ดังกล่าว

ปิดพิธี
-

เน้นถึงความร่วมมือกับพระเจ้าในการทําให้แผนการของ
ความรอดสําเร็จไปสําหรับตัวเราและสําหรับเพื่อนมนุษย์
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชีวิตของการรอคอยพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ คริสตชนในแต่ละหมู่คณะอาจมีท่าทีที่แตกต่างกันถึง
บทบาทของพระองค์และบทบาทของตัวเอง ในการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ การฉลองธรรมล้ําลึกของ
พระคริสตเจ้าในวันนี้ได้ให้ความหมายของความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความคิดและท่าทีที่
เรามี แต่ละคนจึงควรได้รับโอกาสที่จะไตร่ตรองและทบทวนความคิดและท่าทีของตนเอง และตัดสินใจ
เลือกว่าจะทําอย่างไร

3.1 ท่าทีของการกลับใจ
ต่อหน้าความจริงดังกล่าว ความเชื่อจึงถูกท้าทาย และแต่ละคนจะต้องสํารวจความคิดและท่าทีของ
ตนเองว่า มีความสอดคล้องกับท่าทีของความเป็นทุกข์ถึงบาปและการกลับใจหรือไม่ ความเป็นทุกข์ถึง
บาปสื่อถึงความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่กระทําและไม่ถูกต้อง และการกลับใจเป็นท่าทีของเปลี่ยนวิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับสิ่งที่ถูกต้อง

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไปบนเส้นทางของการกลับใจ
ดังนั้น ชีวิตของเราจึงมาหยุดอยู่หน้าทางแยก ระหว่างการเลือกคุณค่าที่สนองความต้องการประสา
มนุษย์กับคุณค่าที่พระเจ้าทรงเสนอว่าเป็นคุณค่าแรกและมีความสําคัญที่สุดสําหรับชีวิต แต่ละหมู่คณะ
จะสํารวจคุณค่าที่คริสตชนในหมู่คณะของตนถือเป็นคุณค่าแรกและสําคัญ และไตร่ตรองร่วมกันว่า เป็น
คุณค่าที่เหมาะสมกับการรับเสด็จพระ คริสตเจ้าหรือไม่
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อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
จงชื่นชมยินดี เพระเจ้าเสด็จมาใกล้แล้ว
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระผู้ไถ่เสด็จมาใกล้แล้ว
ท่าทีคริสตชน: ชื่นชมยินดี แบ่งปัน ร้องเพลงด้วยความเปรมปรีด์
การดําเนินชีวิต: ช่วยเหลือคนยากจนผู้ด้อยโอกาส บรรเทาผู้มีทุกข์
บทนํา
การรอคอยและการกลับใจเป็นสองบรรยากาศที่เราเสนอในสองอาทิตย์แรก มาถึงวันนี้ พิธีกรรมจะ
เปลี่ ย นบรรยากาศมาเป็ น บรรยากาศของความยิ นดี เพราะผู้ ที่เ รารอคอยการเสด็ จ มาอยู่ ใ กล้ แ ล้ ว
ประกาศกยังบอกด้วยว่า พระเจ้าทรงเลิกพิพากษา ทรงขับไล่ศัตรูออกไปและพระเจ้าคือกษัตริย์ ผู้ทรง
“ประทับอยู่ท่ามกลางเรา”

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ศฟย 3:14-18ก
เพลงสดุดี อสย 12:2-3, 45, 6
บทอ่านที่ 2 ฟป 4:4-7
พระวรสาร ลก 3:10-18

จงยินดีเถิด พระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านแล้ว
จงโห่ร้องและขับเพลงด้วยความชื่นบานเพราะพระ
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลอยู่ท่ามกลางพวกท่านแล้ว
จงชื่นชมยินดี พระเจ้าทรงอยู่ใกล้
พระองค์เสด็จมาเป็นผู้โปรดศีลล้างในพระจิต จง
เปลี่ยนชีวิต

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว
พระเจ้าผู้ทรงเผยแสดงพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงความยุติธรรม (อาทิตย์ที่ 1) และพระผู้ไถ่ (อาทิตย์ที่ 2)
เสด็จมาใกล้แล้ว ความรอดซึ่งทรงสัญญาว่าจะนํามาใกล้จะกลับเป็นความจริง การต่อสู้กับความไม่ดีใน
ตัวเองและในสังคมรอบข้างใกล้จะถึงจุดจบของชัยชนะ และพระผู้เสด็จมาเพื่อไถ่กู้ประชากรให้เป็น
อิสระจากบาปและความตายกําลังจะมาถึงแล้ว เหตุการณ์นี้คือที่มาของความยินดี เพราะมันเป็นการ
ฉลองการได้รับการปลดปล่อย ชัยชนะซึ่งในปัจจุบันยังเป็นเพียงความหวัง แต่การเสด็จมาคือสัญญาณ
บอกความเป็นไปได้ และในการฉลอง คริสตชนจะได้มีประสบการณ์กับความเป็นไปได้และพลังของการ
ปลดปล่อย
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พระเจ้าผู้กําลังจะเสด็จมา จะมาทําพิธีล้างด้วยพระจิต ขณะที่ยอห์นทําพิธีล้างด้วยน้ํา ซึ่งเป็นการเตรียม
ตัวรับพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยการเป็นทุกข์ถึงบาปและกลับใจ ศีลล้างบาปของพระเยซูเจ้าที่เกิดขึ้น
เพราะการบูชาของพระองค์บนกางเขนจะนําไปสู่การเกิดใหม่สู่ชีวิต ที่เป็นอิสระภาพจากบาปและความ
ตาย และพระคุณที่ผู้รับศีลล้างนี้จะได้รับคือพระจิตเจ้าเอง ทําให้เราเห็นว่า พร้อมกับการเสด็จมาของ
พระเยซูเจ้า แผนการความรอดจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และเป็นแผนการในช่วง
สุดท้ายก่อนที่แผนการนี้จะกลับเป็นความจริง ถ้าหากว่าในสายตาของคนสมัยนั้น สิ่งที่ยอห์น กระทํา
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งพวกเขาเริ่มสงสัยว่า ยอห์นคือพระเมสสิยาห์หรือไม่ แล้วนับประสาอะไรกับสิ่ง
ที่พระเยซู เจ้ากระทํา เมื่อยอห์นเองด้วยความซื่อสัตย์ต่อภารกิจที่ได้รับ กล่าวว่า ตัวเองเป็นเพียงผู้
นําหน้า คนที่จะมาทีหลัง นั้นยิ่งใหญ่กว่าตนเองมากนัก

1.2 การคืนดีกันกับพระเจ้าและพระธรรมล้ําลึกของความรอด
สิ่งที่พระเจ้าผู้เสด็จมาจะกระทําให้เกิดขึ้นและเป็นการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ การคืนดีกันกับพระ
เจ้า “พระเจ้าจะทรงเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้า” และ “จะทรงชื่นชมยินดีในตัวเจ้า จะฟื้นฟูเจ้าด่วย
ความรัก จะทรงทําให้มีการร้องรําทําเพลงสําหรับเจ้าเหมือนกับในวันฉลอง” และเมื่อบุคคลกลุ่มต่างๆ
ถามยอห์นว่า “เราต้องทําอะไร?” ในคําตอบที่ยอห์นให้ แม้ว่าจะมีสาระที่แตกต่างกัน แต่ในแก่นสารของ
คําตอบมีเรื่องเดียว นั่นคือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์
อย่างไรก็ตาม การรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นการริเริ่มในส่วนของมนุษย์ เพราะเช่นเดียวกับทุก
พระคุณที่เราได้รับ การริเริ่มมาจากพระเจ้า ดังนั้น การคืนดีกันกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ไม่ได้เป็น
เงื่อนไขของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แต่มันคือความพร้อมที่จะรับพระคุณของการคืนดีกันกับ
พระเจ้าและการแผ่ขยายพระคุณที่ได้รับไปยังพี่น้อง พระราชกิจที่พระเยซูเจ้าทรงกระทําให้เกิดขึ้นในพิธี
ล้างด้วยพระจิตคือการประทานพระคุณเพื่อให้เกิดการคืนดีกัน และการประทานพลังที่จะทําให้เรา
สามารถดําเนินชีวิตตามความจริงของการคืนดีกันนั้นกับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองในวันนี้เป็นบรรยากาศของความยินดี ตามสาระสําคัญในบทอ่านทั้งสามบท
และในบทภาวนา ซึ่งมีหลายคําที่บ่งบอกถึงบรรยากาศนี้ “จงเปล่งเสียงยินดี จงร้องแสดงความชื่นชม จง
เปรมปรีดิ์และลิงโลด ชื่นชมยินดี ขอให้ปลาบปลื้มใจ มีใจร่าเริง” คําเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกของ
มนุษย์ต่อหน้าเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญและกําลังจะเกิดขึ้น ดังนั้น ภาพของเหตุการณ์ดังกล่าว จะต้อง
ชัดเจนในการฉลองเพื่อให้บรรยากาศของความยินดีจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายใน นั่นคือ ให้เสียงร้อง
ของความยินดีและความชื่นชม เป็นผลมาจากจิตใจที่เปรมปรีดิ์และลิงโลด จากความร่าเริงและความ
ปลาบปลื้มใจจริงๆ
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2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
สร้างบรรยากาศของความยินดีอาศัย
- เพลงเริ่มพิธี ที่มีทํานองและสาระที่บ่งบอกถึงความยินดี
- บทนํา
- คําทักทายของพระสงฆ์
- พิ ธี ส ารภาพบาป ให้ พิ ธี ส ารภาพบาปของวั น นี้ เ ป็ น การ
แสดงออกถึงพระคุณของการคืนดีกัน และพันธะที่แต่ละ
คนและหมู่คณะรับมาเพื่อดําเนินชีวิตตามพระคุณของการ
คืนดีกันที่ได้รับ
- บทภาวนาของประธาน ซึ่งวิงวอนขอพระเจ้า ให้มีจิตใจที่
ซื่อสัตย์และความปลาบปลื้อมใจที่ได้รับความรอด
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังและรําพึง
- บทนํ า ควรมีบ ทนํ าสํ าหรั บ บทอ่ านทั้ งสามบท และเน้น ที่
ความหมายของสิ่งที่พระบุตรของพระเจ้าจะทรงกระทํา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกิจของการคืนดีกันและการทํา
ให้แผนการของความรอดสําเร็จไป
- บทอ่ า นที่ ห นึ่ ง เป็ น บทที่ ใ ห้ บ รรยากาศของความยิ น ดี ไ ด้
มากที่สุด ผู้อ่านควรศึกษารูปแบบวรรณกรรมและประกาศ
พระวาจาของความหวั ง นั้ น โดยคิ ด ถึ ง พื้ น เพทาง
ประวัติศาสตร์ของประชากรที่กําลังทุกข์ทรมานเพราะต้อง
เป็นทาสของคนอื่น
- บทเทศน์ ในวันนี้น่าจะพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับพระราชกิจ
ของพระเยซูเจ้าในฐานะ “ผู้ทําพิธีล้างด้วยพระจิต” นั่นคือ
พระราชกิจของการคืนดีกันกับพระเจ้า ถ้าในอาทิตย์ที่ 1
และ 2 ได้เน้นถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นสําหรับประชากร
วั น นี้ น่ า จะเน้ น ถึ ง สิ่ ง ที่ ท รงกระทํ า สํ า หรั บ ประชากรใน
ความสัมพันธ์กับแผนการของความรอด

ช่วงของการตอบรับพระวาจา
-

เพลงตอบรับพระวาจา (อสย 12:2-6) กับบทสร้อย “จง
ร้องเพลงบทใหม่” จะมีความหมายหากว่า แต่ละคนและ
หมู่คณะจะมองว่า สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ใหม่
สําหรับตนเองและหมู่คณะ เพราะเมื่อเป็นเช่นนี้เท่านั้น
เราจึงร้อง “เพลงบทใหม่” ได้ เพลงบทใหม่จะเป็นเพลง
ใหม่ เ พราะเหตุ ก ารณ์ ที่ ถู ก ขั บ ขานในบทเพลงนั้ น เป็ ฯ
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-

-

เหตุการณ์ใหม่
บทข้าพเจ้าเชื่อ เน้นที่พระธรรมล้ําลึกของการรับเอากาย
และปัสกาของพระคริสตเจ้า
บทภาวนาของมวลชน เพิ่ ม บทภาวนาให้ เ หมาะสมกั บ
ความต้ อ งการของหมู่ ค ณะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
กระจายพระคุณของการคืนดีกันที่ได้รับจากพระเจ้าไปยัง
เพื่อนพี่น้อง

ภาคบูชาขอบพระคุณ วันนี้ พระสงฆ์ควรเน้นที่เหตุผลของการขอบพระคุณอย่างเป็น

พิเศษ เพื่อให้ความยินดีมีพื้นฐานอยู่บนความจริงที่สัมผัสได้
-

-

-

-

บทนําขอบพระคุณ อาจใช้ แบบที่สอง “การรอรับเสด็จ
พระคริสตเจ้าสองครั้ง” ซึ่งเอ่ยถึงคําสอนของยอห์น ผู้
โปรดศีลล้าง
บทขอบพระคุณ พระสงฆ์ควรใช้จังหวะและน้ําเสียงเพื่อ
ช่วยที่ชุมนุมให้ร่วมสวดขอบพระคุณได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตอน “ระลึกถึง” การบูชาของพระเยซูเจ้าบน
กางเขน เพราะในการบูชานั้น การคืนดีกันกับพระเจ้าได้
เกิดขึ้น และในการบูชานั้นเองที่มีการประทานพระจิตเจ้า
เป็ น พระคุ ณ สํ า หรั บ ประชากรใหม่ ผู้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ไ ด้ รั บ
พระคุณของการคืนดีกันเท่านั้น แต่ยังได้รับพระคุณของ
เอกภาพ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสร้างกับพระ
เจ้าและกับเพื่อนพี่น้องและจักรวาลทั้งหมด ดังนั้น การ
บูชา บทวิงวอนขอพระจิต และบทวิงวอนขอเอกภาพ ทั้ง
สามส่วนนี้ ระสงฆ์ควรหาวิธีเพื่อเชิญชวนที่ชุมนุมให้เกิด
ความตระหนักเป็นเศษและร่วมสวด
การประกาศความเชื่อ เพื่อเน้นถึงการรอคอยการเสด็จมา
ครั้งที่สอง อาจขับร้อง “บทประกาศความเชื่อ” โดยใช้บท
เดียวกันกับอาทิตย์แรก
พิธีรับศีล เน้นที่บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
และการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน ในแง่ของการวิงวอน
เพื่อการมาถึงของอาณาจักร และการแสดงถึงเอกภาพของ
ประชากรใหม่ ซึ่งพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาและพระผู้ไถ่

ปิดพิธี
-

เน้นถึงการดําเนินชีวิตตามท่าทีของความยินดีเพราะการ
เสด็จมาใกล้ของพระเจ้าคือสัญญาณบอกถึงชัยชนะเหนือ
บาปและความตาย ซึ่งจองจําชีวิตของเรา
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชีวิตของการรอคอยพระคริสตเจ้า เมื่อทราบว่าพระองค์อยู่ใกล้แล้วนั้น อุปสรรคและความไม่ดีที่
เกิดขึ้นในชีวิตและในสังคมรอบข้างจะต้องไม่กลับเป็นที่มาของความท้อแท้หมดกําลังใจ ถึงแม้ว่าในชีวิต
สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือต้องการ แต่ความเชื่อในการเสด็จมาของพระ
เยซูเจ้าน่าจะเป็นที่มาของกําลังใจและพลังของการปลดปล่อยเพื่อเราจะสามารถต่ อสู้เพื่อเอาชนะ
อุปสรรคทั้งหลาย

3.1 ท่าทีของความยินดี
ต่อหน้าความจริงที่หนักหน่วงของชีวิต แต่ละหมู่คณะพึงสํารวจดูว่า คริสตชนจะต้องเผชิญกับปัญหา
อะไรบ้าง ปัญหาเหล่านั้นมีขอบข่ายและระดับของความหนักหน่วงเพียงใด และความเชื่อของคริสตชน
และของหมู่คณะถูกท้าทายอย่างไร ท่าทีของความยินดีเป็นท่าทีของผู้ที่รู้จักมองเหตุการณ์ทั้งหลายใน
บริบทที่กว้างกว่าของชีวิต ซึ่งความเชื่อบอกให้ทราบว่า ในที่สุด ความดีจะเอาชนะความชั่ว

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไปบนเส้นทางของความยินดี
ในชีวิตของคนเรา เราตระหนักดีว่า เราเองไม่ค่อยจะมีความสามารถในการเป็นผู้ให้ความยินดีแก่ชีวิต
และแก่ผู้อื่นมากนัก และเมื่อมีความยินดีบ้าง ก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ยาวนาน แต่ความจริงมีอยู่ว่า
เราต่างกระหายที่จะได้ความยินดี บ่อยครั้งเราหลอกตัวเองว่า เราพบความยินดีในความบันเทิง ใน
ร้านค้าที่เราสามารถซื้อหาสิ่งของได้ตามต้องการ ในความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน ในความสําเร็จ แต่
หลังจากผ่านไปได้ไม่นาน เราก็เหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายกับสิ่งเหล่านี้ และดูเหมือนว่ามันจะยิ่งทําให้เรา
กระหายหามันมากขึ้น ต่อหน้าสิ่งท้าทายเหล่านี้ ความเชื่อบอกกับเราว่า ความยินดีที่แท้จริงเกิดขึ้นจาก
ความรัก
ความจริงของพระคริสตเจ้าที่เราฉลองในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ เผยให้เราทราบว่า ความยินดีของ
เราคือบุคคล พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อให้ความยินดีแต่ใจเรา มาสอนให้เรารู้ว่า แม้กระทั่งความทุกข์ที่
เกิดขึ้น เมื่อยอมรับและดําเนินชีวิตไปเพราะความรักและเพื่อความรัก ก็ทําให้เกิดความยินดีได้ และบน
กางเขน ทรงสอนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์เองว่า ความทุกข์คงเป็นความทุกข์เสมอ แต่ความรักต่อ
บุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพระบิดาของพระองค์ ศิษย์และมนุษยชาติ ล้วนทําให้ทรงยอมรับความทุกข์นั้น
และถวายเป็นบูชาซึ่งนําความรอดมาให้กับมนุษย์ทุกคน
บนเส้นทางของความยินดีนี้ ที่ปลายทางจึงมีพระเยซูเจ้ารออยู่ ผู้ทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจ พลังและแรง
ดึงดูดให้เราเดินไปท่ามกลางความทุกข์ยากของชีวิต
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อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พระผู้นําสันติสุขมาสู่ชีวิตกําลังจะบังเกิดแล้ว
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระเยซูเจ้า องค์สันติสุข บุตรของพระนางมารีย์
พรหมจารี
ท่าทีคริสตชน: เตรียมรับและรอคอยพร้อมกับพระนางมารีอา ด้วยความนอบน้อม
เชื่อฟัง
การดําเนินชีวิต: ความนอบน้อมเชือ่ ฟังต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
บทนํา
นับจากวันนี้ อีกไม่กี่วันจะถึงวันพระคริสตสมภพ วันนี้จึงเป็นช่วงสุดท้ายของการเตรียมตัวเพื่อวันอัน
ยิ่งใหญ่ในบรรยากาศของความยินดีและการฉลอง การรอคอยกําลังเคลื่อนเข้าสู่จุดหมาย ในพิธีกรรม
ของวันนี้ เราจึงได้บรรยากาศของช่วงเวลาสุดท้ายก่อนการประสูติของพระเยซูเจ้า เมื่อพระนางมารีย์
เสด็จไปบ้านของเอลิซาเบ็ธ และเมื่อนางเอลิซาเบ็ธได้ยินเสียงทักทายนั้น นางตระหนักในทันทีว่า พระ
นางมารีย์คือพระมารดาของพระเจ้า และมีความดีใจเป็นล้นพ้นเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ กําลังจะ
เกิดขึ้น

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 มีคาห์ 5:2-5ก
(ฮีบรู 5 :1-4ก)
เพลงสดุดี สดด 80
บทอ่านที่ 2 ฮบ 10:5-10
พระวรสาร

ลก 1:39-45

จากเบธเลเฮม จะมีเจ้าปกครองกําเนิดมา
การปกป้องของพระเจ้า เครื่องหมายของการ
ประทับอยู่
ข้ า พเจ้ า มาเพื่ อ ทํ า ตามน้ํ า พระทั ย ของ
พระองค์
การแจ้งสารแก่เอลิซาเบ็ธ
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1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระบุตรของพระเจ้าจะบังเกิดจากพระนางมารีย์แห่งนาซาเร็ธ
ในความสั มพั นธ์กับการบั งเกิดของพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์เป็นผู้เตรีย มสําหรับการบังเกิดมาใน
ประวัติศาสตร์ของพระองค์ ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อความเป็นมนุษย์
ของพระบุตรของพระเจ้า
การบังเกิดจากพระนางมารีย์ ทําให้พระบุตรของพระเจ้าขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสังคมที่สังกัด และรับ
เอาสภาพความจริงของมนุษย์ทุกประการโดยไม่มีข้ อยกเว้น ความจริงนี้นับเป็นเงื่อนไขสําคัญ ของ
แผนการของความรอด เพราะอาศัยการบังเกิดเป็นมนุษย์นี้ พระเจ้าทรง “เตรียมร่างกายไว้” สําหรับ
พระบุตร และซึ่งโดยทางร่างกายนี้จะทรงถวายองค์เป็นบูชาและยกเลิกเครื่องสักการะบูชา เครื่องเผา
บูชา ของถวายเพื่อชดเชยบาปและศานติบูชา และพลีบูชาองค์เพียงครั้งเดียวด้วยการถวายน้ําใจเพื่อ
ปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจ้า เพราะร่ายกายและสภาพความเป็นมนุษย์นี้เอง พระบุตรของพระเจ้า
จึงกลับมาตั้งระบบใหม่ขึ้น กลับเป็นผู้นํามนุษยชาติในการพลีตัวเองเป็นบูชาด้วยการถวายน้ําใจของ
ตนเองปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและไม่มีเงื่อนไข เพราะการบูชานี้ ศานติสุข
แท้จริงจะบังเกิดขึ้นแก่มนุษยชาติ

1.2 การบังเกิดของพระบุตรตามคําทํานายของประกาศก
ความจริง ที่ ว่า การบั ง เกิ ดนี้ ไ ด้ รับ การประกาศล่ วงหน้ าจากประกาศกทํา ให้เห็ นถึง มิ ติของสิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาติในเด็กที่จะบังเกิดมา ถึงแม้ว่าจะทรงรับเอาสภาพความเป็นมนุษย์ทุกอย่าง แต่การบังเกิดของ
พระองค์นับเป็นการบังเกิดอย่างอัศจรรย์ รูปแบบที่พระวรสารใช้เพื่อบรรยายถึงการบังเกิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิสนธิด้วยอํานาจของพระจิตปราศจากการแทรกแซงของผู้เป็นชาย เป็นเครื่องหมายเพื่อ
บอกว่า เด็กที่จะบังเกิดมานี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาเหมือนกับที่ปรากฎ เพราะเด็กผู้นี้คือ “องค์สันติ” ผู้นํา
สันติภาพมาสู่โลก
ประสบการณ์ของยอห์นที่อยู่ในครรภ์ของนางเอลิซาเบ็ธเมื่อได้รับการเยี่ยมเยียนจากพระนางมารีย์บ่ง
บอกถึงความยินดีเพราะสันติภาพที่พระเจ้าตรัสสัญญาไว้กําลังจะกลับเป็นจริง ประสบการณ์เดียวกันจะ
บังเกิดขึ้นกับทุกคนที่พบและยอมรับพระองค์ โดยสามารถมองข้ามความเป็นมนุษย์ และสภาพความเป็น
จริงของการบังเกิดมานั้น และมองเห็นเจ้าชายแห่งสันติในเด็กทารกผู้นี้

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองในวันนี้เป็นบรรยากาศของความกระตือรือล้นและความคาดหวัง สาระสําคัญ
ในบทอ่านทั้งสามบทและในบทภาวนา จะนําไปสู่ความจริงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และการเป็นพระ
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บุตรของพระเจ้าของพระเยซูผู้กําลังจะบังเกิดมา เราอาจใช้บรรยากาศของบ้านของเอลิซาเบ็ธเป็น
แนวทางในการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ คือการบรรยากาศของการที่คนสองคนมาพบกันและ
แลกเปลี่ยนข่าวดีเกี่ยวกับการบังเกิดของพระบุตรของพระเจ้า

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
สร้างบรรยากาศจําลองเหตุการณ์ที่บ้านของนางเอลิซาเบ็ธ

และให้บรรยากาศของการฉลองทั้งหมด อาศัย
-

ภาควจนพิธีกรรม

เพลงเริ่มพิธี
บทนํา
คําทักทายของพระสงฆ์
พิธีสารภาพบาป
บทภาวนาของประธาน

ช่วงของการรับฟังและรําพึง
-

-

บทนํา ควรมีบทนําสําหรับบทอ่านทั้งสามบท และเน้นที่
บทบาทของพระนางมารีย์ในฐานะผู้ให้ธรรมชาติมนุษย์แก่
พระบุตรของพระเจ้า และท่าทีของพระนางในช่วงสุดท้าย
ก่ อ นการประสู ติ นั่ น คื อ ความนอบน้ อ มเชื่ อ ฟั ง ต่ อ พระ
ประสงค์ของพระเจ้า
บทเทศน์ น่าจะพั ฒ นาแนวคิดเกี่ ย วกับความเป็น มนุษ ย์
และความเป็นพระเจ้าของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ แผนการของความรอด และท่ า ที ข อง
ความนอบน้อมเชื่อฟังทั้งในพระเยซูและในพระนางมารีย์
ในฐานะเป็นการบูชาในระบบใหม่ของแผนการของพระเจ้า

ช่วงของการตอบรับพระวาจา
-

-

-

เพลงสดุดีตอบรับพระวาจา เลือกเพลงตอบรับพระวาจาที่
มีสาระเกี่ยวกับการประกาศพระเยซูเป็นผู้นําสันติสุขมาสู่
มนุษย์
บทข้ า พเจ้ า เชื่ อ เน้ น ที่ ธ รรมล้ํ า ลึ ก ของการรั บ เอากาย
และปัสกาของพระคริสตเจ้า
บทภาวนาของมวลชน เพิ่ ม บทภาวนาให้ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของหมู่คณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความนอบ
น้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

ภาคบูชาขอบพระคุณ วันนี้พระสงฆ์ควรเน้นที่เหตุผลของการขอบพระคุณอย่างเป็น
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พิเศษเพื่อให้ความยินดีมีพื้นฐานอยู่บนความจริงที่สัมผัสได้
-

-

-

-

อาจใช้บทนําขอบพระคุ ณ แบบที่ สอง “การรอรับเสด็ จ
พระคริสตเจ้าสองครั้ง” ซึ่งเอ่ยถึงบทบาทของพระนางมา
รีย์ในการบังเกิดของพระเยซูเจ้า
บทขอบพระคุณ พระสงฆ์ควรใช้จังหวะและน้ําเสียงเพื่อ
ช่วยที่ชุมนุมให้ร่วมสวดขอบพระคุณได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตอน “ระลึกถึง” การบูชาของพระเยซูเจ้าบน
กางเขน เพราะอาศัยการบังเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองที่พระ
บุตรของพระเจ้าสามารถเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการพลี
องค์และน้ําใจเป็นบูชาแด่พระบิดาเจ้าเพื่อความสําเร็จของ
แผนการของความรอด
การประกาศความเชื่อ เพื่อเน้นถึงการรอคอยการเสด็จมา
ครั้งที่สอง อาจขับร้อง “บทประกาศความเชื่อ” โดยใช้บท
เดียวกันกับอาทิตย์แรก
พิธีรับศีล สร้างเอกภาพระหว่างบทข้าแต่พระบิดาฯ บท
ภาวนาเพื่อสันติภาพและเครื่องหมายของความเป็นมิตรต่อ
กัน และความสัมพันธ์ของบทเหล่านี้กับการรับศีล

ปิดพิธี
-

เน้นถึงการดําเนินชีวิตตามท่าทีของความนอบน้อมเชื่อฟัง
เหมือนกับพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชีวิตของแต่ละคนและของหมู่คณะ คงมีหลายครั้งที่เกิดความสงสัยว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อเป็นคริสต
ชน ผู้ติดตามพระคริสตเจ้า และในอีกด้านหนึ่งมีหลายครั้งที่เราถามตัวเองว่า การบังเกิดของพระบุตรของ
พระเจ้ามีความหมายอย่างไรสําหรับชีวิต เราสงสัยว่าแผนการของความรอดที่สําเร็จแล้วมีผลต่อชีวิตของ
เราและของหมู่คณะอย่างไร

3.1 ท่าทีของความนอบน้อมเชื่อฟัง
พระประสงค์ของพระเจ้าไม่เคยปรากฎชั ดเจนและการแสวงหาการทําตามพระประสงค์จึงมีความ
คลุมเครือ เรียกร้องการวินิจฉัยทั้งในส่วนของบุคคลและของหมู่คณะ บทบาทของผู้นําจึงมีความสําคัญ
และผู้นําจะต้องเป็นคนแรกที่ต้องนอบน้อมต่อพระเจ้า ซึ่งแสดงออกมาในพระบัญญัติและในเหตุการณ์
ของชีวิต แต่ท่าทีที่ต้องดํารงอยู่ในการแสวงหานี้คือ ความนอบน้อมเชื่อฟัง การยอมรับถึงแผนการที่สูง
กว่าและซ่อนเร้นที่เราเองอาจมองไม่เห็นชัดตั้งแต่แรก แต่ซึ่งมีรูปแบบของกางเขนเป็นต้นแบบที่ชัดเจน
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เพราะในเหตุการณ์นั้นของการพลีบูชาน้ําใจอย่างไม่มีเงื่อนไข ร่างกายและสภาพของความเป็นมนุษย์ได้
ถูกยกขึ้นเป็นเครื่องสักการะสําหรับความรอด

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไปบนเส้นทางของความนอบน้อมเชื่อฟัง
พระนางมารีย์เป็นต้นแบบของความนอบน้อมเชื่อฟัง พระเจ้าทรงเชื้อเชิญพระนางให้เข้าร่วมในแผนการ
ของความรอดโดยการเป็นผู้ให้กําเนิดพระบุตรของพระเจ้าขณะที่พระนางต้องการเป็นสาวรับใช้ผู้ถือ
พรหมจรรย์ และหลังจากให้กําเนิดแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระนางจะหมุนอยู่รอบท่าทีของ
การเป็นสาวใช้ผู้นอบน้อมต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าเสมอมา ในสิ่งที่พระนางไม่เข้าใจ พระนางก็รู้จักเก็บ
ไว้ภายในและรําพึงถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
ชีวิตของคริสตชนในแต่ละวันก็เช่นกัน มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นและเราไม่เข้าใจ มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตรงข้าม
กับความคาดหวัง ความเชื่อจึงถูกทดสอบและเราต้องอยู่ต่อหน้าทางเลือกที่จะแสวงหาสิ่งที่พระเจ้า
ประสงค์ ห รื อ ปล่ อ ยไปตามความต้ อ งการของตั ว เองโดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง ข้ อ เรี ย กร้ อ งที่ พ ระเจ้ า ทรงให้
แม้กระทั่งในช่วงการเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ เมื่อหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ย่อมมีความคิดเห็น
และความต้องการที่แตกต่างกัน มีความขัดแย้งกันในเรื่องของการฉลองและวิธีการฉลอง และบางครั้ง
อาจนําไปสู่การทําลายบรรยากาศของความยินดีและการฉลองได้ แต่ละคนจึงต้องถามตัวเองและเลือก
ว่า จะต้องทําอย่างไร
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