วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาในฐานะผูพ้ พิ ากษา
พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : พระคริสตเจ้าทรงเป็นผูไ้ ถ่ จะเสด็จมาอย่างแน่นอน
ท่าทีคริสตชน : รอคอยด้วยความมัน่ ใจในการเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่
การดำเนินชีวติ : ภาวนาด้วยความเพียรทน

บทนำ
เนือ่ งด้วยความผิดบาปในพันธสัญญาเดิม และการละเมิด
ต่อพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกระทำร่วมกับมนุษย์
ทำให้มนุษย์เหินห่างจากพระเจ้า ซึ่งทำให้มนุษย์ได้รับ
ความทุกข์ยากลำบาก ได้รบั ความขมขืน่
เมื ่ อ มนุ ษ ย์ ส ำนึ ก และต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ขอ
พระเมตตาจากพระเจ้า มนุษย์จงึ รอคอยด้วยความหวังว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยเขา โดยการรอคอย ด้วยใจมั่นคงนี้
พระเจ้าจึงได้แสดงพระเมตตาและ ช่วยเหลือเขา
ในปั จ จุ บ ั น การรอคอยและความหวั ง ที ่ ส ู ง สุ ด ของ
มนุษยชาติ โดยเฉพาะพวกเราคริสตชน คือ การรอคอย
องค์ พ ระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดเสด็ จ มาตามพระสั ญ ญาของ
พระเจ้าทีต่ รัสกับมนุษย์ การเฝ้ารอคอยด้วยความอดทน
และความหวั ง นี ้ พระเจ้ า ก็ ท รงแสดงความรั ก ของ
พระองค์ โ ดยทรงส่ ง พระบุ ต ร มารั บ เอากายเพื ่ อ นำ
ความรัก พระเมตตา และนำความรอดมาสูม่ นุษย์ เราจึง
ขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกัน

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อสย 63:16-17, 64:2-7
พระองค์ทรงมีนามว่าพระผูไ้ ถ่
เพลงสดุดี สดด 80
บทเพลงวิงวอนด้วยความหวัง
บทอ่านที่ 2 1 คร 1:3-9
เรารอคอยการปรากฎมาของพระเจ้า
พระวรสาร มก 13:33-37
จงเฝ้าระวัง ท่านไม่ทราบว่าเจ้านายจะกลับมาเวลาใด

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

พระคริสตเจ้าเสด็จมาอย่างผูพ้ พิ ากษา

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรระลึกถึงการรอคอยองค์พระผู้ไถ่ผู้เสด็จมาในโลก
เพื่อนำมนุษย์ผู้ซึ่งเหินห่างจากพระเจ้า ได้กลับมาเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์ พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า
พระองค์เป็นพระคริสตเจ้าเป็นพระผู้กอบกู้ และมนุษย์จึงคาดหวังว่า พระองค์จะเสด็จมาเพื่อทำให้มนุษย์ จะไม่
พลัดหลงไปจากวิถที างของพระองค์ ความหวังนีไ้ ด้กลับเป็นจริงเมือ่ พระคริสตเจ้าเสด็จมาและทรงแสดง ให้เห็นถึงความรัก
พระเมตตาและพระยุตธิ รรมของพระเจ้าทีน่ ำมนุษย์กลับไปยังวิถที างของพระเจ้าอีกครัง้ หนึง่
การพิพากษาของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมากระทำเป็นการตัดสินความผิด และช่วยมนุษย์ให้รอด
โดยทีค่ วามรอดไม่ได้เป็นผลของการกระทำของมนุษย์ ไม่ได้เป็นการตอบแทนความดี แต่ตรงข้าม ความรอดเป็นพระคุณ
ทีพ่ ระเจ้าประทานให้เป็นอันดับแรก เพือ่ มนุษย์จะสามารถเดินทางในหนทางทีพ่ ระเจ้ากำหนดไว้ เมือ่ คริสตเจ้าทรง
เป็นเครือ่ งหมายแห่งการพิพากษาของพระเจ้า และมาตรฐานการพิพากษาของพระองค์ คือ มาตราฐานแห่งความรักคือ
รักพระเจ้า และรักเพือ่ นมนุษย์ “ท่านทำสิง่ ใดต่อพีน่ อ้ ง ผูต้ ำ่ ต้อยทีส่ ดุ ของเราคนหนึง่ ท่านก็ทำสิง่ นัน้ ต่อเรา” (มธ25:40)
พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพี่อตอบแทนมนุษย์ที่กระทำตามมาตรฐาน แต่เป็นพระองค์ที่กำหนดมาตรฐานและประทาน
พระคุณเพือ่ ให้สามารถดำเนินชีวติ ตามพระบัญญัตไิ ด้

1.2

พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระผูไ้ ถ่

ในทำนองเดียวกัน พระศาสนจักรยังระลึกถึงการเสด็จมาของพระมหาไถ่ เหมือนกับที่ใน
พันธสัญญาเดิม ชาวอิสราเอลเป็นประชากรเลือกสรรของพระเจ้า เป็นชนชาติที่รักขององค์พระเจ้า
พระองค์ทรงต้องการให้ประชากรของพระองค์เติบโต เข้มแข็ง และเป็นอิสระพ้นจากการเป็นทาส พระเจ้า
ทรงต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ประชากรของพระองค์ พระองค์เรียกร้องให้พวกเขาเพียงแต่รัก และ
ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์ แต่ที่สุดอิสราเอลก็ได้ละเลยพันธสัญญาที่พระเจ้าได้กระทำกับเขา
ทำให้พวกเขาเหินห่างจากพระองค์ แต่พระเจ้าทรงให้โอกาสแก่พวกเขาทีจ่ ะกลับมาหาพระองค์ โดยทรง
สัญญาว่า จะเสด็จมาช่วยไถ่กพู้ วกเขาจากการเบียดเบียนข่มเหงของศัตรู โดยผ่านทางผูแ้ ทน ของพระองค์
และเพราะความอ่อนแอของประชากร พวกเขาเหินห่างจากความรักและพระเมตตา ของพระองค์อีก
แต่ดว้ ยความรักและความซือ่ สัตย์ตอ่ พระสัญญา ในทีส่ ดุ พระมหาไถ่กไ็ ด้เสด็จมาจริงตามพระสัญญาและ
ตามการรอคอยของประชากร
ดังนัน้ ในพันธสัญญาใหม่ ประชากรของพระเจ้าได้สมั ผัสความรักและความซือ่ สัตย์ของพระองค์
โดยผ่านทางองค์พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า จะให้มาไถ่กู้มนุษยชาติ
และนำมนุษย์กลับไปสูค่ วามรักและพระเมตตาของพระองค์ เราได้พบกับธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กใู้ นชีวติ
ของพระคริสตเจ้าแล้ว จากกิจการความรักทีพ่ ระองค์ได้ทรงกระทำ จากพระวาจาทีพ่ ระองค์ทรงตรัสกับเรา
“เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวติ ไม่มใี ครเข้าเฝ้าพระบิดาเจ้าได้นอกจากผ่านทางเรา” (ยน 14:6)

1.3

พระคริสตเจ้าทรงเสด็จมาอย่างแน่นอน

ความเชือ่ ในพระสัญญาของพระเจ้านีเ้ องทำให้ประชากรอิสราเอลและพระศาสนจักรมีความเชือ่ ว่า
พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอย่างแน่นอน ในคำของประกาศกอิสยาห์ ขณะทีถ่ กู เนรเทศไปบาบิโลน ประชากร
อิสราเอลประสบกับความทุกข์ ความผิดหวังอย่างรุนแรงในการฟืน้ ฟูอาณาจักรของพวกเขา เมือ่ ประชากร
เห็นว่า พระเจ้ายังไม่เสด็จมาในวาระทีพ่ วกเขาต้องการผูก้ อบกู้ การรอคอยของพวกเขาได้ถกู แปลเปลีย่ นเป็น
คำวิงวอนและคำตัดพ้อ “เหตุไฉนพระองค์ไม่ทรงแหวกฟ้าเสด็จลงมาเล่า” เพราะประชากรมีความแน่ใจว่า
หากเสด็จมา ไม่มสี ง่ิ ใดในโลกนีจ้ ะทัดทานพระองค์ได้
ชนชาติอสิ ราเอลภาวนาต่อพระเจ้าผูท้ รงเป็น “ชุมพาบาลของพวกเขา” ผูน้ ำประชากรทีไ่ ด้รบั เลือกสรร
พระองค์จะทรงมาปลดปล่อยและช่วยกูพ้ วกเขาให้เป็นอิสระ ทุกคนต่างตัง้ ตารอคอยการเสด็จมาของพระเจ้า
ให้พน้ ความยุง่ เหยิงแห่งชีวติ เพราะพวกเขาแน่ใจว่า ในทีส่ ดุ พระเจ้าจะเสด็จมาไถ่กพู้ วกเขาอย่างแน่นอน

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง

บรรยากาศแห่งการฉลองธรรมล้ำลึกนี้ เชิญชวนให้เราเตรียมจิตใจรอรับองค์พระเจ้าผูน้ ำความรอด พระผูไ้ ถ่ ด้วยความมัน่ ใจ
เชิญชวนคริสตชนภาวนาวิงวอนด้วยความหวัง ด้วยท่าทีทเ่ี ฝ้าระวังเสมอทุกเวลา เตรียมจิตใจของเรา เพือ่ รอรับพระคริสตเจ้า
ผูท้ รงเป็นเครือ่ งหมายแห่งความรักและพระเมตตาของพระเจ้า

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้
เตรียมความพร้อม


ก่อนเริม่ พิธี สัปดาห์นค้ี วรจัดเตรียมบรรยากาศต่างๆ ให้ดเี พือ่ ความสอดคล้องกับการเตรียมรับ เสด็จพระคริสตเจ้า
อย่างเหมาะสม เช่น ถ้ำพระกุมาร, บอร์ดหน้าวัด, การซ้อมบทเพลงต่างๆ, มีการเปิดเพลงเพือ่ สร้างบรรยากาศ
ก่อนร่วมพิธกี รรม, มีเทียน 4 แท่งเพือ่ จุดเป็นสัญลักษณ์ตลอด 4 สัปดาห์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

เริม่ พิธี


เพลงเริม่ พิธแี ละบทนำ ควรมีการสอดคล้องเกีย่ วกับการรอคอยด้วยความหวัง



การทักทาย พระสงฆ์เกริน่ นำ ให้สตั บุรษุ สำนึกและเห็นคุณค่าแห่งการรอคอยพระผูไ้ ถ่ดว้ ย ความอดทนและ
ไว้วางใจเสมอ



บทสารภาพบาป พระสงฆ์ควรเตือนสัตบุรุษให้สำนึกถึงการละเลยต่อความเอาใจใส่ในการรอคอยและ
สารภาพต่อพระเจ้า

ภาควจนพิธกี รรม


พิธกี รเกริน่ นำ บทอ่านทัง้ 3 บทอย่างกระชับก่อนอ่านบทอ่าน



บทพระวรสาร อาจมีการแห่อย่างสง่า ถวายกำยาน เพือ่ เตือนให้เราระลึกถึงการรอคอยพระวจนาตถ์อย่างแท้จริง



การตอบรับพระวาจา เชิญชวนให้พน่ี อ้ งสัตบุรษุ ตัง้ ใจฟังพระวาจาอย่างตัง้ ใจ และตอบรับด้วย การขับร้องบทสร้อย
อย่างพร้อมเพรียง



บทข้าพเจ้าเชือ่ พระสงฆ์ควรเน้นถึงการลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระผูไ้ ถ่ ก่อนทีจ่ ะให้สตั บุรษุ แสดงความเชือ่



บทภาวนาของมวลชน หากแต่งควรเน้นเรือ่ งการเตรียมตัวรอคอยพระผูไ้ ถ่ดว้ ยความหวังด้วยใจอดทน

ภาคบูชาขอบพระคุณ


บทนำขอบพระคุณ ควรใช้เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แบบที่ 1 เพราะเน้นการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า
โดยตรง



บทขอบพระคุณ ใช้แบบที่ 2 เพราะกล่าวถึงพระ วจนาตถ์ ผูท้ พ่ี ระบิดาทรงส่งมาเพือ่ กอบกูม้ นุษย์ให้รอด

ปิดพิธี


บทภาวนาหลังรับศีลฯ ก่อนสวดเน้นให้สตั บุรษุ เฝ้ารอคอยองค์พระผูไ้ ถ่อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยภาวนา
และร่วมบูชาขอบพระคุณเสมอ

2.3. บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

ชือ่ เพลง

เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์

เชิญเสด็จพระมหาไถ่
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
งดขับร้อง

ภาควจนพิธกี รรม
บทเพลงคัน่ ระหว่างบทอ่าน
บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบสัน้ ) หรือ
บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบยาว)
บทเสริม
อัลเลลูยา (แบบสัน้ ) หรือ
อัลเลลูยา (ใช้แทนแบบสัน้ )
ภาคบูชาขอบพระคุณ
ถวาย
ศักดิส์ ทิ ธิ์
บทเพลงพิเศษ
พระธรรมล้ำลึกแห่งความเชือ่
บทยอพระเกียรติทา้ ยบท....อาแมน
ข้าแต่พระบิดา
ลูกแกะพระเจ้า
รับศีล
ปิดพิธี
เพลงปิดพิธี

หนังสือเพลงสาธุการ หน้า

บทสร้อยที่ 15

297
31

45

ควรใช้บทอัลเลลูยาแบบสัน้

ขอทูลถวาย
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)

76
104

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
เพราะรัก
มานนาใหม่
เปรียบดังสายน้ำ

111
115
119
125
144
190

ขอบพระคุณ (1)

151

2.4 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั พระเจ้าทรงรักมนุษย์ และทรงกระทำตามพระสัญญาของพระองค์เสมอ
ดังนัน้ เราจึงภาวนาต่อพระองค์ดว้ ยความไว้วางใจ
ผูน้ ำ
1)

2)
3)
4)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และ
ผูแ้ พร่ธรรมทุกท่าน จะได้ตระหนักถึงความรักของพระผูไ้ ถ่ และเอาจริงเอาจัง ในการเป็น
ผูอ้ ภิบาล และประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นของพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้เราภาวนา
เพื่อพี่น้องที่อดอยาก หิวโหยและตกทุกข์ได้ยาก ขอพระองค์ทรงบรรเทาทุกข์
ให้เขาเหล่านั้นได้มีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและได้รับความสุข โดยผ่านทางพี่น้องที่มีน้ำใจ
และจากเราทุกคน
ให้เราภาวนา
เพือ่ บรรดาคริสตชนจะได้เตรียมจิตใจของตน ในการรอรับการเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่
ด้วยความกระตือรือร้นมากยิง่ ขึน้ ในกิจการแห่งความเชือ่ และความรัก
ให้เราภาวนา
เพือ่ คริสตชนในเขตวัดของเรา จะได้มคี วามรักและเมตตา เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาผูท้ รงซือ่ สัตย์ตอ่ พันธสัญญาของพระองค์เสมอ โปรดสดับฟังคำวอนขอ
ของประชากรของพระองค์ โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเปิดใจ ต้อนรับพระผูไ้ ถ่เข้ามา
บังเกิดในชีวติ เพือ่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะได้รบั ความรอดพ้น ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระเยซู
คริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวติ
ในชีวิตคริสตชนด้วยความเชื่อแล้วเรายังรอคอยการเสด็จมาอีกครั้งขององค์พระผู้ไถ่และ
เราทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอน แต่เรามิทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาเวลาใด ดังนั้น
เราคริสตชนควรจะเฝ้ารอ และพร้อมเสมอทีจ่ ะเตรียมตัวและเตรียมจิตใจเพือ่ รับองค์พระผูไ้ ถ่

3.1

ท่าทีของความเชือ่

ท่าทีแห่งการรอคอยของคริสตชนหลายครัง้ เราต้องอดทนอย่างมาก และรอคอยด้วยท่าทีทไ่ี ว้ใจ
ในองค์พระเจ้า และเราคริสตชนต้องรอคอยด้วยใจมัน่ คง แต่ทส่ี ดุ ก็ตอ้ งเป็นองค์พระเจ้าทีจ่ ะทรงตอบรับ
คำภาวนาและท่าทีของเรา

3.2

ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)

เมื่อเรามีท่าทีที่รอคอยด้วยความไว้วางใจอย่างสูงสุดแล้ว กิจการของเราก็ควรจะสอดคล้องกับ
การรอคอยของเราหนทางทีจ่ ะทำให้เรามัน่ ใจและอดทนในการรอคอย คือ
1. ภาวนาวอนขอองค์พระจิตเจ้าเพือ่ ขอพระองค์ประทานความอดทนแห่งการรอคอยแก่เรา
2. อ่านและรำพึงพระวาจาของพระเจ้า พร้อมทัง้ ไตร่ตรองชีวติ ประจำวันของตนอย่างสม่ำเสมอ
3. ทำกิจเมตตาแสดงความเอือ้ อาทรต่อผูอ้ น่ื เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทกุ คน
และเราทุกคนเป็นบุตรซึง่ ต้องรักกันตามทีพ่ ระคริสตเจ้าทรงสอน

จัดทำโดย

