วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 5 เทศกาลธรรมดา
การเยียวยารักษาโรคภัยประชากรพระเจ้า
พระธรรมล้ำลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้าผูเ้ ยียวยารักษาโรค
ท่าทีคริสตชน : พร้อมเสมอทีใ่ ห้พระเยซูเจ้ารักษาโรค
การดำเนินชีวติ : เยียวยารักษาโรคของสังคม

บทนำ
หลังจากที่ทรงสอนด้วยอำนาจและขับไล่ปีศาจออกจากคนถูกผีสิงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงเสด็จออกจากโรงธรรม
ทีค่ าเปอร์นาอุม พระองค์ได้ทำให้ทกุ คนตืน่ เต้นเป็นอย่างยิง่ ไม่มใี ครเคยได้ยนิ คำพูดเหมือนกับพระองค์ ไม่มใี ครเคยเห็น
คนมีอำนาจอันเด็ดขาด เหนือสิง่ อืน่ ใดเหมือนกับพระองค์ ชาวเมืองและทุกคนรูส้ กึ ว่ามีเหตุการณ์มหัศจรรย์อบุ ตั ขิ น้ึ
แต่วนั นัน้ ยังไม่ได้สน้ิ สุดลง พระเยซูเจ้าก็เสด็จมาถึงบ้านของซีมอนและอันเดร พร้อมยาโคบและยอห์น และทรงทำ
เช่นเดียวกัน คือสอนและรักษาคนเจ็บป่วยและขับไล่ปศี าจจากคนถูกผีสงิ ทัง้ หมดนี้ พระองค์ตรัสว่าจะทรงทำทัว่ ไป
ทุกทีแ่ ละตลอดเวลา ไม่เพียงแต่เฉพาะทีก่ าลิลแี ละเมือ่ สองพันปีกอ่ นเท่านัน้ แต่ยงั ทรงทำอยูจ่ นถึงทุกวันนีแ้ ละในทุกที่

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

โยบ 7: 1-4, 6-7
สดด 147
1 คร 9:16-19, 22-23
มก 1:29-39

ข้าพเจ้าได้รบั ความทุกข์โศกตลอดวัน
จงสรรเสริญพระเจ้า ผูท้ รงรักษาชุบชูผทู้ ช่ี อกช้ำระกำใจ
วิบตั แิ ก่ขา้ พเจ้า หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี
พระองค์ทรงรักษาคนทีเ่ ป็นโรคต่างๆ ให้หายหลายคน

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

พระเยซูเจ้าเสด็จมาพบมนุษย์ในสภาพความจริงของทุกคน

คำคร่ำครวญของโยบคือภาพบรรยายชีวติ จริงของมนุษย์ ซึง่ เต็มไปด้วยความทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ โยบเปรียบ
ชีวติ เหมือนกับคนทีถ่ กู บังคับให้เข้าประจำการ เหมือนคนงานรับจ้างทีต่ อ้ งทำงานหนัก เหมือนทาสแรงงานทีก่ ระเสือกกระสน
หาทีพ่ กั เสร็จแล้วสิง่ ทีไ่ ด้รบั เป็นการตอบแทนคือความว่างเปล่า มีแต่ความมืดมิด ช่วงเวลาของความสุขมีอยูส่ น้ั ๆ และผ่านไป
อย่างรวดเร็ว แต่เวลาของความทุกข์สยิ าวนานและยืดเยือ้ และโยบสรุปว่า "ตาของข้าพเจ้าจะไม่ได้เห็นความชืน่ ชมยินดี
อีกเลย" ใช่ ตาของเราจะไม่ได้เห็นความสุขอีกเลยหากไม่มพี ระเจ้าผูเ้ สด็จมาไถ่กเู้ ราให้รอดพ้นจากความทุกขเวทนาเหล่านี้
และบัดนี้ เราได้สัมผัสกับการไถ่กู้นั้นแล้วในพระเยซูเจ้า ผู้เสด็จมาพบกับเราในสภาพความจริงอย่างที่เราประสบอยู่
ไม่วา่ จะเป็นความเจ็บป่วยทางกายและใจ ความเป็นทาสของความเลวร้าย ความเหน็ดเหนือ่ ยและความว่างเปล่าของชีวติ ที่
หมดความหมายและเช่นนี้เรื่อยไป เมื่อพระองค์พบเราในสภาพเช่นนี้ ทรงรู้และสัมผัสได้ด้วยหัวใจและความรู้สึก
ของพระองค์เองว่ามันคือความทุกข์ และพระองค์ก็ร่วมทุกข์ไปกับเรา พร้อมกับเอาพระองค์เองเข้าแลกเพื่อรักษา
เราให้พ้นจากความเจ็บป่วยและไถ่กู้เราให้พ้นจากสภาพของความไร้ความหมาย พระองค์ทรงเดินเข้าหา ความจริง
ของเรามนุษย์ และทรงรักษาเราเหมือนกับทีท่ รงรักษาแม่ยายของเปโตร เหมือนกับทีท่ รงรักษาผูค้ นทีไ่ ร้ความช่วยเหลือ
ในสมัยของพระองค์

1.2

พระเยซูเจ้าทรงเป็นความหวังของผูท้ กุ ข์ทน

ด้วยการสอน การรักษาคนป่วย การขับไล่ปศี าจจากคนทีถ่ กู ผีสงิ การคืนความหมายให้กบั ชีวติ ของคนทีห่ มดหวัง
พระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นความหวังให้กบั มนุษย์ทกุ คน โดยทำให้คำพูดของโยบทีว่ า่ "ตาของข้าพเจ้า จะไม่ได้เห็นความสุข
ความยินดีอกี ต่อไปนัน้ " ไม่ตอ้ งกลับเป็นจริงอีกต่อไป เพือ่ ว่าชีวติ จะได้ไม่กลับเป็นเหมือนกับการถูกบังคับให้เข้าประจำการ
เหมือนการถูกบังคับให้ตอ้ งออกไปรับจ้าง เหมือนกับการทำงานเยีย่ งทาสแรงงานทีถ่ กู แผดเผาด้วยแสงแดดและงานหนัก
เพราะคำสอนของพระองค์คอื การประกาศข่าวดีเรือ่ งอาณาจักรของความรักและความยุตธิ รรม เพราะการรักษา
ของพระองค์คือการตอกย้ำเรื่องอาณาจักรของความรักว่า มาถึงมนุษย์แล้วตั้งแต่ในโลก เพราะการขับไล่ปีศาจคือ
การมอบเครือ่ งหมายของความหวังว่า มนุษย์จะเอาชนะอำนาจของความชัว่ ร้าย
และความอยุตธิ รรมได้
แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงหรือ? แล้วทำไมยังมีความทุกข์ ทำไมยังมี
ความเจ็บป่วย ทำไมยังมีความอยุติธรรม ทำไมยังคงมีความสิ้นหวัง ทำไมยัง
ต้องพบกับความไร้ความหมาย คำตอบก็คือนี่ยังคงเป็นสภาพความเป็นจริง
ของมนุษย์อยูต่ อ่ ไป แต่มนุษย์สามารถเอาชนะสภาพเหล่านีไ้ ด้เพราะความหวังทีม่ ี
กล่าวคือการกลับคืนพระชนม์ชพี ของพระเยซูเจ้าเป็นคำสอนและการกระทำ
ทีใ่ ห้ความหวังว่า สภาพของความทุกข์เหล่านีไ้ ม่ใช่จดุ จบ แต่สามารถกลับ
เป็นทางผ่านไปสูค่ วามสุข เพราะแม้กระทัง่ พระเยซูเจ้าเอง ก็ผา่ นเข้าสู่
พระสิริรุ่งโรจน์โดยทางความตาย พระองค์เองกลับเป็นผลแรกของ
ชีวติ ใหม่กอ็ าศัยความทุกข์ทรมานเช่นกัน ดังนัน้ แม้จะยังคงทุกข์ทรมาน
แต่ก็ยังมีหวัง เพราะชีวิตและการกระทำของพระเยซูเจ้าเองคือ
ความหวัง ความหวังทีว่ า่ แม้จะต้องทนทุกข์ทรมานสักเพียงใด เราก็ยงั
เอาชนะมันได้ และพระองค์ได้เดินเข้ามาในชีวติ ของเรา และพบกับเรา
ในสภาพทีเ่ ราเป็น เพือ่ ยกเราขึน้ สูส่ ภาพของความสุขอีกครัง้ หนึง่

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง
พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางชีวติ ของมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นความหวังและความรอดในการกอบกู้
มนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป เราจะได้สรรเสริญ โมทนาคุณพระองค์ในวันนี้ด้วย
ความกตัญญู

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้

เริม่ พิธี



ขบวนแห่และบทเพลงเริม่ พิธี ควรจัดบรรยากาศให้เหมาะสม
อาจจะมีผปู้ ว่ ยทีม่ าร่วมมิสซา (ท่านทีน่ ง่ั รถเข็น ผูพ้ กิ าร) มาร่วมในขบวนแห่เริม่ พิธดี ว้ ย

ภาควจนพิธกี รรม

พิธกี รเกริน่ นำก่อนอ่านบทอ่าน

บทอ่าน ควรเลือกบุคคลทีอ่ า่ นตรงกับใจความของบทอ่านนัน้ เช่น บทอ่านที่ 1 ควรเป็นผูป้ ว่ ยทีห่ าย
จากโรค เพราะได้รบั พระพรจากพระเจ้า

บทพระวรสาร ระหว่างรับฟังพระวรสาร อาจจะให้ผชู้ ว่ ยพิธกี รรม หรือกลุม่ บุคคลทีจ่ ดั เตรียมไว้
ถือเทียนทีร่ บั จากประธาน หรือจากพระแท่นถือไว้ในมือระหว่างการอ่านพระวรสาร

ควรมีการขับร้องบทเพลง แทนบทสดุดี

บทภาวนาของมวลชน ควรวอนขอสันติภาพในโลก สันติสุขเพื่อคนป่วยเป็นโรคร้ายแรง และผู้มี
ความลำบากในชีวติ
ภาคบูชาขอบพระคุณ

การแห่เครือ่ งบูชา ควรเน้นให้เห็นความรักของพระเยซู โดยการทีพ่ ระองค์ถวายตนเองเป็นเครือ่ งบูชา
และเราสามารถร่วมส่วนในบูชาของพระองค์ ด้วยการมอบสิ่งที่จำเป็น หรือเงินทำบุญเพื่อช่วย
คนเจ็บป่วย

เงียบเพือ่ รำพึงถึงญาติพน่ี อ้ งของเราทีก่ ำลังป่วย เวลาทีพ่ ระสงฆ์สวดบทถวายปังและเหล้าองุน่

ใส่ถงุ ทานเพือ่ ผูป้ ว่ ยในโลก

บทนำขอบพระคุณ เทศกาลธรรมดา แบบที่ 4 เน้นย้ำทีก่ ารเป็นประชากรใหม่ ซึง่ ผ่านพ้นจากความมืด
สูค่ วามสว่าง

บทข้าแต่พระบิดา ควรขับร้องและทุกคนได้จบั มือกัน แสดงถึงความรักของพระทีม่ ตี อ่ เรา
ปิดพิธี


พระสงฆ์ควรปกมือเหนือศีรษะผูป้ ว่ ย ตอนจบพิธฯี

บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

ชือ่ เพลง

เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์

เชิญร้องบรรเลง
เมตตาข้าฯ เทอญ
พระสิรมิ งคล

11
32
37

บทสร้อยที่ 67

45

อัลเลลูยา (จงแสวงหา)

69

ภาควจนพิธกี รรม
บทเพลงคัน่ ระหว่างบทอ่าน
บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบสัน้ ) หรือ
บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบยาว)
บทเสริม
อัลเลลูยา (แบบสัน้ ) หรือ
อัลเลลูยา (ใช้แทนแบบสัน้ )

หนังสือเพลงสาธุการ หน้า

ภาคบูชาขอบพระคุณ
ถวาย
ศักดิส์ ทิ ธิ์
บทเพลงพิเศษ
พระธรรมล้ำลึกแห่งความเชือ่
บทยอพระเกียรติทา้ ยบท....อาแมน
ข้าแต่พระบิดา
ลูกแกะพระเจ้า
รับศีล

ถวายเครือ่ งบูชา
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ทรงฤทธิง์ ามล้ำ)

84
103

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ความรักขององค์พระเจ้า
รักพระ

111
115
119
123
206

ปิดพิธี
เพลงปิดพิธี

ให้เราไปป่าวประกาศ

165

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงพระทัยดีเสมอและเป็นบิดาแท้ของเรา และเราก็เป็นบุตร
ของพระองค์ ด้วยความเชือ่ ดังนี้ เราจึงภาวนาวอนขอพระพรต่าง ๆ จากพระองค์
เพือ่ ครอบครัวมนุษยชาติ
ผูน้ ำ
1)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผูแ้ พร่ธรรมทุกท่าน ได้เป็น
อิสระจากบาป จะได้สามารถนำอิสรภาพทีแ่ ท้จริงของพระคริสตเจ้า ไปสูป่ ระชาสัตบุรษุ
ทีท่ า่ นดูแล
ให้เราภาวนา

2)

เพื่อผู้ที่ฝึกอบรมตนจะเป็นพระสงฆ์และนักบวชในอนาคต ขอให้เขาเปิดใจและให้
ความร่วมมืออย่างดีกับการทำงานของพระจิตเจ้าในตัวเขาและในผู้ให้การอบรมที่ช่วย
ให้เขาเป็นศิษย์แท้ของพระคริสตเจ้า
ให้เราภาวนา

3)

เพือ่ ผูท้ ก่ี ระหายหาความจริง ความยุตธิ รรม และความรัก จะได้พบพระองค์พระเยซูเจ้า
ผูท้ รงประทานพระจิตของพระองค์แก่เขา
ให้เราภาวนา

4)

เพือ่ การประกาศพระวรสารแก่นานาชาติ โปรดอวยพระพรแก่บรรดาชายหญิง ทีไ่ ด้อทุ ศิ ตน
ในการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า
ให้เราภาวนา

5)

เพื่อผู้ที่ได้รับความทรมานและความเจ็บป่วย ขอให้เขาเข้าใจความรักของพระองค์
ซึง่ ทรงมีตอ่ เขา เช่นเดียวกับความรักทีท่ รงมีตอ่ พระบุตรของพระองค์
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอสรรเสริญสดุดพี ระองค์ สำหรับความรักและ
การให้อภัยด้วยพระทัยดีเสมอมา ขอโปรดนำข้าพเจ้าทัง้ หลายทีม่ าจากครอบครัวต่างๆ
ให้รอดพ้นจากจิตชัว่ ช้าทัง้ ปวง และมีสว่ นในความชืน่ ชมยินดี พร้อมกับองค์พระเยซูเจ้า
ด้วยเถิด พระองค์ทา่ นทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรนั ดร

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระเยซูเจ้าทรงรักษาแม่ยายของนักบุญเปโตร บรรดาผูป้ ว่ ยและคนถูกผีสงิ พระองค์ทรง
รักษาโรคทางด้านร่างกาย เพื่อช่วยให้เขากลับมีชีวิตอีก ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงการรักษาโรค
แต่ฝา่ ยวิญญาณเท่านัน้

3.1

ท่าทีของการพร้อม

คริสตชนยอมรับให้พระเยซูคริสตเจ้าในการรักษาโรคต่าง ๆ ทัง้ ฝ่ายวิญญาณและกาย
พระองค์ทรงช่วยบรรเทาทุกข์ชวี ติ ของเราทุกคน เมือ่ เรารูส้ กึ ท้อแท้และเป็นทุกข์และอาจจะเริม่
มีความคิดแบบโยบ เราควรรำพึงถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า
และมองดูวา่ ความเจ็บปวดเป็นคนทางสูช่ วี ติ นิรนั ดรกับพระองค์

3.2

ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)

ชีวติ คริสตชนของเราต้องเป็นผูเ้ ยียวยารักษาโรคของสังคม ด้วยบทบาทหน้าทีข่ องตน
คือการดำเนินชีวิตของคริสตชนเอง ในการเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้าในสังคม
ทีข่ าดจริยธรรม ศีลธรรม ให้เราเป็นผูเ้ ยียวยาสังคมโดยการเลียนแบบองค์พระเยซูคริสตเจ้า

