วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 4 เทศกาลธรรมดา
การประกาศสอนอย่างผูท้ รงอำนาจ
พระธรรมล้ำลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้าทรงสอนอย่างผูม้ อี ำนาจ
ท่าทีคริสตชน : พร้อมในการประกาศพระวาจาเหมือนพระคริสตเจ้า
การดำเนินชีวติ : ประกาศพระวาจาของพระองค์ให้ผอู้ น่ื ในทุกโอกาส

บทนำ
ในสัปดาห์ทแ่ี ล้ว เราได้ยนิ พระองค์ประกาศข่าวดีวา่ “พระอาณาจักรของพระองค์มาถึงแล้ว” ทันใดนัน้ มีบางคนจำนน
แก่พระเยซูเจ้าทันที เชือ่ มัน่ พระวาจาของพระองค์ละทิง้ ทุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่ จะ ติดตามพระองค์ คนเหล่านัน้ คือ เปโตร
และอันดรูว์ ยากอบและยอห์น เป็นสีค่ นแรกในอัครสาวก แต่นแ้ี หละประสบการณ์ของสีค่ นนี้ จะกลายเป็นประสบการณ์
ของคนส่วนรวม เรือ่ งนีไ้ ด้เกิดขึน้ ทีค่ าเปอร์นาอุม ในศาลาธรรม โอกาสประชุมเพือ่ ภาวนาและอ่านพระคัมภีร์ พระเยซูเจ้า
ได้ทำให้ผู้ฟังประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ไม่ต้องตรัสต่อไปว่า “พระอาณาจักรของพระองค์มาถึงแล้ว”
ประชาชนเมื่อได้ฟังพระองค์ และได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระองค์มีอำนาจเหนือปีศาจ แม้แต่ปีศาจก็ยังยอมแพ้
แก่อำนาจของพระองค์ และยืนยันความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค์ พวกเขาก็เข้าใจดีวา่ มีเหตุการณ์มหัศจรรย์รายหนึง่
กำลังอุบตั ขิ น้ึ โดยผ่านทางพระวาจา และกิจการทัง้ มวลของพระเยซูเจ้าทำให้เขาแน่ใจในข้อนี้ ดังนัน้ ในฐานะคริสตชน
เราต้องมีความกล้าทีจ่ ะประกาศพระวาจาของพระองค์แก่ทกุ คนในทุกโอกาส โดยอาศัยชีวติ ทีเ่ ป็นแบบอย่างเหมือน
อย่างพระคริสตเจ้า

ผังพระวาจา
บทอ่านที่
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

1 ฉธบ 18:15-20
สดด 95
1 คร 7:32-35
มก 1:21-28

เราจะโปรดให้ประกาศกเกิดขึน้ และจะเอาคำพูดของเราใส่ในปากของเขา
วันนี้ ถ้าท่านได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์ ท่านจงอย่าทำใจแข็งเลย
หญิงทีไ่ ม่มสี ามียอ่ มสาละวนในการงานของพระเจ้า เพือ่ จะได้เป็นผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์
พระองค์ทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจ

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนอย่างผูม้ อี ำนาจ

ตั ้ ง แต่ แ รกเริ ่ ม ในประวั ต ิ ศ าสตร์ ข องความรอด พระเจ้ า ทรงเผยแสดงพระองค์ แ ละแผนการ
ของพระองค์โดยทางคนกลางเสมอมา ในยุคก่อนการปกครองของกษัตริย์ พระเจ้าทรงสื่อสัมพันธ์พระองค์
โดยทางทูตสวรรค์ โดยทางเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับบรรดาอัยกา คืออับราฮัม อิสอัคและยาโคบ ต่อมา ในช่วงของ
การเป็นทาสทีป่ ระเทศอียปิ ต์ พระเจ้าทรงแทรกแซงในประวัตศิ าสตร์ของประชากรของพระองค์โดยทางโมเสส
ผูน้ ำประชากรให้พน้ จากการเป็นทาสและเป็นคนกลางในการรับมอบพระบัญญัตขิ องพระเจ้า ในยุคของการปกครอง
แบบกษัตริย์ ทัง้ กษัตริย์ ทัง้ ประกาศกและสมณะต่างเป็นผูแ้ ทนของพระเจ้าสำหรับประชากร เพือ่ ทำให้ประชากร
เข้าใจและรับรูถ้ งึ แผนการทีพ่ ระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขา
“ประกาศกเหมือนอย่างโมเสสจะเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้อง และเราจะเอาคำพูดของเราใส่ในปากของ
ประกาศกนัน้ ” เพือ่ ว่า คำพูดของเขาจะเปิดเผยเฉพาะแต่สง่ิ ทีพ่ ระเจ้าประสงค์สำหรับประชากร พระวาจาของ
พระเยซูเจ้าทีพ่ ระองค์ได้ประกาศและการขับไล่ปศี าจแสดงถึงอำนาจเหนือบาปและความชัว่ ร้าย เป็นการประกาศ
ถึงการมาถึงของอาณาจักรของพระเจ้า ซึง่ ต่างกับคำสอนของพวกธรรมาจารย์ ซึง่ อ่านพระคัมภีรต์ ามตัวอักษร
ให้ประชาชนฟัง แต่ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าประสงค์อย่างแท้จริง และพระประสงค์นั้นคือ มนุษย์ทุกคน
จะได้กลับมาหาพระองค์อกี ครัง้ หนึง่

1.2

อำนาจของพระคริสตเจ้ามีอำนาจเหนือกว่าอำนาจของปีศาจ

เพราะเหตุนี้ การขับไล่ปีศาจที่ตามมาหลังการสอนของพระองค์ จึงเป็นการเน้นถึงพระประสงค์นี้
การสอนด้วยอำนาจ” จึงหมายถึงการเผยถึงแผนการทีจ่ ะเอาชนะปีศาจ ซึง่ ได้เกิดขึน้ จริงแล้วต่อหน้าประชาชน
นัน่ แสดงว่าทีใ่ ดทีพ่ ระวาจาของพระเจ้าผ่านเข้ามาในประวัตศิ าสตร์มนุษย์เพือ่ ประกาศการมาถึงของอาณาจักร
ของความยุตธิ รรมความรักและสันติภาพทีน่ น่ั ความชัว่ ร้ายจะต้องสลายไป การขับไล่ปศี าจเป็นการเน้นถึงอำนาจ
ของพระองค์เหนืออำนาจของปีศาจ ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าเราเป็นอิสระ เราจะเป็นคนอิสระแท้จริง ก็ต้อง
พึง่ พระองค์แต่ผเู้ ดียว ทีท่ ำให้เราสามารถมีชวี ติ ใหม่ในอาณาจักรของพระบิดาโดยอาศัยการปฏิบตั ติ ามคำสัง่ สอน
ของพระองค์

1.3

พระคริสตเจ้า องค์ผศู้ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องพระเจ้า

การสอนและการกระทำด้วยอำนาจเป็นการแสดงออกถึงสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเป็นสำหรับมนุษย์ นัน่ คือ
“ผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ”์ ของพระเจ้า
ความศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นคุณสมบัตขิ องความสูงส่งในการเป็น และความสูงส่งในการกระทำ ในแง่ของการ
เป็นพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้า ผู้สูงกว่ามนุษย์ทุกคน แต่เป็นความสูงส่งเพื่อยกมนุษย์ให้ขึ้นสู่ความสูงส่ง
แบบเดียวกันเหมือนกับทีเ่ ปาโลสอนให้ทกุ คน “เป็นผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั ร่างกายและจิตใจ” ความสูงส่งของพระองค์
ยังคงรวมถึงการกระทำอีกด้วย ทำให้ทกุ การกระทำเป็นการเอาชนะเหนืออำนาจของความชัว่ ซึง่ ในทำนองเดียวกัน
มนุษย์อาศัยการมาถึง ของอาณาจักรของพระเจ้า จะสามารถยกการกระทำของตัวเองขึน้ สูค่ วามสูงส่งของ
การเอาชนะความชัว่ ร้ายและบาปได้เช่นกัน
ดังนัน้ การสอนและการกระทำด้วยอำนาจของพระเยซูเจ้า จึงเป็นการเผยแสดงถึงสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงเป็น
และทรงทำสำหรับมนุษย์คือการทำให้มนุษย์ทุกคนเข้าร่วมในชีวิตของพระเจ้าเอง และพระเยซูเจ้าทรงเป็น
แบบอย่างของความศักดิส์ ทิ ธิ์
ด้วยตัวของพระองค์ ในสิ่งที่ทรงเป็น คือ แม้บังเกิดมาในความยากจน แต่ก็ทรงบอกให้ทราบถึง
ข่าวดีวา่ “คนนีแ้ หละเป็นพระผูไ้ ถ่ พระผูช้ ว่ ยให้รอด”
ด้วยคำพูดและคำสัง่ สอน ในสิง่ ทีต่ รัสคือเรือ่ งเกีย่ วกับการเอาชนะอำนาจของบาปและความชัว่ ร้าย
ซึ่งเรียกว่า การมาถึงของอาณาจักรของพระเจ้า และ ด้วยการกระทำ ในการรักษาและการขับไล่ปีศาจ
ซึง่ ทำให้เห็นว่า อาณาจักรทีป่ ระกาศว่าจะมาถึงนัน้ ได้มาถึงแล้ว

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง
เน้นถึงความเชื่อมั่นในอำนาจของพระคริสตเจ้า ผ่านทางพระวาจาของพระองค์ ที่มีผลทำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงชีวติ ด้วยการเป็นแบบอย่างทัง้ การประกาศข่าวดีของพระอาณาจักรสวรรค์ดว้ ยคำพูด
และกิจการทีก่ ระทำ คริสตชนควรจะตระหนักถึงหน้าทีข่ องการนำข่าวดีไปสูผ่ อู้ น่ื ในทุกโอกาส

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้

เริม่ พิธี



พิธกี ร เชิญชวนให้ตระหนักถึงหัวข้อของการฉลอง อาจนำมาจากบทนำ
การจัดขบวนแห่ จากหน้าโบสถ์ โดยมีการแห่พระวาจาด้วย (ถ้าเป็นไปได้ จัดหาสัตบุรษุ ทีส่ ามารถ
อ่านพระวาจา นอกเหนือจากผูอ้ า่ นประจำตามปกติ โดยมีการเตรียมตัวก่อน เพือ่ ให้สตั บุรษุ มีสว่ นร่วม)

ภาควจนพิธกี รรม

บทอ่านที่ 1 และพระวรสาร ทำให้เห็นภาพของประกาศกผูย้ ง่ิ ใหญ่คอื โมเสส และพระสัญญาของ
พระเจ้าทีต่ รัสไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตซิ ง่ึ หมายถึง พระเยซูคริสตเจ้า ทีค่ ริสตชนต้องมีทา่ ที
เชือ่ ฟังพระองค์

ควรจะเน้นอำนาจของพระวาจาที่พระเยซูคริสตเจ้า เทศนาสั่งสอนอย่างมีอำนาจ ทำให้เกิด
ความประทับใจและเกิดการเปลีย่ นแปลง

บทอ่านที่ 1 เชิญชวนให้ทกุ คนพนมมือเพือ่ ให้เกียรติแก่พระวาจาและเพือ่ แสดงความตัง้ ใจรับฟังพระวาจา
ภาคบูชาขอบพระคุณ

บทนำขอบพระคุณ เสนอบทนำขอบพระคุณสำหรับวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดาแบบที่ 6 "หลักประกัน
สำหรับชีวติ นิรนั ดร"เพราะพูดถึงการดำรงชีวติ อยูใ่ นพระเยซูเจ้า

บทขอบพระคุณ ใช้แบบที่ 3 และเพือ่ บรรยากาศทีส่ ง่างามในพิธี ควรขับร้องบทพระธรรมล้ำลึก
แห่งความเชือ่ บทยอพระเกียรติ และบทข้าแต่พระบิดา
ปิดพิธี


ควรให้ความหมายของการปฏิบตั ติ ามคำสอน

บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

ชือ่ เพลง

เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์

สดุดพี ระองค์
โอ้พระเจ้า ขอทรงเมตตา
สิรโิ รจนา ( 3 )

42

บทสร้อย 48

45

อัลเลลูยา ( 2 )

68

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

หนังสือเพลงสาธุการ หน้า
19
33

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

ข้ามอบทุกสิง่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ทรงฤทธิพ์ ระเป็นเจ้า)

79
103

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
โอ้พระชุมพา
เพราะรักเรา

111
115
119
128
141

ปิดพิธี
เพลงปิดพิธี

ไปประกาศพระนาม

157

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเราทีป่ ระทานพระบุตร มาทรงเปิดเผยสิง่
ทีพ่ ระองค์ทรงประสงค์ สำหรับประชากรของพระองค์ โดยผ่านทางพระวาจาทรงอำนาจ
และแบบอย่างศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระคริสตเจ้า
ผูน้ ำ
1)

2)
3)
4)
5)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ และผูแ้ พร่ธรรมทุกท่าน อาศัย
การเทศน์สอน พระวาจาและการดำเนินชีวติ ของท่าน จะได้เปิดดวงใจ ของบรรดาสัตบุรษุ
ให้พร้อมทีจ่ ะประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ผอู้ น่ื ทัง้ ด้วยคำพูดและการกระทำ
ให้เราภาวนา
เพือ่ ผูม้ อี ำนาจในการปกครอง จะได้ใช้หน้าทีข่ องตนในการสร้างความยุตธิ รรมและสันติ
ให้เกิดขึน้ ในสังคม โดยเอาใจใส่คนยากจนและคนด้อยโอกาส
ให้เราภาวนา
เพือ่ การแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทยจะได้กา้ วหน้าด้วยกิจการ แห่งความเมตตา
และประกาศถึงความรักของพระองค์ โดยการเป็นพยานด้วยชีวติ ทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวกัน ช่วยเหลือ
ให้เราภาวนา
เอือ้ อาทร และร่วมกันในกิจวัตรของการเป็นคริสตชนทีด่ ี
เพื่อคริสตชนที่มีจิตใจเย็นเฉย ขอให้อำนาจของพระวาจาสัมผัสจิตใจของเขาเหล่านั้น
โดยผ่านทางกิจการแห่งความรัก และการให้อภัยของกลุม่ คริสตชนทีเ่ ขาอาศัยอยู่
ให้เราภาวนา
เพือ่ ให้เราทีเ่ ป็นคริสตชนจะได้เลียนแบบชีวติ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซูเจ้า ในความประพฤติ คำพูด
และกิจการทีเ่ ป็นแบบอย่างแก่พน่ี อ้ งรอบข้าง โดยเฉพาะพีน่ อ้ งศาสนาอืน่
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดสดับฟังคำวอนขอของข้าพเจ้าทัง้ หลาย โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย
เป็นผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นความคิด คำพูด และการกระทำ และพร้อมทีจ่ ะประกาศข่าวดีของ
พระองค์แก่ทกุ คน ในทุกโอกาสด้วยเถิด ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้า
ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระเยซูคริสตเจ้าทรงทำหน้าทีข่ องประกาศกตามทีพ่ ระเจ้าได้ตรัสไว้ในพันธสัญญาเดิม
พระวาจาและคำเทศน์สอนของพระองค์มีอำนาจเสมอเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติกิจการต่างๆ
สอดคล้องกับสิง่ ทีพ่ ระองค์ตรัสสอนทำให้ผฟู้ งั มีความประทับใจ และรูว้ า่ พระองค์ไม่เหมือนกับ
บรรดาธรรมจารย์และพวกฟาริสี เมือ่ พระองค์เทศน์สอนแล้ว พระองค์กท็ รงขับปีศาจออกจาก
ชายคนนัน้ ทีเ่ มืองคาเปอร์นาอุมก็เท่ากับเป็นการย้ำถึงอำนาจทีพ่ ระองค์ทรงมี
3.1 ท่าทีของการพร้อมที่จะประกาศ
พระวาจาของพระเจ้า
คำสั ่ ง สอนของพระเยซู เ จ้ า
ทำให้เขารูส้ กึ ประทับใจอย่างมาก เพราะ
ทรงสอนเขา อย่างทรงอำนาจ ไม่เหมือน
กับพวกธรรมจารย์" (มก 1:22) คริสตชนจึง
ควรมีท่าทีพร้อมที่จะประกาศพระวาจา
ของพระเจ้าให้แก่ผอู้ น่ื ในทุกโอกาส
3.2 ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)
การเป็นคริสตชน เป็นชีวิตทีเรา
พยายามเลียนแบบพระคริสตเจ้า ชีวิต
เราจึ ง เป็ น ชี ว ิ ต ที ่ ต ้ อ งทำหน้ า ที ่ ข อง
ประกาศก มีหน้าทีท่ จ่ี ะประกาศพระนาม
ของพระองค์ ประกาศข่ า วดี แ ห่ ง
พระอาณาจักร ตามทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงให้
แบบอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งด้วยคำพูด
การกระทำ และการสวดภาวนา

