วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
แบบอย่างของยอห์นในการเตรียมตัวรับเสด็จฯ
พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : พระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างแก่ผรู้ อคอย
ท่าทีคริสตชน : ยอมรับบทบาทความต่ำต้อยของตนเอง
การดำเนินชีวติ : รูจ้ กั ยอมรับความจริงและข้อจำกัดของตนเอง

บทนำ
พีน่ อ้ งทีร่ กั อาทิตย์นเ้ี ป็นอาทิตย์ท่ี 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันนีเ้ ราเห็นแบบอย่างของยอห์น ในการเตรียมรับ
เสด็จพระคริสตเจ้าผูท้ รงเป็นแสงสว่างด้วยความสุภาพถ่อมตน ท่านกล่าวว่า ท่านเองไม่ดพี อแม้จะแก้เชือกรองเท้าของ
พระคริสตเจ้า ดังนัน้ ในโอกาสพิเศษนีเ้ ราทุกคนจะต้องดำเนินชีวติ รอคอยและเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เยีย่ งนักบุญยอห์น
ด้วยจิตใจทีเ่ ปรมปรีดใ์ิ นพระเจ้าและมีความชืน่ ชมอยูเ่ สมอ

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

อสย 61:1-2ก, 10-11
ลก 1:46-48, 49-50, 53-54
1 ธส 5:16-24
ยน 1:6-8, 19-28

พระจิตทรงอยูเ่ หนือข้าพเจ้า การประกาศ ข่าวดีแก่คนจน
จิตใจข้าพเจ้าเปรมปรีดใ์ิ นพระเจ้าของข้าพเจ้า
จงชืน่ ชมยินดีเสมอ
ยอห์นเป็นพยานให้ความสว่าง จงเตรียมทางของพระเจ้า

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

พระคริสตเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่าง

พระเยซูเจ้าตรัสบอกว่า พระองค์ คือ องค์แห่งความสว่าง ที่จะนำความรอดและความชอบธรรมมาสู่
ประชากรของพระองค์ ในพระวรสารของวันนี้ เราได้เห็นแบบอย่างจากชีวติ ของนักบุญยอห์นอย่างชัดเจน ท่านได้
ใช้ชวี ติ เป็นพยานถึงองค์พระคริสตเจ้าเพือ่ ทำให้ทกุ คนได้เชือ่ เพราะท่านนักบุญยอห์น กล่าวว่า ท่านไม่ใช่ความสว่าง
แต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความสว่าง เป็นผู้ซึ่งจะมาภายหลัง ซึ่งจะนำความรอด
และการไถ่กมู้ าสูน่ านาชาติ
ตามคำของประกาศกอิสยาห์ ซึ่งกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ในบริบทของการถูกเนรเทศ ความสว่างที่พระเจ้า
ประทานให้คอื การประกาศข่าวดีแก่คนจน การปลอบโยนผูท้ ช่ี อกช้ำการประกาศอิสรภาพแก่เชลย การปลดปล่อย
แก่ผู้ถูกคุมขัง ประกาศปีแห่งการปลดหนี้และการปลดปล่อยจากการเป็นทาส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลับเป็นจริง
เมือ่ พระคริสตเจ้าเสด็จมา

1.2

ความชืน่ ชมยินดีทพ่ี ระองค์ทรงอยูใ่ กล้ๆ

เมือ่ เป็นเช่นนี้ เมือ่ การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าใกล้จะมาถึง จึงเป็นวันของความชืน่ ชมยินดี เพราะความรอด
ที่มนุษย์กำลังรอคอยนั้น ใกล้จะกลับเป็นความจริงแล้ว ความชอบธรรมและการสรรเสริญจะเกิดขึ้นบนแผ่นดิน
นักบุญเปาโลจึงอธิบายว่า เราควรเป็นคนแบบไหน ขณะทีเ่ ฝ้ารอการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าในวันพระคริสตสมภพ
และรอคอยพระองค์อย่างไรเมือ่ กล่าวว่า “จงชืน่ ชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา” ให้ “อดทน” ไม่กระวนกระวายร้อนใจ
เพราะพระเจ้าเสด็จมาใกล้แล้ว ดังนั้น เมื่อต้องการสิ่งใด ให้ทูลขอจากพระเจ้าอาศัยคำภาวนาการวอนขอ และ
การขอบพระคุณ

1.3

ยอห์น เป็นพยานแห่งความสว่าง

สำหรับการเสด็จมาครัง้ แรก พระศาสนจักรได้แบบอย่างของการรอคอยด้วยความยินดีในชีวติ ของยอห์น
เมือ่ มีคนถามยอห์นว่า “ท่านเป็นใคร” ยอห์นปฏิเสธว่า ท่านไม่ใช่พระเมสสิยาห์ แล้วพระเมสสิยาห์จะมาภายหลัง
เป็นผูท้ อ่ี ยูท่ า่ มกลางพวกท่านเอง และพระเมสสิยาห์ทย่ี อห์น
พูดถึง ในตอนต้นพระวรสารตอนนีค้ อื “องค์ความสว่าง” ซึง่
สอดคล้องกับหัวข้อของพระวรสารที่กล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่า
“ทรงเป็นแสงสว่างของโลก” (ยน 9:5) เพือ่ ให้มนุษย์ทง้ั หลาย
เชือ่ โดยอาศัยท่าน
นักบุญยอห์นได้เตรียมรับเสด็จด้วยการเป็นพยานถึง
องค์ความสว่าง โดยท่านสำนึกว่าตนเป็นใคร ท่านเห็นว่าตนได้รบั
หน้าทีป่ ระกาศข่าวว่า บุคคลยิง่ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์เสด็จมา
แล้ว ท่านเองไม่ดีพอจะแก้ เชือกรองเท้าของพระองค์
นักบุญยอห์น ผูส้ ภุ าพถ่อมตนกลายเป็นบุคคลยิง่ ใหญ่ ท่านไม่ใช่
บุคคลขีข้ ลาด ท่านรูจ้ กั แสดงบุคลิกเข้มแข็ง ท่านประกาศอย่าง
ซือ่ ๆ กับภารกิจทีไ่ ด้รบั ท่านขจัดปัญหาทีท่ ำให้คนอืน่ เข้าใจผิด
เป็นเครื่องยืนยันว่า ท่านเกลียดการกระทำที่คลุมเครือ
ซึง่ เป็นจุดทีท่ ำให้ความเชือ่ ถดถอย

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง

จงชืน่ ชมยินดีเถิด พระเจ้าอยูใ่ กล้เราแล้ว จงชืน่ ชมยินดีเถิด เพราะพระเจ้าจะอยูก่ บั เรา เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจ้า ถือเป็นโอกาสดีที่คริสตชนจะได้พิจารณาถึงตนเองในการเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ โดยอาศัยพระคริสตเจ้า
องค์ความสว่าง เป็นดัง่ กระจกเงาเพือ่ สะท้อนให้เราสามารถทีจ่ ะมองดูตนเองได้อย่างผูม้ คี วามเชือ่

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้
เริม่ พิธี

การจั ด บอร์ ด หน้ า วั ด ให้ ต ิ ด พระวาจาพระเจ้ า และให้ อ ธิ บ ายธรรมล้ ำ ลึ ก ของพระคริ ส ตเจ้ า
และคำสำคัญที่เจ้าอาวาส เห็นว่าเหมาะสม เพื่อสัตบุรุษจะได้ทำความเข้าใจและเตรียมจิตใจ
ในการเข้าร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณได้อย่างดี

ขบวนแห่เข้า ให้จัดเทียนที่จะใช้เดินแห่ให้มีความสวยงามพิเศษ เพื่อจะใช้เป็นเครื่องหมายถึง
พระคริสตเจ้า องค์ความสว่าง

การใช้ "ระบบสัญลักษณ์" เพือ่ สือ่ ความหมายแห่งการรอคอย โดยการจุดเทียน เล่มที่ 3

บทร่ำวิงวอน ควรใช้บทสารภาพเลือกใช้ แบบที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นการอ้อนวอนขอพระเมตตา
จากพระเจ้า

งดบทพระสิรริ งุ่ โรจน์
ภาควจนพิธกี รรม

บทอ่านที่ 1 วันนีแ้ สดงถึงความชืน่ ชมยินดีรา่ เริง เพราะพระเมสสิยาห์มาใกล้แล้ว ในบทนำจึงควรแสดง
ให้เห็นถึงความรอดทีใ่ กล้เข้ามาแล้ว ให้เรามีทา่ ทีทแ่ี สดงถึงความไว้ใจในพระผูไ้ ถ่ดว้ ยความชืน่ ชมยินดี

บทพระวรสาร เรียกร้องให้เราละทิง้ ความชัว่ ร้ายต่างๆ ทำแต่ความดีเพือ่ เตรียมจิตใจต้อนรับพระผูไ้ ถ่
และพระองค์จะชำระเราด้วยพระจิตเจ้า

บทเทศน์ เน้นถึงการกลับใจอย่างแท้จริงอย่างแท้จริง เพื่อต้อนรับพระผู้ไถ่ที่กำลังจะเสด็จมาเพื่อ
เราจะได้มคี วามชืน่ ชมยินดีอย่างแท้จริงเมือ่ ถึงวันทีพ่ ระองค์เสด็จมาแล้ว และเราจะต้องมีความไว้ใจว่า
พระองค์จะไถ่เราให้รอดด้วยพระจิตเจ้า และมีความชืน่ ชมอย่างแท้จริง และให้เรานึกถึงการเสด็จมา
อย่างแท้จริง

บทข้าพเจ้าเชือ่ แสดงออกถึงความเชือ่ อย่างแท้จริงว่า พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพือ่ ไถ่เราให้รอด

บทภาวนาของมวลชน ให้มกี ารกล่าวถึง พระคริสตเจ้าเป็นแสงสว่างท่ามกลางนานาชาติ
ภาคบูชาขอบพระคุณ

บทนำขอบพระคุณ ใช้แบบที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ และ

บทขอบพระคุณ ใช้แบบที่ 3 ให้เป็นการสรรเสริญและขอบพระคุณจริงๆ

บทขอบพระคุณ ให้ความสำคัญกับพระบิดาในพระบิดาผูท้ รงเป็นจุดกำเนิดของแผนการของความรอด
พระองค์ผทู้ รงให้แผนการของความรอดสำเร็จไปโดยทางพระคริสตเจ้า ด้วยฤทธิอ์ ำนาจของพระจิต
และผูท้ รงเป็นจุดสุดท้ายของการเดินทางของความเชือ่ ของเรา

การรับศีลมหาสนิท ใช้บทเพลงทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความชอบธรรม ความเมตตาและแสงสว่าง
ปิดพิธี


พิจารณาหา "ระบบสัญลักษณ์" เพือ่ ใช้สอ่ื พระธรรมล้ำลึกของความยินดีและความรอด ฉลองเป็น
ระบบสัญลักษณ์ทพ่ี บในวัฒนธรรมของชุมชน และสามารถสือ่ สิง่ ทีต่ อ้ งการสือ่ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

2.3. บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

ชือ่ เพลง

เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์

จงชืน่ ชมยินดี
พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
งดขับร้อง

295
31

พระคริสต์องค์ความสว่าง

379

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

หนังสือเพลงสาธุการ หน้า

ร้องอัลเลลูยา

67

แด่พระองค์

82

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

ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ทรงฤทธิพ์ ระเป็นเจ้า)
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
โอ้ชมุ พา
จงรักกันและกัน

103
111
115
119
127
132

ปิดพิธี
เพลงปิดพิธี

เชิญเถิดเอมมานูเอล

295

2.4 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั ให้เราร่วมใจกันภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาผูท้ รงความรักยิง่ ใหญ่ โดยได้ประทานพระบุตร
ผูน้ ำความรอดพ้นให้แก่เรา
ผูน้ ำ
1)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์ และผูแ้ พร่ธรรมทุกท่านจะได้เปิดใจรับ
การทรงนำของพระจิตเจ้าอยูท่ กุ ขณะ สามารถปฏิบตั ติ ามแผนการ ของพระเจ้าในการนำประชากร
ทีพ่ วกท่านดูแลไปสูค่ วามรอดพ้น อย่างมี ประสิทธิภาพ
ให้เราภาวนา

2)

เพือ่ มนุษย์ทกุ คน จะได้ตระหนักถึงอันตรายอันใหญ่หลวงของการสูญเสียโอกาสแห่งความรอดพ้น
ที่พระเจ้าประทานให้ด้วยพระทัยเมตตา จะได้รับความช่วยเหลือ จากผู้ที่ปฏิบัติชีวิตคริสตชน
โดยเฉพาะจากเราแต่ละคน
ให้เราภาวนา

3)

เพือ่ กลุม่ คริสตชนในเขตวัดของเราจะได้อยูร่ ว่ มกันด้วยสันติ มีความรักสามัคคีและไม่เบียดเบียนกัน
ให้เราภาวนา

4)

เพือ่ ทุกคนทีอ่ ยูร่ อบข้างจะได้พบพระคริสตเจ้าในเราแต่ละคนอาศัยแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวติ
ตามคุณค่าแห่งพระวรสาร ทัง้ ในความคิด คำพูด และกิจการต่าง ๆ
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผูศ้ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอขอบพระคุณ
พระองค์ สำหรับความรักทีไ่ ด้ทรงเผยแสดงให้เห็นในแผนการ
กอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้น โดยทางพระบุตรของพระองค์
โปรดสดับฟังคำภาวนาของประชากรของพระองค์
ขอให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเดินหน้าไปสูค่ วามสว่างของ
พระคริสตเจ้าและร่วมในพระสิรริ งุ่ โรจน์
ของพระองค์ในสวรรค์ดว้ ยเถิด พระองค์
ท่านทรงจำเริญ และครองราชย์
ตลอดนิรนั ดร

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวติ
พระคริสตเจ้าองค์ความสว่าง ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในการเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์
พระองค์ทรงนำมาซึง่ ความหวัง และความรอดพ้นแก่ผทู้ เ่ี ชือ่ ในพระองค์อาศัยการดำเนินชีวติ
อย่างผู้มีความเชื่อและภาวนาด้วยความเพียรอดทนเท่านั้น เราจะได้มีส่วนร่วมในแผนการ
แห่งความรอดพ้นพร้อมกับพระองค์ และเพือ่ เราจะได้มสี ว่ นในการเป็นแสงสว่างส่องท่ามกลาง
โลกเหมือนกับพระองค์

3.1

ท่าทีของความสุภาพถ่อมตน

จากแบบอย่างชีวิตของนักบุญยอห์น ท่านกล้าที่จะประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า
องค์ความสว่างอย่างสุภาพถ่อมตน
ท่านรู้จักและเข้าใจตัวท่านเองดีว่าท่านเป็นใคร แม้ท่านเป็นผู้เทศน์สอน แต่ท่านก็ได้เป็นพยาน
ถึงพระคริสตเจ้า ผูซ้ ง่ึ ท่านรูส้ กึ ไม่สมควรแม้กระทัง่ ทีจ่ ะแก้สายรัด รองเท้าของพระองค์ ดังนัน้ ในโอกาส
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ให้เรามีทา่ ทีในการยอมรับความจริงและข้อจำกัด ของตนเอง

3.2

ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)

ด้วยท่าทีของความสุภาพถ่อมตนเยี่ยงผู้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกับนักบุญยอห์น ผู้ซึ่งดำเนินชีวิต
เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าองค์ความสว่าง ผู้ที่จะเสด็จมาเพื่อนำความรอด ไถ่กู้ประชากรของพระองค์
ให้รอดพ้นจากการคุมขังของบาป
เราจะต้องดำเนินชีวติ ในความจริง เป็นประจักษ์พยานและประกาศพระคริสตเจ้าแก่ผอู้ น่ื ในฐานะ
ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่รู้จักความสามารถและขีดจำกัดของตนเองและของผู้อื่น พร้อมเสมอที่จะให้โอกาส
ในการพัฒนาความสามารถของตนและ สามารถยอมรับคนอืน่ ตามทีเ่ ขาเป็น

