วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
คำสอนของยอห์น : จงกลับใจและเชือ่
พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : พระคริสตเจ้าทรงเป็นผูเ้ ปิดโลกใหม่ แผ่นดินใหม่
ท่าทีคริสตชน :
สำนึกถึงความรักของพระ, ความอ่อนแอของตน
และหันกลับมาเชือ่ คำสัง่ สอนอย่างไม่มเี งือ่ นไข
การดำเนินชีวติ : สูต้ อ่ อุปสรรคในชีวติ ประจำวัน และพยายามแก้ไขความใจแข็งกระด้าง

บทนำ
ในอดีต ประวัตศิ าสตร์ชาติอสิ ราเอล ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับชาติอสิ ราเอลประชากรของพระองค์
เป็นต้น การทำพันธสัญญาผ่านทางอับราฮัม และโมเสส พันธสัญญามีอยูว่ า่ หากประชากรของพระองค์ซอ่ื สัตย์ตอ่ พันธสัญญา
ก็จะได้รับพระพรและความสุขแต่หากละเมิดทำผิดต่อพันธสัญญาก็จะถูกลงโทษ ประชากรของพระองค์ก็ทำผิดต่อ
พันธสัญญาหลายครั้ง จนได้รับความทุกข์ยากมากมาย และความทุกข์สาหัสที่สุดคือ บ้านแตก คนตกเป็นเชลยศึก
และไม่รู้ว่าจะได้กลับสู่บ้านเกิดของตนเมื่อไร? พวกเขาเฝ้ารอคอยวันนั้น! ที่จะมาถึงคือวันที่ “พระเมสสิยาห์”
ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมา เพื่อปลดปล่อยพวกเขา พวกเขารอแล้วรอเล่าจนหมดหวัง ประกาศกอิสยาห์ได้รับมอบหมาย
จากพระเจ้าให้มาประกาศเพื่อย้ำถึงความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระเจ้าอย่างมั่นคง เพื่อประชากรของพระองค์
จะไม่ท้อแท้หมดหวัง แต่จะกลับมาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาต่อไป นักบุญยอห์นบัปติส ก็มาย้ำให้ประชากรของพระเจ้า
ซื่อสัตย์ต่อพันธ-สัญญาและเป็นทุกข์กลับใจและมาเปิดเผยความจริงว่า “ความรอดแท้จริง, ฟ้าใหม่ และแผ่นดินใหม่
แท้จริงนัน้ มาจากพระคริสตเจ้านัน่ เอง”

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

อสย 40:1-5, 9-11 พระเจ้าเสด็จมาด้วยอานุภาพ ทรงเป็นผูพ้ พิ ากษาและชุมพาบาล
จงเตรียมทางต้อนรับพระองค์
สดด 85
โปรดแสดงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทัง้ หลาย
2 ปต 3:8-14
เราเฝ้ารอคอยฟ้าและแผ่นดินใหม่
มก 1:1-8
จงทำทางของพระเจ้าให้ตรง

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

ประกาศกประกาศการเตรียมทางเพือ่ การรับเสด็จ

หลังจากที่ประชากรถูกเนรเทศออกจากประเทศและต้องตกเป็น
ทาสเพือ่ ชดใช้การกระทำผิดและการไม่ซอ่ื สัตย์ตอ่ พระเจ้า โดยทางประกาศก
พระเจ้าตรัสบอกพวกเขาว่า เวลาของการปลดปล่อยมาถึงแล้ว จึงมีเสียงร้อง
ให้เตรียมทางเพื่อรอรับการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ผู้จะทรงเสด็จ
กลับไปประทับทีเ่ ยรูซาเล็มและทรงปกครองด้วยอานุภาพ จะทรงเลีย้ งดูประชากร
จะทรงรวบรวมพวกเขากลับมาและทะนุถนอม พวกเขาไว้ในอ้อมพระอุระของ
พระองค์
ความรอดของพระเจ้าหรือ “ฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่” ซึ่งต่อมาจะเห็น
ชัดเจน และเป็นจริงในชีวติ ของพระคริสตเจ้า ต้องได้รบั การร่วมมือและเปิดใจ
จากคน 2 กลุม่ คือผูป้ ระกาศและผูร้ บั ฟัง
สำหรับผู้ประกาศ พระเจ้าเน้นให้ประกาศข่าวดีถึงความรักมั่นคง
ของพระองค์ต่อประชากรของพระองค์ และความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อ
พันธสัญญา ให้เขาประกาศด้วยความมัน่ ใจและกล้าหาญ (อสย 40:9) ซึง่ เรา
จะเห็นว่า ผู้ประกาศถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าได้ชัดเจนที่สุด คือ
พระคริสตเจ้านัน่ เอง
สำหรับคนทั่วไปที่รับฟังการประกาศ เน้นให้สำนึกถึงพระเมตตารัก
ของพระเจ้าและความต่ำต้อยของตน ทุกข์เสียใจ ไม่ย่อท้อหมดหวัง ต่อ
พันธสัญญาของพระเจ้า

1.2

เชือ่ การเสด็จมา และเปลีย่ นวิถชี วี ติ ใหม่

สำหรับการประกาศการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรั ก มั ่ น คงและซื ่ อ สั ต ย์ ต่ อ พั น ธสั ญ ญาของพระเจ้ า ให้ เ ป็ น จริ ง ในโลกนี ้
ซึ่งในเวลาเดียวกัน เป็นการเรียกร้องให้มีการเตรียมตัวสำหรับ การต้อนรับ ได้แก่
ความเชือ่ ในคำประกาศของพระเจ้าและการเปลีย่ นแปลงชีวติ ให้เหมาะสมกับการมี
พระเจ้าประทับอยูด่ ว้ ย
ในคำสอนของยอห์น การเตรียมตัวรับเสด็จคือการรับพิธีล้างซึ่งแสดงถึง
การเป็นทุกข์กลับใจ เพื่อได้รับการอภัยบาป และหลังจากนั้นมนุษย์ที่เตรียมพร้อม
จะได้พบกับผู้ทรงอานุภาพผู้หนึ่ง ซึ่งยอห์นกล่าวว่าทรงเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และ
ผูจ้ ะให้พธิ ลี า้ งด้วยพระจิตเจ้า

1.3

การรอคอยฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่ ตามพระสัญญาของพระองค์

สำหรับการรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้านี้ ประกาศกอิสยาห์และยอห์น
จะบอกถึงสิ่งสำคัญที่จะต้องกระทำ กล่าวคือสำหรับอิสยาห์ จะเน้นให้กำลังใจ
ให้ความมั่นใจชาวอิสราเอลในพระสัญญา ในความรักมั่นคง และซื่อสัตย์ของ
พระเจ้าต่อพันธสัญญาของพระองค์ ส่วนยอห์นผูโ้ ปรดพิธลี า้ ง จะสอนชาวอิสราเอล
ว่าฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่นั้น กำลังจะมาถึงแล้ว และการเข้าสู่แผ่นดินใหม่ตาม
พระสัญญานั้น จะต้องผ่านการเป็นทุกข์กลับใจ (มก 1:4) แต่ท่านก็ยอมรับว่า
พิธลี า้ งของท่าน ยังไม่ใช่หนทางแท้จริงสูค่ วามรอด แต่เป็นการนำไปสูค่ วามรอดแท้
ที่มาจากพระคริสตเจ้า ผ่านทางพิธีล้างด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า (มก 1:7-8)
และพระคริสตเจ้านั่นเองที่ทรงเป็น ผู้นำฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่มาให้ และทำให้
เป็นจริงให้ประชากรของพระเจ้าได้เห็น และมัน่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้าพระบิดา
(อสย 40:1-2)

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง

การทีพ่ ระคริสตเจ้าเสด็จมาแสดงให้เห็นถึงความรักมัน่ คง และซือ่ สัตย์ในพระสัญญาของพระองค์ พระคริสตเจ้า
ได้นำรูปแบบชีวติ ต่อหน้าพระเจ้ารูปแบบใหม่มาให้เป็นรูปแบบชีวติ ทีม่ คี วามหวังและมัน่ ใจในความรักเมตตาของพระเจ้า
สำนึกผิด และกลับมาหาพระ ซึง่ ต่างจากของชาวยิวทีม่ แี ต่คดิ ถึงกฎหยุมหยิมไม่ลกึ ถึงจิตใจ หรือแบบของนักบุญยอห์น บัปติส
เน้นให้เกรงกลัวการพิพากษาของพระเจ้าพระพิโรธของพระองค์จงึ จะกลับใจ

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้
เริม่ พิธี

บทสารภาพบาป นำถึงการคิดถึงพระเมตตาและมัน่ ใจในพระเมตตาและกลับใจ

บทร่ำวิงวอน เน้นให้มน่ั ใจในพระสัญญาของพระ ก่อนทีจ่ ะวิงวอนขอพระองค์
ภาควจนพิธกี รรม

บทอ่านนำ ความหมายโดยสรุปของบทอ่าน?มาจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับ อาจจะในสารวัด หรือติดในบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของวัด

บทอ่านที่ 1 ควรมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นเกี่ยวกับบทอ่าน เช่น รูปวาดที่เกี่ยวกับบทอ่านในบทนี้
ซึง่ ทำให้สตั บุรษุ เข้าใจ

พระวรสาร พิจารณาสัญลักษณ์ อาจจะน้ำล้างบาป เป็นต้น

เทศน์ เน้นคำเทศน์ในคำพูดทีเ่ หมือนกับท่านนักบุญยอห์น บัปติส

บทข้าพเจ้าเชือ่ ควรเน้น “เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพือ่ ทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จงึ เสด็จจากสวรรค์”
ภาคบูชาขอบพระคุณ

บทนำขอบพระคุณ ใช้เตรียมรับเสด็จ แบบที่ 1, 2 (หน้า 19-20)

บทขอบพระคุณ เตรียมรับเสด็จ แบบที่ 1, 2

การรับศีลมหาสนิท ความเป็นหนึง่ เดียวกันในการรับพระกายพระโลหิตเพราะเอกภาพของมนุษยชาติ
คือความเป็นจริงของพระอาณาจักรแห่งความชอบธรรม และสันติทพ่ี ระเยซูเจ้าสถาปนาขึน้
ปิดพิธี


พิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ์” เพือ่ ใช้สอ่ื พระธรรมล้ำลึกหรือท่าทีของการถ่อมตัว ความสำนึกผิด
และความต้องการการไถ่กขู้ องพระเจ้า

2.3. บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

ชือ่ เพลง

เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์

เชิญเถิดเอ็มมานูแอล
ข้าแต่พระเจ้า 6
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
295
30

สร้อยที่ 71

45

อัลเลลูยา (2)

68

บูชาข้าหรือคือดวงจิต
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (พระเจ้าสูงสุด)

90
105

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ชุมพาผูไ้ ถ่
ศีลบูชาอาหารใจ
รักพระ

111
115
119
123
146
206

เชิญเสด็จพระมหาไถ่

297

2.4 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั ให้เราวอนขอต่อพระบิดาเจ้าของเราผูท้ รงพระเมตตา และทรงสัตย์ซอ่ื
ต่อพระสัญญา พระองค์ทรงปรารถนาให้บรรดาบุตรของพระองค์ พบสันติสขุ
และได้รบั ความรอดพ้น
ผูน้ ำ
1)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์และผูแ้ พร่ธรรมทุกท่าน
จะได้ เปี่ยมด้วยความปีติยินดี ในการประกาศพระวรสารและความรอดพ้น
ที่มาถึงเราแล้วในพระคริสตเจ้า เช่นเดียวกับที่นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
ประกาศการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า
ให้เราภาวนา

2)

เพื่อบรรดาคริสตชนจะได้พบกับสันติสุข และความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่ง
เมือ่ เขาได้ตระหนัก ว่าเขาได้พบความชืน่ ชมยินดีจากความเชือ่ ในพระคริสตเจ้า
ตั้งแต่วันแรกที่เขาได้รับศีลล้างบาป และขอโปรดให้เขารักษาความชื่นชมยินดี
นีไ้ ว้ตลอดไป
ให้เราภาวนา

3)

เพือ่ มนุษย์ทกุ คนจะได้เข้าใจ โดยผ่านทางกิจเมตตาทีเ่ รามอบให้กบั เขาเหล่านัน้ ว่า
พระคริสตเจ้าเสด็จมาบำบัดรักษาเขาให้หายจากโรคร้ายทัง้ ฝ่ายกายและวิญญาณ
และ นำความรอดพ้นมาสูม่ วลมนุษย์
ให้เราภาวนา

4)

เพื่อเราแต่ละคนที่ชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ จะได้พยายามหลีกหนีจากบาปทั้งมวล
และเปิดจิตใจ เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ด้วยการดำเนินชีวติ ตอบรับพระวาจา
ของพระองค์ในกิจเมตตาต่อผูอ้ น่ื
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงนำ
ความชืน่ ชมยินดีแท้จริงมาสูม่ นุษย์ โปรดสดับฟังคำภาวนาและทรงชำระข้าพเจ้า
ทัง้ หลายให้บริสทุ ธิ์ อีกทัง้ มีความมานะบากบัน่ ในการภาวนา และรับใช้เพือ่ นมนุษย์
ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวติ
การฉลองในวันนี้ พระเยซูคริสตเจ้าทรงเปิดโลกใหม่และแผ่นดินใหม่สโู่ ลกแห่งความหวัง และยืนยัน
ถึงความรักมัน่ คงของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ ทีซ่ อ่ื สัตย์ตอ่ พันธสัญญาของพระองค์

3.1

ท่าทีของคริสตชน

เราควรสำนึกในความไม่เหมาะสมของตนต่อหน้าพระเจ้า สำนึกในความรักของพระทีม่ ตี อ่ เราเสมอ
เป็นทุกข์เสียใจทีไ่ ม่ซอ่ื สัตย์ตอ่ พระเจ้า หันกลับมาเชือ่ คำสัง่ สอนของพระ ไม่ปล่อยตัวให้พา่ ยแพ้แล้วไปทำบาป
หากผิดพลาดไปไม่ทอ้ แท้หมดกำลังใจ แต่กลับมาขอคืนดีกบั พระ

3.2

ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)
1. สูท้ นกับความทุกข์ยาก หรืออุปสรรค โดยไม่ทอ้ แท้หมดหวังต่อพระสัญญาของพระ และหันไป
ทำผิดบาป
2. หากทำผิดพลาด ทำบาป กลับมาขอคืนดีกบั พระ กับพระศาสนจักร และพยายามดำเนินชีวติ ทีด่ ี

จัดทำโดย

