วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ความพร้อมของพระนางมารีย์ นำไปสูค่ วามสำเร็จของพระสัญญา
พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : พระคริสตเจ้าทรงเป็นผูช้ ว่ ยให้รอดตามพระสัญญา
ท่าทีคริสตชน : พร้อมทีจ่ ะน้อมรับอย่างสุภาพและรับใช้ผอู้ น่ื
การดำเนินชีวติ  เลียนแบบแม่พระด้วยท่าทีแห่งการรับใช้และความพร้อมในการตอบรับพระเจ้า
ด้วยความเชือ่ ลึกซึง้

บทนำ
ในอาทิตย์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด
ตามพระสัญญาที่ซ่อนเร้นอยู่หลายยุคสมัยนั้นได้ถูกเผยออกมา และทำให้เป็นที่รู้จักแก่ทุกคนว่าเป็นความร่วมมือ
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในแผนการของความรอด คือการเลือกสรรของพระเจ้า คำของทูตสวรรค์จงึ ไม่ใช่เพียงคำทักทาย
ตามสูตร (“วันทา” หรือ “สวัสดี”) “แด่ทา่ นผูเ้ ป็นทีโ่ ปรดปรานของพระเจ้า” หมายความว่า “พระนางได้เป็นทีโ่ ปรดปราน
ของพระเจ้า” โดยยังคงเป็นที่โปรดปรานในปัจจุบันด้วย พระธรรมล้ำลึกแห่งความนอบน้อมของพระนางมารีย์จึงเป็น
เช่นเดียวกับความนอบน้อมของพระเยซูเจ้า พระนางมีสว่ นร่วมในแผนการของความรอดด้วย โดยยึดมัน่ ในความบริสทุ ธิ์ นัน่ คือ
การทีพ่ ระนางจะทรงครรภ์ดว้ ยเดชะพระจิตเจ้า

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1

2 ซมอ : 1-5, 8-11, 16

คำสัญญาของนาธัน

เพลงสดุดี

สดด 89

ความซือ่ สัตย์ของพระเจ้า พันธสัญญาและคำสัญญาแก่ดาวิด

บทอ่านที่ 2

รม 16:25-27

ธรรมล้ำลึกได้ถกู เปิดเผยแล้ว

พระวรสาร

ลก 1:26-38

การแจ้งสารแด่พระนางมารีอา

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

สารทีท่ ตู สวรรค์คาเบรียลนำมาแจ้งแก่แม่พระ

เมื่อกษัตริย์ดาวิดประสงค์จะสร้างนิเวศสำหรับพระเจ้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการอัญเชิญพระเจ้า
ให้ประทับอยู่กับราชวงศ์และเป็นหลักประกันความมั่นคงของการปกครอง พระเจ้าตรัสบอกดาวิดว่าพระองค์จะ
ตอบสนองความต้องการของเขา แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่ดาวิดคิดเพราะตามแผนการของพระองค์ ราชวงศ์ดาวิด
และการปกครอง อาณาจักรและประชากรของพระเจ้าจะมัน่ คง เมือ่ พระเจ้าประทานบุตรคนหนึง่ ให้เกิดมาในราชวงศ์
ผูจ้ ะทำให้การปกครองและราชบัลลังก์ของดาวิดได้รบั การสถาปนาไว้ตลอดกาล
นัน่ คือสาระสำคัญของสารของทูตสวรรค์คาเบรียล ซึง่ ลูกากล่าวว่า โดยทางโยเซฟซึง่ เป็นคนในเชือ้ พระวงศ์
ดาวิด พระนางมารียจ์ ะให้กำเนิดบุตรชาย ผูจ้ ะมีชอ่ื ว่าเยซู และบุตรทีเ่ กิดมาจะเป็นผูย้ ง่ิ ใหญ่ ได้รบั ชือ่ ว่าเป็นบุตร
ของพระเจ้าสูงสุด และจะได้รบั ราชบัลลังก์ของดาวิด และครอบครองอิสราเอลตลอดไป เป็นอาณาจักรทีไ่ ม่รจู้ กั สิน้ สุด
ความหมายหลักของสารของทูตสวรรค์จึงมีสองประการ ข้อแรก นี่คือความสำเร็จจริงของคำของ
ประกาศกนาธัน ที่ให้ไว้กับดาวิดเกี่ยวกับราชวงศ์และราชบัลลังก์ และข้อที่สอง นี่คือการเรียกร้องความร่วมมือ
ของมนุษย์คนหนึง่ เพือ่ ให้คำของประกาศกจะกลับเป็นจริงในประวัตศิ าสตร์

1.2

ความพร้อมของแม่พระทำให้พระสัญญากลับเป็นความจริง

คำทักทายของทูตสวรรค์คาเบรียลเมือ่ นำสารมาแจ้งแก่แม่พระทีว่ า่ “จงยินดีเถิด” เป็นการเชิญชวนให้เราชืน่ ชม
ยินดีในการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ และเป็นเสียงสะท้อนของคำเชิญชวนธิดาแห่งศิโยนให้ชื่นชมยินดีจากการที่
พระเจ้าเสด็จมาเยีย่ มเยียนประชากรของพระองค์ ในคำทักทายดังกล่าว ยังบอกถึงการเลือกสรรพระนาง ซึง่ เป็นผูท้ ่ี
พระเจ้าทรงโปรดปราน ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการทำให้พระสัญญากลับเป็นความจริง
พระนางทรงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมต่อทุกสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ พระนางทรงมีท่าทีของความสุภาพ
ถ่อมตนทีส่ อดคล้องกับความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ทพ่ี ระนางมีกบั พระเจ้า พระนางตระหนักดีวา่ ทุกสิง่ ในชีวติ เกิดขึน้
จากการริเริม่ ของพระเจ้า และทุกการริเริม่ ของพระเจ้าเป็นส่วนหนึง่ ของแผนการของความรอด พระนางได้ตอบรับ
การถูกเลือกให้เป็นทีป่ ระทับของพระบุตร ตอบรับแผนการของพระเจ้า และทำให้กลับเป็นจริงในประวัตศิ าสตร์
ในช่วงสุดท้ายของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านี้ พระนางจึงเป็นแบบอย่างของการเตรียมตัวสำหรับ
การรับเสด็จ คือความเข้าใจถึงบทบาทของตนในประวัตศิ าสตร์ของความรอด และท่าทีของความพร้อมต่อพระประสงค์
แม้วา่ เราจะไม่สามารถเข้าใจแผนการของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์กต็ าม

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง

ฉลองการรอคอยการเสด็จมาครัง้ ที่ 2 ของพระคริสตเจ้า เป็นการรอคอยการปรากฎอย่างรุง่ โรจน์ของพระองค์
ในวันสุดท้าย ซึง่ จะมีจดุ สุดยอดทีก่ ารฉลองพระคริสตสมภพ เป็นการระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าทีไ่ ด้สำเร็จแล้ว
แต่ยงั ไม่สมบูรณ์

จัดบอร์ดให้เข้ากับหัวข้อพระธรรมล้ำลึก

นำพวงมาลา “มงกุฎของเทศกาล” เครื่องหมายแห่งการรอคอย แทนตัวเราที่กำลังเตรียมตัว
เพือ่ รับเสด็จฯ (อาจมีพธิ สี น้ั ๆ)

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้
เริม่ พิธี

ขบวนแห่ เด็กถือพวงมาลา “มงกุฎของเทศกาล” ในช่วงเริม่ พิธี

บทภาวนาแรกของประธาน สะท้อนให้เห็นถึงพระธรรมล้ำลึกของการแจ้งสารการบังเกิด
มีความเหมาะสมทีจ่ ะประกาศ ถือเป็นการเตรียมขัน้ สุดท้าย

พิธสี ารภาพบาป ให้ความสำคัญกับพิธสี ารภาพบาป ด้วยการเตรียมใจ

ไม่มบี ทสิรริ งุ่ โรจน์
ภาควจนพิธกี รรม

พิ ธ ี ก รควรสรุ ป แนวคิ ด ของบทอ่ า นก่ อ น (ควรอ่ า นครั ้ ง เดี ย วทั ้ ง หมดก่ อ นอ่ า นบทอ่ า นที ่ 1,
นำไปติดบอร์ดหน้าวัดด้วย)

บทอ่านที่ 1 ชี้ให้เห็นว่าคำสัญญาของพระเจ้านี้ สำเร็จเป็นจริงในพระเยซูเจ้า ผู้เป็นกษัตริย์แห่ง
สากลจักรวาล

บทอ่านที่ 2 ด้วยการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นที่เราจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว
กับการรอคอยของอิสราเอล พระธรรมล้ำลึกทีซ่ อ่ นเร้นอยูห่ ลายยุคหลายสมัยนัน้ บัดนีไ้ ด้ถกู เผยออกมา
และทำให้เป็นทีร่ จู้ กั แก่ผคู้ นต่างศาสนา

พระวรสาร พระนางมารีย์ทรงมีท่าทีของความสุภาพถ่อมตนที่สอดคล้องกับความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ทพ่ี ระนางกับพระเจ้า พระนางตระหนักดีวา่ ทุกสิง่ ในชีวติ เกิดขึน้ จากการริเริม่ ของพระเจ้า
และทุกการริเริม่ ของพระเจ้าเป็นส่วนหนึง่ ของแผนการของความรอด พระนางตอบรับการถูกเลือกให้เป็น
“ทีป่ ระทับของพระบุตร” ตอบรับแผนการของพระเจ้า และทำให้เป็นจริงในประวัตศิ าสตร์

บทข้าพเจ้าเชื่อ เน้นการยืนยันถึงความเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้าที่ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์จาก
พระนางมารียพ์ รหมจารี
ภาคบูชาขอบพระคุณ

บทภาวนาเตรี ย มเครื ่ อ งบู ช า “ขอพระจิ ต เจ้ า ที ่ ท รงให้ พ ระนางพรหมจารี ม ารี ย ์ ท รงครรภ์
โปรดอวยพระพรให้ของถวายนีศ้ กั ดิส์ ทิ ธิไ์ ป”

บทนำขอบพระคุณ แบบที่ 2
ปิดพิธี



บทขอบพระคุณ สำหรับการรอคอย แบบที่ 1 (ในส่วนภาคที่ 2 ตัง้ แต่ 17-24 ธ.ค.)
อวยพรอย่างสง่า ตอนท้ายพิธี

2.3. บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

ชือ่ เพลง

เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์

เชิญเถิดเอ็มมานูเอล
พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
งดขับร้อง

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

หนังสือเพลงสาธุการ หน้า
295
31

ชุด (2) เพลงที่ 5

45

อัลเลลูยา (นานาชาติ)

71

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

แด่พระองค์
บูชานิรนั ดร์
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ศักดิส์ ทิ ธิพ์ ระเจ้า)

82
92
106

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
พลีเพือ่ รัก
พระองค์ผทู้ รงเปีย่ มด้วยความรัก

111
115
119
125
142

ปิดพิธี
เพลงปิดพิธี

จงชืน่ ชมยินดี

295

2.4 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พี่น้องที่รัก พระบุตรทรงรับสภาพมาบังเกิด เป็นมนุษย์จาก
พระนางมารีย์ ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า เพราะพระทัยดี
ของพระบิดาให้เราวางใจในพระองค์ และเสนอความต้องการ
ของเราแด่พระองค์
ผูน้ ำ
1)

2)
3)
4)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และ
ผูแ้ พร่ธรรม ทุกท่านจะได้กระทำเช่นเดียวกับพระนางมารีย์ ใน
การเป็นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้า รับใช้เพือ่ นพีน่ อ้ งด้วยความสุภาพ และ
ความยินดี
ให้เราภาวนา
เพือ่ มนุษย์ทกุ คนจะได้ใช้เวลาอย่างดีในการเฝ้ารอพระองค์ และพร้อม
ทีจ่ ะต้อนรับ พระองค์ในความเชือ่ และการกลับใจ ให้เราภาวนา
เพือ่ บรรดาผูท้ ย่ี งั ไม่รจู้ กั พระเจ้า ขอให้คริสตชนแสดงใจดีกบั เขา
เป็นเพือ่ นกับเขา และชักนำให้เขาได้หนั มาหาพระองค์
ให้เราภาวนา
เพือ่ เราทุกคนทีร่ ว่ มพิธบี ชู าขอบพระคุณในวันนี้ จะได้มใี จสุภาพ
และเรียบง่าย ตามแบบอย่างของพระแม่ ซึง่ จะก่อให้เกิดความสุข
สงบสันติในจิตใจตนเอง และแผ่ความสุขนัน้ ไปยังผูอ้ น่ื อีกด้วย
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้าผูท้ รงเมตตา โปรดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเป็น
บุตรของพระองค์ ทางพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรสุดที่รัก
ของพระองค์ โปรดสดับฟังคำภาวนาของประชากรของพระองค์
ในการนอบน้อมต่อพระประสงค์ของพระองค์ ตามแบบอย่างของ
พระนางมารียพ์ รหมจารีเสมอไปด้วยเถิด ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมี
พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวติ
การระลึกถึงพระนางมารียท์ ท่ี รงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมต่อทุกสิง่ ทีพ่ ระเจ้าประสงค์
เพราะพระนางมารียม์ ที า่ ทีของความสุภาพถ่อมตนทีส่ อดคล้องกับความเข้าใจถึง ความสัมพันธ์
พระนางมารียก์ บั พระเจ้า พระนางได้ตระหนักดีวา่ ทุกสิง่ ในชีวติ เกิดขึน้ จากการริเริม่ ของพระเจ้า
และทุกการริเริ่มของพระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของความรอด พระนางได้ตอบรับ
การถูกเลือกสรรให้เป็น "ทีป่ ระทับของพระบุตร" ตอบรับแผนการของพระเจ้าและทำให้กลับ
เป็นจริงในประวัติศาสตร์

3.1 ท่าทีของความพร้อม
การรอคอยการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า เป็นการให้ความหมายทุกวินาทีของปัจจุบนั
การรอคอยไม่ได้มองที่วินาทีสุดท้ายของประวัติศาสตร์ ดังเช่น พระนางมารีย์ การรอคอย
เป็นความรักทีอ่ ดุ มด้วยพระเจ้าผูเ้ ป็นองค์ความรัก

3.2 ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)
ด้วยท่าทีของความพร้อมในการตอบรับพระเจ้าของพระนางมารีย์ อาศัยความศรัทธา
ต่อพระนางช่วยดลใจให้เราดำเนินชีวติ ทีล่ กึ ซึง้ ในความเชือ่ ยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ความนอบน้อมเชือ่ ฟัง
ของเราได้แปรเปลีย่ นเป็นกิจการหรือการกระทำ ซึง่ สามารถมองเห็นได้ในการรับใช้ผอู้ น่ื ไม่วา่ ใคร
ด้วยความเอาใจใส่ และห่วงใยต่อผูอ้ น่ื ด้วยความยินดี และสุภาพถ่อมตนเสมอ รับใช้แม้กระทัง่
ผูท้ ต่ี ำ่ ต้อยหรือศัตรูของเรา

