วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 3 เทศกาลธรรมดา
พระอาณาจักรพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว จงกลับใจและเชือ่ ข่าวดี
พระธรรมล้ำลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้าผูป้ ระกาศข่าวดี
ท่าทีคริสตชน : การกลับใจและเชือ่ ฟังข่าวดีของพระเจ้า
การดำเนินชีวติ : ปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองอยูต่ ลอดเวลา

บทนำ
ข่าวดีหรือทีเ่ ราคุน้ เคยกับ คำว่า พระวรสาร มีสาระ
สำคัญอยู่ในคำเทศน์สอนแรก ของพระเยซูเจ้า
นัน่ คือ “เวลากำหนดมาถึงแล้ว พระอาณาจักรของ
พระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว จงกลับใจเสียใหม่ และเชือ่
ข่าวดี” ในคำประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า มีสง่ิ
ท้าทายให้ผฟู้ งั รูจ้ กั ตอบสนองต่อคำประกาศ ด้วย
การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข่าวดี กล่าวคือ
การกลับใจและความเชือ่ ในข่าวดี
ดังเช่น ข่าวดีเรือ่ งพระอาณาจักรสวรรค์คอื ข่าว
เกีย่ วกับพระอาณาจักรของความรอด ซึง่ การรักษา
โรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเป็นเครื่องหมาย เท่ากับว่า
พระองค์ไม่เพียงแต่ประกาศข่าวดี แต่ยังทรงทำ
ให้เห็นว่าข่าวดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำพูด แต่เป็น
ความจริงทีเ่ กิดขึน้ แล้ว

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1

ยนา 3:1-5, 10
ชาวนีนะเวห์ได้กลับใจ
จากความประพฤติชว่ั ช้าของตน

เพลงสดุดี

สดด 25
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนข้าพเจ้า
ให้รจู้ กั น้ำพระทัยของพระองค์

บทอ่านที่ 2

1 คร 7: 29-31
ระบอบของโลกนีก้ ำลังผ่านไป

พระวรสาร

มก 1: 14-20
จงกลับใจเสียใหม่ และเชือ่ ข่าวดีเถิด

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า พระอาณาจักรใกล้มาถึงแล้ว

ในช่วงต้นของการประกาศพระวรสาร พระเยซูเจ้าตรัสถึงสองสิง่ ได้แก่ “เวลากำหนดมาถึงแล้ว” และ
“อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” ซึ่งถือได้ว่า เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของสิ่งที่พระเยซูเจ้าเสด็จมา
เพือ่ ประกาศและกระทำให้สำเร็จไป
เวลาที่กำหนดคือช่วงเวลาของพระคุณ เมื่อพระเจ้าจะกระทำให้แผนการของความรอดสำเร็จไป
เวลาทีก่ ำหนดคือช่วงทีพ่ ระสัญญาทัง้ หมดของพระเจ้าทีต่ รัสไว้โดยทางประกาศกและผูแ้ ทนของพระองค์จะกลับ
เป็นความจริง เวลาดังกล่าวเริม่ ต้นเมือ่ พระบุตรของพระเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ ตามพระสัญญาทีใ่ ห้ไว้
กับดาวิดว่า จากราชวงศ์จะมีบตุ รคนหนึง่ ทีเ่ กิดมาและทำให้ราชวงศ์นค้ี งอยูต่ ลอดไป “อาณาจักรของพระเจ้า”
ทีพ่ ระเยซูเจ้า ตรัสหมายถึงการทีพ่ ระเจ้าเองจะทรงเข้าปกครองประชากรของพระองค์ เพือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรม
และ ความรอดพ้นจากการกดขี่ ซึง่ ศัตรูทส่ี ำคัญทีส่ ดุ คือบาปและความตาย การเข้าปกครองของพระเจ้าจึงหมายถึง
ความสำเร็จไปของแผนการของความรอด เมื่อพระเจ้าจะคืนดีกับมนุษย์ในพระเยซูเจ้า และประชากรนี้จะมี
สันติตลอดไป
การเข้าปกครองของพระเจ้านี้ “ใกล้มาถึงแล้ว” ในคำประกาศของพระเยซูเจ้า และอาณาจักรได้เริม่ ต้น
เมือ่ พระองค์บงั เกิดมา และกลับเป็นจริงในปัสกาของพระองค์ แต่จะสำเร็จสมบูรณ์ในการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
เมือ่ พระองค์จะมอบประชากรทัง้ หมดให้กบั พระบิดา

1.2

พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องการตอบสนองต่อการประกาศข่าวดี

ต่อการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าเองระบุถงึ การตอบสนองทีจ่ ำเป็นต่อเหตุการณ์สำคัญทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้แก่
“เชือ่ และกลับใจ”
สิ่งแรกที่พระองค์เรียกร้องคือเชื่อ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยอมรับว่า คำประกาศเป็นความจริง
แม้จะเป็นสิง่ ทีแ่ ลเห็นไม่ได้ และเป็นสิง่ ทีแ่ ตกต่างจากความคาดหวังของเราเกีย่ วกับการปกครองของพระเจ้า นอกนัน้
การยอมรับดังกล่าวยังหมายถึงการยอมรับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงดังกล่าว นั่นคือ
“การกลับใจ” ซึง่ หมายถึงการหันกลับมาหาพระเจ้า กล่าวคือเมือ่ พระเจ้าเสด็จเข้ามาปกครอง นัน่ ไม่ได้หมายความว่า
ประชากรของพระเจ้าจะคงอยูน่ ง่ิ เฉย และรอรับสิง่ ทีพ่ ระเจ้าจะกระทำ ตรงข้ามพระองค์เรียกร้องการตอบสนอง
ในเชิงกระทำ ด้วยการหันกลับมาหาพระองค์ เปลี่ยนแปลงชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์เรียกร้อง คือ
การคืนดีกนั
ตัวอย่างหนึง่ ของการกลับใจเป็นสิง่ ทีพ่ บได้ในบทอ่านบททีห่ นึง่ ซึง่ เราเห็นว่า ชาวเมืองนีนะเวห์ได้เชือ่
คำประกาศของประกาศกโยนาห์เกีย่ วกับการกลับใจ และพวกเขาก็ได้ทำให้ชวี ติ สอดคล้อง กับคำประกาศนัน้
และสิง่ ทีพ่ วกเขาได้รบั คือ การได้รบั ความเมตตาจากพระเจ้า เช่นเดียวกันกับทีพ่ ระเยซูเจ้าตรัสว่า “เป็นบุญของ
ผูท้ เ่ี ชือ่ และไว้วางใจ เพราะเขาจะได้รบั ความรอด พระอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว” พระเยซูเจ้าได้ลงมาบังเกิด
เป็นมนุษย์ ก็เพราะเพือ่ ให้แผนการและความรอดสำเร็จไป โดยอาศัยการยอมตายและสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขน

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง
เชิญชวนให้มกี ารเตรียมจิตใจ เพือ่ ร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณให้ระลึกถึงพระธรรมล้ำลึกของ
พระเยซูเจ้า และให้มกี ารอภัย การคืนดี และการกลับใจใหม่ การเตรียมจิตใจจึงเป็นการเชิญชวนให้มี
การรับศีลอภัยบาปมีสว่ นร่วมในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้

เริม่ พิธี





บทนำ เรือ่ งพระอาณาจักรพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว จงกลับใจและเชือ่ ข่าวดี โดยการมุง่ เน้นถึงความรัก
และความเมตตาของพระเจ้า
บทสารภาพบาป แสดงออกถึงความสำนึกในความผิดบกพร่อง บางครัง้ ทำตนเองไม่เหมาะสมกับ
คุณค่าของพระอาณาจักรสวรรค์
บทพระสิ ร ิ ร ุ ่ ง โรจน์ ที่ชุมนุมอาจฉลองความสำเร็จจริงของความรอด ด้วยการขับร้องบท
“พระสิรริ งุ่ โรจน์” อย่างสง่า
บทภาวนาแรกของประธาน “จงเชื่อฟังข่าวดีของพระเจ้าและกลับใจใหม่ เพราะพระอาณาจักร
สวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว”

ภาควจนพิธกี รรม

พิธกี รอ่าน “บทนำประกาศหัวข้อของบทอ่านทัง้ สามบท” เพือ่ เป็นการเชิญชวนให้สตั บุรษุ ตัง้ ใจฟังบทอ่าน
และพระวรสารอย่างดี

มีการเตรียมการตอบรับของทีช่ มุ นุมด้วยบทสร้อยทีส่ ลับกับการอ่าน “เพลงสดุด”ี อย่างพร้อมเพรียงกัน

พระวรสาร เน้นลักษณะการติดตามพระเยซูเจ้า ทีป่ รากฎในพระวรสาร เช่น การติดตามพระเยซูเจ้า
แบบไม่มเี งือ่ นไขใดๆ คือการยอมสละทุกสิง่ ทุกอย่างและติดตามพระองค์ เพือ่ ประกาศข่าวดีแก่ทกุ คน
ให้ได้รบั ความรอด

บทเทศน์ พระสงฆ์ควรพูดถึง ศีลอภัยบาป และการคืนดี การกลับใจ และพร้อมทีจ่ ะเป็นศิษย์ตดิ ตาม
พระองค์อยูเ่ สมอ

บทข้าพเจ้าเชือ่ และภาวนาเพือ่ มวลชน ควรเน้นให้เห็นถึงการกลับใจใหม่ และการเป็นศิษย์ตดิ ตาม
พระเยซูเจ้า ด้วยความเชือ่ และความไว้วางใจ
ภาคบูชาขอบพระคุณ

บทนำขอบพระคุณ ควรใช้ แบบที่ 2 ซึง่ เป็นการแสดงถึงการคืนดีและการกลับใจใหม่

บทศักดิส์ ทิ ธิ์ จะเป็นเสียงร้องของการสรรเสริญ และความพร้อมของการทีจ่ ะเริม่ ต้นชีวติ ใหม่

การแสดงความเป็นมิตรต่อกัน ที่ชุมนุมอาจหา “เครื่องหมาย”ที่เป็นการกระทำ หรือ คำพูด
ทีช่ ว่ ยให้สามารถซึมซับท่าทีของพระเจ้า มาเป็นท่าทีของตนเองด้วย

บทภาวนาหลังรับศีล วิงวอนให้แต่ละคนได้กลับใจใหม่ พร้อมที่จะเป็นศิษย์ติดตามพระองค์
หลังบทภาวนาหลังรับศีล ควรจะมีชว่ งเวลาเงียบสักครู่ เพือ่ ให้สำนึกถึงพระพรแห่งการกลับใจมาหา
พระเจ้าและขอบคุณพระองค์
ปิดพิธี


บทประกาศปิดพิธี ควรใช้แบบที่ 1 เพราะมีความหมายเข้ากับบทอ่านและพระวรสารในวันนี้

บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

ชือ่ เพลง

เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์

เชิญเราคริสตชน
พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
สิรริ งุ่ โรจน์

12
31
41

สร้อยที่ 35

45

อัลเลลูยา (นานาชาติ)

71

ถวายสิน้
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (ทัว่ ฟ้าดิน)

85
104

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
พระชุมพา 1
พลังชีวติ

111
115
119
124
143

ให้เราไปป่าวประกาศ

165

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

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเราด้วยความไว้วางใจ เพือ่ คริสตชนทุกคน
พร้อมทีจ่ ะกลับใจใหม่สละตนเองเพือ่ พระอาณาจักรของพระเจ้า และให้เราได้มคี วามเชือ่
และฟังข่าวดีของพระองค์
ผูน้ ำ
1)

2)

3)

5)

เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้แพร่ธรรมทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยพระพรของพระจิตเจ้า มีพลานามัยที่ดีและปฏิบัติพันธกิจต่างๆ
ในพระศาสนจักรได้อย่างมีประสิทธิผล
ให้เราภาวนา
เพือ่ บรรดาหน่วยงานต่างๆ ของพระศาสนจักรในประเทศไทย จะได้มสี มาชิกทีม่ จี ติ ตารมณ์
แห่งความรักและรับใช้ในการทำงาน เพือ่ ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า ไปสูบ่ คุ คลอืน่ ๆ
ร่วมกันอย่างแข็งขันและซื่อสัตย์ ตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงานนั้นๆ โดยการนำของ
จิตตาภิบาลของเขา
ให้เราภาวนา
เพือ่ บรรดาผูท้ ไ่ี ร้ทพ่ี ง่ึ หรือมีความสับสน หมดความหวัง ตลอดจนผูท้ ข่ี ดั สนยากจนในด้าน
ร่างกายและจิตใจ จะได้รบั ความรัก ความช่วยเหลือ และความบรรเทาจากพีน่ อ้ งทีอ่ ยูร่ อบข้าง
ให้เราภาวนา
เพือ่ คริสตชนทัง้ หลาย โดยเฉพาะจากกลุม่ ในเขตวัดของเรา จะได้มผี พู้ ร้อมทีจ่ ะสละตนเอง
และติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้าอย่างใกล้ชดิ โดยการเป็นพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง
และผูแ้ พร่ธรรม
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับพระพร ทีช่ ว่ ยให้
มีความรัก และความไว้วางใจในพระองค์ โปรดทรงนำข้าพเจ้าทัง้ หลาย ให้ชดิ สนิท
สัมพันธ์กบั พระองค์ยง่ิ ขึน้ เสมอไป อาศัยศีลแห่งการคืนดี ศีลมหาสนิท และพระวาจา
ของพระองค์ ทัง้ นี้ ขอพึง่ พระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
การภาวนาและความจริงของการเป็นประชากรขึ้นอยู่กับความเข้าใจพระวาจา และ
การปฏิบัติตาม พระเยซูเจ้าทรงย้ำเตือนให้มีการกลับใจ เตรียมพร้อมอยู่เสมอ โดยเน้นย้ำ
สำหรับผู้ที่รับฟังพระวาจาของพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ได้รับรางวัล คือการเข้าสู่
พระอาณาจักรสวรรค์
3.1

ท่าทีของการกลับใจและเชือ่ ฟังข่าวดีของพระเจ้า
การเป็นศิษย์ตดิ ตามองค์พระเยซูเจ้า ต้องมีการกลับใจและพร้อมทีจ่ ะติดตามพระองค์
ยอมสละ ทุกอย่างเพือ่ พระอาณาจักรสวรรค์ โดยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้า ด้วยใจทีเ่ ปิดรับ
และพรัอมเสมอทีจ่ ะนำมาปฏิบตั ิ
3.2 ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)
ให้มคี วามไว้วางใจในพระเจ้าอยูเ่ สมอ สำหรับผูท้ ฟ่ี งั พระวาจาของพระเจ้า แล้วนำไปปฏิบตั ิ
จึงควรทีจ่ ะกลับใจเสมอ โดยอาศัยศีลอภัยบาปและการทีร่ บั ฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างตัง้ ใจ
จะทำให้มี ความใกล้ชดิ กับพระมากยิง่ ขึน้ และการทีจ่ ะเป็นศิษย์ตดิ ตามพระองค์นน้ั ต้องพร้อม
ทีจ่ ะสละตนเอง และติดตามพระองค์ไปแบบไม่มเี งือ่ นไขใดๆ เป็นการเรียกร้องเพือ่ ให้คริสตชน
ได้ตง้ั ใจฟังพระวาจาและนำมาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน

