วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

อาทิตย์ท่ี 2 เทศกาลธรรมดา
บทเริม่ แห่งการประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า
พระธรรมล้ำลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้า (พระเมสสิยาห์)
ทรงเผยแสดงพระองค์เป็นพระอาจารย์
ท่าทีคริสตชน : ความพร้อมทีจ่ ะน้อมรับการเผยแสดงของพระเจ้า
การดำเนินชีวติ : การไตร่ตรองวินจิ ฉัยและปฏิบตั ติ ามพระประสงค์ของพระเจ้า

บทนำ
พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะไถ่กู้มนุษย์ให้ได้รับ
ความรอด พระองค์ได้เตรียมประชากรด้วยการ
เผยแสดง ผ่ า นทางเหตุ ก ารณ์ แ ละบุ ค คลใน
ประวัตศิ าสตร์แห่งความรอด การเผยแสดงในอดีต
จึงไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นการเผยแสดงผ่านทาง
คนกลาง แต่การเผยแสดงของพระคริสตเจ้า
เป็นการเผยแสดงทีส่ มบูรณ์ เพราะเป็นพระเจ้าเอง
ทีท่ รงเผยแสดงพระองค์ การเผยแสดงของพระเจ้า
จะบังเกิดผลก็ตอ่ เมือ่ มนุษย์เข้ามามีความสัมพันธ์
กับพระองค์ ด้วยการไตร่ตรองวินจิ ฉัยและปฏิบตั ิ
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 1 ซมอ 3:3-10, 19
ขอพระองค์ตรัสเถิด พระเจ้าข้า
ข้ารับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่
เพลงสดุดี

สดด 40
ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว พระเจ้าข้า
ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย

บทอ่านที่ 2 1 คร 6:13-15, 17-20
ร่างกายของท่าน
เป็นอวัยวะของพระคริสตเจ้า
พระวรสาร

ยน 1:35-42
เขาได้เห็นทีท่ พ่ี ระองค์ทรงพำนักอยู่
และเขาก็พกั อยูก่ บั พระองค์

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
1.1

พระคริสตเจ้าทรงเริม่ ชีวติ เปิดเผยด้วยการประกาศตนเป็นอาจารย์

หลังจากทีไ่ ด้ทรงเจริญพระชนมชีพอย่างเร้นลับเป็นเวลา 30 ปี เมือ่ เวลาทีก่ ำหนดมาถึงพระคริสตเจ้า
เริม่ ต้นชีวติ เปิดเผยด้วยการเสด็จไปรับพิธลี า้ งทีแ่ ม่นำ้ จอร์แดน ทีน่ น่ั เองพระบิดาเจ้าได้เปิดเผยว่าพระเยซูเจ้า
เป็นพระบุตรของพระเจ้า และนักบุญยอห์น บัปติสได้เป็นพยานยืนยันการเปิดเผยนี้แก่ศิษย์ของท่านว่า
พระเยซูเจ้าเป็นลูกแกะของพระเจ้า หลังจากนั้นพระคริสตเจ้าจึงเรียกศิษย์กลุ่มแรกเพื่อให้พวกเขาเข้ามารับ
การเปิดเผยจากพระองค์และทำหน้าทีป่ ระกาศสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ ห้กบั ผูอ้ น่ื ต่อไป
ศิษย์สองคนของยอห์นได้ตดิ ตามพระเยซูเป็นพวกแรก เมือ่ ได้รบั คำยืนยันจากยอห์นว่า “นีค่ อื ลูกแกะ
พระเจ้า” และเมือ่ พระเยซูเจ้าถามพวกเขาว่า “ท่านแสวงหาอะไร” พวกเขาก็ตอบว่า “พระอาจารย์ ท่านพักอยูท่ ไ่ี หน”
ซึง่ เป็นคำถามทีเ่ ป็นการสมัครเป็นศิษย์และเท่ากับการประกาศว่า พระเยซูเจ้าคือพระอาจารย์

1.2

พระคริสตเจ้า พระอาจารย์ทรงสอนด้วยการประทับอยูก่ บั ศิษย์

นอกจากจะเรียกพระเยซูเจ้าว่า “ลูกแกะพระเจ้า” แล้ว ยอห์นยังยืนยันอีกด้วยว่า พระเยซูเจ้าคือ
“พระเมสสิยาห์” หรือ “พระคริสตเจ้า” ซึ่งหมายถึง “ผู้รับเจิม” และเป็นความสำเร็จจริงของพระสัญญา
ในพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้าทรงทำกับประชากรของพระองค์ที่ว่า จะส่งพระเมสสิยาห์เพื่อมาไถ่กู้ประชากร
ให้ได้รับความรอด พระสัญญาของพระเจ้าได้เป็นจริงเมื่อพระองค์ส่ง “พระวจนาตถ์มารับธรรมชาติมนุษย์
และมาประทับอยูท่ า่ มกลางเรา” (ยน 1:14) การรับธรรมชาติมนุษย์ของพระวจนาตถ์ทำให้พระเจ้ามาประทับ
อยูท่ า่ มกลางประชากรของพระองค์แบบแลเห็นได้ซง่ึ ไม่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
พระคริสตเจ้าในฐานะพระวาจาของพระเจ้าจึงเริ่มต้นภารกิจด้วยการสอน และทรงสอนศิษย์ด้วย
การประทับอยูก่ บั พวกเขา และพวกเขาก็พกั อยูก่ บั พระองค์ เพือ่ มีชวี ติ เหมือนกับพระองค์ และเพือ่ เป็นพยาน
ให้กบั ผูอ้ น่ื ทราบว่า พระเยซูเป็นใคร

1.3

พระคริสตเจ้าทรงสนิทสัมพันธ์เป็นหนึง่ เดียวกับคริสตชนผูเ้ ป็นศิษย์

โดยทางการเป็นพยานของพวกศิษย์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริสตเจ้า ทำให้เกิดมีผทู้ เ่ี ชือ่ ในพระคริสตเจ้าและกลับเป็นศิษย์ของพระองค์แม้จะไม่ได้เห็น ความสัมพันธ์ท่ี
พวกศิษย์รนุ่ แรกได้รบั ในการดำเนินชีวติ กับพระเยซูเจ้าโดยตรง ยังคงมีอยูต่ อ่ ไปในทุกวันนี้ อาศัยเครือ่ งหมาย
ของปังและเหล้าองุ่น ดังนั้น ในวันนี้ พระเยซูเจ้ายังเผยแสดงพระองค์เองแก่ประชากรใหม่ด้วยการเรียก
ทุกคนให้มาเป็นศิษย์ ให้มามีชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์ เพื่อว่าการได้สัมผัสกับชีวิตและได้รับฟังคำสอนจาก
พระองค์ในฐานะพระอาจารย์ จะทำให้ประชากรใหม่นก้ี ลับเป็นผูป้ ระกาศและนำพระเยซูเจ้าได้ยงั คนอืน่ ต่อไป
ความสัมพันธ์กบั พระคริสตเจ้าเป็นเงือ่ นไขในการรับความรอด และความสัมพันธ์นจ้ี ะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่
เราตอบรับการเชือ้ เชิญของพระคริสตเจ้าทีจ่ ะเป็นศิษย์ของพระองค์

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
2.1

บรรยากาศของการฉลอง
จุดสำคัญของการฉลองคือเน้นการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรผ่านทาง
พระคริสตเจ้า ในพิธบี ชู าขอบพระคุณ และเน้นความพร้อมของคริสตชนทีจ่ ะตอบรับต่อการเปิดเผยของ
พระโดยผ่านทางพระวาจาของพระเจ้าในพิธบี ชู าขอบพระคุณ

2.2

ช่วงเวลาในพิธที ค่ี วรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กบั พิธแี ละการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กบั ช่วงเวลาต่อไปนี้

เริม่ พิธี


บทร่ำวิงวอน ควรใช้แบบที่ 3.1 ซึง่ กล่าวถึงพระคริสตเจ้าผูเ้ ป็นคนกลางระหว่างพระบิดา และมนุษย์
หน้า 3

ภาควจนพิธกี รรม

พิธีกรเกริ่นนำ กล่าวถึงใจความสำคัญของพระวรสารและบทอ่านในวันนี้ รวมกันครัง้ เดียว (ก่อน
บทอ่านที่ 1)

บทอ่านที่ 1 “พระเจ้าทรงสถิตกับประกาศกซามูแอล เพราะท่านตอบรับต่อการเรียกของพระเจ้า”

บทอ่านที่ 2 “คริสตชนเป็นอวัยวะของพระคริสตเจ้า ผูท้ ส่ี มั พันธ์กบั พระคริสตเจ้าก็สมั พันธ์กบั พระเจ้าด้วย”

บทพระวรสาร “พระคริสตเจ้าเชือ้ เชิญให้ศษิ ย์สองคนของนักบุญยอห์น ปัปติสติดตามพระองค์ และ
พวกเขาได้ตดิ ตามพระองค์ไป พระองค์เปิดเผยแก่พวกเขาว่าพระองค์คอื อาจารย์และพระเมสสิยาห์”

บทสร้อย ย้ำถึงความพร้อมในการรับฟังและปฏิบตั ติ ามการเปิดเผยของพระเจ้า

บทสดุดี โดยเฉพาะข้อ ข. เน้นถึงการรับฟังพระวาจาของพระเจ้า

บทเทศน์ ควรเน้นถึงพระคริสต์เจ้าผูเ้ ป็นพระเมสสิยาห์และอาจารย์ ทีค่ ริสตชนจะต้องยึดถือแบบอย่าง
และคำสอนของพระองค์ และเอามาดำเนินชีวติ
ภาคบูชาขอบพระคุณ

บทนำขอบพระคุณ ใช้ของวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดาแบบที่ 2 หน้า 39 เพราะกล่าวถึงการไถ่กใู้ ห้
รอดพ้นซึง่ เป็นภารกิจ ทีพ่ ระบิดามอบให้พระเมสสิยาห์ ผูเ้ ป็นลูกแกะของพระเจ้า

บทข้าแต่พระบิดา เน้นคำว่า “พระอาณาจักร” และ “พระประสงค์” ที่พระเมสสิยาห์ได้ทำตาม
พระประสงค์ของพระบิดา โดยรับสภาพมนุษย์เพือ่ ทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงมนุษย์

บทลูกแกะพระเจ้า เน้นความสำคัญของเนื้อความ ที่กล่าวถึงพระบุตรผู้เป็นลูกแกะพระเจ้า ที่ได้
พลีพระชนม์เพือ่ ลบล้างบาปของมนุษย์
ปิดพิธี


บทปิดพิธี ใช้แบบที่ 1 ซึง่ กล่าวถึงการทำตามพระวาจาของพระเจ้า

บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
บทเพลงในพิธบี ชู าขอบพระคุณ
เริม่ พิธี
เพลงเริม่ พิธี
บทร่ำวิงวอน
พระสิรริ งุ่ โรจน์
ภาควจนพิธกี รรม
บทเพลงคัน่ ระหว่างบทอ่าน
บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบสัน้ )
บทเสริม
อัลเลลูยา (แบบสัน้ ) หรือ
อัลเลลูยา (ใช้แทนแบบสัน้ )
ภาคบูชาขอบพระคุณ
ถวาย
ศักดิส์ ทิ ธิ์
บทเพลงพิเศษ
พระธรรมล้ำลึกแห่งความเชือ่
บทยอพระเกียรติทา้ ยบท....อาแมน
ข้าแต่พระบิดา
ลูกแกะพระเจ้า
รับศีล
ปิดพิธี
เพลงปิดพิธี

ชือ่ เพลง

หนังสือเพลงสาธุการ หน้า

เตรียมใจ
เชิญมาร่วมฉลอง
ข้าแต่พระเจ้า (5)
สิรโิ รจนา (1)

13
8
30
41

เพลงที่ 35

45

อัลเลลูยา วาทะพระเจ้า

71

ด้วยใจรัก
ศักดิส์ ทิ ธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)

81
104

ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
ควรขับร้อง
โอ้พระชุมพา
พลังชีวติ
เพราะรักเรา

111
115
119
128
143
141

ข้าขอขอบพระคุณ

151

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน
พีน่ อ้ งทีร่ กั ให้เราร่วมใจกันเพือ่ เสนอความต้องการของเราต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา
ผูท้ รงมีพระทัยเมตตาต่อประชากรของพระองค์เสมอ

ผูน้ ำ
1)

2)

เพือ่ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวช จะได้สานต่อ
พันธกิจของพระคริสตเจ้าในการประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าด้วยความซือ่ สัตย์
ให้เราภาวนา
เพือ่ บิดามารดาและผูป้ กครอง จะได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทีถ่ กู ต้อง
โดยร่วมไตร่ตรองกับลูกหลานของตน ในการตัดสินใจเกีย่ วกับกระแสเรียกของเขา
ให้เราภาวนา

3)

เพือ่ บรรดาเยาวชน จะได้คน้ พบกระแสเรียกของตนทีพ่ ระองค์ทรงมีพระประสงค์
และให้เขาเหล่านัน้ ซือ่ สัตย์ตอ่ กระแสเรียกนัน้ ๆ
ให้เราภาวนา

4)

เพื่อคริสตชนจะได้รู้จักที่จะแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ และตอบสนอง
ต่อพระประสงค์นน้ั ด้วยความยินดี
ให้เราภาวนา

5)

เพือ่ กลุม่ คริสตชนในวัดของเรา จะได้มที า่ ทีแห่งการแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์
และปฏิบตั ติ ามพระประสงค์นน้ั จนสำเร็จ
ให้เราภาวนา

ประธาน
ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเมตตาสดับฟังคำวอนขอของประชากร
ของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อฟังและปฏิบัติตามแบบอย่างและ
คำสัง่ สอนของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์อย่างซือ่ สัตย์เสมอไปด้วยเถิด
พระองค์ทา่ นทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรนั ดร

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในวันนีค้ อื การเปิดเผยว่าพระเยซูเจ้า คือ ผูท้ พ่ี ระเจ้าทรงสัญญา
ว่าจะส่งมากอบกูม้ นุษย์ พระคริสตเจ้าเชือ้ เชิญให้เราเข้ามารับความรอดจากพระองค์ เราจึงต้องตอบรับ
ต่อการเชือ้ เชิญนีด้ ว้ ยการเป็นศิษย์ตดิ ตามพระองค์และยอมรับพระองค์เป็นอาจารย์ของเรา

3.1

ท่าทีของความพร้อมทีจ่ ะตอบรับการเผยแสดงของพระเจ้า

ความพร้อมของประกาศกซามูเอลและศิษย์กลุ่มแรกของพระเยซูเจ้า เป็นแบบอย่างแก่เรา
ในการฟังและตอบรับการเผยแสดงของพระเจ้า อย่างทีป่ ระกาศกซามูแอลตอบว่า “ขอพระองค์ตรัสเถิด
พระเจ้าข้า ข้ารับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู”่ และกระทำเช่นเดียวกับศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่ “ตามพระองค์ไป”
เมือ่ พระองค์เชือ้ เชิญเขาว่า “มาดูเถิด”

3.2

ชีวติ ทีด่ ำเนินไป (ตามท่าที)

การไตร่ตรองวินจิ ฉัยการเผยแสดงของพระเจ้าในชีวติ ประจำวัน โดยการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า
นำพระวาจานั้นมาดำเนินชีวิต และการฟังพระวาจาของพระเยซูแล้วไม่ได้นำไปปฏิบัติตาม ก็เปรียบ
เสมือนการสร้างวิมานในอากาศ แต่การเลือกกระทำตามคำสอนของพระเยซูเจ้าทีละข้อๆ เป็นหนทาง
นำไปสูค่ วามครบครันทีพ่ ระบิดาทรงเป็นแบบอย่างและทรงประสงค์ให้เราแต่ละคนได้บรรลุถงึ เพราะฉะนัน้
การรู้จักเลือกปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ๆ จะเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคง
ให้กบั ชีวติ คริสตชนของเรา

