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เพลงตัง้ ศีลมหาสนิ ท

ข้ามาเฝ้ าองค์คริสตเจ้า
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พิ ธีกร บทนา
พี่น้องที่รกั ตัง้ แต่วนั สมโภชแม่พ ระปฏิสนธินิรมล 8 ธันวาคม
2015 - วัน สมโภชพระคริส ต์ ก ษั ต ริย์ 20 พฤศจิก ายน 2016 พระ
ศาสนจักรประกาศให้เป็ นปี ศกั ดิส์ ิทธิแห่
์ งเมตตาธรรม พระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงเชิญชวนให้คริสตชนทากิจเมตตาฝ่ ายกาย และฝ่ ายวิญญาณ
พระศาสนจักรได้รบั มอบหมายให้ป ระกาศพระเมตตาของพระเจ้า คือ
ความรักของพระคริสตเจ้า เราซึ่งเป็ นผู้รบั ใช้ความรัก เราต้องทาให้วดั
บ้าน ชุมชน โรงเรียน และทุกหนแห่ งกลายเป็ น โอเอซิสแห่งพระเมตตา
ความรัก ของพระเจ้าประจัก ษ์ แ จ้งในองค์ พ ระคริส ตเจ้า ผู้ท รง
บัง เกิด มาเพื่อ ไถ่ บ าปเรา ชีว ิต ทัง้ ชีว ิต ของพระองค์ แ สดงให้ เห็น ถึง
ความรักอันมิรสู้ น้ิ สุดของพระองค์ต่อพระบิดา และความสัมพันธ์อนั มันคง
่
กับมนุ ษย์ทงั ้ หลาย ความรักของพระคริสต์ชนะทุกสิง่ และมีชยั เหนือทุก
คน ในเมื่อ พระองค์ ท รงรัก เราถึงเพีย งนี้ เราก็ค วรรัก กัน และกัน ด้ว ย
เช่นกัน นี่คอื กฎพืน้ ฐานของการอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะฉันพีน่ ้อง
เรามาอยู่ร่วมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์ในวัน นี้ เพื่อโมทนา
พระคุณพระองค์ สาหรับความรักและการประทับอยู่ของพระองค์ และ
เป็ นโอกาสทีเ่ ราจะได้ขอสมาโทษต่อพระองค์ ในความผิดบกพร่องต่าง ๆ
ตลอดปี ทผ่ี า่ นมา ทัง้ ในชีวติ การงานและในชีวติ ฉันพีน่ ้องในบ้านของเรา
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สร้อย ผูม้ ใี จเมตตาย่อมเป็ นสุข เพราะเขาจะได้รบั พระเมตตา (มธ 5:7)
เพลงสดุดี 85
โอ้พระเจ้าผูท้ รงกรุณา
พระองค์ทรงบันดาลประทานมา
พระองค์ทรงอภัยบาปทีห่ ยาบช้า
ทรงเลิกกริว้ โกรธามาปรองดอง
ขอพระองค์ทรงนาเรากลับมา
ขอยกโทษโปรดข้าอย่าละเมิน
โปรดข้ามีกาลังวังชาเพิม่
สรรเสริญเยินยออย่างมากมาย
ขอพระองค์โปรดด้วยทรงช่วยข้า
ทรงสัญญาจะให้คนของพระองค์
อย่าหวนกลับไปซ้าทาสิง่ โง่
คนยกย่องพระช่วยให้ได้ผอ่ นคลาย
ความซือ่ สัตย์ความรักสมัครใจ
ความชอบธรรมสุขสงบพบนานเนา
ความจงรักภักดีในใจมนุษย์
พระเป็ นเจ้าทอดพระเนตรจากวิมาน
สิรพิ งึ มีแด่พระบิดา
เหมือนดังในแรกเริม่ แต่เดิมที

แผ่เมตตาต่อแดนแว่นแคว้นข้า
ชาติของข้าอิสราเอลเห็นแสงทอง
แก่ปวงข้าสิน้ สลายไปทัง้ ผอง
พระเจ้าของข้าช่วยเราด้วยเทอญ
เลิกโทษากลับกลายหายห่างเหิน
อย่ากริว้ เกินผ่อนพิโรธโทษมลาย
เหมือนดังเดิมข้าจะขอถวาย
ข้ามิวายเห็นความรักภักดิมั์ นคง
่
จาวาจาเอ่ยเอือ้ นไม่เลือนหลง
อยู่ยนื ยงสงบสุขสนุกสบาย
อย่าคุยโวอวดฉลาดโง่ขลาดหาย
ทรงมันหมายอยู
่
่ในถิน่ แผ่นดินเรา
จะร่วมไปด้วยกันผูกพันเข้า
รวมกันเข้าเป็ นมิตรสนิทมาน
จะสูงสุดขึน้ ไปเกินใดผ่าน
ด้วยวิญญาณชอบธรรมล้าเลิศดี
พระบุตราพระจิตผูเ้ รืองศรี
ทัง้ บัดนี้และตลอดกาล อาแมน
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บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิ โมธี (1 ทธ 1:13-16)
แม้วา่ ก่อนหน้านัน้ ข้าพเจ้าเคยพูดดูหมิน่ พระเจ้า เบียดเบียนและ
กระทาทารุณ แต่ขา้ พเจ้าก็ได้รบั พระเมตตากรุณ าจากพระองค์ เพราะ
ข้าพเจ้ากระทาไปโดยความไม่รู้ขณะที่ยงั ไม่มีความเชื่อ แต่พระหรรษทานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ทาให้ขา้ พเจ้ามีความเชื่อและความรัก
ในพระคริสตเยซูอย่างเหลือล้น
ต่อไปนี้ เป็ น ถ้อ ยค าที่น่ าเชื่อถือและน่ าที่ทุก คนจะยอมรับ คือ
“พระคริสตเยซูเสด็จมาในโลกเพือ่ ช่วยคนบาปให้รอดพ้น ” ข้าพเจ้าเป็ นคน
แรกในบรรดาคนบาปเหล่านี้ ด้วยเหตุน้พี ระองค์จงึ ทรงแสดง พระเมตตา
กรุณาต่อข้าพเจ้า เพราะพระเยซูคริสตเจ้าทรงต้องการแสดงความเพียร
อดทนทีย่ าวนานต่อข้าพเจ้าเป็ นคนแรก เพื่อเป็ นแบบอย่างสาหรับผูท้ เ่ี ข้า
มาเชือ่ ในพระองค์ให้ได้รบั ชีวติ นิรนั ดร
(ราพึงสักครู่)

เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ขอให้เราพิ จารณาทบทวนชีวิตเรา
(จากเอกสารปี ชวี ติ นักบวช “จงปลุกโลกให้ต่นื ”)

ผูน้ า พระวินัยสูงสุดคือพระวรสาร อุดมคติของพวกท่านคือพระคริสต
เจ้า และการยึดติดกับพระองค์ จนกระทังสามารถพู
่
ดได้พร้อมกับนักบุญ
เปาโลว่า “สำหรับข้ำพเจ้ำ ชีวติ คือพระคริสตเจ้ำ” …เราได้ให้พระวรสาร
เป็ นคู่มอื สาหรับชีวติ ของเราในแต่ละวัน และสาหรับการเลือกที่เราได้รบั
เรียกให้กระทาหรือไม่
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ทุกคน โปรดทรงพระเมตตำเถิดพระเจ้ำข้ำ เพรำะหลำยครัง้ ข้ำพเจ้ำ
ทัง้ หลำยมิได้ใส่ใจฟั งและอ่ำนพระวำจำของพระเจ้ำ เพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ทัศ นคติข องข้ำ พเจ้ ำ ให้ ค ล้ำ ยคลึง กับ ทัศ นคติข องพระองค์ บ่ อ ยครัง้
ข้ำพเจ้ำปล่อยเวลำให้เสียไปกับสิง่ ต่ำง ๆ และมิได้นำพระวรสำรมำเป็ น
คู่มอื ในกำรเลือกและตัดสินใจกระทำ แต่เลือกกระทำตำมน้ ำใจของตัวเอง
ขอโปรดอภัยแก่ขำ้ พเจ้ำทัง้ หลำยด้วยเถิด พระเจ้ำข้ำ
ผูน้ า พระเยซูเจ้าทรงเป็ นรักแรกและรักเดียวที่แท้จริงของเราหรือไม่
เหมือนอย่างที่เราให้พระองค์ทรงเป็ น เมื่ อ ครัง้ ที่เราปฏิญ าณถวายตน
ด้วยวิธนี ้เี ท่านัน้ ทีเ่ ราจะสามารถและต้องรักบุคคลแต่ละคน ทีเ่ ราพบปะบน
หนทางของเรา ในความจริงและด้วยความเมตตากรุณ า เพราะเราได้
เรียนรู้จากพระองค์ว่าความรักคือ อะไร และเราจะรักอย่างไร เรารู้จกั รัก
เพราะเรามีใจเหมือนพระหทัยของพระองค์
ทุกคน โปรดทรงพระเมตตำเถิดพระเจ้ำข้ำ เพรำะข้ำพเจ้ำทัง้ หลำยได้
ปล่อยให้บุคคลและสิง่ ต่ำง ๆ เข้ำมำมีอทิ ธิพลเหนือดวงใจของข้ำพเจ้ำ จน
สูญเสียสันติภำยใน ขอพระองค์โปรดให้ขำ้ พเจ้ำทัง้ หลำยดำรงอยู่ในควำม
รักของพระองค์ เพือ่ ข้ำพเจ้ำจะได้รกั พระองค์และรักผูอ้ นื ่ ในควำมจริงและ
ควำมเมตตำกรุณำ ขอโปรดอภัยแก่ขำ้ พเจ้ำทัง้ หลำยด้วยเถิด พระเจ้ำข้ำ
ผูน้ า พระเยซู เจ้าผู้ทรงมีพระทัยเมตตาสงสารได้ตรัสพระวาจา ทรง
รักษาบรรดาผู้ป่ วย ทรงเลี้ยงอาหารและทรงมอบชีวติ ของพระองค์เอง
บรรดาผูก้ ่อตัง้ คณะต่างก็กระทาเช่นเดียวกันนี้ พระจิตเจ้าทรงส่งพวกท่าน
ให้มารับใช้มนุ ษยชาติ ในลักษณะต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การภาวนา
วิงวอน การเทศน์สอนพระวรสาร การสอนคาสอน การให้การศึกษา การ
รับใช้ค นยากจนและผู้ป่ วย ... จิน ตนาการแห่ งเมตตาธรรมนัน้ ไม่ รู้จ ัก
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ข้อจากัด แต่รจู้ กั เปิ ดเส้นทางมากมายเพือ่ ทีจ่ ะนาลมปราณแห่งพระวรสาร
เข้าสู่วฒ
ั นธรรมและบริบททางสังคมทีห่ ลากหลายมากทีส่ ุด
ทุกคน โปรดทรงพระเมตตำเถิดพระเจ้ำข้ำ เพรำะข้ำพเจ้ำทัง้ หลำยผูซ้ งึ ่
ประกำศต่อหน้ ำสำธำรณชนว่ำจะเป็ นผู้รบั ใช้ของพระองค์ แต่ในควำม
เป็นจริง หลำยครัง้ หลำยครำทีข่ ำ้ พเจ้ำกลับเป็นผูเ้ รียกร้องให้ผอู้ นื ่ มำรับใช้
ข้ำพเจ้ำทัง้ หลำย หลำยครัง้ ข้ำพเจ้ำขำดควำมเมตตำต่อเพือ่ นพีน่ ้อง และ
ผูท้ ขี ่ ำ้ พเจ้ำทัง้ หลำยมีหน้ำทีด่ ูแลรับผิดชอบ ซึง่ มีผลทำให้ผอู้ นื ่ มองไม่ เห็น
ถึงควำมรัก ทีแ่ ท้จ ริงขององค์พ ระผู้เป็ นเจ้ำ ผู้ท รงอ่อ นโยนและเมตตำ
กรุณำอย่ำงล้นเหลือในชีวติ ของข้ำพเจ้ำ ขอโปรดอภัยแก่ขำ้ พเจ้ำทัง้ หลำย
ด้วยเถิด พระเจ้ำข้ำ
ผู้ น า การด าเนิ น ชี ว ิ ต ปั จจุ บ ั น ด้ ว ยความรัก ห มายถึ ง การเป็ น
“ผูเ้ ชีย่ วชาญความเป็ นหนึ่งเดียว” ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในสังคม
ทีม่ กี ารเผชิญหน้ากัน มีการดูถูกผูอ้ ่อนแอ และความไม่เท่าเทียมกัน เรา
ได้รบั เรียกให้เป็ นแบบอย่างที่ชดั เจนของหมู่ค ณะที่ตระหนักถึงศักดิ ์ศรี
ของแต่ ล ะคน และแบ่ ง ปั น พระพรที่แ ต่ ล ะคนได้ ร ับ เพื่ อ ด าเนิ น ชีว ิต
ความสัมพันธ์ฉนั พีน่ ้อง
ทุกคน โปรดทรงพระเมตตำเถิดพระเจ้ำข้ำ เพรำะหลำยครัง้ ข้ำพเจ้ำ
ทัง้ หลำยละเลย ไม่เอำใจใส่ต่อพีน่ ้องรอบข้ำง เป็นอุปสรรคต่อควำมเป็ น
หนึง่ เดียวภำยในบ้ำน หลำยครัง้ ข้ำพเจ้ำไม่พยำยำมทีจ่ ะดัดแปลงนิสยั
และกิรยิ ำบำงอย่ำงทีไ่ ม่เหมำะสม ทำให้ผอู้ นื ่ ต้องทนรับข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ
ขอโทษพระองค์ทขี ่ ำ้ พเจ้ำใช้วำจำดูถูก แสดงควำมใจแคบ ไม่ออกจำกมุม
สบำยของตนเอง เพือ่ แบ่งปั นควำมรูค้ วำมสำมำรถ และเวลำให้แก่กนั และ
กัน ขอโปรดอภัยแก่ขำ้ พเจ้ำทัง้ หลำยด้วยเถิด พระเจ้ำข้ำ
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ผูน้ า การทาให้พระศาสนจักรเป็ นบ้านและโรงเรียนแห่งความเป็ นหนึ่ง
เดียว... เพื่อให้อุดมคติแห่งภราดรภาพของบรรดาผูก้ ่อตัง้ คณะเติบโตขึน้
ในทุกระดับ ก่อนอื่นความเป็ นหนึ่งเดียวกันต้องเกิดขึน้ ภายในบ้านแต่ละ
แห่งของคณะ ...การวิพากษ์วจิ ารณ์ การพูดจาไร้สาระ ความอิจฉาริษยา
และการเป็ นศัตรูกนั เป็ นทัศนคติทไ่ี ม่มสี ทิ ธิจะอยู่ในบ้านของเรา
ทุกคน โปรดทรงพระเมตตำเถิดพระเจ้ำข้ำ เพรำะหลำยครัง้ ข้ำพเจ้ำ
ทัง้ หลำยเป็ นอุปสรรคต่อควำมเป็ นหนึง่ เดียวกันภำยในบ้ำน ข้ำพเจ้ำมิได้
ตระหนักกว่ำกำรนินทำและกำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์เป็นเสมือนกำรก่อกำรร้ำย
ทีท่ ำลำยสันติ หลำยครัง้ กำรกระทำและคำพูดของข้ำพเจ้ำตรงข้ำมกับ
สภำพกำรเป็นศิษย์ตดิ ตำมพระองค์ ขอโปรดช่วยให้ขำ้ พเจ้ำกล้ำทีจ่ ะเป็ น
ผูร้ เิ ริม่ กำรคืนดี และสุภำพถ่อมตนเพียงพอทีจ่ ะยอมรับและรักกันและกัน
อย่ำงทีเ่ ป็นจริง ขอโปรดอภัยแก่ขำ้ พเจ้ำทัง้ หลำยด้วยเถิด พระเจ้ำข้ำ
ข้าแต่พระบิ ดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย........
ประธาน
ข้า แต่ พ ระเจ้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายปรารถนาจะคืน ดีก ับ
พระองค์และพีน่ ้อง โปรดอภัยโทษความผิดทัง้ มวลทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลายได้
กระทา โปรดแผ่ขยายการอภัยของพระองค์ไปสุดมุมโลก สาหรับความ
บาปผิดทุกประการทีม่ นุษย์ได้กระทา สาหรับเหตุการณ์ความรุนแรง ต่าง
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลก ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อแผนการแห่งความรักของพระองค์
และสัน ติภ าพระหว่ า งมนุ ษ ย์ ด้ ว ยกัน ส าหรับ ความผิด ของข้า พเจ้ า
ทัง้ หลาย ที่กระทาไปด้วยความอ่อนแอ ขาดการยัง้ คิดหรือพ่ายแพ้ต่อ
การประจญ
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ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอโมทนาคุณพระองค์ สาหรับความรักเมตตา
ความเอาใจใส่ ทีพ่ ระองค์ทรงมีต่อข้าพเจ้าแต่ละคน ตลอดหนึ่งปี ทผ่ี า่ นมา
ขอพระองค์ทรงประทานพระพร สาหรับการเตรียมรับเสด็จพระองค์ และ
การเริม่ ต้นปี ใหม่ ให้เต็มไปด้วยความรัก ความสุภาพถ่อมตน ความกล้า
หาญ ขอให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายสามารถปรับปรุงตนให้ดขี น้ึ โดยอาศัยแสง
สว่างแห่งพระวาจาทุก วันไป โดยได้รบั พลังจากความรัก ของพระองค์
ซึ่งให้อภัยและฟื้ น ฟู เราอยู่เสมอ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระ
เจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลาย อาแมน
เพลง พระเจ้าข้า ลูกมาขอรับอภัย
รับ
พระเจ้ำข้ำ ลูกมำขอรับอภัย
โปรดประทำนพลังให้คงชีพได้ในรักพระองค์
1.
เฝ้ าองค์พระผูท้ รงรูจ้ กั ข้าฯ
ทรงรูด้ ว้ ยว่าเราสร้างด้วยใด
ใกล้พระแท่นนัน้ จึงพลันจริงได้ สุขแท้กว่าใครเมื่อใจรูร้ กั
2.
เฝ้ าองค์พระผูท้ รงรูจ้ กั ข้าฯ
มาขอขมาทีท่ าผิดไป
อาศัยพระดลผันตนเปลีย่ นได้ สุขล้าดวงใจทีใ่ ฝ่ สนั ติ
3.
เฝ้ าองค์พระผูข้ า้ ฯรูจ้ กั ดี
สุดสูงฤทธีเหนือบาปข้าฯไกล
เพราะพระเมตตาปรีดาวิง่ ได้ สุขจริงยิง่ ใหญ่เมื่อใจคืนดี
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เพลงอวยพรศีลมหาสนิ ท

Tantum Ergo
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