สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
พระเจ้าทรงประทานความเชื่อแก่ประชากร
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระเยซูพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
ท่าทีคริสตชน: การเปิดใจยอมรับความเชื่อว่า พระคริสตเจ้าเป็นพระ
บุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
การดําเนินชีวิต : การเลียนแบบความเข้มแข็งในความเชือ่ ของท่าน
นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
บทนํา
วันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ผู้นําของอัครสาวกและอัคร
สาวกของผู้ไม่ใช่ชาวยิว การระลึกนักบุญทั้งสองในวันนี้เป็นการเชิญชวนเราให้หวนกลับไป
คิดระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทํางานในบุคคลสําคัญทั้งสอง โดยทําให้นักบุญ เปโตร
สามารถยืนยันความเชื่อในนามของเพื่อนอัครสาวก เมื่อตอบพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์คือ
พระคริสตเจ้า พระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” และพระคริสตเจ้าทรงชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่
ถูกต้องว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงริเริ่มความเชื่อนี้ และทําให้นักบุญเปาโลสามารถกลับเป็นผู้
ประกาศความจริง เป็นอาจารย์และนักปราชญ์สั่งสอนนานาชาติ

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 กจ 12:1-11
เพลงสดุดี

สดด 34

บทอ่านที่ 2 2 ทธ 4:6-8,
17-18
พระวรสาร มธ 16,13-19

เดี๋ ย วนี้ ข้ า พเจ้ า รู้ แ น่ แ ล้ ว ว่ า พระเจ้ า ได้ ช่ ว ย
ข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือเฮโรด
ทูตสวรรค์ของพระเจ้า จะช่วยกู้ผู้เคารพยําเกรง
พระองค์ให้พ้นภัย
สิ่งที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า ก็คือมงกุฎแห่ง
ความชอบธรรม
ท่า นเป็น ศิ ล า เราจะมอบกุ ญ แจพระอาณาจั ก ร
สวรรค์ให้
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้าทรงเลือกนักบุญเปโตรให้ก่อตั้งพระศาสนจักร
เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ใจที่พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาถึงสามครั้งว่า “เจ้ารักเราไหม” เหมือนกับ
เป็นความน้อยใจที่พระอาจารย์เหมือนกับสงสัยในความรักที่เขามีต่อพระองค์ ในคําตอบ
ของเขาที่ว่า “รัก พระองค์ก็ทราบว่า ข้าพเจ้ารักพระองค์” เป็นความพยายามเน้นย้ําว่า
พระองค์เองก็สัมผัสได้เองว่า “ข้าพเจ้ารักพระองค์สักเพียงใด” และพระองค์ตรัสกับเขาว่า
“จงเลี้ยงดูลูกแกะของเรา” ซึ่งเป็นการแต่งตั้งเขาให้กลับมาทําหน้าที่เป็นผู้แทนของ
พระองค์หลังจากที่เปโตรได้ปฏิเสธพระองค์ระหว่างที่พระเยซูเจ้าถูกจับ
แต่ตําแหน่งของการเป็นผู้นําและการเป็นผู้แทนของพระเยซูเจ้าไม่ใช่ตําแหน่งของอํานาจ
แต่เป็นตําแหน่งของการรับใช้ และพระเยซูเจ้าเองตรัสบอกถึง “ชะตากรรม” ที่รอคอยเป
โตรอยู่ข้างหน้า “เมื่อแก่แล้ว เจ้าจะยื่นมือออก แล้วคนอื่นจะคาดเอวเจ้า พาเจ้าไปในที่ที่
เจ้าไปอย่างไป” ซึ่งยอห์นเองอธิบายไว้ในวงเล็บว่า นั่นคือการบอกถึงจุดจบของชีวิต “ของ
การถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

1.2 พระคริสตเจ้าทรงเลือกนักบุญเปาโลให้ประกาศพระวรสารแก่
นานาชาติ
สําหรับอัครสาวกของนานาชาติ คือนักบุญเปาโล ท่านเป็นผู้ที่เคยยึดถือประเพณียิว อย่าง
เคร่งครัดจนถึงขั้นของการออกเบียดเบียนคริสตชนและคิดจะทําลายพระศาสนจักรด้วยซ้ํา
แต่วันหนึ่งเดินทางไปเมืองดามัสกัสด้วยความร้อนรนที่จะรักษาขนบธรรมเนียมและศาสนา
ยิวนั้นเอง ท่านได้ สัมผั สกั บองค์พระคริส ตเจ้า และได้กลับ ใจ หันมาทุ่ม เทเผยแผ่พระ
ศาสนาที่ในตอนแรกตั้งใจจะทําลาย และได้กลับเป็นอัครสาวกผู้ประกาศพระวรสารคือ
ข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้าแก่นานาชาติ ขณะที่นักบุญเปาโลอยู่ในที่คุมขัง และทราบ
ว่า วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว ท่านได้มองย้อนกลับไปในชีวิต และยอมรับว่า ทุกสิ่งที่ท่าน
ได้ ทํ า ความดี ทั้ ง หลายที่ ไ ด้ ป ระกอบในการประกาศข่ า วดี เ กี่ ย วกั บ พระคริ ส ตเจ้ า นั้ น
ทั้งหมดมาจากการเลือกสรรของพระเจ้า และมาจากพระเยซูเจ้าผู้ประทานพลังให้แก่ท่าน

1.3 พระเจ้าทํางานในผู้นําพระศาสนจักร
ในบุคคลทั้งสอง พระคุณของพระเจ้าทํางานในพวกเขา และพวกเขาได้ปล่อยให้พระคุณ
นั้นเกิดผลเพื่อการเผยแผ่ข่าวดีเกี่ยวกับความรอดพ้นที่พระเยซูเจ้าได้กระทําให้สําเร็จใน
การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สามของพระองค์
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เปโตรเคยเป็นคนอ่อนแอและเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ถูกจับ เปาโลเคยคิด
ทําลายแม้กระทั่งพระศาสนจักร แต่พวกเขาทั้งสองได้สัมผัสกับพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระ
ชนม์ชีพ เปโตรนั่งรับประทานอาหารกับพระองค์ที่ชายทะเลหลังจับปลาได้อย่างอัศจรรย์
และเปาโลได้พบกับพระองค์ขณะเดินทาง ทั้งสองได้พบและยอมรับในสิ่งที่พระเยซูเจ้า
กระทํา ความเชื่อของพวกเขาแรงกล้าพอที่จะทําให้พระคุณที่ได้รับบังเกิดผล แม้ว่าในการ
กระทําตามพระคุณที่ได้รับนั้น ทั้งสองจะต้องพลีชีวิตเช่นเดียวกับพระอาจารย์ก็ตาม แต่
เหมือนกับที่เปาโลเองกล่าวไว้ “ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่า พระวรสารที่ข้าพเจ้า
ประกาศ ไม่ใช่เป็นของมนุษย์ ข้าพเจ้าไม่ได้รับมาจากมนุษย์ ไม่ได้เรียนรู้จากมนุษย์ แต่
ได้รับการเผยแสดงจากพระคริสตเจ้า” และ “ข้าพเจ้าเองไม่สามารถที่จะไม่ประกาศข่าวดี
นั้นได้” ประสบการณ์กับพระคริสตเจ้าทําให้ท่านต้องประกาศพระคริสตเจ้าให้กับทุกคน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้ เป็นการฉลองแห่งความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าได้ประทาน
แบบอย่างแห่งความเชื่อในพระคริสตเจ้า โดยผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของนักบุญเปโตร
และนักบุญเปาโล พระคริสตเจ้าได้มอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ ให้กับนักบุญเปโตรผู้แทน
ของพระองค์ มนุ ษ ย์ จึ ง เป็ น เครื่ อ งหมายของพระเจ้ า ผู้ ท รงเป็ น ศิ ล า และกุ ญ แจของ
อาณาจักรสวรรค์

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- เพลงเริ่มและคําทักทายของประธานในพิธีให้สะท้อน
ความจริงของการเป็นพระศาสนจักร
- การสารภาพบาป อาจเป็นการขอโทษสําหรับการไม่เห็น
พระเจ้าในผู้แทนขององค์ และความผิดต่อความเชื่อที่
แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ
ภาควจนพิธีกรรม
- เน้นถึงความหมายของกุญแจ อาณาจักรสวรรค์
- ความเชื่อผ่านทางผู้แทนของพระเจ้า
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ตลอดการฉลองพิ ธี ข อบพระคุ ณ ประธานในพิ ธี ค วร
ตระหนักถึง พระคุณและหน้าที่ของการเป็นผู้แทนของ
พระคริสตเจ้า
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-

ใช้บทขอบพระคุณของการสมโภชนักบุญเปโตรและเปา
โล
มีบทพิเศษในวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

-

อวยพรอย่างสง่า

ปิดพิธี

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระเจ้าทรงประทานความเชื่อผ่านทางผู้นําพระศาสนจักร ผู้แทนของพระองค์ให้เราได้
ตระหนั ก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องพระสั น ตะปาปา พระสั ง ฆราช พระสงฆ์ ดั ง นั้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนกับผู้แทนของพระคริสตเจ้า จึงเป็นความสัมพันธ์ของความ
อ่อนน้อมเชื่อฟัง ในเรื่องของความเชื่อและหลักการดําเนินชีวิตตามพระวรสาร ซึ่งมีผู้แทน
ของพระคริสตเจ้าเป็นผู้สอน และสืบทอดกันมาถึงพระศานจักรในปัจจุบัน

3.1 ท่าทีของการเปิดใจยอมรับความเชื่อว่าพระคริสตเจ้าเป็นพระ
บุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลได้เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า นักบุญเปโตรได้ประกาศ
ยืนยันความเชื่อว่า พระคริสตเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ซึ่งความเชื่อที่ท่าน
นักบุญได้ประกาศยืนยันนี้ก็เป็นความเชื่อสําหรับเราคริสตชนทุกคนด้วยเช่นกัน

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
ให้เราได้ดําเนินอยู่ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า สัมผัสความดีงามของพระองค์ และ
มอบชีวิตให้กับพระองค์ทุกๆ วัน ด้วยการเลียนแบบความเชื่อของท่านนักบุญเปโตรและ
นักบุญเปาโลในการเป็นพยานอย่างเข้มแข็งในความเชื่อถึงพระคริสตเจ้า
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